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1. fichas espécies bibliográficas.

1830

Correio do Porto: com permissão do Supremo Governo Provisório do Reino / red. Joaquim Rodrigues de
Andrade. Porto: [s.n.], 1820-1834.

Gazeta de Lisboa. Lisboa: Officina Pascoal da Sylva, 1715-1833.
O Periodico dos Pobres. Lisboa: na Impressão de João Nunes Esteves, 1826-1848.

Correio do Porto: com permissão do Supremo Governo Provisório do Reino / red. Joaquim Rodrigues de
Andrade. Porto: [s.n.], 1820-1834.

título Correio do Porto.
numeração n.º 1 (27 Set. 1820) – n.º 107 (7 Maio 1834)
periodicidade Diário.
publicação Porto.
vistos 1830-1834.

Gazeta de Lisboa. Lisboa: Officina Pascoal da Sylva, 1715-1833.

título Gazeta de Lisboa.
numeração […] n.º 132 (5 Jun. 1823) – n.º 173 (24 Jul. 1833)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa: Oficina Pascoal da Silva.
vistos 1830 - 1833.

O Periodico dos Pobres. Lisboa: na Impressão de João Nunes Esteves, 1826-1848.

título O Periódico dos Pobres.
numeração n.º 11 (30 Set. 1826) – n.º 72 (31 Mar. 1848)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1834-1836, 1841-1845.
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1832

Chronica Constitucional do Porto. Porto: na Typ. de Viuva Alvarez Ribeiro & Filho, 1832-1833.
O Arauto Portuense. Porto: na Imprensa do Gandra & Filhos, 1832.

Chronica Constitucional do Porto. Porto: na Typ. de Viuva Alvarez Ribeiro & Filho, 1832-1833.

Título Crónica Constitucional do Porto.
numeração n.º 1 (11 Jul. 1832) – n.º 308 (31 Dez. 1833)
periodicidade Diário.
publicação Porto.
vistos 1832-1833.
notas Reis, António Pereira dos, 1804-1850, ed. lit.

Continuado por Crónica Constitucional da Cidade do Porto.

O Arauto Portuense. Porto: na Imprensa do Gandra & Filhos, 1832.

título O Arauto Portuense.
numeração n.º 1 (Nov. 1832) – n.º 9 (15 Dez. 1832)
periodicidade Bissemanal.
publicação Porto.
vistos 1832
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1833

Chronica Constitucional de Lisboa. Lisboa: Impressão Regia, 1833-1834.
O Procurador dos Povos. Lisboa: na Impressão Regia, 1833.

Chronica Constitucional de Lisboa. Lisboa: Impressão Regia, 1833-1834.

título Crónica Constitucional de Lisboa.
numeração n.º 1 (25 Jul. 1833) – n.º 152 (30 Jun. 1834)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1833-1834.
notas Continuação de: Gazeta de Lisboa [1823- 1833]

Continuado por: Gazeta Oficial do Governo [1834]; Gazeta do Governo
[1834]; Diário do Governo [1835-1859]

O Procurador dos Povos. Lisboa: na Impressão Regia, 1833.

título O Procurador dos Povos.
numeração n.º 1 (12 Mar. 1833) – n.º 19 (13 Jul. 1833)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1833.
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1834

Chronica Constitucional da Cidade do Porto. Porto: Impr. Gandra & Filhos, 1834-1835.
Folha de annuncios. Lisboa: Imprensa Nacional, [1834].
Gazeta do Governo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1834.

Gazeta Official do Governo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1834.
O Nacional. Lisboa: A.C. Dias, 1834-1843.

Periodico dos pobres no Porto. Porto: [s.n.], 1834-1858.

Chronica Constitucional da Cidade do Porto. Porto: Impr. Gandra & Filhos, 1834-1835.

título Crónica Constitucional da Cidade do Porto.
numeração n.º 1 (7 Jan. 1834) - n. 286 (31 Dez. 1834)
periodicidade Trissemanal [terças, quintas e sábados]
publicação Porto.
vistos 1834.
notas Continuação de Crónica Constitucional do Porto.

Continuado por Diário do Porto.

Folha de annuncios. Lisboa: Imprensa Nacional, [1834].

título Folha de Anúncios.
numeração -
periodicidade Bissemanal [terças e sextas-feiras]
publicação Lisboa.
vistos 1834.
notas Publicação que aparece intercalada com a Gazeta Oficial do Governo.

Gazeta Official do Governo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1834.

Gazeta do Governo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1834.

Título Gazeta do Governo.
numeração n.º 84 (6 Out. 1834) – n.º 157 (31 Dez. 1834)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1834
Notas Continuação de: Gazeta Oficial do Governo [1834]

Continuado por: Diário do Governo [1835-1859]

Gazeta Official do Governo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1834.

Título Gazeta Oficial do Governo.
numeração n.º 1 (1 Jul. 1834) – n.º 83 (4 Out. 1834)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
Vistos 1833-1834
Notas Continuação de: Crónica Constitucional de Lisboa [1833-34]

Continuado por: Gazeta do Governo [1834]; Diário do Governo [1835-1859]
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O Nacional. Lisboa: A.C. Dias, 1834-1843.

título O Nacional.
numeração n.º 1 (3 Nov.1834) – n.º 2244 (18 Jan. 1843)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1834-1835,1837, 1839, 1840-1842.

Periodico dos pobres no Porto. Porto: [s.n.], 1834-1858.

título Periódico dos Pobres no Porto.
numeração n.º 1 (15 Jan. 1834) - s. 3, a. 25, n.º 76 (31 Mar. 1858)
periodicidade Diário.
publicação Porto.
vistos 1834 - 1845.
notas Durante o período em que o Periódico dos Pobres no Porto foi suspendido

publicou-se um jornal de anúncios [Annuncios para os assignantes do Periodico
dos Pobres no Porto. Porto: Imp. de Alvares Ribeiro, 1840.], de n.º 1 (19 Ago.
1840) - n.º 20 (7 Nov. 1840)
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1835

A Vedeta da Liberdade. Porto: Imprensa de Coutinho, 1835-1839.
Bibliotheca familiar e recreativa offerecida à Mocidade Portuguesa. Lisboa: na Imprensa Nevesiana, 1835-

1846.
Diario do Governo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1835-1859.
Diario do Porto. Porto: Imprensa de Gandra & Filhos, 1835.

Diario do povo. Lisboa: Typ. de José Baptista Morando, 1835-1836.
Folha de Annuncios. Porto: Imp. de Gandra, 1835.

Noticiador Commercial Portuense. [Porto]: Typographia Commercial, [1835]-1845.
O Artilheiro. Porto: Imprensa do Gandra e Filhos, 1835-1837.

O Diabrete: jornal critico, politico e de variedades. Lisboa: Typ. J. B. Morando, 1835.
O Interessante: jornal de instrucção e recreio, e com muitas noticias politicas extrahidas dos periodicos

estrangeiros. Lisboa: na Imprensa de Candido Antonio da Silva Carvalho, 1835-1836.
O Recreio: jornal das familias. Lisboa: Imprensa Nacional, 1835-1842.

A Vedeta da Liberdade. Porto: Imprensa de Coutinho, 1835-1839.

Título A Vedeta da Liberdade.
Numeração n.º 1 (1 Maio 1835) – n.º 296 (31 Dez. 1839)
Periodicidade Diário.
Publicação Porto.
Vistos 1835 - 1839.

Bibliotheca familiar e recreativa offerecida à Mocidade Portuguesa. Lisboa: na Imprensa Nevesiana, 1835-
1846.

título Bibliotheca familiar.
numeração n.º 1 (1835) – s.2, a.9, v.2, n.º 18 (1846)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1835-1836.

Diario do Governo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1835-1859.

título Diário do Governo.
numeração n.º 1 (1 Jan. 1835) – n.º 256 (31 Out. 1859)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1835-1845.
notas Continuação de: Gazeta do Governo [1834]
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Diario do Porto. Porto: Imprensa de Gandra & Filhos, 1835.

título Diário do Porto.
numeração n.º 1 (19 Jan. 1835) - n.º 128 (11 Jul. 1835)
periodicidade Diário.
publicação Porto.
vistos 1835.
notas Continuação de Crónica Constitucional da Cidade do Porto.

A partir de Abril foi publicada uma folha de anúncios, para onde passaram os
anúncios do Diário.

Diario do povo. Lisboa: Typ. de José Baptista Morando, 1835-1836.

título Diário do Povo.
numeração n.º 1 (13 Nov. 1835) – n.º 122 (18 Abr. 1836)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1836.

Folha de Annuncios. Porto: Imp. de Gandra, 1835.

título Folha de Anúncios.
numeração n.º 1 (1 Abr. 1835) – n.º 59 (24 Ago. 1835)
periodicidade Trissemanal [segundas, quartas e sextas]
publicação Porto.
vistos 1835.

Noticiador Commercial Portuense. [Porto]: Typographia Commercial, [1835]-1845.

título Noticiador Comercial Portuense.
numeração Descrição baseada em: a. 10, n. º 2 (21 Jul. 1845)
periodicidade Semanal.
publicação Porto.
vistos Vol.1836-37; 1838-42; 1843-47.

O Artilheiro. Porto: Imprensa do Gandra e Filhos, 1835-1837.

título O Artilheiro.
numeração n.º 1 (22 Ago. 1835) – n.º 154 (14 Jul. 1837).
periodicidade Diário.
publicação Porto.
vistos 1835-1837.



A Retratística em Portugal e a introdução da Daguerreotipia (1830-1845). Catarina Miranda. 9

O Diabrete: jornal critico, politico e de variedades. Lisboa: Typ. J. B. Morando, 1835.

título O Diabrete.
numeração n.º 1 (1835) – n.º 48 (31 Out. 1835)
periodicidade semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1835.

O Interessante: jornal de instrucção e recreio, e com muitas noticias politicas extrahidas dos periodicos
estrangeiros. Lisboa: na Imprensa de Candido Antonio da Silva Carvalho, 1835-1836.

título O Interessante.
numeração n.º 1 (1835)-v. 3, n.º 57 (Mai. 1836)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1835-1836.

O Recreio: jornal das familias. Lisboa: Imprensa Nacional, 1835-1842.

título O Recreio.
numeração V. 1, n.º 1 (Jan. 1835) - v. 7, n.º 12 (Dez. 1842)
periodicidade mensal.
publicação Lisboa.
vistos 1835-1842.
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1836

A Abelha: jornal de utilidade, instrucção e recreio. [Lisboa: Impr. de C.A.S. Carvalho], 1836.
Jornal da Sociedade dos Amigos das Letras. Lisboa: Typ. de J.B. Morando, 1836.

O Correio. Lisboa: Impressão de Galhardo e Irmãos, 1836-1837.
O Gratis: jornal d’annuncios. Lisboa: Typ. de A. S. Coelho, 1836-1857.

O Jornal dos Artistas. Lisboa: na Impr. de J.M.R. e Castro, 1837.
O Museo. Lisboa: Typ. Lisbonense, 1836-1838.

A Abelha: jornal de utilidade, instrucção e recreio. [Lisboa: Impr. de C.A.S. Carvalho], 1836.

título A Abelha.
numeração n.º 1 (Abr. 1836) - a. 5, n.º 66 (15 Mai. 1843)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1836; 1840-1843.
notas L' abeille  française: journal encyclopédique. Lisboa: Impr. de C.A.S. de

Carvalho, 1836-1843.

Jornal da Sociedade dos Amigos das Letras. Lisboa: Typ. de J.B. Morando, 1836.

título Jornal da Sociedade dos Amigos das Letras.
numeração n.º 1 (Abr. 1836) – n.º 5 (Ago. 1836)
periodicidade Mensal.
publicação Lisboa
vistos 1836.

O Correio. Lisboa: Impressão de Galhardo e Irmãos, 1836-1837.

título O Correio.
numeração n.º 1 (3 Dez. 1836) – n.º 94 (23 Dez. 1837)
periodicidade Bissemanal [quartas-feiras e sábados]
publicação Lisboa.
vistos 1836-1837.

O Gratis: jornal d’annuncios. Lisboa: Typ. de A. S. Coelho, 1836-1857.

título O Grátis.
numeração n.º 1 (9 Nov. 1836) – n.º 9086 (31 Dez. 1857)
periodicidade Bissemanal [quartas e sábados]
publicação Lisboa.
vistos 1836 – 1844.
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O Jornal dos Artistas. Lisboa: na Impr. de J.M.R. e Castro, 1836-1837.

título O Jornal dos Artistas.
numeração n.º 1 (1836) – n.º 20 (1837)
periodicidade Semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1836-1837.

O Museo. Lisboa: Typ. Lisbonense, 1836-1838.

título O museu.
numeração V. 1 (Maio 1836) - n. 5 (1838)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1836
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1837

A Aurora: folha da tarde. Lisboa: na Imprensa Nevesiana, 1837.
A Estrella. Lisboa: Typ. Transmontana, 1837-1839.

Archivo popular: semanario pitoresco. Lisboa: Typ. de A.J.C. da Cruz, 1837-1843.
Camara optica com vistas modernas.  Lisboa: Typografia Transmontana, 1837.

Correio de Lisboa. Lisboa: na Typ. Carvalhense, 1837-1842.
O Cortador. Lisboa: Typ. Transmontana, 1837.

O Examinador. Lisboa: Typographia do Examinador, 1837.
O Liberal Portuense. Porto: Imp. de M. J. A. Franco, 1837.

O Panorama: jornal litterario e instructivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis/ dir.
Alexandre Herculano. Lisboa: na Imprensa da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1837-1868.

O Ramalhete: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: Imp. de C. A. S. Carvalho, 1837-1844.

A Aurora: folha da tarde. Lisboa: na Imprensa Nevesiana, 1837.

título A Aurora.
numeração n. 38 (3 Jan. 1837) - n. 144 (14 Dez. 1837)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1837.

A Estrella. Lisboa: Typ. Transmontana, 1837-1839.

título A Estrela.
numeração n.º 1 (28 Dez. 1837) - n. 220 (11 Out. 1839)
periodicidade Trissemanal [terças, quintas e sábados]
publicação Lisboa.
vistos 1837-1839.

Archivo popular: semanario pitoresco. Lisboa: Typ. de A.J.C. da Cruz, 1837-1843.

Título Arquivo Popular.
Numeração n.º 1 (1 Abr. 1837) - v. 7, n.º 52 (30 Dez. 1843)
Periodicidade semanal.
Publicação Lisboa.
vistos 1840-1843.
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Camara optica com vistas modernas.  Lisboa: Typografia Transmontana, 1837.

título Câmara Óptica.
numeração n.º 1 (1837) – n.º 19 (1837)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1837.

O Cortador. Lisboa: Typ. Transmontana, 1837.

título O Cortador.
numeração n.º 1 (1 Abr.1837) – n.º 26 (17 Jun. 1837)

periodicidade -
publicação Lisboa.

vistos 1837

O Examinador. Lisboa: Typographia do Examinador, 1837.

título O Examinador.
numeração n.º 1 (13 Fev. 1837) – n.º 119 (14 Jul. 1837)

periodicidade -
publicação Lisboa.

vistos 1837.

O Liberal Portuense. Porto: Imp. de M. J. A. Franco, 1837.

título O Liberal Portuense.
numeração n.º 1 (15 Mai. 1837) – n.º 26 (15 Jun. 1837)

periodicidade Diário.
publicação Porto.

vistos 1837.

Correio de Lisboa. Lisboa: na Typ. Carvalhense, 1837-1842.

título Correio de Lisboa.
numeração n.º 1 (23 Out. 1837)-a. 6, n. 983 (22 Jan. 1842)

periodicidade Trissemanal [segundas, quartas e Sábados]
publicação Lisboa.

vistos 1837-1842.

O Panorama: jornal litterario e instructivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis/ dir.
Alexandre Herculano. Lisboa: na Imprensa da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1837-1868.
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título O Panorama.
numeração V. 1, n.º 1 (6 Mai. 1837) - s. 5, a. 3, n.º 52 (1868)
periodicidade semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1837-1845.

O Ramalhete: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: Imp. de C. A. S. Carvalho, 1837-1844.

título O Ramalhete.
numeração n.º 1 (23 Nov. 1837) - s. 4, a. 7, n.º 328 (13 Jun. 1844)
periodicidade Semanal
publicação Lisboa.
vistos 1837 - 1844
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1838

Archivo portuguez: jornal de todas as classes. Lisboa: Typ. Caminhense, 1838.
Museu Portuense: jornal de historia, artes, sciencias industriaes e bellas lettras. Porto: Typ. Commercial

Portuense, 1838-1839.
O Alcance: periodico politico e d'instrucção. Lisboa: Typ. do Alcance, 1838-1839.

O Athleta. Porto: Typ. de Gandra e Filhos, 1838-1842.
O Athleta: periodico semanal, historico e recreativo.  Lisboa: Typ. Nunes, Sem Filho, 1838.

O Beija-flor: semanario d'informação e recreio. Lisboa: Typ. de Vieira & Torres, 1838-1842.
O Constitucional. Lisboa: Typ. de A.S. Coelho, 1838-1842.

O Corsario, jornal de litteratura, e recreio. Lisboa: Typ. R. D. Costa, 1838.
O Director. Lisboa: Typ. Transmontana, 1838-1840.

O Mensageiro: jornal da tarde e das provincias. Lisboa: Typ. Transmontana, 1838-1839.
O Recreativo: jornal semanario. Lisboa: Typ. de A.I.S. de Bulhões, 1838.

O Viajante: jornal de recreio. Lisboa: na Typ. de A.J.P., 1838-1849.

Archivo portuguez: jornal de todas as classes. Lisboa: Typ. Caminhense, 1838.

título Arquivo Poruguês.
numeração n.º 1 (11 Ago. 1838) – n.º 13 (3 Nov. 1838)
periodicidade Semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1838.

Museu Portuense: jornal de historia, artes, sciencias industriaes e bellas lettras. Porto: Typ. Commercial
Portuense, 1838-1839.

título Museu Portuense.
numeração n.º 1 (1 Ago. 1838) – n.º 12 (15 Jan. 1839)
periodicidade Semanal.
publicação Porto.
vistos 1839-1839.

O Alcance: periodico politico e d'instrucção. Lisboa: Typ. do Alcance, 1838-1839.

título O Alcance.
numeração n.º 1 (31 Jul. 1838) – n.º 165 (30 Dez. 1839)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1838-1839.
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O Athleta. Porto: Typ. de Gandra e Filhos, 1838-1842.

título O Atleta.
numeração v. 1, n. 1 (1 Jun. 1838) - v. 5, n. 56 (21 Abr. 1842)
periodicidade Diário.
publicação Porto.
vistos 1838 –1842.
notas Continuado por O defensor do Atleta.

O Athleta: periodico semanal, historico e recreativo.  Lisboa: Typ. Nunes, Sem Filho, 1838.

título O Atleta.
numeração n.º 1 (1838) – n.º 6 (1838)
periodicidade Semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1838.

O Beija-flor: semanario d' informação e recreio .  Lisboa: Typ. de Vieira & Torres,  1838-
1842.

título O Beija-flor.
numeração n.º 1 (15 Ago. 1838) - s. 2 (13 Abr. 1842)
periodicidade semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1838-1842.

O Constitucional. Lisboa: Typ. de A.S. Coelho, 1838-1842.

título O Constitucional.
numeração n.º 1 (10 Jan. 1838) - s. 2, n.º 84 (Jul. 1842)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1838, 1841 (2), 1842.

O Corsario, jornal de litteratura, e recreio. Lisboa: Typ. R. D. Costa, 1838.

título O Corsário.
numeração a.1, n.º 1 (2 Abr.1838) - n.º 5 (7Mai. 1838)
periodicidade Semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1838.
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O Director. Lisboa: Typ. Transmontana, 1838-1840.

título O Director.
numeração n.º 1 (2 Jan. 1838) – n.º 825 (24 Dez. 1840)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1838-1840.

O Mensageiro: jornal da tarde e das provincias. Lisboa: Typ. Transmontana, 1838-1839.

título O Mensageiro.
numeração n.º 1 (17 Dez. 1838) – n.º 47 (12 Abr. 1839)
periodicidade -
publicação Lisboa.

vistos 1838.

O Recreativo: jornal semanario. Lisboa: Typ. de A.I.S. de Bulhões, 1838.

título O Recreativo.
numeração n.º 1 (1838) - n.º 48 (1838)
periodicidade Semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1838.

O Viajante: jornal de recreio. Lisboa: na Typ. de A.J.P., 1838-1849.

título O Viajante.

numeração n.º 1 (13 Out. 1838) – n.º 22 (18 Out. 1849)
periodicidade mensal.
publicação Porto.
vistos 1838-1839.
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1839

Jornal do Conservatorio. Lisboa: Typ. de Luis Correia da Cunha, [1839]-1840.
O Archivista, jornal historico e de recreio. Lisboa: na Impressão de Galhardo e Irmãos, 1839.

O Democrata: jornal do povo. Lisboa: Typ. Constitucional, 1839-1840.
O Elenco. Lisboa: na Typ. de J. F. Sampaio, 1839.

O Mosaico: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: Imprensa Nacional, 1839-1841.
O Romancista: jornal de recreio. Lisboa: Imp. de C.A. da Silva Carvalho, 1839.

Paquete do Ultramar. Lisboa: Typ. Ultramarina, 1839-1840.
Procurador dos povos, jornal do Povo. Lisboa: Typ. do "Procurador dos Povos", [1838]-1848.
Universo pittoresco: jornal de instrucção e recreio. Lisboa: na Imprensa Nacional, 1839-1844.

Jornal do Conservatorio. Lisboa: Typ. de Luis Correia da Cunha, [1839]-1840.

título Jornal do Conservatório.
numeração Descrição baseada em: n.º 13 (1 Mar. 1840)
periodicidade Semanário.
publicação Lisboa.
vistos 1840

O Archivista, jornal historico e de recreio. Lisboa: na Impressão de Galhardo e Irmãos, 1839.

título O Arquivista.
numeração n.º 1 (1839) – n.º 20 (1840)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1839-1840.

O Democrata: jornal do povo. Lisboa: Typ. Constitucional, 1839-1840.

título O Democrata.
numeração n.º 1 (12 Jun. 1839)-n. 242 (11 Ago. 1840)
periodicidade Trissemanal [segundas, quartas e sábados]
publicação Lisboa.
vistos 1839-1840.

O Elenco. Lisboa: na Typ. de J. F. Sampaio, 1839.

título O Elenco.
numeração Descrição baseada em: n.º 2 (1 Jun. 1839)
periodicidade Quinzenal.
publicação Lisboa.
vistos 1839.
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O Mosaico: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: Imprensa Nacional, 1839-1841.

título O Mosaico.
numeração n.º 1 (14 Jan. 1839) - v. 3, n.º 105 (1841)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1839-1841.

O Romancista: jornal de recreio. Lisboa: Imp. de C.A. da Silva Carvalho, 1839.

título O Romancista.
numeração n.º 1 (8 Jun. 1839) – n.º 16 (28 Dez. 1839)
periodicidade Quinzenal.
publicação Lisboa.
vistos 1839.

Paquete do Ultramar. Lisboa: Typ. Ultramarina, 1839-1840.

título Paquete do Ultramar.
numeração n.º 1 (5 Jul. 1839) – n.º 268 (27 Maio 1840)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1839-1840.

Procurador dos povos, jornal do Povo. Lisboa: Typ. do "Procurador dos Povos", [1838]-1848.

título Procurador dos povos.
numeração Descrição baseada em: n. 15 (9 Jan. 1838)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1840.

Universo pittoresco: jornal de instrucção e recreio. Lisboa: na Imprensa Nacional, 1839-1844.

título Universo Pitoresco.
numeração n.º 1 (Jan. 1839) – n.º 24 (1844)
periodicidade semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1839-1844.
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1840

A Juventude Portuense, jornal de estudo e recreio. Porto: Sociedade Promotora da Instrucção Popular. Porto,
1840.

A Revolução de Septembro. Lisboa: Typ. J.B. da A. Gouveia, 1840-1901.
A Rosa offerecida às bellas. [Lisboa]: Imprensa de Vieira & Torres,1840.

Annuncios para os assignantes do Periodico dos Pobres no Porto. Porto: Imp. de Alvares Ribeiro, 1840.
Aviso Mercantil, periódico d’annuncios da Typographia Commercial Portuense. Porto: Typographia

Commercial Portuense, 1840-1841.
Museu pittoresco: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: na Impressão de Galhardo e Irmãos, 1840-1843.

O Ecco: jornal critico, litterario e politico. Lisboa: na Typ. de A. I. S. de Bulhões, 1835-1840.
O Echo dos Negociantes. Porto: Typographia Commercial Portuense, 1840.

O Independente. Lisboa: Typ. de M. J. Coelho, 1840.
O Jovem Naturalista. Lisboa: Sociedade Propagadora de Utilidade e Recreio, 1840.

Observador viajante: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: na Imprensa de Vieira & Torres, 1840.

A juventude portuense, jornal de estudo e recreio. Porto: Sociedade Promotora da Instrucção Popular. Porto,
1840.

título A Juventude Portuense.
numeração n.º 1 (21 Set. 1839) - n.º
periodicidade Trissemanal.
publicação Porto.
vistos 1840.

A Revolução de Septembro. Lisboa: Typ. J.B. da A. Gouveia, 1840-1901.

título A Revolução  de Setembro.
numeração n.º 1 (22 Jun. 1840) - a. 60, n.º 15031 (20 Jan. 1901)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1840-1845.

A Rosa offerecida às bellas. [Lisboa]: Imprensa de Vieira & Torres,1840.

título A Rosa oferecida às belas.
numeração n.º 1 (1840) – n.º 9 (21 Jun. 1840)
periodicidade semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1840.
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Annuncios para os assignantes do Periodico dos Pobres no Porto. Porto: Imp. de Alvares Ribeiro, 1840.

título Anúncios.
numeração n.º 1 (19 Ago. 1840) - n.º 20 (7 Nov. 1840)
periodicidade Trissemanal.
publicação Porto.
vistos 1840.

Aviso Mercantil, periódico d’annuncios da Typographia Commercial Portuense. Porto: Typographia
Commercial Portuense, 1840-1841.

título Aviso Mercantil.
periodicidade Bissemanal.
publicação Porto.
vistos 1840-1841.

Museu pittoresco: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: na Impressão de Galhardo e Irmãos, 1840-1843.

Título Museu Pitoresco.
Numeração n.º 1 (Maio 1840) – n.º 16 (1843)
Publicação Lisboa.
Vistos 1840-1843

O Ecco: jornal critico, litterario e politico. Lisboa: na Typ. de A. I. S. de Bulhões, 1835-1840.

título O Eco.
numeração n.º 1 (4 Ago. 1835) – n.º 502 (13 Ago. 1840)
publicação Lisboa.
vistos 1835 -1838.

O Echo dos Negociantes. Porto: Typographia Commercial Portuense, 1840.

título O Eco dos Negociantes.
numeração n.º 1 (22 Ago. 1840) – n.º 14 (22 Set. 1840)
periodicidade Tri-semanal [terças, quintas e sábados]
publicação Porto.
vistos 1840.
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O Independente. Lisboa: Typ. de M. J. Coelho, 1840.

título O Independente.
numeração n.º 1 (1 Mar. 1840) – n.º 17 (21 Jun. 1840)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1840.

O Jovem Naturalista. Lisboa: Sociedade Propagadora de Utilidade e Recreio, 1840.

título O Jovem Naturalista.
numeração n.º 1 (10 Fev. 1840) – n.º 16 (1 Jul. 1840)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1840.

Observador viajante: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: na Imprensa de Vieira & Torres, 1840.

título Observador viajante.
numeração n.º 1 (1 Set. 1840) – n.º 4 (15 Out. 1840).
periodicidade semanal.
publicação Lisboa.
vistos 1840
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1841

O Commercio. Porto: Typographia de Faria Guimarães, 1841-42.
O Correio portuguez. Lisboa: Typographia do Gratis, 1841-1845.

O Dez Reis, jornal d’utilidade publica. Lisboa: Typ. Franceza e Portugueza, 1841-1846.
Revista universal lisbonense: jornal dos interesses physicos, moraes, e litterarios - por uma sociedade

estudiosa. Lisboa: Imprensa Nacional, 1841-1859.

O Commercio. Porto: Typographia de Faria Guimarães, 1841-42.

título O Comércio.
numeração -
periodicidade semanal.
publicação Porto.
vistos 1841.

O Correio portuguez. Lisboa: Typographia do Gratis, 1841-1845.

título O Correio português.
numeração n.º 1 (1 Dez. 1841) - v. 3, n.º 1127 (31 Dez. 1845)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1841-1845.

O Dez Reis, jornal d’utilidade publica. Lisboa: Typ. Franceza e Portugueza, 1841-1846.

título O Dez Réis.
numeração n.º 1 (1 Jan. 1841) – n.º 1672 (1846)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1841-1845.

Revista universal lisbonense: jornal dos interesses physicos, moraes, e litterarios - por uma sociedade
estudiosa. Lisboa: Imprensa Nacional, 1841-1859.

título Revista Universal Lisbonense.
numeração n.º 1 (1 Out. 1841) - a. 13, n.º 35 (1859)
periodicidade semanal.
publicação Lisboa.

vistos 1841-1845.
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1842

A Carta. Porto: Typographia de Gandra e Filhos, 1842.
A Minerva lusitana: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: Typ. de José Baptista Morando, 1842.

O 27 de Janeiro. Porto: Typ. de Gandra & Filhos, 1842.
O Gratuito, jornal d’annuncios da Typographia Commercial. Porto: Typographia Commercial Portuense, 1842-

[1845?]

A Carta. Porto: Typographia de Gandra e Filhos, 1842.

título A Carta.
numeração -
periodicidade semanal.
publicação Porto.
vistos 1842.

A Minerva lusitana: jornal d'instrucção e recreio. Lisboa: Typ. de José Baptista Morando, 1842.

título A Minerva Lusitana.
numeração n.º 1 (Mai. 1842) – n.º 3 (Jul. 1842)
periodicidade -
publicação Lisboa
vistos 1842.

O 27 de Janeiro. Porto: Typ. de Gandra & Filhos, 1842.

título O 27 de Janeiro.
numeração n.º 1 (30 Maio 1842) – n.º 64 (16 Ago. 1842)
periodicidade -
publicação Porto.
vistos 1842.

O Gratuito, jornal d’annuncios da Typographia Commercial. Porto: Typographia Commercial Portuense, 1842-
[1845?]

título O Gratuito.
numeração -
periodicidade -
publicação Porto.
vistos 1842 a 1845.
notas Continuação de Gratis, jornal d’annuncios da Typographia Commercial.
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1843

A Coallisão. Porto: Typographia de Faria Guimarães, 1843-1846.
A Fama: jornal de litteratura e dos theatros. Lisboa: Typ. Lusitana, 1843.

Jardim portuense: jornal de cultura universal. Porto: Typographia da Revista, 1843-1845.
Jornal das bellas-artes. [Lisboa?]: s.n., 1843-1848.

Novo gratis: jornal d'annuncios. Lisboa: Typ. de J. J. da Motta, [1843]-1844.
O Cinco reis: jornal de interesse publico. Lisboa: Typ. Cesariana, 1843.
O Cosmopolita. Porto: Typographia de Faria Guimarães, [1843]-1846.

O Publicador: jornal de annuncios. Lisboa: Typographia de Elias Jose da Costa Sanches, 1843.

A Coallisão. Porto: Typographia de Faria Guimarães, 1843-1846.

título A Coalizão.
numeração n.º 1 (2 Jan. 1843) – n.º 92 (23 Abr. 1846)
periodicidade Diário.
publicação Porto.
vistos 1843 - 1845.
notas Continuado por O Nacional. Porto: Typographia de Faria Guimarães, [1846]-

1870.

A Fama: jornal de litteratura e dos theatros. Lisboa: Typ. Lusitana, 1843.

Jardim portuense: jornal de cultura universal. Porto: Typographia da Revista, 1843-1845.

título Jardim portuense.
numeração n.º 1 (Out. 1843)-s. 2, n. 2 (Fev. 1845)
periodicidade Mensal.
publicação Porto.
vistos 1843 a 1845

Jornal das bellas-artes. [Lisboa?]: s.n., 1843-1848.

título Jornal das Belas Artes.
numeração n.º 1 (Out. 1843) - n. 6 (1846); 1848.
periodicidade Trissemanal.
publicação Lisboa.
vistos 1843-1845.

título A Fama.
numeração n.º 1 (8 Jan. 1843) – n.º 12 (2 Abr. 1843)
periodicidade -
publicação Lisboa.
vistos 1843
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Novo gratis: jornal d'annuncios. Lisboa: Typ. de J. J. da Motta, [1843]-1844.

Título Novo grátis.
Numeração -
Periodicidade -
Publicação Lisboa.
Vistos 1843.

O Cinco reis: jornal de interesse publico. Lisboa: Typ. Cesariana, 1843.

título O Cinco réis.
numeração n.º 1 (1 Abr.1843) - n.º 101 (7 Ago.1843)
periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1843.

O Cosmopolita. Porto: Typographia de Faria Guimarães, [1843]-1846.

título O Cosmopolita.
numeração n.º 1 (20 Nov. 1843) – n.º 46 (23 Abr. 1846)
periodicidade trissemanal.
publicação Porto.
vistos 1843 - 1845.

O Publicador: jornal de annuncios. Lisboa: Typographia de Elias Jose da Costa Sanches, 1843.

título O Publicador.
numeração n.º1 (1 Fev. 1843) - ?
periodicidade trissemanal.
publicação Lisboa.
vistos 1843.
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1844

O Instructor Portuense: Periodico mensal contendo differentes artigos de Educação, Litteratura, Moral,
História, Sciencias e Artes; traduzido de várias línguas, e com estampas lithographadas por José Fernandes

Ribeiro. Porto: Typ. Commercial Portuense, 1844-1845.

título O Instructor Portuense.
numeração n.º 1 (Jan. 1844) - a. 2, n.º 16 (Abr. 1845)
periodicidade mensal.
publicação Porto.
vistos 1844-45
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1845

A Illustração: jornal universal. Lisboa: [s.n.], 1845-1846.
A Rosa: jornal dedicado às damas. Porto: Typ. de Gandra & Filhos, 1845-1846.

A Illustração: jornal universal. Lisboa: [s.n.], 1845-1846.

título A Ilustração.
numeração n.º 1 (Abr. 1845) – n.º 6 (Set. 1846)

periodicidade Diário.
publicação Lisboa.
vistos 1845

A Rosa: jornal dedicado às damas. Porto: Typ. de Gandra & Filhos, 1845-1846.

título A Rosa.
numeração n.º 1 (12 Out. 1845) – n.º 13 (4 Jan. 1846)
periodicidade semanal.
publicação Porto.
vistos 1845-46.
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2. Tabela cronológica.

1830-01-22 Na rua da Magdalena, n.º 31, 3.º andar, se estabeleceo hum Collegio, onde se ensinão Primeiras
Lettras, Orthographia, Grammatica Portugueza, e Latina, lingua Franceza, e Dezenho.
Gazeta de Lisboa, n.º 19 (22 Jan. 1830), p. 76.

1830-01-29 Francisco António Silva Oeirense, Artista Pensionista do Estado, Pintor Historico, e Retratista
em grande e em pequeno, mudou a sua habitação para a rua nova do Carvalho, ao arco pequeno
do Marquez, proximo ao Caes do Sodré n.º 31, 2.º andar: o mesmo artista acceita em sua casa
discipulos de Desenho, e pintura, e mostrara as suas obras, para poderem ajuizar do seu mérito,
ás pessoas que precisarem dos seus trabalhos.
Gazeta de Lisboa, n.º 25 (29 Jan. 1830), p. 100.

1830-03-13 José Maria Pinto, mestre pintor, na rua nova d’ Almada, n.º 229, tem para vender 4 Tremós,
modernos e dourados, de 12 palmos de alto, com suas mezas de pedra mármore, e 4 Lustres de
cristal, de pôr na parede, tudo asseado e de bom gosto; quem os pertender comprar falle com o
mesmo; e tambem  tem hum grande espelho dourado, que o vende separado.
Correio do Porto, n.º 62 (13 Mar.1830), p. 248.

1830-06-25 Quem tiver alguma pratica de imprimir em Litografia, estiver desempregado, e quizer trabalhar
em hum estabelecimento lithografico nesta Capital, póde fallar na rua do Ouro, n.º 184, no
primeiro andar do lado esquerdo.
Gazeta de Lisboa, n.º 148 (25 Jun. 1830), p. 600.

1830-06-29 Pintura izechromica.
Os affeiçoados ás Belas Artes são convidados a hirem ver alguns quadros feitos a oleo,
conforme os principios desta mesma nova arte, que excitou ultimamente em Londres e Paris,
grande admiração. O professor (Pintor Inglez) se offerece a ensinar em seis lições de hora cada
huma, a todas as pessoas que queirão aprender, affirmando que neste breve tempo poder-se-ha
reproduzir a oleo, e com a maior rapidez, as pintura dos primeiros Mestres, sem que seja
necessario ter algum conhecimento de pintura, nem de debucho. – o ditto professor assiste na
rua direita do Corpo Santo, n.º 9, Hospedaria de Carolina, no 1.º andar, onde se fará saber as
suas condições pelo ensino desde as 9 horas da manhã, até às 3 horas da tarde.
Gazeta de Lisboa, n.º 151 (29 Jun. 1830), p. 612.

1830-07-03 Retratos em profil.
Mr. Harding de Londres annuncia a sua intenção de praticar nesta Corte, seu talento unico de
cortar com thesouras somente, o mais exacto e parecido retrato em profil em hum minuto; e
tambem retratos corpo inteiro em hum tempo proporcionado. A rapidez com que o mesmo
professor faz esses retratos, tem sido louvada nas folhas estrangeiras, que tem ditto, que se
pode pagar para ver aquela operação. Estes retratos se podem incluir em cartas para enviar aos
parentes, e amigos distantes; condições: os retratos de meio-corpo 360 rs; ou dois para a
mesma pessoa 480 rs; os retratos de corpo inteiro 960 rs. Mostrão-se retratos desta mesma
qualidade em casa do Professor, na hospedaria da Carolina , rua do Corpo Santo, n.º 9, 1.º
andar, desde as 9 horas da manhã, até ás 5 da tarde.
Gazeta de Lisboa, n.º 155 (3 Jul. 1830), p. 628.

1830-07-06 Retratos em profil,
Mr. Harding de Londres, depois de hum simples golpe de vista, sem penna, pincel nem lapis,
porem somente com as thesouras, consegue a mais correcta, evidente e animada similhança em
profil com huma promptidão quasi incrivel; os meios-corpos em hum minuto por 360 rs, ou
dois para a mesma pessoa 480 rs; os retratos de corpo inteiro em hum tempo proporcionado por
960 rs; sem outro auxilio que o das thesouras magicas! Mostrão-se retratos desta mesma
qualidade em casa do Professor, na hospedaria da Carolina , rua do Corpo Santo, n.º9, 1.º
andar, desde as 9 horas da manhã, até ás 5 da tarde.
Gazeta de Lisboa, n.º 157 (6 Jul. 1830), p. 636.

1830-07-10 Retratos em profil tirados em hum minuto, a rapidez com que o Artista faz estes retratos,
unicamente com a thesoura, tem excitado a admiração de todos os que os tem visto; por este
methodo se podem fazer os retratos dos meninos, sem exigir que estejão em  huma posição
fixa. condições: os meios-corpos 360 rs; ou dois para a mesma pessoa 480 rs; os de corpo
inteiro 960 rs: podem ver-se as amostras em casa do Artista, hospedaria da Carolina , rua do
Corpo Santo, n.º9, 1.º andar, desde as 9 horas da manhã, até ás 5 da tarde. Também se aprende
a pintar a oleo em seis horas.
Gazeta de Lisboa, n.º 161 (10 Jul. 1830), p. 651.

1830-07-27 Os retratos de porfil tão estimados em Inglaterra e França, se continuão a executar e, hum
minuto, pelo artista (Inglez) assistente na hospedaria da Carolina , rua do Corpo Santo, n.º9, 1.º
andar; preços: os meios-corpos 360 rs; os de corpo inteiro 960 rs; tambem ensina a pintar a
oleo em seis horas!
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andar; preços: os meios-corpos 360 rs; os de corpo inteiro 960 rs; tambem ensina a pintar a
oleo em seis horas!
Gazeta de Lisboa, n.º 175 (27 Jul.1830), p. 710.

1830-08-02 Os retratos de porfil tão estimados são executados em hum minuto, pelo artista que assistente
na rua do Corpo Santo, n.º 9, na hospedaria da Carolina, 1.º andar; preços: o dito artista se
acha em casa desde as 10 horas da manhã até ás 5 da tarde; e o resto da tarde vai por casas
particulares, onde he chamado.
Gazeta de Lisboa, n.º 180 (2 Ago.1830), p. 730.

1830-09-10 Acha-se á venda o retrato do Dey d’Argel, representado em corpo inteiro, por 480 rs.; na loja
de livros de João Henriques, rua Augusta n.º1 [outras lojas e Porto]
Gazeta de Lisboa, n.º 214 (10 Set. 1830), p. 870.

1830-10-02 Na rua do Ouro, n.º 18, 1.º andar, do lado esquerdo, na Officina Lithografica, se imprime toda
a qualidade de escripta, e também se estampa toda a qualidade de retratos, registros, bilhetes de
visita, de botica, e de enterro, conhecimentos e letras de cambio, traslados, mappas de todas as
qualidades, pautas, cartas circulares, preços correntes, etc.: tudo por preço muito módico, e
com toda a perfeição.
Gazeta de Lisboa, n.º 233 (2 Out.1830), p. 946.

1830-12-01 “Eis o soneto recitado no theatro de viseu:
Oh! Quanto Portugal está contente
Por este fausto dia venturoso!
Parece que o ceo justo, e Piedoso
Intenta premiar de Luzo a gente;
Da casa Brigantina o descendente
Que empunha hoje o sceptro magestoso,
Cheio de sabio planos, e zeloso
Quer tornar este Reino Florescente:
Copia fiel, retrato verdadeiro
Dos seus Ascendentes Soberanos,
Que fizerão pasmar o mundo inteiro…
E á vista do exposto, é luzitanos,
Viva o Excelso D. Miguel primeiro
E viva de Nestor os longos annos.”
Correio do Porto, n.º 284 (1 Dez.1830), p.1164.

1831-01-01 Saiu á luz o retrato de José Agostinho de Macedo; e se vende na loja de João Henriques, rua
Augusta, n.º1; preço 240 reis.
Gazeta de Lisboa, n.º 7 (1 Jan.1831), p. 28.

1831-10-13 Chegarão de Lisboa novos Retratos de S. Mag., que tem 3 palmos d’altura, e 2 de largo, para
encaixilhar; vendem-se na Loja d’este Periódico a 1$440 réis cada um.
Correio do Porto,n.º 242 (13 Out.1831), p.1016.

1832-01-05 Obras da Fundação do Real Seminário de Padres Missionários apostólicos do Monte da
Falperra. Braga.
Correio do Porto, n.º 4 (5 Jan.1832), p. 16.

1832-01-09 Real fabrica de louça, S. Pedro de Miragaia. Francisco da Rocha Soares.
Correio do Porto, n.º 7 (9 Jan.1832), p. 30.

1832-01-25 O fiel retrato de J. A. Macedo está á venda na loja de João Henriques: preço 160 reis.
Gazeta de Lisboa, n.º 21 (25 Jan.1832), p. 102.

1832-02-04 O retrato de Sua Magestade Fidelíssima o Senhor D. Miguel I, indo a cavallo para a Tapada
passar revista ás Leaes Tropas Portuguesas, no Dia de Seus Annos, vende-se na loja d’este
periódico por 1$440 rs.
Correio do Porto,n.º32 (16 Fev.1832) p.158.
[anúncio que se publica até Julho]
[na Gazeta de Lisboa continua: como seu general em Chefe, no Seu Faustíssimo Dia Natalício
26 de Outubro de 1831, he dedicado e offerecido ao mesmo augusto Senhor, por Christovao de
Almeida e Amaral, morador ao Poço novo no principio dos Poyaes de S. Bento, n.º 130, 2.o
andar, onde se achão os Retratos que sua Magestade por sua innata Bondade concedeu  licença
para se distribuirem aos assignantes, quando se dignou acceita-lo.
Gazeta de Lisboa, n.º 30 (4 Fev. 1832), p.102.

1832-03-16 João dos Santos Soares, Professor de Primeiras Letras, por Provisão de S. Mag., approvado em
Commercio, e premiado em Dezenho na Real Academia desta Cidade, participa ao Publico,
que na Rua Nova d’Almada n.º176 estabeleceo sua Aula, onde ensina todo o sobredito em
differentes horas; e na mesma casa se acha hum Professor de Piano, que se prontifica a ensinar
esta prenda aos meninos, que da mesma se quizerem aproveitar.
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differentes horas; e na mesma casa se acha hum Professor de Piano, que se prontifica a ensinar
esta prenda aos meninos, que da mesma se quizerem aproveitar.
Correio do Porto, n.º 64 (16 Mar.1832), p. 158.

1832-04-26 Extracto da Instrução popular sobre a cholera-morbus.
Observar o maior asseio em si e na sua habitação. Evitar todo o arrefecimento e ter bem
quente, sobre tudo, o ventre e os pés. […] Toda e qualquer pessoa que se sentir atacada
subitamente de dores nos membros, pezo na cabeça, tonteira, sentimento d’oppressão,
anciedade de peito, ardor ou queimadura na boca e estômago, e cólicas, deverá
immediatamente mandar chamar um Medico, ou pedir o auxilio da meza de soccorro mais
visinha. No entanto deverá o doente metter-se na cama, e tomar huma infusão quente de Ortelã,
e aquecer-se por todos os meios possiveis. […]
Correio do Porto, n.º 98 (26 Abr.1832), p. 418.

1832-04-26 Sahio á luz, Memoria sobre a Cólera morbus, obra mui útil a todas as pessoas; vende-se nesta
cidade, na loja de livros de José Ribeiro de Novaes, nas Hortas n.º 123 e 124; e em Braga, na
Botica dos Orfaos. Custa 120 rs.
Correio do Porto, n.º 98 (26 Abr.1832), p. 418.

1832-05-16 Quem quizer comprar quatro painéis do Author Monsieur Pillement, queira dirigir-se á rua de
S. José, n.º 122, quarto andar, onde os poderá ver.
Gazeta de Lisboa, n.º 115 (16 Mai. 1832), p. 584.

1832-05-25 Francisco da Rocha Soares, vidros e vidraça.
Correio do Porto, n.º 122 (25 Mai. 1832), p. 516.

1832-08-15 Sahio á luz uma nova estampa, que representa a figura de Portugal de joelhos, pedindo a Maria
Santíssima nos livre do flagello da peste; tem esta estampa perto de quatro palmos de altura, e
três de largo; vende-se por 1$440 réis na loja de João Henriques, rua Augusta n.º 1.
Gazeta de Lisboa, n.º 192 (15 Ago. 1832), p. 944.

1832-12-01 Na loja d’este Periodico, rua de St.º Antonio n.º 78, se vendem retratos de S. M. F. a Senhora
D. Maria II, do tamanho do circulo de uma palma de mão, em moldura dourilhada, com vidro
concavo. São muito parecidos, e a estampa foi gravada em Londres. Custa cada um 480 reis.
O Arauto portuense, n.º 5 (1 Dez. 1832), p. 22.
Chronica constitucional do Porto, n.º 136 (20 Dez. 1832), p. 600.

1832-12-05 Na loja de João Henriques, rua Augusta n.º 1, ha hum quadro de seis palmos de altura, e 5 de
largo, pintado a óleo: representa El-rei nosso senhor o Senhor D. Miguel, na acção de deixar a
Cidade de Lisboa, e ir visitar o seu Leal Exército; este quadro he adornado de muitas figuras,
todas alegóricas no assumpto de que se trata; e ha outro, pouco mais pequeno, igualmente
pintado a óleo com Manto Régio, e proprio para docel em alguma sala: qualquer destes
Retratos são os mais similhantes, que até agora tem apparecido.
Gazeta de Lisboa, n.º 288 (5 Dez. 1832), p. 1396.

1832-12-05 Porto 2 de Dezembro de 1832.
Hoje pelas onze horas da manhã teve a honra de ser admittido á presença de S. M. I.  o Sr.
Duque de Bragança*, o Esculptor desta Cidade, Manoel da Fonseca Pinto Carneiro, com o fim
de offerecer ao mesmo Augusto Senhor o seu Busto em tamanho natural.
O Artista significou a S. M. I. que havendo sido perseguido no tempo das calamidades da
usurpação, pelo crime de respeitar a Effigie de S.M.I. em illuminações de festejos e púbicos
regojisos, fôra para elle de mui particular predilecção o proporcionar-se-lhe o meio de poder
desabafar o oppresso sentimento de copiar do natural S.M.I., em cujo tempo de trabalho a ideia
de sua peregrinação por tal motivo hia sendo susbstituída pela do prazer de ver avultar debaixo
do seu escôpo o vulto do Pai da Augusta Rainha, Gloria e Esperança de Portugal, do Dador, e
Restaurador das Liberdades da Pátria; - trabalho feliz que conseguio afinal ver coroado com o
mais perfeito resultado de similhança.
S. M. I. com a affabilidade que o caracteriza Se dignou acceitar a offerta, agradecendo ao
Artista seus obsequiozos sentimentos.
O Artista havia feito imprimir um Soneto, de que apresentou alguns exemplares em setim a S.
M. I. e distribuio outros pelas Pessoas que Lhe fazião côrte.
O Artista tendo em vista o dar a S. M. I. todas as demonstrações do seu respeito, escolheu de
proposito este dia de gála, por ser o do Anniversario de Seu Primogenito Filho, o Sr. D. Pedro
II Imperador Constitucional do Brazil.
O Arauto Portuense, n.º 6 (5 Dez.1832), p. 22.

1833-00-00 “(…) epidemias tem havido em Portugal com estragos consideráveis em todos os Povos: as
infinitas Memorias, que se tem dedicado por toda a parte do Gloriosissimo Martyr São
Sebastião demonstrão irrefragavelmente a mortandade, que tem havido nos portugueses, e o
soccorro, que São Sebastião lhes dispensou.”
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soccorro, que São Sebastião lhes dispensou.”
O Procurador dos Povos, n.º 8 (1833), p. 7.

1833-01-04 Avisos. Na loja desta Imprensa vendem-se divertidos cartões de uma camara-optica da real
impigem, inventados em Inglaterra. Em curiosa metamorphose apparecem pinturas divertidas
para passar em agradável companhia as noites de inverno. Custa cada cartão 240 réis; e elles
são vendidos ao acaso, porque cada um consiste de assumpto e pessoa differente.
Chronica constitucional do Porto, n.º 4 (4 Jan. 1833), p. 648.

1833-03-25 Um professor de Desenho, que aprendeu na Itália, se offerece a dar licções, por preços
commodos, assim como a fazer retratos e outras obras de pintura: encarrega-se também de
retratos para illuminações, quem se quiser utilizar do seu prestimo, deixe o seu nome e morada
na rua nova de Jesus, n.º 19, 1.º andar.
Chronica constitucional de Lisboa, n.º 72 (25 Mar.1834), p. 300.

1833-06-14 (Artigo Communicado)
Bellas Artes.
Noticia historica sobre a litographia.
[…] incommodo em repelir as chapas de cobre que tinham sido empregadas em seus primeiros
ensaios, e que queria fazer servir ainda; e attribuindo a causa disso á rudeza das pedras de
desbastar e polir, procurou-as melhores; e lembrando-se que sobre os bancos de areia da Iseria
tinha visto pedras que se assemelhavam e pareciam melhores para este uzo, fez a viagem, mas
desanimou ao ver que eram calcarias: resoluto porém em tirar disso partido, deliberou-se a
saber se ellas eram mais fáceis de desbastar e polir do que o metal. Como estas pedras são mais
baratas do que o cobre, elle se determinou a servir-se dellas para a gravura a agua forte; e deu a
preferência ás que em Munich se conhecem pelo nome de Solenhofen. Senefelder aprendeu
sozinho a traçar sobre a pedra caracteres, musica, e letras moldadas. Um dia em que acabava de
desbastar uma pedra para continuar seus trabalhos de escripta, veio sua mãi dizer-lhe que
fizesse o rol da roupa suja para hir para a lavadeira; e não achando elle papel á mão, tomou o
partido de escrever o rol sobre a sua pedra com a tinta chimica, na intenção de o transcrever
depois sobre o papel. Quando quiz apagar o que tinha escripto, se lembrou de ver o que
aconteceria a estas letras traçadas com a sua tinta chimica, composta de cera, sabão e pós de
escudar; e passando sobre a pedra uma preparação de agua forte, ensaiando ao mesmo tempo
se seria possível dar tinta nestes caracteres da maneira usada na typographia e gravura sobre
madeira – sem que o esperasse descobrio a Lithographia!- Alfim em 1799 foi que Senefelder
inventou a lithographia propriamente dita. Esta arte, conhecida em França somente depois de
1814, existia já em Munich em 1800, em Vienna em 1802, em Roma e Londres em 1807. Em
Lisboa só em 1824 he que se diffundiram as ideas lithographicas; e com a chegada de S. M. I.
he que no Porto em 1833 appareceram os primeiros ensaios desta arte tão útil a todas as outras.
S. M. I. fez vir em sua companhia um imprensa lithographia, pedras, e os utensílios necessários
para levar á execução qualquer genero de trabalho concernente á lithographia. Esta arte em
Lisboa tem progredido pouco, e pode-se dizer que uma das razões he sem duvida a falta de
desenhadores hábeis, motivo essencialmente preciso para conseguir similhante fim. Esta falta
porém he menos sentida logo que apparecem as obras lithographicas publicadas em Paris e em
Roma pelo nosso insigne Pintor Domingos Antonio de Sequeira, que por ser um dos primeiros
desenhadores da Europa se torna por isso um lithographo excellente: as suas ultimas
producções, tanto em Paris como na terra clássica das Bellas Artes são superiores a todo o
elogio. Temos á vista o retrato de S.M.I. representado como Commandante em Chefe do
Exercito Libertador, desenhado e lithographado pelo Lente de Desenho da Academia da
marinha e Commercio desta Cidade João Baptista Ribeiro, o qual considerado como
similhança de seu Augusto original, he na verdade o mais parecido que se tem feito, tanto em
Portugal como em nações estranhas; e analizado como obra da arte, une a um desenho correcto,
o estilo mais gracioso, tanto na harmonia do todo, como na exactidão dos pormenores. Este
Pintor nunca vio trabalhar em lithographia; e esta obra primorosa que acaba de publicar entre o
estridor das armas, bem como Protogenes fez o seu Jalisus dentro do cerco de Rhodes, he o
resultado de suas combinações reflectidas e ensaios reiterados, e por isso mais merecimento lhe
grangea. Temos bem fundadas esperanças do que virá a ser esta arte entre nós, prosperando
proporcionalmente.
Louvores de eterna gratidão sejam dados a S. M. I. por ter sido a causa de vêrmos nesta heroica
e muito fiel Cidade do Porto mais este monumento da Politica de S. M. I. em dar impulso por
todos os modos ao progresso dos conhecimentos uteis.
Chronica constitucional do Porto, n.º 139 (14 Jun. 1833), p. 1285-86.

1833-06-24 Sendo a Virgem Nossa Senhora, debaixo do titulo de sua Conceição Immaculada, a Protectora
destes Reinos, e que lhes tem valido em todas as suas tribulações, e calamidades, nas actuaes
circumstancias em que a Justiça Divina nos castiga com o flagello da epidemia que em
grassado, ainda mais se patentea esta Poderosíssima Protecção de Maria Santíssima, por isso
que se tem experimentado, que todas as pessoas com fé viva, e confiança tem pregado a
estampa da Santissima Virgem da Conceição das Portas de suas casas, as tem admiravelmente
livrado do terrível flagello: faz-se este avizo a todas as pessoas, que deste modo quizerem
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destes Reinos, e que lhes tem valido em todas as suas tribulações, e calamidades, nas actuaes
circumstancias em que a Justiça Divina nos castiga com o flagello da epidemia que em
grassado, ainda mais se patentea esta Poderosíssima Protecção de Maria Santíssima, por isso
que se tem experimentado, que todas as pessoas com fé viva, e confiança tem pregado a
estampa da Santissima Virgem da Conceição das Portas de suas casas, as tem admiravelmente
livrado do terrível flagello: faz-se este avizo a todas as pessoas, que deste modo quizerem
implorar o Patrocínio de Nossa Senhora.
Gazeta de Lisboa, n.º 147 (24 Jun.1833), p. 786.

1833-07-01 Chegou novo sortimento da Camara Optica da Real empigem, custa 120 réis cada uma, na lója
desta Imprensa.
Chronica constitucional do Porto, n.º 153 (1 Jul. 1833), p. 16.

1833-07-26 Bella estampa lithographada, dedicada a Sua Magestade Imperial a Senhora Duqueza de
Bragança, por J.B.FONTANA representando a Sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro,
tendo aos seus lados Sua Augusta Esposa, a Imperatriz D. Amelia Augusta, e S. M. F., a
Senhora D. Maria II Rainha de Portugal a que Elle apresenta a Carta Constitucional da
Monarchia Portugueza.
Este Grupo muito bem composto, executado com bastante arte, offerece os Retratos
perfeitamente similhantes de SS.MM.II., e da Jovem Rainha, tirados do natural pelos primeiros
Artistas de Pariz.
Huma scena interessante, e digna do talento de Mr. Morin, está collocada por baixo do grupo
principal. Ella representa S. M. I. o Senhor D. Pedro restabelecendo a S.M. a Senhora D. Maria
II no Throno, e restituindo aos Portugueses a Carta Constitucional, que Elle lhes déra.
A Epigraphe, que se lê no fundo da estampa indica as palavras que S. M. I. dirige ao Povo, que
o rodea:

“Eu desta glória só fico contente,
“Que a liberdade dei á minha gente

Esta bella Estampa, para a perfeição da qual o Artista, e o Editor Mr. Fontana não ommittiram
nada, custa 2400 rs.
O mesmo Edictor publicou tambem, o Retrato de S. M. F. a Senhora D. Maria II, o de S. M. I.
o Senhor D. Pedro e o de S. M. I. a Senhora D. Amelia Augusta. Preço de cada um 960 rs.
Calçada dos Clérigos, n.º 19.

Chronica constitucional do Porto, n.º 175 (26 Jul. 1833), p. 109.
Chronista Constitucional, n.º 22 (29 Ago.1833), p. 92.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 25 (29 Jan.1842), p. 99.

1833-08-06 Em casa de Pedro Bonardel, defronte do Correio Geral n.º 10 1.º andar, se achão a venda,
chegados recentemente de Paris, os Retratos de Sua Majestade Imperial o Senhor D. Pedro,
Duque de Bragança, de Sua Augusta Esposa, e de Sua Majestade Fidelissima a Senhora D.
Maria II, todos três em huma grande estampa: preço 2$400 rs. na forma da Lei, e cada hum
delles separados, em estampas mais pequenas a 960 rs.

Chronica constitucional de Lisboa, n.º 10 (6 Ago.1833), p. 42.
1833-11-27 Em casa de Mr. Villaret, se acham á venda Medalhas da Augusta Effigie de S. M. F. a Senhora

D. Maria II, cunhadas na Casa da Moeda de Paris, as quaes mereceram a acceitação de S.M.
por causa da sua exactidão e similhança. Preço de cada uma 320 reis, rua do Chiado, n.º 3, 1.º
andar.
Chronica constitucional de Lisboa, n.º 107 (27 Nov.1833), p. 596.

1833-12-16 Vende-se uma Impressão provida de todos os objectos próprios; quem a quizer comprar falle a
Santa Catharina, n.º 12.
Chronica constitucional de Lisboa, n.º 123 (16 Dez.1833), p. 686.

1834-01-01 O tempo mudou de face…os ventos soprarão de onde não era costume…o lavrador
desconheceu o rumo das suas geiras; por todas as partes grassou a cholera morbus, parecendo
querer renovar as tristes scenas do Dilúvio… outros acontecimentos abalarão o Mundo na sua
ordem Politica e Social: o génio da revolução introduziu a desordem, e a discórdia na religião,
nos costumes, ideias e opiniões: “uma vertigem geral foi o espírito dominante do anno que
acabou”; propaganda revolucionaria, pelejarão na Europa diferentes partidos encapotados com
pretextos de Direitos, reivindicações e de desagravos, Egipto contra porta otomana,
“Portugal deu o prodigioso exemplo de que um Corpo, depois de ter perdido a cabeça, pode
ainda conservar-se animado longos meses, e por fim vitalizar-se totalmente: a ocupação de
Lisboa pelos que invoca, o nome de D. Pedro, de sua Filha e da Carta augmentou o heroísmo
da Nação Portuguesa, na defensa do seu legitimo REI E Senhor D. MIGUEL I…
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da Nação Portuguesa, na defensa do seu legitimo REI E Senhor D. MIGUEL I…
Correio do Porto, n.º 1 (1 Jan. 1834), p. 1.

1834-01-14 Quem precisar de hum habil mestre de desenho, que se offerecce a dar licções desta Arte pelas
Casas particulares, por preços commodos, póde procurar na loja do Chronica, onde poderá
saber e tratar disso.
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 4 (14 Jan.1834), p. 16.

1834-01-18 Necrologia: Nicolau Poussin/ João José Braga, escultor, autor de retrato do advogado Antonio
Soares d’Azevedo, que João Nogueira Gandra ofereceu para ser publicado no Museo
Portuense. Artigo assinado por J. B. Ribeiro.
 Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 6 (18 Jan.1834), p. 23.

1834-01-28 Festa de S. João na igreja da Lapa, com retratos.
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 131 (28 Jun.1834), p. 475-476.

1834-01-28 Na loja do Livreiro da Rua das Hortas n.º 125 se vendem folhinhas de porta e algibeira
chegadas de Lisboa, igualmente Mappas Geográficos de Portugal, impressos em Londres, tudo
de muito bom papel e typo, por preços commodos.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 12 (28 Jan. 1834), p. 4.

1834-01-31 Retrato do Velho Liberal do Douro acha-se à venda na loja de livros de Antonio Marques da
Silva, rua Augusta n.º 2, preço 480 rs.
O Periodico dos Pobres, n.º 27 (31 Jan. 1834), p. 107.
Chronica constitucional de Lisboa, n.º 27 (31 Jan.1834), p. 108.

1834-03-02 [Nomeação de ministério na vizinha Espanha em Março de 1834; aclamação de rainha Isabel
2.ª].
“Nunca a Hespanha desde a queda da Liberdade em 1823 apresentou um aspecto tão risonho
como presentemente: e supposto que ainda não esteja decidida a convocação das Cortes, com
tudo espera-se que isto não tardará, segundo se collige das ditas folhas; e certamente desde
aquella época nunca os papeis publicos de Hespanha falarão uma linguagem tão franca, e tão
cheia de principios liberais como o fazem agora, o que induz a crer que depois da convocação
das Cortes se seguirá com pequeno intervallo a publicação de uma Constituição com duas
Câmaras.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 40 (2 Mar. 1834), p. 4.

1834-05-21 [sobre Proclamação de D. Pedro, duque de Bragança aos Portugueses intitulada: infelizes
portugueses que ainda seguis as Bandeiras do usurpador: até quando pretendeis trilhar a
estrada do crime, desprezando o caminho da honra, que vos tenho indicado por diferentes
vezes??? E etc, etc, o que esperais e etc… diz-se que a Espanha já reconheceu o governo da
rainha, e que as suas forças entraram em Portugal para sustentar a legitimidade….]
“Portuguezes de todas as classes e opiniões, ainda é tempo, vinde unir-vos ás Bandeiras da
Honra e da Legitimidade: Eu vos asseguro, que a amnistia, que de Facto está existindo, será
por Mim ratificada de Direito, e que desde já podeis voltar a vossas casas, para gozar dos
prazeres domésticos no seio nas vossas famílias, sem temer perseguições, ao abrigo das Leis, e
da clemência que Eu muito Me prezo de exercitar para com vosco, em nome da Legitima
Rainha a SENHORA DONA MARIA SEGUNDA.”
Abandonai o usurpador á sua sorte… eu vos perdoarei em nome da Vossa Rainha.
[Clama aos portugueses que não rasguem mais as entranhas de Portugal prolongando a guerra
civil. Insiste no perdão]…
Periodico dos pobres no Porto, n.º 107 (21 Mai. 1834), p. 4.

1834-05-30 S. M. I. me ordena que diga a V. Ex.ª que tudo acabou. Com effeito os rebeldes entregarão as
armas, e entregarão-se á disposição. Participe isto a todo o mundo. Paço das Necessidades, 27
de Maio de 1834 ás 11 da noute. = Bento Pereira do Carmo = Snr. Prefeito da Província do
Douro.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 115 (30 Mai. 1834), p. 4.

1834-05-31 [O exército do usurpador entregou-se por fim]
Noticias do Interior. Lisboa 27 de Maio. Suplemento ao Periódico dos Pobres de Lisboa n.º
124.
“Faz hoje onze annos que fugio de Lisboa o então Infante D. Miguel para Sanatarem, para
derrubar a Constituição, e roubar o Throno a seu Augusto Pai! E he hoje que em Lisboa chega
a noticia da sua retirada do território portuguez, que por tanto tempo inundou de sangue, e
cobrio de infortúnios… Notavel coincidência!?! Foi pois no dia 27 de Maio que elle encentou a
carreira de seus crimes, e he no mesmo dia de Maio que findou a sua existência politica, e a
carreira de seus enermoes attentados? (…)”
Periodico dos pobres no Porto, n.º 116 (31 Mai. 1834), p. 1.
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1834-06-12 Colecção d’estampas intituladas =Ruas de Lisboa= contém figuras illuminadas que
representam os mais diversos trajes, e maneiras mais constantes das gentes que servem e
habitao a cidade, seis cadernos, contendo trinta estsmpas, por 2:880 réis, publicados em 1826 –
Plano geral da cidade de Lisboa, levantado na mesma data, gravada a buril, huma folha de
papel grande, contém o plano da cidade desde Alcântara até Santa Apollonia, Sete Moinhos,
S.Sebasriçao, e Arroiios: vende-se por 480 reis na loja de Carvalho ao Chiado defronte da rua
de S. Francisco n.º 2.

O Periodico dos Pobres, n.º 136 (12 Jun. 1834), p. 546.
1834-06-12 Na Officina Litographica de Lecocq, no fim da rua Augusta, próximo do Terreiro do Paço, se

vende a Carta Topographica da Cidade de Lisboa, lytografada na Casa do Risco das Obras
Publicas.

Chronica Constitucional de Lisboa, n.º 137 (12 Jun. 1834), p. 566.
1834-06-24 Um artista que frequentou as academias de Roma se offerece a dar licções de desenho por

preços commodos, podendo (se necessario for) dar fiança pela sua conducta e merecimento:
quem se quizer  utilizar do seu préstimo, deixe o seu nome e morada na loja de livreiro na rua
dos Capelistas num. 61A.

Chronica Constitucional de Lisboa, n.º 147 (24 Jun.1834), p. 610.
1834-07-04 Quem quizer comprar lindas colecções de estampas, da memorável Batalha Naval, ganhada

pelo Almirante Conde de cabo de S. Vicente, contra a esquadra do Usurpador, pode procurar
na loja de livros de Guimarães, na rua dos caldeireiros, n.º 14. Cada colecção colorida, custa
2$880 reis, e tem 6 grandes Estampas, das differentes acções; e sem ser colorida, 2$400 reis.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 136 (4 Jul.1834), p. 492.
1834-07-10 Theatro. Hoje 10 de Julho, he o Dia fausto do Nome de S. M. I. a Senhora Duqueza de

Bragança. Hum espectáculo dedicado a tão respeitoso Objecto será dado esta noite, pela
Sociedade Nacional, que desejosa sempre de celebrar os dias de público regojiso, muito mais
nesta occasião a isso se presta, por ser o primeiro Anniversario depois da chegada de S. M. I. a
este Reino, que temos a ventura de ver raiar tão fulgoroso! O Drama se denomina = As Minas
de Polónia = no fim delle se recitará hum Monologo de Congratulação – e se cantará o Hymno
Constitucional em presença do retrato de S. M. I. terminando com o Bailavel do Pintor.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 141 (10 Jul. 1834), p. 510.
1834-08-05 Um artista, na qualidade de Pintor de Figura, e História, annuncia ao publico, que tira retratos

de todos os tamanhos a oleo, e pinta todo e qualquer quadro de história; e ensina a dezenhar,
tanto em sua casa, como também na dos que quizerem aprender; cujas lições serão por preço
mui favoravel: quem se quizer utilizar do que fica expendido, póde dirigir-se a casa no largo da
Magdalena, na propriedade n.º 35, ultimo andar.

Folha de Annuncios,  n.º 10 (5 Ago. 1834), p. 21.
1834-08-08 Theatro. A Companhia Nacional avisa o respeitável publico, de que no Domingo 10 do

corrente, haverá espectáculo com hum divertido entretenimento de jogos Indianos, executados
com todo o esmero, e perfeição, por José dos Reis, joven Portuense que ha 12 annos estava
ausente de sua Pátria, e acaba de chegar a ella depois de ter trabalhado em varias Capitaes da
Europa. O detalhe do divertimento se fará público por Cartazes.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 166 (8 Ago.1834), p. 600.
1834-08-18 Todos os Emigrados que estiverão em Paris se recordão, e todos os Literatos, e curiosos lidos

tem noticia, da magnificiencia com que no cimetério do Pére Lachaise em, Pariz se achão
erigidos sumptuosos, e ricos monumentos dedicados á memoria dos Heroes da Pátria. Tentou
pois Mr. Quaglia, Pintor de S.M. a Imperatriz Josephina dar á luz 150 desenhos dos principaes
e escolhidos d’esses monumentos, com escalas de proporções etc. o seu preço he de 12 Francos
(entre meia moeda e seis crusados novos segundo o cambio) quantia diminuta por certo para
obra de tanto mérito. Nas relações que ha nesta Cidade com a França, he fácil qualquer
correspondência para que se mande vir de Pariz esta colecção; mormente quando a curiosidade
sobre ornamentos de cemitérios nos incita no momento em que similhantes estabelecimentos se
começão a edificar entre nós.
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Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 174 (18 Ago.1834), p. 630.
1834-08-22 Joaquim Cardozo Victoria Villa Nova, Pintor de profição, e morador ao pé do Cemitério dos

Inglezes, sabendo que certo Mestre Pintor tem dito que elle não toma conta de obras de pintura
liza; - adverte pelo presente annuncio, aos seus Amigos e ao Publico, que não só toma conta de
taes obras, mas de todas as que sejão pertencentes a painel, retrato, paizagem, miniatura, ólio,
colla, fresco, agoada e transparencia. Tambem pinta, e grava letra com as devidas dimensões
de proporção segundo a arte caligráfica. Abre sinetes, cunhos, escudos de brazão, letras de
cambio, conhecimentos, bilhetes de vezita. Etc. etc. etc. – e tem tórculo para imprimir toda a
qualidade de estampas.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 178 (22 Ago. 1834), p. 666.
1834-08-28 Sabendo nós que o Sr. João Baptista Ribeiro, Lente da Academia real desta Cidade, expõe na

Assembleia Portuense, na noite de amanhã, 29 do corrente, o Retrato que teve a honra de fazer,
de sua M.F. a senhora D. Maria II, durante a sua demora no Porto, com permissão de S. M. I. o
senhor Duque de Bragança, havendo nós e muitas pessoas visto e admirado obra tão
primorosamente acabada, parece-nos que o seu Author, e os Membros da mesma Assembleia
levarão a bem esta nossa noticiosa prevenção. Também nos consta que o retrato de S. M. I.
tirado pelo mesmo professor durante o tempo de assedio desta cidade, com igual permissão do
mesmo augusto senhor, será visto na mesma occasião.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 183 (28 Ago.1834), p. 688.
1834-09-01 Antonio Mendes Braga, rua da Picaria n.º 47 tem para vender hum Estabelecimento

Typoplastico, composto de 575 matrizes, 13 moldes ou frascos e I justo fiel, para se fazerem os
typos ou letras de imprimir, debaixo de toda a perfeição. Vende-se este Estabelecimento,
porque seu Dono não póde continuar na fabricação deste ramo d’industria, por pouco saudavel.
O Vendedor obriga-se a ensinar ao Comprador dentro em poucos dias, de modo que fique
prompto a usar destes objectos. As matizes são dos caracteres vulgarmente chamados = Texto
= Leitura = Interduo. Tambem ha para vender na mesma casa Madre-perola da melhor
qualidade, e preço commodo.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 186 (1 Set. 1834), p. 708.
1834-09-01 Quem percisar de Mestre para ensinar a tocar Pianno, ou a finador dos mesmo falle nas casas

da Viúva Tavares, rua Formoza n.º 97 BB.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 186 (1 Set.1834), p. 708.
1834-09-01 Theatro. Quarta feira 3 de Setembro, he o dia destinado para Beneficio do Joven Portuense

José dos Reis. – Se nas 3 funcções preteritas, elle teve a honra de satisfazer á expectação
publica, merecendo applausos que jamais serão riscados da sua lembrança, e que
humildemente agradece; nesta noite, vai da mesma sorte, e com o mesmo enthusiasmo exercer
todos os meios da
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 186 (1 Set.1834), p. 708.

1834-09-06 Antonio Mendes Braga, estabelecimento typoplastico.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 200 (6 Set. 1834), p. 4.

1834-09-08 A arte de recortar papel, he hum ramo da Pintura; até ao presenta não consta que se tenha
ensinado; os que a praticão he por hum dote natural; com tudo he susceptível de se aprender.
Offerece-se hum professor desta agradavel, e deliciosa arte, que por methodo fácil se propõe
ensinálla ás pessoas de ambos os sexos, que não forem destituídas de génio para outras artes
homegeneas, assegurando, que em não muitas licções ficaráõ hábeis de gostarem de tão
delicada arte: quem se quiser utilizar, deixe por escrito a sua residencia em algumas das
seguintes lojas: na rua do Loreto em numeros 66, e 78, da rua da Prata n.º 148, ou na do
livreiro Coimbra na rua do Ouro n.º 287.
O Periodico dos Pobres, n.º 212 (8 Set. 1834), p. 850.

1834-09-12 O Dr. D. Christovão Lusardi…
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 195 (12 Set.1834), p. 792.

1834-09-15 [Retratista Simpson vem a Portugal pintar D. Maria II.]
No Times, de 6 de Agosto proximo passado, appareceo o seguinte artigo.
Falmouth 3 de Agosto. – O Almirante Napier sahe amanhã Segunda feira para Portugal,
acompanhado do Sr. Mendizabal, e de Mr. Simpson, Retratista, q está justo a retratar a Joven
Rainha D. Maria II, e algumas pessoas mais da Corte.
Este artigo desperta naturalmente o orgulho Nacional Portuguez, e he com muito prazer que
transcrevemos o artigo que nos foi communicado em refferencia ao que deixamos
substanciado. Todo o Portuguez amador da Gloria do seu paiz, e zeloso de vindicar a famma de
nosso estado em Bellas Artes, hade lêr com interesse as noções que se apresentão em honra do
sempre apoquentado Portugal!
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transcrevemos o artigo que nos foi communicado em refferencia ao que deixamos
substanciado. Todo o Portuguez amador da Gloria do seu paiz, e zeloso de vindicar a famma de
nosso estado em Bellas Artes, hade lêr com interesse as noções que se apresentão em honra do
sempre apoquentado Portugal!
Demonstrar os progressos da Arte da Pintura nestes Reinos, he improprio deste lugar: este
objecto foi tão largamente tratado nos varios escriptores antigos e modernos, q de sua leitura se
infere ter aquella Arte sido conhecida desde o principio da Monarchia, e ter florescido mui
distinctamente no meado do seculo XV (1, 2, 3): nesta éphoca o Grão Vasco produzio, alem
d’outros, o magnifico quadro representando Christo no Horto, que ainda hoje se admira na
Igreja dos Freires de Thomar, e pelo qual hum Inglez amador da profissão offereceu seis mil
cruzados, e huma copia para se colocar em seu lugar (4, e 5): os judiciosos pincéis de Manuel
Campello, discípulo de Miguel Ângelo, ainda o anno passado ennobrecião o Claustro do
Mosteiro de Belém; e davam provas decisivas do seu grande saber (6): Christovão Lopes feliz
imitador de Bonnaroti, se ostenta na Capella Môr do referido Mosteiro com as suas
composições, que lhe valerão ser Pintor da Camara de El Rei D. João 3.º (7): Gaspar Dias
aformozeou a tribuna da Misericórdia de Lisboa com o painel da vinda do Espirito Santo (8):
Affonso Sanches Coelho, discípulo de Rafael, deveo a seus vastos conhecimentos ser Pintor de
Filippe 2.º Rei de Hespanha (9): Francisco de Hollanda he o digno autor do mui distincto
quadro de St.º Agostinho, que possue a Familia de Saldanha no seu Palacio em Lisboa ao
Passadisso (10): basta para ClaudioCoelho merecer eterno renome o seu painel das Sagradas
Formulas, que da celebridade ao Escurial (11).
Deixo de mencionar o Vieira Lusitano, premiado em Roma com hum 1.º premio d’Academia,
na 1.ª classe, e varios outros que florecêrão desde aquella época até ao fim do seculo passado,
para não ser prolixo (12).
Em nossos dias Pedro Alexandrino, sem ter hido a Roma, pintou grande numero de quadros
interessantes, que se admirão nos templos, palácios, logares publicos, e cazas particulares:
Vieira Portuense ganhou hum 1.º premio na Academia de S. Lucas, e soube confundir o seu
estilo com os mágicos encantos que distinguem as producções de Guido e Albano (13).
Para melhor se ajuizar do conceito que alguns estrangeiros fazem do estado em que se acha a
Pintura em Portugal compilaremos o artigo seguinte do Gentleman’s Magasine (Março de
1815).
“Nenhum paiz tem sido tratado com menos candura pelos viajantes menos instruídos do que
Portugal: tenho por muitas vezes ouvido asseverar que as Artes, e as Sciencias, e a litteratura
estão alli de todo extinctas: contudo a justiça me obriga a firmar, que alli existem alguns
homens que honrao os progressos litterarios e scientificos, e entre aquelles, o que pelas suas
composições da arte da pintura maior distinção merece he Domingos Antonio de Sequeira,
Artista de gosto, genio, e creador.
Sendo introduzido em sua casa, achei ser hum homem de muitos conhecimentos; e o ter sido
Director d’Academia de S. Lucas em Roma e Lente em diversas Escolas da Itália muito honra
lhe grangea.
Na ante-Camara do Refeitorio do Convento da Cartuxa do Laveiras, ha cinco quadros que
patenteiao os seus talentos explendidos, e reflectem hum grande lustre sobre o paiz que lhe de
o ser. O primeiro quadro representa S. Bruno, orando de noite: he huma imitação de Gerardo
de la Notte. No segundo vê-se S. bruno em pé, com hum crucifixo na mão: as extremidades são
feitas com os toques de um Guido. O terceiro he a Conversão de S. bruno: o todo he correcto, e
o colorido superiormente judicioso: algumas das figuras dos grupos parecem absolutamente
que saltão do panno. O quarto representa Santo Onofre recebendo o Vialico da mão d’hum
Anjo: he feito no estilo de Dominichino Zanpiere. O Quinto representa S. Paulo, o Ermitão:
esta bem executado no estilo de Caravagio.
Motivos políticos obrigarão o Sr. Sequeira em 1823 a emigrar, e hir para Pariz, onde expoz no
Louvre o excellente quadro original da morte de Camões, que foi admirado com enthusiasmo.
Dentro dos muros de Roma está o seu talento sublime mostrando ao mundo civilisado, que
Portugal não carece d’outro Portuguez que lhe adquira mais gloria neste melindroso ramo de
conhecimentos humanos, e nesta Cidade estão muitos Cidadãos illustres, que por ventura
poderão testemunhar o mui alto e judicioso apreço, que naquella Capital das Artes se tributa
aos seus quadros do descendimento da Cruz e adoração dos Magos, e outros milagres d’Arte
que está produzindo!
Os amadores esclarecidos que pertenderem mais provas do que levamos dito acha-las-hão nos
templos, casas dos Grandes, e particularmente nas collecções dos intendedores. Os estrangeiros
podem alli formar juízos exactos da nossa posição a similhante respeito, e de ora avante ainda
mais commodamente nas galerias Nacionaes, que principião a ser o digno theatro do mérito
demonstrador dos Artistas; porque em Artes de imitação, as obras demonstrativas são as que
decidem definitivamente do mérito de seus autores e do grau de civilisação das nações a que
elles pertencem. Estas incontestáveis verdades induzem-nos a publicar que por occasião da
chegada de S. M. I. o Senhor Duque de Bragança o Cidadão João Baptista Ribeiro alcançou em
1833 a honra de retratar o mesmo Augusto Senhor, assim como ha pouco por occasião da visita
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mais commodamente nas galerias Nacionaes, que principião a ser o digno theatro do mérito
demonstrador dos Artistas; porque em Artes de imitação, as obras demonstrativas são as que
decidem definitivamente do mérito de seus autores e do grau de civilisação das nações a que
elles pertencem. Estas incontestáveis verdades induzem-nos a publicar que por occasião da
chegada de S. M. I. o Senhor Duque de Bragança o Cidadão João Baptista Ribeiro alcançou em
1833 a honra de retratar o mesmo Augusto Senhor, assim como ha pouco por occasião da visita
da Senhora D. MARIA II lhe foi concedida igual permissão para fazer o retrato de S. M. F.; os
quaes este Artista insigne tem exposto em a nova Galeria de Pinturas, que com o ti sta? de =
Atheneu D. Pedro = se acha estabelecida a par da Biblioteca Pública, no Edifício que foi dos
Capuchos a S. Lazaro.
Estes retratos forão tambem expostos na Assembléa Portuense, e á vista do retrato de S. M. I.
ninguém póde deixar de admirar o bem executado d’aquella fisionomia, que, durante o cerco
do Porto, animava a todos nos momentos de maior crise: - cada hum se compraz de ver
fielmente desenhada aquella expressão nobre, que tão altamente annuncia o profundo
conhecimento da difficil posição em q se achava. Em huma palavra, não ha huma só pessoa,
que não reconheça ser o Retrato mais parecido e mais bem executado de S. M. I.
Da mesma sorte no Retrato de S. M. F. se nota fielmente desenhada aquella expressão de
candura que tanto a caracteriza, sendo tal a similhança, que apesar da simplicidade com que
está trajada ninguem deixa de reconhecer á primeira vista ser o Retrato da Senhora D. MARIA
II.
Em consequencia do exposto he claro que a Pintura tem florecido, e florece entre nós, e que o
annuncio do Times não eclipsa a gloria dos nossos Artistas, e muito menos a do Governo
Portuguez, que promove o progresso das Artes, muito certo de que o grau de perfeição a que
ellas chegão caracterisa a índole e movimentos do Governo que as protege.
(1) Fr. Bernardo de Brito.
(2) Flores de Hespanha a pag. 71 vers. Assi mismo las excelentes pinturas, y famosas estatuas
muestram aver em Portugal muchos Apeles e Parrasios en lo que primero, y en lo segundo
muchos Lysipos
(3) O Arcebispo de Évora D. Fr. Manoel do Cenáculo Villas-boas, Memorias Históricas do
Ministério do Púlpito a pag. 135 “Quem entrasse na empreza de historiar a pintura do Reino,
sem fallar dos excellentes quadros, que temos, assim originaes como copias, dos Pintores
Estrangeiros, não lhe faltaria meteria que expor dos nossos Portuguezes. Não somente na
Corte, mas nas Províncias sei eu haver pinturas admiráveis, em que salta aos olhos a maneira
dos séculos.
(4) Regras da Arte da Pintura por José da Cunha Taborda pag. 147.
(5) Menmosine Lusitana de 1817.
(6) como o Mosteiro de Betlem foi destinado para a Casa Pia pelo Governo, ignoramos se as
bellas obras dos nossos Pintores antigos se conservaráõ ou não alli.
(7) Palomino, Museo Pictórico pag. 245, e Taborda a pag. 173 que era o fiel imitador de
Miguel Ângelo, e que esta prerrogativa possuía em grão sublime a maior parte dos nossos
antigos Pintores: he huma das razoes porque muitos quadros que entre nós existem se atribuem
a estrangeiros, ficando por isso inteiramente escurecida a gloria nacional.
(8) Guarenti, que viveo pelos annos de 1534 refere haver na Tribuna da Igreja da Misericórdia
o painel da vinda do Espirito Santo feito naquelle mesmo anno e marcado com seu nome. O
Chronista Fr. Manoel Baptista de Castro diz, fallando do quadro do Senhor Ressuscitado que
está no Claustro de Bellem = Que sendo visto pelos maiores Pintores da Europa confessarão,
que não se atrevião a fazer outro similhante, nem o virão; porque parece que por Arte não se
podia pintar hum corpo glorioso na forma que se vê. =
(9) Palomino reffere a pag. 260 que no Escurial da d’este Portuguez numero de excellentes
quadros, e os individua todos. Filipe II lhe dava por gratidão o tratamento de filho nos
sobrescritos das Cartas, e o nome de Ticiano Portuguez. Taborda pag. 163.
(10) Cyrillo Volkmar Machado diz na pag. 64 que Francisco de Hollanda inventara a miniatura
em Portugal no século XV, que escrevêra sobre a Pintura, Architectura, e outras matérias em
prosa e verso; que fôra duas vezes a Roma, sendo criado dos Infantes D. Fernando e D.
Affonso Cardeal; e a segunda por mandado de El rei D. João III; que finalmente viajou toda a
Italia Hespanha e França gastando nove annos nesta viagem.
(11)Tableau de lEspagne Moderne. Tom. 1.º, pag. 227.
(12)Cyrillo na pag. 100 menciona que Vieira Lusitano estudara annos em Roma com Lutti e
Trevisani.
(13) Dito a pag. 140.
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Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 197 (15 Set.1834), p. 798-800.
1834-10-06 Cosmo-Neorama. Este estabelecimento já annunciado nesta folha, terá a sua primeira

exposição no dia 7 do corrente desde as 3 horas da tarde até as 10 da noite, na rua da Figueira
n.º8, perto do Theatro de S. Carlos. A primeira exposição constará de 10 perspectivas, a saber:
1. a cidade do Rio de Janeiro: 2. Vesuvio em erupção: 3. A passagem por baixo do Rio Tamisa:
4.O passeio de Havana: 5. O palacio Real de Paris: 6. Constantinopla: 7. A cidade de Lima: 8.
A praça de touros: 9. A igreja de S. Maria Maior em Roma, armada para o enterro de Maria
Luiza, Rainha de Hespanha: 10. A cidade de Cádis. O preço da entrada he a 300 rs., e para as
crianças a 120 rs.
O Periodico dos Pobres, n.º 236 (6 Out. 1834), p. 950.

1834-10-10 Annuncio communicado.
Para intelligencia do público, se faz saber que o verdadeiro Cosmo-Neorama de Paris, he o que
esteve patente na Passage Vivienne em Paris, que teve huma concurrencia de expectadores
constantemente até ao momento da sua dissolução. Como em Lisboa, appareceu ao mesmo
tempo, outro entretenimento, com a denominação de Grande Cosmorama de Paris, julgou-se
acertado instruir o público, a fim de saber que o verdadeiro he o supradito na rua da Figueira, o
qual além das muitas de que já se compõe, vai a ser ampliado, com o remanescente que deve
chegar de Paris.
O Periodico dos Pobres, n.º 240 (10 Out. 1834), p. 966.

1834-10-16 Verdadeiro e grande Cosmorama de Paris, que representa no seu tamanho natural as mais
bellas vistas do mundo, como no Diorama de París, o Sr. Menatory, Francez, proprietario e
Director deste bonito Cosmorama, he o unico que appareceo até hoje, e que desde que
appareceo naquella capital obteve a mais brilhante acceitação, se lisongeia que os verdadeiros
conhecedores desta capital estarão satisfeitos de ver ao natural as vistas que elle se propõe de
offerecer-lhe para julgar imparcialmente a semelhança e finura do toque do habil artista que
está em sua companhia para esse mesmo fim, como para provar isso mesmo, está preparando
huma vista de Lisboa. Elle recomenda ao respeitavel publico desta illustre Capital as vistas que
estão patentes, como a basílica de S. Pedro em Roma, o chefe d’obra d’archtectura e riqueza.
O incendio do templo de S. Paulo, que foi o maior e o mais antigo.
O novo volcão que appareceo em 1831 no meio do mar em mais de  80 passos de agua em
profundidade, o qual cessada a erupção deixou formada uma ilha, que os Inglezes forão os
primeiros a reconhece-la prantando o seu estandarte. Facto conhecido e sorpreendente a toda a
Europa.
Expor-se-ha as ruínas da magnifica Palmira, e as soberbas e magestosas ruínas da antiga Roma,
cujo aspecto surprende e não deixa a desejar mais aos artistas e curiosos das Bellas Artes.
O espectáculo está patente na rua nova do Almada junto á Boa Hora n.º 35, 1.º andar, das 10
horas da manhaã até ás 9 da noite diariamente.
O dito Sr. Menatory, director deste verdadeiro Cosmorama, que viaja com reputação já 10
annos as principaes capitaes de França e Hespanha, debaixo do seu mesmo nome, será
sufficiente prova que elle tem o verdadeiro cosmorama, e não o outro com o nome de
cosmoneorama, que foi conduzido por hum seu criado que deixou em Múrcia debaixo do nome
de Tutti li Mundi, do qual veio ser proprietario. De tudo póde dar sufficentes provas em abono
da verdade e do seu credito.

O Periodico dos Pobres, n.º 245 (16 Out. 1834), p. 986.
1834-10-16 Retratos de S. M. I. o Senhor Duque de Bragança, de saudosa memoria, vendem-se na Loja

d’este periodico a 720 reis.
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 224 (16 Out. 1834), p. 892.

1834-10-21 (annuncios) - Cosmo-neorama. Este novo estabelecimento suscitou a minha curiosidade,
decidindo-me portanto a hir á rua da Figueira n.º8. verdadeiramente fiquei satisfeito da
decência do local, achando-se logo á entrada n’huma sala elegantemente mobilada, provida de
algumas folhas públicas, e de varios jogos permittidos; tudo proprio para entreter
agradavelmente os concorrentes n’huma noite de inverno. A dita sala communica com aquella
aonde se achao collocadas differentes vistas ópticas de varias cidades e monumentos. A mais
surprehendente illusão me tem magicamente transportado em Cadiz, Lisboa, Rio de Janeiro,
Roma, Nápoles, Paris, Constantinopla, Havana, Madrid, e na grande ponte por baixo do
Tamisa em Londres denominado o Tonnel; obra maravilhosa verdadeiramente Europea. A
soberba basílica Romana, ricamente ornada por mandado do embaixador de Hespanha para a
deposição dos despojos reais da rainha Maria Luísa, nada deixa a desejar ao observador.
O terrível vesuvio de Napoles vomitando fogo das suas entranhas, faz huma scena
verdadeiramente horrorosa. A lindíssima vista de Cadiz, a mais bella cidade de Hespanha, e do
porto de Santa Maria, cheio de embarcações embasdeiradas, são de hum effeito maravilhoso.
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verdadeiramente horrorosa. A lindíssima vista de Cadiz, a mais bella cidade de Hespanha, e do
porto de Santa Maria, cheio de embarcações embasdeiradas, são de hum effeito maravilhoso.
Finalmente achei um passatempo digno dos amadores das Bellas Artes.=Hum amador das
Bellas Artes.
P.S. Esquecia-me dizer, que entre os concorrentes que encontrei no Cosmo-Neorama achavao-
se muitas senhoras, as quaes erão recebidas pelo sr. director com a maior cortezia.
O Periodico dos Pobres, n.º 249 (21 Out. 1834), p. 1002.

1834-10-23 O verdadeiro e grande cosmorama de Paris. = o Sr. Menatory, Francez de nação, o director
deste verdadeiro cosmorama de illusões, completo, semelhante ao diorama de Paris, tem a
honra de informar o respeitavel publico desta capital, que tendo recebido tão grandes provas do
acolhimento favoravel que diariamente, experimenta, se propõe fazer huma nova exposição
verdadeiramente digna de atrahir a sua attenção e gosto: causará grande admiração aos
expectadores quando virem o novo volcão que appareceo no meio do mar, em mais de oitenta
braças d’agoa, a respeito do qual tanto se tem dito nos jornaes de toda a Europa sobre este
fenomeno. Além disto haverão muitas outras illusões que darão satisfação a todas as pessoas
que se diganrem assistir com a sua presença.
Na rua nova do Almada, junto a Boa-Hora n.º 35 1.º andar, está patente em todos os dias desde
as 10 horas da manhã até ás 9 horas da noite.
O preço de entrada está fixado em 240 rs., e pelas crianças até 8 annos 120
rs.
O Periodico dos Pobres, n.º 251 (23 Out. 1834), p. 1010.

1834-10-24 A administração do Cosmo-Neorama, rua da Figueira n.º8, desejosa de que todas as classes de
pessoas desfructem de tão agradável divertimento, tem determinado abaixar o preço de entrada
a 200 rs., e 100 rs. para as crianças. Fará huma segunda exposição composta das seguintes
agradáveis vistas: - 1.ª Amsterdam, 2.ª México, 3.ª Madrid, 4.ª Paiz Nevado, 5.ª, Palacio de
Vindsor, 6.ª Gerusalem, 7.ª Igreja de Casan em Petersburgo, 8.ª Venda dos Contrabandistas, 9.ª
Hem Hermitão de S. Miguel em Catalunha, 10.ª Monte Etna, 11.ª A cidade de Catania. –
Estarão visiveis todos os dias das 10 horas da manhã até as 9 da noite.
O Periodico dos Pobres, n.º 252 (24 Out. 1834), p. 1014.

1834-10-26 O nosso Joven José dos Reis, que ha pouco tempo, tanto recreou o Respeitavel Publico com os
seus Jogos Orientaes, vai pela primeira vez (com a maior brevidade possivel) dar principio ás
Operações de Fantasmagoria, unido da mesma sorte coma Companhia Nacional. espera que
será feliz nesta diversão, e sabemos que elle protesta todo o esmero no que executar, a fim de
mostrar que será sempre grato aos obséquios que tem recebido.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 233 (26 Out.1834), p. 1022.
1834-10-29 (annuncios) Hum curioso que tem viajado pelas principaes cortes da Europa, onde tem visto

differentes divertimentos, acaba de ver nesta capital de Lisboa o grande Cosmorama de Paris,
na rua do Almada, e não póde deixar de lhe fazer os maiores elogios, pelo natural que
representa muitas vistas curiosas, interessantes, e que servem de conhecimento as pessoas que
não tem viajado: por este ultimo motivo este divertimento, se torna recommendavel, e digno de
attenção de hum publico illlustrado.
O Periodico dos Pobres, n.º 256 (29 Out. 1834), p. 1032.

1834-10-30 Amanhã 31 do corrente, he a primeira representação das fantasmagorias praticadas pelo Jovem
Portuense José dos Reis. He natural que tendo elle feito todos os exforços para agradar a seus
concidadãos, nos seus trabalhos de Jogos Orientaes, não desmerecerá por novos e assíduos
trabalhos o credito de não enganar o Publico. Esperamos ver reproduzidos os maravilhosos
effeitos da illusão que tanto nome derão nesta cidade a Mr. Martin, e Mr. Belzoni.
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 236 (30 Out.1834), p. 1040.

1834-11-01 O Sr. Menatory, director do verdadeiro grande Cosmorama de Paris, , tem a honra de informar
o respeitavel publico, que tendo feito a segunda exposição que causou tanta satisfação as
pessoas que o honrarão com a sua presença, que continuão as vistas das magnificas ruínas de
Palmira, de Roma, a soberba ponte de Bordéus, a vista geral de Gibraltar, e o novo Volcano de
1831 que appareceo no meio do mar, em mais de oitenta braças d’agoa, e outras mais.
Igualmente faz saber que terça-feira 4 de Novembro haverá huma nova exposição para a 3.ª, na
rua nova do Almada, n.º 35 .
O Periodico dos Pobres, n.º 259 (1 Nov. 1834), p. 1044.

1834-11-04 Verdadeiro Cosmo-Neorama, outr’ora estabelecido na passage Vivienne, em Paris; hoje em
Lisboa, na rua da Figueira n.º8.
Mera exposição.
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1.ª Amsterdam.             7.ª Jerusalém.
2.ª México.                    8.ª Igreja de Casam em S. Petersburgo.
3.ª Madrid.                    9.ªVenda de Contrabandistas.
5.ª Pais Nevado.
6.ª Palácio de Windsor. 10.ª Monte Etna e Cidade de Catania.
Entre os progressos de industria, merece particular menção, aquelle que interessa ao sentido, o
mais nobre, assim como mais útil ao género humano; isto he, a pintura que coadjuvada pela
optica representa ao natural, e com a mais escrupulosa verdade toda a sorte de objectos. Este
singular artificio que os aproxima ao olho como se se vissem era realidade, se tem applicado a
representação da cidade, palácios, ruínas, volcões, e magníficos monumentos pitorescos dos
mais maravilhosos da terra.
O curioso affeiçoado, póde em hum minuto transferir-se de huma metrópole a outra, recorrer as
campinas, atravessar rios e mares, passar de hum sitio do globo a outro, tornar nos nossos dias
aos seculos mais remotos, aproximar-se das maiores distancias, conhecer a topografia dos
paizes e costumes dos povos, os acontecimentos mais celebres da historia, e os fenomenos
mais raros da natureza, instruindo-se com delicia, sem trabalho algum, e com pouca despeza, e
por meio da vista.
Tudo isto offerece a exposição que se dá ao público com o titulo grego de Cosmo-Neorama,
que se pode chamar em portuguez – Viaja no Aposento.
Estará visível todos os dias, desde as 3 horas da tarde até as 9 da noite.
Preço de entrada 300 rs. cada pessoa, e 120 rs. para as crianças.

O Periodico dos Pobres, n.º 261 (4 Nov. 1834), p. 1052.
1834-11-11 O sr. Menatory, Francez, director do grande Cosmorama de Paris, e presentemente nesta cidade

de Lisboa, tendo tido todos os dias huma prova do acolhimento favoravel das pessoas que o
tem honrado com a sua presença; querendo pois tornar-se digno de attenção, e grato a tão
respeitavel publico, fará ver novas exposições, pela terceira vez, com as quaes espera
igualmente satisfazer as pessoas que se dignarem protégé-lo, a saber:
Vista de Lisboa.- Cidade de Veneza – incendio de S. Paulo em Roma em 1823. – Basilica de S.
Pedro em Roma.- vista repetida pelo peditório de muitas pessoas de consideração, e outras
vistas mais.
O Periodico dos Pobres, n.º 267 (11 Nov. 1834), p. 1076.

1834-11-13 Mad. Villaret, Modista Franceza, acaba de receber hum sortimento de Capas para agazalho de
Senhora, da ultima moda: chapeus de palha aberta: fazendas de seda do melhor gosto para
vestidos de inverno: mantas e lenços de lã: plumas, e flores: toucas de bobinete; e bonita
bijotaria franceza. Na mesma casa se vendem também medalhas de Bronze com o Retrato da
Rainha. Calçada do Corpo da Guarda, n.º 77.
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 248 (13 Nov.1834), p. 1080.

1834-11-14 Terceira exposição = Cosmo-Neorama. Rua da Figueira n.º8. composta sempre de 10 vistas,
quaes são a = Cidade de Cartagena= a soberba praça de Veneza = Betlam, aonde se ve a
estrebaria em que nasceu o Redemptor = hum acampamento militar numa noite de lua = S.
Petersbourg no inverno aonde se ve as pessoas patinhar no gelo, divertimento favorito
d’aquellas terras= os lindos banhos de Bolonha de França,quando a maré está baixa, aonde se
passa sobre a areia a pé, a cavallo, e de sege, sobretudo os Inglezes que muito gostam daquelle
divertimento =a cidade de Granada, aonde existem ainda os monumentos do tempo dos
Mouros, taes como a Alhandra, e o principio de seu soberbo Palacio de Carlos Quinto = o
combate dos dragões romanos com os ladroes, e a confissão de hum destes no artigo da morte.
= Os quadros originaes foram pintados por Horácio Vernet, e gravados por Jazet. Finalmente –
a passagem da montanha, o Gram S. Bernardo, coberta de neve, pelo exercito francez
composto de sessenta mil homens commandados pelo 1.º cônsul Napoleon Bonaparte, hum
mez antes da celebre batalha de Marengo. = o preço da entrada he 200 réis, e 100 réis para as
crianças.
O Periodico dos Pobres, n.º 270 (14 Nov. 1834), p. 1088.

1834-11-15 O sr. Menatory, Francez, director do grande Cosmorama de Paris, na rua nova do Almada n.º
35, animado cada vez mais pelo grande acolhimento que tem recebido pelos habitantes desta
capital, não querendo poupar-se, acaba depois de um longo e penivel trabalho, de expor ao
publico, justo apreciador das Bellas Artes, a vista de Lisboa, tomada do seu natural, a fim de
mostrar que tudo quanto representa no seu cosmorama, he exacto, e natural. Preço 240 rs. por
pessoa, e 120 pelos meninos.
O Periodico dos Pobres, n.º 271 (15 Nov. 1834), p. 1092.
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1834-11-20 João Nogueira Gandra, Edictor do Almanack do Porto para o anno de 1835, lembra ás
Repartições públicas que quizerem ser contempladas nelle, que até o dia 30 do corrente está
prompto a receber as Relações que se lhe enviarem no escriptorio da sua Imprensa, com
=Denominações de Cargos, Empregados, e Postos =Nomes = Moradas.
O Almanack, para ser perfeito, deveria conter no seu Índex todos os diversos detalhes das
seguintes Repartições. […] Academia, e Escol Cirúrgica, professores Régios, e Particulares de
Sciencias, e Artes. […] este Almanack he annexo á Folhinha de Algibeira, tanto Civil,
Ecclesiastica, Historica, como Curiosa em divisões topographicas, e variados artigos de
interesse, e diversão.
A utilidade d’este Almanack, para auxilio recíproco de todas as classes, he bem manifesta, e o
Edictor espera que se lhe ministrem as ilustrações que pode, para que até ao dia 15 de
Dezembro possa ser publicado.
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 254 (20 Nov. 1834), p. 1102.

1834-11-20 João Nogueira Gandra, Edictor do Almanack do Porto para o anno de 1835, lembra ás
Repartições públicas que quizerem ser contempladas nelle, que até o dia 30 do corrente está
prompto a receber as Relações que se lhe enviarem no escriptorio da sua Imprensa, com
=Denominações de Cargos, Empregados, e Postos =Nomes = Moradas.
O Almanack, para ser perfeito, deveria conter no seu Índex todos os diversos detalhes das
seguintes Repartições. […] Academia, e Escol Cirúrgica, professores Régios, e Particulares de
Sciencias, e Artes. […] este Almanack he annexo á Folhinha de Algibeira, tanto Civil,
Ecclesiastica, Historica, como Curiosa em divisões topographicas, e variados artigos de
interesse, e diversão.
A utilidade d’este Almanack, para auxilio recíproco de todas as classes, he bem manifesta, e o
Edictor espera que se lhe ministrem as ilustrações que pode, para que até ao dia 15 de
Dezembro possa ser publicado.

Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 254 (20 Nov. 1834), p. 1102.
1834-11-24 O sr. Menatory, Francez, director do grande Cosmorama de Paris, estabelecido na rua nova do

Almada n.º 35, tem a honra de annunciar ao respeitavel publico que querendo ser mais
favoravel a todos em geral a fim de que gozem de hum espectáculo tão digno, pelo que
representa nas vistas as mais bellas cidades do mundo, tem fixado o preço para todas as
pessoas, e igualmente para os meninos, a 120 réis; quarta e nova exposição, desde pela manhãa
até ás 9 horas da noite.

O Periodico dos Pobres, n.º 277 (24 Nov. 1834), p. 1116.
1834-11-27 O senhor Menatori, director do chamado verdadeiro e unico cosmorama de Paris, como se em

Paris não houvessem mais cosmoramas, teve a imprudência de querer abusar da boa fe do do
publico de Lisboa, pois que lhe prometteo appresentar a vista de Paris, e da cidade de Lisboa,
allegando grandes fadigas, em fazer copiar estas duas peças, com a declaração de ter hum
pintor á sua disposição; mas no fim de tudo isto vai o espectador para ver o que se lhe
promette, e acha a cidade de Paris resuzida à simples vista do Pont-neuf, e a tão decantada
cidade de Lisboa á única Praça do Commercio,. Ora, na verdade que o tal Sr. Menatori he
pouco franco nas suas exibições, ou quer abusar da boa fé dos illustrados Portuguezes, ,
querendo dar gato por lebre! Tome pois sentido, que se os Portuguezes são indulgentes, sabem
também dar provas do seu ressentimento. Ha outro cosmorama em Lisboa, na rua da Figueira
n.º8, o qual alem de ser muito melhor que o do sr. Menatori da rua nova do Almada n.º 35, he
também mais fiel naquilo que tem promettido, e se fizer o contrario levará o mesmo recipé.
O Periodico dos Pobres, n.º 281 (27 Nov. 1834), p. 1132.

1834-11-27 Grande Cosmorama de Paris, estabelecido na rua nova do Almada n.º 35, 1.º andar, 4.ª
exposição nova, vista de Lisboa tomada do seu local: esta vista que muito tempo se
temprincipiado, se acha agora completa, para a expor á vista do publico, justo apreciador das
Bellas Artes, e da  nattureza.
O sr. Menatory, Francez, director do estabelecimento que tem atrahido a attenção de todas as
pessoas que o honram com a sua presença, querendo tornar-se digno do elogio que recebe
diariamente dos habitantes desta capital, e com o unico fim que ninguém seja privado deste
espectáculo, que pelo seu bom êxito foi tão acolhido pelas principaes pessoas das grandes
cidades de França, e Hespanha, tem fixado o preço a 120 rs. para todas as pessoas, mesmo para
os meninos.
O Sr. Menatory, ousa esperar que hum publico tão ilustrado, e conhecedor dos belos effeitos da
natureza, se dignará vir ver o que tem causado tanta, e tão grande admiração.
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O Periodico dos Pobres, n.º 281 (27 Nov. 1834), p. 1132.
1834-11-28 A administração dos Cosmo-Neorama na rua da Figueira n.º8, não encontra meios para

manifestar a sua gratidão ao respeitavel publico desta capital, pelo distincto obsequio, a grande
concurrencia que diariamente lhe lhe prodigalisa, que expondo frequetemente novas vistas das
100 que se compõe este espectáculo maravilhoso, a saber: palacios, cidades, ruínas, volcões, e
outros monumentos antigos e modernos do universo: as pessoas podem em hum minuto
transferir-se de uma metrópole a outra, recorrer as campinas, atravessar rios e mares, passar de
hum sitio do globo a outro, tornar nos nossos dias aos seculos mais remotos, aproximar-se das
maiores distancias, conhecer a topografia dos paizes, e os costumes dos povos, os
acontecimentos mais celebres da historia, e os fenómenos mais raros da natureza, instruindo-se
com delicia, sem trabalho algum, e com 200 reis para pessoas as maiores, e 100 réis para
crianças, por meio do Cosmo-Néorama. Domingo 23 do corrente se exporá a magnifica e
grandiosa cidade de Roma capital do mundo christão, e digna de se contemplar por tres pessoas
aos mesmo tempo, e tambem se mostrará a magnifica cidade de Lisboa.
O Periodico dos Pobres, n.º 282 (28 Nov. 1834), p. 1136.

1834-12-04 Cosmo-Neorama, rua da Figueira n.º8. nesta nova exposição se emendou a magnifica cidade de
Roma, a cidade de Génova, a cidade de Tur de França; as outras sete vistas, humas são mais
superiores, outras mais inferiores, ficando mais de 50 para expôr successivamente.
O Periodico dos Pobres, n.º 287 (4 Dez. 1834), p. 1156.

1834-12-07 A administração do Cosmo-Neorama estabelecido na rua da Figueira n.º 8, querendo fazer
gozar do mesmo divertimento aos habitantes do Porto, mandou abrir hum semelhante
estabelecimento naquella cidade, rua de S. Antonio n.81; e logo que 10 vistas acabem de ser
expostas ao publico de Lisboa, se mandaráõ immediatamente por sua ordem ao Cosmo-
Neorama do Porto.
O Periodico dos Pobres, n.º 289 (7 Dez. 1834), p. 1164.

1834-12-08 A administração do Cosmo-Neorama estabelecido na rua da Figueira n.º 8, querendo
solemnisar o annniversario do nascimento do esposo de S.M.F. tem determinado, que terça-
feira 9 do corrente a receita deste dia será entregue ao parroco cura da parroquia dos Martyres,
para o distribuir pelos povos deste bairro. A exposição de 10 vistas sendo todas humas mais
formosas que outras, a magnifica cidade de Roma capital do mundo christão; o cemiterio do
Padre la Chaise em Paris, onde se vê em grande numero de túmulos, os dos generaes Massena,
Ney, la Bedoyere, do russo Densidoff, Talma, Abeillard e Iloisa, &c. &c.
O Periodico dos Pobres, n.º 290 (8 Dez. 1834), p. 1168.

1834-12-08 Nova invenção para aprender a debuxar ao natural e illuminar a óleo em quatro licções. Acabo
de dar hum methodo espontaneo, breve, e mui singelo, com o qual se atreve a assegurar que os
seus discípulos, ainda que não tenhão conhecimento do debuxo, poderão debuxar, e illuminar
ao natural, retratos, paizagens, e outros objectos com prefeita exactidão de perspectiva e
similhança.
Eu conservo algumas obras executadas por este novo methodo, que abonao a verdade do que se
propoz, e que podem ser examnadas pelas pessoas que se dignarem dirigir-se á sua habitação.
Nella darei lições, e também hirei dá-las a qualquer casa sendo para isso convidado.
As pessoas que pertendão fallar-me devem procura-me das 10 horas da manhã até ás 4 da
tarde. Hospedaria da Carolina, rua do Corpo Santo n.º 9.
Nota: He preciso saber que senão deve confundir esta nova invenção, com a camara lucida, e a
camara obscura.

O Periodico dos Pobres, n.º 290 (8 Dez. 1834), p. 1168.
O Periodico dos Pobres, n.º 296 (15 Dez. 1834), p. 1192.
O Nacional, n.º 41 (20 Dez. 1834), p. 1.

1834-12-10 O retrato de Sua Alteza Real o Principe Augusto, Duque de Leuchtemberg e Santa Cruz, acha-
se á venda na Officina Litographica, rua Augusta, n.º 201: preço 960 rs.

Gazeta do Governo, n.º 140 (10 Dez.1834), p. 818.
O Periodico dos Pobres, n.º 293 (11 Dez. 1834), p. 1180.
O Nacional, n.º 33 (11 Dez.1834), p. 4.

1834-12-12 Na loja de livros junto a da gazeta na rua aurea se acham a venda estampas gravadas, e
coloridas em Inglaterra com a maior perfeição, representando as acções navaes dos Almirantes
NAPIER, e Sartorius; preço 3$600 reis cada estampa.
O Nacional, n.º 34 (12 Dez. 1834), p. 4.

1834-12-14 A administração do Cosmo-Neorama, rua da Figueira n.º 8, partecipa ao respeitavel publico
desta capital que espera novas vistas Domingo 14 do corrente; o nome dellas se manifestará á
entrada da porta. O producto da entrada de Terça feira 9 do corrente foi entregue ao paroco da
freguezia dos Martires para distribuir pelos pobres da freguesia.
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desta capital que espera novas vistas Domingo 14 do corrente; o nome dellas se manifestará á
entrada da porta. O producto da entrada de Terça feira 9 do corrente foi entregue ao paroco da
freguezia dos Martires para distribuir pelos pobres da freguesia.
O Periodico dos Pobres, n.º 295 (14 Dez. 1834), p. 1188.

1834-12-16 Na Rua das Flores loja de Viúva Marques n.º 4 e 5 se vendem Folhinhas de Algibeira para o
anno de 1835 com 12 Estampas e 3 Retratos de SS.MM.: - ditas só com o Retrato do Ministro
da Fazenda; - e ditas sem retrato; - Reportorio Boda d’Agoa; - Decretos da reforma das Justiças
n.º24; (…)
Periodico dos pobres no Porto, n.º287 (16 Dez . 1834), p. 4.

1834-12-19 O sr. Menatory, director do Cosmorama de Paris, bem conhecido nesta capital por muitos
apreciadores, que o tem honrado com a sua presença, e dos quaes se pode dizer com verdade
que encontrarão a satisfação que esperavão. Tem a honra de informar o publico que se mudou
para a casa situada no Rocio, entrada pela calçada do Duque n.º 1, 1.º andar; por ser mais
cómoda para as pessoas que quizerem patrocina-lo com a sua presença. Haverá novas vistas,
entre as quaes se verá o novo Volcano, e aquellas que se indicarem na folha da porta. – Preço
geral para todas as pessoas 120 reis.
O Periodico dos Pobres, n.º 300 (19 Dez. 1834), p. 1208.

1834-12-20 Cosmoneorama. Huma associação de amigos das Bellas Artes, tem determinado expôr ao
Público desta cidade, hum estabelecimento proprio  a instruir no conhecimento da História e
Geografia Topographica; trata-se do cosmoneorama por meio do qual se podem conhecer não
só as Cidades mais notáveis do Globo, mas também os maiores Chefes de Obra de Architectura
dos grandes Mestres tanto antigos como modernos, a immensa vantagem d’este recreio he de
poder transitar o Globo d’hum extremo ao outro, n’hum curto espaço de tempo. A
administração d’este estabelecimento, occupou-se em extrahir os principais objectos do
cosmoneorama que outr’ora existia em Paris, dos quaes se compõe o actual. Acha-se
estabelecido na rua de santo António, n.º 81, 1.º andar aonde será visível desde o meio dia até
ás 8 horas da noite.
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 279 (20 Dez. 1834), p. 1172.

1834-12-25 Cosmo-Neorama, rua da Figueira n.º 8: quinta-feira se exporão novas vistas, e serão as
seguintes:
A Tumba do grande Napoleão em a ilha de Santa Helena guardada por hum granadeiro Francez
que andou sempre ao lado do imperador.
A corrida de touros onde se vê um numerosíssimo numero de pessoas.
A celebre cidade do Porto.
A cidade de Lisboa em 1650, onde se vê a praça em que por orem da inquisição erão
enforcadas e queimadas as pessoas que o fanatismo alli fazia conduzir.será mais curioso
comparar a antiga cidade de Lisboa com a moderna.todos os oito dias haverão novas vistas
muito curiosas.
O Periodico dos Pobres, n.º 304 (25 Dez. 1834), p. 1224.

1834-12-31 Da impressão, lythographia e gravura.
Chronica Constitucional da cidade do Porto, n.º 286 (31 Dez. 1834), p. 1183.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 299 (31 Dez . 1834), p. 1-2.
[ver o Atleta: 20 Dez. 1838]

1835-00-00 Bellas Artes. noticia do que he panorama, cosmorama, diorama e georama.
Panorama. Esta palavra, formada de duas palavras gregas, significa vista do todo, ou golpe de
vista que abrange tudo o que se pode com elle alcançar. Deo-se este nome a hum quadro vasto
circular em que o espectador vai vendo todo o seu horizonte, sem achar limite algum,
encontrando a mais completa illusão dos olhos. – O panno em que assentão as cores está posto
nas paredes de huma torre de trezentos pés de circunferência. No centro deste edifício se eleva
huma plataforma ou tablado circulado de huma balaustrada, e destinado a receber os
espectadores; o tecto disposto em forma de hum cone, ou pão d’assucar, voltado para cima o
fundo, deixa passar a luz por um boraco redondo. Huma espécie de guarda-sol faz sobre os
expetadores huma sombra firme, bem como sobre os corpos que lhe ficão ao pé, ao passo que a
luz cahindo a prumo sobre a pintura, illumina tudo quanto ella representa, aviva os ceos, as
arvores, as pessoas, e até os diversos aspectos do Norte, Sul, e Oriente, por meio do engenhoso
transtorno dos quatro pontos cardeaes no interior do edifício.
A primeira impressão que se sente ao entrar em huma Panorama he a de huma vista immensa, e
confusa, todos os pontos da qual se offerecem a hum tempo sem ordem á vista deslumbrada;
mas estes objectos vão pouco a pouco tomando a sua respectiva situação, e a illusão se torna
completa.
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O descobrimento dos Panoramas foi levado a França no ano 7.º da Republica (1799) pelo
Americano Fulton, que não he o primeiro inventor delles. Esta invenção deve-se a Roberto
Barker, natural d’Edimburgo, e pintor retratista, facto que se acha verificado pela carta de
privilegio de invenção que lhe foi concedida por este invento em 19 de Julho de 1787. Porém
só quatro annos depois he que elle abrio em Londres o primeiro Panorama, que representava
huma vista desta Cidade. A applicação mais feliz e em ponto maior que delle se tem feito deve-
se a hum pintor Francez de paizagem por nome Prevost, que pintão  em primeiro lugar o
quadro de Paris, que o deo a conhecer. De então pordiante, elle executou mais dezassete
quadros, nos quaes se vio aperfeiçoar-se o seu talento cada vez mais, chegando a final áquella
maturidade alem da qual he difficil imaginar couza superior. Entre os seus Panoramas
sucessivos, os mais notáveis são os de Roma, Nápoles, Amsterdam, Tilsitt, Wagram, Antuérpia,
Londres, Jerusalem, e Athenas. Sempre fiel imitador da natureza, hia copiar nos proprios
logares os quadros, que depois apresentava com rara perfeição. Na intenção de reproduzir os
logares mais célebres da Grecia  e da Asia, embarcou em 1817 com Mr. Forbin, e a esta
viagem se devem os dois bellos Panoramas de Jerusalem, e Athenas. Occupava-se em pintar o
de Constantinopla, quando huma defluxão no peito, que lhe sobreveio quando pintava o
Panorama de Athenas o arrebatou á vida em 9 de Janeiro de 1823,em idade de 59 annos.
Poucos pintores tem sabido com tanto talento como elle produzi os differentes aspectos do
campo, e figurar no panno com tão maravilhosa exactidão a natureza em todas as suas
particularidades, e debaixo de todas as suas formas. Nunca a illusão tinha sido levada tão
longe. Os que distingue os seus panoramas são huns ceos com tal fundo que o espectador não
pode calcular as suas distancias; huma côr admiravel, huma perfeita harmonia, huma
simplicidade magestosa se vião espalhadas em suas composições, e lhe davão o caracter do
verdadeiro bello. Sua maneira varia segundo os objectos ou as situações que elle representa.
Assim, o ceo ou atmosfera de Tilsitt não he o de Jerusalem , ou o de Athenas; o aspecto
nebuloso de Londres forma hum contraste com o de Napoles. Não ha sitio até a planicie de
Wagram, em que o fumo da artilheria, e do incêndio de varias aldeias que estão a arder,
perfeitamente se não distingão, bem como as nuvens que girão pela atmosfera, e os vapores
que indicão o curso remoto do Danubio. Nunca a exactidão he sacrificada ao effeito, e procura
ser attendido só pela verdade do quadro. Hum dos seus talentos foi o de escolher para o ajudar
em seu trabalho, que sua extensão não lhe permitia executar por si só, artistas cujo mérito
estava em harmonia com o seu. Basta nomear Mrs. Bouton e Daguerre.
Duas grandes autoridades abonão estes elogios. He bem sabido que visitando o celebre pintor
David hum dos primeiros Panoramas de Prevost, disse aos discípulos: “Meus Senhores, aqui he
que se deve vir estudar a natureza”. – O Visconde de Chateaubriand manifesta igualmente a
sua admiração no Conservador, e no prefacio do seu Itinerario a Jerusalem para a edição das
suas Obras completas dizendo:  “Temos visto em Paris os Panoramas de Jerusalem e Athenas.
A illusão era completa: eu conheci no primeiro relance todas as montanhas, todos os logares e
até o pequeno pátio em que se acha o quarto que eu habitára no Convento de S. Salvador.
Nunca viajante algum se vio posto a tão dura prova. Eu não podia esperar que se transportasse
Jerusalem e Athenas para Paris, para me convencerem de mentira ou de verdade.”
Os dois panoramas que depois apparecêrão em Paris, as vistas do Rio de Janeiro e de
Constantinopla, forão pintadas por M. Rouemi, pelos desenhos de Prevost.
O Cosmorama. Esta he outra maneira de recreio visual, por meio de varios effeitos de Optica e
de luzes dispostas com arte, fazendo-se apparecer em grandeza quasi natural vistas pittorescas,
desenhadas a aguarella ou colla. Os inventores deste espectaculo apresentavão cada anno
varios sitios os mais curiosos das diversas partes do Mundo. O Cosmorama  he hum
espectaculo tão agradavel como instructivo para os viajantes, artistas e curiosos das Bellas
Artes.
O Diorama – He hum espectaculo de nova especie tambem dado por meio da Pintura, e
estabelecido por dois distinctos pintores Francezes, Bouton, e Daguerre. Apresenta no centro
de huma salla em forma de rotunda á vista dos expectadores os grandes fenómenos da
natureza, huma Cidade, uma situação pittoresca, o interior de um edificio Gothico, &c.
Por meio de diversos artificios, e pelos effeitos da perspectiva, e do claro escuro, tratados por
huma habil mão, he a illusão completa. A salla he movel sobre um madeiramento, como hum
moinho de vento, de sorte que em vez de se moverem os quadros que successivamente se
desenrolão á vista dos espectadores, são estes os que se sentem levados de hum a outro quadro.
O Diorama abrio-se em Paris a 11 de Julho de 1822, pela exposição do quadro do interior da
Catedral de Cantorbery (ou Cantuaria), pintado por Bouton, e do Valle de Sarnen, pintado por
Daguerre. Depois disso os dois pintores apresentárão o Porto de Brest, o interior da igreja de
Chartres; o interior da Capella de Holy-Rood (em Londres); o porto de Santa Maria, a cidade
e Ruão, &c.
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Chartres; o interior da Capella de Holy-Rood (em Londres); o porto de Santa Maria, a cidade
e Ruão, &c.
O Georama he huma invenção nova e muito engenhosa mui apta a facilitar o conhecimento da
Geografia. Daremos a descrição desta bella machina. – O Georama (ou vista da Terra) he
huma esfera ôca de 40 pés de diametro, formada pela reunião de 36 barras de ferro verticaes,
que representão os paralellos e os meridianos, e coberta de hum pano azulado, destinado a
fazer passar a luz, e a representar os mares e os lagos. As terras, as montanhas e os rios, são
pintados com muito coidado em papel pegado neste pano. Os dois Polos achão-se situados,
como nos Mappamundos, nas extremidades do diametro vertical da esfera. Ao redor deste
diametro vão duas escadas de caracol que acabão em tres pequenas galerias circulares,
collocadas humas acima das outras, de modo que o espectador pode a sua vontade aproximar-
se aos pontos que quer examinar. Esta disposição tão commoda como engenhosa deslumbra a
vista ao principio; e a grandeza do azulado véo que representa os mares, a irregularidade de
massas de terras que interrompem a sua monotonia, a novidade da situação, tudo concorre para
lançar o espectador em huma especie de pasmo e hesitação, de que em breve vai sahindo, á
medida que vai conhecendo, posto que em posição inversa, as partes do Mundo que está
costumado a ver nos Globos.
He escusado fallar do trabalho que foi preciso ao author desta bella invenção, Mr. Delanglarel,
para reduzir a suma só escala as cartas de todos os paizes, e quanto cuidado poz em indicar,
quanto lhe for possivel, os mais modernos descobrimentos. Mas não se deve passar em silencio
a attenção que deo á execução dos seus desenhos; o realce das montanhas é exprimido por
sombras mais ou menos prolongadas, os rios por linhas de côr mais pálida, os vulcões em
combustão por huma côr vermelha de fogo. Todas as divisoes análogas (e bem se pode
imaginar quanto ellas são numerosas, pois que a França mostra os nomes dos seus
Departamentos, e de suas terras capitaes) são designadas por letras similhantes. Evitou-se toda
a confusão nas partes em que as palavras se cruzão, por meio da grandeza das letras; e a
igualdade de grandeza pelo modo como se formarão os grossos delas.
Entre nós a Pintura, adiantada em execução, está longe de nos dar exemplo destes quadros, que
demandao saber e estudos que os nossos Artistas ainda cultivão pouco fora do necessario á
commum pratica da sua Arte.
O Interessante, jornal de instrucção e recreio, n.º 10 (1835), p. 225-30.

1835-01-00 Inventores de todos os géneros de gravura.
Posto que Carpi passe por auctor da gravura em pau, é muito de suppôr que não fizesse mais
do que aperfeiçoa-la, visto que de tempo immemorial fazem uso della os Índios e os Chinas.
Alberto Durer é o inventor da gravura a água forte. A gravura em pedra vei-nos dos Egypcios e
Phenicios. A gravura em cobre foi inventada por Thomas Finiguerra, ourives da cidade de
Florença. A gravura ao pincel foi imaginada por Stapart. A gravura em cores deve-se a
Christovão Leblond, negociante de Francfort, que a inventou em 1720. Finalmente a gravura a
negro ou mezza tinta foi descoberta pelo Príncipe Rupert.
O Recreio, n.º 1 (Jan. 1835), p. 16.

1835-01-01 A administração do Cosmo-Neorama, rua da Figueira n.º 8, partecipa ao respeitavel publico
que tem recebido de Paris novas vistas de hum tamanho mui grande que serão expostas hoje; e
o producto do dia 2 será entregue ao senhor prior da freguezia dos Martires, para distribuir
pelos pobres da freguezia, o que se faz publico para mover a piedade a favor de tantos
miseráveis, e para estimular as pessoas caritativas se abaixa o preço a 120 rs. Á entrada da
porta será afixado o nome das 10 vistas.
O Periodico dos Pobres, n.º 1 (1 Jan. 1835), p. 4.

1835-01-02 Cosmoneorama. Mr. Domingos Lusardi, Director do grande cosmoneorama de Pariz, e
presentemente nesta Cidade do Porto, havendo tido todos os dias huma prova de acolhimento
das Pessoas que o têm honrado com a sua presença; querendo tornar-se digno da attenção
geral, e mostrar-se grato ao Respeitável Público, fará pela segunda vez ver novas Exposições,
com as quaes espera igualmente satisfazer as Pessoas que se dignarem de o proteger.
As novas vistas são as seguintes:
1. tunnel, ponte debaixo do Tamisa, que torna a ficar por especial distinção do publico.
2. o monte Etna com a cidade de Cattaneo.
3. a pousada de contrabandistas.
4. hum paiz no norte, Nevado.
5. o México, Nova Hespanha.
6. Amsterdam, capital da Hollanda.
7. palácio de Windsor, do rei d’Inglaterra.
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8.  a Basílica de Roma, aonde foi enterrado Carlos IV de Hespanha, e a Rainha sua esposa.
Está vizivel todos os dias desde o meio dia até as 8 horas da noite; e aos Domingos e Dias
Sanctos desde as 10 da manhã até as 8 da noite. Preços da entrada 240 reis cada Pessoa; e para
Soldados e Meninos 120 reis.
Suplemento ao n.º 286 da Chronica Constitucional da cidade do Porto (2 Jan. 1835), p. 1185.

1835-01-02 Joaquim Rodrigues Braga, natural desta cidade, pintor de Historia e de retratos, tendo feito
seus estudos, na celebre Academia de S. Lucas em Roma, sob a direcção dos mais hábeis
Professores, alli observou que (entre todos os viajantes) os Senhores e Senhoras Inglezas, se
distinguem pelo amor do Dezenho e Pintura: amor que parece innato com todas as pessoas
desta grande Nação, e que os acompanha por toda a parte. O acima mencionado, toma a
liberdade de advertir a todos os Senhores e Senhoras que se acha estabelecido nesta Cidade,
que elle continuará a dar as suas licções de Dezenho e Pintura, regularmente como n’outro
tempo. Todas as pessoas que dellas se quizerem aproveitar, podem dirigir seus recados á rua de
St.ª Catharina, n.º 241.
Suplemento ao n.º 286 da Chronica Constitucional da Cidade do Porto (2 Jan. 1835), p. 1185.

1835-01-05 A administração do Cosmo-Neorama, rua da Figueira n.º 8, tem novas vistas. = 1.ª O Vulcão
no meio do mar apperecido perto de Sicília em 1834 = 2.ª  a ultima erupção do Vesúvio onde
se vê a cidade Potici = 3.ª A cidade do Porto = 4.ª Corrida de Touros = 5.ª Batalha de
Asseiceira = 6.ª Aldeia Nevada do Norte = 7.ª Tumulo de Napoleão, na ilha se Santa Helena =
8.ª Cemiterio de Paris =9.ª Real sitio de Araajuez = 10.ª Palácio de Balançai em França, aonde
foi presioneiro Fernando 7.º - Entrada 120 réis cada pessoa.
O Periodico dos Pobres, n.º 4 (5 Jan. 1835), p. 16.

1835-01-10 A administração do Cosmo-Neorama, estabelecida na rua da Figueira n.º 8, faz saber ao
respeitavel publico desta capital que Domingo 11 do corrente, e dias seguintes se hão de expor
algumas das famosas e interessantes vistas recebidas ultimamente de Paris, as quaes comprou
ao cavalleiro Gazarra, director do mui acreditado Cosmorama que existia no palacio real da
mesma cidade: as pessoas que continuarem a honrar com a sua presença este útil e interessante
divertimento avaliaráõ, pelo que nelle se ha de presencear, o apreço de que se tornão acredoras
tão curiosas vistas, semelhantes ás quaes ainda não tem apparecido outras; e conhecerá o
quanto esta administração, não se poupando a toda a sorte de sacrifícios, nem a fadigas, tem
procurado conseguir o que mais anhéla, que he agradar a quem tanta benegnidade a tem
diariamente acolhido: dar-se-ha com a possível brevidade huma explicação clara e exacta de
todas as vistas que hão de ser expostas neste estabelecimento.
O Periodico dos Pobres, n.º 9 (11 Jan. 1835), p. 36.

1835-01-14 Um sujeito pertende dar licções de desenho; quem se quiser utilizar, deixará seu nome e
morada na rua áurea n.º 265.
O Nacional, n. 58 (14 Jan. 1835), p. 1.

1835-01-15 Expectaculo instructivo e recreativo.
Cosmo-neorama, rua da Figueira n.º 8, até ao presente se tem exposto de oito em oito dias,
novos quadros de huma grandeza mediana, agora se acabao de receber outros muito maiores,
procedidos da venda do Cosmorama que existia no palacio real de Paris, pertencente ao
cavalleiro Gazarra, como se póde provar, pela escritura da venda, em beneficio dos
administradores do acima declarado, estebelecido na rua da Figueira, em que se cederão todos
os previlegios e prerogativas concedidas pelo governo, e que tendo sido exposto em 1808
continuou a publicar-se por espaço de 25 annos. Em consequencia outra pessoa que tomou o
titulo, de unico e verdadeiro Cosmo-neorama de Paris, assim enganaria o publico. O nome de
Cosmo-neorama siginifica reprezentação, expectaculo do mundo.
Novo expectaculo.
Entre a exposição de hoje se deve citar a vista da bazilica de S. Pedro em Roma; mais de 2000
figuras guarnecem este magnifico quadro, desenhado debaixo da direcção de hum dos mais
habeis artistas conhecido neste genero! He impossível fazer-se huma idéa da magnificiencia
deste monumento, cuja construcção que tantos seculos tem durado, e que custou grande
sommas, faz admirar o espectador. 2.ª vista representa a capella da mesma bazilica, onde o
papa celebra missa, a qual se acha iluminada como na exposição do S. Sacramento: o
cumprimento do interior da basílica he de 562 pés e 85 de largo! Altura até á abobeda 143, e a
largura do cruzeiro 480 pés. A 3.ª vista representa a soberba praça do Vaticano, na 4.ª a
catacumba de Malta, , na 5.ª a erupção do Vezuvio, em 1634, a , na 6.ª cidade do Porto, 7.ª o
serralho de Constantinopla, 8.ª o novo vulcão em o mar junto a Sicília, 9.ª o tumulo de
Napoleão visto de noite, 10.ª o mesmo visto de dia; tudo se vê por huns vidros de grande
tamanho, por o preço de entrada a 120 rs. por pessoa.
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O Periodico dos Pobres, n.º 13 (15 Jan. 1835), p. 52.
1835-01-16 Um Professor pretende dar lições de Desenho; quem quizer utilizar-se, falle na rua áurea n.º

265.
Diario do Governo, n.º 14 (16 Jan.1835), p.58.
O Nacional, n.º 58 (14 Jan.1835), p. 1. (um pouco diferente)

1835-01-20 Cosmoneorama
Para facilitar o conhecimento deste interessante gabinete histórico, Mr. Luzardi annuncia ao
Publico, que d’hoje em diante, o preço geral da admissão de cada pessoa he de =120 reis = As
vistas que actualmente se achão em exposição, são as seguintes:
Belgrado, na Turquia. – A Paisagem de S. Miguel, na Catalunha. – Palais Royal, em Pariz. –
Madrid, da parte da Porta Segóvia. – Igreja de Cassano, em S. Petersburgo. – Jerusalém. –
Cadiz, do porto de S. Maria. Cadiz, da Ponta da Vaca.
Diario do Porto, n.º 2 (20 Jan.1835), p. 12.

1835-01-21 Vai novamente estabelecer-se a Officina Lithografica Nacional, dirigida por P. A. J. Santos,
junto ao arco pequeno á S. Paulo n.º 31, 1.º andar; na dita officina se estampam todo o género
de desenhos lithograficos, musica, mappas, circulares, bilhetes de visita, etc. alugam-se pedras
para os dittos objectos, vendem-se lápis e tinta lithografica: e na mesma Officina se faz retratos
em miniatura, a óleo, em desenho e lithografia, tudo com a maior perfeição e commodidade.
O Nacional, n.º 64 (21 Jan.1835), p. 1.

1835-01-23 Thaddeo Maria d’Almeida Furtado, chegado proximamente a esta Cidade, propoem-se a dar
licções de Dezenho pelas casas particulares, por preços commodos; bem como a fazer
quaesquer retratos a Maniatura e Oleo; toda a pessoa que queira utilizar-se do seu préstimo
dirija-se a Bello-Monte n. 90.
Diario do Porto, n.º 5 (23 Jan.1835), p. 22.
Diario do Porto, n.º 12 (31 Jan.1835),  p. 50.

1835-01-25 Nova livraria franceza e armazem d’estampas.
Rua Nova do Almada, num. 61 á esquina da travessa de S. Nicolau: Margotteau e Plantier
acabam de receber um grande e lindo sortimento de Livros de Paris, composto de mais de
8:000 volumes, e as mais bellas coleecções de estampas e lithografias em todos os géneros e
gostos por preços muito commodos; a abertura d’este novo armazem terá logar hoje dia 25.
O Nacional, n.º 65 (25 Jan. 1835), p.1.

1835-01-30 O Director do Cosmoneorama previne o Respeitavel Publico  do Porto, de que elle fecha o seu
estabelecimento por 15 ou 20 dias, em quanto vai a Lisboa para trazer mais vistas novas, de
tudo o que ha maravilhoso do Mundo. Na sua chegada de volta, elle terá a honra de fazer os
devidos annuncios a huma Cidade, de cujos Habitantes tem rasao de estar tão satisfeito.
Diario do Porto, n.º 11 (30 Jan.1835), p. 46.

1835-01-30 Na rua das Flores n.º 4 e 5, Loja da Viuva Marques se vendem reportorios borda d’Agua;
folhinhas da algibeira com 12 Estampas e 4 Retratos de SS.MM., e do Príncipe D. Augusto,
Esposo da Rainha; ditas com o Retrato do Ministro da Fazenda, Decretos dos Foraes, dos
Dízimos, da Guarda Nacional,  dos Orfãos, da reforma da Justiça n.º 24, e outros mais
impressos pertencentes ao foro Judicial.
Diario do Porto, n.º 11 (30 Jan.1835), p. 46.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 29 (3 Fev. 1835), p. 4.

1835-02-04 Nova invenção para para aprender a debuxar ao natural e illuminar a óleo em 4 licções. =
Monsieur Emille, possuidor de um processo para aprender a desenhar em 4 licções, mora na
rua das Janellas verdes, n.º15 1.º andar: aquellas pessoas que o queiram honrar com a sua
presença para tirarem utilidade do seu ensino, o podem fazer sem nenhuma desconfiança, e
certos de que se não arrependerão: elle pode dar todas as provas que exigirem da certeza do seu
methodo, assim como da certeza do resultado. O processo de Mr. Emille é muito simples mas
seguro; elle tem o merecimento de representar fielmente ao natural todos os objectos que se
queiram desenhar, tanto fazendo retratos, paisagens, flores, fructos, em fim tudo. Elle está
prompto a receber toda a pessoa que o queira procurar desde as dez horas da manha até as
quatro da tarde, todos os dias.
O Nacional, n.º 73 (4 Fev. 1835), p.1.
[Diario do Governo, n.º 63 (15 Mar. 1835), p.264.]

1835-02-09 Na loja de Livros do Garcia, nos Passeios da Cordoaria, vendem-se os retratos do Principe de
Leuchtemberg, e os Códigos Commerciaes,  e differentes obras de José Ferreira Borges, (…) e
a marcha fúnebre tocada no Enterro de S.M.I. (…) e differentes obras por preços commodos.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 35 (9 Fev. 1835) p. 4.
Diario do Porto, n.º 18 (10 Fev. 1835) p.67.
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1835-02-10 Bellas Artes.
Por differentes vezes os Jornaes Francezes, e Belgas tem repetido o nome do Sr. Rottigni,
Artista, e Editor Lithografico de Bruxellas, que seguindo o movimento revolucionario desde
1830, tem apresentado em bellas lithografias os factos memoraveis d’essa época até hoje,
alcançando um nome Europeu. Em Bruxellas debutou por duas lithografias allusivas á entrada
e inauguração de Leopoldo, que lhe grangearam os maiores elogios; e nós temos á vista cartas
de alguns Soberanos, entre elles de França, Inglaterra, e Prussia, muito lisonjeiras para este
Artista. A nossa revolução não foi indifferente ao Sr. Rottigni; e em uma grande lithographia
descreve toda a nossa moderna lucta, desde a chegada do Sr. D. Pedro. Ao centro desta
estampa se vê a Sr. D. Maria II, jurando a Constituição, rodeada pela força, justiça, e
abundancia. Hércules com mão vigorosa sustenta a Constituição: este grupo occupa um 3.º
degráo; e no segundo se vêem as províncias fazendo a sua submissao a S.M. a Rainha; D.
Pedro á esquerda com a espada na mão, e na outra o Estandarte Nacional esmaga o exercito
usurpador, e o fanatismo. No 1.º degrao a esquadra inglesa, e franceza, e no meio dellas se
observam as columnas de Hercules, allusivas á quádrupla alliança. No ultimo degrao o olho da
providencia lança novos resplendores sobre o futuro de Portugal. Esta estampa foi executada
em Bruxellas, e alli apresentada ao Principe Augusto, sendo dedicada a S.M. a Rainha.
O Sr. Rottigni se acha ha dias em Lisboa, e tenciona apresentar á mesma Senhora este seu
trabalho; vai pois abrir uma subscripção para a publicação desta lithografia. Estamos certos que
as esperanças do Artista não serão baldadas, encontrando em Portugal o mesmo acolhimento
que nos outros paizes.
O Nacional, n.º 78 (10 Fev. 1835), p. 337-338.

1835-02-10 Nova exposição do Cosmo-neorama da rua da Figueira n.º 8, na qual se representão os
primeiros monumentos da cidade de Roma. A praça Antonina, a praça da columna, anfitheatro
Flávio, o Coliseo, a praça do Vaticano, a capella pontificial, a magnifica e grandiosa basílica de
S. Pedro em Roma, e primeira cidade do mundo; Alexandria no Egypto, com seu pagode e
farol illuminado, ou huma das sete maravilhas do mundo; a ultima erupção do Vesúvio. – As
dez vistas todas são de hum tamanho, e mais grandes que as antecedentes, e estas vistas
mudão-se  todos os oito dias. Entrada 120 reis por cada pessoa.
O Periodico dos Pobres, n.º 36 (11 Fev. 1835), p. 140.

1835-02-23 O Sr. Rottigni teve a honra de ser recebido ha dias por Sua Magestade a Rainha, e lhe
apresentou o quadro de que fallamos em nosso n.º de 10 do corrente.
O Nacional, n. 89 (23 Fev. 1835), p. 380.

1835-02-25 1.ª página com estampa da Eça levantada na Real Capela da Lapa, na recepção do coração de
S. M. I. o duque de Bragança, a 7 de Fevereiro de 1835.
Diario do Porto, n.º 31 (25 Fev.1835), p. 121.

1835-03-00 artes da imitação: lithographia.
O Doutor Patrelli, Napolitano, achou um meio para multiplicar, com rapidez, as impressoes
lithographicas, especialmente as dos livros. Este meio consiste em humedecer com certa
composição as folhas dos livros que se querem reimprimir, as quaes se estendem ainda
humidas sobre as letras lithographicas […] o resto do processo é o mesmo de authographar.
O Recreio, n.º 3 (Mar. 1835), p. 73.

1835-03-03 Estatutos da Academia de Belas Artes.
Diario do Porto, n.º 36 (3 Mar. 1835), p. 1-2.

1835-03-09 O coração de SMI, no Porto.
[para conservar, concordou-se que se mandasse fazer á Fabrica da Vista Alegre um vaso de
Vidro]
Diario do Porto, n.º 41 (9 Mar.1835), p. 156.

1835-03-10 Nova exposição do Cosmo-Neorama do Caes do Sodré n.º 19.
Mera exposição.
1.ª - A Batalha de Navarino.
2.ª - Os tormentos da Inquisição.
3.ª- Ruínas de Palmira.
4.ª - a praça de Touros em Madrid. Venda de Contrabandistas.
5.ª - Alexandria no Egypto, e sola formada no meio do mar para volcão, descoberta em 1831.
7.ª - Revista do Exercito Inglez em Londres.
8.ª - O volcão no meio do mar.
9.ª - Bellem.
10.ª Coliseo de Roma.
O Periodico dos Pobres, n.º 62 (13 Mar. 1835), p. 244.
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1835-03-15 Monsieur Emille, possuidor de um processo para aprender a desenhar em 4 licções, mora na
rua das Janellas verdes, n.º15 1.´andar: aquellas pessoas que o queiram honrar com a sua
presença para tirarem utilidade do seu ensino, o podem fazer sem nenhuma desconfiança, e
certos de que se não arrependerão: elle pode dar todas as provas que exigirem da certeza do seu
methodo, assim como da certeza do resultado. O processo de Mr. Emille é muito simples mas
seguro; elle tem o merecimento de representar fielmente ao natural todos os objectos que se
queiram desenhar, tanto fazendo retratos, paisagens, flores, fructos, em fim tudo. Elle está
prompto a receber toda a pessoa que o queira procurar desde as dez horas da manha até as
quatro da tarde, todos os dias.
Diario do Governo, n.º 63 (15 Mar.1835), p.264.
(O Nacional. n. 73 (4 Fev. 1835), p.1.)

1835-03-16 [iluminações do consórcio rainha e príncipe… com retratos]
Diario do Porto, n.º 47 (16 Mar.1835), p. 176-177.

1835-03-17 Hoje se mostra a segunda vista do Cosmorama-politico, cuja primeira representação foi tão
applaudida; quem quizer folgar de ver mais alguns retratos, dirija-se á rua d Ouro n.º 102 e as
mais do costume que lá se acharão quem lhes patentêe os novos quadros com a sua competente
explicação, e adornados de lindos versos que hão de dar no goto a muita gente, e fazer
enraivecer outra. O dono do Cosmorama pede desculpa da tardança desta segunda
representação devida à grande affluencia de Senhores, a quem foi preciso satisfazer, á primeira
que teve lugar.
N. B. Houve reimpressão da primeira vista para d’algum modo se satisfazerem as immensas
pessoas, que a procuraram; da mesma sorte se avisa que todas as correspondências que se
dirigirem ao Redactor do Cosmorama deverão vir francas de porte, do contrario não se tomará
dellas conhecimento.
O Nacional, n.º 107 (17 Mar. 1835), p. 455.

1835-03-20 Vendem-se na rua de Cedofeita n.º 75 Caixinhas de Mogne com 24, 32, 36 e 45 pastilhas de
tintas finíssimas com todos os utensílios necessários para pintar em miniatura, Caixinhas com
vidrinhos de tintas para pintar em veludo. Estas caixinhas são feitas na acreditada Real Fabrica
dos SS. Ackermann de Londres.
Diario do Porto, n.º 51 (20 Mar.1835), p. 190.

1835-03-30 Aviso. – Cosmorama, situado na praça do Rocio, calçada do Duqe n.º 1, 1.º andar. = O Sr.
Menatory não se havendo annunciado desde ha algum tempo, ainda que tenha sempre
apresentado ao respeitavel publico muitas, e variadas vistas em seu Cosmorama, tem a honra
de prevenir aos habitantes desta Capital que vai fazer uma outra bella exposição de novas
vistas ainda não apresentadas, a saber: 1.ª a ilha de Santa Helena, tirada em seu natural no anno
1829, 2.ª o enterro de Napoleão, com todo o cortejo na Ilha de Santa Helena no anno de 1821.
o que ninguém tem podido mostrar tão natural e similhante, e outras vistas novas: preço geral
120 rs.
O Nacional, n.º 116 (30 Mar. 1835), p.494.+p.501:

1835-04-01 No largo do Olival n.º 3 se vendem copos com o retrato do Sr. D. Pedro, e da Snr. D. Maria; de
Lafayette, etc. Também ha os mesmos retratos em laminas. Papel da Fabrica da Louzãa, Vinho
engarrafado: tudo por preços commodos.
Folha de Annuncios, n.º 1 (1 Abr.1835) p.[1]

1835-04-04 Cosmorama da Praça do Rocio.
O Nacional, n.º 121 (4 Abr. 1835), p.1.

1835-04-20 O cosmorama que se acha estabelecido na rua de Santo Antonio n.º 18, abre-se hoje, voltando
o seu proprietario de Lisboa, aonde se foi prover de novas series de objectos. Esta palavra
cosmorama quer dizer, na língua grega, d’onde he derivada – Exposição do Mundo; porque
representa Cidades, Palácios, Ruínas, Volcões, Batalhas Marítimas, e Terrestres, Edifícios;
emfim toda a qualidade de Monumentos celebres do Universo. A 1.ª série que se acha exposta,
comprehende 10 vistas: a saber – O Volcão descuberto no mar, perto da Sicília, em 1831 – a
Ilha formada pelo mesmo Volcão, quando cessou. - A cidade de Génova e o seu porto. –
Alexandria do Egipto, com seu Pagode e Farol, huma das 7 maravilhas do mundo. – A basílica
de S. Pedro em Roma – A Capella Pontificial iluminada, aonde o Papa celebra a Missa – A
Praça e columna chamada Antonina – O Amphitheatro Flávio, denominado Coliseu. – As
Ruínas da babilónia. – A Igreja e edifício dos Jerónimos em Belém, á entrada de Lisboa. – A
semilhança desta vista, fará julgar da fidelidade de todas as outras. O Preço da entrada he de
seis vinténs por Pessoa. Está aberto desde as 4 horas da tarde até ás 10 da noite. Nos domingos
e dias santos abre-se ao meio dia.
(Cosmoneorama quer dizer, novo Cosmorama)
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Folha de Annuncios, n.º 8 (20 Abr.1835) p.[1]; n.º 9 (22 Abr.1835) p.[2]
1835-04-25 Aviso. – Vistas novas no Cosmorama na Praça do Rocio, Calçada do Duque n.1 – o jardim e

palacio das Tulherias em Paris: uma vista de Londres do Tamisa com a rica ponte de
Westminster; praça do Mexico a segunda do Mundo; o túnel de Londres a maior maravilha até
agora executada; vista geral de Gibraltar repetida por muitas sociedades – o preço é de 120 rs.
O Nacional, n.º 136 (25 Abr. 1835), p. 581.

1835-04-25 Instrucção primária.
Desnecessário é provar a necessidade da instrucção publica: nos governos absolutos onde a
ignorancia e as trevas são um elemento de paz […]
O Nacional, n.º 136 (25 Abr. 1835), p. 581.

1835-04-25 Quando acabará a crise ministerial!
O Nacional, n.º136 (25 Abr. 1835), p. 581.

1835-04-27 Espectaculo de Recreio: - 2.ª Exposição do Cosmorama. – Acha-se presentemente à vista a
seguinte Collecção – 1.ª A Batalha da Asseiceira, triunfo do Exercito Constitucional sobre a
Usurpação. – 2.ª Batalha Naval de Navarino, em que figurão mais de 200 Navios Francezes,
Inglezes, Russos, Turcos &c. fazendo fogo ao mesmo tempo, e apresentando o que se pode
dizer – horror magnifico – 3.ª O dia seguinte da mesma Acção, que mostra o estado em que
ficárão todas estas forças tão poderosas. – 4.ª A terrível erupção do Vesúvio que submergio ao
mesmo tempo duas Cidades celebres no anno 79 da Era Christãa. – 5.ª A encantadora Cidade
de Tours, denominada Jardim da França, por seu clima e producção. –6.ª A cidade de
Constantinopla, o seu porto e a mesquita de D. Sofia. – 7.ª o Serralho do Grão Senhor, centro
da escravidão do bello sexo. – 8.ª A cidade de Carthagena em Hespanha, e o seu porto, hum
dos mais florescentes em Commercio na Península, no século passado. –9.ª A capella do
Vaticano, com o Altar Pontifício, e a exposição do Lausperenne. – 10.ª O interior da Igreja de
S. Pedro em Roma, que passa por huma maravilha do mundo, aonde ardem diariamente 112
lampadas de prata. – estes dous quadros causarão admiração em Pariz, no Cosmorama da Rua
Vivien. – Todos os 8 dias se renovará differente serie de vistas. O preço d’entrada he 120 rs.
por pessoa. Está aberto na rua de S. Antonio n.º 81, todos os dias, desde as 5 horas da tarde, até
ás 9 horas da noite; e nos Domingos e dias Santos, desde o meio dia até ás mesmas 9 horas.
Folha de Annuncios, n.º 11 (27 Abr.1835) p.[1]

1835-04-28 Antonio Manoel da Fonseca, Lisbonense.
Diario do Governo, n.º 99 (28 Abr.1835), p.424.

1835-04-28 Uma nova Officina Litographica se acha estabelecida na rua Nova dos Martyres num.12 e 13.
Os desenhos a lápis serão feitos pelos acreditado Pintor Sendim, os desenhos a tinta e letra por
Carvalho, e os trabalhos de impressão dirigidos, e executados pelo mais hábil Impressor
Portuguez, que até agora se tem conhecido. Espera-se que os desvellos reunidos destes tres
artistas produzirão nas obras que alli se executarem uma perfeição, e acabamento, que as
tornem dignas da geral approvação, e público applauso.
Diario do Governo, n.º 99 (28 Abr.1835), p. 424.

1835-05-04 Jorge Origom de nação italiana, conhecedor do muito que a Illustrada  Nação Portugueza
aprecia o adiantamento das artes, e mui particularmente aquella em que merece distinctos
louvores = A Caligraphia = não hesitou em transferir-se  a esta Capital para offerecer um novo
exemplo do que o genio humano pode alcançar, e a arte de Calco-Poli-Grafia, inventada pelo
Sr. Gotardo Grondona é uma luminosa prova da sua asserção. Apresenta por tanto um ensaio
das suas obras no retrato do mais Imminente Heroe da Liberdade Portugueza, aquelle de sua
Augusta Filha D. Maria II, de SS. MM. Catholicas, dos Reis de França e Inglaterra, e de
Napoleão nos Alpes. A modestia devida aos conhecimentos Caligraphos deste illustre publico,
não permitte tecer encomios ás obras que submette á sua approvação, e limita-se simplesmente
a sollicitar a sua assignatura, tendo já tido a honra de obter aquella das Augustas pessoas que
formão as delicias desta generosa e livre nação. A assignatura é de 1$440 rs. por cada retrato, e
aquelle da quádrupla alliança de 1920 rs: quem quizer subscrever queira dirigir-se ao armazem
de venda da Real fabrica de Seda, rua dos Ourives da Prata n.º 1, aonde se patentearão os
sobreditos retratos. Adverte-se que não haverá venda avulsa.
O Nacional, n.º 143 (4 Mai. 1835), p.1.

1835-05-04 cosmorama. 3.ª exposição.
Folha de Annuncios, n.º 14 (4 Mai.1835) p.[1]

1835-05-08 Lusardi + cosmorama.
Folha de Annuncios, n.º 16 (8 Mai.1835) p.[2]

1835-05-11 Vistas novas no Cosmorama na Praça do Rocio, calçada do Duque n.º 1 1.ª - O jardim e palacio
das Tulherias em Paris: huma vista de Londres do Tamisa com a rica ponte de Westminster:
praça do Mexico, a segunda do Mundo: o túnel de Londres, a maior maravilha até agora
executada: vista geral de Gibraltar, repetida por muitas sociedades. – o preço he de 120 réis.



52

praça do Mexico, a segunda do Mundo: o túnel de Londres, a maior maravilha até agora
executada: vista geral de Gibraltar, repetida por muitas sociedades. – o preço he de 120 réis.
O Periodico dos Pobres, n.º 108 (11 Mai. 1835), p. 432.

1835-05-11 Empreza do barco de vapor. São encarregados de promover e levar a effeito a Sociedade para a
empresa de hum Barco de Vapor, denominado = Porto = os srs. Abaixo assignados. […]
Folha de Annuncios, n.º 17 (11 Mai.1835) p.[1]

1835-05-13 cosmorama. Mudança de preços. Para se difundir este recreio, e divertimento de instrucção,
será o preço da entrada por cada pessoa: 60 reis. Estará aberto todos os dias, até 9 horas da
noite.
Folha de Annuncios, n.º 18 (13 Mai.1835) p.[1]

1835-05-15 cosmorama. 5.ª exposição que começará domingo 17 do corrente. Preço – 60 rs. por pessoa.
Entre outras vistas, se acharão as seguintes: o Tumulo de Napoleão – A praça do Vaticano – A
Santa Casa do Loreto – A parca de S. Marcos em Veneza – Seringapatam – Athenas e seu
arredores. A sua demora nesta Cidade será de pouca duração.
Folha de Annuncios, n.º 19 (15 Mai.1835) p.[2]

1835-05-15 Aviso importante. Tendo annunciado a chegada do Dr. Lusardi, Medico oculista, a esta Cidade,
nada mais dissemos; agora podemos citar os nomes de algumas pessoas que estavão cégas, e
quem recobrando a vista pelas operaçções que este famoso occulista lhes tem feito, com feliz
successo. [apresenta lista de 13 pessoas] e outras muitas pessoas, a maior parte de graça, tem
sido operadas e admittidas no Hospital da Misericórdia; graças ao Snr. Prefeito, e aos Snrs.
Administradores dos Hospícios, por terem auxiliado a filantropia do Snr. Lusardi, os quaes lhe
tem rogado continue a residir no Porto.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 114 (15 Mai. 1835), p. 4.

1835-05-16 Doutor Lusardi, médico oculista acaba de chegar vindo de Lisboa, e acha-se hospedado na
hospedaria Franceza aos Tres Reis Magos.
+ typoplastico.
pouco depois acha-se estabelecido na rua de Santo Antonio e faz consulta gratis aos pobres
munidos com certificados jurados pelo Parocho.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 64 (16 Mar. 1835)

1835-05-17 Na Typographia do Arco da Bandeira num.117, precisa-se de dous officiaes de composição na
lingoa franceza, para este trabalho de que lhes póde reverter bons interesses; os que estiverem
nestas circunstancias poderão fallar na mesma typographia.
Diario do Governo, n.º 115 (17 Mai. 1835), p. 488.

1835-05-17 Variedades: Bellas Artes.
Museu dos Contemporâneos: A attenção pública, ha dous mezes a esta parte, está vivamente
excitada por uma invenção pasmosa, que de alguma sorte faz da arte do esculptor um mero
processo mechanico, infinitamente mais perfeito quanto aos resultados que delle se obtem; por
quanto ha entre elles toda a distancia que existe entre a verdade da natureza, e a poesia da arte,
por melhor inspirada que elle se supponha.
O physionotypo é o nome que se dá a esta invenção, de que todos os jornais ja tem instruído os
seus leitores a propósito de Lord Brougham, de Mr. Dupin, presidente da camara dos
deputados, do Barão Carlos Dupin, etc. etc, cujos bustos, em alguns segundos, foram
executados na presença de uma assemblea tão numerosa quanto brilhante.
O Phisionotypo é um molde metallico tão flexível, e macio como a esponja mais fina. Este
instrumento, de uma engenhosa simplicidade, apanha em menos de um segundo as feições do
rosto, com mais fidelidade do que poderia faze-lo o mais hábil esculptor, com uma fidelidade
tal que a mais leve expressão do rosto, a mais viva comoção da alma ficam alli impressas, e
stereotypadas.
Diario do Governo, n.º 115 (17 Mai.1835), p. 487-488.

1835-05-17 O Director do Cosmorama, rua de santo Antonio n.º 89, tem a honra de manifestar ao
respeitavel publico desta Cidade, que a sua demora será de pouco tempo e para fazer disfructar
todas as pessoas d’este divertimento, tem baixado os preço da entrada a 60 réis; e estará visível
todos os dias desde as 5 horas da tarde até ás 9 horas da noite.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 115 (17 Mai. 1835), p. 4.

1835-05-18 [continuação fisionotipo]
Diario do Governo,  n.º 116 (18 Mai.1835), p. 491.

1835-05-22 O Edictor desta Folha de Annuncios principiou a publica-la a rôgo de muitos Amigos, que
aconselhárão  a sua complicação, como útil a todas as Classes, e ao Commercio em geral, logo
que, divulgada a sua sahida, houvesse hum centro de reunião dos Annuncios da Praça
especialmente. Não ha Empresa que comece logo feita: o 1º mez da publicação foi de tentativa
e de pêrda, mas verificou-se o conceito de que á medida da sua propagação cresceria a sua
manutenção. O Edictor não tem rasao de queixa, pois que diariamente crescem Assignantes, e
está deliberado a continuar.
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e de pêrda, mas verificou-se o conceito de que á medida da sua propagação cresceria a sua
manutenção. O Edictor não tem rasao de queixa, pois que diariamente crescem Assignantes, e
está deliberado a continuar.
Como todos os Objectos, quando se tornão de interesse, incitao o dezejo de melhorias, o
Edictor trata de ver o modo de tornar mais proveitosa esta Folha: e como principio de prova de
que os Srs. Assignantes della podem contar com que nada se poupara para os obsequiar em
particular, alem da utilidade pública que resulta – offerece hoje o Edictor a cada Subscriptor
hum Supplemento com os estatutos da nova Empreza do Barco de Vapor, por ser muito
porvavel que vão a poder de Accionistas, interessados em os possuir (A Assignatura desta
Folha he de 480 por tres mezes, a começar sempre em principio de mez.)
Folha de Annuncios, n.º 22 (22 Mai.1835), p.[1].

1835-05-22 O Edictor desta Folha de Annuncios principiou a publica-la a rôgo de muitos Amigos, que
aconselhárão  a sua complicação, como útil a todas as Classes, e ao Commercio em geral, logo
que, divulgada a sua sahida, houvesse hum centro de reunião dos Annuncios da Praça
especialmente. Não ha Empresa que comece logo feita: o 1º mez da publicação foi de tentativa
e de pêrda, mas verificou-se o conceito de que á medida da sua propagação cresceria a sua
manutenção. O Edictor não tem rasao de queixa, pois que diariamente crescem Assignantes, e
está deliberado a continuar.
Como todos os Objectos, quando se tornão de interesse, incitao o dezejo de melhorias, o
Edictor trata de ver o modo de tornar mais proveitosa esta Folha: e como principio de prova de
que os Srs. Assignantes della podem contar com que nada se poupara para os obsequiar em
particular, alem da utilidade pública que resulta – offerece hoje o Edictor a cada Subscriptor
hum Supplemento com os estatutos da nova Empreza do Barco de Vapor, por ser muito
porvavel que vão a poder de Accionistas, interessados em os possuir (A Assignatura desta
Folha he de 480 por tres mezes, a começar sempre em principio de mez.)
Folha de Annuncios, n.º 22 (22 Mai.1835), p.[1].

1835-05-22 Nova invenção para aprender a debuxar ao natural e illuminar a oleo em 4 licções. = Monsieur
Emille acaba de dar hum methodo espontaneo, breve, e mui singelo, com o qual se atreve a
assegurar que os seus discipulos, ainda que não tenhão conhecimento do debuxo, poderão
debuxar, e illuminar ao natural, retratos, paizagens, e outros objectos com prefeita exactidão de
perspectiva e similhança. = Elle conserva algumas obras executadas por este novo methodo,
que abonão a verdade do que se propoz, e que podem ser examinadas pelas pessoas que se
dignarem dirigir-se á sua habitação. Nella dará lições, e também hirá da-las a qualquer casa
sendo para isso convidado. Adverte, que a sua demora nesta Cidade não será muito extensa. =
As pessoas que pertendão fallar-lhe devem procura-lo das 10 horas da manhãa até ás 4 da tarde
na hospedaria de Pexe na rua do Bomjardim.
N.B. = He preciso, que se não confunda esta nova invenção, com a Camara lucida, e a Camara
obscura.
Folha de Annuncios, n.º 22 (22 Mai.1835), p.[2].

1835-05-25 Hum Francez, com alguma instrucção, que escreve bem, dezenha, e sabe de differentes géneros
de pintura, dezeja empregar-se em algum Collegio ou Casa de Educação, para leccionar neste
objecto, bem como na sua língua com conhece debaixo de princípios grammaticaes. Também
se lhe não daria de hir ara fora da terra para casa d’algum chefe de família que dezejasse
instruir seus filhos, em qualquer dos ramos apontados, por ajuste módico em tempo designado.
Quem sobre este objecto pretender mais informações, póde dirigir-se á rua de Santo Antonio
n.º 120.
Folha de Annuncios, n.º 23 (25 Mai.1835) p.[2]; n.º 24 (27 Mai.1835) p.[2]

1835-05-25 cosmorama 8.ª exposição.
[descrição 9 vistas novas e aviso de que não se demoram muito na cidade]
Folha de Annuncios, n.º 23 (25 Mai.1835) p.[2]

1835-05-25 Nova invenção para aprender a debuxar ao natural e illuminar a óleo em 4 licções. = Monsieur
Emille acaba de dar hum methodo espontâneo, breve, e mui singelo, com o qual se atreve a
assegurar que os seus discípulos, ainda que não tenhão conhecimento do debuxo, poderão
debuxar, e illuminar ao natural, retratos, paizagens, e outros objectos com prefeita exactidão de
perspectiva e similhança. = Elle conserva algumas obras executadas por este novo methodo,
que abonao a verdade do que se propoz, e que podem ser examinadas pelas pessoas que se
dignarem dirigir-se á sua habitação. Nella dará lições, e também hirá da-las a qualquer casa
sendo para isso convidado. Adverte, que a sua demora nesta Cidade não será muito extença. =
As pessoas que pertendam fallar-lhe devem procura-lo das 10 horas da manhã até ás 4 da tarde
na hospedaria de Peixe na rua do Bonjardim.
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N.B. = He preciso, que se não confunda esta nova invenção, com a Camara lucida, e a Camara
obscura.
A Vedeta da Liberdade, n.º 21 (25 Mai. 1835), p. 4.
(O Nacional, n.º  41 (20 Dez. 1834), p. 1. Repete n.º 54 (9 Jan. 1835), p. 1. e anuncia depois no
Porto: Folha de Annuncios, n.º 22 (22 Mai. 1835) p.[2]; n.º 24 (27 Mai. 1835) p.[1])

1835-05-29 Cosmorama de Menatory.
O Nacional, n.º 161 (29 Mai. 1835), p. 690.

1835-05-29 Cosmorama. Ultima exposição. Domingo se mudão as vistas deste Cosmorama para as
seguintes:
Tormentos da Inquisição = Prado de Madrid = S. Peterbourg = Bayona de França = Incendio
da Normandia = Bangalore = Parte do Vesúvio, ferro a Cavallo = Leão de França. Cáes do
Ródano = Leão, Cáes de Saone = Drodrecht em Holanda.
Entrada 60 rs. – e previne-se o respeitavel Publio de que he de pouca duração nesta Cidade o
Cosmorama.
Folha de Annuncios, n.º 25 (29 Mai.1835), p.[1].

1835-06-00 Historia da lithographia.
(p.133) O modo porque a lithographia foi descoberta, é em geral mui pouco conhecido, e o
nome do seu engenhoso inventor não tem adquirido toda a celebridade que merece.
Farei por traçar rapidamente a historia d’esta arte, a fim de reparar d’algum modo esta
injustiça.
A lithographia é a arte de formar impressões sobre a pedra, já de desenhos, já de caracteres de
qualquer espécie. Differe da arte de gravar ou de imprimir com fundição em que estes
processos são puramente mecanicos; quando da lithographia está fundado em princípios
chimicos  e por esta razão lhe tem chamado em Allemanha imprensa chimica. Os princípios em
que esta arte se funda são, em primeiro logar, a propriedade que tem a pedra calcarea granulada
e compacta de ensopar-se de gordura ou de humidade, e em segundo logar a antipathia que
existe entre a gordura e a agua. Eis aqui o processo e a theoria.
Risca-se ou desenha-se sobre a pedra, ou com tinta ou com uma penna de lápis, composta
d’uma matéria crassa: lava-se depois a pedra com agua, e o liquido penetra em todos aquelles
logares por onde não tem passado a penna de lápis ou a tinta. Depois se faz passar sobre a
pedra um cylindro embebido em tinta de impressor, e tudo o que foi desenhado recebe aquella
tinta, ficando o resto da pedra intacto pela razão d’estarem cheios d’agua os outros poros da
mesma pedra e rejeitar a materia crassa de que é composta a tinta.
Este utilíssimo invento é devido, como outros muitos, ao acaso.
Alois Senefelder, filho d’um actor do theatro Real de Munich, e estudante de leis na
universidade de Ingoldstadt, tinha-se dedicado igualmente ao theatro, depois da morte de seu
pai; fazendo porém poucos progressos naquella carreira, a abandonou para seguir a das letras.
N’este estado a necessidade foi para elle mãi da industria; pois sendo demasiadamente pobre
para poder fazer imprimir os seis escritos, começou a idêar o descubrir algum meio de imprimi-
los elle mesmo; e para este fim empregou em logar dos typos vulgares, chapas de cobre sobre
as quaes debuxava as palavras com uma substancia particular de sua invenção. Seguindo estas
experiencias, achou que uma composição de sabão, cera e pós de sapatos formava uma tinta
excellente para escrever sobre o cobre, pela razão de que quando estava sêcca, esta materia
tomava tamanha consistencia, que nem a agua forte fazia impressão sobre ella. Comtudo para
preencher inteiramente o seu objecto faltava-lhe a faculdade de escrever às avessas sobre a
chapa, e para o conseguir procurou alguns quadrados de pedra kilkein, materia que tem pouco
valor no paiz que há-

(p.134) bitava. E onde escrevia depois de lhe ter bem polido a superfície. Tendo sido
encarregado um dia por sua mãi de fazer um rol de roupa que ella queria mandar para a
lavadeira, e não tendo papel á mão, escreveu o rol sobre um d’estes pedaços de pedra com a
composição de que acima se tratou; depois, quando quiz apagar o que tinha escrito, reflectiu
que seria possivel tirar dali impressos. Immediatamente fez a experiencia depois de ter
levemente diiminuido a elevação da pedra por meio d0um acido á roda dos caracterres que alli
tinha traçado,, e viu, segundo tinha presumido, que lhe seria facil tirar impressos successivos
do que alli se achava escrito. Pareceu-lhe entao que o novo metodo de impressao poderia ter
alguma importancia, e occupou-se desde logo em aperfeiçoa-lo e a pplica-lo a diferentes
objectos. Brevemente conhecei que para alcançar impressoes dos caracteres traçados sobre a
pedra, não era necessario que estes se elevassem acima da superficie, mas que as propriedades
chimicas que pertecem á agua e á gordura e que impedem a mixtão d’uma com a outra,
bastariam sos para obter estes impressos. Tratou entao de organizar uma prensa e de dispor
todo o aparelho convenicnete para fazer as suas lithographia.
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bastariam sos para obter estes impressos. Tratou entao de organizar uma prensa e de dispor
todo o aparelho convenicnete para fazer as suas lithographia.
O seu primeiro ensai neste genero foram alguns pedaços de musica que appareceram em 1796.
[…]
[em 1799 obteve previlegio de invenção, que obteve tb em londres; mas o uso da lithographia
pelos artistas enfastiou-os; tentou viena, obtendo também aqui o previlegio para estabelecer
prensas lithographia na capital vienese, mas voltou a estabelecer-se em minique em 1806 – e na
baviera a sua invenção tomou alguma voga, em conequencoa da necessidade que teve um
professor de desenho de preoduzir para os seus alunos os desenhos: Mr. Mitterer, professor da
aula publica de desenho, de multuiplicar copias dos seus desenhos pata seus alumnos.. este
profrssor recorreu para isso á lithographia, e tratou elle mesmo de aprefeiçoar esta arte. É a
elle, dizem, que se deve a composição pu pelo menos o melhormwento do lapis de que hoje se
faz uso.

A partir da baviera, a lithographia espalou-se pela alemanha, onde se foramram
estabelecimentos “para appplicar a lithographia ás artes do desenho, á escrita e á impressao dos
actos officiaes para a administracao interior do reino. Creou-se em 1809 uma lithographia
reall, tanto para…
A introdução em frança foi tardia: em 1831 M. Girardet publicou um processo para obter
desenhs lithographiacos em relevo, os quaes podem servir para a impressao typographica.
“em portugal, no anno de 1821 e 22 uma determinação das Cortes incumbiu ao governo a
introduçãO D’ESTE UTILISSIMO INVENTO, FOI PELO MNISTERIOR DOS NEGOCIOS
DO REINO MANDADO ENTAO UM HOMEM A PARIS PARA ESTUDAR O PROCESSO
da arte, e fizerão-se varias indagações dentro do reino para descobriri pedras de natureza
conveniente, que com effeito se acharam; e nehum dos nossos leitores ignora hoje os rapidos
progressos que esta arte vai fazendo entre nós”.]
(p.135)

O Recreio, n.º 6 (Jun. 1835), p. 133-135.
1835-06-05 Antonio Manoel da Fonseca annuncia ao respeitavel Publico que a Exposição dos quadros na

extincta Casa da Congregação do Oratório, continuará a ser patente até ao dia 15 do corrente
mez, para o effeito de que todas as pessoas que tem recebido bilhetes, e quaesquer outras que
pretendam contribuir a beneficio daquelles, que nos mesmos bilhetes se acham mencionados,
possam no referido praso de tempo visitar a Exposição; pois que findo este, não haverá
prorrogação.
Diario do Governo, n.º 131 (5 Jun.1835) p. 553.

1835-06-05 Cosmorama. Ainda outra exposição. O director d’este Espectáculo tinha annunciado a ultima
exposição; o grande numero de pessoas que diariamente augmentam a visitar este
Divertimento, o determinão a apresentar ainda outra e ultima exposição; que mudará no
domingo seguinte 7. a cidade do México; Madrid, convento de Belém em Lisboa, Palais Royal
de Paris, cidade de Lima, Santa Maria Maior em Roma, venda de contrabandistas, catacumbas
em Malta, tormentos da Inquisição, cemitério do Padre Lachaise. Está aberto desde as 6 horas
da tarde até ás 10 da noute, na rua de Santo Antonio n.º 81 – Preço d’entrada, 60 rs. por Pessoa.
Folha de Annuncios, n.º 28 (5 Jun.1835) p.[1]

1835-06-05 Retratos de S. M. I. o Senhor D. Pedro Duque de Bragança. Em papel grande, de quasi um
covado: - vendem-se a 120 reis na Loja desta Folha de Annuncios. Dão-se assim mais baratos,
para vulgarisar o retrato do Libertador da Pátria.
Folha de Annuncios, n.º 28 (5 Jun.1835), p.[2].

1835-06-07 Circo olímpico.
Folha de Annuncios, n.º 52 (7 Ago. 1835) p.[2].

1835-06-15 Nova typographia denominada Officina Patriótica. Estabelecida na rua da Atalaia n.º 33, 1.º
andar. Nesta officina se imprimirão quaesquer Obras com toda a perfeição, e por preços
commodos.
Diario do Governo, n.º 141 (15 Jun.1835), p. 588.

1835-06-16
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Estatutos da Associação Portuense dos artistas de Pintura, Esculptura e Architectura,
denominada dos Amigos das Artes.
Diario do Porto, n.º 116 (16 Jun. 1835), p. 1-2.

1835-06-17 Antonio Manuel da Fonseca Lisbonense faz saber ao respeitavel publico que a exposição de
seus quadros se prolongará por mais alguns dias, baixando o preço a 240 rs., revertendo em
beneficio daqueles que nos sobreditos bilhetes vão remarcados.
O Nacional, n.º 178 (17 Jun. 1835), p.749.
Diario do Governo, n.º 142 (18 Jun.1835), p. 596.

1835-06-19 Na loja de Estampas na rua do Arsenal n.º 24, se vende o retrato de S. Ex.ª o Marquez de
Saldanha, chegado recentemente de Paris; é o mais proprio que até agora se tem publicado. Na
mesma loja se vendem os Retratos de SS. MM. Fidelissima e Imperial, assim como de S. M.
Catholica, e grande sortimento de estampas modernas, e Molduras douradas, por preços
commodos.
Diario do Governo, n.º 143 (19 Jun.1835), p. 600.

1835-06-22 Na loja deste periódico se vendem as seguintes estampas em gravura:
Da Rainha Senhora D. Maria 2.ª por 120 rs.
Do Duque de Bragança D. Pedro (formato grande… por 360 rs.
Do General Saldanha (formato grande) por 480 rs.
Subscreve-se tambem para a Arvore allegorica da Liberdade por 960 rs.
A Vedeta da Liberdade, n.º 44 (22 Jun. 1835), p. 4.

1835-06-28 Aviso. Na administração geral da Imprensa nacional se recebem todas e quaesquer encomendas
de typos dos caracteres abaixo declarados, e de que ha fundições completas, a saber:
Parangona ….. 400rs.
Leitura, o arretel ….. 480 rs.
Breviário grosso, ou Pandecta 580rs.
Breviário miúdo….. 700rs.
N.ºB. As letras de dous pontos sobrem mais 100 rs. em arretel do preço do carácter a que
pertencem. – Vinhetas, linhas abertas, etc. contam o dobrado do preço do carácter a que
pertencem, deduzido o custo do metal. – as sortes sobem mais 50 rs. em cada arretel do preço
do carácter a que pertencem.
Diario do Governo, n.º 150 (28 Jun.1835), p. 628.

1835-07-03 (annuncios) Theatro portuguez do Salitre. Domingo 5 de Julho, comedia – O Mendicante. –
Finda a comedia, Paulo Bito executará os jogos – Mecanica e Física; e as Sombras Brancas, ou
Baile das Bruxas. – Dará fim o divertimento com – as Fantasmagorias.
O Periodico dos Pobres, n.º 154 (3 Jul. 1835), p. 616.

1835-07-03 Anúncio a espectaculo ginástico no Salitre, e Alcides, que havia estado em Lisboa em
Dezembro de 1834, por Mr. Mathevet, o Hercules da Europa e seu discípulo Mr. Tirat,
igualmente denominado grande Alcides.
O Nacional, n.º 188 (3 Jul. 1835), p. 789.

1835-07-03 [anúncio da última representação dos canários instruídos de Cassano. Rua nova do Carmo, n.º
27, 2.º andar, frente ao Rocio].
O Nacional, n.º 188 (3 Jul. 1835), p.789.

1835-07-03 Mr. Menatore, morador na Praça do Rocio, 1.º andar, director do magnifico estabelecimento e
Cosmorama, que tão bem acolhido tem sido nesta illustrada Capital, ufano com tal
acolhimento, e desejando corresponder a benevolenia d’um publico justo avaliador das Bellas
Artes, e do merecimento, não poupou diligencias, esforços ou despezas para obter huma
soberba collecção de vistas novas inteiramente, que apresentará desde Domingo 5 do corrente
em diante, e são as seguintes: - 1.ª Vista exacta do Rio de Janeiro, capital do Brasil; 2.ª O
grande pilar de Veneza de Itália; 3.ª O grande monte de S. Bernardo, na occasião da passagem
do exercito francez; 4.ª A catarata do Rheno Suisso; 5.ª A ilha de Santa Helena; 6.ª O monte
Etna, Volcão da Sicília; 7.ª a Praça do Commercio de Lisboa. O director espera a continuação
do mesmo agasalho, e bom recebimento: o preço é o mesmo, de 60 rs.
O Nacional, n.º188 (3 Jul. 1835), p. 789.

1835-07-08 Manuel da Fonseca Pinto, Lente substituto de desenho da real Academia de Marinha e
Commercio da heroica Cidade do Porto, sculptor da Real Casa, tendo desempenhado a honrosa
Comissão de que o encarregara Sua Magestade Fidelissima, de fazer propagar os Retratos em
Busto de Sua Magestade Imperial o Immortal Libertador, e da mesma Augusta Senhora; vai
retirar-se para aquella Cidade com o necessario fim, não só de satisfazer as obrigações de
Lente, mas também as que havia contraído por uma subscripção de fazer sculpir os Bustos de
Suas Magestades Fidelissima e Imperiaes, penhores de cordeal veneração para os leaes
habitantes da referida Cidade. A honra que lhe resulta de serem plenamente aprovados por suas
Magestades os seus trabalhos fará com que continue a merecer de todos os bons Portuguezes, e
particularmente de seus patrícios a estima e consideração com que sempre o honraram, e que o
coadjuvaram no desempenho dos novos Bustos em alabastro de Suas Magestade Fidelissima, e
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Suas Magestades Fidelissima e Imperiaes, penhores de cordeal veneração para os leaes
habitantes da referida Cidade. A honra que lhe resulta de serem plenamente aprovados por suas
Magestades os seus trabalhos fará com que continue a merecer de todos os bons Portuguezes, e
particularmente de seus patrícios a estima e consideração com que sempre o honraram, e que o
coadjuvaram no desempenho dos novos Bustos em alabastro de Suas Magestade Fidelissima, e
de Sua Magestade Imperial a Duqueza de Bragança, no pedestal a seguinte legenda – D. Pedro,
Duque de Bragança, Heroe e Martyr da Liberdade.
O Nacional, n.º 192 (8 Jul. 1835), p.805.

1835-07-08 Na rua direita de S. Vicente de fóra num. 3, primeiro andar se educam meninas, ensinado-se-
lhes todas as prendas necessárias a uma senhora bem educada; também se educam meninos até
a idade de 7 annos, e tudo por preços commodos.
O Nacional, n.º 192 (8 Jul. 1835), p. 805.

1835-07-08 Na rua do Arco das Amoreiras num. 36, terceiro andar, se ensina Francez gramaticalmente,
obrigando-se o professor a adiantar os seus discípulos em mui pouco tempo; haverá uma lição
por dia desde as 8 horas da manhã até as 10 e meia; também a mesma pessoa da lições por
casas particulares só de Francez, mas de primeiras letras, contabilidade, e principios de
desenho e figura.
O Nacional, n.º 192 (8 Jul. 1835), p. 805.

1835-07-10 Mr. Menatory, morador na praça do Rocio 1.º andar, director do magnifico estabelecimento do
Cosmorama, que tão bem acolhido tem sido nesta illustrada capital, ufano com hum tal
acolhimento, e desejando corresponder á benevolência de um publico, justo avaliador das
Bellas Artes, e do merecimento, não poupou diligencias, esforços ou despezas para obter huma
soberba collecção de novas vistas interessantes que apresentará Domingo 5 do corrente, e são
as seguintes: - 1.ª Vista exacta, e geral do Rio de Janeiro, capital do Brasil : - 2.ª O grande pilar
de Veneza de Itália : - 3.ª O grande monte de S. Bernardo, na occasião da passagem do exercito
francez: - A catarata do Rheno Suisso : - A ilha de Santa Helena no seu natural: - 6.ª O monte
Etna, ou o volcão da Sicília : - 7.ª a Praça do Comercio em Lisboa. o director espera a
continuação do mesmo agasalho, e bom recebimento: o preço he o mesmo, de 60 réis cada
pessoa.
O Periodico dos Pobres, n.º 154 (3 Jul. 1835), p. 616.

1835-07-13 Francisco Antonio Silva Oeirense, pintor historico retratista pencionario do Estado, mudou a
sua residencia para o largo do Carmo num.6, 2.º andar. As pessoas que pretenderem occupa-lo
na sua profissão alli poderão ver as suas obras. Acceita discipulos de desenho, e pintura,
frequentando as licções em sua casa.
O Nacional, n.º 196 (13 Jul. 1835), p. 921.

1835-07-13 Francisco António Silva Oeirense, Pintor Histórico Retratista, em grande e em pequeno,
Pensionário do Estado mudou a sua habitação para o largo do Carmo, n.º 6, 2.º andar: as
pessoas que pretenderam occupa-lo na sua profissão, alli poderão ver as suas Obras. Acceita
discípulos de Desenho e pintura, frequentando as lições em sua casa.
Diario do Governo, n.º 163 (13 Jul.1835), p. 681.

1835-07-19 Mr. Menatory, director do Cosmorama estabelecido na praça do Rocio 1.º andar, tem a honra
de fazer saber ao respeitavel publico desta illsutre capital que Domingo 19 do corrente fará
huma outra bella exposição de novas vistas, semelhantes ás quaes não tem até agora apparecido
algumas; e serão as seguintes:
1.ª o interior da Basílica de S. João de Latran, o primeiro e o maior templo do mundo catholico.
2.ª Vista de Versailles, tão admirada por toda a Europa.
3.ª Vista de Nápoles por hum clarão de Lua, com o reverso e portico.
4.ª Vista geral do México, America septentrional.
5.ª Vista geral da Ilha de Malta.
6.ª O enterro de Napoleão na ilha de Santa Helena.
7.ª Constantinopla moderna.
Preço da entrada he 60 rs, cada pessoa.
O Periodico dos Pobres, n.º 167 (19 Jul. 1835), p. 668.

1835-07-26 Aos amantes do bom gosto.
Na rua da flor da Murta, organizou-se um novo Tivoli, no qual se acham diversos
divertimentos recreativos onde todas as pessoas poderão gosar o bello fresco das grutas, e
passar as tardes de verão, onde também haverá uma casa de pasto com fiambre, e outras
iguarias; no centro haverá musica nos domingos e dias sanctos; e pagarão os homens 100rs.
sendo-lhe admittido o bilhete em desconto dos líquidos que tomarem, tendo as senhoras
sempre entrada franca; e desta maneira um Publico illustrado poderá ajuizar tão bella empreza.
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Diario do Governo, n.º 174 (26 Jul.1835), p. 726.
1835-07-27 Mr. Menatory, director do Cosmorama estabelecido na praça do Rocio 1.º andar, tem a honra

de fazer saber que continua a mostrar a rica exposição de Domingo passado 19 do corrente, a
qual todas as pessoas fizeram bom acolhimento. As vistas e serão as seguintes:
1.ª o interior da Basílica de S. João de Latran, o primeiro e o maior templo do mundo catholico.
2.ª Vista de Versailles,a quatro legoas de Paris. 3.ª Vista de Nápoles por hum clarão de Lua,
com o Vesuvio e Portieci. 4.ª Vista geral do México. 5.ª Vista geral da Ilha de Malta. 6.ª O
enterro de Napoleão na ilha de Santa Helena. 7.ª Constantinopla moderna. Preço da entrada é
60 rs.
O Nacional, n.º 207 (27 Jul. 1835), p. 867.

1835-07-29 Jozé Cassano tem a honra de participar a este respeitavel Publico, que acaba de chegar a esta
Heróica Cidade, com hum Cão, e huma collecção de Canários instruidos, com os quaes teve a
honra de trabalhar na prezença de S. M. F. a Rainha Senhora D. Maria 2.ª O Palacio das
Necessidades no dia 30 d’ Abril. Elle recebeu em sua Caza a concorrencia das mais nobres, e
distinctas personagens da Capital, e espera igualmente que este illustrado Publico o honre com
a sua presença. O supradito Cassano previne os Srs. que desejarem gozar este divertimento em
suas Cazas, de que elle hirá com o maior gosto, sempre que seja avisado com hum dia
d’anticipação.
Fazem-se tambem algumas representações particulares em sua Caza a todas as horas do dia,
sempre que seja prevenido antecipadamente.
Este divertimento faz-se todos os dias da Semana, ás 8 horas e meia da noute e nos dias de
festa, duas vezes, huma ás 7 horas, outra ás 9 da noute.
Na Rua de Santo Antonio n.º 81.
Começar-se-ha amanhã a Quinta feira 30 do corrente = Preço d’entrada = 240 rs.
Folha de Annuncios, n.º 48 (29 Jul. 1835) p.[2].

1835-08-07 Anúncio de espectáculo na Praça do Salitre, com ginástica e Pedro Serrate.
O Nacional, n.º 217 (7 Ago. 1835), p. 907.

1835-08-07 Cosmorama, na Praça do Rocio, 1.º andar, vistas novas. 1.ª a grande batalha de Marengo, 2.ª  o
interior do pavilhão de Agrippa, chamado o rotonda (em Roma); 3.ª Villa Real de Nápoles; 4.ª
o novo volcão, que appareceo por meio do mar; 5.ª a Ilha que descobriu quando cessou a
irrupção; 6.ª Barcellona; 7.ª o Rio de Janeiro, Capital do Brasil. Todas as vistas que se
representam são similhantes e natural, o preço de entrada é 60 rs.
O Nacional, n.º 217 (7 Ago. 1835), p. 907.

1835-08-07 Na rua do crucifixo n.º 48, primeiro andar, se ensinão meninas a bordar de todas as qualidades,
por preços módicos.
O Nacional, n.º 217 (7 Ago. 1835), p. 907.

1835-08-10 Cosmorama, na praça do Rocio, 1.º andar: Domingo 16 se mudaráõ as vistas: - 1.ª o interior da
Basílica de S. Pedro em Roma, sendo o maior chefe de obra o mundo: - 2.ª Paris: - 3.ª a praça
do México: - 4.ª a vista geral d’Alexandria no Egypto: - 5.ª o incendio de Moscow : - 6.ª a ilha
de S. Thomaz, huma das Antilhas d’America: - 7.ª a grande batalha de Marengo, a mais
memoravel. O Preço he de 60 rs,
O Periodico dos Pobres, n.º 189 (13 Ago. 1835), p. 756.

1835-08-19 Colecção de estampas intitulada = Ruas de Lisboa = contém figuras illuminadas, que
representam os diversos trajes, e maneiras mais constantes das gentes, que servem e habitam a
cidade; seis cadernos contendo trinta estampas, por 2$880 rs, publicado em 1826. – Plano
Geral da Cidade de Lisboa, levantado na mesma data, gravado a buril, uma folha de papel
grande, contém o Plano da Cidade, desde Alcântara, até santa Apolónia, Sete Moinhos, S.
Sebastião e Arroios, 480rs., iluminado. Vende-se na loja de Carvalho ao Chiado, defronte da
rua de S. Francisco, n.º 2.
Diario do Governo, n.º 195 (19 Ago.1835), p. 810.

1835-08-29 Cosmorama.
O Nacional, n.º 235 (29 Ago. 1835), p. 976.

1835-09-10 Cosmorama, na Praça do Rocio, 1.º andar: Domingo 13 do corrente se mudaráõ as vistas, a
saber: - 1.ª a Praça do Comercio de Lisboa, huma das ricas praças da Europa: - 2.ª o Porto de
Brest, em França: - 3.ª vista geral de Veneza, Italia: - 4.ª a irrupção do monte Etna e da cidade
de Catania, em Sicilia: - 5.ª  a Columnada da Trindade da livraria, em Londres: - 6.ª a revista
do Imperador da Rússia em S. Petersburgo: - 7.ª a Praça de S. Pedro, e o Vaticano em Roma. O
Preço de entrada he de 60 rs,
N.B. Mr. Menatori, tendo de se ausentar brevemente desta capital, partecipa a todas as pessoas
que quizerem comprar o seu Cosmorama ou parte delle, se dirijão a sua casa, obrigando-se elle
a collocar as peças que se venderem, no logar em que o comprador desejar, se este não souber
o modo de collocar os vidros e as vistas.



A Retratística em Portugal e a introdução da Daguerreotipia (1830-1845). Catarina Miranda. 59

a collocar as peças que se venderem, no logar em que o comprador desejar, se este não souber
o modo de collocar os vidros e as vistas.
O Periodico dos Pobres, n.º 213 (10 Set. 1835), p. 852.

1835-09-10 Retrato de José da Silva Carvalho com huma inscripção metaphorica, e curiosa, adequada ao
vario destampatorio da guerra ideal, entre seus amigos, e inimigos voluntários, cujo triunfo está
nas mãos do tempo: tirado eximiamente por J. J. Primavera. vende-se a 240 réis na loja deste
periodico, na rua dos Capelistas n.º 32 D.
O Periodico dos Pobres, n.º 207 (4 Set. 1835), p. 828.

1835-09-19 Manoel da Fonseca Pinto, Sculptor Honorario da casa Real, e Lente substituto de Dezenho na
Academia d’esta Cidade, annuncia aos snrs. Assignantes, e aos seus amigos, que nos dias 22,
23 e 24 do corrente, exporá na casa da sua residência (Rua do Bolhão, n.º 46) os Bustos S. M.
F. a Senhora D. Maria II e o de S. M. I. o Defuncto Imperador, de saudosa Memoria. Estes
Bustos forão tirados do vivo, ao tempo em que SS.MM. se dignárão honrar esta Cidade com a
sua visita. S.M. a Rainha, e S.M. a Senhora Imperatriz ficárão tão satisfeitas da similhança dos
bustos, que os mandárão para Munich, de presente á sua familia. O Snr. Vasco Pinto de
Balsemão authorisa o Artista para declarar, que os vai fazer collocar na Biblioteca de Corte. O
Artista tambem fará exposição do Busto Original de S.M. o Imperador, tirado pouco depois da
sua entrada na cidade do Porto, á frente do Exercito Libertador.  – Este Busto Original vai ser
remettido a S.M. a Senhora Imperatriz – Protectora das Artes – como testemunho de gratidão e
reconhecimento do Artista. Depois do dia 26 se principiará a fazer a entrega dos Bustos. Ha
hum feito em Lisboa, em ponto maior; o seu preço he de 4$800 rs., o que foi feito no Porto he
de 2$400 rs.
O Artilheiro, n.º 9 (19 Set. 1835), p. 33.
A Vedeta da Liberdade, n.º 121 (20 Set. 1835), p. 4.
[cf. O Arauto Portuense. n.º 6 (5 Dez. 1832), p. 22]

1835-09-27 Cosmorama, na Praça do Rocio, 1.º andar: Domingo 27 do corrente se mudaráõ as vistas, a
saber: - 1.ª o interior da Igreja de S. João de Latrão, em Roma : - 2.ª vista de Londres, da ponte
de Westminster, e do Tamisa: - 3.ª vista de Versailles tão admirada por toda a Europa, em
França: - 4.ª o monte Cenis, grande S. Bernardo e a passagem do exercito francez: - 5.ª La
Neve ou o porto e casa do commercio em S. Petersburgo: - 6.ª o monte Vesuvio de Nápoles,
que incendiou a torre do Grego em 1794: - 7.ª a Praça do Comercio de Lisboa: o preço he de 60
réis.
N.B. Mr. Menatory tem de partir desta capital durante o mez proximo, e se alguém quizer
comprar o seu Cosmorama, ou parte delle, vende-se por preço commodo.
O periodico dos Pobres, n.º 227 (27 Set. 1835) p. 908.
O Nacional, n.º 260 (29 Set. 1835), p.1076.

1835-09-30 O Artista Escultor Constantino José dos Reis, que foi discípulo de Joaquim Machado de
Castro, e seu ajudante, propõe-se a fazer Bustos ou Estátuas em barro, mármore ou em
qualquer metal; tambem dá lições de desenho, pois tem ensinado esta arte em muitos Collegios
desta Capital, de que tem attestados: é morador no pateo do Conde de Soure n.º 1, á rua da
Roza.
O Nacional, n.º 261 (30 Set. 1835), p. 1080.

1835-10-13 Cosmorama, na Praça do Rocio, 1.º andar. - 1.ª a grande batalha de Marengo, a mais
memoravel.: - 2.ª o tonel de Londres, caminho por baixo do Tamisa a mais grande maravilha
do mundo: - 3.ª vista geral de Gibraltar: - 4.ª vista geral do Mexico America Hespanhola: - 5.ª
o enterro de Napoleão, na Ilha de Santa Helena: - 6.ª o monte Vesuvio de Nápoles, irrupção em
1812. O preço he de 60 reis, tem de partir desta capital este mez.
O Periodico dos Pobres, n.º 241 (13 Out. 1835), p. 964.

1835-10-17 Margoteau dourador de Paris tendo estabelecido nesta Cidade a sua fabrica na rua da Horta
Seca num. 4, para dourar casas, moveis, e o ornamento em geral, tem a honra de avisar ao
respeitavel publico que elle vai abrir no dia 19 do corrente um armazém de deposito dos seus
produtos rua nova do Almada num. 46, aonde elle reunirá uma grande quantidade de quadros
gothicos e modernos feitio Inglez e Francez, molduras e vidros finos de[?] e fantasia, tudo por
preço razoável e fixo. Elle promette apresentar ao publico todas as novidades neste género de
Paris e Londres, em consequencia disto ele convida os amadores da sua arte que quizerem
aproveitar-se do seu prestimo a frequentar o dito seu armazém [?] ficarão satisfeitos da
variedade do bom gosto e da perfeita execução das suas obras, e da moderação dos preços. Elle
toma discípulos dos dois sexos de 14 e 16 annos.
O Nacional, n.º 276 (17 Out. 1835), p.1140.

1835-10-21 A Memoria sobre a conveniência dos enterros em cemitérios, do Dr. Assis, continua a vender-
se nesta Cidade, na loja de Garcia, defronte da Graça. O jornal recomenda a leitura deste
folheto às câmaras e administração civil, “que actualmente devem estar tomando medidas
acerca do Decreto de 23 de Setembro próximo passado, e que em muitos objectos serão
elucidados por suas observações.
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se nesta Cidade, na loja de Garcia, defronte da Graça. O jornal recomenda a leitura deste
folheto às câmaras e administração civil, “que actualmente devem estar tomando medidas
acerca do Decreto de 23 de Setembro próximo passado, e que em muitos objectos serão
elucidados por suas observações.
O Artilheiro, n. 18 (21 Out. 1835), p. 74.

1835-10-29 Variedades. O Retratista e o Quadro.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 256 (29 Out. 1835), p. 2-3.

1835-11-09 Antonio Manuel da Fonseca, Pintor da Camara de Sua Magestade Fidelissima, tendo desde o
dia 29 de Abril até 30 de Junho do corrente anno offerecido ao público a exposição de obras
com as formalidades praticadas nos paizes estrangeiros, applicando o remanescente das
despesas a beneficio dos Soldados dos Batalhões Moveis de Lisboa, aos quaes por graves
feridas recebidas na passada luta politica lhes foi mutilada qualquer parte de seu corpo, faz
saber que, tendo as despezas excedido o producto, o Excellentissimo Conde de Farrobo se
dignou generosamente offerecer um soberano a cada um dos ditos: para cuja recepção os
interessados comparecerão em casa do dito Fonseca, no Largo de S. Paulo num. 96, primeiro
andar, desde o dia 6 de Novembro do corrente anno até 20, das sete horas até ás nove da
manhã: onde será publica a relação dos contribuintes.
O Nacional, n.º 295 (9 Nov. 1835), p. 1213.

1835-11-16 Mr. Julien morador na rua do Chiado num. 29 acaba de chegar de Paris e trás um bom
sortimento de cabellos para chinós, cabelleiras, e flores para penteados de Senhoras do ultimo
gosto, e outras varias fazendas.
O Nacional, n.º 301 (16 Nov. 1835), p. 1237.

1835-11-16 Para os curiosos das Bellas Artes.
As pessoas que quizerem aprender a desenhar paizages a oleo e aquarella ou agoadas acharão
ao armazém de molduras douradas, rua nova do Almada num. 46, a morada do artista que fez
seus estudos em Roma, Londres e Paris, e fallando as línguas dos referidos Paizes, e os
Discípulos acharão nisso maior vantagem, e também no mesmo armazém mostra-se-ha as suas
obras.
O Nacional, n.º 301 (16 Nov. 1835), p. 1237.

1835-11-21 Cosmorama da praça do Rocio. Mr. Menatory como se deve retirar brevemente desta Capital
tem a honra de avisar o respeitavel publico desta Cidade, que vai fazer uma nova exposição de
vistas novas que não tem apparecido até agora a saber: Bayona, Rouan, o Havre em França, e
Rudeshims do Rhino, a peste de Mayance, e outras: o preço é de 60 rs.
O Nacional, n.º 306 (21 Nov. 1835), p. 1457.

1835-11-26 Artes. A falta de saber é bem visivel desgraçadamente em todas as cousas entre nós. Bem tem
diligenciado a Camara em civilisar a cidade, mas que hade ser, não ha um unico individuo que
se apresente para pôr em execução seus pensamentos que não seja pelas rotinas velhas todas
faltas de elegância. Os infelizes artistas não tem culpa, nunca virão modelos; as bellas formas
nunca as estudarão; ideias [?] não as há […]
Diario do povo, n.º12 (26 Nov. 1835), p. 46.

1835-11-26 Pelourinho. Muito estimamos de ver que a nossa Camara Municipal procura todos os meios de
adoçar os costumes, removendo da vista do povo todos os objectos que podem acordar ideas
ferozes e barbaras de tempos em que o terror dos suplicios, e a presença dos instrumentos de
crueldade erão os meios de governar.
Hontem passando pelo Largo do Peourinho vimos estar a tirar para baixo os ferros que estavao
no cimo da bella Columna, que adorna aquella praça, que não perderá nada por certo da sua
formosura com a ausência daquelles apendículos, que não servem senão de memento á creatura
cabisbaixa e temente para reflectir nos crimes de que a sua frágil natureza é susceptivel e capaz
de perpetrar. […]
Diario do povo, n.º 12 (26 Nov. 1836), p. 46.

1835-12-03 Chegou a esta Cidade um acreditado Professor retratista em miniatura e a Oleo, o qual possue a
sua arte com toda a perfeição que se pode desejar. Quem quiser-se aproveitar da sua
habilidade, poderá comparecer na Praça dos Ferradores, em casa de Manoel da Rocha.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 286 (3 Dez. 1835), p. 4.

1835-12-09 Domingos Antonio Dugué participa ao Respeitável Público, que chegou a esta Cidade, aonde
enquanto se demorar executará a sua profissão, em que se lisongea ter adquirido muito crédito,
como Retratista em Miniatura e a Oleo, com toda a perfeição, que se póde desejar. Quem se
dignar de querer aproveitar-se de sua habilidade saliente, sendo servido com toda a exactidão e
equidade, se póde dirigir à praça dos Ferradores, Hospedaria de Manoel da Rocha.
O Artilheiro, n. 32 (9 Dez. 1835), p. 142.
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1835-12-10 Processo de Fieschi.
Diario do povo, n.º 23 (10 Dez. 1835), p. 92.

1835-12-13 Cosmorama, na Praça do Rocio, Domingo 13 do corrente muda as vistas por ultima exposição,
que mr. Menatory tem honra de fazer ao publico desta capital, de quem tem recebido todo
acolhimento, e de quem se dispede com a maior gratidão.
O Periodico dos Pobres, n.º 293 (13 Dez. 1835), p. 1172.

1835-12-16 Imprensa lithographica construida no Porto.
O snr. Joaquim Cardoso Victoria Villanova, morador na rua do Campo Pequeno, conhecido já
nesta Cidade como Pintor e Gravador, construio huma Imprensa lithographica, preparou o
papel de transferir o Lapis e Tinta Lithographica, os ácidos e tinta de imprimir, fez varias
experiencias, e a ultima o Retrato de S. M. I. o Senhor D. Pedro copiado do que em França se
lithographara em 1832, ahi está público e á venda pelo diminuto preço de 120 rs. cada estampa.
Este Artista, logo que tenha logar, hade observar o resultado da pedra de Anção empregada na
Litographia, e, sendo este bom como esperamos, maior será ainda em glória.
O Artilheiro, n.º 34 (16 Dez. 1835), p. 150.
A Vedeta da Liberdade, n.º 207 (30 Dez. 1835), p. 4.

1836-01-02 “Terminou o anno de 1835 – O anno precedente tinha visto expirar o despotismo que pelejara
guerras de morte, e quizera disputar longo tempo o campo á liberdade – mas este sahiu em fim
triunfante, e abriu o caminho á felicidade na Nação.”
(…) Saudades, morte do Libertador; rainha declarada Maior e entregue do governo do Reino,
que encheu de jubilo a Nação. Câmaras deram liberdade de imprensa. Coronel Pizarro. Venda
de bens nacionais. Lei das bases administrativas que honra o Parlamento português, e que visa
a descentralizador sistema das Prefeituras que dava força ao Poder Central. Reforma da
instrução publica. Casamento de S.M. Com o Príncipe D. Fernando Augusto, duque da
Saxónia-Coburgo-Gotha, fez renascer esperanças perdidas com a morte de D. Pedro. (e
assegurar no trono a linha descendente de D. Maria 2.ª e a consolidação da Carta)
Política externa: Suspendeu-se Tratado de 1810, medida que sofreu aprovação geral;
suspenderam-se relações com Sardenha, mandou-se expedição a Espanha.
A nação, pela urna Eleitoral mostrou que queria ser governada pelos princípios consagrados
pela Oposição. Estado Maior do exército suprimido. Desentendimento do ministério: parece
que lhes apraz desfazer as producções dos antecessores.
A Vedeta da Liberdade, n.º 1 (2 Jan. 1836), p. 1.

1836-01-07 Imprimio-se huma Memoria sobre a inconveniência dos enterros nas Egrejas, e a utilidade da
construção de cemitérios, pelo Dr. Francisco d’Assis e Sousa Vaz (…)introdução histórica
sobre o objecto…
O Artilheiro, n. 4 (7 Jan. 1836), p. 4.

1836-01-08 Alexandrino José das Neves annuncia ao publico, que estabeleceu Officina de imprimir junto á
sua fundição de letras de imprensa, na rua de Buenos-Ayres n.º 9, aonde todos os srs. que
quizerem animar o annunciante, mandando alli imprimir as suas obras, ajudando assim no
esforços que faz por adiantar um arte que está tão atrazada no nosso país; acharão toda a
commodidade possível, e haverá moços para levaram as provas a casa dos Auctores ou
Redactores, evitando assim o incommodo que poderá causar áquelles Snrs. que morarem longe
da Officina.
Diario do Governo, n.º 7 (8 Jan.1836), p. 28.

1836-01-13 Associação dos Amigos das letras. Memoria sobre Ensino Superior em Portugal: Collecção
dos programmas dos Cursos do Instituto.
Domingo passado recebemos estes dois Escriptos com um bilhete da parte do Sr. J. F. de
Castilho Secretario da Associação pedindo-nos, que inserissemos aquelles extractos que
achássemos dignos de reproducção neste Periodico.
Diario do povo, n.º 48 (13 Jan. 1836), p. 194.

1836-01-15 Pintura e divertimento.
Diario do povo, n.º 56 (15 Jan. 1836), p. 234.

1836-01-20 Exterior. Turquia. Contantinolpa, 2 de Dezembro.
Lord Ponsonbey foi recebido sabbado pelo sultão, no palacio da Doima Bakse. Depois de lhe
pedir désse seus agradecimentos ao rei d’Inglaterra pelo presente de cavallo, que ultimemente
lhe foi apresentado, o sultão ordena ao suaskier que entregasse ao embaixador huma caixa para
tabaco, com o seu retrato, rodeado de brilhantes de grande valor, e expressou a esperança de
que S. M. B. a aceitaria como sinal da sua estima, e penhor da importancia que dava á
conservação da sua amizade.
Periodico dos pobres, n.º 17 (20 Jan.1836), p. 68.
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1836-01-22 Os retratos. Lá vai Bomba.
Chegou Mad. Verité, retratista de nomeada, mandada chamar de propósito para pintar os
nossos mais celebres caracteres politicos. Parece que a tal Estrangeirinha tem dedo para a
couza: nós já temos visto alguns dos seus dezenhos; e ainda que nada intendemos de pintura,
com tudo para nos não desviarmos da tactica periodical, diremos que a mulher he couza digna
da nossa pasmaceira. O primeiro dezenho que Mad. nos mostrou, foi o do Sr. Campos. Ei-lo
[…]
O Artilheiro, n. 17 (22 Jan. 1836), p. 1.

1836-01-25 Pintura.- Alexandre Merlo tendo concluido o seu contracto com a empresa de S. Carlo
agradece ao Publico o bom acolhimento que lhe prestou, e o previne de que tendo por
circunstancias particulares, de demorar-se por algum tempo nesta casa: caso alguém se queira
servir d’elle para objectos de sua profissão, pode dirigir-se ao caffe Toscano em frente da
Igreja dos Martyres.
Diario do povo, n.º 57 (25 Jan. 1836), p. 234.

1836-01-30 Lithographia.
Na Officina lithografica do Sr. Joaquim Cardoso Victoria Villa-Nova na rua Campo Pequeno,
vimos com grande satisfação uma cabecinha lithographada em modo de Camafeo. Este genero
de lithographia inteiramente novo no Porto póde dar lindos resultados, e oxalá que o Artista,
alem da glória de ser o primeiro que nesta Cidade o ensaiou, colha tambem fructos de duas
continuadas experiencias, como lhe desejamos os verdadeiros amantes das Bellas Artes.
(Communicado)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 26 (30 Jan. 1836), p. 4.

1836-02-01 Invenção da imprensa.
De todas as artes uteis, a imprensa é talvez a que mais honra o engenho e a paciência dos seus
inventores; e nenhuma tem contribuido mais imperiosamente para a conservação,
desenvolvimento, e progresso dos conhecimentos humanos.
O Recreio, n.º 2 (Fev. 1836), p. 34-37.
[imagem de interior de tipografia]
Mr. Julien, de Paris, visitou uma colónia de Inglaterra. Vinheta de macaco ao espelho. Processo
de Fieschi, com gravuras (Lith. martyres) partida das diligencias.

1836-02-08 Novo cosmorama.
Hoje, abertura d’este novo Templo da Illusão. Entrada 120 rs. por pessoa. Assignatura por toda
a exposição de 60 vistas 960 rs. = desde as 4 horas da tarde até ás 8 da noite. Rua de Santo
Antonio n.º 81. (Daremos mais de espaço huma descripção do que se promette).
O Artilheiro, n.º 29 (8 Fev. 1836), p. 4.

1836-02-13 Cosmorama. Rua de Santo Antonio n.º 81. já annunciamos a abertura d’este Templo da Illusão.
Mr. Menatory, Director do Cosmorama, teve a sua 1.ª Exposição que deve findar amanhã, para
na Segunda feira dar logar á sua renovação. O Respeitável Público lhe tem feito justiça, porque
não só os quadros que apresenta, como a decencia da salla são de outra ordem do que no
cosmorama que aqui esteve o anno passado. Preço 120 rs.
O Artilheiro, n.º 34 (13 Fev. 1836) p. 4. (CF: Pobres Lisboa, 1834)

1836-02-15 Colégio das Martinzes, na rua do passadiço n. 76 onde se ensina a ler e a escrever e cozer,
bordar, musica, dança e desenho.
Diario do Governo, n.º 39 (15 Fev. 1836), p. 196.

1836-02-18 COSMORAMA. Rua de Santo António n.º 81.
Segunda feira se fará a 2. exposição  que é –
1.ª O interior da Basílica de S. Pedro em Roma, a mais rica do mundo.
2.ª A Praça de S. Pedro em Roma com o Vaticano, e fachada da Igreja.
3.ª Vista de Bordéus, e sua magnifica ponte, em França.
4.ª Vista geral do Mexico, America Hespanhola.
5.ª Vista geral de Gibraltar.
6.ª O incendio de Moscow, e a retirada de Napoleão.
7.ª A grande batalha de Marengo, a mais memoravel.
Será patente desde as 5 horas da tarde até ás 9 da noite. Preço geral 120 rs.
A Vedeta da Liberdade, n.º 41 (18 Fev. 1836), p. 4.

1836-02-19 José Lúcio Monteiro e Companhia acabam de estabelecer na rua da Madalena n.º 108, um
armazém de drogas e produtos chymicos, bem como outros objectos pertencentes a pintura.
Diario do Governo, n.º 43 (19 Fev. 1836), p. 213.

1836-02-22 COSMORAMA. Rua de Santo António n.º 21.
Será patente desde as 5 horas da tarde até ás 9 da noite.
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Hoje Segunda feira 22 do corrente se mudão as vistas para a 3.ª exposição que se faz, a saber:
- 1. o grande Monte de S. bernardo, na occasiao da passagem do exercito francez, em 1800-
2.as magnificas ruínas de Palmira – chamado – Templo do Sol – em o deserto da Syria - 3.  O
monte Etna e a cidade de Catania, a irrupção de 1832- 4.Vista geral de Constantinopla moderna
- 5. A ilha de Malta por meio d’Africa e da Sicilia - 6. Vista de Versailles tão admirada por
toda a Europa em França - 7. o interior gótico, e as torturas da Inquisição de Itália, Hespanha e
Portugal  - Esta vista é tirada de todos os originaes. – O Director  tem a honra de participar que
brevemente deve sahir d’esta Cidade. - Preço geral - 120 rs.
A Vedeta da Liberdade, n.º 44 (22 Fev. 1836), p. 4.

1836-02-23 Sexta feira 26 de Fevereiro, ao meio dia, na rua de são Caetano n.º 6 (ao Bairro Alto) se ha-de
vender em leilão uma livraria, que contem alguns centos de livros, e diversos paineis com
pinturas de bons auctores, e uma colecção de medalhas antiquissimas, em ouro, prata, e cobre,
avaliadas em 5:000$000 rs., alguma mobilia, e um Presepio.
Diario do Governo, n.º 46 (23 Fev. 1836), p. 242.

1836-02-24 Bellas Artes. Acaba de chegar de França, e acha-se a venda na Loja de estampas de Fontana,
rua de Santo Antonio n.º 48 e 49, huma bella estampa, representando os ultimos momentos do
Augusto Duque de Bragança. He hum grupo de retratos perfeitos, do Heroico Moribundo, Sua
Augusta Filha e espoza, os Marechaes Duque da terceira, e Saldanha, o Arcebispo de
Lacedemonia, Marquez de Resende, Ministros do estado, e varias pessoas ao serviço do Paço,
que logo á primeira vista se conhecem, tanto ellas são similhantes! Não he possivel ver esta
Estampa, sem huma viva commoção de saudade. Vende-se por 1200 rs.
O Artilheiro, n. 42 (24 Fev. 1836), p. 4.

1836-02-26 Expectaculos. Theatro Nacional do Salitre.
Domingo 28, o pomposo drama sacro Nabucodonosor, ou o Bruto da babylonia oratoeia de
grande expectaculo, com visualidades, maquinas, e coros.
Periodico dos pobres, n.º 48 (26 Fev. 1836), p. 192.

1836-02-29 Tivoli: na rua da Flor da Murta.
O proprietario deste estabelecimento participa ao respeitavel Publico, que elle se propõe dar
um divertimento todos os domingos, e dias Santos á noite, para o que mandou vir de Paris uma
das melhores fantasmagorias, Fogos Pyricos, Sombras Chinezas, Gabinete de Vistas, etc. etc.
Como o tempo não tem permittido aos Pintores e mais Artistas para acabar tudo o que diz
respeito a este trabalho tão custoso, por isso terá lugar neste Estabelecimento, domingo 28 de
Fevereiro de 1836, uma Academia de Jogos Physicos, Mechanicos, Transformações, Destreza
de mão, e mais habilidades executadas pelo professor bem conhecido João Coletti. Principiará
este divertimento ás 7 horas e um quarto da noite.
Diario do Governo, n.º 50 (29 Fev. 1836), p. 268.

1836-03-04 Bellas Artes. He com o sentimento do mais enthusiastico amor da Patria, que lançamos mão da
penna para noticiar que a heroica Cidade do Porto principia a desenvolver de si o gosto
particular de fazer conhecer os magnificos pontos de vista, que a fazem saliente entre as mais
pitorescas Cidades da Europa. De gravuras representando algumas paragens do Porto, só temos
noticia da grande e antiga estampa, de antes de 1790, de toda a elevação da Cidade, vista do
Choupêlo, a qual depois foi resumida para a Descripção de Agostinho Rebello da Silva; bem
como de huma vista de S. João da Foz, na mesma Descripção. Ha seis annos pouco mais ou
menos, que n’huma obra periodica publicada em Londres, das principaes Cidades da Europa,
se incluio  a Cidade do Porto em hum dos Folhetos, contendo sómente 4 vistas – de quatro
differentes pontos, duas ao nascente e duas ao poente della. Estava porém reservado para esta
época, que Mr. Joseph James Forrester, Mancebo Inglez pertencente á casa commercial da
Firma aqui estabelecida com este sobrenome, principiasse a dar huma regular descripção de
todas as bellezas pitorescas do Porto, de que acabão de publicar-se duas partes, em 9 finissimas
estampas, gravadas primorosamente, e tiradas em papel da China.
[continua com lista das vistas, 7 vistas e duas cenas domésticas: dia de feira no mercado da
cordoaria e interior da igreja de S. Nicolau; obra primorosa; feita por subscrição a 4$800 rs,
segundo o jornal, nada mais barato no genio da pintura de perspectiva].
O Artilheiro, n. 50 (4 Mar.1836), p. 4.

1836-03-04 Na Typographia Transmontana, rua do Arco da Graça n.º 56, se emprimem todas as obras que
se lhe offerecerem, com perfeição e por modicos preços; as pessoas que se quizerem utilizar de
seus prelos queiram dirigir-se a mesma, de manhã das 8 horas ao meio dia, e de tarde das 2 ás
6, para tratar com o director da mesma.
O Correio, n.º 34 (4 Mar.1837), p. 4.

1836-03-05 COSMORAMA. Rua de Santo Antonio n.º 21.
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Será patente desde as 5 horas da tarde até ás 9 da noite. - 4.ª exposição - 1. o columnado da
Trindade da livraria em Londres - 2. o novo volcão pelo meio do mar - 3.  O grande pilar de
Veneza - 4.A ilha que desceu o novo volcão, com as costas da Sicilia- 5. O Rio de Janeiro
capital do Brazil - 6. A ilha de Santa Helena em seu natural de 1819 - 7. Paris, vista do jardim e
Palacio das Tulherias  - Quinta feira 11 do corrente se fará a 5. exposição. - Preço geral - 120
rs.
A Vedeta da Liberdade, n.º 55 (5 Mar. 1836), p. 4.

1836-03-06 Quem quizer possuir uma optica collecção de estampas dos celebres auctores, Rafael, Urbino,
Tizziano, Guerceino, Carracci, Rubens, Guido, e outros, onde se achao muitos esboços e
desenhos originaes destes celebres auctores, pode dirigir-se á rua do Cura, n.º 31, freguezia de
Santos, para alli os examinar.
O Periodico dos Pobres, n.º 55 (6 Mar. 1836), p. 220.

1836-03-07 O Correio das Damas.
Diario do Governo, n.º 57 (7 Mar. 1836), p. 316.

1836-03-14 [Excepções de recrutamento, aprovada na sessão de 10 de Março de 1836]
continuação da discussão das excepções do recrutamento, adiada de hontem.
Exceptuão-se:
1.º Os que estiverem casados ao tempo da publicação da presente Lei.
2.º Os Clérigos de Ordens Sacras, e os Beneficiados.
3.º Os Estrangeiros.
4.º Os que não tiverem cincoenta e sete pollegadas d’altura.[…]
8.ª Os lentes da Universidade, e das academias; - os professores e mestres publicos de qualquer
sciencia ou arte, que sendo paarticulares tiverem contudo aula publica e discípulos desde o 1.º
de Janeiro de 1836; - os alumnos e discípulos, que affectivamente, e com aproveitamento,
devidamente atestado frequentarem a universidade, as academias, as escolas cirúrgicas de
Lisboa e Porto.
Fallou contra esta excepção o Sr. Barão da Ribeira de Sabrosa, por se comprehender na
designação geral de artes – a de dança, musica, etc, e achou indecoroso que os indivíduos que
frequentarem qualquer d’estas artes, fiquem exceptuados sendo a mais das vezes ricos: não o
estando os desgraçados habitantes dos campos. […]
18.º Os Mestre de qualquer officio mechanico, que trabalharem effectivamente no seu officio, e
tiverem pelo menos um aprendiz ha mais de seis mezes.
19.º os compositores e impressores das officinas de typographia ou lythographia.
[médicos, cirurgiões e boticários, empregados públicos, empregados de banco, enfermidade, o
filho único ou mais velho de mãe viúva; bacharéis; os que lavrarem terra; feitores ou
administradores de lavouras; maiorais e abegões; negociantes de grosso trato, guarda-livros,
caixeiro; mercadores com loja aberta; ]
empregados do banco; empregados ao serviço de contrato com a coroa; dorectores ou
administradores de indústria; pescadores; os que tiverem irmão na primeira linha; os
voluntários na luta contra a usurpação; curiosamente apenas se falou na 8ª excepção…falta a
página seguinte]
Periodico dos pobres no Porto, n.º 63 (14 Mar. 1836).

1836-03-15 Exterior. Hum jornal mexicano, de 19 de Setembro, contem a relação de huma subida
aerostática naquella cidade, por mr. Eugénio Robertson, a 13 d’aquelle mez, sendo esta a sua
segunda expedição aérea nesta parte do mundo.
O Periódico dos pobres, n.º 63 (15 Mar. 1836), p. 251.

1836-03-18 Tivoli: na rua da Flor da Murta.
Participa-se ao respeitável publico que no Sabbado e Domingo, 19 e 20 do corrente, haverá
neste estabelecimento muito grandes variadas academias de jogos physicos e recreativos,
executados pelo professor Colloth, que se annunciará por cartazes e programma.
Diario do Governo, n.º 67 (18 Mar. 1836), p. 376.

1836-03-19 Cosmorama. Rua de Santo Antonio n.º 81. Abatimento dos preços = a 60 rs. por pessoa. Nova
exposição de abre hoje, com 7 differentes vistas, de que a principal sem dúvida he o Tunnel de
Londres, magnificamente copiado, e digno de ser visto pelos Amadores das maravilhas da
Arte.
O Artilheiro, n. 63 (19 Mar.1836) p. 4.

1836-03-26 Cosmorama. Rua de Santo Antonio n.º 82. Nova mudança de vistas, e continua o preço geral
de 60 rs. por pessoa.  – estão actualmente: = O Pantheon de Roma = Praça do Mexico = O
Vesuvio em 1812 = a Catarata do Rheno = O Coliseu = Alexandria = Bayona de França.
O Artilheiro, n. 68 (26 Mar. 1836), p. 4.
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1836-03-29 Bellas Artes. Já no Artilheiro demos conta da publicação de varias Vistas do Porto, pelo Snr.
Forrester. Para que não se julgue que o nosso juiso foi apaixonado no todo, sabemos que huma
das pessoas intelligentes e de gosto desta Cidade, a quem forão mandadas (…) escreveu a hum
amigo o seu juizo critico parcial sobre cada huma das estampas, o que he o seguinte: “Restituo
as Vistas e agradeço o obzequio: resta-me dizer o juizo que fão dellas. Quanto ao dezenho está
bom – a lythografia he da melhor que se faz em Inglaterra, mas d’algumas vistas não sei se
forão bem escolhidos os pontos para as tomar.
[… prossegue com a opinião acerca de cada uma das estampas individualmente]
O Artilheiro, n. 70 (29 Mar.1836), p. 3.

1836-04-01 Emília: recordações do tempo que vivi em Pariz.
[O cimeterio do Pêre Lachaise he hum dos mais agradáveis que tem Pariz; nenhum existe, a
meo ver, mais bello, mais variado, aonde os olhos e alma achem mais em que se occupem. He
hum jardim imenso, plantando de saudades…]
A Abelha, n.º 1 (Abr. 1836)

1836-04-03 Publicou-se huma estampa mui bem lythographada, contendo os retratos de FIESCHI, e do
Marechal Mortier, os desenhos da Machina Infernal, e da caza que o referido allugou para o
referido attentado: vende-se por 120 réis nas lojas de Arsejas na rua Augusta n.º 137, na de
João Henriques na mesma rua n.º 1, e nas mais do costume.
N.B. Destribui-se gratis aos senhores assignantes actuaes do Jornal de Comedias.
O Periodico dos Pobres, n.º 77 (3 Abr. 1836), p. 308.

1836-04-06 Publicações litterarias.
Sahui á luz o n.º 3 do Recreio, jornal das Famílias. Este folheto alem da estampa das modas e a
outra do costumes, traz os retratos de Fieschi, Morey, Pepin e Boireau, a sentença e as varias
particularidades sobre a execução dos tres peimeiros. Subscreve-se por 1440 réis por anno na
rua dos Capellistas n.º 77 e 78; na rua Augusta n.º 1 e 2, no Porto na loja de Garcia aos
Passeios da Cordoaria.
O Periodico dos Pobres, n.º 80 (6 Abr. 1836), p. 320.

1836-04-09 A rainha, antes da chegada do príncipe dom Fernando augusto, manda que tudo se
regosije…Descrição da Chegada de sua alteza real o príncipe de Saxónia-Coburgo-Gotha.
Lisboa, 8 de Abril. Chegada de Sua Alteza Real o Príncipe de Saxónia-Coburgo-Gotha.
(…) Consta-nos que na occasião da sua visita presenteara a S.M. sua augusta Esposa, com o
seu retrato circulado de grandes e riquíssimos brilhantes, e recebera em troco huma caixa de
igual valor (…) á noite illuminou-se toda a cidade e salvarão segundo o costume todas as
fortalezas e embarcações de guerra.
O Periodico dos Pobres, n.º 83 (9 Abr. 1836), p. 331.

1836-04-09 Praça do Salitre.
Domingo 10. – Primeiro espectaculo Gymnastico com Bailes, Saltos Mortaes, Equilíbrios de
Forças, Elasticidades, Pyramides, Dansa das Andas, Pantomina, Fogo Artificial, e chuva de
Fogo á Romana; estando a mesma Praça com pintura de Arquitectura nova, e de delicado
gosto.
Diario do Governo, n.º 83 (9 Abr. 1836), p. 476.
(em anuncio posterior diz ser director da companhia José Surate)

1836-04-11 Na rua do Norte n.º 20 primeiro andar, está estabelecida huma officina lithografica, onde se
imprime e lithografa toda a qualidade de bilhetes de vizita, de botica, adreses, cartas circulares,
e toda a classe de escripta, retratos, etc.; na mesma officina tambem se estampa gravura de
cobre.
O Periodico dos Pobres, n.º 84 (11 Abr. 1836), p. 335.
Diario do Governo, n.º 86 (12 Abr. 1836), p. 490.

1836-04-12 O livreiro Lemos, na rua do Ouro n.º 112, diz quem vende um prelo bom, prompto para
imprimir, e tres pares de caixas novas para typo. A quem fizer conta, com uma folha de typo
redondo, e um quarto de grifo que compre, póde ter uma Imprensa muito em conta para uma
Sociedade, ou Governo Civil, ou mesmo para fazer um Periodico do formato do Raio, ou
Toureiro.
Diario do Governo, n.º 86 (12 Abr. 1836), p. 490.

1836-04-13 Na Loja d’este Periodico se vende huma Estampa, que contem o Retrato de Fieschi; o feitio da
maquina infernal por elle arranjada; a configuração da casa, dentro da qual foi disparada; e o
Retrato do Marcheak Mortier Duque de Treviso, victima d’este horroroso attentado. Custa 120
rs.
O Artilheiro, n. 80 (13 Abr. 1836) p. 4.

1836-04-15 A estampa com os retratos de Fieschi e marechal Mortier, e com os desenhos da casa, e da
maquina infernal, continua a vender-se nas lojas do costume.
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maquina infernal, continua a vender-se nas lojas do costume.
O periodico dos pobres n.º 88 (15 Abr. 1836), p. 352.

1836-04-18 Variedades. Mr. Canning. (noticia sobre Canning, escritor, politico, m. 1827)
(…) os que eram introduzidos no seu gabinete, se não lhes dissessem onde se achavão, se
julgarião na biblioteca de hum litterato: aqui Voltaire, alem Swift, Johson, escriptores políticos
confundidos com os poettas, e por cima de tudo isto o retrato de Pitt, sobre cuja invocação
Canning havia assentado o seu gabinete de ministro.
O Periodico dos Pobres, n.º 90 (18 Abr. 1836), p. 359.

1836-04-23 Na rua dos Capellistas n.º 99, novamente se estabelece huma aula em que se ensina com a
maior perfeição e methodo a escrever, ler e contar, grammatica portugueza, línguas
estrangeiras, desenho de figura, e licções de pianno.
O Periodico dos Pobres, n.º 95 (23 Abr. 1836), p. 380.

1836-05-03 Abelha.
Diario do Governo, n.º 104 (3 Mai. 1836), p. 574.

1836-05-06 Collegio de Nossa Senhora da Piedade.
O director João Nicolao de Carvalho Grenier recebe pensionistas de 7 a 9 annos de idade por
7$200 rs. mensaes, e externos por 3$600 r.s, ensinando-lhes portuguez, francez, latim,
desenho, symmetria do corpo humano, modelar em cera ou barro, arithmetica, álgebra,
geometria e geografia. Pelas outras disciplinas por convenção.
O Periodico dos Pobres, n.º 106 (6 Mai. 1836), p. 424.

1836-05-15 A consideração, de que os effeitos da instrucção são tanto mais efficazes e promptos quanto
mais ella se generalisa e difunde por todas as classes da Sociedade, levou alguns homens
illustrados da Inglaterra, França, Allemanha, e ultimamente da Hespanha a popularisa-la, por
assim dizer, vulgarizando a leitura instrutiva, e tornando-a, pela variedade das materias,
agradavel e proveitosa.

Foi na Inglaterra que primeiro se procurou obter um fim de tanta utilidade e transcendencia,
publicando alguns escriptores distinctos o Penny Magazine, Jornal onde apparece tudo quanto
ha de mais bello, e apreciavel; tanto na Litteratura Ingleza, como na de outros paizes;
seguindo-se depois varias publicações, que muito tem contribuido para a prosperidade das
letras e das artes.
Não tardou a França em aproveitar tão nobre exemplo, e a primeira publicação periodioca deste
genero foi o Magasin Pittoresque, tão bem recebido que antes de um anno já se contava em
Paris um grande numero de Jornaes desta ordem, sobressaindo entre elles o Musée des
Familles dirigido por escriptores taes como Casimir Delavigne, Victor Hugo, Lamartine,
Scribe, Nodier, M. me d'Abrantes, Dumas, M. me Gay etc. etc.
Na Hespanha appareceu ultimamente o Semanario Pintoresco: e nós, seguindo a vereda
traçada por auctores de tanto merecimento, vamos fazer os esforços possiveis para apresentar
aos nossas concidadãos uma composição neste genero, publicando um Jornal, no qual nos
entregaremos com todo o cuidado, ao estudo da Litteratura, das Seiencias e das Artes,
vulgarisando assim conhecimentos de tanta utilidade, pela fórma agradável que hemos de dar a
estas materias.
O Museo, n.º 1 (15 Mai. 1836), p. 1.

1836-06-07 Interior: Pombal.
Descrição das festas pela chegada de S.A. Real o Príncipe D. Fernando
“No dia 11 houve luzidia função de igreja: á noite grande illuminação nas casas da camara, em
que os retratos de Sua Magestade e Seu Augusto esposo forao incessantemente saudados com
vivas, hymnos, e acclamações geraes (…)”
Periodico dos Pobres, n.º 132 (7 Jun. 1836), p. 526.

1836-06-18 Está agora patente em Chichester hum microscópio oxyhydrogenio, o qual augmenta os
objectos trez milhões de vezes.
O Periodico dos Pobres, n.º 142 (18 Jun. 1836), p. 567.

1836-06-18 Qualquer familia que quizer aproveitar-se do préstimo d’hum professor (em caza) que estudou
e professou no collegio de S. Luiz em Paris, e bacharel em bellas letras pela academia das
sciencias, e que se propõe ensinar philosophia, rethorica, francez, latim, historia e desenho,
achará na Travessa de Sta Justa n.º 33 3.º andar, as informações necessarias.
O Periodico dos Pobres, n.º 142 (18 Jun. 1836), p. 567.

1836-06-21 Tivoli da Flor da Murta.
Participa-se ao publico, que terça feira 21 do corrente, terá lugar neste estabelecimento a 1.º
representação da Lanterna Magica, fogos píricos e Fantasmagoria. Principiará ás 8 horas e
meia.
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meia.
O Periodico dos Pobres, n.º 144 (21 Jun. 1836), p. 576.

1836-06-30 Retrato do príncipe de Metternich.
O Periodico dos Pobres, n.º 152 (30 Jun. 1836), p. 607.

1836-07-27 Na loja do livreiro João Henriques na rua Augusta n.º 1, se recebe, avisos para o professor que
dá lições por casas particulares, de escrita, arithmetica, grammatica e desenho.
O Periodico dos Pobres, n.º 175 (27 Jul. 1836), p. 700.

1836-08-19 Academia de Marinha e Commercio, e Eschola Medico Cirúrgico do Porto.
Que as Letras são a alma da civilização é um axioma reconhecido universalmente; elle é o
resultado d’uma experiencia uniforme e constante em todos os pontos da superfície da terra,
aonde a instrucção tem sido introduzida; e é dos nossos dias e por nós avaliada a prodigiosa
influencia que na civilização desta Heróica Cidade tem exercido a Academia da Marinha e
Commercio desde a sua instituição em 1803, bem como os uteis e vantajosos resultados da
Eschola Cirurgica.
Com a Academia se vulgarizou o conhecimento das linguas Franceza e Ingleza, e o estado
regular do Commercio, havendo-se nella formado peritos e habillissimos Guarda-Livros, e
ensinando-os rudimentos d’Economia Politica, e os preceitos essenciaes da Sciencia
Commercial; nella obtiverão sua instrucção e habilitação Pilotos; e o estudo da mathematica
tem contribuido muito para estabelecer em todas as transacções da vida a precisão e rigor de
raciocínio de que porcedem a clareza, a ordem, a exactidão, e a belleza. [… Escola
cirúrgica:ramos da arte de curar, ]
O Desenho é uma das artes liberaes ara que os Portuenses tem a mais natural propensão, e em
que tem feito espantosos progressos: muito importante foi a deliberação que se tomou
d’admittir Estudantes Voluntarios contra a practica seguida no tempo da Usurpação; as portas
d’Academia estavão por assim dizer fechadas á mocidade, e debaixo da apparencia d’uma
rígida observância dos estatutos se lhe tolhia o fim essencial da Academia, que é a diffusão da
instrucção; esta pratica foi, como devia ser, alterada; permittio-se a frequência de todos os
alunos que a pedião, exigindo-se antes dos seus exames e actos preparatórios que os mesmo
Estatutos exigem: com esta providencia abriram-se de par em par á instrucção publica as portas
d’Academia, e o resultado justificou a conveniencia desta resolução. Se com esta saudável
providencia se tem facilitado á mocidade a sua instrucção, não ter por outra partes esquecido
de elevar esta ao nível dos conhecimentos Europeos, tanto quanto é compatível com os meios
que actualmente tem a Academia; houve mudança nos compêndios de Mathematica, e
escolheo-se para texto o curso de Matematicas puras de Francoeur; nas outras aulas tambem se
tem feito conveniete alteração nos seus compendios.
Á aula de primeiras lettras tem concorrido neste anno grande numero d’alumnos, e muito é
para sentir que o edifício d’Academia ainda se ache occupado com o Hospital Militar […]
Sem ambargo de muitas difficuldades, a Academia vai florescendo, e produzindo vantajosos
resultados em bem da instrução publica: e cumpre que, dando um publico testemunho da minha
consideração e particular satisfação pelo serviço dos lentes e professores, eu declare que ao
zelo e efficiencia com que se esmerarão por desempenhar seus deveres, são em geral devidos
aquelles resultados; muito maiores puderao elles ter sido se se tivesse procedido á precisa
reforma de que a Academia carece […fechada no período da usurpação em 1833 e 34; em 29
anos, 512 alunos de desenho matriculados; ano de 1834/35: 57]

Forão premiados neste anno lectivo pelo emerecimento distincto que mostrarão […] Desenho:
joão Thomás de carvalho e Silva, Antonio Maria Pereira da Costa.
Unicamente se matricularão na aula de Dezenho 5 estudantes com habilitação exigida pelos
Estatutos, e 52 mais que forão matriculads na classe de Voluntarios deixarião de o ser, a não se
haver assentado na Congregação de 12 de Outubro de 1834 que se admitissem Estudantes
Voluntarios, cuja deliberação alem de ser justa e útil á instrucção publica, era de mais a mais
fundada na disposição dos estatutos da Universidade; cumpre dizer que desta classe
apparecerão mui bellos Desenhos, que posto áquem daquelles que merecerão os prémios,
concorreriao seguramente a elles se seus authores se tivessem habilitado paa transitar para a
classe de Ordinários: na exposição deste anno appareceo o trabalho d’esculptura em barrro
d’um estudante da Aula por nome Antonio osório Cândido Mourão, que merece fazer-se delle
honrosa menção a acta da Congregação.
[no ano de 35/36: 64 matriculados em desenho ]

[foram premiados em desenho: José Antonio d’Aguiar, Luis Carlos d’Almeida Botelho]
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na aula de Desenho alem dos alumnos, dos quais 5 estavam habilitados para a classe Ordinária,
havia mais 14 que ficarão por frequentar por na haver lugares em razão da ocupação do
Edifício pelo Hospital Militar. O Concurso constou de 17 desenhos que a Congregação achou
dignos de louvor, e que por ella forão classificados na forma seguinte:
assumptos do Desenho:
La Peiture gravada por Morghsen… Premio.
Familia Sagrada por Corregio…..… Premio.
Gregues lith. de Grevedon….…..… Optimo.
J. do A B C de Grevedon…..…..… Optimo.
U. do A B C de Grevedon….…..… Optimo.
Hum Apostolo, Poussin….…….… Optimo.
Rebeca, Poussin….………….…….… Bom.
Heloise, Barhiers ...………….…….… Bom.
Hercules de Farnese………………….… B.
Grupo de 4 meninos, Ginerchio …….….. B.
Rosse, lith. de Grevedon ………….….… B.
P. do A B C de Grevedon….…..……….. B.
Fragmento de um quadro de Poussin…... B.
L’Amerique ..……………………….….. B.
L’Hiver .…………………………….….. B.
Rosalla …………………………………. S.
Venetienne, lith. de Grevedon …………. S.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 196 (19 Ago. 1836), appenso.

1836-08-20 Tivoli da Flor da Murta
Domingo 31 do corrente, haverá neste estabelecimento huma excellente orchestra, jogos,
illuminação, fogo artificial corrido por cordas, salla aberta às 8 horas da noite, bem illuminada,
para onde irá a muzica tocar as contradanças, e ás 9 horas principiará n’hum novo tehatro que
se organizou no largo do mesmo estabelecimento, a representação de algumas figuras de
lanterna magica e fantasmagoria. O Tivoli estará aberto ás 4 horas da tarde, e se fechará ás 11
horas da noute. O preço de entrada será de 240 rs. cada bilhete, exceptuando as senhoras.
O Periodico dos Pobres, n.º 196 (20 Ago. 1836), p. 784.

1836-08-22 No 1.º de Outubro do presente anno de 1836, ha de abrir-se o antigo Collegio de N.º Senhora
da Lapa com as Aulas seguintes: primeiras Letras e Lingoa Portugueza – Grammatica Latina –
Philosophia Racional e Moral – Rethorica – Francez – Inglez, e Dezenho e Muzica.[…]
Pedro José Ferreira, ourives da prata. [não se responsabiliza por marca antiga, que Bento
Moreira imitara: ensaiador entretanto exonerado: senão pelas da sua casa, rua Santa Catarina,
n.º 232]
Periodico dos pobres no Porto, n.º 198 (22 Ago. 1836), p. 4.

1836-09-02 Bellas Artes.
Artigo sobre retrato de D. Maria II, de merito estimado. De pé, além de notável semelhança,
uma atitude magestosa e elegante…. Desenho de Mr. Rottigni, também autor da Assinatura
que principiou a abrir-se em Lisboa12$000 (com moldura e vidro). Na hospedaria de mr.
Harismendy se pode ver o retrato; colecção de estampas e quadros.
O Artilheiro, n. 210 (2 Set. 1836), p. 3.

1836-09-08 Preciza-se de alguns Compozitores para fazer hum Jornal, affiançando-se-lhes a existencia do
mesmo por tres annos; os Compozitores que lhe convier este trabalho podem dirigir-se á
Typographia Patriótica, na rua d’Atalaia n.º 33, e ahi melhor serão informados.
O Periodico dos Pobres, n.º 212 (8 Set. 1836), p. 848.

1836-09-15 Lisboa, 10 de Setembro. A nossa adorada Rainha acaba de mostrar-se Digna Filha do
Libertador de Portugal e de dar mais uma prova convincente prova de que Conhece que a
melhor, e a única base dos Thronos, é o amor dos Seus Súbditos […] A Rainha, Conhecendo
em fim qual era a verdadeira expressão Nacional, aceitou como Lei Fundamental do Estado a
Consituição Politica da Monarchia Portugueza Decretada pelas Cortes Geraes e Constituintes
aos 23 de Setembro de 1822 […] levemente se alterasse a Ordem Publica. Reina o maior
socego em toda a Capital, e em todos se divisão signaes de verdadeira satisfação. Sua
Magestade irá hoje pelas cinco horas da tarde á Camara Municipal, prestar o juramento a
Constituição Politica da Monarquia.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 220 (15 Set. 1836), p. 3.

1836-09-15 Manifesta ao publico João Ricardi Lafaietta, que abrio huma aula de desenho, de geometria
pratica, arquitectura, perspectiva, e ornato; assim como desenho de figura, que será ensinado
por outro distincto professor; em sua caza largo da Trindade n.º 27, D. Todos os discípulos
darão tres lições por semana.
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por outro distincto professor; em sua caza largo da Trindade n.º 27, D. Todos os discípulos
darão tres lições por semana.
O Periodico dos Pobres, n.º 218 (15 Set. 1836), p. 872.

1836-10-05 Variedades. Bellas Artes.
Com muita satisfação annunciamos a nossos leitores o mimo que Mr. Polligni acaba de fazer-
nos com o retrato da Senhora D. Maria 2.ª que a todos os respeitos o julgamos
perfeitissimamente acabado.
É um retrato de corpo inteiro. S.M. é representada em um gabinete, junto d’uma mesa, onde se
vêem, a coroa e o sceptro sobre uma almofada, apontando com a mão esquerda para um papel,
que existe na mesma mesa, e que se pode considerar como o Código, que voluntariamente
jurou, ou como um decreto que acaba de subscrever. – Por entre uma cortina, que se figura
apanhada, descobre-se parte do Tejo, e uma porção da Cidade de Lisboa. S.M. está
decentemente vestida, sem todavia mostrar aquelles attavios apparatosos, de que a magestade
sabe adornar-se.
Louvores sejao dados a Mr. Polligni pelo bom exito de seus trabalhos. Os Portuguezes que
tanto amão a sua Soberana – a Filha do Grande Pedro – não deixarão de animar o habil artista
com suas assignaturas, cujo preço é o de 12$000 réis, advertindo porém que o retrato se
entrega ricamente encaixilhado, com vidro, e em tudo digno do objecto que encerra.
Na Hospedaria Franceza de Mr. Harismendy, na rua dos Trez Reis Magos se póde ver um
exemplar, assim como uma collecção de estampas de muito bom gosto, que o mesmo artista
possue.
A Vedeta da Liberdade, n.º 235 (5 Out. 1836), p. 3.

1836-10-08 Ensina-se a desenhar, e pintar, em 3 lições, e tirão-se retratos, tudo por preços commodos, na
Travessa da Horta da Cêra n.º 5, 1.º andar, ao Salitre.
O Periodico dos Pobres, n.º 237 (8 Out. 1836), p. 948.

1836-10-12 João Baptista Fontana, Professor Arquitecto, Discípulo da Real Academia de Milão, chegou a
esta Cidade ha 7 mezes, e tem tomado a deliberação de Architectura e Ornato, para o que tem
concorrido já alguns discípulos, cujo progresso se poderá conhecer por quem vir os seus
trabalhos. O mencionado Professor tem exercitado os seus talentos em fazer dezenhos e plantas
de objectos de Magnificência como uma Igreja, um Monumento Real para dentro de um
Templo &c. que se podem ver pelas Pessoas amantes deste ramo de Bellas Artes. Quem
pretender pois tomar lições, ou servir-se do seu préstimo nesta Profissão, póde dirigir-se á Loja
n.º 50 aonde poderá obter os esclarecimentos de convicção, que verifiquem o annunciado no
Aviso presente.
A Vedeta da Liberdade, n.º 242 (13 Out. 1836), p. 4.
O Artilheiro, n. 224 (12 Out.1836), p. 4.

1836-10-15 Le tableau de Mr. Sendim.
[tradução de texto de A. F. Castilho, epopeia que tem por base um quadro de Sendim, inserido
no Independente de 18 de Outubro ]
A Abelha, n.º 24 (15 Out.1836).

1836-10-25 Bellas Artes. Cosmorama.
Em consequencia da recepção do annuncio abaixo, fomos dar hum lance d’olhos ao
Cosmorama aberto na antiga estalagem Real, na rua da Porta de Carros. Nada ha mais bello do
que a vista do cemiterio do padre Lachaise em Paris e a gigantesca Passagem do Simplon. As
pessoas que desejem fazer uma ideia da magestade, e pompa com que a memoria dos mortes se
perpetua nos Cemiterios, podem fartar-se n’esta vista, que não temos por exagerado dizer, que
he só merecedora de se darem os 80 rs. para ser vista! O Simplon tambem surprehende; o
Palacio de Scoenbroum em que morreu o filho de Buonaparte he igualmente interessante. As
outras vistas são boas, mas as mencionadas são superiores a todo o elogio.
O Artilheiro, n. 235 (25 Out.1836), p. 4.

1836-10-26 Cosmorama. Aos amantes das sciencias e das artes.
O Dono daquella Máquina, que se representou em Pariz, e outras Capitaes da Europa com o
mais decidido applauso, se propõe a apresenta-la nesta cidade, onde espera que terá o mesmo
acolhimento. Ella constará de seis vistas que formarão dezoito pontos de vista differentes.
Ainda não appareceo nesta Cidade uma similhante Máquina em ponto tão grande como esta,
pois se observa pela frente, direita e esquerda. Esta Máquina representa-se todos os dias desde
as dez horas da manhã até ás mesmas da noite na rua da Porta de Carros n.61. --- Preço 80 rs.
por cada pessoa.
A Vedeta da Liberdade, n.º 253 (26 Out. 1836) p. 4.

1836-10-31 Folhinha de algibeira com o retrato de S.A.D. Fernando.
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O Periodico dos Pobres, (31 Out. 1836), p. 1027.
1836-11-01 Cosmorama.

Na rua da Porta de Carros n.º 68, 1.ºandar se acha aberto hum novo e magnifico cosmorama,
que acaba de chegar, e expôr-se ao respeitável público. Tem sempre 6 differentes vistas as
quaes serão mudadas de vez em quando porque possue huma formoza colecção com variedade
de objectos de interesse. Póde ver-se desde as 10 horas do dia até ás 10 da noute. Preço 80 rs.
por pessoa. Se qualquer familia particular quizer ver em hora designada, com Meninos &c.
poderá arranjar-se com o Proprietario que se prestará da forma mais amigável.

Artigo anexo ao Artilheiro n.º 241 (1 Nov.1836), sobre estátua em memoria de D. Pedro, de
desenho de Rotigni (o da subscripção para retrato de D. Maria).

1836-11-05 Cosmorama. Continua a exposição d’este magnifico cosmorama, na rua da Porta de Carros n.º
68, onde foi a antiga estalagem Real; e amanhã 6 do corrente se fará nova apresentação de 8
vistas differentes, ficando sempre permanente as duas = o cemiterio do padre Lachaise em
Pariz = e a Passagem do Simplon feita por Napoleão = por serem as que atrahem os suffragios
mais salientes. Está aberto o Cosmorama todo o dia, mas o seu effeito de noite he sempre mais
pittoresco. O preço he de 80 rs. por pessoa. Alli se fabricão doces francezes imitando fructas
naturaes na maior perfeição: toda a qualidade de Confeitaria, excelentes Licores, e Genebra.
O Artilheiro, n. 244 (5 Nov.1836), p. 4.

1836-11-14 Bellas Artes. A Memoria do Libertador da Patria, do saudosissimo Amigo dos Heroicos
portugueses, do invicto Duque de Bragança, tem suggerido todos os meios de perpetuar a
recordação de sua Augusta pessoa, e sympathica fysionomia. Mais do que hum Retrato do
Heroe da Patria já se tem publicado nesta Cidade, e ainda outro acaba de ser desenhado pelo
Artista que foi Substituto da Aula de Desenho na Academia do Porto, Manoel da Fonseca
Pinto. Sua exactidão em feições, actitude elegante, disposição do quadro, e correcção de
desenho, tem merecido a approvação dos Intendedores. O Artista collocou S. M. I. em pé no
meio de hum Reducto, encostado a huma peça d’artilharia, e tomou para fundo da Estampa
parte da Linha de defeza, durante o sítio memoravel de 1832 e 1833. He por meio de huma
subscripção que vai lithografar-se este Retrato, o mais parecido entre os que se tem publicado,
como se póde ver em casa de J.B. Fontana, com Loja d’Estampas e Caixilhos na Rua de S.
Antonio n.º 48, aonde se acha o original. O preço da assignatura he de 800 rs. por Estampa.
O Artilheiro, n.º 251(14 Nov.1836), p. 4.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 275 (18 Nov. 1836), p. 4.

1836-11-16 Na Rua dos Anjos n.º 48, 1.º andar, ha para vender uma bellissima collecção de estampas e
retratos, quasi todas de Authores conhecidos.
Podem-se ver Domingo 20 e Segunda feira 21 do corrente, desde as 10 horas da manhã até ás 5
da tarde.
O Gratis, n.º 3 (16 Nov. 1836), p. 3.

1836-11-24 O Bom sens diz o seguinte: = certefica-se que nestes ultimos 4 dias todos os retratos do jovem
Luiz Bonaparte forão recolhidos, e retirados das lojas onde estavao expostos à venda.
Assevera-se igaulmente que não pararão aqui as medidas da policia, porém que se fizerão
vizitas domiciliarias, eseprando apanhar alguma correspondência com os enviados da Suissa.
Segundo outros boatos, ha muito tempo que o governo está espreitando o príncipe Luiz, e
chegão a ponto de declarar que o espião Conseil tinha huma missão para este fim.
 O Periodico dos Pobres, n.º 277 (24 Nov. 1836), p. 1108.

1836-11-27 Vende-se imprensa sortida do necessario para folha diaria. Morando, Calafates.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 6 (27 Nov.1836), p. 2.

1836-11-30 Cosmorama. Rua de Santo Antonio n.º 42 e 43.
O Proprietario desta magnifica Exposição, que até agora tem estado na antiga Estalagem Real,
à entrada da rua da Porta de Carros, sabedor de queixas que muitas Familias apresentavão às
pessoas que dizião ter visto esta soberba Machina, de que não era decente a entrada, tomou a
deliberação de mudar de habitação, e se acha na Rua de Santo Antonio n.º 42 e 43, aonde
espera merecer o acolhimento que deve grangear hum Estabelecimento dedicado aos Amantes
das Sciencias e Artes. Acha-se pois aberto este Cosmorama, em que presentemente se patentão
as seguintes vistas: = o cemiterio do P. Lachaise =  a Fuga de Napoleão da Ilha de Elba = A
batalha de Jena = O famoso deserto de Grenoble = Constantinopla = o Palacio de Shoembrum
= A Casa dos Orfaos em Amsterdam = A Alfandega de Veneza = O incendio dos navios em
Toulon = A Pont de Repreza em Amsterdam = Todas estas 10 vistas são magnificas e se
pódem cer de tres differentes posições, o que torna interessantes os varios pontos d’optica. O
Cemiterio mostra hum dos Chefes d’obra da Capital da França. – O Palacio de Shoembrum
recorda a morte do filho de Napoleão. – As outras vistas em fim todas por sua referencia
apresentão recordações historicas, e curiosas. – De tempos a tempos se mudarão algumas
vistas. – Esta aberto o Cosmorama desde as 10 horas da manhã até ás 10 da noite.  A entrada
he de 80 rs. por pessoa.
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recorda a morte do filho de Napoleão. – As outras vistas em fim todas por sua referencia
apresentão recordações historicas, e curiosas. – De tempos a tempos se mudarão algumas
vistas. – Esta aberto o Cosmorama desde as 10 horas da manhã até ás 10 da noite.  A entrada
he de 80 rs. por pessoa.
O Artilheiro, n.º 265 (30 Nov.1836), p. 4.

1836-11-30 Estudo de Bellas Artes. Luiz Tirinnanzi, Pintor, Restaurador de Quadros antigos, morador no
Largo de S. Carlos n.º 3 2º andar, faz publico que tem para venda os objectos seguintes:
Uma grande parte dos modelos das estatuas de Canova reduzidas a dous terços do natural, par
as quaes também se subscreve pelos preços abaixo declarados; estas são appropriadas para
ornamentos de fachadas, jardins, escadas, sallas, &c.. sendo de uma materia que se assemelha
muito ao marmore polido, côr e aspecto, revestidas de branco ou bronzeado, serão inalteráveis
á chuva, e ás variações da athmosphera. Para os snrs. Assignantes he 4:800 rs. cada Estatua,
sendo para sallas escadas &c.: e 7:200 rs. pelas que forem para expôr ao tempo; e avulso mais
vinte por cento (1) Muitos Quadros Antigos de Authores Clássicos.
Papel de Desenho de diversos tamanhos, dito d’estampar de superior qualidade pela sua
brancura, por preço commodo. Cartão marfim de marca grande, papel verniz, e recortes do
mesmo; tintas paa uso de frotté, ou pontar em velludo; pinceis para o mesmo uso, ditos para
Miniatura, pintura a olio, e imitação do charão; Caixas para pintar ao uso da China, e outras
para modellos; de galantarias para uso das Senhoras. Também se apromptarão de um momento
para o outro tintas em bexigas para pintar em cavallete, assim como as ha reduzidas a pó
impalpavel para o uso que quizerem; verniz para uso de quadros. Tomando incumbencia
d’apparelhar pannos a olio &c. Também recebe em deposito, para vender, Quadros e mais
objectos de Bellas Artes, convencionando com os donos.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 7 (30 Nov.1836), p. 1.

1836-11-30 Lê-se na Você della Veritá, de 29 do passado: Em Modena os emigrados portugueses
celebrarão com toda a celebridade o anniversario de D. Miguel com huma grande missa e Hum
Te Deum, a que assestirão todas as authoridades e os officiaes da guarnição. Á noute em casa
de hum dos emigrados houve baile, onde tambem se cantou diante do retrato de D. Miguel, o
hymno nacional dos realistas lusitanos.
O Periodico dos Pobres, n.º 282 (30 Nov. 1836), p. 1128.

1836-11-30 Pintor que está no Largo da Anununciada, dentro da Igreja nova de São José, vende uma seje
muito bonita por preço commodo e com arreios.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 7 (30 Nov.1836), p. 2.

1836-11-30 O Pintor que está no Largo da Anununciada, dentro da Igreja nova de São José, vende uma seje
muito bonita por preço commodo e com arreios.
O gratis : jornal d'annuncios, n.º 7 (30 Nov.1836), p. 2.

1836-12-10 Na travessa de S. João de Deos a S. Roque n.º 11 B. 2º andar, ha para vender uma excellente
collecção de estampas, e dezenhos tanto de Bartelozi, como de outros Authores clássicos,
entrando na dita collecção as Batalhas de Alexandre em ponto grande, que comprehendem
cinco estampas, cuja collecção se pode ver todos os dias das 10 horas até as 3, e na mesma casa
se tratará do seu ajuste.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 11 (10 Dez. 1836), p. 3.

1836-12-11 retratos do diabo. (Magasin Pitoresque)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 294 (11 Dez. 1836), p. 4.

1836-12-12 Academia Portuense das Bellas Artes.
Desejando dar á Muito Nobre e Leal Cidade um novo tistimunho de quanto Me desvelo em
promover Estabelecimentos de que possa resultar utilidade aos seus heróicos habitantes: Hei
por bem Decretar o seguinte:
Artig. 1.º É creada na Cidade do Porto uma Academia com o titulo de = Academia Portuense
das Bellas Artes = cujos estatutos baixão assignados pelo Secretario d’estado dos Negocios do
Reino, e fazem parte deste Decreto.
Artig. 2.º Eu, e Meu Augusto Esposo, o Principe D. Fernando Tomamos o Titulo de
Protectores desta Academia.[…]
Periodico dos pobres no Porto, n.º 295 (12 Dez. 1836), p. 4.

1836-12-12 Estatutos da Academia Portuense das Bellas Artes.
[tabela de ordenados, relação de empregados e professores]
Periodico dos pobres no Porto, n.º 295 (12 Dez. 1836), p. 1.

1836-12-13 Cosmorama. Rua de Santo Antonio n.º 42 e 43.
Nova mudança de algumas vistas notaveis. Nesta mesma casa se vendem Licôres de superior
qualidade, assim como doces imitando fructas, e de varias diversidades, e varios preços.
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qualidade, assim como doces imitando fructas, e de varias diversidades, e varios preços.
O Artilheiro, n.º 275 (13 Dez.1836), p. 4.

1836-12-20 Na fundição de typos de imprimir, rua de Buenos-Ayres n.º 8, se promptificão encomendas de
typos pelos preços seguintes. Leitura a 400 reis o arretel, Interduo a 500 reis, Breviário grosso
a 530 reis, Vinhetas e mais accessorios tambem se vendem mais baratos do que os preços
antigos.
O Periodico dos Pobres, n.º 299 (20 Dez. 1836), p. 1196.

1836-12-28 PORCELANA PORTUGUEZA
Os Snrs que quizerem emprehender o fabrico da excellente porcelana portugueza, descoberta
pelo Tenente General Bartholomeu da Costa (já fallecido), e que excede a todas as conhecidas
em brancura, rijeza, e transparencia, rivalizando apenas com a antiga do Japão; assim como a
factura da faiança, ou porcelana inferior, queirão dirigir-se á Rua da Roza das Partihas nº 130,
2º andar, morada das herdeiras possuidoras deste segredo.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 16 (28 Dez. 1836)

1836-12-31 Cosmorama. Continua a estar em voga a visita de varias Familias a este curioso
estabelecimento, que vai mudando as suas vistas, para dar a maior variedade aos Illustrissimos
Concorrentes.
O Artilheiro, n.º 290 (31 Dez. 1836), p. 4.

1837-01-05 Cosmorama. O Artilheiro, n.º 4 (5 Jan.1837), p. 4.
1837-01-12 Forget me not para o anno de 1837 com ricas gravuras em aço The Flowers of Liveliness para o

anno de 1837 com 12 magnificas grandes gravuras. […] El Instructor, periodico espanhol que
se publica todos os meses em Londres com gravuras, chega até ao mez de Setembro ultimo.
[…] estas obras e outras inglezas e espanholas vendem-se na loja de livros de José Gonçalves
da Silva Guimarães, rua dos Caldeireiros, n.º 6 e 7.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 9 (12 Jan. 1837), p. 4.

1837-01-13 Sendo reconhecidas a vantagens, que dos Conservatórios das Artes, e Officios resultao a favor
da industria Nacional, e Desejando Eu promover os Estabelecimentos deste genero, e dar um
novo testemunho do apreço que faço dos Habitantes do Porto, e do muito que Me desvélo pela
sua felicidade: Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1.º He creado na Cidade do Porto um Conservatorio de Artes, e Officios, denominado =
Conservatorio de Portuense de Artes, e Officios.
§ unico. O fim deste Estabelecimento, e bem assim o methodo de sua organisação,
administração, e regulamento, serão os mesmo, que por Decreto de 18 de Novembro de 1836
se achão prescritos para o Conservatorio de Artes, e Officios de Lisboa.
Art. 2.º O Conservatorio de Portuense de Artes, e Officios, cujo Inspector será o Secretario
d’Estado dos Negócios do Reino, ha de ter os seguintes Empregados, nomeados pelo Governo.
1.º Um Sub-Inspector, scolhido d’entre as pessoas respeitaveis por seus talentos, e virtudes, o
qual, na falta do Inspector, regera gratuitamente o estabelecimento na forma de Regimento
interno.
2.º um Director Geral, que debaixo das Ordens do Sub Inspector, terá a seu cargo a
administração do Conservatorio; bem como a execução das Ordens, e Regulamentos do
Governo, propondo desde logo as qe forem necessario para o serviço geral do estabelecimento,
e exercício das obrigações de cada um dos respectivos Empregados.
O Director Geral vencerá o ordenado annual de 400$000 réis.
3.º Um Desenhador, que será um dos Professores da Academia Portuense das Bellas Artes, e
Officios, servindo provisoriamente de Demonstrar, com uma gratificação de 50$000 réis
annuaes.
4.º Um Gurada, que servirá tambem de Porteiro com o rodeando de 150$000 réis.
Art. 3.º O Administrador Geral do Porto, Me proporá o Edifício em que deve ficar collocado o
Conservatorio de Portuense e bem assim os meios de levar a effeito a sua fundação.
Art. 4.º O Secretario d’Estado dos Negócios do Reino fica authorisado a fazer as despezas
necessárias para a organisação de tão util estabelecimento.
O mesmo secretario d’Estado, assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio das
Necessidades, cinco de Janeiro de mil oitocentos trinta e sete. = RAINHA. = Manoel da Silva
Passos.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 10 (13 Jan. 1837), p. 4.

1837-01-13 Revista estrangeira [prospecto]
Periodico dos pobres no Porto, n.º 10 (13 Jan. 1837), p. 4.

1837-01-13 Na loja de Garcia, passeio da Cordoaria n.º 23, assigna-se para o – Recreio – Jornal das
Famílias, folheto mensal, impresso em bom papel, e traz em cada folheto duas estampas; o
preço das assignaturas é de 1440, réis pagos adiantados, e avulso 160 réis.
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preço das assignaturas é de 1440, réis pagos adiantados, e avulso 160 réis.
Na mesma loja, vende-se um Methodo facílimo, para se aprender a ler, tanto a letra redonda,
como a manuscripta, no mais curto espaço de tempo possível, pelo módico preço de 100 réis.
Assigna-se também para a traducção da Iconologia, ou modo de representar com figuras, e
emblemas, as virtudes, os vícios, as sciencias, em uma palavra todos os seres moraes, e
methafisicos; a qual vai publicar-se em folheto mensal, de seis estampas cada, em 8.º de papel
velim, começando em Fevereiro deste anno. Preço das assignaturas para os assignantes, 200
réis pagos á entrega de cada folheto,  avulso 240 reis.
A Vedeta da Liberdade, n.º 10 (13 Jan. 1837), p. 1.

1837-01-14 Cosmorama. Para que a variedade d’este divertido passatempo possa captivar a espextação
pública a passar huma hora mais folgada, haverá todos os dias desde as 5 até as 6 horas da
note, e das 7 ate as 8, hum entretenimento de habilidades surprehendente de Canarios e de hum
cão amestrado. Começará amanhã domingo 15 do corrente, a entrada he de 120 reis, para gosar
do divertimento de Canarios, e Cao, depois de verem o cosmorama. De dia se pode ver o
cosmorama por 80 rs. cada pessoa, e acabão de se variar algumas vistas existindo actualmente
o Campo de Eylau, Ratisbone, etc. ha alli um bello sortimento de Licôres super finos, e
baratos, que se vendem engarrafados, e imitão-se fructas em doce com particular similhança, e
a preços commodos.
O Artilheiro, n.º 11(14 Jan.1837), p. 4.

1837-01-23 A liberdade e as cortes.
A Vedeta da Liberdade, n.º 18 (23 Jan. 1837), p. 1.

1837-02-14 A facção devorista e os seus jornaes.
Toda da Nação Portuguesa sabe ter-se organisado no seu seio uma facção doutrinaria, filial
d’aquella da França, que tanto ha impedido o progresso da Liberdade, esforçando-se por levar
á nulidade a revolução de Julho, e iludindo a causa constitucional da Hespanha, e Portugal.
[…]
A Vedeta da liberdade, n.º 36 (14 Fev. 1837), p. 1.

1837-02-24 Ruína da imprensa Galhardo.
O Examinador, n.º 11 (24 Fev. 1837), p. 42-43.

1837-03-09 A liberdade de imprensa, e o seu abuso.
A Vedeta da liberdade, n.º 56 (9 Mar. 1837), p. 2.
A Vedeta da liberdade, n.º 57 (10 Mar. 1837), p. 4.

1837-03-23 Variedades. Bellas Artes.
Se se proposer a um homem debil de corpo e de espirito, de imaginação gasta, o coração
consumido, atormentado com a ideia de uma morte próxima, e miserável, e despojado ao
mesmo tempo das faculdades intelectuaes que são as únicas que exercem uma salutar
influencia sobre a esphera social em que se acha colocado, se a este homem, repito, se se
proposesse restituir-lhe as forças que concorrem a seu turno a dar uma boa vida ou morte boa,
que dão a tranquilidade, a felicidade do presente com a segurança do futuro, que lhe permittem
encontrar nas leis, nas letras, nas artes, um caminho sempre novo, largo, seguro, progressivo
para um objecto de perfectibilidade; se em apoio desta proposição lhe declarasse que outros
antes que elle tem feito uso do meio que lhe ha indicado, e que hão encontrado todos os
soccorros que elle carece para se animar sua naturesa abatida, não conceberá qualquer que este
homem se apressaria a abraçar tão bella occasiao de renascer, para dize-lo assim? Sem duvida,
este homem estaria disposto a aproveita-la.[…] A historia deste homem é no momento actual, a
historia pouco alterada das Bellas Artes, que já tiveram que passar por uma crise semelhante
nos ultimos séculos do império romano. […] Nossa juventude encerra um futuro immenso.
O Nacional, n.º 691 (23 Mar. 1837), p. 4067-4068.

1837-04-01 Annuncio. Todos os senhores retratistas, esculptores, e pintores, a quem for encommendado
tirar o verdadeiro retrato de um ladrão de estrada, podem comprar o Toureiro; porque os seus
frontespicios lhes fornecerão o modello; alli encontrarão seja a cavallo, ou seja a pé a vera
effigie de um facínora, de um ladrão matador, de um terrível salteador mesmo, no acto de
accometter os passageiros na estrada, a fim de roubar-lhes a vida, e o dinheiro.
O Cortador, n.º 1 (1 Abr. 1837), p. 4.

1837-04-10 Bellas Artes. Sahio á luz huma estampa, com os retratos de S. M. F. a Senhora D. Maria II, e
de S.A.R. o Principe D. Fernando seu Augusto Espozo. He gravada no estillo bem conhecido
de Grondona em que unicamente os semblantes são independentes de hum fio que
entrelaçando-se sempre com primor e graça, aprezenta os diversos ornatos de vestuario,
decorações &c. esta estampa he dedicada á Heroica Nação Portuguesa, e tem quatro palmos de
largo e dous de alto. He com effeito hum exforço d’arte, e o preço em relação ao seu
merecimento hade ser julgado baratissimo. Custa tres cruzados novos e meio, e o Editor se
propõe a procurar as Authoridades, e mais pessoas de gosto desta invicta Cidade, em suas
proprias casas, com o Livro para Subscripção, e immediata entrega de huma destas Estampas.
Com tudo se alguma Pessoa, ou porque vendo a estampa, ou porque queira vê-la, dezeje
comprá-la, e não saiba como dirigir-se, póde intender-se na Loja de Mr. Burjolli, Rua de santo
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merecimento hade ser julgado baratissimo. Custa tres cruzados novos e meio, e o Editor se
propõe a procurar as Authoridades, e mais pessoas de gosto desta invicta Cidade, em suas
proprias casas, com o Livro para Subscripção, e immediata entrega de huma destas Estampas.
Com tudo se alguma Pessoa, ou porque vendo a estampa, ou porque queira vê-la, dezeje
comprá-la, e não saiba como dirigir-se, póde intender-se na Loja de Mr. Burjolli, Rua de santo
Antonio n.º 29 I acima do Portão do Circo Olympico, e Loja de Bebidas, que immediatamente
será levada as casas onde se indicar.
Os apaixonados da Liberdade, os admiradores do General Mina, pódem tambem subscrever
para huma magnifica Estampa a talho doce, de que igualmente o prezente Editor recebe
assignaturas e faz entrega. Custa um quartinho. O dezenho e buril são de primorosa execução,
pelo mesmo Grondona. Tambem tem Napoleão passando os Alpes, a cavallo; estampa de
muito, e curioso trabalho.
O Artilheiro, n.º 78 (10 Abr. 1837), p. 4.

1837-04-11 Projecto de constituição e o teatro português.
A Vedeta da Liberdade, n.º 80 (11 Abr. 1837),  p. 2.

1837-04-11 Serviços que o teatro do porto tem prestado à causa da liberdade.
A Vedeta da liberdade, n.º 80 (11 Abr. 1837), p. 2.

1837-04-11 Anniversario da chegada e consorcio do príncipe D. Fernando.
O Examinador, n.º 46 (11 Abr. 1837), p. 183.

1837-04-22 João Baptista Fontana, Professor d’Arquitectura, estabelecido ha hum anno nesta Cidade, e que
já conta alguns Discipulos a quem lecciona, offerece o seu prestimo para ensinar Desenho,
Arquitectura e Ornato, por preços commodos, para o que póde ser procurado na Rua de St.º
Antonio n.º 50.
O Artilheiro, n.º 89 (22 Abr. 1837), p. 4.

1837-04-24 Necrologia. “Chegou recentemente a esta Capital , a noticia de haver fallecido em Roma, o
Insigne Pintor Portuguez Domingos Antonio de Sequeira, o qual foi tão estimado naquelle
centro de Bellas Artes,  (…)”.
Diario do Governo, n.º 95 (24 Abr.1837), p. 535-36.

1837-04-24 Em 20 do corrente se perdeu huma Medalha de ouro, com o nome de Luiz Valli, e o retrato de
S.M. Luiz Fillipe. Quem a achar, levando-a á Hospedaria do Peixe, na Rua do Bonjardim, se
lhe dará o valor della.
O Artilheiro, n.º 90 (24 Abr. 1837), p. 4.

1837-04-25 O autor da Camara Optica.
O Examinador, n.º 58 (25 Abr. 1837), p. 236.

1837-04-27 Os Actores Portuguezes. As Bellas Artes sempre desabrocharam e vingaram nos terrenos em
que se eleva, e copa a Arvore da Liberdade, e a Arte Dramática não constitui excepção na sorte
das suas companheiras. […] Quando em 1820 raiou entre nós a liberdade, houve quem se
lembrasse de especular na introducção de uma Companhia Franceza em Lisboa, que foi
recebida com applauso, e benevolência, e é preciso confessar que essa Companhia era digna de
tão boa estrea. […] Mas todos estes sonhos dos amigos da Arte, e do bom gosto se
desvaneceram com a abominavel Villa-francada, e um dos primeiros passos do absolutismo
restaurado foi banir de Lisboa o Theatro Francez, e acabar com a Aula de Chymica, a que
judiciosamente chama Loja de Pedreiros Livres!
O Theatro Portuguez cahiu na abjecção, e quasi ficou aniquilado com os cinco annos do
reinado dos Miguelistas, e apezar de que os Directores do Theatro, e os indivíduos mais
influentes delle eram fidedignos, e exaltadissimos servidores do Rei chegou, este os deixou
morrer de fome, e supplicar debalde algum soccorro na ausencia dos liberaes, que são a unica
gente que frequenta e sustenta o Theatro.
Tornou a Liberdade, e com ella o Theatro Francez se estabeleceu em Lisboa. […] O Governo
Patriota confiou a Mr. Emille Doux, a educação dos alumnos que devem compor o futuro
Theatro Nacional, e a Direcção dos melhores Actores nacionaes, e é preciso confessar que este
negocio não podia cahir em melhores mãos. […]
O Nacional, n.º 718 (27 Abr. 1837), p. 4172.

1837-05-01 Noticias estrangeiras. Roma – Março.
“Uma grave perda acabão de soffrer as Bellas Artes , na pessoa do célebre  pintor de História
Portuguez, Domingos  Antonio de Sequeira, Commendador da Ordem de Christo, Cavalleiro
da Imperial Ordem Brazilica do Cruzeiro, Presidente (aliás Director honorário, e não
Presidente) da Academia de Bellas Artes de Lisboa, Conselheiro da Insigne Academia Romana
de S. Lucas. Nasceo no dia 10 de Agosto (aliás Março) do anno de 1768, e em Roma aonde
tinha estudado quando jovem, e aonde havia alguns annos que habitava, terminou a sua mortal
carreira, socorrido com todos os auxílios da Religião, no dia 8 do corrente Março. A morte
deste excellente artista, foi justamente sentida por todas as pessoas que o conheciao, e muito
particularmente pelos seus Collegas, os Professores da Academia de S. Lucas, quaes na manhã
do dia 10 se reunirão para assistirem ao seu funeral na Igreja de S. Marcello, &c.”
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carreira, socorrido com todos os auxílios da Religião, no dia 8 do corrente Março. A morte
deste excellente artista, foi justamente sentida por todas as pessoas que o conheciao, e muito
particularmente pelos seus Collegas, os Professores da Academia de S. Lucas, quaes na manhã
do dia 10 se reunirão para assistirem ao seu funeral na Igreja de S. Marcello, &c.”
(Diar. De Roma)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 101 (1 Mai. 1837), p. 4.

1837-05-01 Lithographia. Importante descoberta lithographica.
Está-se fazendo uso em Bruxellas de uma nova descoberta para contra fazer livros e periodicos
francezes.
Consiste em trasladar para uma pedra de lithographia, por meio de uma operação que apenas
dura meia hora, todo o contheudo de qualquer impresso, de modo que as letras fomadas com
tinta impressa desapparecem do mesmo impresso, que fica conseguintemente em branco; e se
reproduzem com a maior exactidao na pedra.
Com uma composição quimica, cuja applicaçãi tão pouco dura mais do que uma hora, quando
muito, consegue-se dar relevo ás letras passadas para a oedra; e basta então o rolo e a tinta
d’imprensa para que a pedra, assim preparada, faça as vezes de fôrma d’imprensa; podendo
tirar-e de 1500 a 2000 exemplares, em tudo similhantes aos que se tirão d’uma prensa
typographica. Aquelles que tem alguma idéa da typographia conehecerão facilmente a grande
economia de tempo e de mao d’obra que deve resultar desta importanctissima descoberta, pela
qual seu author, M. Meens Vandermaelen, sollicitou uma patente d’invenção.
Fez-se em bruxellas a primeira applicação desta descoberta, reimprimindo a Gazeta dos
Tribunaes de Paris, com o melhor exito e bem fundadas esperanças de melhoramento.
O Recreio, n.º 5 (Mai. 1837), p.123.

1837-05-02 Lithographia. Meio de conservar os desenhos sobre a pedra.
Mr. Lemercier, lithographo de paris mui distincto, serve-se do seguinte processo: Espermaceti,
5 onças; pez de Borgonha, 4 onças e s6 oitavas; azeite, 3 onças; cêra branca, 1 onça;
therebentina de Veneza, 1 onça. – Derrete-se tudo junto, e estende-se esta composição com o
rolo sobre a pedra. –póde-se suprprimir a gomma, e ainda neste caso, se consegue o mesmo
resultado.
As pedras cobertas desta composição, e expostas em logares luminosos, tem apresentado,m
depois de guardadas por muitos mezes nos mesmo logares, provas de que nada deixão a
desejar, tanto pelo que respeita ao aceio do desenho, como pela conservação dos traços os mais
delicados.
O Recreio, n.º 5 (Mai. 1837), p.122.

1837-05-06 Uso do bi-chlorureto de cal para tirar as nódoas e branquear o papel impresso, as estampas &c.
[receita de Chevalier]
O Panorama, n.º 1 (6 Mai. 1837), p.8.

1837-05-06 Introdução. De todas as coisas que se offerecem ao homem para lhe recrear os momentos de
ocio, é a leitura talvez a mais aprazivel, e seguramente a mais proveitosa. Sem quebrar o seu
repouso domestico, sem vaguear pelas ondas do oceano, ou trilhar peregrino as sendas e
desvios de paizes remotos, diante de seus olhos se corre o panno à scena do mundo passado e
presente, e do mundo da sciencia e da arte: trava conversação com as personagens mais
distinctas de todas as epochas e com os mais nobres engenhos de todas as idades: tracta as
intelligencias dos diversos paizes, e bebe a largos tragos na taça da sabedoria. Cidadao de todas
as republicas, membro de qualquer sociedade, contemporaneo de qualquer seculo, só o homem
dado à leitura pode com verdade dizer que para elle foi o Universo creado.
Os antigos inventaram uma grande variedade de jogos públicos, para nelles gastarem as horas,
que não consagravam aos negócio do estado, ou aos interesses privados. Nasceram assim os
combates do circo, os theatros, as naumachias, e tantos outros espectáculos, que attrahiam a
attençao do povo desocupado. Faltava aos antigos a leitura; porque, ignorando a arte do
multiplicar as copias dos livros, estes não podiam ser populares, e ficavam só ao alcance dos
abastados, ou dos sabios, que faziam do estudo o emprego da sua vida. Por esta causa a
civilização grega e romana foi mui diversa da que hoje encontramos no meio das nações
modernas da Europa. […] Nasceu o christianismo, cujo objecto era reformar os costumes: mas
os seus effeitos benéficos o oram quasi só para o coração do homem. Dahi proveio que io
império da ignorancia popular não foi destruído, antes augmentou no meio de espantosas
revoluçõens que passaram por essas eras. A idade media veio depois, bella e sublime em todos
os costumes gerados pela religião do Evangelho, porém monstruosa e selvagem em todos os
usos e habitos que nasciam das idéas de povos embrutecidos.
Foi a arte da Impressão, inventada no meado do XV seculo, que deu principio à epocha da
verdadeira  civilização. A sciencia até então era como a fonte pobre, que jorrando em um
lago fechado, ahi morre e se esvae pela terra, sem ser útil as veigas visinhas: com a
invenção da typographia, porém, pouco e pouco se tornou manancial abundante, transpoz
as margens, e correndo semelhante a rio caudal, fertilisou e cubriu de viço os campos da
vida. O saber rasgou o seu véo de mysterio, e o homem, a quem a consciência revelava um
futuro de gloria litteraria, não deixou mais passar esta voz como a recordação de um
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verdadeira  civilização. A sciencia até então era como a fonte pobre, que jorrando em um
lago fechado, ahi morre e se esvae pela terra, sem ser útil as veigas visinhas: com a
invenção da typographia, porém, pouco e pouco se tornou manancial abundante, transpoz
as margens, e correndo semelhante a rio caudal, fertilisou e cubriu de viço os campos da
vida. O saber rasgou o seu véo de mysterio, e o homem, a quem a consciência revelava um
futuro de gloria litteraria, não deixou mais passar esta voz como a recordação de um
sonho. Os livros em breve se multiplicaram por tal modo, que em menos de um seculo os
volumes sahidos dos diversos prelos da Europa subiam ao numero de milhoens, e póde-se
conceber até que ponto teria hoje augmentado, se nos lembrarmos que só os impressos
nesta parte do mundo que habitamos, montam annualmente a mais de cincoenta mil obras
diversas, multiplicadas por milhares de copias. Bella é por certo a historia dos progressos
da intelligencia, que em tão curto espaço tentamos boquejar: mas, força é dize-lo, a riqueza
nos tornou pobres. Os descobrimentos, as invençoens, e a meditação do genio, do talento,
ou do estudo, nem sempre puderam seguir de par os progressos da arte de escrever. Muitas
coisas inúteis e até damnosas se publicaram: milhares de escritores vestiram por molde seu
alheias concepções; milhares nos deram volumes abundantes de palavras e quasi ermos de
idéas. Por outra parte, as observaçoens e as theorias ácerca de qualquer ramo dos
conhecimentos humanos vieram umas apoz outras: cada uma destas variedades ou
mudanças foi representada por um ou por muitos livros, e sem receio podermos affirmar
que hoje a ninguém é dado nem sequer o examinar os escriptos que existem acerca de uma
sciencia só, quanto  mais tentar instruir-se na totalidade dellas. No século XIX a existencia
de um Aristoteles, seria absolutamente impossível.
Daqui se originou o caracter particular da civilização litteraria do nosso século: a
individualidade quasi desapareceu no império do saber; as sciencias concatenaram-se
estreitamente, e os homens superiores ao genero humano, que achamos na antiguidade,
como Platão e Cicero, não podem surgir no meio de nós: a instrução é só uma; quem a
possue é sómente a humanidade. Que sabio ousaria a levantar-se no meio da grande
família europeia, e de inteligências: “vinde escutar-me; que eu serei vosso mestre?"
Neste estado, pois, da illustração o que mais importa é o dilatar por toda as naçoens, e
introduzir em todas as classes da sociedade o amor da instrucção; porque este é o espírito do
nosso tempo, e porque esta tendência é generosa e útil.
Mas como se dilataria a instrucção, como se faria descer a variada sciencia até os ultimos
degraus da escala social, se houvessem de empregar nisto essa multidão de escritos especiaes
sobre todos os conhecimentos humanos, esses innumeraveis livros accumulados por toda a
parte em bibliotecas immensas? […]
De feito, a parte mais útil da moderna literatura tem sido o resumir os amplos productos da
intelligencia. Com uma rapidez admirável tem surgido os compêndios, os quadros synopticos,
os jornaes de instrucçõ popular. […] a sciencia se introduz tanto na no tecto do abastado, como
no abrigo do pobre. […] A Nação Portuguesa, cumpre confessa-lo, é uma das que menos tem
seguido este movimento progressio da humanidade. […] Assim a Sociedade Propagadora dos
conhecimentos uteis julgou dever seguir o exemplo dos paizes mais illustrados, fazendo
publicar um jornal que derramasse uma instrucção variada, e que podesse approveitar a todas
as classes de cidadãos, accommodando-o ao estado de atrazo, e que ainda nos achamos. Esta
nobre empreza será por certo louvada e protegida por todos aquelles, que amam deveras a
civilisação da sua pátria. […] Trabalharemos por nos instruir e melhorar nossos costumes,
augmentando a civilização nacional. é esta a mais bella resposta, que podemos dar ás
accusações dos estranhos: é esta a única resposta digna do carácter generoso, que nossos avós
nos herdaram, e que não acabou de todo atravez de tres séculos de decadência.
Em ultimo logar diremos que talentos mais conspícuos, engenhos de mais vasta erudição, se
poderiam ter encarregado da Redacção deste Jornal; porém, de certo, ninguém com melhores
desejos de levar a cabo o virtuosismo e patriótico proposito da Sociedade Propagadora dos
conhecimentos uteis.
O Panorama, n.º 1 (6 Mai. 1837), p.1-2.

1837-05-06 A architectura gothica. Igreja do Carmo em Lisboa.
[…] Procuraremos neste jornal dar o desenho de todos esses edifícios, de que podemos haver
copia. A menor perfeição das gravuras, abertas em madeira, não os deixará apparecer em toda a
sua formusura: mas a Sociedade julgou dever preferir o fazer grava-los por artistas portugueses
a manda-los esculpir for a do paiz. Assim se animará e aperfeiçoará entre nós a arte de gravar
em madeira, e esperamos que dentro em algunas mezes o buril portuguez iguale neste genero
de obras o primor com que apparecem gravadas as estampas daquelles jornaes estrangeiros,
cuja instituição é semelhante á do nosso.
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cuja instituição é semelhante á do nosso.
O Panorama, n.º 1 (6 Mai. 1837), p.2-4.

1837-05-08 Madame Levit, previne as pessoas que se quiserem utilisar, que torna de novo a dar lições de
desenho, pintura, gravura em cobre; e Francez, e espera encontrar a mesma benevolência e
obsequio que ja em idênticas circunstancias encontrou: podem dirigir-se à rua dos Rettrozeiros
n.º 14 na loja de Cambio.
O Nacional, n.º 726 (8 Mai. 1837), p.[1].

1837-05-10 Variedades. Reflexões gerais. = Bellas Artes.
Diario do Governo, n.º 109 (10 Mai.1837), p. 593-594.

1837-05-11 Lithographia.
O Sr. Joaquim Cardozo Victoria Villa nova acaba de fazer uma litographia – Os Exilados
Polacos partindo para a Sibéria – litographia que sem escrúpulo se pode dizer ser a mais
delicada que no Porto se tem feito. Ja nos Periódicos desta Cidade foi o Sr. Villanova louvado,
e agora muito mais o deve ser não só pelos progressos que tem feito, senão tambem pelo
interesse que tem tomado em difundir os conhecimentos litographicos.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 110 (11 Mai. 1837), p. 4.

1837-05-13 O Panorama.
O Examinador, n.º 72 (13 Mai. 1837), p. 291-292.

1837-05-16 Variedades. Reflexões gerais. - Bellas Artes. – Indifferença. – Commercio de Livros. –
Litteratura dramatica.
Não necessitamos que ninguem no-lo venha advertir; sabemo-lo como o maior conhecedor;
não estão os tempos para producções de bellas artes e litteratura. Desgraçadamente é isto
demasiadamente evidente para que haja quem o ignore, e se repetimos aqui uma verdade tão
sabida, é para que ninguém nos venha contar o trivial argumento de que não conhecemos a
aterra que pisamos, pois decidimo-nos a fallar nestes tempos, de litteratura e bellas artes. Tão
pouco se nos cuulta que poucas, mui poucas pessoas farão caso do que dizemos nesta materia,
bom ou máo; que algumas seguramente o menor numero, (façamos esta justiça ao publico que
lê) ridicularisarão, e até criminarão talvez as nossas intenções; mas se estas acharem sympathia
no animo de certo numero de pessoas a quem principalemente nos dirigimos, pouco nos
importará o injusto anathema das outras.
Quando tudo, menos a discórdia, perece em Hespanha por falta de animação, estranho seria na
verdade que não coubesse a mesma sorte ás obras da intelligencia; que sito aconteça não nos
surpreende, mas afflige-nos, e com tanto mais motivo, quando estamos intimamente
convencidos de que se partissipasse deste sentimento a maioria dos que pódem, uns mais,
outros menos, remediar o mal, este existiria, sim, mas não seria tão grande, nem tão
terrível.[…]
É raríssima a obra dada á luz hoje, com cuja publicação não perde o editor cincoenta por cento;
daqui resulta, e deve resultar, que o que se supprime é pouco e máo: pouco, porque persuadidos
os auctores, e os livreiros de que hão de perder, raras vezes se abalançao a imprimir; máo,
porque contando quasi com nenhuma venda, é impossivel que os editores paguem bem os
manuscriptos, nem que trabalhem com grande empenho os auctores, no caso de que imprimão
as suas obras por sua conta, não esperando, nem sequer por acaso uma justa recompensa de
seus afanas: por regra geral, neste século de interesse e de egoísmo, livro algum muito mal
pago costuma ser muito bem escripto. L’artiste est fait pour être riche, trés-rich! Disse um
célebre escriptor contemporâneo, e é de advertir que no senido em que tomou o nome genérico
de artista, nelle se emprehende também o escriptor.
[…] Em beneficio do commercio de livros, occorre-nos um remédio simplíssimo, e sahia o que
sahir, vamos apresenta-lo, posto que não com a esperança, ao menos com os mais vivos
desejos de acertar.
[sobre prática usada em França, Alemanha e Inglaterra; que obriga os livreiros e impressores a
comprar um ou dois exemplares de toda a obra que qualquer deles publicar, o que traz
inúmeras vantagens: aumento da actividade das imprensas e comercio de livros]
(El Espanol)
O Liberal Portuense, n.º 2 (16 Mai. 1837), p. 3.

1837-05-17 Vende-se uma colecção de painéis Pintados Oleo, todos de author, na rua dos Retrozeiros, n.º
115 – 1.º andar.
O Gratis, n.º 57 (17 Mai. 1837), p. 4.

1837-05-17 Loja de pintura de Joaquim Apolinário de Matos.
O Gratis, n.º 57 (17 Mai. 1837), p. 4.

1837-05-18 Da utilidade dos Jornaes Populares.
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Congratulamo-nos com os nossos concidadãos, por entre nós se haver desenvolvido uma geral
tendência para a publicação de jornaes populares. Damos este nome ao Recreio, e aos Jornaes
da Moda e Encyclopedico, ao Panorama &c., porque da sua leitura colhe o povo a grande
vantagem de se instruir quasi sem trabalho. Estes Jornaes são alem disso mui proveitosos para
as senhoras, cuja educação tem sido até agora no nosso paiz completamente despresada. –
Rendemos mil raças aos cidadãos phylantropos que levarão a effeito tão salutar innovação,
assim porque com ella vão illustrar as classes ultimas do povo cuja ignorância é conhecia em si
e em suas funestas consequências, como por desta maneira augmentarem um dos mais
interessantes ramos d’industria. – Nas Nações cultas da Europa e da America existem de ha
muito tempo Jornaes escriptos no sentido da Instrucção popular, porque bem virão que sem
este poderosíssimo auxilio não poderiao levar por diante as instituições politicas e civis,
mesmo as de mais reconhecida utilidade. – em verdade, nenhum povo póde ser livre e feliz
sem ser instruído; mas a instrucção não entra nas massas de uma Nação sem grandes esforços
dos Governos, repetidos por muitos annos, e sem a intervenção directa dos cidadãos
illustrados: mas nós pouco ou nada devemos hoje esperar dos governos, porque o cahos, em
que existe a Fazenda Nacional não será de prompta e fácil solução: conseguintemente cumpre-
nos a nós cidadãos Portuguezes, que ardemos no vivo desejo de elevar a nossa Pátria ao par das
Nações da Europa, e que transbordamos de vida, encher esse grande vácuo da instrucção
publica a que de justiça deverião prover os Governos. Promovamos com todas as nossas forças
a diffusão de tão uteis Jornaes, porque nós o repetimos em alta voz, sem jornaes populares não
póde haver instrucção, e sem esta impera a ignorância que é a grande base do despotismo e da
opressão dos Povos.  Demais, este methodo de instruir o povo é o melhor e o mais decisivo: se
quizermos esperar que os Portuguezes saião da ignorancia á força de lerem numerosos e
grossos volumes, baldadas serão nossas esperanças, porque assim só depois de dous séculos o
poderão conseguir. Hoje está provado pela experiencia , a qual vale mais que todas as theorias,
que só com muitos periodicos escriptos em linguagem chã e em estilo agradavel se pode
instruir rapidamente um Povo. – Aproveitemos pois as lições da experiencia, e não cessemos
de trabalhar neste sentido. Mais que tudo nos é precisa a constância em sustentar o leme, de
que lançámos mão com tanto patriotismo.
O liberal portuense, n.º 4 (18 Mai. 1837), p. 1.
[falta? O liberal portuense, n.º 21 (9 Jun. 1837), p.2-3.]

1837-05-23 Da necessidade de Escolas de Primeiras Letras em Portugal.
Deve Portugal muito aos Governos do tempo da Carta e ao actual Ministério pelos continuados
esforços, com que teem cuidado da Instrucção Primaria. Ninguém ignora que, sem saber ler,
escrever, e contar não póde nenhum Povo ser livre e independente; não bastão hoje as riquezas
e a nobreza, é também precisa a instrucção para se chegar á fruição dos cargos sociaes. – Uma
Nação não deve considerar-se solidamente constituída só porque goza de instituições liberaes e
porque lhe assistem sensatez e bons costumes; é-lhe indispensável ler e observar tudo o que
diariamente se passa, para não se deixar illudir por meia dúzia de ambiciosos que estão sempre
a espreitar a occasião opportuna de a enganar: mil factos succedidos em Portugal e nos outros
Paizes teem sufficientemente provado esta verdade. – O Povo Portuguez está inda hoje muito
ignorante, o que em parte se explica mui bem por ter ha pouco tempo sahido do jugo da
tyrannia; mas é necessario isntrui-lo, para que se não deixe facilmente surprehender por esses
malvados, que ainda não perdêrão  as esperanças de lhe lançarem novas algemas; ora ser-lhe-
hão bastantes os estabelecimentos das Escolas de instrucção primaria, que os Governos teem
fundado nas cidades e vilas do Reino? Julgamos que não: para corroborar esta asserção não nos
serão precisos muitos argumentos; é uma das verdades que saltão aos olhos. Lembremo-nos de
que a prosperidade de uma Nação nunca depende plenamente da administração dos Governos
que presidem aos seus destinos; os bons Governos influem muito, é verdade, sobre a felicidade
dos Povos, mas não bastam para os fazerem progredir na carreira da civilização; é
indispensável que os cidadãos phylantropos e verdadeiros amigos do seu paiz trabalhem e se
esforcem conjunctamente.
A administração geral de um Povo inteiro vence as forças intellectuaes e físicas de 6 Ministros
de estado; não é dado a natureza humana ter energia e efficacia para tratar bem os
multiplicados e variados interesses de uma Nação. – Conseguintemente, pedimos aos nossos
concidadãos que promovão a fundação de escolas de primeiras Letras onde vão aprender os
primeiros rudimentos os filhos dos homens pobres: falamos principalmente com os ricos
proprietários aos quaes pouco ou nada custará estabelecer á sua custa nas povoações e aldeãs,
onde teem as suas quintas, escolas primarias, nas quaes se vão instruir os filhos dos seus
caseiros e filhos dos indigentes. Se não quizerem fazer este pequeno sacrifício, o qual é alem
disto exigido pela humanidade e pelo dever, não se queixem, depois, das revoluções e dos
tumultos que o povo fizer, e das quaes elles podem muito bem ser victimas. – O Povo
Portuguez precisa hoje de se instruir e de se alimentar; cumpre aos cidadãos, por seu próprias
interesse, estabelecer Fabricas para lhe dar meios de subsistencia, e fundar escolas para o
arrancar da ignorância.
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disto exigido pela humanidade e pelo dever, não se queixem, depois, das revoluções e dos
tumultos que o povo fizer, e das quaes elles podem muito bem ser victimas. – O Povo
Portuguez precisa hoje de se instruir e de se alimentar; cumpre aos cidadãos, por seu próprias
interesse, estabelecer Fabricas para lhe dar meios de subsistencia, e fundar escolas para o
arrancar da ignorância.

O Liberal Portuense, n.º 8 (23 Mai. 1837), p. 1.
1837-05-23 Quatro lindas estampas lithographadas.

O Gratis, n.º 61 (23 Mai. 1837), p. 4.
1837-05-26 Bellas Artes. A Arte Lithografica que tantos progressos tem feito ultimamente na Europa, a

ponto de rivalisar com a Gravura em metal, e pau, suas irmãs mais velhas, acha-se ainda entre
nós na sua infância. Alguns trabalhos temos visto neste ramo, executados tanto em Lisboa,
como aqui, que como tentativas merecem alguma attenção: porém ultimamente deparamos
com huma Estampa feita pelo Snr. Villa Nova, que nos fez persuadir de que está reservado a
este habil Artista o fazer consideraveis progressos na Arte, e, para assim dizer, popularisa-la
entre nós. A Estampa representa algumas Familias Polacas, que são conduzidas para a Siberia
por huma partida de Cossacos. Esta obra alem do merecimento de desenho faz-se
recommendavel pelo tacto e gosto com que foi passada para a pedra, e firmeza com que depois
foi impressa: a tinta he da melhor que temos visto nas nossas lithografias: e a letra
incontestavelmente a melhor, e igual ás boas Francezas, ou Inglezas. Muito louvamos ao Snr.
Villa Nova a perseverança e paixão com que se tem dedicado a esta Arte; o que reunido ao seu
natural talento lhe assegura o ponto de perfeição a que aspira, e que he compatível com as
circunstancias em que encetou a sua tarefa.
O Artilheiro, n.º 115 (26 Mai. 1837), p. 3.

1837-05-27 Origem da typographia – typographia portugueza.
1.º origem da typographia.
O Panorama, n.º 4 (27 Mai. 1837), p.29-32.

1837-05-31 Damas.
O Examinador, n.º 85 (31 Mai. 1837), p. 340.

1837-06-03 Balão aereostatico.
O Benificiado do dia 1.º de Junho tem a honra de prevenir o Respeitavel Publico, que não
tendo effeito a ascenção da máquina no dia annunciado por motivo de ter sido rompida com
uma pedra por um dos espectadores, e para que se não diga que houverao vistas sinistras da
parte do mesmo Benificiado, elle novamente annuncia que amanhã Domingo 4 do corrente
pelas 9 horas da noite subirá ao ar o mencionado Balão.
A Vedeta da liberdade, n.º 122 (3 Jun. 1837), p. 1.

1837-06-03 Instrucção popular.
O Panorama, n.º 5 (3 Jun. 1837), p. 36-37.

1837-06-03 Descripção de Macau.[com gravura da gruta de Camões]
O Panorama, n.º 5 (3 Jun. 1837), p. 38.

1837-06-05 Cosmorama. Rua da Porta de Carros n.º 61, 1.º andar.
Continúa a ver-se alli o bello Cosmorama em que ha presentemente, entre outras vistas, a
entrada de Napoleão em Vienna d’Austria. Preço de cada pessoa 40 rs., desde as 10 horas da
manhã até as 9 da noite.
O Artilheiro, n.º 122 (5 Jun. 1837), p. 4.

1837-06-09 Origem da typographia. Typographia portugueza.
1. origem da typographia.

À invenção da imprensa deve a Europa a sua civilização actual: é este um facto que hoje
ninguém contesta: o indagar quem foi o seu inventor não é pois uma simples curiosidade, é
antes um dever de gratidão. […] (Panorama)
[artigo tirado do Panorama de 27 Mai. 1837]
O Liberal Portuense, n.º 21 (9 Jun. 1837), p. 2-3.

1837-06-09 As cortes portugueses (história)
A Vedeta da liberdade, n.º 127 (9 Jun. 1837), p. 2.
A vedeta, n.º 129 (12 Jun. 1839), p. 2.

1837-06-13 Aviso. A Camara Municipal desta Cidade avisa a todos os artistas em geral que desejem na
conformidade  tomar o honroso trabalho d’emaginar levando a effeito a factura de modelos
para o Monumento que se acha destinado erigir-se no Campo do Duque de Bragança (Torre da
Marca) em Memoria do Heroe Libertador de Portugal o immortal Imperador D. Pedro; a
buscarem na Secretaria da Municipalidade o exemplar do Programa, com a Planta do desenho
lithographado do local destinado devendo fechar-se o concurso no prazo que menciona o
programa.
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lithographado do local destinado devendo fechar-se o concurso no prazo que menciona o
programa.
Porto e Paços do Concelho 8 de Junho de 1837.
O Liberal Portuense, n.º 24 (13 Jun. 1837), p. 4.

1837-06-17 Linguagem universal.
Se o descobrimento da typographia marca o verdadeiro principio da civilização, e constitue a
época mais notavel do progresso do espirito humano, o descobrimento d’uma lingua universal,
e fácil em sua applicação seria talvez o remate da grande obra. Este objecto mereceu a attenção
d’um sábio; e se o seu sistema chega a realisar-se, a nossa epoca pagou ao século decimo
quinto uma divida que se reputava insolúvel.
Em Novembro passado, e na presença d’um numeroso publico Mr. A. Grosselin desenvolveu o
sistema da lingua universal, de que é inventor. Este engenhoso sistema, seu diccionario, e
grammatica acha-se comprehendido em huma folha d’impressao; e bastão oito lições para
conseguir a incomparável vantagem de poder fallar, e ter correspondência com Ingleses,
Francezes, Russos, Hespanhoes, Italianos, etc. Tal é a sua latitude, e a sua simplicidade! […]
A Vedeta da liberdade, n.º 134 (17 Jun. 1837), p. 3.

1837-06-19 Municipalidade do Porto. A Camara Municipal da muito Nobre sempre leal, e Invicta Cidade
do Porto convida todos os Artistas que se apresentem, o prazo de sessenta dias contados da
data desde, desenhos ou modelos, para o Monumento que se intenta erigir á memoria de D.
Pêro, Duque de Bragança no Campo do Duque de Bragança (antigamente Torre da Marca).
A forma topographica do Campo he demonstrada no desenho appenso.
A composição do Monumento deve ser historica, e poderá abranger os feitos do Heroe desde o
seu desembarque nas praias do Mindelo até a asua morte.
Os desenhos ou modelos serão entregues ns Paços do Concelho ao Presidente da Camara
Municipal, que passara recibo motivado ao portador,
Os desenhos ou modelos serão acompanhados d’uma exposição, que torne clara e enteligivel
ao maior numero de capacidades a intenção do seu auctor; e terão assignatura ou cifra para por
ella reclamar o seu resultado. […]
O Liberal Portuense, n.º 21 (9 Jun. 1837), p. 4.

1837-06-20 Lisboa, 14 de Junho. Litteratura.
Não cós pareça nisto lisonjeiro
Que na verdade tão certa e tão notória
Me faz que della seja pregoeiro.
Bernardes.
No dia 6 de Maio do corrente anno publicou-se nesta capital o 1.º numero do Panorama, Jornal
Litterario e Instructivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis.
Sáe todos os sabbados, contém oito paginas em oitavo grande, e se vende pelo módico reco de
35 réis cada numero.
Este Jornal que vem sempre ornado de uma, ou mais estampas, foi talhado pelo molde de
Penny Magazine, Magasin Pittoresque, Musée des Familles, e outras interessantes publicações
que em França e Inglaterra muito tem concorrido para derramar entre o povo uma instrucção
fácil, barata, e proveitosa. Os quatro números do Panorama que formão a 1.ª parte de tão
excellente colecção tem por nós sido lidos com prazer e avidez. A amenidade do estilo, e
pureza de dicção com que vem escritos tornão, a nosso ver este Jornal de um merito mui
subido, e digno de figurar entre os mais valiosos subsidios da nossa moderna litteratura. É por
isso que o julgamos merecedor de andar nas mãos de doutos, e indoutos, para servir de recreio
a uns, e de proveitoza lição a outros. Assim é, segundo nos parece, que deve ser encarado o
merito intrínseco do Panorama Litterario.
[sobre a disposição das matérias; e explicitação dos conteúdos do 1.º e 2.º n.º]
Julgamos desnecessario prosseguir na demonstração das matérias contidas em os numeros
immediatos, pois que havemos dito quanto basta para mostrar o valor de uma das poucas
publicações periódicas que entre nos tem apparecido com feições verdadeiramente letterarias: e
com o duplicado merito e ser composta de artigos quasi todos originais; Rogamos ao culto
redactor do Panorama que sem fazer cabedal do que dizem zoilos, busque dar preferência no
seu Jornal a artigos escolhidos de litteratura portugueza, não consentindo que existão por mais
tempo envoltos no pó do esquecimento tão bellos monumentos de eloquência e litteratura como
os que apparecem em um sem numero de nossos classicos. […] Que tacto mais historiador do
que o de João de Barros, ou Damião de Goes?
Approvamos inteiramente o systema que tem seguido o Panorama, de não dar cabimento nas
suas columnas a assumptos que tenhão relação com a politica. Com gosto temos observado que
elle evita toda a casta de allusões que possa offender os diversos partidos que nos agitão, o
Panorama é uma arena onde só deve contender as letras, e jamais a fúria das paixões populares.
[desejo do articulista de ver inseridos artigos de gramática, filosofia]
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elle evita toda a casta de allusões que possa offender os diversos partidos que nos agitão, o
Panorama é uma arena onde só deve contender as letras, e jamais a fúria das paixões populares.
[desejo do articulista de ver inseridos artigos de gramática, filosofia]
Oxalá que tão proveitosa associação possa ir avante com o seu nobre empenho, animando
assim os escriptores, como os artistas portuguezes, que em algumas estampas que ornão o
Panorama mostrão que a arte de abrir desenho em madeira caminha entre nós para um estado
de aperfeiçoamento.
(O Correio)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 143 (20 Jun. 1837), p.2-3.

1837-06-21 Sua Ex.ª o Presidente de Ministros a todos os Administradores Geraes. – D. Carlos e seu
Exercito foi completamente derrotado no dia doze do corrente pelo Baram de Meer nos campos
de Graus – a acçam durou 10 horas – os facciosos abandoa’ram todas as posiçoens em
completa derrota, deixando o campo coberto de mortos, cavallos, armas, e bagagens, etc.
A Vedeta da liberdade, suplemento ao n.º 137 (21 Jun. 1837).

1837-06-22 Publicações litterarias.
Saiu á luz um novo Abe, por onde os meninos, e meninas aprendem a ler com maior brevidade,
e facilidade, do que pelos usuaes, pela sua clareza, e nova disposição […]
A Vedeta da liberdade, n.º 138 (22 Jun. 1837), p. 1.

1837-06-22 Theatro Nacional. Em consequencia das satisfatorias noticias da completa derrota de D. Carlos,
e seu Exercito, a Companhia Nacional representará o espectaculo seguinte hoje 22 do corrente.
Um Monologo dedicado ao Alto objecto que se festeja – A apparição dos Retractos de S. M.
Catholica D. Izabel 2.ª e do general Barão de Meer offerecendo-lhe os trofeos da Victoria. = O
novo Hymno Hespanhol = Comedia = Clara de Rezemberg = Excercicios gymnasticos pelos 2
Alcides Portuenses = Tribuna Real patente.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 145 (22 Jun. 1837), p. 1.

1837-06-24 Derrota dos carlistas.
A Vedeta da liberdade, suplemento ao n.º 139 (24 Jun. 1837).

1837-06-28 Lisboa, 14 de Junho. Litteratura.
Não cós pareça nisto lisonjeiro
Que na verdade tão certa e tão notória
Me faz que della seja pregoeiro.
Bernardes.
No dia 6 de Maio do corrente anno publicou-se nesta capital o 1.º numero do Panorama, Jornal
Litterario e Instructivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis.
Sáe todos os sabbados, contém oito paginas em oitavo grande, e se vende pelo módico reco de
35 réis cada numero.
Este Jornal que vem sempre ornado de uma, ou mais estampas, foi talhado pelo molde de
Penny Magazine, Magasin Pittoresque, Musée des Familles, e outras interessantes publicações
que em França e Inglaterra muito tem concorrido para derramar entre o povo uma instrucção
fácil, barata, e proveitosa. Os quatro números do Panorama que formão a 1.ª parte de tão
excellente colecção tem por nós sido lidos com prazer e avidez. A amenidade do estilo, e
pureza de dicção com que vem escritos tornão, a nosso ver este Jornal de um merito mui
subido, e digno de figurar entre os mais valiosos subsidios da nossa moderna litteratura. É por
isso que o julgamos merecedor de andar nas mãos de doutos, e indoutos, para servir de recreio
a uns, e de proveitoza lição a outros. Assim é, segundo nos parece, que deve ser encarado o
merito intrínseco do Panorama Litterario.
[sobre a disposição das matérias; e explicitação dos conteúdos do 1.º e 2.º n.º]
Julgamos desnecessario prosseguir na demonstração das matérias contidas em os numeros
immediatos, pois que havemos dito quanto basta para mostrar o valor de uma das poucas
publicações periódicas que entre nos tem apparecido com feições verdadeiramente letterarias: e
com o duplicado merito e ser composta de artigos quasi todos originais; Rogamos ao culto
redactor do Panorama que sem fazer cabedal do que dizem zoilos, busque dar preferência no
seu Jornal a artigos escolhidos de litteratura portugueza, não consentindo que existão por mais
tempo envoltos no pó do esquecimento tão bellos monumentos de eloquência e litteratura como
os que apparecem em um sem numero de nossos classicos. […] Que tacto mais historiador do
que o de João de Barros, ou Damião de Goes?
Approvamos inteiramente o systema que tem seguido o Panorama, de não dar cabimento nas
suas columnas a assumptos que tenhão relação com a politica. Com gosto temos observado que
elle evita toda a casta de allusões que possa offender os diversos partidos que nos agitão, o
Panorama é uma arena onde só deve contender as letras, e jamais a fúria das paixões populares.
[desejo do articulista de ver inseridos artigos de gramática, filosofia]
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[desejo do articulista de ver inseridos artigos de gramática, filosofia]
Oxalá que tão proveitosa associação possa ir avante com o seu nobre empenho, animando
assim os escriptores, como os artistas portuguezes, que em algumas estampas que ornão o
Panorama mostrão que a arte de abrir desenho em madeira caminha entre nós para um estado
de aperfeiçoamento.
(O Correio)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 143 (20 Jun. 1837), p.2-3.

1837-07-01 Optica. Novo microscopio solar.
Neste microscopio, que se mostra em Londres, aliás chamado Solar com pouca propriedade,
pois que a luz do Sol, que não raras vezes falha, e particularmente na Capital dda Grãa
Bretanha, é supprida por uma luz artificial, que correntes de gaz oxigeneo e hydrogeno
projectadas sobre uma bola de cal viva produzem: esta mesma luz é reflectida por um espelo
concavo sobre uma lente da mesma dimesnao, collocada no foco do dito espelho.
Applicão-se defronte da lente as parcellas contidas entre duas laminas de mica. Os raios
luminosos, depois de atravessarem a lente, divergem sob um angulo de 40 a 50 gráos, e vao
pintar em cima de uma parede caiada a sombra dos objectos engrossados ou magnificados
(como fallão os Inglezes) quihentas mil vezes.
Alli a aza da mosca parece do tamanho de um oinho de vento: uma renda de Bruxellas figura
uma rede de cabos com malhas da largura de um pé em quadro. Porem o mais estupendo
espectaculo é o de uma gota d’agoa, na qual se vêem mecher, com indizivel vivacidade,
batalhoes de monstros animados, de aspecto semelheante aos dos dragoes fabulosos, que dao
combates tao atrozes e se matão com tal furir, que os espectadores horrorizados deixão os
assentos e fogem. Os taes monstros, armados de pontas e unhas são de 6 ou 8 pés de
comprimento; bem entendido que os maiores são só que assaltão e devorão os pequenos. Isto é
a lei natural, que tambem se encontra  entre os homens.
Acontece que uma fevera de planta aquatica apparece como um grande pinheiro nesta gota de
agoa: animalejos de outra casta, como outros tantos monstros, saltão nos ramos, dobrão-os, e
quebrão de tal sorte que se cuida ouvir o ruido. Uma gota de vinagre apresenta massas de
giboias entrelaçadas, que se enrolão, e desenrolão de mil modos differentes. Cada liquido
possue um reino animal differente. Esta descoberta, que brevemente se espalhará pelo
Continente, terá em resultado, swegundo observa com graça o author, destuir a religiao dos
Brahmines, que tomão as mais minuciosas precauções para não engolir animaes. Provar-se-
lhes-ha, sem replica, que não podem tragar um golo de agoa, mesmo vinda do Rio Sacro-Santo
(o Ganges), sem alojarem no estomago milhoes de antepassados.
Todas as manhãs reunioes de sabios concorrem para submetter ao instrumento corpos de toda a
especie, e estudar os movimentos da circulação do sangue, e da seiva. Muitas obras serão
publicadas d’aqui a pouco, que darão sobre esta descoberta os mais curiosos detalhes e
informações.
(Le Voleur)
O Recreio, n.º 7 (Jul. 1837), p.158.

1837-07-01 Sociedade universal de socorros mútuos.
O Recreio, n.º 7 (Jul. 1837), p.151.

1837-07-02 Nova lithographia no largo da Quintella.
O Sr. Antonio Carvalho de lemos, a quem temos encarregado os desenhos de todas as estampas
publicadas nos differentes n.ºos do nosso Jornal, e que tem sabido desempenhar de um modo,
que tanta honra faz a este nossos artista, acabe de estabelecer uma Officina Lithographiica no
Largo do Quintella n.º 1 – Não podemos deixpois deixar de o recommendar aos nossos
compatriotas, lisongeando-nos de que elle saberá corresponder á idéa que dos seus talentos na
arte do desenho se tem dado, e que já lhe tem adquirido não pequena reputação.
O Recreio, n.º 7 (Jul. 1837), p.172.

1837-07-03 A primavera de Antonio Feliciano de Castilho, 2.ª edição.
A Vedeta da liberdade, n.º 145 (3 Jul. 1837), p. 1.

1837-07-03 Thomaz Ferreira da Silva, Pintor, morador no Largo do Corpo da Guarda, casa n.º 24 na
Cidade do Porto, incumbe-se de fazer toda e qualquer obra de pintura, bem como d’ouro o
melhor possivel. Além disto tambem se incumbe d’Imagens, Sanctuarios, etc. e qualquer obra
de talha que se lhe offereça. Convida a todas as Pessoas que do seu préstimo se quizerem
utilisar, se dignem procura-lo na sua morada acima mencionada.
O Artilheiro, n.º 144 (3 Jul. 1837), p. 4.

1837-07-03 Vocabulario de physica ou definições dos termos de que se faz uso nesta Sciencia.
Achromatismo (sem côr) – em optica, um composto de lentes concavas e convexas de
differentes densidades, ue corrige, nos objectivos dos oculos e microscopios aperfeiçoados, a
differente refrangibiliddade dos raios nocivos á clareza da imagem.
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differentes densidades, ue corrige, nos objectivos dos oculos e microscopios aperfeiçoados, a
differente refrangibiliddade dos raios nocivos á clareza da imagem.
Camera obscura – instrumento por meio do qual se vêem na parede as imagens invertidas, e
que se podem ver direitas, vendo-as por um espelho situado horisontalmente.
Camera lucida – nome que se dá a um prisma de vidro rectangular por meio do qual se vê
sobre um papelão situado horisontalmente a imagem dos objectos ambientes, de maneira que
se podem desenhar.
Fantasmagoria – É a lanterna magica aperfeiçoada.
Lanterna magica – instrumento com duas lentes, por meio do qual se representão em grande
pequenos objectos.
Megascopio – Modificação da camara escura. Ha duas sortes de megascopios, o lucernal e o
solar.
Microscopio – Instrumento simples ou composto que augmenta os objectos.
Natureza – Em physica, designa-se por este nome a reuniao dos seres que compõe o Universo e
das leis que os regem
Objectivo – Lente que concentra no seu foco os raios que recebe dos objectos.
Optica– Parte da physica que tem por objecto os phenomenos da visão, etc.
O Recreio, suplemento (1837), p. 1-11.

1837-07-05 Publicão-se já em Portugal alguns periodicos scientificos, os quaes podem dar era resultado
não pequenas vantagens á pátria; se (como esperamos) os Portuguezes não recuzarem colhê-las
– deão-lhes mais protecção, e dediquem algum tempo á sua leitura; por ela libarão proveitosa
instrucção, sendo por est’arte preenchido o mais que louvável fim, a que se indereção as lidas
litterarias, que seus ilustres redactores se hão traçado.
É o intento d’aqueles escriptores espargir as luzes por todas as classes da sociedades, pondo ao
alcance de todos a leitura das mais interessantes matérias dos diversos ramos da sciencia, e da
litteratura, sem que hajao mister recorrer a tratados originaes, e extensos; para que lhes falem
de ordinário tempo, e por ventura meios, sendo, alem d’isso, tarefa, que só cumpre aos Sábios.
Os periodicos, cujo fim é politico, são a columna, sustentadora da Liberdade, contendo o poder
dentro do circulo dos seus deveres, e obrigando-o ao cumprimento e suas obrigações,
instruindo ao mesmo passo o povo acerca do que lhe cumpre, ou seja em relação aos
governantes, ou entre si, ou mesmo a respeito dos outros povos, mas que de vezes em lugar de
dirigirem ao governo saudáveis conselhos lhe despedem tiros, e o atacao com a pólvora, e bala
de espirito de partido? – que de vezes em lugar de esclarecer o povo, pelo contrario o iludem, e
curão de desvairar a opinião publica com o só proposito de tocar taes, ou quaes fins, que
descomedida ambição aponta – se pois elles são uteis, não estão por outro lado isentos de
abusos causadores de inconvenientes, a que de maneira alguma estão sujeitos os Periodicos
puramente scientificios.
Por esta ocasião recomendados á mocidade literária Portugueza toda a protecção possível ás
produções de literatura nacionaes, e pedimos ás Companhias de Açores Portuguezes acolhão as
producções Dramáticas nacionaes, lembrando-lhes aqui um Drama =Maria Walk, ou a prisão
de Edembourg – Drama Romântico de J. A. Pimentel, estudante da Universidade de Coimbra –
é por este meio que os génios se animao, e se elevão.
A Vedeta da liberdade, n.º 147 (5 Jul. 1837), p. 3.

1837-07-05 Bellas Artes. A abertura das Aulas de Pintura Histórica; Anatomia Pictorica; e Perspectiva
Linear e Óptica; pertencentes à Academia Portuense de Bellas Artes, terá logar no dia 8 do
corrente mez de Julho, pelas 11 horas da manhã na Sala grande do Edifício do Museu
Portuense em S. Lazaro; sendo a sua entrada em frente do Jardim Público. – O Lente da
Academia Portuense de Bellas Artes, Joaquim Rodrigues Braga, que em rasao das obras que
estorvarão, só agora pode começar as prelecções correspondentes a cada huma das Aulas;
convida a cada hum dos seus Discípulos, e aos das mais Aulas da mesma Academia, incluindo
os da de Desenho  que foi de Marinha e Commercio, hoje Polytechnica incorporada á
Portuense de Bellas Artes, pelo Decreto de 22 de Novembro de 1837, expressado pela Portaria
de 20 de Abril do corrente anno; a concorrer e assistir á leitura de hum discurso analogo. –
Igual convite tem a honra de dirigir a todos os seus Amigos, e Patrícios, e em geral a todas as
Pessoas amantes das Bellas Artes, intendendo ter d’este modo satisfeito, se não como seu
desejo, como as circunstancias á attenção e civilidade a que tem direito as pessoas de
consideração por sua authoridade e dignidade, e a que o mesmo Lente não deseja jamais faltar.
O Artilheiro, n.º 146 (5 Jul. 1837), p. 4.
A Vedeta da liberdade, n.º 148 (6 Jul. 1837), p. 3.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 157 (6 Jul. 1837), p. 1.
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1837-07-08 Particularidades relativas às cores.
[influencia que duas cores exercem uma sobre a outra quando se acham em justaposição]
O Panorama, n.º 10 (8 Jul. 1837), p.76-77.

1837-07-10 Real Theatro de S. João.
O Portuense José dos Reis recem-chegado a esta Invicta Cidade, tem a honra de annunciar ao
respeitavel Publico, que quinta feira 13 do corrente é o dia destinado ao seu Beneficio. Os
promenores do espectáculo se annunciarão nas noticias e Cartazes.
A Vedeta da liberdade, n.º 151 (10 Jul. 1837), p. 1.

1837-07-11 Sobre diversões publicas.
Diario do Governo, n.º161 (11 Jul. 1837), p. 805-806.

1837-07-11 Estampa de mapa.
Diario do Governo, n.º160 (10 Jul. 1837), p. 802.

1837-07-20 Nova Livraria Francesa, Armazem d’Estampas e painéis. Rua do Ouro n.º 62 e 63.
Plantier tem a honra de participar ao respeitavel publico, que no dia de hoje vai abrir seu novo
estabelecimento onde se achará sempre um grande estabelecimento de livros Francezes em
todos os generos, estampas, litografias coloridas, principios de desenho e Paysagem, alburas,
etc, etc. recebe todas as incommendas destes objectos por preços mui commodos, o catalogo
dos livros se acha em a dita loja.
O Nacional, n.º 783 (20 Jul. 1837), p.[1].

1837-07-21 No campo da Regeneração (vulgo Campo de S.to Ovidio) casa n.º 3 se acha estabelecida uma
nova fabrica de Estamparia na qual se estampao letras, Conhecimentos, Bilhetes para Botica, e
de visita, cartas de enterro, e diversos sanctos e retratos, tudo por prços commodos.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 170 (21 Jul. 1837), p. 1.

1837-07-22 A primavera – poema do sr. Castilho.
O Panorama, n.º 12 (22 Jul. 1837), p.104.

1837-07-28 Nova Livraria Francesa, rua do Ouro n.º 62 e 63.
PLANTIER acaba de receber pelo Navio Francez, Rose du Tage, um grande sortimento de livros
em todos os géneros, litografias pretas e coloridas, novos principios de desenho e academias de
Julien e Chatillon, bonitas collecções de pássaros coloridos, flores de todas as qualidades,
caricaturas modernas, albums, etc. etc.: os preços sempre mui commodos.
Diario do Governo, n.º 176 (28 Jul. 1837), p.870.

1837-08-08 Quem acha-se o desenho do Retrato de S.M.I. o Duque de Bragança, de saudoza memoria,
executado pelo Artista Vicente Mallio, que se perdeu n’um dos corredores do Palacio das
Cortes, no dia 6 do corrente, e o queira restituir, dirija-se ao escritório da Direcção do Gratos,
rua d’Atalaia n.º 33, ao Bairro-alto, e receberá boas Alviçaras.
O Gratis, n.º 90 (8 Ago. 1837), p. 1.

1837-08-11 Um Professor Allemao oferece-se para dar lições scientificas na lingoa allemã, franceza, e
hespanhola, em todos os ramos da Mathematica, desenho militar, e da Architectura, sciencias
militares, principalmente fortificação e história militar; com preferência deseja estabelecer-se
em uma casa respeitavel para a educação dos filhos: a sua morada é na hospedaria da Ancora,
junto ao cáes do Sodré, rua dos Romulares n.º 2.
Diario do Governo, n.º188 (11 Ago. 1837), p. 920.

1837-08-16 Os artistas da cidade eterna. Pelas cartas do Porto de 8 do corrente sabemos que os Artistas da
Cidade Eterna tem voluntariamente concorrido a formar um Batalhão Cívico para defender as
Instituições proclamadas em Setembro; eis-aqui mais desmentimento solemne ao desaforo com
que os devoristas clamavam que toda a Nação queria a Carta, e suspirava pelo seu governo.
O facto é que a Nação em toda a parte se tem abertamente declarado contra os proclamadores
da Carta, ou do absolutismo, debaixo do nome della, e que a pequena facção que serve os
devoristas, em toda a parte se tem visto não é só desamparada do auxilio popular, mas até
hostilizada, e perseguida pelos povos, quando estes tem força pata resistir-lhe. […]
O Nacional, n.º 804 (16 Ago. 1837), p.[3]

1837-08-21 Escola politécnica: conhecimentos preparatórios para as matriculas, Diario do Governo, n.º
196 (21 Ago. 1837), p. 954.

1837-08-26 Physionomia. Conjecturas acerca do nariz.
O Panorama, n.º 17 (26 Ago. 1837), p.132-134.

1837-08-29 [pintura oriental, flores de cera, lithocromia e pintura a oleo, gravar cobre]
Ensina-se com poucas lições a pintura oriental tão vantajosamente conhecida dos amantes das
artes, ou a maneira d’imitar as flores, borboletas, passaros, frutas &c. Esta pintura com cores
tão vivas e maravilhosas, e tão agradavel á vista, póde executar-se sobre a Seda, o Veludo, o
Panno &c. como sobre o papel, tem muito atractivo para as Senhoras e se ensina como se acaba
de dizer em pouco tempo.



A Retratística em Portugal e a introdução da Daguerreotipia (1830-1845). Catarina Miranda. 85

Panno &c. como sobre o papel, tem muito atractivo para as Senhoras e se ensina como se acaba
de dizer em pouco tempo.
O mesmo professor ensina também a maneira pouco conhecida de fazer flores de Cera
imitando as naturaes sem ter necessidade de moldura.
A maneira de pintar as obras de gravura ou lithographia.
Lithocromia e pintura a oleo sobre vidro com debuxos variados em ouro ou prata, ensina-se por
um methodo muito superior aos conhecidos até agora. Estes dous methodos de pintar a oleo
offerecem  occupações mui agradaveis, e são como a pintura oriental um modo fácil para
adquirir conhecimentos para variar as cores, cousa tão difficultosa de aprender pelo methodo
ordinario.
Ensina-se tambem a fazer os espelhos, gravar sobre o cobre qualquer figura que seja, e passar
os debuxos e gravuras sobre a madeira, e também fingir o mármore sobre as obras de folha, tal
como as que vem dos pazes estrangeiros, e outras muitas cousas relativas a estas artes.
Um professor que assiste com o primeiro se offerece a ensinar a escrever em 20 ou 25 dias as
pessoas que não sabem, e a aperfeiçoar a letra d’aquelles que a teem pouco elegante.
Os professores morão na rua dos Tres Reis Magos n.º 17 andar 2.º, e se offerecem a dar lições
em sua casa ou em casas particulares, aos preços os mais moderados. As amostras estarão
patentes.
A Vedeta da liberdade, n.º 191 (29 Ago. 1837), p. 1.

1837-09-09 Hygiena publica. Conservação dos dentes – precauções relativas aos meninos.
O Panorama, n.º 19 (9 Set. 1837), p. 151-52.

1837-09-11 Colégio de educação de meninas de que é directora
D. Guilhermina Grotilde da Cunha; na rua da Ferraria de baixo n.º 116 e 117, até ao S. Miguel
proximo futuro, e de então por diante na rua Nova dos Inglezes n.º 10. ensina-se n’este Colégio
a fazer méa, costura, bordar a branco, matiz, ouro e prata: Primeiras Letras, Arithmetica,
Grammatica Portugueza, Francez, Inglez e Italiano, Musica, Dança, Desenho e geografia. Ha
tres classes de Educandas: a 1.º é as que estão permanentes no Collegio; a 2.ª as que vem pela
manhã e voltão de tarde; e a 3.ª as que vem de manha e de tarde; tudo em preços commodos.
A Vedeta da liberdade, n.º 201 (11 Set. 1837), p. 1.

1837-09-14 Real Theatro de S. João.
O Portuense José dos Reis anuncia a tão respeitavel público que a funcção que estava destinada
para seu beneficio a 1 de Julho, e não tendo effeito e executará no dia sexta feira 15 do
corrente, promettendo fazer todos os esforços para desempenhar o espectaculo com toda a
exactidão, energia e delicadeza, que merece o indulgente e generoso público da mais nobre,
heróica e invicta Cidade.
Principiará ás 8 e meia.
N. B. os bilhetes de camarotes e cadeiras, que forão passados para o dia 13 de Julho anterior,
tem entrada no dia sexta feira 14 do corrente.
A Vedeta da liberdade, n.º 204 (14 Set. 1837), p. 1.

1837-09-19 [Matrículas da Academia Politécnica do Porto]
João Baptista Ribeiro, Director Litterario d’ Academia Polytechica do Porto, faz público, que
no dia 20 do corrente se hão de abrir as matriculas para o anno lectivo futuro, as quaes durarão
até ao dia 30. Os Estudantes que concorrerem a matricular-se alem do prazo marcado, só
poderão ser admittidos até 10 de Outubro, allegando motivo justificado. […]
A Vedeta da liberdade, n.º 208 (19 Set. 1837), p. 1.

1837-09-20 [Matrículas da Academia Portuense de Bellas Artes ]
Manuel Pamplona Carneiro Rangel, Visconde de Beire, Commendador das Ordens de Christo,
e Torre espada, General dos Exercitos Nacionaes, Sub-Inspector da Academia Portuense de
Bellas Artes, por Sua Magestade a Rainha, etc. etc., faço saber que em virtude do disposto nos
estatutos d’ Academia Portuense de Bellas Artes, se acha aberta a Matricula de todas as aulas
pertencentes à mesma Academia […]
A Vedeta da liberdade, n.º 209 (20 Set. 1837), p. 1.

1837-09-21 Instruções para a matricula nas aulas da academia de Bellas Artes de Lisboa.
Todas as pessoas que dezejem matricular-se na Aula de Dezenho Histórico, cujo estudo é
preliminar ao de todas as outras Aulas”
aulas de que o instituto se compõe:
dezenho Histórico
arquitectura civil
escultura
pintura historica
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1837-09-23 Meteorologia. 2.º dos fogos, ou lumes fátuos.
O Panorama, n.º 21 (23 Set. 1837), p.165-166.

1837-09-23 Origem da typographia – typographia portugueza.
2.º (veja-se o n.º 4 do Panorama)
tendo dado antecedentemente uma noticia rápida da invenção da typographia, e da sua
propagação pela Europa, reservamos para um artigo especial o fallar acerca da sua introdução e
progresso em Portugal: porque depois de referir as origens destea dmiravel invento, o mais
curioso que ha na materia é sabermos como a arte typographica se estabeleceu no nosso paiz.
Infelizmente a história da sua introdução em Portugal não é menos escura do que a da sua
origem: entretanto poremos aqui o que sobre este objecto hoje se pode alcançar.
[…] entretanto creia cada um o que quizer, que nós assentaremos as origens da nossa
typographia nos monumentos que actualmente existem.
Os Judeus parecem terem sido os primeiros que em Portugal introduziram a arte de imprimir.
Dizem que as Communas de Lisboa e Leiria mandaramvir de Itália typographos da sua nação.
[em Lisboa do século XV imprimiu-se o Pentateurco hebraico]
Foi por 1490 que a typographia começou a ser excervida entre nos por impressões christãos.[+
breviário eborense, bracarense, almanaque perpetuo dos movimentos celestes, história de
Vespasiano]
… a gravura em madeira, hoje restuarada na Europa por beneficio dos jornaes populares…
[sobre caracteres extrínsecos e papeis em uso, e ornatos: o tipo comum era o gótico moderno]
O Panorama, n.º 21 (23 Set. 1837), p.163-165.

1837-09-25 Lyceu parisiense no largo do calhariz.
No dia 2 de Outubro de abrem as aulas deste estabelecimento. Os seus estatutos, e
aproveitamento moral e litterario dos Alumnos, assas recomendam este colégio.
Diario do governo, n.º 226 (25 Set. 1837), p. 1078.

1837-09-27 Quadro elementar da historia natural dos animaes, por M. Cuvier, ornados de quatroze
estampas a buril, e traduzidos em português por António de Almeida, Cirurgião da Real
Camara, impressos em Londres, em 2 volumes de 8.º grande: vendem-se cartonados por 2$400
rs., e enquadernados por 2$800 rs., na loja de Carvalho ao Chiado, defronte da rua de S.
Francisco n.º 2.
Diario do governo, n.º 228 (27 Set. 1837), p. 1088.

1837-09-29 A liberdade de imprensa é a garantia fundamental de todos os direitos, a salvaguarda das Leis,
a fundadora dos costumes e moralidade, a alavanca da illustração, e em fim o resumo de toda a
liberdade […] ela influi poderosamente no credito da sociedade, e meso na consciência dos
indivíduos que devemos respeitar sempre, deve todo o escritor conhecer bem o instrumento
que usa, que só a razão e a prudência podem dirigir…
Diario do governo, n.º 229 (28 Set. 1837), p. 1094.

1837-09-29 Um professor italiano, morador na Rua larga de S. Roque n.º 61, 2.º andar, se propõe a dar
lições de desenho por preço commodo.
Diario do governo, n.º 230 (29 Set. 1837), p. 1098.

1837-09-30 Particularidades relativas às cores.
[sobre uma descoberta susceptível de numerosas aplicações às artes; ideias das lições de
Chevreul; optica]

pintura de paisagem e produtos naturaes
gravura historica
gravura de paisagem
gravura de cunhos e medalhas
Diario do governo, n.º 223 (21 Set. 1837), p. 1064.
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Chevreul; optica]
O Panorama, n.º 22 (30 Set. 1837), p.173-175.
O Panorama, n.º 26 (28 Out. 1837), p.203-204.

1837-10-01 Aulas na Casa Pia.
Ensino mutuo de Lencaster, doutrina cristã, gramática portuguesa, caligrafia e aritmética,
inglês, francês, latim, geografia e história, filosofia racional e moral, pintura e desenho, musica
vocal e instrumental, dança e esgrima.
Diario do governo, n.º 231 (1 Out. 1837), p. 1104.

1837-10-03 Plano Geral da Cidade de Lisboa, publicado em 1826, contém ruas, praças e contornos da
cidade, desde Alcântara, até santa Apolónia. vende-se por 480 rs., na loja de Carvalho ao
Chiado, defronte da rua de S. Francisco, n.º 2; e na mesma loja se vende a colecção de
estampas intitulada = Ruas de Lisboa =, que  contém figuras illuminadas, que representam os
diversos trajes, e maneiras mais constantes das gentes, que servem e habitam a cidade: 6
quadernos contendo 30 estampas, por 2$880 rs.
Diario do Governo, n.º 233 (3 Out.1837), p. 1112.
Cf. Diario do Governo, n.º195 (19 Ago.1835), p. 810.

1837-10-06 José dos Reis, Portuense, tem a honra de annunciar a este respeitavel publico, que no Domingo
8 do corrente, em união da sua companhia, no theatro construído no circo olímpico, rua nova
de santo Antonio, executará uma brilhante funcção Atheniense e Gimnastica; os pormenores do
espectaculo se annunciarão por noticias e cartazes, achando-se o amphitheatro adornado
decentemente. Dará principio ás 4 da tarde.
Para maior commodidade do público, os camarotes estarão á venda desde sabbado, das 10
horas da manhã por diante.
Preços camarotes…………960 réis.
Preços  Platéa Superior….. 200 réis.
Preços Dita Inferior …….. 120 réis.
A Vedeta da liberdade, n.º 223 (6 Out. 1837), p. 1.

1837-10-13 O Portuense José dos Reis, annuncia a este respeitável publico, que Domingo 15 do corrente
executará a segunda funcção no Theatro construído no Circo Olímpico, na qual se verão grande
sortes novas, apresentando-se em este dia pela primeira vez os actores hespanhoes Antonio
Dias, e Pantaleão Inhigo, em união com Josefa Soler a desempenharem a grandiosíssima
Tonadilla Hespanhola conhecida nos Theatros de Lisboa por o Poeta e o Muzico ou a Chiquita,
concluindo a dita Tonadilla com as divertidas modinhas de Tripili, para cujo effeito se
augmentou a orquestra: os pormenores do espectáculo se verão nas noticias e cartazes, se dará
principio ás 3 1/2 em ponto da tarde, por uma magestosa peça de musica.
A Vedeta da liberdade, n.º 229 (13 Out. 1837), p. 1.

1837-10-13 José Maria Fernandes, tendo estado até agora em companhia de José Garcia de Moraes, nos
passeios da Cordoaria, acaba de estabelecer-se nos mesmo passeios n.º 28 e 29. Na sua loja se
encadernão livros no melhor gosto, e se vendem diversas obras francesas, por preços razoáveis.
Elle roga aos seus amigos queirão continuar a protegê-lo, na certeza de que procurará por todos
os meios servi-los e agradar-lhes.
O mesmo aviza aos assignantes do Panorama, que assignarão na loja de Garcia, queirão
procurar os folhetos na loja n.º 28 e 29; aquelles Srs. que quizerem ainda assignar pode-lo-hao
fazer, na certeza de que é um Jornal muito instructivo.
A Vedeta da liberdade, n.º 229 (13 Out. 1837), p. 1.

1837-10-16 Baptismo de sua Alteza Real o principe herdeiro de Portugal. [descrição de duas páginas do
baptizado de D. Pedro, filho de D. Maria, duqueza de Bragança e Bourbon e D. Fernando Saxe
Coburgo-Gotha]
Periodico dos pobres no Porto, n.º 175 (16 Out. 1837), p. 4.

1837-10-23 Os Professores que ensinão a escrever, a aperfeiçoar a letras em menos de 20 ou 25 dias, e
tambem a pintar de varios meios, morão agora para pouco tempo no largo de S. Domingos n.º
45, 2.º andar.
A Vedeta da liberdade, n.º 238 (23 Out. 1837), p. 1.

1837-10-27 Collegio do Bonjardim.
José Rodrigo Paços, Professor Régio de Grammatica, e Lingua Latina na Cidade do Porto,
continua a ter o seu Collegio de Educação na sua casa do Bomjardim n.º 195 A, 125 E.
As Disciplinas, que actualmente se ensinao no Collegio, são: Primeiras Letras, Lingua Latina,
Lingua Franceza, Lingua Ingleza, Philosofia Racional e Moral, Rhetorica, e sufficientes noções
de Geometria e Geografia.
Para todas estas Disciplinas se admittem Estudantes de for a por paga razoável, excepto a
Lingua Latina, cujo ensino é gratuito.
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Lingua Latina, cujo ensino é gratuito.
Os Educandos pagarão 120$000 réis annuaes, em semestre adiantados, isto é 60$000 réis no
dia de entrada, e 60$000 reis aos seis mezes.
Tudo o que são prendas, como Musica, Dança, etc, será pago pelos educandos.
A Vedeta da liberdade, n.º 241 (27 Out. 1837), p. 1.

1837-10-28 O Portuense José dos Reis, annuncia a este respeitavel público que Domingo 29 do corrente dia
de grande gala, executará uma brilhante função em o Theatro construído no Circo Olympico,
em a qual desempenhará as maravilhosas e illusorias operações de Fantasmagoria.
O Theatro estará ricamente adornado.
Nota. – N’este dia não se permitte a entrada na caixa do Theatro a pessoa alguma que não
seja das que trabalhão.
Os pormenores do Espectaculo se verão nas noticias e cartazes.
A Vedeta da liberdade, n.º 242 (28 Out. 1837), p. 1.

1837-11-02 Offerecimentos. Joaquim Pedro Duarte Corrêa, Doutor formado em Medicina, recentemente
chegado de Pariz, tem a honra de offerecer ao publico o seu prestimo Medico, e igualmente
participa ás pessoas necessitadas, que o quizerem consultar, que se acha em caza todos os dias
desde o meio dia até ás tres horas, e pela manhã até ás nove, na Careirinha do Soccorco n.º 28,
2.º andar.
O Gratis: jornal d'annuncios, n.º 126 (2 Nov.1837), p. 352.

1837-11-04 Circo Olympico.
O Portuense José dos Reis tem a satisfação de annunciar a este respeitavel público que a
funcção que estava destinada para Domingo passado, que por causa do tempo não teve effeito,
se executa amanha Domingo 5 do corrente, estando todo o anfitheatro ricamente adornado, e
em todo o dia se lançará ao ar quantidade de fogo artificial, e tanto ao começar o espectaculo
como ao apparecer o Retrato da nossa Augusta Rainha, será annunciado por maravilhosas
girândolas de foguetes.
Nota. – Em este dia não se permitte a entrada na caixa do Theatro a pessoa alguma que não
seja das que trabalhão, por causa de não incomodarem na occasião em que se execute a
Fantasmagoria. Preços os do costume. O Espectaculo começará ás 3 horas e meia da tarde.
A musica militar do 1.º Batalhão da Guarda nacional tem destinado para esta tarde grandiosas
peças de musica do melhor gosto.
A Vedeta da liberdade, n.º 247 (4 Nov. 1837), p. 1.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 192 (4 Nov. 1837), p. 1.

1837-11-04 Bellas Artes-viagens.
Não pretendemos neste artigo dar a conhecer as vantagens, que os litteratos e artistas podem
adquirir por meio das viagens; porque julgâmos ocioso querer demonstrar uma verdade, que a
razão e a experiencia teem sobejamente confirmado: porém levamos o fito em apontar com a
maior franqueza e imparcialidade, quaes são as qualidades e requisitos, que se devem exigir
dos que se propoem a viajar para exercerem as Bellas-Artes, indicando ao mesmo passo as
consequências que se seguem da falta deste predicados, e o pouco ou antes nenhum fructo, que
das viagens resultam aos que estribam todo o seu saber a valia na magica palavra viajar.[…]
depois que se aperfeiçoou a arte da gravura, as melhores collecções dos grandes mestres teem
corrido toda a Europa: e deve, advertir os louvadores das viagens no que disse um grave auctor:
quem não estuda pelas estampas de Rafael, não aprenderá vendo os seus originaes. Os gessos
antigos teem sido reproduzidos e enviados por toda a Europa, po meio das formas. As
collecções de estampas de ruínas, e de architectura antiga e moderna correm por toda a parte.
Os livros e preceitos das artes teem-se divulgado: e aquelle que for dotado de netrual inclinação
para as Bellas-Artes, pode no seu paiz, com os estudos particulares e publicos, alcançar os
conhecimentos que oxalá não faltassem a muitos viajantes tão pagos de si mesmo!
O Panorama, n.º 27 (4 Nov. 1837), p.210-211.

1837-11-05 Pintura – santa Isabel, rainha de Hungria, por Murillo.
Diario do Governo, n.º 261 (5 Nov.1837), p.1234.

1837-11-06 Panorama.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 193 (6 Nov. 1837), p. 1.

1837-11-06 Acha-se estabelecido nesta Cidade um Artista de Pintura, que retracta a crayão, miniatura, ou
Oleo: aquellas pessoas que precisarem do dito Artista, serão servidos modicamente, e o podem
procurar na rua chã 3.º andar n.º 89.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 202 (16 Nov. 1837), p. 1.

1837-11-18 O Minho na sua cultura.
O Panorama, n.º 29 (18 Nov. 1837), p. 227-28.
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1837-11-21 Variedades. Appareceo em publico, sahido dos Prelos Mechanicos o Sr. J. Villeneuve, rua do
Ouvidor n.º 65, um elegante Volume, que se recommeda á leitura dos amigos das Letras, tanto
pela sua materia, como pela nitidez da edicção. Esta Obra composta, e impressa na cidade do
Porto, sob o titulo de – Voz do Propheta – foi avidamente procurada, apenas no Jornal do
Commercio se publicavao separadamente os Capítulos de suas series, é proproção que
chegavao tambem separados. Sua leitura assim interrompida, era com tudo tão interessante,
que fez os Leitores desejar a posse de todos os Capítulos em um só volume; e o sr. Villeneuve
se prestou de bom grado a este desejo, dando-nos já completa toda a Voz do Propheta, e
tornando mais preciosa a sua bella edicção pelo accrescentamento da celebre visao do Velho de
Hajurú, que aqui tanto commoveu os ânimos, quando publicada no Diario do Governo em
1829 […]
(O Correio Official do Rio de Janeiro)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 206 (21 Nov. 1837), p. 4.

1837-11-21 João Baptista Fontana, desejando promover quanto em si cabe a Industria Nacional, convida as
Portuenses fundidores, e Latoeiros para gratuita e praticamente lhe demonstrar um processo de
fundição de corrente de ar, servindo de combustível o carvão Inglez, tornando-se por isto muito
mais barato e despesa de fundição, e melhor apuro dos metaes em fuzão: - E como o
annunciante se não póde demorar mais de 15 a 20 dias nesta Cidade, lembra se dirijao a elle na
sua Quinta e Fabrica de Lordello, na certeza de que não receberá nem o mais diminuto premio
deste offerecimento, pois se algum merece tudo offerece á industria do seu Paiz.
A Vedeta da liberdade, n.º 261 (21 Nov. 1837), p. 1.

1837-11-23 O Patriotismo dirigindo o Museu Portuense.
[communicado]
O Director deste Estabelecimento, não contente com have-lo formado em local impróprio, por
muito húmido e por não ter luz conveniente, fez prolongar aquella Galeria, apezar de taes
inconvenientes: para isso reconheceu-se, logo no acto de arrrematar a obra, a necessidade de
praticar um grande arco que ligasse a Galeria já existente é que se havia de seguir: devia esse
arco fazer parte da obra arrematada: porem de tal sorte foi lavrado o auto d’arrematação que o
arco foi feito não á custa do arrematante, como devia ser, mas sim á custa da Fazenda Publica,
do que ficou ficar esta lesada em cento e tantos mil réis[…]
(Um Amigo dos verdadeiros Patriotas)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 207 (23 Nov. 1837), p. 4.

1837-11-23 Largo da Batalha n.º 30 2.º andar, Deposito da Livraria Belga e Franceza, de Lisboa; na
sobredita Livraria se achão quaesquer obras de linguas portugueza e estrangeiras, a venda deve
ter lugar no dia 21 do corrente. Nesta livraria se achão tambem painéis e molduras, gravuras
modernas; tudo por preços os mais commodos que possivel for.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 207 (23 Nov. 1837), p. 4.

1837-11-25 Livraria belga-franceza.
Largo da Batalha n.º 30, 2.º andar. Acaba de estabelecer-se nesta Cidade um Deposito da Casa
de Lisboa; não somente tem um excellente sortimento de livros na lingua Portugueza e
Estrangeiras – mas se encarrega de mandar vir de Lisboa quaesquer outros que se encontrem
no Catalogo Impresso, em cada viagem do vapor Porto.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 210 (25 Nov. 1837), p. 1.

1837-11-30 Liberdade de imprensa.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 214 (30 Nov. 1837), p.3-4.

1837-11-30 O Artista encarregado do desenho das estampas, que fazem parte deste jornal, encarrega-se de
fazer retratos tanto em miniatura; como lithographados: igualmente se promptifica a dar lições
de desenho: quem se quizer aproveitar do seu prestimo, o póde procurar todos os dias das 9
horas da manhãa até ás duas da tarde, na Officina Litographica de Lency, na Travessa do
Secretario de Guerra n.º 3 – 1.o andar: E na mesma officina se toma entrega de qualquer obra
Litographica, tanto de musica, como de desenho, escriptas, mappas &c. e se promptifica com a
maior brevidade, perfeição, e commodidade de preço.
O Ramalhete, n.º 2 (30 Nov. 1837), p. 16.

1837-12- Academia de Bellas Artes de Lisboa. Sua Magestade ElRei D. Fernando, na sexta feira 24 de
Novembro pelas tres horas da tarde, dignou-se visitar a Academia das Bellas Artes de Lisboa,
no edifício de S. Francisco da Cidade. Ja sua Magestade lhe tinha feito a mesma honra no dia
31 de Junho do corrente anno, tempo em que as coisas ainda alli estavam todas no seu
principio: mas já nesse mesmo principio Sua Magestade vio a ordem em que tudo começava, e
observou o zelo, a intelligencia, e a melhor disposição que se encontrava em todos os
Professores, que então achou juntos em conferencia, e com os quaes depois foi examinar os
trabalhos começados nos principais ramos daquelle novo e ta útil Estabelecimento.
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trabalhos começados nos principais ramos daquelle novo e ta útil Estabelecimento.
Porem nesta visita do dia 2 de Novembro Sua Magestade achou já tudo em progresso, e em
adiantamento bem notavel, considerando as Aulas todas quasi ao seu completo particularmente
a de Desenho, a de Gravura Historica, e as duas de Pintura, cheias dos melhores quadros, tanto
das escholas Estrangeiras como principalmente da escholas portugueza, ainda não justamente
apreciada pelos naturaes, e nem ainda conhecida pelos Estrangeiros, a cujas escholas a
Portugueza certamente não é inferior. […] E todas estas Famílias protegerão sempre as Artes e
cultivarão ellas mesmas as letras […]
O Nacional, n.º 907 (20 Dez. 1837), p. 7208.

1837-12-01 Programma para as festas Munícipes da Antiga, mui nobre, sempre leal, e invicta Cidade do
Porto, por occasião do nascimento do Príncipe Real, o Sereníssimo Senhor D. Pedro de
Alcântara.
Levantar-se-ha na Praça de D. Pedro uma Columna, em tudo o mais conforme possível ao
modelo do Professor Joaquim Rafael, um dos approvados ara o Monumento destinado á
memoria do Duque de Bragança, devendo com tudo conter sobre as quatro faces do pedestal –
o Retrato de S. M. a rainha – O Retrato de S. M. El-Rei – O Retrato de S.A..R. o Príncipe – e o
dia feliz do Nascimento: Em quanto a Ornatos, Emblemas, e Disticos, o tempo, e as
circumstancias determinarão as differentes legendas ao assumpto apropriadas, e ao tempo, e ás
Instituições proclamadas debaixo dos principios da Constituição de 1822.
Haverá tres dias de festejos, começando em um Sabbado, e terminando em uma segunda feira,
do mez seguinte antecipadamente designados, e convidados todos os Portuenses a illuminarem
suas casas, e as Corporações a repicarem os sinos, etc. etc.
No 1.º dia haverá fogo no ar todo o dia em frente da casa da Camara, distribuído em girândolas
de hora em hora, e á noute a Columna circundada de Muzicas Militares.
No 2.º dia haverá a Festividade Religiosa de Missa, Oração e Te-Deum, convidadas as
Autoridades, e á noute a repetição da iluminação da Columna: Será distribuído neste dia aos
estabelecimento pios, e a cada um dos seus moradores, um arretel de carne, e um pão.
No 3.º dia haverá Expectaculo gratuito no Theatro Nacional, distribuidos os Camarotes pela
Camara ás famílias das Authoridades, e pessoas conspícuas, e as Platéas aos Empregados
públicos, e mais Cidadãos; Neste divertimento, inteiramente de Gala Portuense, terá lugar o
brilhantismo da função a que é dedicado.
Porto e Paços do Concelho 14 d’Outubro de 1837.
Luciano Simões de Carvalho, Presidente.
A Vedeta da liberdade, n.º 270 (1 Dez. 1837), p. 1.

1837-12-02 Manual Encyclopedico do Sr. E. A. Monteverde.
O Panorama, n.º 31 (2 Dez. 1837), p. 248.

1837-12-06 […] os portuenses que pela Nação, e pela Rainha se expozerão aos maiores trabalhos, e
angustias, não podião deixar de applaudir a régia prole, que vem solidar a Coroa de Maria 2.ª
Causa Constitucional Portugueza, significando assim externamente o vivo prazer, que por tão
fausto motivo lhes pula no coração.
A Cidade tem apresentado uma brilhante illuminação – na Praça de D. Pedro se levantou um
magnifico monumento de bella architectura, no qual se via também uma illuminação, que
apresentava a mais resplandecente vista, achando-se n’elle os retratos de S. M. a Rainha, d’El-
Rei, Seu Augusto esposo, do Príncipe recemnascido, e o dia 16 de Setembro dimanando da
Providencia sobre as quinas Portuguezas, no todo da columna se vião também caracterisadas as
batalhas, que o Porto pelejou contra o déspota usurpador das pátrias Liberdades, e da Causa
Portugueza. […]
A Vedeta da liberdade, n.º 274 (6 Dez. 1837), p. 1.

1837-12-14 Os Professores Estrangeiros que já se annunciarão para ensinar a escrever, e aperfeiçoar a
letras em poucos dias, e tambem a pintar a oleo á imitação do cobre, do panno &c. annuncião
hoje, a sua mudança de casa, como tambem que dentro de algum tempo vão a deixar esta
Cidade, onde mereceráõ ambos a approvação de todos os que tenhão ensinado. Os Professores
não receberáõ nenhum dinheiro adiantado, se não que para a garantia dos discipulos, estes o
depositaráõ se quizerem, em casa de quem lhes parecer, a qual pessoa o entregará depois de
concluidas as lições, e ensinada que esteja a pessoa. Os Artistas morão agora no largo de S.
Domingos n.º 45, 2.º andar.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 226 (14 Dez. 1837), p. 1.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 232 (21Dez. 1837), p. 1.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 235 (26 Dez. 1837), p. 1.

1837-12-14 Remechido. Consta-nos de origem mui respeitavel que a quadrilha do remechido sahira dos
montes, e se encaminhará para as visinhanças de Alcácer do Sal, discorrendo por um espaço de
9 legoas de terreno, sem achar opposição – este mesmo Remechido, que ha poucos dias um
Ministro do Governo nas Côrtes deu como havendo soffrido considerael rota […]
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montes, e se encaminhará para as visinhanças de Alcácer do Sal, discorrendo por um espaço de
9 legoas de terreno, sem achar opposição – este mesmo Remechido, que ha poucos dias um
Ministro do Governo nas Côrtes deu como havendo soffrido considerael rota […]
Periodico dos pobres no Porto, n.º 226 (14 Dez. 1837), p. 4.

1837-12-14 Regosijo publico portuense em celebração do fausto natalicio de S. A. R. o serenissimo
principe real.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 215 (1 Dez. 1837), p. 1.

1837-12-15 Sahio á luz um interessante livrinho intitulado – A Joven Aldeana – narração verdadeira,
impresso em bello papel e typo, adornado de quatorze estampas, e elegantemente brochado.
Acha-se á venda pelo módico preço de 120 réis nos livreiros Guimarães e Bastos aos
Caldeireiros, Estrella a S. Domingos, e  Novaes ás Hortas.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 227 (15 Dez. 1837), p. 1.

1837-12-16 Machina tachigraphica.
O Panorama, n.º 33 (16 Dez. 1837), p. 263.

1837-12-23 Os cemitérios.
O Panorama, n.º 34 (23 Dez. 1837), p. 268-69.

1837-12-26 prospecto Jornal O Director.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 235 (26 Dez. 1837), p. 1.

1838-01-04 Advertencia.
Os Redactores do Ramalhete, desejando quanto está ao seu alcance, promover o melhoramento
do seu Jornal, vendo que a estampaje dos desenhos, não os apresentava com aquella nitidez,
como que os mesmos são acabados, procurou encarregar deste trabalho um habil Artista
portuguez; porém como isto só poude ter logar, depois de passada a Festa do Natal, foi por esse
motivo, que alguns Senhores Assigantes, não receberam o n.º passado no dia proprio, mas sim
um, ou dois dias depois, cujo inconveniente está já remediado; esperando da sua bondade,
dewsculpem esta pequena falta, que foi occasionada principalmente para que os mesmos
Senhores recebam os desenhos muito mais perfeitos.
O Ramalhete, n.º 7 (4 Jan. 1838), p. 41.

1838-02-16 Professores de pintura e escripta.
A Vedeta da liberdade, n.º 168 (28 Jul. 1838), p. 1.
A Vedeta da liberdade, n.º 169 (30 Jul. 1838), p. 1.

1838-02-24 A imprensa periodica em Inglaterra em Dezembro de 1837.
[mostra a “prodigiosa circulação dos jrnaes na Grã-Bretanha]
O Panorama, n.º 43 (24 Fev. 1838), p. 61-62.

1838-02-27 SOMBRAS chinezas.
Acaba de chegar a este paiz huma Companhia de habilidosos artistas, que tem corrido as
principaes Côrtes da Europa, Africa, Asia, America….
um escolhido e rarissimo  divertimento, que se comporá de um belissimo, riquisssimo, e
elegantissimo gabinete fantasmagórico de Sombras Chinezas, alem de um mui divertido jogo
de destreza de mãos, e adivnhações…
este panno é pintado pelo celebre pintor d’arquitectura fosforica Jean Pôer, muito conhecido
em todas as Academias de lingoas mortas.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 50 (27 Fev. 1838), p. 197-198.

1838-03-22 Programa dos quadros historicos de Portugal.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 70 (22 Mar. 1838), p.357.
[ver: O Recreio, n.º2 (Fev. 1838), p. 48.]

1838-03-22 Luiz José Monteiro, ex-professor da Reall Academia da Marinha e commercio do Porto … dá
aulas de primeiras letras e no recreio de desenho, musica e dança…
Periodico dos pobres no Porto, n.º 70 (22 Mar. 1838), p.357.

1838-03-27 [Anúncio a n.º 49 do semanário harmónico]“3.ª epoca deste periodico  que vai adornado de um
novo, e elegante Frontespicio, inventado, e eximiamente lithographado pelo benemérito Artista
Portuguez o Sr. Antonio Carvalho Lemos, de quem os conhecimentos são geralmente
apreciados, e com particularidade pela sociedade deste Periodico, que lhe tributa o maior
reconhecimento pelo bom gosto, nitidez, e obsequio, com que tem desempenhado todos os
trabalhos de desenho, e letra delle […]”.
A Estrella, n.º 27 (27 Mar. 1838), p. 108.

1838-03-31 Festa em Moguncia em memoria da invenção da imprensa.
Já ninguém contesta que a invenção da typographia fosse a causa princial, ou quasi única, da
moderna civiização. Os leitores do Panorama conhecem em resumo a história deste
maravilhoso invento, de que tractámos no 3.º numero do nosso jornal. Ahi vimos que a
Moguncia fôra o berço da typographia, e que debalde outras cidades querem roubar áquella
semelhante gloria. […]



92

maravilhoso invento, de que tractámos no 3.º numero do nosso jornal. Ahi vimos que a
Moguncia fôra o berço da typographia, e que debalde outras cidades querem roubar áquella
semelhante gloria. […]
O Panorama, n.º 48 (31 Mar. 1838), p. 103.

1838-04-09 Physionotypo.
Este instrumento inventado em Paris, ao fim do anno de 1834, por Mr. Sauvage, é uma forma
metalica tão flexivel e tão macia como a mais fina esponja, que simplicíssimo em sua
construção tira em menos de um segundo as feições do rosto com mais fidelidade que qualquer
óptimo Sculptor o poderia fazer, de modo que a mais leve expressão do rosto, a mais viva
emoção d’alma são por elle rapidamente apanhadas e stereotypadas: o vestígio sendo
mecanicamente recebido jamais para dois retratos póde haver mais ou menos similhança; esta
não é accidental, é infalível: as feições não pódem ser lisongeadas ou disformar-se; não são
sómente verdadeiras são além disto exactas: a expressão característica é conservada, e basta
para que as feições deixem um fiel vestígio que sobre o rsot assente por menos ainda de um
segundo a forma flexível e macia, que a recebe, para a transmitir ao gesso, ao estuque, ao
cartão, á porçolana e ao bronze, não menos pura e em quantos exemplares se desejarem. Esta
invenção é chamada para restituir sua antiga popularidade á arte da scultura dos bustos e
retratos, que a havia perdido em razão da incerteza da similhança, do numero e extensão das
Sessões precisas para a copia, e principalmente em rasão do alto preço devido ao talento do
artista.
Pódem ser numerosas as applicações deste instrumento, sobre cujo caso se acha já estabelecida
uma associação industrial d’accionistas que obteve o privilegio de invenção e perfeiçoamento,
e o exclusivo por quinze annos, começados ao principio de Janeiro de 1835.
O corsario, jornal de litteratura, e recreio, n.º 2 (9 Abr.1838), p.12.

1838-04-09 O retrato de uma madama.
O célebre Régaud estando a retratar uma Senhora, observou que esta encolhia rediculamente os
lábios para fazer que sua boca parecesse pequena: cançado o Pintor de ver os muitos gestos que
ella fazia, disse: - Não vos canceis, minha Senhora, se assim vos agrada, vos retratarei sem
boca.
O corsario, jornal de litteratura, e recreio, n.º 2 (9 Abr.1838), p.16.

1838-04-28 Gazetas portuguesas.
O Panorama, n.º 52 (28 Abr. 1838), p. 133.

1838-04-28 Lithographia. A lithographia é a arte de desenhar ou traçar letras na pedra e tirar della
impressos, tendo assim por alvo e por effeito o subsistituir em certos casos a imprensa e a
gravura. Funda-se esta arte em dois principios chymicos: um é a propriedade que tem a pedra
calcarea granulosa e compacta de embeber a gordura ou a agua; o outro é a antipathia que ha
entre a agua e a gordura. Consiste o methodo de lithographar em desenhar na pedra com um
lápis oleoso, em lavar a pedra com agua, que filtra todos os pontos por onde não passou o lápis,
e emfim em correr por cima da pedra um rolo de tincta de imprensa. Como esta tincta é oleosa
pega sobre o desenho feito com um lápis também oleoso, sendo ao mesmo tempo repellida de
todas as partes em que penetrou a agua. A extrema simplicidade do methodo, e uma grande
economia de tempo e de dinheiro, são as principaes vantagens deste modo de impressão, cuja
descoberta se deveu em grande parte ao acaso.
Luiz Sénefelder, filho de um actor do theatro de Munich, tendo encetado carreira de seu pae
com pouco proveito, deixou-a para se dar ás letras. Vendo-se pobrissimo para poder imprimir
as suas obras, trabalhou por imprimi-las por suas proprias mãos, e serviu-se, em vez de
caracteres fundidos, de taboas de cobre, sobre as quaes escrvia com uma tincta composta a seu
modo. Exercitava-se para aprender a gravar as letras ás avessas em pedaços de pedra calcarea,
cuja superficie pulia. Faltando-lhe papel certo dia para fazer apontamentos, escreveu-os sobre
um destes pedaços de pedra com a sua tincta particular. Lembrou-lhe então que a pedra podia
fazer as vezes do cobre: cavando logo a pedra, com um acido, á roda dos caracteres que
formára, de modo que ficassem em relevo, tirou repetidas provas, e achou-as ainda melhores do
que esperava. Considerando nisto mais attentamente, eflectiu que não era necessario que as
letras saíssem em ressalto: os dois principios chymicos que acima indicámos lhe lembraram
então; ea lithographia foi inventada.
Sénefelder tirou, passados tres annos, [em 1799] um privilegio, e se associou com um
capitalista para estabelecerem lithographias em Vienna, em Paris, e em Londres. Saíram-se,
porém, mal da empreza, e depois de algumas tentativas infructuosas, a abandonaram.
Parecia, assim, que o invento da lithographia devia acabar apenas nascido, mas outro acaso o
salvou. Certo professor de desenho, em Munich, querendo multiplicar, com pouca despesa, as
cópias dos seus modelos, serviu-se, em 1806, do methodo de Sénefelder, aperfeiçoou-o, e deu-
lhe voga. – Brevemente a lithographia se tornou popular na Baviera; e Sénefelder, quando
morreu, já dirigia em Munich, uma lt real. Da Baviera se generalisou a nova arte em França e
depois em Inglaterra. Hoje é vulgar em todos os paizes onde existe a arte-typographica.
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cópias dos seus modelos, serviu-se, em 1806, do methodo de Sénefelder, aperfeiçoou-o, e deu-
lhe voga. – Brevemente a lithographia se tornou popular na Baviera; e Sénefelder, quando
morreu, já dirigia em Munich, uma lt real. Da Baviera se generalisou a nova arte em França e
depois em Inglaterra. Hoje é vulgar em todos os paizes onde existe a arte-typographica.
O Panorama, n.º 52 (28 Abr. 1838), p. 134.

1838-04-30 O sacrifício de Lystre.(Cartão de Rafael)
Os artistas, em geral, chamão cartões aos desenhos destinados a servir de modelo e padrão aos
quadros que devem ser executados a fresco, em mosaico, ou em tapeçaria. Os cartões mais
nomeados são effectivamente os de Rafael, assim como elle o mais célebre dos pintores
modernos. Os limites do nosso jornal não nos permittem entrar agora em grandes detalhes
acerca deste grande Artista a quem apelidarão divino: observaremos porém que no tempo
presente, em que todas as reputações, que tinhao sido consagradas pelos séculos, parace terem
sido violentamente abaladas ou quazi destruídas pelos seus alicerces, para serem submettidas a
novos juízos, a reputação de Rafael, quazi única (…) Nós hoje apresentamos a execução de um
dos mais célebres cartões deste génio sublime, cujo assumpto extraio das catas dos Apóstolos.
“Havia em Lystre (Cidade de Licaonia) um homem paralítico das pernas, coxo de nascença e
que nunca tinha andado. (…)
[história : este homem ouviu a pregação de Paulo, que o fez levantar; o povo vibrou e quis logo
sacrificar touros; os apóstolos, em vão, tentaram dissuadi-los, e afirmaram-se homens como
eles. Artigo continua com a descrição da cena na pintura, “onde o génio do pintor se mostra tão
poderoso como no resto das suas composições” ]
O Corsario, n.º 4 (30 Abr.1838) p. 25-26.

1838-05-04 Bellas Artes. Lithographia.
Chegou á nossa mão uma das estampas lithografadas que mensalmente se propõe publicar o
major José Joaquim Lopes. E em verdade que omissão da nossa parte, deixar de recommendar
ao publico esta lithographia por certo das mais perfeitas que tem parecido em Portugal, e que
nenhuma vantagem deixa ás lithographia francezas, não só pela difficuldade e esmero do
trabalho, como tambem pela facilidade e primor do desenho.
Consta-nos que SS. MM. Se dignaram subscrever para esta empresa, a primeira que neste
genero appareceu no nosso paiz; e pedimos aos nossos concidadãos que animem com suas
assignaturas os talentos do auctor que sendo um simples curioso, maior gloria lhe cabe de
pertender animar com tão acabada producção a mais bella das bellas artes tão pouco cultivadas
na nossa terra.
O Director, n.º 100 (4 Mai. 1838), p. 407.

1838-05-07 annuncio. Quem pretender algum Retrato em Miniatura com toda a perfeição, e similhança,
dirija-se á Officina Lithographica no Largo do Conde Barão n.º 23, onde também se inculca
Mestre para ensinar Desenho, tudo por preços commodos.
O Corsario, n.º 5 (7 Mai. 1838) p. 40.

1838-05-09 Publicações litterarias: o Museu Portuense. Prospecto.
A instrucção popular por meio de periodicos que, amoldando a sciencia á capacidade das
intelligencias comuns, involvem o util no atractivo do agradavel, acha-se felizmente arreigada
entre nós, e uma vez excitado o gosto da leitura em breve se torna este necessidade a que
avidamente se procura satisfazer […]
O Director, n.º 104 (9 Mai. 1838), p. 603.

1838-05-10 Aviso aos gravadores em madeira.
Os Directores do jornal intitulado Museu Portuense desejão entrar em ajuste com Artistas
Nacionaes para o embellezamento do Periodico com impressões de Gravuras em Madeira. Os
senhores a quem isto convier podem dirigir-se ao Esciptorio da Typographia Commercial
Portuense, Largo de S.João Novo n.º 12, onde (trazendo amostras de sua execução), poderão
saber os requisitos exigidos, e as condições propostas. Porto 7 de Maio de 1838.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 109 (10 Mai. 1838), p. 443.

1838-05-31 Publicação litteraria.
Quadros historicos de Portugal, por Antonio Feliciano de Castilho.
He a mais rica edição que tem saido dos prelos portuguezes: grande folio, papel elephante,
soberbo typo, duas optimas estampas do Sr. Fonseca, e do Sr. Sendim. Saío á luz o 1.º caderno:
avulso 600 réis; assignatura 480 réis, cada caderno. Vende-se em Lisboa nas Lojas de Bertrand
aos Martyres, Joao Henriques rua Augusta n.º 1; Nepomuceno na mesma rua n.º 137;
Albuquerque rua da Prata n.º 109. avisa-se aos assignantes das Provincias, que se lhes
remetterá os seus exemplars logo que pelo Correio mandarem a importancia das suas
assignaturas ao Editor Augusto Frederico de Castilho,, Calçada do Duque n.º 158.
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O Ramalhete, n.º 27 (31 Mai. 1838), p. 216.
1838-07-00 [economia publica] Artes d’imitação. Processo para passar para o vidro ou para o papel

oleado a impressão de uma estampa.
M. Christian publicou em 1818 uma obra muito interessante, que descreve os processos e as
maquinas, para as quaes seus authores tinhao obtido um previlegio exclusivo por certo numero
de annos, e cujo praso se tinha acabado. Entre estas, acha-se o processo seguinte de M.
Robertson de Paris, para transportar para o vidro ou para o papel oleado a impressão de uma
estampa. […]
O Recreio, n.º 7 (Jul. 1838), p. 152.

1838-07-12 Quadros Historicos de Portugal.
O Constitucional, n.º 145 (12 Jul. 1838), p. 589.

1838-07-12 Do Tempo copiamos o seguinte Artigo. Lisboa, 6 de Julho.
Apontamentos biographicos para a historia do Sr. Costa Cabral.
As Revoluções são telescopios politicos, que trazem á vista novos planetas; que lhes mostram o
curso, que lhes apontam o occaso.
A nossa pobre Revolução de Setembro tem um largo alcance, e fide leis em as lentes; muito
temos trabalhado com ella; muita descoberta lhe devemos.
Façamos ainda uma observação de curiosidade; vamos ver se achamos o novo e espantoso
Lumiar – Costa Cabral – Ei-lo! Que massa! Que brilho! Será Planeta, Satélites ou Estrella
fixa? Pois estamps enredados em uma classificação astronómica? Deixemo-nos já de figuras,
para nos não vermos em iguaes embaraços; contemos a historia singela e verdadeira, e nem por
ficção ponhamos no firmamento, que mesmo da terra é indigno. […]
O Athleta, n.º 32 (12 Jul. 1838), p. 3-4.

1838-07-12 O sr. Conde das Antas.
As folhas, que de Lisboa se receberam na terça feira, fallam na morte deste bravo e distincto
General, como si fôra um acontecimento incontroverso. – não sabemos como ha espieirtos tão
damnados, que ousam sem pejo difundir noticias tão sem fundamento, e que necessariamente
deviam sensibilisar a todos os amigos da pátria, e da liberdade, de que o nobre Conde tem sido
em strenuo defensor […]
O Athleta, n.º 32 (12 Jul. 1838), p.3.

1838-07-14 Annuncio. Quadros historicos de Portugal.
A Estrella, n.º 64 (14 Jul. 1838), p. 256.

1838-07-17 Quadros Historicos de Portugal.
Fomos honrados pelo Sr. Antonio Feliciano de Castilho com o 1.º Quaderno da mais rica
edicção que tem sahido dos Prelos Portuguezes = OS QUADROS HISTORICOS DE
PORTUGAL.= Esta magnifica obra em grande folio; papel elephante, soberbo typo; se
recommenda por ser producção de tão exímio Auctor, a quem consagrámos todo o respeito
pelos seus abalisados conhecimentos, eloquência, e deducção; e porque é adornada de duas
Estampas, n’uma das quaes apparece a Effigie do Primeiro Rei de Portugal D. Affonso
Henriques, e no segundo, com todo o primor, e elegancia se representa a fundação, e
Independência da Monarchia Portugueza em Lamego, producções do Sr. Fonseca e do Sr.
Sendim.
Esta magnifica, e primorosa obra, perderia inteiramente o seu merecimento, se a nossa penna
se atrevesse a elogia-la. Os nomes dos seus Auctores que brilhão no frontispício de uma
Edicção tão correcta, honrão a Nação Portugueza a que pertencem, convidão a attenção de seus
Concidadãos que ansiosos buscarão ler uma obra tão digna, e chamarão a inveja dos
Estrangeiros, aonde não são raros iguaes engenhos, mas mais appreciados, e muito mais bem
premiados!
A Estrella, n.º 65 (17 Jul. 1838), p. 257.

1838-07-19 Gratis. Pedimos a academia de Bellas Artes, a quem foi entregue a Litographia, cuide ou
menos em a guardar, já que não a quer fazer trabalhar: he forte desgraça, que quaze tudo o que
he nacional vai por agoa abaixo.
Jornal d’annuncios e mais alguma coisa, n.º 16 (19 Jul.1838), p. 2.

1838-07-19 O Diorama. Esta admiravel invenção, que veio fazer uma nova epocha na historia das artes,
consiste principalmente na aplicação da transparencia á representação graphica dos edificios, e
das paisagens, executadas em grandes dimensões. O effeito que produz não se póde descrever
com palavras. Basta dizer que a illusão é completa, e que para nos convencermos de que é só
uma pintura, é necessario reflectir que a disposição, e dimensões do sitio em que está
collocada, não permittem que seja outra cousa.

Os dous quadros expostos actualmente no Drama de Londres representam o valle de
Sarmen em Suissa e a capella da Trindade na Cathedral de Cantorbery.
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Sarmen em Suissa e a capella da Trindade na Cathedral de Cantorbery.
O primeiro offerece á vista do espectador uma vasta extensão de terreno, coberto

d’arvores, lagos, campinas, e caminhos, terminada por uma barreira de montanhas, e por um
céo nebuloso. Á direita, no primeiro limite da pintura se vê uma casa de campo, e um arroio,
que se nesliza suavemente por entre verdes arvoredos. – O movimento das aguas está imitado
por meio d’um machinismo; artificio que os homens de gosto reprovam nesta magnifica
composição, como recurso inoportuno de que o artista não tinha necessidade para seduzir a
imaginação. Neste quadro a perspectiva aerea está levada ao maior ponto de perfeição: o
fugitivo das tintas nos longes, a projecção das sombras, o resplendor das aguas por entre os
accidentes do terreno que o interrompem, as sinuosidades das colinas, tudo é perfeitamente
similhante á natureza; tudo está dizendo que a arte não póde ir mais longe no caminho da
imitação. – A casa sobre tudo confunde os mais intelligentes: está para assim dizer, saindo do
quadro, ou, para fallar com mais propriedade, alli não ha quadro, nem traços de pincel, nem
algum dos effeitos que produz a pintura commum; nem o espectador póde calcular a distancia a
que está do pano, que elle não póde distinguir; nem que dimensões tem aquelle conjunto
incantador, nem finalmente si ha uma só superficie, ou muitas, ou si a illusão se verifica por
meios desconhecidos até agora nas artes.

Depois de ter estado por um pequeno de tempo exposta a paisagem á vista dos
concorrentes, se vê obscurecer-se a atmosfera, como quando se aproxima uma daquellas fortes
tormentas, tão communs em paizes montanhosos. D’aqui resulta uma grande impropriedade;
pois que as nuvens estam immoveis o que nunca póde verificar-se em similhantes occasiões;
mas, ao mesmo tempo que se executa esta mudança, vêem-se branquar algumas nuvens, que
até então haviam parecido d’um pardo escuro, e na terra se descobrem aguas que até alli se não
viam. Que meios offerece a pintura a oleo, a fresco, ou a tempera para conseguir tão estranhas
transformações? Como póde um corpo solido, como o é a materia colorante estendida em uma
superficie, adquirir essa incomprehensivel faculdade, que parece repugnar com a sua natureza?

A capella da Trindade é ainda d’um artificio mais pasmoso: aqui é que o intendimento se
confunde e a razão se perde em inuteis conjecturas. O que os olhos estam vendo é o interior
d’um vasto edificio gothico, com seus claros e sombras, com a luz que passa ao interior do
edificio modificada por vidraças de cor, como effeito da humidades nas pedras e paredes, com
o ar que circula por entre as pilastras e galarias; finalmente com todos os accidentes e
requisitos da realidade.

No primeiro plano notam-se umas taboas e pedras em desordem, alguns instrumentos
d’albenaria, e dous trabalhadores dormindo nos degráos da escada por onde se sobe ao interior
da capella. Todos estes objectos teem tal relevo, tanta verdade, que ainda os mais
familiarisados com as regras da perspectiva julgavão que alli ha algum objecto sobreposto, que
torna mais completo o engano. Não é assim com tudo. A capella bem como a paizagem não
sam mais que pinturas, e a superficie em cada uma dellas é uma e continua.

Estes dous quadros não se veem ao mesmo tempo, mas sucessivamente; para o que o
solo do salão, em que estam os espectadores, se move por meio de um mechanismo
descrevendo um quarto de circulo. Ao chegar em frente de cada quadro o movimento pára, e o
quadro, que se acaba de vêr, fica oculto.

Contam-se muitas anecdotas que provam o effeito produsido por este grande esforço da
arte.

Um Lord que estava vendo a capella disse que queria descer a passear por ella; um
general estrangeiro perguntou quanto ganhavam os trabalhadores que estavam dormindo, e
uma senhora estranhou muito que não tivessem variado maravalhas da madeira que afiavam o
solo do edificio. Nada disto deve parecer estranho. Si antes d’entrar na cãs anão se visse que é
um espaço limitado, todos os que vam ao Diorama julgariam que só se pode imitar tão
completamente a extensão, com a mesma extenção.

Os autores do Diorama são dous pintores Franceses. Os quadros que expor em Paris, sam
enviados depois d’algum tempo a Londres, e cada nova exposição augmenta a fama de tão
admiravel invento.
O Athleta, nº 37 (19 Jul. 1838), p. 4.

1838-07-28 Os professores de pintura e escripta tiverão que demorar-se por via dos discípulos que os tem
occupado desde o ultimo annuncio até agora, e por este motivo sahirão desta Cidade a 20 do
mez próximo sem falta, o objecto de seus ensinos e de melhorar a letra em 15 lições e aprender
a pintar em 7 ou 8. – Largo de S. Domingos n.º 45 2.º andar.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 176 (28 Jul. 1838), p. 713.

1838-07-31 A camara das Belas Artes de Lisboa annuncia a todas as pessoas que se applicam as artes, e
officios fabris, que quizerem aprender o desenho nos seus differentes ramos, a architectura
civil, ou qualquer das artes que se ensinam nas aulas da mesma academia, que podem
frequentar as ditas aulas diariamente .
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officios fabris, que quizerem aprender o desenho nos seus differentes ramos, a architectura
civil, ou qualquer das artes que se ensinam nas aulas da mesma academia, que podem
frequentar as ditas aulas diariamente .
[aula de desenho histórico, pintura historica, pintura de paisagem, gravura historica, gravura de
cunhos e medalhas, gravura de paisagem, escultura e architectura civil, que eram leccionadas
durante o dia, sensivelmente entre as 9 da manhã ás 6 da tarde, sendo de 3 horas cada; as aulas
iriam passar a abrir duas noites por semana, pelo espaço de duas horas, para as pessoas que as
não podiam frequentar de dia]
O Director, n.º 169 (31 Jul. 1838), p. 864.

1838-08-01 Obras de reforma do telhado do Real teatro de S. João.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 179 (1 Ago. 1838), p. 725.

1838-08-01 perspectiva: engano agradável.
Como acontece, que varias estampas (ou por demasiado pequenas, ou por confusão de
desenho) não produzem o effeito, que encanta na pintura; nós ensinaremos aos nossos leitores
um meio fácil para se enganarem a vista prodigiosamente, por cujo engano, julgamos, nos
serão gratos. Nem todos sabem vêr um desenho, sendo certo, que é necessario modificar-lhe a
luz; e não é muita a abundância d’ella, que causa um melhor effeito á vista dos objectos.
Tome-se uma carta de jogo delgada, e com um vasador se lhe faça um buraco redondo, que
tenha um diâmetro maior, que um alfinete de 5 réis. Applique-se o olho a este buraco, e por
elle se veja uma estampa feita em regra, e modificando o ponto de vista do observador, quando
se haja alcançado esse ponto unico (a cada individuo) então se gostará em extremo de tão
delicioso engano. Esta observação, feita de noite, com uma luz bem proprocionada, é
dobradamente melhor. É sabdio, que os raios de luz, incidindo dobre uma superfície opaca,
reflectem d’ali ao olho, e isto é a causa do ver. Quando estes raios são demasiados, o olho os
não pode receber distinctamente, confundindo-se ás vezes os mais contíguos. É a esta
superabundância, a esta confusão de raios reflectidos, que pretendemos remediar. Porque,
entrando, entrando na retina menos quantidade de raios, estes pintão ali os diversos pontos do
objecto mais distictamente.
O Archivista, n.º 7 (1 Ago 1838), p.27.

1838-08-01 Correspondência miseráveis Prof. de instrução pública.
A Vedeta da liberdade, n.º 171 (1 Ago. 1838), p. 1.

1838-08-02 Progressos da industria.
Entre os estabelecimentos que modernamente se tem formado merece particular menção a
Fabrica de Vidros de Paço de Rei, junto de S. Christovao de Mafamude, que á constância e
desvellos de seu instituidor deve unicamente o bom estado em que já se conhece.
[…Rocha Soares]
Esquecia-me de particularisar o Snr. João Ferreira, artista de muita intelligencia e habilidae,
que vimos trabalhando em abrir flores e outros ornatos, o que fazia com tal primor e
delicadeza, que não podemos deixar d’applaudir-nos por vêr que entre Portuguezes não é
impossível criar óptimos artistas, uma vez que saibamos apreciar o seu talento e aptidão. –
voltaremos ao assumpto.
O Athleta, n.º 48 (2 Ago. 1838), p. 4.

1838-08-08 Programa academia politécnica.
A Vedeta da liberdade, n.º 177 (8 Ago. 1838), p. 4.
A Vedeta da liberdade, n.º 179 (10 Ago. 1838), p. 4.
A Vedeta da liberdade, n.º 182 (14 Ago. 1838), p. 4.
A Vedeta da liberdade, n.º 184 (17 Ago. 1838), p. 4.
A Vedeta da liberdade, n.º 186 (20 Ago. 1838), p. 4.

1838-08-18 Cinco dias passados desde que se deu início á lide eleitoral. Na cidade do Porto, isto é, dentro
de seus muros, o resultado da urna foi favoravel á causa de Setembro, e aos principios por ella
proclamados, apesar de que na reunião da Victoria, S. Pedro, e S. Nicolau a maioria se
declarou pelos homens da Carta….
O Athleta, n.º 61 (18 Ago. 1838), p. 1.

1838-08-18 João Nogueira Gandra publicou em 1828 huma memoria historica do Real Colégio dos
meninos Orfaos desta Cidade. Tem 23 paginas, e custava 120 reis. Quem tiver algum
exemplar, e queira por elle 240 reis, pode mandá-lo a rua de Santo António n.º 110, aonde
reside o Author, que deseja possuir este seu folheto.
O Athleta, n.º 61 (18 Ago. 1838), p. 1.

1838-08-21 Bellas Artes.
A Vedeta da liberdade, n.º 187 (21 Ago. 1838), p. 4.
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1838-08-23 O museu portuense.
[sobre este jornal de história, artes, ciências, industria e Bellas Artes… para instrução e recreio.
Lista de artigos.]
“os periódicos de instrucção popular mais acreditados no paiz são – Panorama – o Archivo
Popular – o Recreio, jornal de famílias – o Ramalhete – e a Bibliotheca Familiar. Estas folhas
são constantemente lidas e o Muzeu Portuense não se envergonha de marchar com ellas.
Esperamos porém que seus benemeritos authores nos não dêem, como os outros, tanta dose de
artigos velhos, de que vem ajoujados os periodicos estrangeiros de igual jaez. O Porto tem
muitos monumentos, que merecem ser desenhados, muitas antiguidades que merecem ser
descriptas; e na parte histórica, que Cidade portuguesa apresenta tão brilhantes
recordações?…”
Periodico dos pobres no Porto, n.º 198 (23 Ago. 1838), p. 801.

1838-08-23 O museu portuense.
[sobre este jornal de história, artes, ciências, industria e Bellas Artes… para instrução e recreio.
Lista de artigos.]
“os periódicos de instrucção popular mais acreditados no paiz são – Panorama – o Archivo
Popular – o Recreio, jornal de famílias – o Ramalhete – e a Bibliotheca Familiar. Estas folhas
são constantemente lidas e o Muzeu Portuense não se envergonha de marchar com ellas.
Esperamos porém que seus benemeritos authores nos não dêem, como os outros, tanta dose de
artigos velhos, de que vem ajoujados os periodicos estrangeiros de igual jaez. O Porto tem
muitos monumentos, que merecem ser desenhados, muitas antiguidades que merecem ser
descriptas; e na parte histórica, que Cidade portuguesa apresenta tão brilhantes
recordações?…”
Periodico dos pobres no Porto, n.º 198 (23 Ago.1838), p. 801.

1838-08-24 Remexido.
Na loja do Garcia, nos Passeios da Cordoaria, vende-se por 100 réis. O retracto daquelle chefe
de Guerrilhas, é representado de corpo inteiro, armado de clavina, espada, pistola e de bornul,
vestido como andava na occasiao em que foi aprisionado.
O Athleta, n.º 66 (24 Ago. 1838), p. 1.

1838-08-25 Annibal. Dous pintores o retrataram, um retratou-o plenamente, e pintou-lhe dous olhos, ainda
que uma moléstia o tivesse privado de um. O outro pintou-lhe o profil do lado que elle não era
cego. O primeiro foi severamente reprehendido, e o segundo generosamente recompensado.
Archivo portuguez: jornal de todas as classes, n.º 3 (25 Ago.1838), p. 23.

1838-08-25 Os monumentos.
Crêem muitos que uma das mais bellas missões, que a providencia possa encarregar a qualquer
individuo, seja o deffender a rasao, a sciencia, e a arte diante da opinião publica.[…] É contra o
espirito destruidor d’esta geração que ora vive, que erguemos a voz: ergue-a-hemos a favor dos
monumentos da historia, da arte, e da gloria nacional, que todos os dias vemos desabar em
ruinas.[…]
O Panorama, n.º 69 (25 Ago. 1838), p. 266-68.

1838-08-25 Lithographia portugueza.
Ha pouco tivemos occasiao de louvar os progressos que em Portugal, ou, para melhor
dizermos, em Lisboa, tem feito a lithographia: fallámos nesta materia quando démos a nossa
franca opinião sobre os Quadros Historicos dos Srs. Castilho, Fonseca e Sendim: tanto o retrato
de D. Affonso Henriques, como o quadro das cortes de Lamego fazem honra á nação; mas é
preciso confessar que pelo lado da lithographia, e só da lithographia, vimos ultimamente obra
ainda mais prima.
Vem esta a ser uma collecção de desenhos de imaginação representando diversos typos de
mulheres de differentes paizes: cremos estes desenhos copias de outros francezes, nem por este
lado valeria a pena de escrever uma só linha; mas o que não receâmos dizer é que a execução
lithographia nada tem que invejar ás melhores obras deste genero francezas e inglezas. A
suavidade e a harmonia dos claros e escuros, o macio do todo tocam as raias da perfeição, e
chegam a enganar fazendo crer, principalmente as cabeças, que são gravura de cobre. Em nosso
entender o Sr. J. J. Lopes, que lithographou estas estampas, poz-se a par dos melhores artistas
que trabalham em obras de semelhante natureza.
O Panorama, n.º 69 (25 Ago. 1838), p. 272.

1838-09-01 Os monumentos.
O Panorama, n.º 70 (1 Set. 1838), p. 275-77.
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1838-09-04 Litographias portuguesas.
Em Lisboa, na rua nova dos Martyres n.º 12 e na dos Cappelistas n.º 59 se achará d’ora em
diante exposto ao publico, um exemplar de estampas lithografadas, que mensalmente se
publicam, para que os Snrs. que quizerem dignar-se de subscrever para esta obra o façam com
conhecimento della.
Esta empreza cujo principal objectivo é vulgarisar, por um preço mais commodo e com a
perfeição possível, os mais bellos desenhos daquelle genero de figura que saírem em França,
tem sido tão benevolentemente acolhida que de nenhuma outra recommendação carece, até
porque o seu programma está nas próprias estampas; mas quando ellas por si mesmas se não
recommendassem – o trabalho – a difficuldade da lithografia – a necessidade de promover o
gosto pelas bellas-artes na nossa pátria – a escolha dos modelos – e sobretudo os nomes dos
Snrs. Assignantes, que muito a honram, de sobejo bastariam a protege-la.
Subscreve-se por tres, seis meses ou um anno, a razão de 480 réis por cada mez, que só serão
pagos no acto da entrega da respectiva Estampa; ao portador della.
No Porto, podem ver-se as estampas que já estão promptas e subscreve-se no Armazém de
Livros e Gabinete de Leitura, de Mr. Moré, Rua de St.º António n.º 42, 43 e 44.
O Athleta, n.º 75 (4 Set. 1838), p. 1.
Acrescenta-se: vendem-se portem estampas avulsas, a 500 rés. cada huma.
O Athleta, n.º 85 (17 Set. 1838), p. 1.

1838-09-13 Edital. João Baptista Ribeiro, Commendador da Ordem de Christo, Cavalleiro das Ordem de
N.ºS. da Conceição de Villa Viçosa, Lente da 4.º Cadeira da Academia Polytechnica, Mestre de
Dezenho e Pintura de Suas Altezas as Senhoras Infantas, e Director da Academia Polytechnica
desta Cidade do Porto &c.
Faço saber que em conformidade dos artigos 7 e 11 dos Estatutos da Academia, hão de abrir-se
as matriculas para o anno lectivo próximo (…)
[Pedem-se requerimentos e certificados: era preciso ter mais de 14 anos e certidão de
aprovação de leitura, escrita e gramática portuguesa e das quatro operações de aritmética para a
1.ª cadeira; exame de língua francesa para a 2.ª; propina de desanove mil e duzentos reis (não
especifica se é por cadeira?). alem das 11 cadeiras, abrem-se mais 5 pertencentes ao Liceu do
Porto, a 9$600 réis.]
Periodico dos pobres no Porto, n.º 216 (13 Set. 1838), p.873.

1838-09-13 O retrato de Lord Brougham.
O Director, n.º 205 (13 Set. 1838), p. 1014.

1838-09-14 Novo modo de tirar retratos
um taful de pouco sizo, e que morria de amores por uma menina, a quem chamava sua deoza,
mandou tirar o seu retrato para o offerecer á sua amante; receando que os pães da deoza por
casualidade o vissem, e por isso o excluissem da entrada na casa; foi falar ao pintor, e lhe disse
mui seriamente, que de tal sorte o retratasse que ninguém de modo algum o conhecesse, senão
a sua menina.
O Recreativo, n.º 33 (14 Set.1838), p. 264.

1838-09-14 Retrato do capitão Cabral, fazendo prisioneiro o Remexido acha-se a venda estes dous retractos
em huma só estampa, vista de paizagem, na loja n.º 17 rua dos Algibebes, pelo preço de 120
réis. (o remexido era um guerrilheiro…)
O Director, n.º 206 (14 Set. 1838), p.1016.

1838-09-15 Academia portuense de Bellas Artes. Todos os indivíduos que quizerem frequentar alguma das
Aulas de que ella se compõe, as quaes são: Desenho Historico, Pintura Historica, Escultptura,
Gravura e Architectura, civil, deverão lançar seus requerimentos na caixa que se acha á entrada
da Academia Polytechnica até o dia 30 do corrente.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 218 (15 Set. 1838), p.881.

1838-09-20 Lithographias Portuguesas.
Publica-se mensalmente uma estampa litographada; e nesta publicação tem-se em vista
reproduzir em o nosso Paiz, por um preço incomparavelmente mais barato, transumptos quanto
seja possível similhantes de todos os desenhos mais perfeitos, que neste género de figura forem
publicados em França. Subscreve-se por três, seis mezes, ou um anno, a razão de 480 reis por
cada mez, que só serão pagos no acto de entrega da respectiva estampa, ao portador della. Os
Srs. Que quizerem subscrever para esta obra, terão a bondade de dirigir as suas assinaturas,
nome da rua e n.º de sua residência, á officina lithographica onde se imprime a mesam
estampa, na rua nova dos Martyres n.º 12, ou na rua dos Capellistas n.º 27G. – No porto
subscreve-se na loja de livros franceza, na rua de St.º Antonio n.º 42 e 43.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 222 (20 Set. 1838), p. 899.
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1838-10-02 Annuncio. Vai sahir á luz a verdadeira – Biographia do Remechido – com o seu retrato mui
parecido, por um curioso quando remechido compareceu no conselho de Guerra: seu auctor
tem colhido todas as informações sobre a vida deste sujeito, afim de que a Obra seja exacta e
verdadeira. Subscreve-se por 120 rs. na loja da Viuva Henriques, rua Augusta n.º 1, vende-se
na mesma loja por 160 rs., e na de J. J. N. Arsejas na mesma rua n.º 137.
O Alcance, n.º 25 (2 Out. 1838), p. 408.

1838-10-05 A direcção do recreativo, adverte aos Srs. Assignantes, e leitores deste jornal que tendo
procurado todos os meios de aperfeiçoar as estampas, gravadas em madeira, que desde o seu
principio tem usado, achou útil que o verso da pagina no logar que occupa a estampa fosse em
branco, pois desta maneira espera que sairão muito mais perfeitas.
O Recreativo, n.º 36 (5 Out.1838), p. 288.

1838-10-05 A direcção do recreativo, adverte aos Srs. Assignantes, e leitores deste jornal que tendo
procurado todos os meios de aperfeiçoar as estampas, gravadas em madeira, que desde o seu
principio tem usado, achou útil que o verso da pagina no logar que occupa a estampa fosse em
branco, pois desta maneira espera que sairão muito mais perfeitas.
O Recreativo, n.º 36 (5 Out.1838), p. 288.

1838-10-10 Theatro. A companhia de actores nacionais de S. M. El-Rei D. Fernando, estabelecida no real
Theatro de S. João (….) regressará á cidade do Porto (…)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 239 (10 Out. 1838), p. 967.

1838-10-19 Papeis pintados para forrar sallas de últimos gostos: vistas de paysagens, e outros debuchos dos
mais modernos, em casa de Maurício Buisson,  Rua Nova de St.º Antonio n.º 20 e 21.
Periodico dos pobres no Porto, n.º247 (19 Out. 1838), p.999.

1838-10-20 Variedades. Os quadros historicos pelo Sr. Antonio Feliciano de Castilho. Quadro I e II. Os
quadros historicos são um monumento levantado á memoria dos nossos illsutres maiores, um
padrão de glória nacional, que todo o Portuguez se deve esforçar por conservar (…)
Periodico dos pobres no Porto, n.º 274 (20 Nov. 1838), p. 1110.

1838-10-23 O estudante de desenho e pintura. Com este título vae sahir um caderno de duas até quatro
folhas de typo, com duas até seis estampas todos os mezes, principiando esta publicação no
mez de Janeiro de 1839. As pessoas que quizerem assinar para esta obra, remetterão, escrito,
seu nome, e morada á loja de livros, rua dos Algibebes n.º 17, aonde se dá gratis o seu
programma. O preço para quem for assinante é de 240 réis, por mez (cada caderno), e avulso,
vendidos nas lojas é a 300 réis.
O Director, n.º 239 (23 Out. 1838), p. 1144.

1838-10-24 Programma. A falta de obras Elementares de Desenho e Pintura, nos tem deliberado, a dar ao
Publico um folheto de duas até quatro folhas de typo, com duas até seis Estampas, todos os
principios dos mezes, começando esta publicação no 1º de Janeiro de 1839, com o titulo de: O
Estudante de desenho e pintura. […] uma parte destes Cadernos, com o titulo de = O escudo
das Bellas Artes = será destinada para reflexões, etc. que sobre qualquer dos ramos acima
declarados: ou outros quaesquer objectos concernentes às Bellas Artes, quizerem remetter os
seus amadores, e Artistas, para serem aqui publicados, protegendo assim esta util empreza. […]
Os redactores desta obra acceitam de mui bom grado, e publicam nestes mesmos cadernos ,
toda a qualquer censura, ou critica que mereça fazer-se-lhes, sobre as doutrinas que forem
expendendo. – assignadas, e francas de porte; pois que a obra é dispendiosa, e a sua venda
barata.
M. J. Sendim.
Responsavel.
O Director, n.º 240 (24 Out. 1838), p. 1148.
Correio de Lisboa, n.º 160 (5 Nov. 1838), p. 650.

1838-11-14 Quadros historicos de Portugal e repertório dramático português.
Publicou-se o 2.º caderno dos Quadros Históricos de Portugal por Antonio Feliciano de
Castilho. Contem em impressão e lithographia o dobro do prometido no programa
A Estrella, n.º 99 (14 Nov. 1838), p. 393.

1838-11-17 Programa. Reportório dramatico portuguez por uma sociedade de literatos do conservatorio
dramatico.
Sobre publicação de um corpo de peças teatrais de todo o género.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 272 (17 Nov. 1838), p. 1099.

1838-11-17 Bellas Artes. Importância da verdade nas obras de pintura.
O Panorama, n.º 81 (17 Nov. 1838), p. 362.

1838-11-19 Na Officina Regia Lythografica estabelecida na rua Augusta n.º 199, se continua a apromptar
todo o genero de trabalhos lythograficos com todo o aceio e perfeição, fazendo-se o abatimento
de 10 por cento, em todos preços que as mais Officinas tem estabelecido. Esta Officina que se
havia desacreditado por falta de bons desenhadores, e pelo mão estado das prenças, conseguiu
pelas diligencias de seu novo Director o remediar esta tão importante falta; ficando as
repartições do estado, e o Publico, na certeza de que serão desempenhados com todo o esmero
os trabalhos da referida Officina.
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de 10 por cento, em todos preços que as mais Officinas tem estabelecido. Esta Officina que se
havia desacreditado por falta de bons desenhadores, e pelo mão estado das prenças, conseguiu
pelas diligencias de seu novo Director o remediar esta tão importante falta; ficando as
repartições do estado, e o Publico, na certeza de que serão desempenhados com todo o esmero
os trabalhos da referida Officina.
Correio de Lisboa, n.º 166 (19 Nov. 1838), p. 674.

1838-11-22 Variedades. O pintor e o modelo.
Aos tribunaes de Paris vai subir uma contestação singular. Um pintor que trabalhava em um
quadro representando o fim trágico de Milão de Croton, encontrou na rua um homem de
recados com formas athleticas. Depois de ter admirado seu talhe colossal, seus músculos
vigorosos, lhe propoz servir de modelo. O homem aceitou, e mesmo porque a paga era de
tentar. Não se tractava senão de apresentar-se nú, com as mãos agarradas a um annel de ferro, a
fim de figurar quanto possível, o tronco da árvores a qual as mãos de Milão estavão atadas
quando foi devorado pelas bestas ferozes.
Nesta atitude pois: “figurai-vos, “ lhe diz o artista, que um leão se lança sobre vós e está
próximo de devorar-vos; gazei por llhe escapar, empregai todos os esforços que tentaríeis em
igual caso” o modelo fez o melhor que pode: mas o pintor não se satisafzia com as suas fracas
e physicas convulsões; todas as explicações que lhe dava erão inúteis. Lembrou-se então de um
novo expediente. Alcançou um vigoroso cão e o açulou ao desgraçado; continuando a excitar o
animal por voz e gestos; então os esforços do modelo apresentárão o natural. O artista,
maravilhado, corre á sua palheta, e, em quanto a victima mordida lançava altos gritos “Bravo,
bravo, exclamava o pintor, continuai. Oh! Bellissimo!” A scena durou uma hora. O modelo,
todo ensanguentado, exige a indemnização.”
Periodico dos pobres no Porto, n.º 276 (22 Nov. 1838), p. 1115.

1838-11-23 O estudante de desenho e pintura e gravurinha.
O Director,  n.º 265 (23 Nov. 1838) p.1246.

1838-12-01 Annuncio. Sahiu á luz a – Biographia do Remechido - n’um folheto de 78 páginas de 8.º
francez, bom papel e excelente typo; e adornada com o retrato do mesmo homem o mais
exacto, que tem apparecido, lytographado pelo sr. Sendim. Este folheto é assaz curioso, e além
d’imparcial, bem escripto. Vende-se pelo preço de 240 rs., nas lojas da Viuva Henriques, rua
Augusta n.º 1, e de Nepumoceno n.º 137; na da Prata, na de Albuquerque n.º 109, e na de
Nunes e Sobrinha; na rua do Ouro, na de Marquedal, e de Marques n.º4; na d’Assis, rua dos
Algibebes n.º17; e na de Carvalho ao Chiado.
O Alcance, n.º 43 (1 Dez. 1838), p. 696.
O Constitucional, n.º 261 (0000 1838), p. 1054.

1838-12-02 Sendim declara perante o publico, que elle não tem ingerencia alguma com as estampas
historicas do Marquez de Pombal, que por ahi andam a distribuir: elle as inventou e as
lithografou segundo os programmas, e o premio que lhe é dado por estes trabalhos,
encommendados pelo Sr. Antonio Patricio, e nada mais tem com essa obra; por consequencia a
remessa, que se tem querido inculcar ser de Sendim, é falsa.
O Constitucional, n.º 264 (0000 1838), p. 1066.

1838-12-03 Relatório da exposição de productos da industria portugueza, feita pela sociedade promotora da
industria nacional em 22 de Julho de 1838.
Sedas e velludos (fabrica Manoel Joaquim Jorge, ao Rato)…
Periodico dos pobres no Porto, n.º 285 (3 Dez. 1838), p. 1153.

1838-12-11 Quadros historicos do Senhor Castilho.
Já nesta folha annunciamos a publicação do 2.º n.º desta colleção interessante. Seu

assumpto é – em quanto á primeira estampa – o de se apresentar Egas Moniz com sua mulher, e
oito filhos, com baraço e alva de justiçados, na Capital de Toledo, a entregar suas vidas á
palavra que elle havia dado, como fiança, da vassallagem que devia tributar-lhe Affonso de
Portugal, comparecendo Conde Feudatario perante as Cortes Geraes das Hespanhas,
representando alli o territorio Lusitano, já levantado como reino, e com victorias acreditado
pelo valoroso D. Affonso henriques nos campos gloriosos de S. Mamede de Guimarães, e na
Veiga de Valdevez.

Já se vê que o objecto é interessante pela historia e pela pintura!
Pelo que pertence ao interesse historico, julgamos que mais apropriamente não podêmos

fazer reviver o facto perante o interesse publico, do que transcrever as proprias palavras da
narração que acompanha a estampa, e que é a descripção do pensamento desenvolvido pelo
Artista, em harmonia com o Historiador.

“Susurro de povo ás portas palacio annuncía a El- Rei que vem lá novidade.“ Gente de
Portugal! “Gente de Portugal!“ reboa pelas abobadas. D. Affonso manda franquear as portas; e
sentado no throno, rodeado de seus Grandes, aguarda magestosamente. Pés descalços ousam
transpôr a limiar dos reis: perante o forte coroado vem offerecer-se as mais desamparadas
fraquezas do mundo mundo um velho, uma mulher, uns meninos! – “ Que significa tudo isto
D. Egas? E que demandaes? – “ Senhor Imperador de Leão e Castella, trago-vos o único preito
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Portugal! “Gente de Portugal!“ reboa pelas abobadas. D. Affonso manda franquear as portas; e
sentado no throno, rodeado de seus Grandes, aguarda magestosamente. Pés descalços ousam
transpôr a limiar dos reis: perante o forte coroado vem offerecer-se as mais desamparadas
fraquezas do mundo mundo um velho, uma mulher, uns meninos! – “ Que significa tudo isto
D. Egas? E que demandaes? – “ Senhor Imperador de Leão e Castella, trago-vos o único preito
que de Portugal podeia haver: venho desempenhar minha palavra e desaffrontar-vos. Nem
Affonso Henriques, nem Portugal vos reconhecem por sua cabeça. Quebrantada esta minha fé:
a de um Fidalgo Portuguez vale mais que sua vida: eu vos entrego junctamente as vidas dos
que mais amo. De todos nós mandai fazer justiça, e ficarei quite. “ – El-Rei furioso arranca da
espada contra o inerme ancião, não como escudo, sim como alvo: mui feliz se com seu sangue
resgatar tão caros penhores! Mas a espada que instantaneamente lampejou, cahiu envergonhada
na bainha. Bastou um grito de espanto dos cortezãos para que a sanha se convertesse em outra
tanta admiração: El-Rei perdoa, abraça e premía. “

Pelo que pertence á pintura, seja-nos permitido dizer, quanto cabe no conhecimento
curioso de quem não quer metter-se a fallar de exame rigoroso de desenho, em que só temos as
noções d’uma instrucção meramente curiosa, que o todo apresenta um complexo agradavel de
actitudes naturaes nas figuras do quadro, e harmonia oplica nos accessorios do local onde a
scena se representa. O mimo da lythografia é primoroso, e honra por certo o Sr. Sendim, que ao
merito de inventor junta o de lythografador: collaboração de tanto merito é digna da alliança do
Snr. Dr. Castilho.

Na 2º Estampa deste n.º é a copia dos Monumentos sepulcraes d’ Egas Moniz e de seus
filhos; assumpto curioso e de interesse por sua configuração, e entertenimento de emblemas.

Já era em publicação este Periódico, quando sahiu o 1.º n.º destes Quadros Historicos:
nada delle dissemos na occasião por falta de tempo, e não por míngua de vontade: hoje
fallando como sentimos do 2.º n.º comprehendemos os mesmos elogios a respeito da Estampa
do 1.º, que representa o Acto do Juramento nas Cortes de Lamego por motivo da Acclamação
do 1.º Rei destes Reinos. A 2.º outra estampa do mesmo n.º é uma Allegoria á fama do
Marquez de Pombal; assumpto e disposição d’um quadro de muito genio e interêsse.

Pelo que respeita ao merito typografico da parte descriptiva dos Quadros, dizendo nós
que o dos mais honrosos esforços, que desta Arte se tem publicado em Portugal, avançamos
uma verdade, em que a nosssa voz tem mais pezo; e para que se veja que dizemos o que só
sentimos, e quanto sentimos, não podemos resistirá manifestaçãp, de que é pena que as folhas
d’impressão não sejam passadas na prensa alisadora, ou seja pelo processo hydraulico, ou pela
pressão secca. Com esta ultima de mão, sobre tão bello papel, e typos novos, poderia chamar-
se o chefe d’obra da Prensa Portugueza.

Consta-nos que o Publico em geral, sem mais exame do que a simples intuição de tão
bella obra, tem concorrido prodigiosamente a prestar subscripções; e por isso não admiramos
que a 1.º Edição da 1.º estampa sendo esgotada, se fizesse huma 2ª que se tenha igualmente
finalisado; e que se appelle ainda para terceira apparição. Sómente na Cidade do Porto muitos
mais subscriptores além de cem, authenticam a popularidade da Obra, e o progresso que ainda
promette a sua dilatação nas Provincias.

O Snr. Castilho merece quanto se faça a seu respeito, e não como necessario a animar o
publico em seu favor, mas com pequeno tributo de respeito e contemplação exaramos o Artigo
presente.
Tornamos a repetir por esta occasião, que se póde assignar para estes Quadros na Rua das
Hortas, na loja de Novais, sendo o preço da assignatura 480 rés. por cada n.º, e avulso custam
600 rés. = aos Snrs. Subscriptores desta Cidade se entregam os exemplares em suas proprias
casas.
O Athleta, n.º 156 (11 Dez. 1838), p. 4.

1838-12-13 Communicado. Um rasgo original d’Artista.
Pelas coisas pequenas,  muito melhor que pelas grandes, se conhecem os homens não vulgares:
as acções de muito vulto são por via de regra estudadas, calculadas e ensaiadas de antemão, e
por consequencia podem não representar a indole da lama que as produz, e até desmentir os
seus habitos mais constantes […] nós, não pegamos agora na penna, senão para fazer notar
umas poucas linhas estampadas no Director de quarta feira 12 do corrente, que parecendo
insignificantes à primeira vista, nos revelam inteira a alma artística e nobre no nosso amigo e
patricio o Sr. Mauricio José Sendim que as escrevo.
[sobre artigo que o autor critica, porque parafraseia sem verdadeiramente compreender uma
crítica feita pelo Panorama ao quadro de Egas Moniz feito por Sendim]
“Nada mais raro que esta candura de confessar defeitos próprios, indicados por outrem, não
procurar nem levemente defende-los  […] o autor deste artigo não se poupa, pelo contrario,
tem esperança de que os quadros de Sendim se tornem cada vez mais primorosos, e ainda
darem gloria a Portugal. Para pagar ao nosso esquecido artista uma mínima parte do louvor que
lhe é devido: “Desfavorecido da fortuna, sem mecenas nem protectores, isolado do mundo por
gosto e habito, o Sr. Sendim não deve senão a si o que é. obrigado a sustentar-se unicamente
doo seu lapis, muitas vezes apparecem com o seu nome obras sem merito, ou antes com um só
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procurar nem levemente defende-los  […] o autor deste artigo não se poupa, pelo contrario,
tem esperança de que os quadros de Sendim se tornem cada vez mais primorosos, e ainda
darem gloria a Portugal. Para pagar ao nosso esquecido artista uma mínima parte do louvor que
lhe é devido: “Desfavorecido da fortuna, sem mecenas nem protectores, isolado do mundo por
gosto e habito, o Sr. Sendim não deve senão a si o que é. obrigado a sustentar-se unicamente
doo seu lapis, muitas vezes apparecem com o seu nome obras sem merito, ou antes com um só
merito, qual é terem-no sustentado, e sustentado na independencia. Centos e milhares de
estampas correm por ahi lithografados, aonde proporcionando o trabalho ao preço mesquinho
ou nullo, o Sr. Sendim só deixou de si o seu nome; papeis frios como a alma de quem os
encommendou, por onde passaram os olhos e a mão do artista, mas não a sua alma nem o seu
amor. D’ahi vem que muita gente se decide das coisas pelas mostras de for a, tem o Sr. Sendim
em muito menos do que elle merece e alguns que mui bem o conhecem, affectam participar
d’este erro e injustiça vulgar, e lhe dão com o peso do seu voto, maior corpo. Não illudimos a
ninguém; pertendemos só collocar o Sr. Sendim no grau que lhe compete, que não é o do
desenhador das duzias, mas sim o de verdadeiro Genio.. qualquer pessoa desapaixonada ou não
preocupada será do nosso parecer, quando contemplar os quadros que elle faz por próprias
impulso, e se lembrar ao mesmo tempo que elle nunca sahiu de Portugal, não frequentou
escolas nomeadas, não via modelos, não teve pensões nem ordenados, vive de si, por si, e
comsigo, e por consequencia falto de todos os estimulos exteriores, falto de tempo, sem o qual
se não fazem prodigios, e falto provavelmente até dos meios necessarios para possuir
collecções, manequins, gessos, e mil outras condições indispensaveis para as grande obras. O
que o Sr. Sendim é a si o deve; o que o Sr. Sendim não chega a ser, será culpa dos outros e da
fortuna. – A justiça nos requeria este elogio, e por ser de justiça lho damos em publico, ainda
sabendo que mais deservbimos do que obsequiamos a sua modestia. Possa elle progredir no
caminho encetado; e possam os alumnos das Artes do Desenho apreender dos outros a fortuna,
e delle o merece-la pelo talento, e pela verdadeira modestia, que de todos os meritos é o
epilogo e a coroa!
O Constitucional, n.º 000 (13 Dez. 1838), p. 1101.

1838-12-15 (…) O sr. José Schiopetta, e Dejant, marceneiros estabelecidos em Lisboa, mandarão á
Exposição alguns objectos (…) instrumentos de musica. Frederico Haupt, artista e maquinista
de instrumentos musicais,
typographia
dos progressos que a arte Typographica vai fazendo entre nós, são argumentos os exemplares
do n.º 61 do Panorama, e da 1.ª e 2.ª serie da Harpa do Crente, que a Sociedade Propagadora
dos Conhecimentos Uteis offereceu para a Exposição. O Typo é fundido pelo sr. Neves.
As provas dos Typos, e das cartas de jogar da Fabrica pertencente à Imprensa Nacional, de que
o seu Administrador fez presente á nossa Sociedade não deslustrao o seu bom nome.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 296 (15 Dez. 1838), p. 1197.

1838-12-19 Sobre quadros históricos.
O Mensageiro, n.º 2 (19 Dez. 1838), p. 2-3.

1838-12-20 Como até agora não tem apparecido Edição alguma das duas Leis sobre Liberdade de
Imprensa, em um só folheto, que habilite os jurados e o Publico a ter debaixo da vista as regras
neste objecto, vão ser impressas estas Leis transcriptas hoje neste Periodico, em um folheto de
8.º, que desde de amanhã se venderá nos Caldeiros, em casa do Livreiro Queiroz.

DONA MARIA II, por graça de Deus, Rainha de Portugal, Algarves, e seus Dominios.
Fazemos saber a todos os nossos Subditos que as Cortes Geraes e Extraordinarias Decretárão, e
nós queremos a Lei seguinte:

TITULO I
Da Impressão, Lythographia, e Gravura.

Artigo 1.º Ninguem póde estabelecer Officina de Impressão, ou Lythographia, sem ter
feito perante a Camara Municipal da Cidade, Villa, ou Concelho, a declaração do seu nome,
rua, e casa, em que pertender estabelecer a dita. Officina, ficando obrigado a participar á
mesma Camara a mudança da rua, e casa, sempre que ella aconteça.

As Camaras terão um livro para nelle se assentarem os termos das declarações
determinadas neste artigo.

Art. 2.º Quem faltar ao que fica determinado artigo antecedente, incorrerá na
condemnação de vinte mil reis.

Art. 3.º Na mesma pena incorrerão os possuidores, ou administradores de officinas
actualmente estabelecidas, que dentro de um mez, contando do dia da publicação desta Lei, não
satifizerem ás formalidades ordenadas no artigo 1.º
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satifizerem ás formalidades ordenadas no artigo 1.º
Art. 4.º Nenhuma estampa, ou escripto, poderá ser lythographado, gravado, ou impresso,

por qualquer maneira que seja, sem nelle se declarar o nome do Impressor, Lythographo, ou
Gravador, a terra onde estiver a officina, e o anno em que foi lythographado, impresso, ou
gravado. Faltando todas, ou algumas destasdeclarações, o Impressor, Lythographo, ou
Gravador, será condemnado em uma multa, que nunca será menor de cincoenta mil reis, nem
maior de duzentos mil reis.

Art. 5.º Quem imprimir, lythographar, ou gravar, com falsidade as declarações ordenadas
no artigo antecedente, incorrerá no dobro da pena alli estabelecida, e no triplo se attribuir
algum escripto, ou estampa, a Impressor, Gravador, Author, ou Editor, que seja actualmente
vivo, ou tenha parentes vivos dentro do segundo grau, contado conforme o Direito Canonico.
Ficara salvo o direito a esttes, ou áquelles, para a reparação civil da offensa, que se lhes tenha
feito. Sendo arbitrada em dinheiro pelos Jurados.

Art. 6.º O Impressor, Lythographo, ou Gravador, é sempre responsavel por todo o
escripto, ou estampa, para cuja impressão, lythographia, ou gravura, não mostrar authorisação
do Author, ou Editor. Tambem será responsavel por todo o escrpto, ou estampa, cujo Authors,
ou Editor, tenha sido anteriormente pronunciado por abuso de Liberdade d’Imprensa,
Lythographia, ou Gravura, ratificada a pronuncia, e publicada esta, e sua ractificação na Gazeta
Official, nãotiver comparecido em Juizo, ou não tiver satisfeito a pena, em que houver sido
condemnado.

Art. 7.º O Impressor, Lythographo, ou Gravador, é obrigado a remetter ao Procurador
Regio, ou ao seu Delegado no respectivo Districto, um exemplar de qualquer escripto,
lythographia, ou gravura, que publicar, havendo recebido da entrega, e dentro de um anno o
mesmo exemplar lhe será restituido. Salvo quando o escripto, lythographia, ou gravura, fôr de
natureza criminosa, e o exemplar tiver de fazer parte do processo.

Art. 8.º O Impressor, Lythographo, ou Gravador, que transgredir o que fica determinado
no artigo antecedente, incorrerá na pena de vinte mil reis, além da perda do exemplar, que
devia remetter ao Procurador Regio, ou ao seu Delegado.

TITULO II: Da publicação.
Art. 9. º Antes da publicação de qualquer estampa, ou escripto tythographado, ou

impresso por qualquer maneira que seja, o Author, Editor, Lythographo, Impressor, ou
Gravador, não incorrem em pena alguma, nem tem logar a apprensão, sequestro, ou embargo
da obra.

Art. 10. A publicação effectua-se pelo facto de terem sido distribuidos os exemplares a
mais de seis pessoas, e de serem lançados mais de três acintemente em logar publico onde
possão ser apanhados; de serem afixados em logares publicos um; ou mais exemplares; de
serem postos á venda publica; e de annunciar a sua venda publicamente.

Art. 11. Nenhuma estampa, ou escripto lythographado, gravado, ou impresso, por
qualquer maneira que seja, poderá ser publicado sem conter as declarações ordenadas
ordenadas no artigo 4.º, sob as penas no mesmo artigo declaradas, e sem prejuizo da
responsabilidade do Impressor, Lythographo, ou Gravador.

Art. 12. Quem por qualquer maneira publicar neste Reino em lingoa Portugueza,
impressos fóra delle, ou estampas abertas ou qualquer Paiz, será em todo o caso havido por
author d’esses escriptos, ou estampas, e por elles responsavel.

Art. 13. Todos os escriptos impressos ou lythographados estrangeiros, terão nas
Alfandegas passagem, independente de qualque censura; mas os escriptos impressos, ou
lythographados fóra de Portugal em lingoa Portugueza, e as estampas vindas de qualquer Paiz
estrangeiro, não sahirão da Alfandega sem que um Proprietario, Consrgnatario, ou
Despachante residente em territorio Portuguez entregue na dita Estação duas listas assignadas
por elle, dos escriptos, ou estampas, com declaração dos titulos daquelles, e objectos destas:
uma das listas ficará na Alfandega, e o Administrado remetterá a outra dentro em vinte e quatro
horas, ao Procurador Regio, ou ao seu Delegado.

TITULO III
Dos abusos da Liberdade d’Imprensa, e suas penas

Art. 14. O Author, Editor, ou Publicador de qualquer escripto lythographado, ou
impresso por qualquer maneira que seja, em que se negue, ou pinha em duvida algum dogma
definido pela Igreja Catholica, ou se estabeleção, defendão como dogmas, doutrinas
condemnadas pela mesma Igreja; incorrerá na pena de quatrcentos mil reis, a quinhentos mil
reis no segundo; e de seicentos mil reis a oitocentos mil reis no terceiro; accumulando-se a
pena de prisão de quinze dias a tres mezes no primeiro grau; de quatro mezes a meio anno no
segundo; e de sete mezes a um anno no terceiro.
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reis no segundo; e de seicentos mil reis a oitocentos mil reis no terceiro; accumulando-se a
pena de prisão de quinze dias a tres mezes no primeiro grau; de quatro mezes a meio anno no
segundo; e de sete mezes a um anno no terceiro.

§ 1º Nas mesmas penas incorrerá o Author, Editor, ou Publicador de qualquer escripto
lythographado, ou impresso por qualquer maneira que seja, em que se blasfeme de de Deus, ou
dos seus Santos, ou se faça escarneos, ou zombaria da Religião Catholica, ou do Culto Divino
approvado pela Igreja Catholica; (...) assim o Gravador, Lythographo, ou Publicador de
estampas, em que se faça escarneo, ou zombaria da Religião Catholica, ou do Culto Divino
approvado pela mesma Igreja.

§ 2. º O Author, Editor, Publicador, ou Gravador de estampas, ou de qualquer escripto
lythographado, ou impresso por qualquer maneira que seja, em que se offenda a moral christãa,
e os bons costumes, incorrerá na pena de cincoenta mil reis a setenta e cinco mil reis no
primeiro grau, de cem mil reis no segundo, e de duzentos mil reis a trezentos mil reis no
terceiro

§ 3.º O Author, Editor, Publicador, ou Gravador de estampas, ou de qualquer escripto
lythographado, ou impresso por qualquer maneira que seja, em que se incite á rebellião, ou a
narchia, incorrerá na pena de quarenta mil reis a quatrocentos mil reis, e de quinze dias a seis
mezes de prisão no primeiro grau; de quatrocentos mil reis a seiscentos mil reis, e sete mezes a
um anno de prisão no segundo; e de seiscentos mil reis a um conto de reis, e treze mezes a dois
annos de prisão no terceiro.

§ 4.º O Author, Editor, Publicador, ou Publicador de estampas, ou de qualquer escripto
lythographado, ou impresso por qualquer maneira que seja, em que se ataque a ordem de
succeder no throno estabelecida..........a authoridade da sua Pessoa, ou a legitima authoridade
da Camara dos Pares, ou dos Deputados da Nação; ou se incite o odio, ou desprêso contra o
Systema Constitucional, fundado.........; incorrerá na pena de um mil reis a cem mil reis no
primeiro grau; de cento e cinquenta mil reis a duzentos e cinquenta mil reis, e quarenta dias a
três mezes de prisão no segundo, e de trezentos mil reis a quatrocentos mil reis, e quatro a oito
mezes de prisão no terceiro.

§ 5. º O Author, Editor, ou Publicador de estampas, ou de qualquer escripto
lythographado, ou impresso por qualquer maneira que seja, em que se offenda, ou injurie
algum Membro da Família Real; algum Soberano Estrangeiro, ou Chefe de Governo
reconhecido; junto ao Rei, Regente, ou Regencia, alguma das Camaras Legislativas; Tribunal,
ou qualquer outra Authoridade collectiva; incorrerá na pena de um mil reis a cincoenta mil reis
no primeiro grau; de setenta e cinco mil reis a cento e vinte cinco mil reis, e de quinze a trinta
dias de prisão no segundo; e de cento e cincoenta mil reis a duzentos mil reis,e quarenta a
sessenta dias de prisão no terceiro.

§ 6.º O Author, Editor, ou Publicador de Estampas, ou de qualquer escripto
lythographado, ou impresso por qualquer maneira que seja. em que se imputem a qualquer
Empregado publico acções, ou ommissões criminosas, e que, sendo demandado, não prova
aquillo, que imputou, incorrerá na pena de dez mil reis a sessenta mil reis no primeiro grau; na
de setenta e cinco mil reis a cento e vinte e cinco mil reis, e de quinze a trinta dias de prisão no
segundo; e de cento e cincoenta mil reis a duzentos mil reis, e quarenta a sessenta dias de
prisão no terceiro.

§ 7.º O Author, Editor, ou Publicador de Estampas, ou de qualquer escripto
lythographado, ou impresso por qualquer maneira que seja em que se publique algum acto da
vida particular de qualquer individuo, quer este facto seja falso, quer seja verdadeiro, podendo
da publicação de elle resultar infamia, deshonra, ou injuria; incorrerá na pena de cincoenta mil
reis, a cem mil reis, e um mez de prisão no primeiro grau; e de cento e cinquenta mil reis a
duzentos mil reis, e dois mezes de prisão no segundo; e de trezentos mil reis, e de trezentos mil
reis a quatrocentos mil reis e três mezes de prisão no terceiro. Porém incorrerá em metade
somente da pena estabelecida, se o escrito contiver apenas expressões de injuria, ou desprêso.
Nos casos deste, e do antecedente, alem da pena, terá logar a reparação civil da injuria, a a qual
será arbitrada em dinheiro pelos Jurados.

§ 8.º As penas estabelecidas nos §§ antecedentes serão arbitradas pelos Jurados, segundo
a gravidade do delicto.

Art. 15. Em todo o caso de condemnação do Author, Editor, ou Publicador, será
destruída judicialmente aquella parte, ou tomos da Obra, que forão objectos da mesma
condemnação.

Art. 16. Se aquelle que for condemnado a alguma pena pecuniaria a não pagar dentro de
tres dias, contados da intimação, será preso, e retido na Cadeia por tantos dias, quantos forem
precisos para preencher a condemnação, contando-se a um mil reis cada um dia.
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precisos para preencher a condemnação, contando-se a um mil reis cada um dia.
Art. 17. O direito de accusar, ou demandar por abuso de Liberdade de Imprensa, espira,

em quanto aos delictos publicos findos tres mezes; em quanto aos particulares, verifica-se a
prescrição passado um anno para os Habitantes de Portugal, Ilhas, e Provincias da Africa
Occidental, e dous annos para os da Africa Oriental, e Asia. Os Prazos estabelecidos neste
artigo serão contados do dia, em que o abuso foi commetido, e analoga e reciprocamente os
mesmos, seja qual for o abuso da publicação.

Art. 18. Em todos os casos da presente Lei, quando n’ella se não declarar o contrario, a
responsabilidade do Editor intende-se na falta do Author, e a do Publicador na falta de um e
outro, na forma do artigo 6.º

TITULO IV
Do Jury competente, e forma do processo nos delictos de abuso de liberdade de

imprensa.
Art. 19. (Como trata do Processo preparatorio, é seu equivalenteo artigo 15 da Lei de

Novembro, que vai em seguida.)
Art. 20. (O mesmo)
Art. 21. Logo que a presente Lei for publicada, os Presidentes das Camaras, separando

da Lista geral dos Jurados, os que tiverem a renda liquida de 300$000 reis em Lisboa, 250$000
reis na Cidade do Porto, 200$000 reis nas outras terras do Reino, de todos elles extrahirão á
sorte, na forma prescrita pelo Decreto de 16 de Maio de1833, n.º 24, artigo 35, os nomes de 60
para formarem a pauta di Jury de pronúncia, como para o de sentença.

Art. 22. O Jury de pronúncia será composto de 23 Jurados; tirados á sorte dos 60 da
respectiva pauta, no momento em que na Audiência da ratificação de pronúncia houver de
propor-se cada Causa; e o de sentença será composto na forma do Decreto citado.

Art. 23. No Jury de pronúncia poderáõ, o accusador e o accusado, recusar cada um sem
causa, até 16 Jurados, e no Jury de sentença até 9: na falta de Parte accusadora, poderá o
accusado recusar do mesmo modo até 12 Jurados, e o Delegado do Procurador Régio até 6.

§. 1.º Sendo dous, ou mais accusadores, ou os accusados, podem fazer as recusações em
commum, ou separadamente, sem exceder o numero acima declarado; e quabdo se não
combinem, recusará cada um pela sorte, que a ordem lhe designar, numero igual de Jurados, e
os recusados por qualquer d’elles ficão recusados para os outros.

Art. 24. No Jury de pronúncia, para se declarar que há motivo para a accusação, são
necessários 16 votos conformes; e para condemnação de sentença são necessários 8.

Art. 25, 26, e 27 (tambem são substituídos pelos artigos 17 e seguintew da mesma Lei de
10 de Novembro.)

Dado no Palacio das Necessidades, em 22 de Dezembro de 1834. = RAINHA, com
Rubrica e Guarda. – Antonio Barrelo Ferraz de Vasconcellos.

DONA MARIA por graça de Deus, e pela Constituição da Monarchia, Rainha de
Portugal, Algarves, e seus Dominios etc. Faço saber a todos os Meus Súbditos, que as Cortes
Decretarão, e Eu Sanccionei a Lei seguinte:

As Cortes Geraes, Extraordinarias, e Constituintes da Nação Portugueza, Decretarão o
seguinte:

Art. 1.º Todo o Periódico, que se publicar, deve ter um Editor responsável, que seja
Cidadão Portuguez, maior de 25 anos, ou como tal havido em direito, e que tenha a livre
administração de sua pessoa, e bens.

Art. 2.º Alem das qualidades mencionadas no Artigo antecedente, o Editor responsável
deverá ter bens, que possam segurar em juíso a quantia de um conto e duzentos mil réis, ou dar
fiadores idóneos pela mesma quantia, ou deposita-la judicialmente.

Art. 3.º Logo que uma condemnação absorva em próprio e custas, a quantia indicada no
Artigo antecedente no todo ou parte, para continuar a publicação do Periódico, deverão
renovar-se as seguranças necessárias, e que suprão a somma absorvida.

Art. 4.º Se o Editor responsável não tiver as qualidades designadas no Artigo primeiro, o
Impressor do Periódico ficará sujeito á pena de prisão, que se julgar por abuso de Liberdade de
Imprensa, commetido no mesmo Periódico; e quando no Editor se não achar alguma das
garantias estabelecidas no Artigo segundo, o Impressor responderá por toda ou parte da
quantia, que o referido Artigo exige do Editor.

Art. 5.º As imprensas, com tudo o que lhes pertencer, ficão legalmente hypothecadas ao
pagamento das condemnações pecuniárias, e custas, conforme o disposto no Artigo
antecedente. Esta hypotheca preferirá a qualquer outra, ainda mais antiga, e de qualquer
espécie que seja.
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espécie que seja.
Art. 6.º Se o Impressor não for maior de 25 annos, ou havido por tal em direito, ou não

tiver a livre administração de sua pessoa, e bens, o respectivo Tutor, responderá pessoalmente
pelo Editor, que não tiver as qualidades designadas na Artigo primeiro.

Art. 7.º Entender-se-ha por Periódico, para os effeitos dos Artigos antecedentes, toda a
estampa, ou escripto impresso, ou lythographado, publicado em dias certos, ou irregularmente,
que contiver noticias ou matérias religiosas, ou politicas, ou actos de vida particular de
qualquer pessoa dos quaes lhe resultar infâmia, deshonra, ou injuria, e que não exceder seis
folhas de impressão computadas pela marca do papel sellado, que actmalmente se usa nos
processos forenses.

Art. 8.º As disposições de que tracta o Artigo primeiro e seguinte, não são applicaveis a
outras estampas, ou escriptos impressos, ou lythographados, além dos que são designados no
Artigo antecedente.

Art. 9.º Toda a pessoa, que directa, ou indirectamente se julgar offendida n’um periódico,
terá direito de exigir do Editor a insersão de uma resposta, comtanto que não exceda mil letras,
ou o dobro de todo o Artigo, que contiver a offensa.

Art. 10. O Editor publicará a dita resposta em qualquer dos três primeiros números
publicados depois da entrega della; e não fazendo assim, incorrera na pena de tres mil réis por
cada dia, desde a publicação do terceiro numero até á inserção da resposta, ou até á Sentença,
pela qual for condemnado na referida pena.

Art. 11. O Juízo de Policia Correccional é o competente para conhecer desta matéria.
Art. 12. O Author da resposta perderá o direito de accusar o Editor pel falta da

publicação, se por si ou seu procurador o não chamar a Juízo dentro de dez dias, depois de
publicado o terceiro numero, na forma do art. Decimo.

Art. 13.O uso do direito, de que tracta o artigo dezeseis da Lei de vinte e dous de
Dezembro de mil oitocentos trinta e quatro, serão contados a quinhentos réis por cada dia.

Art. 15. Todas as disposições da Lei de vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos
trinta e quatro, com referencia á Lei Fundamental, e organisação politica,que então regia o
Estado, são applicaveis á que actualmente rege, ou de futuro reger; e o Processo preparatoario
nella marcado, fica substituído pelo seguinte.

Art. 16. O Juiz competente, ou quem suas vezes fizer, logo que pela parte queixosa, ou
pelo Ministério Publico lhe for apresentada queixa de abuso de Liberdade de Imprensa, com a
respectiva estampa, ou escripto lythographado, ou impresso, depois de receber aquella,
mandará notificar os interessados, e as testimunhas nomeadas pelo querelloso, que nunca serão
menos de três, nem mais de oito.

Art. 17. Dentro de oito dias a contar da apresntação da queixa, o Juiz fará reunir o Jury
de Pronuncia, e interrogadas perante elle as tertimunhas, e feitas as mais averiguações
competentes proporá ao Jury os seguintes quisitos:

1.º Esta ou não provada a publicação da estampa, ou escripto, que faz objecto desta
queixa?

2.º Nesta estampa, ou escripto ha, ou não motivo para accusação por abuso de Liberdade
de Impresa?

3.º Há ou não motivo para ser indicado criminoso desta abuso o Cidadão F…. ou os
Cidadãos F…. e F…, e ser contra elle, ou elles intentada a accusação?

Art. 18. Se o Jury resolver affirmativamente todos os quisitos; o Juiz haverá o Réo, ou
Réos por indiciados, e mandará immediatamente apprehender todos os exemplares da estampa,
ou escripto que fez objecto da queixa, e os conservará em deposito até final decisão da Causa.

Art. 19. A apprehensão ordenada no artigo antecedente terá logar todas as vezes que o
Jury resolver affirmativamente os dous primeiro quisitos.

Art. 20. Nos casos previstos na Lei de vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos trinta
e quatro, artigo quatorze, paragrafo seis, não tem logar o Processo marcado nos artigos
antecedentes, mas a Parte offendida poderá requerer, que a pessoa responsavel pela estampa,
ou escripto seja citada, para no termo de quinze dias reduzir a artigos os fundamentos da
imputação, e nomear as testimunhas, que houver de produzir, com a comminação de ser
julgada á rebelia.

Art. 21. Findo o praso marcado no artigo antecedente, se dará vista dos artigos por copia
á pessoa offendida, para dentro de quinze dias offerecer a contestação, e nomear testimunhas,
se as quizer produzir.

Art. 22. Preparada assim a Causa, o Juiz fará reunir com a possivel brevidade o Jury
competente de Sentença; e procedendo-se perante elle nos termos regulares de Direito, julgar-
se-há a final na conformidade do artigo quatorze, paragrafo seis da Lei de vinte e dous de
Dezembro de mil oitocentos trinta e quatro.
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se-há a final na conformidade do artigo quatorze, paragrafo seis da Lei de vinte e dous de
Dezembro de mil oitocentos trinta e quatro.

Art. 23. Todas as decisões de Jury de Pronuncia, e Sentença finaes sobre abusos de
Liberdade de Imprensa, serão publicadas no Diário ou Folha Official do Governo.

Art. 24. Os Empregados do Ministério Publico, que forem negligentes em querellar
contra os abusos de Liberdade de Imprensa, incorrerão na pena de tres a seis mezes de
suspensão do Emprego, e qualquer pessoa do Povo os poderá accusar por essa negligencia, na
conformidade do Titulo dezenove da terceira parte da reforma Judiciaria. Durante o tempo da
suspensão, os ordenados do Empregado suspenso ficarão pertencendo ao que o substituir.

Art. 25. Fica por esta forma interpretada, accrescentada, substituida, ou revogada á Lei
de vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos trinta e quatro sobre a Liberdade de Imprensa, e
quaesquer outras, na parte somente em que a esta forem contrarias.

Por tanto, Mando a todas as Authoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei
possa pertencer, que a cumprão, e executem tão inteiramente como nella se contém. O
Secretario d’Estado dos Negocios Ecclesisticos e de Justiça a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio das Necessidades, aos dez de Novembro de mil oitocentos trinta e sete. –
RAINHA. - José Alexandre de Campos.
O Athleta, n.º 164 (20 Dez. 1838), p. 1- 4.

1838-12-22 Bellas Artes. Obras de: conde de Mello (miniaturas), José Diogo Basto; molduras do sr.
Margotteau, Maria Maximina Pimenta _Correa, Maria cândida pimenta Correa, Maria
marciana pimenta Correa, bordados e desenhos; “as bellissimas litographias do Sr. Lopes, a
copia da cabeça de S. João Baptista de Ticianno, e outras do Sr. Legrand, e os Quadros do Sr.
Dufourq, attrahirao geral louvor, notando-se nas três vistas pintadas a óleo, pelo Sr. Dufourq,
um bom colorido, e perspectiva. Alem destes quadros devemos mencionar o da Cêa do Senhor,
e o da Cabeça de S. João Baptista, do Sr. Máximo Paulino dos Reis.” (…) estátua equestre;
Herculano Antonio de Moncada, escultor da Natureza, sem estudos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 302 (22 Dez. 1838), p. 1221.
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1839-01-01 Sobre os quadros históricos de Portugal de Antonio Feliciano de Castilho diz-se “sentimos que
esta obra não possa ser tão popular como é, por exemplo, o Panorama; queriamos que todo o
Portuguez estando com ella em contacto, respirasse o verdadeiro patriotismo que reluz em cada
Quadro, e que anima cada expressão”.
Revista litteraria, Jan. 1839, p. 293.

1839-01-02 Este Jornal continúa a ser publicado no presente anno. – A sua bandeira politica será, como até
aqui, a Constituição de 1838 – advogará o progresso bem entendido dos principios nella
consignados, a conveniente organização do paiz, as reformas, onde se julgarem ainda
necessarias, a união constitucional de todos os partidos, as economias razoáveis, a
conveniencia de toda a protecção ao trabalho, e a necessidade dos tributos, mas suaves, e
justamente distribuídos.
Será impresso em tres columnas, e por isso dará margem para maior affluencia de matérias – o
seu preço é o seguinte:
Por anno ……..…….. 5760
Por seis mezes ….…...2889
Por trez mezes …….... 1440
Por mez …..…..….…. 480
Annuncios por linha …. 40
Os Srs. Que quizerem assignar serão servidos dirigir-se ao Escriptorio da Redacção, rua da
Fabrica do Tabaco n.º 35, e sendo pelo Correio ao Redactor do mesmo Jornal, podendo
remetter o importe da assignatura pelo seguro do Correio, abatendo o premio.
Assigna-se também nas Administrações do Correio de Villas, e Terras das Provincias, em
Braga em casa de João José Rodrigues na rua do Souto, e em Barcellos em casa de André
Joaquim pereira na rua Direita.
A Vedeta da liberdade, n.º 1 (2 Jan. 1839), p. 1.

1839-01-02 Folhetim: observações sobre o estudo da physionomia. […] cada desenhador, cada pintor se
reproduz mais ou menos em suas obras […]
O Constitucional, n.º 289 (2 Jan.1839), p. 1165-66.

1839-01-02 As pedreiras lithographicas.
A Vedeta da liberdade, n.º 285 (16 Dez. 1839), p. 3-4.
A Vedeta da liberdade, n.º 294 (28 Dez. 1839), p. 3.

1839-01-07 O professor Estrangeiro que ensina a pintar de varios modos, e em pouco tempo, acaba de
chegar de novo a esta cidade, propõe-se a dar lições como tambem a tirar retratos a fumo por
1920: rua de S.tº Antonio n.º 96.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 6 (7 Jan. 1839), p. 21.

1839-01-07

O Professor Estrangeiro que ensina a pintar de varias modas, acaba de chegar de novo a esta
Cidade, propõe-se a continuar a dar lições, como tambem a tirar retratos a fumo por 1920. Rua
de Santo Antonio n.º 56.
A Vedeta da liberdade, n.º 5 (7 Jan. 1839), p. 1.
A Vedeta da liberdade, n.º 6 (8 Jan. 1839), p. 1.
A Vedeta da liberdade, n.º 7 (9 Jan. 1839), p. 1.

1839-01-16 Grammatica Franceza, posta ao alcance dos alumnos portuguezes do Liceo Parisiense em
Lisboa, acompanhada do mappa da letra, que se ensina em seis ou oito lições, e do índice das
matérias que se aprendem no referido estabelecimento.. vende-se a 240 rs. cada exemplar nas
lojas dos livreiros, rua das Hortas, n.º 125 e 137. rua dos caldeireiros n.º 17 e 18. rua das Flores
n.º 123.
A Vedeta da liberdade, n.º 13 (16 Jan. 1839), p. 1.

1839-01-16 Quem quizer comprar sellos para cunhar metal, anéis, uns e outros de surtidos feitios e
tamanhos e novos para abridores, uma maquina nova para fazer chapas de metal até 4
polegadas de largo, dous cilindros figurados, dous abecedários e algum aço fundido em barras,
falle na rua nova dos Inglezes n.º 74.
A Vedeta da liberdade, n.º 13 (16 Jan. 1839), p. 1.

1839-01-21 Napoleão e o pintor Guerrin.
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No Palacio das Tulherias, n’um gabinete tapeçado de setim celeste, bordado d’aguias d’ouro,
um pintor vestido de corte, de bolsa, e o espadim, executava o retrato d’uma mulher sentada
sobre um divan de cachemira da India; na forma desta mulher pura, e doce, ainda que não já na
verdura da mocidade, na languidez de seus negros olhos, seu colorido, que ainda parecia
animado do ardente reflexo da natureza dos trópicos, e sobretudo na graça exquisista da sua
maneira, todos teriam reconhecido Josephina, o bom genio de Napoleão! Fallava lgeiramente
com o artista, perguntava-lhe se tal flor lhe estaria melhor, se tal outra, se o seu diadema devia
mais, ou menos descobrir a sua frente…
De reprente abre-se a porta do gabinete e apparece o Imperador. Senta-se por alguns momentos
sobre um estrado, e falla devagar a Josephina; antes de se ir, levanta a cabeça por cima dos
hombros do pintor, e encara o retrato. Ora imaginai qual devia ser a surpresa de Napoleão
vendo que João Guerin estendia a mão sobre a miniatura, fazendo ouvir estas palavras fortes:
“Perdão Sire, eu não deixo ver os meus retratos senao quando estão acabados.”
“Haveis de fazer excepção, a meu favor, lhe disse com doçura o Imperador.
Sire, contentai-vos que eu recuse… os pintores tem suas impoliticas.
Napoleão insiste: a resistencia, que o pintor lhe oppõe o irrita: finalmente exclama com voz de
Soberano: Eu o quero!.
A esta palavra, que naquella bocca fazia tremer a própria terra, João Guerin fica imperturbavel;
sua mão persiste sempre a encobrir o retrato. quem cederá?
“O Pintor ou o Imperador…O Imperador sorrio-se e sahio dizendo:”
“Pois bem, Mr. Guerin: o campo da batalha é vosso.”
No outro dia Duroc mordomo de Palacio mandou chamar João Guerin para ir ás Tulherias. Era
para fazer outro retrato: o do Imperador.
O Mosaico, n.º 2 (21 Jan. 1839), p. 14.
[O Entre-acto, n.º 4 (24 Mai. 1837)]

1839-02-01 Progresso da impressão a cores em França e Inglaterra. Chromolithographia.
Revista Litteraria, Fev.1839, p. 376-380.

1839-02-04 Companhia de exploração das pedreiras lithographicas.
São convidados os srs. Accionistas residentes nesta cidade a satisfazerem no praso de 15 dias
as duas prestações ordinárias vencidas nos dias 1.º de Janeiro e 1.º de Fevereiro, e a
extraordinária vencida em 15 de Janeiro do anno corrente, relativas ás acções porque
subscreverão, em casa de Antonio José Dias Guimarães [largo de S. Bento das Freiras n.º 47 e
48] onde receberão os recibos competentes.
A Vedeta da Liberdade, n.º 28 (4 Fev. 1839), p. 1.

1839-02-07 Publica-se em Lisboa, e acaba de chegar a esta Cidade, ao Armazém de Livros de Mr. Moré, na
Rua de S. António n.º 42 e 43, a Biographia das Personagens Illustres de Portugal, ornado de
retratos lithografados, e de Vinhetas representando alguma passagem importante da vida de
cada huma.
Esta Obra Periódica apresenta já o seu 1.º Folheto que contém 3 retratos (e tantos
comprehenderá cada n.º) que são = o do Imortal Duque de Bragança, o do Príncipe dos nossos
Poetas Luiz de Camões, e o do Marquês de Pombal.
As noticias biographicas são interessantes e a do Libertador da Pátria he muito detalhada. Os
Retratos são primorosamente executados e as Vinhetas de muito gosto. Na 1.ª Lithografia está
o juramento nas Praias do Desembarque em Mindello, na 2.ª o Naufrágio e salvamento das
Lusíadas; no 3.º a perspectiva da Praça do Commercio de Lisboa depois da reedificação do
Terremoto.
O papel é superfino, e a parte typographica nítida. – Recebem-se assignaturas a 480 rés. por
Folheto, e vendem-se a 600 reis avulsos.
A recepção será no mesmo Armazém de Livros, logo que chegue qualquer Barco de Vapor de
Lisboa, nos principios de cada mez.
O Athleta, n.º 31 (7 Fev. 1839), p. 4.

1839-02-16 Revolução nas artes do desenho.
O invento, ou descubrimento de que vamos fallar, merece um e outro titulo; a natureza

e o engenho do homem, podem ahi apostar primasia. A natureza apparece retratando-se a si
mesma, copiando as suas obras como as da arte, não em painéis presenciaes, inconstantes e
fugitivos, como eram e são os rios, os lagos, as pedras e os metais polidos, mas em materia que
retem o simulacro do objecto visivel,  e o fica repetindo com a mais cabal semelhança ainda
depois de ausente: isto pelo que toca á natureza. Agora pelo que respeita ao engenho do
homem, foi elle quem a forçou a este milagre novo e inesperado. Duas coisas nos dão pena
querendo escrever esta noticia; a primeira é que não possamos explica-la e circumstancia-la
como cumpriria, por fallecerem ainda as precisas e miudas informações; a segunda, que desse
mesmo pouco que um jornal de Paris, o Século, nos vem acenando, não nos consente a índole e
extensão da nossa folha apresentar senão o pouquíssimo.
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como cumpriria, por fallecerem ainda as precisas e miudas informações; a segunda, que desse
mesmo pouco que um jornal de Paris, o Século, nos vem acenando, não nos consente a índole e
extensão da nossa folha apresentar senão o pouquíssimo.

A camara luminosa ou optica, segundo vulgarmente se diz, é formosa recreação de
nossa infância, e nos permite viajar sentados n’uma cadeira, no canto da nossa casa, por todos
os portos, cidades, ruínas, bosques e desertos do mundo; mas, se taes peregrinações nos não
custam nem fadigas nem perigos; nem dinheiro e largos annos, tambem a idéa que nos trazem
das coisas apartadas é por demais incompleta ou falsa; e todos esses quadros de mão humana
são imperfeitos como tudo que d’ella sae. A camara luminosa levava grande vantagens á
camara obscura em um sentido, se em outro lhes cedia; porque, se ahi o artista cercado de
trevas via descer sobre o seu papel alvo e nú, as formas perfeitas, coradas e vivas das coisas
externas, e dessas, todas as que lá por fora senão levavam e fugiam, as prendia com o lápis e
pincel, e compunha, ou antes copiava natural e verdadeiro o seu quadro; por outra parte o
alcance desta sua magica era sempre mui limitado: e de mais, dado que as formas e cores que
primitivamente baixavam ao seu papel fossem, nem podessem deixar de ser completas e
exactas, como o prendê-las era trabalho de mão e instrumentos humanos; ahi vinham tambem
forçosamente as differenças. Os erros e quando menos os desprimores. Da camara obscura
saiam lindas recordações abreviadas do mundo circumstante; mas esses painéis que mais eram
formulas representativas do que emanações reaes dos corpos; mais retratos levemente
desfigurados do que reflexos proprios, inteiros e absolutos, esses painéis, requeriam tempo,
paciência, arte e uso e uma palheta carregada de todas as cores do íris. D’ora avante porém,
sem palheta, nem lápis, sem preceitos artisticos nem dispêndio de horas e dias, que digo, sem
mover a mão, sem abrir os olhos e até dormitando, poderá o viajante enriquecer a sua pasta
com todos os monumentos, edifícios e paizagens das longes terras, e o amante mais hospede
nas Bellas Artes, obter por si mesmo o retrato dos seus amores; tão ao natural como o traz
debuchado no coração, e mais natural ainda porque não lhe faltarão as miudesas mínimas que a
vista não alcança e que só a lente lhe poderia revelar. Os nossos leitores nos estão ja aqui
pedindo impacientes a solução de tão incrível problema; o que podemos é apontar-lha, isso
vamos fazer.

Eis aqui o que o senhor Arago relatou á Academia franceza de cuja é secretario: o
senhor Daguerre, famigerado pintor do diorama, andava, largos annos havia, todo embebido em
procurar alguma substancia onde a luz se pudesse imprimir, e deixar de si vestigios distintos,
que ainda depois d’ella ausente a denunciassem com todas suas modificações e circumstancias;
para este fim andou batendo á porta das varias matérias e interrogando todos os corpos e
invocando toda a natureza.

Em tudo é a diligencia mãe da boa ventura. Encontrou ao cabo uma substancia como a
elle sonhára, tao sensivel à acçao imediata da luz, que esta lhe deixa os vestigios evidentes do
seu contacto, d'esse contacto tão subtil e inapreciavel. Estes vestigios ficam representados por
côres que teem em cada ponto uma relação perfeita com os diversos gráus d'intensidade da
mesma luz. Não se cuide, comtudo, haver nesta estampa as proprias côres do objecto que ellas
representam; não, as diversas côres dos originaes só são denotadas e significadas na copia, com
uma extrema exactidão, pela maior ou menor força da luz, isto é, pelo maior ou menor efeito da
impressão da luz: vae do original á copia uma differença a este respeito bem comparável com a
que faz uma gravura optima d'um painel a oleo cujo ella fôr perfeitissimo traslado. O vermelho,
o azul, o amarello, o verde etc, são significados por combinações de luz e sombra, por meias
tintas mais ou menos claras ou escuras, segundo a somma de potencia clarificante que encerra
por sua natureza cada uma destas côres. Mas, o que é certo apesar de todo esse desconto, é ,
que estas copias são tão, extremadas, tem um tal relevo e tamanha verdade como se não pode
imaginar sem as ter visto. A delicadeza dos traços, a pureza das fórmas, a exactidão e harmonia
dos tons, a perspectiva aeria, o primor das miudesas, isso tudo se representa com a suprema
perfeição. A lente, malsim terrivel das melhores obras de desenho, que em todas encontra
senões e desares inevitáveis para a arte; gire quanto quizer sobre estas:figuras, fite n’ellas,
quanto tempo lhe agradar, o seu olho inexoravel, desesperar-se-ha de não descobrir senão
perfeições, depois perfeições, e sempre em tudo perfeições. Não ha porque nos espantemos: a
luz, a propria luz foi a pintora. Do pae da luz créaram divindade ás artes os fabuladores da
Grecia; da fabula fez historia o engenho mais creador da nossa edade. Estas gravuras abertas
pelo buril dos raios luminosos, estas estampas baixadas, porque assim o digamos, do ceu,
mostrou-as o senhor Daguerre aos senhores Arago, Biot, Humboldt e outros, que todos ficaram
suspensos e enfeitiçados. O auctor limitado num pequenino espaço da ponte, chamada das
Artes, trasladou toda a carreira de grandiosidades monumentaes que ufanam e affamam a
margem direita do Sena, comprehendendo aquella parte do Louvre que alardea a opulenta
galleria das pinturas: e nao há linha, não ha ponto que não saísse perfeitissimo. Da mesma arte
apanhou aquella immensa gigantesca fabrica de Nossa Senhora de Paris, com toda a sua
profusissma cuberta de esculpturas gothicas. Mais fez, que repetiu o prospecto do mesmo
edificio, ás oito da manhaã; ao meio dia è as quatro da tarde, e isto em dois dias diversos, um
de chuva, outro de sol; e todas estas vistas, sem exceptuar aquellas mesmas em que a extensão
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margem direita do Sena, comprehendendo aquella parte do Louvre que alardea a opulenta
galleria das pinturas: e nao há linha, não ha ponto que não saísse perfeitissimo. Da mesma arte
apanhou aquella immensa gigantesca fabrica de Nossa Senhora de Paris, com toda a sua
profusissma cuberta de esculpturas gothicas. Mais fez, que repetiu o prospecto do mesmo
edificio, ás oito da manhaã; ao meio dia è as quatro da tarde, e isto em dois dias diversos, um
de chuva, outro de sol; e todas estas vistas, sem exceptuar aquellas mesmas em que a extensão
relativa das sombras é identica para quem as observa, teem physionomias tão proprias e tão
suas, que n'um relançar de olhos se adivinha a hora do dia e circumstancias atmosphericas em
que se fez cada retrato. E devendo parecer já isto a maxima maravilha, ainda há outra e é a
quasi magica ligeiresa com que se opera; oito ou dez minutos bastam no clima e ceu
ordinariamente aspero de Paris para começo e remate de taes quadros; mas com ar mais puro e
luz mais estreme, como no Egypto, um minuto bastaria. Todavia, diz o noticiador do Seculo,
estas admiraveis representações das exterioridades da natureza, certamente por passarem por
ellas mãos humanas, carecem do que quer que seja como objectos d'arte. Coisa admirável!
aquela mesma potencia que as creou parece ausentar-se logo d 'ellas: estas obras da luz
carecem de luz. Nos proprios pontos mais directamente clareados há uma fallencia de vivesa e
de lustre: e na verdade são umas vistas, que a despeito de todas as harmonias de sua impecavel
perfeição, como que apparecem sob um ceu denso e boreal que as está esmorecendo e
esfriando: parece que ao coarem-se pelo aparelho optico do auctor, todas á uma se revestem do
aspecto melancholico do horizonte quando quer anoitecer.
Segundo contra. Apesar da summa rapidez da luz, como o seu effeito na substancia do Sr.
Daguerre não é instantâneo, qualquer objecto que mova, com velocidade ou lhe nao deixa
vestígios seus, ou só muito confusos. As folhas das arvores por exemplo, como aquellas que
sempre se andam balouçando no vento, ficam pelo demais mui perturbadas: mais onde só se
pertenderem imagens da natureza sem vida, edificios, monumentos, estatuas, ou causas de
semelhante genero, ahi sim, ahi triunfa de todos os outros este novo methodo. Rosto de homem
vivo ainda até hoje o não pode retratar que satisfizesse: Mas o autor ainda não porem a
esperança de lá chegar.

E inegável a vista do que levâmos apontando, que este invento, um dos mais
admiráveis de nossos tempos, terá largas consequencias em todas as artes do desenho, e
contribuirá não só para o progresso do luxo útil e aformoseador da sociedade, mas também para
o maior aproveitamento das viagens, quer sejam scientificas, ou artisticas, ou moraes, quer de
simples divertimento e recreação. O autor, porém, ainda não declarou o seu segredo; e esta
immensa revolução, para arrebentar e espalhar-se por todo o mundo, só aguarda uma palavra
d’elle, o seu fiat lux.
O Panorama, n.º 94 (16 Fev.1839), p. 54-55.

1839-02-17 Publica-se em Lisboa, e acaba de chegar a esta Cidade, ao Armazém de Livros de Mr. Moré, na
Rua de S. Antonio n.º 42 e 43, a Biografia das Personagens Illustres de Portugal, ornada de
retratos lithografados, e de Vinhetas representando alguma passagem importante da vida de
cada huma.
Esta Obra Periódica apresenta já o seu 1.º Folheto que contém 3 retratos (e tantos
comprehenderá cada n.º) que são = o do Imortal Duque de Bragança, o do Príncipe dos nossos
Poetas Luiz de Camões, e o do Marquês de Pombal.
As noticias biographicas são interessantes e a do Libertador da Pátria he muito detalhada. Os
Retratos são primorosamente executados e as Vinhetas de muito gosto. Na 1.ª Lithografia está
o juramento nas Praias do Desembarque em Mindello, na 2.ª o Naufrágio e salvamento das
Lusíadas; no 3.º a perspectiva da Praça do Commercio de Lisboa depois da reedificação do
Terremoto.
O papel é superfino, e a parte typographica nítida. – Recebem-se assignaturas a 480 rs. por
Folheto, e vendem-se a 600 reis avulsos.
A recepção será no mesmo Armazém de Livros, logo que chegue qualquer Barco de Vapor de
Lisboa, nos principios de cada mez.
O Athleta, n.º 31 (7 Fev. 1839), p. 4.
A Vedeta da Liberdade, n.º 34 (11 Fev. 1839), p. 1.

1839-02-22 Na Rua de S.tº Antonio n.º 56, tirão-se retratos a desfuminho, a preço de 1920, e sendo de
senhoras a 2400; e indo a casa serão 480 rs. de mais por cada um dos retratos. O mesmo pintor
ensina a aperfeiçoar letras em poucos dias por preços muito commodos: para isso queiram
dirigir-se á mesma casa, ao Cerieiro.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 46 (22 Fev. 1839), p. 182.

1839-02-22 Na rua de Santo Antonio tirão-se retratos de homem por 1920, sendo de senhora por 2400, e
indo a casa 480 de mais por cada retrato. O mesmo pintor ensina a pintar de varios modos e a
aperfeiçoar a letra em poucos dias a preços muito commodos. Quem pretender uma e outra
cousa dirija-se á loja de cera, na mesma rua.
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indo a casa 480 de mais por cada retrato. O mesmo pintor ensina a pintar de varios modos e a
aperfeiçoar a letra em poucos dias a preços muito commodos. Quem pretender uma e outra
cousa dirija-se á loja de cera, na mesma rua.
A Vedeta da Liberdade, n.º 44 (22 Fev. 1839), p. 1.
A Vedeta da Liberdade, n.º 45 (23 Fev. 1839), p. 1.

1839-02-22 A Direcção da Companhia d’Exploração de Pedreiras Lithographicas estabelecida em
Coimbra, avisa aos srs. Accionistas residentes na cidade do Porto, que achando-se nomeado
thesoureiro da Companhia naquella cidade o Sr. Antonio José Dias Guimarães, negociante no
largo de S. Bento das Freiras n.º 47 e 48, deverão de futuro dirigir-se a este Sr.. para
satisfazerem as prestações mensaes de suas acções, cujo pagamento deverá verificar-se até ao
primeiro dia de cada mez.
A Vedeta da Liberdade, n.º 44 (22 Fev. 1839), p. 1.

1839-02-23 Planta do Porto.
O Athleta, n.º 45 (23 Fev. 1839), p.3.

1839-02-23 O mensageiro, jornal da tarde e das provincias.
O Athleta, n.º 45 (23 Fev. 1839), p.3.

1839-02-23 Planta do terreno acerca da projectada rua do lado ocidental do Campo da regeneração (Santo
Ovideo)
O Athleta, n.º 45 (23 Fev. 1839), p. 4.

1839-03-01 Bellas Artes . Dezenho obtido pela luz, ou processo segundo o qual os objectos por si
mesmosse dezenhão sem socorro de lápis.

O interesse que estão actualmente excitando as experiencias de M. Daguerre sobre a
arte de fixar os dezenhos na camara obscura faz com que aqui copiemos a memoria de Talbot
em que nos dá a historia de todos os ensaios que sobre este objecto tinha feito. Se, como
parece, elle obteve resultados menos brilhantes que os que chegou a alcançar o sábio artista
francez, tem todavia o merito de reconhecer que havia ainda muito campo a descobrir, e de
indicar o caminho que seguio, e por onde se devia marchar.

---
Na primavera de 1834, diz M. Talbot, comecei eu a ensaiar um methodo, que ja ha

mais tempo eu tinha tenção de experimentar, com o intento de applicar a um objecto util a
propriedade tão curiosa que tem o nitrato de prata de se corar quando se expõe aos raios
violentos da luz do sol. Eis o que eu me propuz fazer para aproveitar esta propriedade, que os
chimicos ja desde muito tempo tinhão descoberto.

“Pareceu-me que devia primeiramente estender sobre uma folha de papel sufficiente
quantidade de nitrato de prata, e expor depois o papel aos raios do sol, tendo previamente posto
de permeio algum objecto que lançasse sobre o papel uma sombra bem limitada. A luz cahindo
no resto do papel devia fazel-o negro, em quanto as partes assombradas se conservarião
brancas. Esperava eu que daqui resultasse um dezenho ou imagem que representasse até certo
ponto o objecto que a tinha produzido; mas ao mesmo tempo me lembrava que tinha de
conservar estes desenhos em uma pasta, e que não os podia ver senão a uma luz artificial.

“Tal foi o meu primeiro projecto antes de ser ampliado e corrigido pela experiencia. Só
passado tempo, e já depois de ter obtido muitos resultados inteiramente novos, é que me
lembrei de indagar se este methodo tinha já sido practicado ou proposto por alguém: soube que
com effeito ja tivera sido tentado, mas sem perseverança, e em pequeno numero de cazos: nem
mesmo pude descubrir documentos satisfactorios, que explicassem miudamente a maneira de o
praticar com vantagem. […Wedgwood, Davy] Um dos maiores obstáculos que estes dous
experimentadores encontrarão, foi o não poderem fazer com que deixasse de se fazer negro o
papel, sobre o qual se pintavao as imagens, por cauza da acção da luz sobre o nitrato de prata.
Esta circunstancia, e a declaração de que não tinhão podido obviar a este inconveniente, serião
bastantes para me fazerem suppor inexequivel o meu projecto, se por fortuna eu não tivesse
descoberto, antes de ler a tal memoria, o meio de vencer tamanha difficuldade, e de fixar a
imagem de maneira que ella podesse expor-se á luz sem se destruir ou deteriorar.

[…percebeu que umas imagens se conservavão, outras não, produzindo-se
determinadas cores no fundo]

Os primeiros objectos cuja imagem eu pertendi obter forão folhas e flores, quree
frescas, quer tiradas do meu herbario: umas e outras forão reproduzidas com tanta fidelidade e
exactidão, que se distinguião as imensas nervuras das folhas, e os ténues pellos que cobrem as
plantas &c. As flores mais compostas e delicadas erão copiadas com tão minuciosa exactidão
que nem faltavão os mesmos orgãos que so com auxilio de microscopio se podem ver. E com
tudo um desenho destes que levaria a um artista semanas inteiras de assiduo trabalho, alcança-
se com os meios que a chimica põe á nossa disposição em tão pouco tempo, e com tão pouco
trabalho, como o mais simples e menos complicado dezenho. […]
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que nem faltavão os mesmos orgãos que so com auxilio de microscopio se podem ver. E com
tudo um desenho destes que levaria a um artista semanas inteiras de assiduo trabalho, alcança-
se com os meios que a chimica põe á nossa disposição em tão pouco tempo, e com tão pouco
trabalho, como o mais simples e menos complicado dezenho. […]

“Desde os primeiros tempos em que eu me dediquei a estas experiencias, comcei a ter
grande pena por ver que tão bellos desenhos obtidos pela acção da luz, estavão condemnados a
uma existência ephemera, e tomei logo a resolução de descobrir um meio que, quando não
impedisse inteiramente a sua destruição, a retardasse ao menos quanto fosse possivel. E as
considerações seguintes fizera-me conceber a possibilidade de chegar a este resultado.

“O nitrato de prata que se fez negro com a acção da luz já não é chimicamente a
mesma substancia, que era antes daquella modificação. Por conseguinte, se um desenho obtido
pelos raios solares se submetter a uma outra operação chimica, poderá esta ultima produzir
effeitos sobre as partes brancas do desenho, e sobre as que forem  pretas, e não seria impossível
que depois desta ultima operação, as partes primitivamente brancas e pretas deixassem de ser
susceptiveis de sofrer mais alguma modificação espontanea, ou tambem que no cazo que ellas
ainda a  podessem ter, não resultasse com tudo que as duas cores differentes tendessem a
assemelhar-se e confundir-se. no cazo pois em que ellas podessem ter algumas mudanças sem
deixarem de ser differentes, a imagem seria conservada, e desta sorte obtinha o fim que me
propunha. […]

“Os meus primeiros ensaios forão infructuosos, como eu tinha previsto; mas depois de
algum tempo achei um processo que me satisfez, e não tardou que descobrisse um segundo.
[…]

“Esta operação chimica, que eu chamo processo de conservação1, é muito mais efficaz
do que eu suppunha. O papel que primitivamente era tão sensivel á luz fica tão insensivel
depois desta operação, que deixando eu alguns desenhos expostos ao sol de verão por mais de
uma hora, não experimentárão a minima alteração.

“Este phenomeno, que em poucas palavras eu acabo de mencionar, pare-me tão
maravilhoso como qualquer dos grandes phenomenos que o estudo da natureza nos em ate hoje
revelado. A couza menos estavel deste mundo – uma nuvem, emblema proverbial do que ha de
mais passageiro e mais mudavel, pode ser apanhada pelo encanto da minha operação magica, e
fixar-se para sempre na posição que parecia não dever occupar mais que um instante!

[refere que nem todos precisam deste processo de conservação, e que ha muitos modos
de alcançar este fim]

Assim o naturalista que deseja em uma viagem conservar a imagem das plantas que
encontrou, sem se dar ao trabalho de as secar, e de as conduzir, não tem mais do que pegar em
uma folha de papel preparado, fazer-he cahir em cima a imagem da planta que quer conservar,
e fechal’-a na sua carteira. O defeito destes desenhos é não ser bem igual o fundo; mas isto
pouco importa quando so queremos a utilidade, sem nos importar a belleza do effeito obtido.

“Agora direi alguma couza sobre os differentes ramos da arte a que o meu methodo me
parece applicavel.

Retratos de perfil; ou tirados pela sombra do rosto. Pelo que toca a exactidão não tem
comparação alguma um retrato obtido por meio da acção dos raios solares sobre o papel
preparado, com o que é traçado pela mão do mais habil artista, cujo menor desvio pode alterar
extraordinariamente a semelhança.

Pintura em vidro. Os desenhos que se obterem expondo as pinturas em virdro á luz do
sol, e recebendo a imagem sobre o papel preparado, produzem um mui notavel effeito. […]

Applicação ao microscopio. Esta é certamente a parte das minhas descobertas mais
importante e mais útil: e consiste na appplicação do meu methodo á reproducção da imagem
dos objectos amplificados pelo microscopio solar.

“Os objectos que o miscroscopio offerece a nossos olhos, com quanto pareção
maravilhosos, offerecem pela maior parte uma indecifrável complicação. É verdade que a vista
pode comprehender a totalidade dos objectos que se apresentão no campo da visão; porem o
pincel não pode reproduzir as innumeraveis minúcias que offerce a natureza em suas obras.
Qual artista teria o saber e a paciência necessaria para as copiar? E suppondo mesmo que elle o
podesse fazer, não seria isso á custa d’um empo precioso que elle podia aproveitar melhor em
objectos muito mais uteis? Por estas razoes tratei eu de substituir o innimitavel pincel da
natureza, aos esforços que em vão faria a arte para reproduzir effeitos tão complicados. […
procurou diferentes substancias susceptíveis sensíveis] hei-de confessar que me é impossivel
explicar theoricamente a razão porque um papel preparado por tal processo é mais sensível á
luz, do que o que passou por diferente preparação.

                                                
1 M .  T a lb o t  e s c rev eu  u l t ima men te  uma  ca r ta  ao  In s t i tu t o  d e  F ran ça ,  em  qu e  d ec l a ro u  es te  p ro ces s o .  Co ns i s t e  em
s u bme t te r  o  pa pe l  em  qu e  s e  q uer  f i xa r  a  ima gem  a  uma  la vag em com  s o luç ão  pou co  con cen t r a da  de  iod ure to  de
po tas s iu m,  de  hyp os u l f i to  de  po t as s a  o u  d e  s oda ,  o u  d e  c h lo ru r e to  de  s o d iu m.
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natureza, aos esforços que em vão faria a arte para reproduzir effeitos tão complicados. […
procurou diferentes substancias susceptíveis sensíveis] hei-de confessar que me é impossivel
explicar theoricamente a razão porque um papel preparado por tal processo é mais sensível á
luz, do que o que passou por diferente preparação.

“O resultado destas experiencias foi a descoberta d’um modo de preparação muito
superior em sensibilidade ao que ate ali eu tinha empregado2, e deste modo posso realisar
completamente todos os effeitos que eu d’antes só em theoria reputava possiveis. […]

Architectura  e Paisagem. A applicação do meu methodo aos casos que de que aqui
vou fallar é talvez  mais admirável; pelo menos foi a que assombrou mais as pessoas que
examinárão  a minha collecção de desenhos feitos á luz do sol.

“Não ha ninguém que ignore os bons effeitos que se obtem da camara obscura, e que
não tenha admirado a facilidade com que ella reproduz todas as cores os objectos collocados da
parte de fora. Muitas vezes meditava eu no interesse que este aparelho offerecia se chegassem
a fixar-se no papel as engraçadas vistas que por momentos nelle se pintão, ou mesmo se
somente fosse possível fixar os contornos e as sombras dos objectos ainda que privados de
todas as cores que os matizão. A facilidade com que eu tinha chegado a fixar as imagens
engrandecidas pelo microscopio solar, deu-me esperanças de poder pelo mesmo processo obter
a imagem dos objectos collocados fora da camara obscura, posto que fossem illuminados por
uma luz muito menos viva. Como na aldea e não tivesse camara obscura fil’a d’uma grande
caixa a que adaptei uma lente objectiva, a qual enviava a imagem dos objectos externos para o
lado opposto ao em que estava situada. Este apparelho provido d’uma folha de papel sensitivo
foi collocado a 100 varas pouco mais ou menos de distancia d’um edifício favoravelmente
allumiado por um sol, de verão ao meio dia. Passada uma hora achei sobre o papel uma
imagem bem distincta d’este edifício, excepto das partes que estavam á sombra. Em bem
pouco tempo vim a conhecer por experiencia que com pequenos apparelhos era o effeito
produzido em menos tempo, e desta sorte cheguei a obter com pequenas caixas, e com
pequenas lentes muito convexas, dezenhos de notavel exactidão, mas em tão pequenas
proporções, que parecia não poder senão o resultado do trabalho d’algum artista liliputiano,
sendo precizo serem examinados com uma lente para distinguir todos os objectos mínimos que
em si se encerravão.

No verão de 1835 obtive grande numero de dezenhos da minha casa de campo. O
methodo que adoptei era o seguinte. Depois de adaptar uma folha de papel sensitivo ao foco de
cada uma destas pequenas câmaras obscuras, levava comigo umas poucas que ia collocar em
differentes posições ao redor da caza; depois de meia hora tirava-as todas achando em cada
uma desenhados em miniatura os objectos diante dos quaes esteve collocada.

Esta descoberta parece-me que deverá ser útil aos viajantes que não souberem desenho,
ou tam bem ao artista que nem sempre pode ter tempo para reproduzir com o seu lápis todos os
objectos, que elle reputa dignos de fixarem a attenção. Posto que a imagem obtida por este
trabalho da natureza diffira da que o artista dezenharia, e não possa realmente substituil-a,
todavia deve elle ter-se em muitos cazos por feliz podendo obter em tão curtos momentos a
representação d’objectos, de que nem a lembrança poderia conservar.

Dezenhos de pedaços de escultura. Quando eu quero tirar a imagem d’uma estatua ou
d’um baixo relevo, exponho-as a uma luz do sol muito viva, e colloco em conveniente
distancia uma pequena camara obscura com o papel preparado. […]

Copias de gravuras. Podem-se obter mui facilmente copias de gravuras ou fac símiles;
para este effeito applica-se o papel sensitivo á gravura, de modo que as figuras estejao em
contacto com o papel. O contacto entre as duas folhas deve ser geral, pois que o menor
intervallo altera extraordinariamente o resultado produzindo uma massa vaporosa em lugar dos
traços distinctos do original. Expõem-se estas folhas à luz do sol que atravessa logo o papel,
excepto nos pontos em que obstao as linhas opacas da gravura, e obtem-se a imagem exacta do
desenho. Davy e Wedgwood tinhão já tentado esta experiencia; mas não teve bom êxito porque
lhes faltava o papel sensivel.[…]

“Terminarei fazendo algumas notas sobre uma circunstancia particular que ja
assignalei, e que é de grande importancia; e vem a ser a disposição que offerecem algumas
folhas de papel sensitivo de ficarem insensiveis á luz. Não era fácil explicar a causa desta
alteração; entretanto creio que se pode attribuir a uma falta de equilíbrio. O processo seguido
para esta preparação pode produzir dous compostos chimicos diversos, e sobre os quaes a
acção da luz solar não produz effeitos exactamente semelhantes. Vê-se por tanto que segundo a
preparação do papel levar mais para um ou para outro destes compostos, o qu depende de
circunstancias apparentemente pouco importantes, e até certo ponto inapreciáveis, assim se
obterão effeitos inteiramente differentes em relação ao modo d’acção da luz solar.

                                                                                                                                                                      
2 E s ta  p r epa raç ão  con s i s t e  em cob r i r  o  pap e l  de  cam ada s  a l t e rna s  d e  c h lo ru r e to  de  s o d iu m e  de  n i t r a to  de  p ra ta ,
me ten do- o  e m f r ac as  s o l uçõ es  aqu os a s  d es t es  do us  s ae s .  D e po i s  d e  c ada  im mer s ao  é  mis te r  t e r  c u id ado  de  de ixa r  s eca r
be m o  pa pe l .
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para esta preparação pode produzir dous compostos chimicos diversos, e sobre os quaes a
acção da luz solar não produz effeitos exactamente semelhantes. Vê-se por tanto que segundo a
preparação do papel levar mais para um ou para outro destes compostos, o qu depende de
circunstancias apparentemente pouco importantes, e até certo ponto inapreciáveis, assim se
obterão effeitos inteiramente differentes em relação ao modo d’acção da luz solar.
Revista Litteraria, n.º15 (Mar.1839), p. 41-52.

1839-03-02 José Ignacio de Sampaio, Retratista, bem conhecido nesta Capital pela exactidão e propriedade
com que tem feito um grande numero de retractos de senhoras, e homens (incluindo muitas
pessoas da Corte) mudou a sua residencia para a Praça do Rocio n.º 91, terceiro andar, tambem
restaura painéis antigos por muito estragados que estejam, conservando fielmente o estilo de
deus authores, tudo por preços moderados.
O Nacional, n.º 1252 (2 Mar. 1839), p.10181.

1839-03-04 Quem pretender aprender a Arte Tipográfica, falle nesta Imprensa.
A Vedeta da Liberdade, n.º 52 (4 Mar. 1839), p. 1.

1839-03-04 O retratista P. A. S. Santos mudou a sua residencia para a Flor da Murta n.º 30 2.º andar, onde
está disposto a servir as pessoas que se desejarem utilizar do seu préstimo, bem como na
Officina Lithographica do largo do conde Barão num. 23.
O Nacional, n.º 1253 (4 Mar. 1839), p. 10185.

1839-03-06 Agostinho Albano da Silveira Pinto tendo mandado reimprimir  a sua Grammatica Franceza
na Typographia Commercial Portuense, e não lhe sendo dado no praso ajustado, mas só quatro
meses depois, e com a maior incorrecção, não quiz acceitar a edição: e previne a qualquer, que
não reconhecerá como genuína similhante edição quando por qualquer maneira, e que será
sempre sem seu consentimento ella appareça á venda. Declarando mais que vai tratar de quanto
antes fazer reimprimir a sobredita Grammatica em Typographia, em que haja mais cuidado
com a correcção de provas.
A Vedeta da Liberdade, n.º 54 (6 Mar. 1839), p. 1.

1839-03-09 O Administrador da Typographia Commercial Portuense em vista do annuncio publicado pelo
Sr.. Agostinho Albano da Silveira Pinto no Periodico dos Pobres do Porto, e na Vedeta,
responde: que o Sr.. Albano não ajustou prazo fixo para a impressão da sua Grammatica
Franceza, nem pode abandona-la com o pretexto d’incorrecção só imputável ao Author que
tem pouco cuidado de corrigir as provas.
A Typographia tentaria immediatamente sua acção para haver o importe da Edição, que está
A Vedeta da Liberdade, n.º 57 (9 Mar. 1839), p. 1.

1839-03-09 Acaba de chegar a esta cidade o Padre D. Luiz Iglesias, Hespanhol, Professor de Musica, que
se offerece a ensinar na sua casa, ou em casa dos discípulos, e collegios, a cantar com perfeição
ao gosto moderno, e a tocar Piano, e Viola Franceza: mora na rua do Bomjardim n.º 418, no
segundo andar.
A Vedeta da Liberdade, n.º 57 (9 Mar. 1839), p. 1.

1839-03-10 Benevides, relojoeiro.
O Athleta, n.º 57 (10 Mar. 1839)
O Athleta, n.º 66 (20 Mar. 1839), p. 4.

1839-03-16 Rapidez typographica prodigiosa.
O Panorama, n.º 98 (16 Mar. 1839), p. 88.

1839-03-20 Ode ao dia 20 de Março de 1839. Primeiro anno anniversario da constituição politica da
Monarchia portugueza.
O Athleta, n.º 66 (20 Mar. 1839), p. 1.

1839-03-20 Communicado. Instrucção Publica – objecto grandemente nacional.
O Athleta, n.º 66 (20 Mar. 1839), p.3.

1839-03-20 Faz hoje um anno, que a nação recebeu e abraçou o novo Pacto que nos rege. Era elle o Íris da
Paz que devia reunir todos os Portuguezes, debaixo de huma tal forma de governo, que as
circumstancias tornárão necessárias, e donde nos podem provir os grandes bens de que tanto
precisamos. Salve, dia 20 de Março de 1838, dia em que se abriu huma nova era á Liberdade, e
se deu a Nação hum novo brilho. A Constituição que nesse dia se promulgou, he o Código
sagrado onde estão consignados os mais bellos principios de Direito Publico Constitucional.
[…]
O Athleta, n.º 66 (20 Mar. 1839), p.3.

1839-03-23 A illustração do Povo mereceu sempre hum particular cuidado a todos os governos liberaes dos
diversos Paizes, e tudo quanto concorre para esta illustração deve ser attendido por esses
mesmos Governos. A remessa gratuita de toda a qualidade d’impressos, he sem duvida hum
dos meios mais conducentes para se generalisar a instrucção. Justo seria que as Côrtes ou o
Governo se lembrasse de libertar dos portes de correio, não só os Periodicos, mas toda a
qualidade d’impressos. […]
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dos meios mais conducentes para se generalisar a instrucção. Justo seria que as Côrtes ou o
Governo se lembrasse de libertar dos portes de correio, não só os Periodicos, mas toda a
qualidade d’impressos. […]
O Athleta, n.º 69 (23 Mar. 1839), p. 1.

1839-04-04 Variedades. O bilhete de visita.
“Dizem os sábios que o dia de anno bom fora inventado pelos romanos”
[Sobre usos e costumes antigos perpetuados e novos hábitos europeus em confronto com os
orientais; história dum engenheiro militar que, em trabalho na Turquia, tinha de fazer muitas
visitas: visitas de ano bom e de despedida].
“Mas como as tinha de fazer ao mesmo tempo aos Europeus e aos Turcos, e este trabalho lhe
levaria mais tempo do que aquelle de que podia dispor, lembrou-se recorrer ao expediente tão
usado na Europa, isto é, aos bilhetes de visita”. Fez então uma lista e encarregou um criado de
os entregar em casa das pessoas. “ Estes bilhetes tinham sido estampados na Europa, eram obra
prima de um excellente gravador; tinham uma tarja muito linda com ornatos da idade media, e
um troféo de cada lado; no centro liam-se as seguintes palavras: Il signor Moronosi e la sua
sposa.” Conta depois como foi para alguns um verdadeiro enigma receber esta prenda…e por
fim interpretado por um ministro egípcio como uma delcaração de guerra com todas as
formalidades; enhenheiro na sua presença para  esclarecer; “A proposta foi vossa; pois não me
mandastes um bilhete? O meu bilhete de dia de anno bom”.. Não se tratava de brigar: “Foi uma
visita que eu e a minha mulher vos fizemos”. O espanto do ministro era total, dizendo ao
homem que estava sonhando. Era de facto uma visita de convenção, o bilhete representava uma
visita virtual da pessoas cujos nomes se encontravam nele escritos… Visitas com bocadinhos
de papel:
“- Quem tal havia de adivinhar… O que me admira é que os Europeos gente livre e positiva
façam semelhantes convenções. Ver um nome escripto n’um papel é acaso o mesmo que ver
uma pessoa? Sente a gente por ventura o mesmo prazer? Nesse caso era melhor mandar o seu
retrato.
- Vossa Excellencia tem razão; mas com uma palavra digo tudo… é costume!
- Louvado Deos, visto que é costume conformo-me com elle. Acceito a vossa visita e de vossa
mulher. E muito agradeço a attenção d’essa senhora. Para lhe corresponder concedo a barca
que me haveis pedido.
- Fico penhorado por tanto obsequio, e minha mulher…
- Se me quizer agradecer, que venha ella propria e não mande bilhete.
O Nacional, n.º 1275 (4 Abr. 1839), p. 10270.

1839-04-05 Na rua de Santo Antonio n.º 56 tirão-se retratos por 1920, sendo para senhora 2400 réis: o
retratista responde pela similhança.
A Vedeta da Liberdade, n.º 76 (5 Abr. 1839), p. 1.
A Vedeta da Liberdade, n.º 78 (8 Abr. 1839), p. 1.

1839-04-05 Gravura galvânica. Os periódicos russos annunciam que o professor Jacobi de Petersbourg
conseguio reproduzir em relevo com a maior exactidão os caracteres mais minuciosos de uma
gravura em cobre, transportando-os a outras chapas preparadas por meio de uma operação
galvânica. O Imperador Nicolau concedeu os fundos necessários para que se trabalhe em
apperfeiçoar esta descoberta. O completo resultado das primeiras experiencias dará a conhecer
que em breve se poderá aplicar esta bella invenção á arte da gravura, na qual deverá produzir
preciosos resultados.
O Director, n.º 367 (5 Abr. 1839) p. 1638.

1839-04-06 Lithographia – lithographia em Portugal – Companhia para a exploração de pedreiras
lithographicas.
[…] trataremos dos seus progressos presentes em Portugal.
A lithographia é a arte de tirar, por via de um processo chymico, copias impressas de qualquer
desenho, feito sobre pedra com um lápis oleoso. Chama-se-lhe, por isso, com propriedade,
impressão chymica, para a distinguir das outras impressões, que são mechanicas. Quando se
estampa com chapa de cobre, ou de aço, a tincta passa para o papel das incisões ou traços
gravados com o puncção: as gravuras de páu, pelo contrario, assignalam a estampa com ass
partes mais altas da superfice da chapa, que são as que recebem a tincta; porque o gravador em
madeira faz exactamente o inverso do que faz o gravador em cobre ou aço. O methodo
lithographico differe essencialmente dos dois precedentes em se tirarem as estampas com uma
pedra inteiramente lisa.
A pedra mais conveniente para a lithographia é uma casta de lousa calcarea, que se encontra
em grande abundância em Baviera, pelas margens do Danubio, e que já em outros países se tem
achado, posto que inferior.
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achado, posto que inferior.
As melhores pedras são porosas, mas vidrentas, de côr amarella desbotada, e ás vezes de um
cinzento pouco distinto: affeiçoam-se em lagens de pollegada e meia de grossura, até duas e
meia, bem desemenadas por uma das faces: para servirem, depois disto, devem ser granuladas,
ou pullidas, segundo o fim a que se destinam. O modo de preparar uma pedra granulada é o
seguinte: deita-se a lagem sobre uma banca, molha-se-lhe a superfície desempenada, e espalha-
se por cima arêa, com uma […]
É a lithographia uma das artes, que no nosso paiz tem chegado a subido grau de perfeição, ao
mesmo passo que muito se tem multiplicado. As lithographias dos Quadros Historicos são
documento da perfeição da arte em Portugal, e entre as que diariamente vemos apparecer de
novo, se distinguem muitas do Sr. Sendim. Mas o que nos parece sem duvida, é que as do Sr.
Lopes egualam as mais primorosas estampas deste genero, que nos vem de fóra. Em mimo,
delicadesa e toques suaes, nenhumas obras temos visto que nos pareçam melhores do que as
duas ultimas lithographias por aquelle Sr. publicadas,- o retrato de Petrarcha, e o, mais recente,
de Heloisa.
Os melhoramentos e augmento, que em Portugal tem recebido esta bella arte, moveram
algumas pessoas da Cidade de Coimbra, entre cujos nomes se acham alguns memebros
respeitáveis da Universidade, a formarem uma associação, debaixo do tiulo de Companhia
Conimbricense, de exploração de pedreiras lithographicas, cujo fim é explorar as pedreiras, e
fazer preparar as pedras para todos os usos lithographicos. O capital desta compannhia é de
vinte e quatro contos de réis divididos em oitocentas acçções de trinta mil réis cada uma, pagos
em prestações mensaes de duzentos e cincoenta réis, devendo durar dez annos, e começar suas
operações logo que estajam distribuídas as oitocentas acções. – a companhia parece ter tambem
em mente a exploração de jaspes, mármores, ou gessos […].
Parece-nos que uma tal companhia póde produzir vantajosos resultados, não só para si, mas
para o paiz em geral. Dotou Deus este cantinho da Europa, chamado Portugal, com tantas
naturaes riquezas, que pouca admiração deve causar que entre as mui preciosas e mui variadas
espécies de pedas, que no seio delle se encontram, se venham a achar pedras lithographicas tão
boas como as da Baviera, do que não só se tirará immediatamente o grande proveito de não ser
necessario manda-las vir de fóra; mas até o de as exportar, se, havendo-as om abundância, for
provada a sua bondade, e sabida dos estrangeiros, que, dando-lhas mais baratas, preferirão vir
compra-las a Portugal, principalmente os inglezes.
O Panorama, n.º 101 (6 Abr. 1839), p. 106-108.

1839-04-08 Sahiu á luz o ECCO PHILOLOGICO de todo o phraseado lusitano-franco, ou a expressão e
verdadeiro sentido de todos os idiotismos francezes, seguido de uma collecção de varios
nomes, e verbos, cujos usos, e acepções, só a pratica com os mesmos francezes poderia indicar.
[…]
A Vedeta da Liberdade, n.º 78 (8 Abr. 1839), p. 1.

1839-04-14 Na imprensa nacional acabam de preparar-se matrizes novas de differentes qualidade de letra, e
de alguns ornatos typographicos, tudo do mais moderno, e delicado gosto, e em poucos dias se
acharão á venda as respectivas fundições. Os preços de venda de letra que actualmente se
acham estabelecidos, são em geral menores do que os de Inglaterra e França, offerecendo ainda
a vantagem do abatimento de dez por cento nas compras a prompto pagamento. Acha-se á
venda já a 1$200 réis o arretel algum typo da qualidade da seguinte amostra, a que dão o nome
de Diamante, ou Sem-igual.
mil vezes cahe quem não se precata;
quem a tudo o que cuida, solta a penna,
muitas cousas enfeixa, poucas ata (impresso com este typo novo)
Diario do Governo, n.º 87 (14 Abr.1839), p. 490.

1839-04-18 Monumentos Nacionaes. Havendo  com summa satisfação visto, e tendo por larga experiencia
observado com quanto apreço é recebido o Ramalhete, não só dos benignos Leitores desta
Capital, como tambem, dos Senhores das Províncias, e ainda dos Estrangeiros, pelas
collecções, que para fóra do Reino nos são pedidas; desejando quanto estiver ao nosso alcance,
tornar a nossa Folha o mais interessante possível, não poupando trabalhos, ou despezas, a fim
de sermos gratos a tão respeitável Nação, julgamos a proposito dar publicidade aos
Monumentos Nacionaes, mais illustres, e de maior interesse, e áquelles que parecendo de mera
curiosidade, muitas vezes se tornam de grande necessidade.
Parece-nos que nada pode tocar tanto o espirito do homem, como ver engrandecida a gloria da
sua Pátria, e ter presentes os factos mais celebres que a antiguidade teve  cuidado de he guardar
para sua instrucção, recreio, ou utilidade. […] Bem vemos que hoje abundam jornais de
recreio, que muita instrucção derramam…
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recreio, que muita instrucção derramam…
O Ramalhete, n.º 65 (18 Abr. 1839)

1839-04-20 Do romantismo.
Correio de Lisboa, n.º 269 (20 Abr. 1839), p. 1085-87.

1839-04-25 Vai imprimir-se, logo que haja sufficiente numero de assignantes, a interessante Obra cujo
Prospecto, em resumo é o seguinte:
“Apparato de Antiguidades Romanas explicadas e Collecção prompta de Regras, Exemplos, e
Observações theoricas, e praticas necessárias para illustração das Artes, e Sciencias:
interpretação, intelligencia, e perfeito conhecimento dos Auhores Latinos, e das antigas
Inscripções dos Mármores, Bronzes, e Medalhas: seus differentes pezos, e valores reduzidos a
moeda portuguesa, &c. &c. Com tres estampas. Por M. de Q. Carneiro de Fontoura.
Alem de um copioso Diccionario de Antiguidades Romanas, e algumas Gregas; contem 64
Inscripções escolhidas, e litteralmente explicadas, para intelligencia d’outras: explicação do
Kalendario, e Mithologia dos Romanos, Chronologia dos Reis de Roma, e dos Cônsules: vidas
dos Imperador, e Nomenclatura Chronologica das Imperatrizes, Césares, Tyrannos,  &c. Sahirá
em 2 vol. De 4.º grande cada um de 340 paginas, papel fino. Assigna-se no Porto em casa de
José Luiz Marreiros, rua da Calçada dos Clérigos n.º 56; em Braga, em casa de Manoel José
Vieira da Cruz, rua do Souto; e na província de Trás-os-Montes por carta ao Author dirigida á
villa de Lamas de Orilhão.
O Author não pretende lucro algum, e a importância, que pertencer a cada um  dos srs.
Assignantes será paga quando receberem os seus competentes exemplares.
A Vedeta da Liberdade, n.º 93 (25 Abr. 1839), p. 1.

1839-05-06 O Correio das Damas.
Chegou o n.º 16 deste Jornal, com o qual principiarão as assignaturas do 2.º trimestre do
corrente anno: contém 8 paginas de literatura, e duas bellas estampas coloridas de modas para
ambos os sexos, tornando-se recommendavel os elegantes modelos que apresentao seus
figurinos tanto de chapeos e roupões para senhora, como de casaca e roupões para homens.
Recebem-se assinaturas na rua das Flores n.º 251, por trimestre 600 rs. – semestre 1$000 rs. –
anno 2$000 rs. – avulso 220.
A Vedeta da liberdade, n.º 102 (6 Mai. 1839), p. 1.

1839-05-06 Mr. Moré annuncia que acaba de publicar um Catalogo em francez, de todas as obras, que tem
no seu Gabinete de Leitura, na rua de Santo Antonio, desta Cidade, n.º 42 a 44.
Os amadores de Bellas Letras, encontrarão neste estabelecimento obras excellentes de
instrucção, recreio, história, &c. pela modica quantia mensal de 600 réis.
Condições da assignatura.
A Vedeta da liberdade, n.º 102 (6 Mai. 1839), p. 1.

1839-05-11 Os nossos artistas. (…) A Typographia tem da mesma sorte recebido melhoramentos muito
consideráveis, tanto na certeza da composição, como em o aceio e limpeza da estampa; e isto
com huma louvável economia da despesa das edições, no que fazemos a merecida justiça
dando nesta parte a primasia ao estabelecimento do Sr. João Novo desta cidade, depois que o
Sr. Ursulino o administra. (…)
O Athleta, n.º 106 (11 Mai. 1839), p. 1.

1839-05-16 Variedade. O retrato.
Sobre história de Adriano de Blancay, jovem independente e rico de 30 anos que decide casar,
e que, dias antes de “estabelecer a negociação” com uma jovem da província e de redigir o
primeiro protocolo, decide fazer uma visita ao Louvre. “Era isto no meio do mez de Abril de
1838”. Adriano percorreu o Museu indiferente e com desdém, pois tinha da arte moderna
“opiniões particulares”, e passado uma hora estava já muito fatigado. Até que… “deixou cair
sua vista sobre um pequeno quadro modestamente collocado a um canto. Adriano parou
involuntariamente, cheio de surpresa, e d’admiração: era o retrato d’uma mulher, uma figura
encantadora, olhos azues, cabellos negros, feições delicadas, e um sorriso cheio de graça. O
retrato devia ser fiel, porque era impossivel imaginar uma tão tocante belleza.” E eis que toma
posse de Adriano um tremendo desejo de fazer da jovem donzela a sua mulher, e se apressa a
“abrir o livro explicativo dos quadros”. Mas este dizia simplesmente: “quatro retratos debaixo
do mesmo numero”. Insatisfeito, Adriano só deseja “penetrar o frágil mysterio que se involve
neste incantador retrato”. Então a sorte aparece a seu lado, na presença de um amigo
conhecedor de toda Paris – mas a donzela é também misteriosa para ele. Voltam então ao livro
do quadro, onde estava afinal escrita a direcção da pintura. Adriano estava cego, e na posse da
morada prontamente se dirige a casa do pintor. No entanto, a partida deste para Itália, o faz
voltar à galeria do Louvre para contemplar o retrato, estabelecendo-se com ele um verdadeiro
enamoramento. Estava apaixonado, escreve ao casamenteiro explicando o sucedido e parte
para Itália à procura do pintor, que encontrou copiando uma Santa na Igreja de S. João de
Latrão:
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enamoramento. Estava apaixonado, escreve ao casamenteiro explicando o sucedido e parte
para Itália à procura do pintor, que encontrou copiando uma Santa na Igreja de S. João de
Latrão:
“- Senhor, diz Adriano ao pintor, venho de Paris para o unico proposito de vos perguntar o
nome de uma pessoa de que vos fizeste exibição do retrato na galleria de pinturas: vos não
tereis difficuldade em dar-me todos os esclarecimentos convincentes quando souberdes quaes
são minhas vistas e minhas intenções. Eu me chamo Conde de Blançay, sou independente e
rico, amo a pessoa a quem tiraste aquelle retrato, e desejo recebe-la por esposa”.
- Eu me lisongearei, respondeu o pintor, de vos servir em uma paixão tão honrosa, mas eu
expuz muitos retratos: podereis vós indicar-me aquele de que vós me quereis fallar?”
A jovem encantadora que Adriano queria esposar estava vestida de roupão branco, mas
também as outras três. Ao fim de todos os esclarecimentos, o pintor empalidece e Adriano o
escuta dizendo:
“- Então, Senhor, é minha mulher.”
Ferido por um raio de dor, Adriano ficou mudo alguns instantes, enquanto ouvia as palavras do
pintor afortunado.
“- Sim, Senhor, eu a esposei há dez meses. Ella é na verdade uma belleza pouco comum, e vos
não sois o primeiro que experimenta por ella uma paixão fatal…”
Restava-lhe agora esquecê-la e vencer a sua paixão. “Cruéis combates dilaceravam a alma
d’Adriano”. Pensou em vê-la, e não resistindo ao demónio tentador, dirigiu-se a casa do pintor.
Mas a resposta foi a mesma que recebera em Paris: “Partiu”. Adriano vagueou quatro meses
por Itália, até que, por fim, encontrou o pintor em Veneza, em casa dm amigo, almoçando com
a sua mulher. Muito felizmente, era ela uma beleza, mas não era a donzela que o havia feito
chegar ali - e os dois perceberam por fim que muito provavelmente os quadros tinham sido
trocados de lugar.
Era de facto de uma beleza invulgar o retrato da donzela de cabelos negros e olhos azuis: mas
dela não lhe podia adiantar o nome, que o tinha feito de uma cópia trazida por um amigo da
província…Contam-se por fim uma série de delongas que aguçam a curiosidade do leitor: a
compra do retrato, a sua devolução ao pai da retratada, até que, por fim, quando Adriano
desvenda o mistério do anjo da pintura, de seu nome Júlia, estava já ela perto de casar com o
seu melhor amigo… Mas não, não se tratava afinal de traição, pois que o amigo, tendo
conhecido a donzela, e sabendo que estava prestes a casar, a ela se propôs, com o objectivo de
guardar para o amigo o que ele amava. Adriano chegava, afinal, a tempo de tomar o seu lugar,
de assinar o contrato que se faria nessa tarde, e de ter para si o retrato, e o coração de Júlia.
O Nacional, n.º 1310 (16 Mai. 1839), p.10279-81.

1839-05-21 A discussão dos orçamentos.
A discussão dos orçamentos acha-se ainda em extremo atrasada e he de suppor que muito
decorrerá antes que ella finde. As causas do atraso são muitas, nos por agora só curaremos
d’huma que nos parece mais poderosa. […] a Academia de Bellas Artes tem hum Lente de
Desenho, e a Polytechnica tem outro, mas, por huma economia mal intendida e não pensada,
estabeleceu-se hum só Lente para ambas as Academias, persuadindo-se que Desenho da
Polytechnica e Desenho de Bellas Artes era tudo a mesma coisa. O resultado foi a illusão da
Lei que estabaleceu a Academia de Bellas Artes, porque Desenho de Figura e Paisagem, que
se aprende na 4.ª Cadeira das Polytechnicas, não he só o que se requer nas Bellas Artes. Este
erro grave cometteu-se, porque quando essa verba foi reduzida não se consultou a Lei que lhe
dizia respeito; e na discussão do Orçamento actual hade isto succeder tantas vezes, quantas
forem as reducções e votações sem ser á face da lei respectiva. (…)
O Athleta, n.º 113 (21 Mai. 1839), p.3.

1839-05-22 Aluga-se ou vende-se um Theatro Particular, prompto de todo o necessario para o mesmo, o
Scenario, consistindo em 10 differentes vistas, no melhor gosto: o mesmo Theatro póde levar
com commodidade 200 pessoas; quem o pertender, falle na Rua da restauração n.º 37, ou em S.
Francisco n.º 10, com Victorino dos Santos Ferreira Mourão.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 17 (22 Mai. 1839), p. 1.

1839-05-23 Exposição de productos de industria portugueza.
O conselho de direcção da sociedade promotora da industria nacional, faz saber aos
fabricantes, artistas, proprietarios de officinas e laboratorios, e curiosos, que no dia 16 de
setembro proximo futuro, no local do seu actual estabelecimento, no edificio do extincto
convento dos Paulistas, começará uma nova exposição de productos de industria portuguesa, a
qual durará até ao fim do mesmo mez.
Nesta exposição poderão concorrer quaesquer productos de industria nacional (e como taes são
igualmente considerados os artefactos fabricados em Portugal por artistas estrangeiros) ainda
mesmo os que já figuraram na exposição do anno passado; e em quanto se não publica o
respectivo programma, o conselho certifica aos concorrentes, que a sociedade, como o fez o
anno passado, se responsabiliza pelos objectos apresentados, e se empenha por alcançar uma
concorrencia de productos capaz de dar ao acto toda a consideração e interesse.
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igualmente considerados os artefactos fabricados em Portugal por artistas estrangeiros) ainda
mesmo os que já figuraram na exposição do anno passado; e em quanto se não publica o
respectivo programma, o conselho certifica aos concorrentes, que a sociedade, como o fez o
anno passado, se responsabiliza pelos objectos apresentados, e se empenha por alcançar uma
concorrencia de productos capaz de dar ao acto toda a consideração e interesse.
Correio de Lisboa, n.º 000 (23 Mai. 1839), p. 0.

1839-05-29 Artistas.
[acerca dos “nossos artistas e das nossas fabricas”, que hão de mister ser protegidas e merecem
a consideração pública]
O Athleta, n.º 120 (29 Mai. 1839), p. 3.

1839-06-06 Na rua do Ouro n.º 103, 1º andar, se vende um sortimento de pedras lythograficas, de todos os
tamanhos, Lapis lythograficos, papel de trespasse para escrever lythograficamente, tudo
chegado ultimamente de Munich. NB. Levando quantidade de qualquer dos objectos se faz
abatimento de 10 por cento. – Na mesma casa mora um Estrangeiro, que ha pouco chegou de
Londres, que faz retratos muito parecidos ás pessoas que se retratam, por 4$800 rs., e indo
tiral-o a casa 9$600 rs.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 355 (6 Jun.1839), p. 724.

1839-06-11 TIVOLI, Na Rua da Flor da Murta.
Quarta feira 12 do corrente, vespera de Santo Antonio, haverá neste estabellecimento uma
brilhante função, composta de jogos, illuminação, muzica, fogo de artificio, alcachofras etc. O
estabellecimento abrir-se-ha ás 7 horas da tarde.
Correio de Lisboa, n.º 000 (11 Jun. 1839), p. 0.

1839-06-11 Venda de typos.
Deseja-se vender perto de 1:200 typos metálicos fundidos sobre gravuras em madeira
originaes, formando uma serie de illustrações para huma completa Encyclopedia de Sciencias
naturaes. Abrangem em seus assumptos mais de 300 vistas de Cidades, Logares notaveis,
Ruínas e Monumentos – 400 representações de Quadrúpedes, Aves, Peixes, Insectos, etc. – 200
de Botânica de todos os paizes, - 200 figuras de demonstrações e instrumentos de Physica,
Chimica, Mechanica, Hydraulica, etc. Estes typos, bem que de diversas grandezas, são pela
maior parte do formato denominado Vinhetas; e servirão optimamente, ou para a Encyclopedia
mencionada, ou para hum Periódico Popular de Sciencias e Artes. A execução he primorosa.
Na Rua do Priorado n.º 2, se podem ver amostras, e tratar de ajustes, entre as horas de 3 e 6 da
tarde.
O Athleta, n.º 129 (11 Jun. 1839), p. 4.
O Athleta, n.º 132 (14 Jun. 1839), p. 4.

1839-06-14 Deseja-se vender perto de 1:200 typos metálicos fundidos sobre gravuras em madeira
originaes, formando uma serie de illustrações para huma completa Encyclopedia de Sciencias
naturaes. Abrangem em seus assumptos mais de 300 vistas de Cidades, Logares notaveis,
Ruínas e Monumentos – 400 representações de Quadrúpedes, Aves, Peixes, Insectos, etc. – 200
de Botânica de todos os paizes, - 200 figuras de demonstrações e instrumentos de Physica,
Chimica, Mechanica, Hydraulica, etc. Estes typos, bem que de diversas grandezas, são pela
maior parte do formato denominado Vinhetas; e servirão optimamente, ou para a Encyclopedia
mencionada, ou para hum Periodico Popular de Sciencias e Artes. A execução he primorosa.
Na Rua do Priorado n.º 2, se podem ver amostras, e tratar de ajustes, entre as horas de 3 e 6 da
tarde.
O Athleta, n.º 132 (14 Jun. 1839), p. 4.
A Vedeta da liberdade, n.º 129 (11 Jun. 1839), p. 1.

1839-06-14 Instrução.
[…] tornando ao atrazo dos Portuguezes, que he o objecto que nos propomos tractar, veremos
que apenas se tanto, haverá em Portugal 30 Jornaes, sendo destes huma boa parte mais proprios
a desmoralisar o Povo, do que a instrui-lo como convem, resultand daqui o pouco apego, ou
para melhor dizer, o despreso e a indifferença do Povo para a leitura, porque não vem cousa
que os instrua e satisfaça, e então continua a ignorância, e apos della os abusos, o fanatismo
politico e religioso, a desmoralisação, e falta de virtudes civicas, e a insubordinação e a falta de
respeito às leis; e finalmente tudo quanto concorre para destruição da ordem social. […]
O Athleta, n.º 132 (14 Jun. 1839), p. 3-4.

1839-06-15 No antecedente Numero demos o indice dos Periodicos que se contavam em 1838; incumbe-
nos pois tratar de cada um delles em particular, o que só lentamente iremos executando para
não cançarmos os nossos leitores com identidade e assumptos. Dos Periodicos diarios muito
pouco temos a dizer, porque alem de muito conhecidos per toda a gente, são exclusivamente
dedicados á politica; a primeira rasao daria pouco interesse á nossa analise, e pela segunda
quasi que ficam elles fora do nosso raio visual.
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dedicados á politica; a primeira rasao daria pouco interesse á nossa analise, e pela segunda
quasi que ficam elles fora do nosso raio visual.
Tomál-os-hemos pois simultaneamente, dando nosso humilde juízo apenas no que toca á parte
litteraria.
O Nacional, o Director, o Tempo, o Correio, o Constitucional, e o Diario do Governo, eis os
diarios em 1838.
O Nacional é aquelle, que per mais tempo se tem conservado; começou em 1834, e desde essa
ephoca pouco tem variado a sua phrase. – Appresentando a espaços eloquentes artigos de
fundo, jamais appareceu com algum inteiramente limpo de tára (como diz o nosso Filinto), e
não raras vezes se lhe depara com um – revoltante, um entravar, e outras quejandas algaravias
que lhe matam a facúndia.
Nos artigos de Variedades não falemos, pois que são filhos engeitados, ninguém querendo
responsabilizar-se pólo mal ataviados que se amostram. Pois é pena, que nestes ultimos
tempos, tem-se notado gostosa escolha no folhetim d’aquelle jornal; assim não fossem as
traduções tanto ao pé da lettra, que se fica em duvida, si, o que se leu, era francez ou
portuguez. – Tambem algumas poesias ahi se lêem de tempos a tempos, mas nenhuma ainda
vimos, que mereça este nome: citaremos como exemplo uns taes versos de uma Senhora
anónima, que ja muitas vezes tem mimoseado os leitores do Nacional com as suas prosissimas
prosas deslavadas, a que n’aquelle jornal de chama excellentes producções poéticas! – quando
acabará entre nós o servilismo litterarrio? – quando cessaremos per uma vez de propagar, e
recommendar com elogios o que só de vitupérios se faz crédor? – Quando deixaremos de
perpetuar, e conduzir pela nossa mão á posteridade as fezes, o repudio da nossa elegante poesia
portugueza, legando aos vindouros essas sementes de máos escriptos, e fazendo dest’arte um
verdadeiro desserviço á litteratura pátria! É muito digno de louvor um artigo semanal com o
titulo de Retrospecto Pulitico, a fraze é excellente e pura, o estylo é cerrado, como convem ao
assumpto, e este e de tanto interesse, que por elle sobe de ponto o valor do Nacional.
O Director nos seus artigos de fundo se tem sempre mostrado rigoroso na linguagem, de que
uza, e bem se pode dizer que escreve em portuguez; nos seus primeiros tempos era um pouco
requintada a collocação, e a culpa e fuga a fazia tresalar para o archismo; a dicção tinha muitos
resabios de Paiva, e mais ainda de Ferreira, peccando a vezes por antiquada. Esses excessos de
virtude se acham actualmente modificados, e ja nada ha de que desdenhar. – Quanto ás
Variedades offerece todos os deffeitos do folhetim  do Nacional sem ter a boa escolha que
n’aquelle se manifesta.
O tempo orça pelo Nacional em quanto aos artigos de fundo, devendo contudo notar-se que
alguma vez os tem appresentado de linguagem irreprehensivel; quanto ao mais não se faz
notavel.
O Correio se alguma virtude de linguagem appresenta, é a Carência de vicio, não se
distinguindo por clássica, nem por bastarda; pede a verdade o dizer-se, que alguns artigos se
leram n’aquelle jornal todos brilhantes de não vulgar eloquência, e onde o rico idioma
portuguez alardeava todos as suas galas; mas o tempo desses artigos passou; á largo tracto que
se foram tornando cada vez mais raros, até porfim cessarem de todo. O folhetim é pela força do
Nacional.
O Constitucional com o seu estylo médio, fácil, e engraçado dava honra á nossa Imprensa
Periódica. Seria custoso deparar-lhe com um gallicismo.
Finalmente o Diario do Governo tem appresentado pháses, porem depois que foi comettido ao
actual Redactor não pode negar-se-lhe merecimento; o estylo é puro e castigado, e a phraze
correcta sem mescla de francesismo.
O Elenco, n.º 3 (15 Jun. 1839), p. 1-2.

1839-06-29 A Biografia dos Homens Illustres de Portugal continua a publicar-se, e vão chegando os seus
números ao Armazém de Livros de Mr. Moré, na Rua de S. António. A perfeição dos Retratos
lythografados he a mais notavel das obras neste genero em Portugal. A barateza he outro
carácter característico d’este Jornal, e basta vêr as Estampas para se conhecer a verdade desta
asserção. Cada n.º, sendo para Assignante, custa 480 rés., e comprehende tres Retratos. O 2.º
comprehende os Retratos de Vasco da Gama, D. Ignez de Castro, e Fernando Matheus,
Arquitecto das magnificas obras da Batalha.
O Athleta, n.º 144 (29 Jun. 1839), p. 4.

1839-07-02 Physica aplicada as artes. – Uma importante descoberta de mr. Daguerre, distincto naturalista
francez, foi communicada á academia das sciencias de Paris, trata-se de fixar sobre o papel a
representação em miniatura de qualquer objecto, que se pretenda, com toda a graduação das
côres, toda a delicadeza das linhas, toda a exactidão das formas, sem ter a mais pequena idéa
de pintura ou de desenho. O engenhoso meio do artista francez consiste em servir-se dos
effeitos da luz, obtidos por meio da camara negra: Todo o mundo sabe que ha diversas
substancias que tem a propriedade de mudar de côr, sendo expostas á luz: uma delllas é o
chlorureto de prata. Assim, empregando um papel preparado com esta materea, de maneira que
alguns dos seus pontos fiquem expostos á luz, e outros fóra da acção della, é claro que se
obterá um desenho de qualquer objecto, que se queira, por meio das differentes côres, que
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de pintura ou de desenho. O engenhoso meio do artista francez consiste em servir-se dos
effeitos da luz, obtidos por meio da camara negra: Todo o mundo sabe que ha diversas
substancias que tem a propriedade de mudar de côr, sendo expostas á luz: uma delllas é o
chlorureto de prata. Assim, empregando um papel preparado com esta materea, de maneira que
alguns dos seus pontos fiquem expostos á luz, e outros fóra da acção della, é claro que se
obterá um desenho de qualquer objecto, que se queira, por meio das differentes côres, que
tomarem as partes illuminadas, e as que se acharem fóra da influencia da luz. Tal é o principio
da descoberta de mr. Daguerre; porem agora que o segredo está publico, e que se vê que o
methodo é de tal maneira simples que não ha quem não possa empregal-o quando quizer, vê-se
o inventor privado de todos os fructos que esperava colher de longos annos de estudos e de
tentativas sem fructo. Em consequencia disto, propoz mr. Arago ao governo fazer a acquisição
do segredo, e conceder ao inventor uma recompensa proporcionada.
O sabio physico Biot ficou de tal maneira extasiado com a descoberta de mr. Daguerre, que a
compara a uma especie de retina physica tão sensivel como a retina do olho.
O Director, n.º 435 (2 Jul. 1839), p.1998 [miscellanea]

1839-07-08 O dia 8 de Julho.
Amanheceu hoje sobre o nosso horizonte hum Dia memoravel e de recordações gloriosas, hum
dia precursor de triunfos perennes e espantosos, Dia que restituindo especialmente á Cidade do
Porto, a este Solo Clássico da Liberdade, huma grande parte dos seus honrados e briosos filhos,
diffundindo por todo o Portugal o terror e os sobressalto nas numerosas armas da usurpação,
abrio os cárceres, alegrou os corações, e o osculo da paz e da liberdade deixou impressos nas
faces dos Subditos da Rainha os signaes indeléveis d’hum bem-estar permanente, e d’huma
estabilidade affortunada! […]
O Athleta, n.º 151 (8 Jul. 1839), p. 1-2.

1839-07-09 Faz sete anos que D. Pedro entrou na cidade.
A Vedeta da liberdade, n.º 151 (9 Jul. 1839), p. 3.

1839-07-12 Doutor Henrique Burnay, Medico e Oculista, offerece-se para os curativos próprias da sua
profissão, na sua residência na rua da Boavista, n.º4B, 1.ºandar, onde se promptifica a curar os
pobres, de graça, das duas ás três horas da tarde.
Diario do Governo, n.º163 (12 Jul.1839), p.1058.

1839-07-19 Litographia.
Acha-se já lithografado o retrato do Exm.o Conde das Antas, e tivemos occasião de vêr hum
dos exemplares que a S. Ex.ª forão apresentados pelo Snr. Joaquim Cardoso Victoria
Villanova, e cumpre-nos dizer que, alem da perfeita similhança, mui recommendaveis se
tornão a franqueza com que está lithografada, e o desempenho da impressão. Consta-nos que se
subscreve para este retrato com a quantia de 600 reis por cada estampa.
O Athleta, n.º 161 (19 Jul. 1839), p. 4.

1839-08-01 Bellas Artes – Daguerreotypia: ou processo photographico de M. Daguerre.

Haverá dous séculos que um physico napolitano, João Baptista Porta, observou que
fazendo um pequeno buraco no postigo da janella d’um quarto bem fechado, ou melhor ainda
em uma chapa metallica delgada applicada ao dito postigo, todos os objectos exteriores, cujos
raios podem chegar ao buraco, vão pintar-se na parede do quarto que fica fronteira, com
dimensões maiores ou menores segundo as distancias forem menores ou maiores; com as
formas e situações relativas exactas, ao menos em grande extensão do quadro; e com as cores
naturaes. […]

Pelo que toca aos effeitos dependente da imperfeita diaphaneidade da nossa
atmosphera, e que se tem caracterizado pelo termo um tanto impróprio de perspectiva aerea, os
mesmos pintores mais experientes não esperavam que para os reproduzir com exactidão, lhes
podesse servir d’algum auxilio a camara obscura. E por isso ninguém ha que depois de ter
admirado a clareza dos contornos, a verdade das formas e de cor, a degradação exacta de cores
que offerecem as imagens produzidas por este instrumento, não mostrasse grande magoa
d’ellas se não conservarem por si mesmas, e não fizesse votos pela descoberta d’ algum meio
de as fixar sobre o papelão do foco. Taes dezejos eram geralmente reputados chimeras, e com
tudo nós os vemos hoje realisados. Em outros tempos conseguiram os alchymistas combinar a
prata com o acido hydroclorico. O produto desta combinação era um sal branco a que
chamaram lua ou prata córnea. Este sal goza da singular propriedade de se fazer negro á luz,
enegrecendo tanto mais depressa quanto mais vivos são os raios luminosos que o tocam.
Cubra-se uma folha de papel com uma camada de prata cornea, ou, como hoje se diz,
chlorureto de prata: forme-se sobre esta camada por meio d’uma lente a imagem do objecto: as
partes obscuras da imagem, ou aquellas em que não cahe a luz, conservam-se brancas, as partes
muito illuminadas fazem-se completamente pretas: e as meias tintas serão representadas por
cores pardas ou cinzentas mais ou menos carregadas. […]
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partes obscuras da imagem, ou aquellas em que não cahe a luz, conservam-se brancas, as partes
muito illuminadas fazem-se completamente pretas: e as meias tintas serão representadas por
cores pardas ou cinzentas mais ou menos carregadas. […]

Ja dissemos [veja-se o numero 15 da Revista Litteraria de Março de 1839] que foram
Wedgwood e o celebre H. Davy que primeiro se lembraram de copiar desenhos na camara
obscura aproveitando a acção da luz sobre o nitrato de prata ou o chlorureto: mas ao mesmo
tempo notamos que estes desenhos só se podiam ver às furtadellas, porque em poucos
momentos desappareciam se eram examinados á luz do dia.
Depois dos dous mencionados observadores seguem-se imediatamente Niepce e Daguerre. […]
E finalmente as imagens ainda que estejam por espaço d’annos expostas ao sol, não se alteram
nem na pureza, nem na nitidez, nem na harmonia. As laminas ou chapas em que a luz pinta os
admiráveis desenhos de M. Daguerre são folhas de casquinha – isto é, de cobre cobertas d’uma
mui delgada capa de prata. Para commodidade dos viajantes, e por maior economia seria muito
melhor usar do papel: e na verdade foi delle que primeiramente fez uso M. Daguerre; porem a
falta de sensibilidade, a confusão das imagens, e outros inconvenientes foram bastantes para
elle trabalhar na descoberta d’outras chapas para receber os desenhos. As laminas metallicas de
M. Daguerre custam 500 a 600 reis: mas podem receber sucessivamente cada uma cem
differentes desenhos. […]
As pessoas que tem visto operar o artista, e que tem trabalhado conforme as instruções deste,
affirmam que não se requer manipulação alguma que todo o mundo não possa fazer: que não é
preciso saber desenho, nem ter habilidade e expedição manual, de modo que qualquer maneja o
Daguerreótypo com tanta perfeição como o proprio inventor. […]
Advirta-se que este tempo é só o que a luz gasta a fazer a sua operação na chapa; não se
contando o tempo que se emprega a preparar e colocar a camara obscura, a aparelhar a chapa e
a fazer preparação posterior que torna essa chapa insensível à acção da luz depois de feito o
desenho. […]
A luz da lua produz  effeito apreciável no Daguérreótypo. Esta propriedade provavelmente será
origem de descobertas importantes para o progresso das sciencas que mais honram o espirito
humano.
Revista Litteraria, n.º 20 (Ago. 1839), p. 200-205.

1839-08-01 Perspectiva: engano agradável.
Como acontece, que varias estampas (ou por demasiado pequenas, ou por confusão de
desenho) não produzem o effeito, que encanta na pintura; nós ensinaremos aos nossos leitores
um meio fácil para se enganarem a vista prodigiosamente, por cujo engano, julgamos, nos
serão gratos. Nem todos sabem vêr um desenho, sendo certo, que é necessario modificar-lhe a
luz; e não é muita a abundância d’ella, que causa um melhor effeito á vista dos objectos.
Tome-se uma carta de jogo delgada, e com um vasador se lhe faça um buraco redondo, que
tenha um diâmetro maior, que um alfinete de 5 réis. Applique-se o olho a este buraco, e por
elle se veja uma estampa feita em regra, e modificando o ponto de vista do observador, quando
se haja alcançado esse ponto unico (a cada individuo) então se gostará em extremo de tão
delicioso engano. Esta observação, feita de noite, com uma luz bem proprocionada, é
dobradamente melhor. É sabdio, que os raios de luz, incidindo dobre uma superfície opaca,
reflectem d’ali ao olho, e isto é a causa do ver. Quando estes raios são demasiados, o olho os
não pode receber distinctamente, confundindo-se ás vezes os mais contíguos. É a esta
superabundância, a esta confusão de raios reflectidos, que pretendemos remediar. Porque,
entrando, entrando na retina menos quantidade de raios, estes pintão ali os diversos pontos do
objecto mais distictamente.
O Archivista, n.º 7 (1 Ago 1839), p. 27.

1839-08-02 Na rua de S. António n.º 56, tiram-se retratos a esfuminho em papel de cor, e por meio d’huma
maquina; aos preços seguintes:
Retractos de meio lado para homem….. 1$920
Ditos para senhora ……………………….. 2$400
Ditos de cara inteira para homem ……. 3$840
Ditos dito para senhora …………………  4$800
Em ambos os casos o Retratista responsabiliza-se por a similhança, e vai também retratar fóra
de sua casa.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 181 (2 Ago. 1839), p.799. (repete 1x; a 6 de Agosto
acrescenta que “sahirá d’esta Cidade para Lisboa no mez próximo futuro”)
[O Athleta, n.º 174 (6Ago. 1839), p. 4.]
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1839-08-02 Na rua de S. António n.º 56, tiram-se retratos a esfuminho em papel de cor, e por meio d’huma
maquina; aos preços seguintes:
Retractos de meio lado para homem….. 1$920
Ditos para senhora ………………………2$400
Ditos de cara inteira para homem …..3$840
Ditos dito para senhora ……. 4$800
Em ambos os casos o Retratista responsabiliza-se por a similhança, e vai também retratar fóra
de sua casa. Retira-se desta Cidade no mez próximo futuro.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 181 (2 Ago. 1839), p.799.
O Gratis: jornal d’annuncios, n. º 49 (5 Ago. 1839), p. 1.
O Athleta, n.º 174 (6 Ago. 1839), p. 4.
A Vedeta da liberdade, n.º 175 (7 Ago. 1839), p. 1.

1839-08-03 Variedades. Os grandes artistas são sugeitos a certos caprichos, que o vulgo julga
singularidades, e a que elles ás vezes sacrificam os seus interesses. O célebre pintor alemão
Crispim de Pass por nenhuma recompensa condescendeu nunca a tirar o retrato de um sábio
vivo, ou de um monarcha morto, porque (dizia elle) ninguém faz caso dos sábios senão depois
de mortos, nem dos príncipes se não em quanto são vivos.
O Romancista, n.º 5 (3 Ago. 1839), p. 77.

1839-08-04 Genio das artes.
O Cidadão Manoel de Moraes da Silva Ramos, morador na rua Bella da princeza desta Cidade
do Porto, - que achando-se ha muito estabelecido com loja de Abridor, em alto e baixo relevo,
em aço, ferro, ou quaesquer outros metaes, e em pau, s’encarregava também da construcção ou
concerto de todas, e quaesquer maquinas, bem como de qualquer fundição de metal em ponto
grande, para o que inventou hum forno d’ar que possue, em virtude de ter frequentado com
algum interesse as Aulas Regias de Lisboa, e Real Palacio de Nossa Senhora d’Ajuda sobre o
Dezenho e Escultura: E achando-se preso nas Cadeias da Relação desde vinte de Março do
corrente anno de mil oitocentos trinta e nove, pela simples, iníqua e injusta suspeita que a
Direcção do Banco Commercial arvorou,  em suppor de ter o Annunciante sido o author
calcográfico, que abrio a chapa das Notas falsas que apparecerão do predito Banco, - pede
muito de mercê a todos os Senhores Portuenses, Lisbonenses, e a toda e qualquer pessoa destes
Reinos, que tenha encommendado qualquer obra aberta em cobre ao Annunciante, a hajão de
declarar, ou mostrar aos Senhores da Direcção do Banco Commercial, para que melhor
estribem suas suspeitosas ideas, e possão conferir se condiz com a chapa das Notas; porque o
Annunciante está bem certo de que nenhuma obra apparecerá gravada em cobre feita por sua
mão, a fim da verdade ser patenteada, e o respeitavel Jury decidir conscienciosamente, pela
verdade sabida, á vista da fragilíssima e nunca attendida suspeita, que só tem por criminalidade
o ser o Annunciante Portuguez, e Artista d’algum mérito, suspeita iníqua que tem consternado
huma familia de que o Annunciante he chefe, com depressão do seu credito, e prejuízo dos
seus bens.
O Athleta, n.º 172 (4 Ago. 1839), p. 4.
Periódico dos Pobres no Porto, n.º 188 (10 Ago. 1839), p. 831.

1839-08-05 Sahio á luz o Retrato do Exm.o Snr. Conde das Antas. He lithografado; tem 11 pollegadas de
altura, e 9 de largo, fóra a margem do papel. O preço da Subscripção de cada Estampa he de
600 réis, pagos na occasião da entrega. Subscreve-se no escriptorio da Comissão da Imprensa
nacional, Rua dos Carrancas n.º 1 e 2, e na rua das Flores loja n.º 2.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 49 (5 Ago. 1839), p. 1.

1839-08-07 Um petisco: Rocha Soares (o homem que salvou a revolução nesta cidade) procurou animar a
Fabrica por meio de uma feira.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 185 (7 Ago. 1839), p. 818.

1839-08-07 Na rua de S. António n.º 56, tiram-se Retratos a esfuminho em papel de côr, e por meio de
huma Maquina; aos preços seguintes:
Retractos de meio lado para homem, 1$920. Ditos para senhora, 2$400. Ditos de cara inteira
para homem, 3$840. Ditos dito para senhora, 4$800. Em ambos os casos o Retratista
responsabiliza-se por a similhança, e vai também retratar fóra de sua casa. Sahirá d’esta Cidade
no mez proximo futuro.
O Gratis: jornal d’annuncios, n. º 50 (7 Ago. 1839), p. 1.

1839-08-09 Publicações litterarias. Chegárão de Lisboa os Quadros Historicos de A. F. de Castilho, de n.º 1
a 4: pede-se aos Snrs. Assignantes (por commodidade sua na brevidade da entrega) o obsequio
de as mandar receber, aquelles Snrs. a quem lhes faltão, á loja de livros de José Ribeiro de
Novaes, na rua das Hortas n.º 137, e na mesma loja se continua a subscrever para a continuação
desta interessante obra.



125

desta interessante obra.
O Gratis: jornal d’annuncios, n. º 51 (9 Ago. 1839), p. 1.

1839-08-10 Genio das artes. Manoel de Moraes da Silva Ramos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 188 (10 Ago. 1839), p. 831.
O Athleta, n.º 172 (4 Ago. 1839), p. 4.

1839-08-16 Supressão tráfego escravatura.
A Vedeta da liberdade, n.º 182 (16 Ago. 1839), p. 1.

1839-08-19 Inauguração do retrato de S.M.F. no tribunal do juízo correccional do primeiro distrito.
No faustissimo dia 15 de Agosto do presente anno, foi inaugurado no Tribunal do Juizo
Correccional desta Corte um magestoso quadro, que representa a Augusta Soberana dos
Portuguezes, com as cores mais vivas e naturaes que pode empregar a delicada pintura, quanto
pertende revalizar com a Natureza, a quem se exforça imitar em suas obras prodigiosas.
Muito tempo ha que entrando nos differentes Tribunaes, e nessas repartições publicas, nos
admiravamos não encontrar em parte alguma um painel, onde vissemos representada a nossa
rainha, mas enfim estava reservada a hora de abrir tão distincto passo, ao Sr. Magalhães e
Montes, e mais pessoas que compõem o Tribunal que hoje se preza ver com tanta satisfação no
seu gremio o Retrato da Senhora D. Maria II.
Se quizessemos agora buscar exemplos para provar que todas as repartições nacionaes e Reaes
deviam por todo o cuidado em não faltar a este dever, nos mostrariamos como em seculos
remotos, a antiguidade erguia portentosas estatuas em honra dos seus Reis, dos seus Capitaes, e
dos seus Heróis; mas o que em nossos dias praticou Napoleão, deixa fora da duvida, que tal
desleixo é imperdoavel, e que a exemplo do que praticou o Tribunal do que fallamos deve
fazer-se o mesmo, pois S. M. deve estar presente sempre aos olhos de todos os Portuguezes,
que a adoram, e por Ella sacrificaram tudo.
Considerando o Tribunal que S. M. havia feito a honra ao nosso Portuguez o Sr. Sendim, de
cujos elogios nos obsteremos, por subrepujarem as nossas forças, considerando que S. M. lhe
havia feito a honra de o chamar para do vivo a retratar, e a seus Augustos Filhos, e que neste
caso ninguem melhor do que elle podia appresentar uma copia tão exacta de S. M. a elle se
dirigio, que pondo em acção a raridade de seus talentos, e manejando com tanto acerto os seus
pinceis, representou S. M. sentada no Throno, tendo na Direita o Sceptro, e sobre uma
almofada a Coroa: vê-se a este lado um busto de seu Augusto Pai, e por baixo um livro aberto
onde se lêem estas palavras immortaes = A lei é igual para todos = alli se mostra um Decreto
analogo ás circumstancias da acção. Tudo isto é desempenhado pelo grande Artista com tanta
perfeição, que qualquer julga estar vendo a S. M. em tal atitude, que parece compadecida da
desdita do criminoso e se ? contra o seu delicto, inspirando o respeito da Magestade, e
afiançando a ternura maternal, que caracteriza o seu Regio Coração.
Honra pois seja feita no Tribunal que tanto se empenha em significar á Nação o respeito em
que tem S. M., que tudo merece quanto em seu obsequio os Portuguezes fizerem: em quanto
nós, já que outra coisa não podemos, ajudarmos com o nosso debil pregão a solemnisar um
acto de tanta consideração, patriotismo e respeito. M. B.
O Director, n.º 474 (19 Ago. 1839), p. 2174.

1839-08-22 Lithographias Portuguezas.
Continuão a publicar-se as lithographias de figura em meio corpo, pouco mais ou menos (…)
N.B.No Porto em o armazém de Livros e Gabinete de Leitura, na Rua de St.ºAntonio n.ºs 42 a
44.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 198 (22 Ago. 1839), p. 873.

1839-08-24 Publicações lithographicas.
É para nós objecto da maior satisfação o ter de annunciar aos nossos leitores uma obra nova,
um aperfeiçoamento da industria ou das artes, um progresso, enfim, feito em Portugal, no
caminho da civilisação, e se alguma destas cousas passa sem a mencionarmos, é porque
aquelles, a quem isso principalmente importava, não no-lo comunicaram, ou o não soubemos
por algums outro meio. Desgraçadamente não nos temos visto obrigados a gastar muitas
paginas deste jornal com semelhantes matérias: todavia já fallámos, alem de varias outras
cousas, ácerca da lithographia, e hoje vamos ao que dissemos accrescentaremos mais algumas
palavras, que servirão para completar o nosso antecedente artigo sobre a lithographia
portuguesa a pag. 106 deste vol.
As duas producções lithographicas mais importantes, que ultimamente appareceram, foram a
estampa do 3.º quadro histórico do Sr. castilho, desenhada pelo Sr. Fonseca, e o retrato de
Abeilard pelo Sr. Lopes, que indisputavelmente tem hoje o primeiro logar entre os
lithographos. Ambas estas estampas, lithographicamente de grande merito, saíram da officina
do sr. Manuel Luiz, a quem esta formosa arte deve principalmente os progressos que em
Portugal tem tido. Avultadíssimas despezas ha elle feito para elevar o seu estabelecimento a um
grau de perfeição unico em nosso paiz. A variedade das pedras, desde as mais triviaes, que
entre nós se acham, até as mais primorosas, que se mandam vir da Alemanha, a bondade das
tinctas e prelos, a perícia dos officiaes, tudo nesta officina está em harmonia para a tornar digna
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do sr. Manuel Luiz, a quem esta formosa arte deve principalmente os progressos que em
Portugal tem tido. Avultadíssimas despezas ha elle feito para elevar o seu estabelecimento a um
grau de perfeição unico em nosso paiz. A variedade das pedras, desde as mais triviaes, que
entre nós se acham, até as mais primorosas, que se mandam vir da Alemanha, a bondade das
tinctas e prelos, a perícia dos officiaes, tudo nesta officina está em harmonia para a tornar digna
do nome de excelente. Se em todos os ramos d’artes e industra houvera um homem como o Sr.
Manuel Luiz, certo que brevemente não teríamos que invejar nada ás outras nações, como nesta
arte nada lhe invejâmos já.
O Panorama, n.º 121 (24 Ago. 1839), p. 272.

1839-08-26 Colégio de Luiz José Monteiro, instrucção primária e secundária; nas horas de recreio, terão
por semana duas lições de desenho, musica e dança.
A Vedeta da liberdade, n.º 190 (26 Ago. 1839), p. 1.

1839-08-28 Orçamento para instrucção publica. Ordenados funcionários academias.
Diario do Governo, n.º 203 (28Ago.1839), p.1271-72.

1839-09-03 Em casa de Mr. More ha musica para pianno.
A Vedeta da liberdade, n.º 197 (3 Set. 1839), p. 1.

1839-09-09 Matricula para aulas da Academia Politécnica. João Baptista Ribeiro, mestre de desenho e
pintura de S. S. A. A. as Senhoras Infantas, lente da 4.ª cadeira e director da academia.
A Vedeta da liberdade, n.º 202 (9 Set. 1839), p. 1.

1839-09-11 Pedras lithographicas portuguezas.
(Artigo extrahido do Correio das Damas n.º 28 tom. III de 25 de Agosto de 1839.)
Sabíamos que existia em Coimbra uma associação denominada – Companhia Conimbricense
de exploração de pedreiras lithographicas só há dias, é que vimos algumas estampas feitas
naquella cidade, as quaes, posto que mal acabadas sejão, nos animaram a mandar fazer, por
dois hábeis artistas lisbonenses, novas experiencias e ensaios, para á vista do seu resultado,
julgarmos se sem inconveniente poderíamos mandar desenhar em taes pedras os nossos
figurinos.
O ensaio feito correspondeu aos nossos desejos, como se vê das duas estampas juntas a este n.º
e hoje não duvidamos affirmar com toda a segurança, que as pedras lithographicas de Coimbra
podem, sem receio, nem escrúpulo, ser empregadas (como as de Baviera) em todo o genero de
trabalho lithographico, quer seja a lapiz, quer a tinta: não duvidando nós accrescentar que,
dentro em pouco, as pedras lithographicas portuguezas rivalisarão em qualidade com as de
Munich, uma vez que a Associação Conimbricense empregue toda a sua diligencia e cuidado,
em que sejam preparadas da mesma sorte que são as que por subido preço, nos são mandadas
de Alemanha e França. Para se obter este resultado bastará que as pedras portuguezas sejam
convenientemente serradas, e que a sua face lisa fique bem horisontal, e não inclinada, como se
tem notado em algumas, ainda que poucas, que com menos attenção foram serradas.
Folgamos pois do bom resultado que colhemos de nossa tentativa: e confiamos em que a digna
Associação Conimbricense, que tantos sacrifícios ha feito, acolherá com a bondade que lhe é
própria, estas nossas desinteressadas e amigáveis observações, só filhas do desejo que temos de
que a mesma Associação obtenha um resultado feliz dos seus sacrifícios.
S. M.
N. B. Não sendo possível distribuir aos sócios os figurinos a que se refere este artigo, por só
haver um exemplar, aquelles srs. que quizerem ter o gosto de os ver se poderão dirigir á loja do
sócio thesoureiro sr. F. J. Magalhães na calçada onde se achão patentes.
Correio de Lisboa, n.º 383 (11 Set. 1839), p. 2212.
Diario do Governo, n.º 215 (11 Set.1839), p. 1332.
O Director, n.º 494 (11 Set. 1839), p. 2063.
O Nacional, n.º 1403 (11 Set. 1839), p. 10753.

1839-09-11 Pintor Sebron.
O Director, n.º 492 (9 Set. 1839), p. 2056.

1839-09-11 Guichard, rua de sto. Antonio n.º 23, grande sortimento de cabeleireiras, chinós e marrafas:
“Todas estas obras imitão perfeitamente ao natural, e são preparadas com toda a perfeição.”
O Gratis: jornal d’annuncios, n. º 65 (11 Set. 1839), p. 1.

1839-09-13 Pedras lithographicas portuguesas.
A Vedeta da liberdade, n.º 206 (13 Set. 1839), p. 1.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 221 (18 Set.1839), p. 974.

1839-09-14 O periodismo. O periodismo é o símbolo da civilização moderna. Nascendo, morrendo,
tornando a nascer a morrer constantemente no meio da vertigem dos acontecimentos e da
instabilidade das ideias, os periódicos se reproduzem, como os pólipos debaixo do ferro do
anatómico, á medida das exigencias sucessivas de uma sociedade que todos os dias pede, para
nelles se ler todos os dias.
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anatómico, á medida das exigencias sucessivas de uma sociedade que todos os dias pede, para
nelles se ler todos os dias.
Passageiros, como o favor do povo para com os tribunos, variados como as interpretações de
um mesmo principio politico por differentes partidos, caprichosos como o amor dos peraltas,
oppostos e contradictorios entre si como os interesses dos pobres e dos ricos, claro umas vezes
como a verdade que nunca dizem, outras vezes turvos como o porvir da Europa, destinados
finalmente a passar de continuo a mão sobre a chaga que corre as entranhas de uma sociedade
que chamam remoçada, para talvez zombar della nas agonias de sua morte, quem não vê nos
periódicos a expressão das crenças porque pugnam, o transumpto das instituições que passam,
a formulação incompleta dos systemas que se succedem ,e tudo nelles vago, tudo nelles
transitório, tudo nelles insufficiente, como as ideias fatalmente realisadas do século
revolucionario, com a sua impotência para o bem, com a sua efficacia para o mal?
A historia do periodismo no seu apogeu, desde o ponto em que foi um poder, uma instituição,
um meio legitimo de ilegítimas influencias, um orgão poderoso de todas as exigencias sociais,
do povo e das aristocracias, da filosofia convertida em tormentum, em maquina de guerra, da
discussão da variedade dos direitos do homem, annunicadas como panacea social pelos
saudadores da revolução; e encerra em suas paginas a descripção das bacanaes celebradas pela
demagogia junto aos cadafalsos, e ao resplendor dos incêndios, o hymno sacrílego do banquete
dos cadáveres, e dos craneos enchidos de sangue, uma vez offerecido aos povos pelos
regeneradores da especie humana no tempo da liberdade, e junto ás aras da liberdade. Especie
de fantasmagoria animada através de cujos vidros de côr de sangue se vê a figura, primeiro de
um pigmeu, depois de um gigante a que se chama o povo, imaginando em sua loucura ter
soltado suas cadeias, porque com ellas poude saltar mesmo ao som dellas, e impo-las tambem
aos seus tyrannos.
Se continuamos o estudo do periodismo; se queremos encontrar nelle a marcha da revolução e
comparar duas ephocas importantes da sociedade em que vivemos, o quadro é terrível, e no
fundo está o povo como os antigos judeus em torno do Sinai, esperando as tábuas da nova lei
para adorar o bezerro de ouro. Esta é a revolução que começa. Em primeiro termo, e mais
proximo de nos, está o mesmo povo cançado da sua actividade, e enganado em suas
esperanças, com o arrependimento e a desconfiança nos lábios, com o escepticismo n coração,
arrastando-se pelo chão como os israelitas acossados da sede na solidão e no desamparo do
deserto. Esta é a revolução que vai espirar. É o povo que nós conhecemos, bem como o outro é
o povo que conheceram seus pais.
Parece que às vezes (e isto acontece quando escutamos em alguns periódicos do dia os ultimos
ecos da anarchia social), parece-nos ter diante dos olhos um d’aquelles espelhos mágicos,
poezia obscura e sublime da imaginação e das visões atormentadoras do crime, nos quaes ao
cotar as historias de uma idade supersticiosa, appareciam aos visionários, que então o eram
todos os homens, fantasmas ensanguentados e espectros que os perseguiam. […]
Os periódicos, pois, são a historia e o código da revolução, são a revolução escripta. A grande
personagem do drama está nelles retractada com a sua terrível imagem e com o seu castello
levantado. A quem vai já ferir? A si mesmo? Os periódicos devem dizer ao povo que deponha
as armas, e que caminhe tranquilo por uma vereda onde o mãos esperam mais inimigos que os
que adulam todavia suas paixões.
Uma tal vocação podem preencher s periódicos, porque participando nisto, como em outras
cousas da natureza da atmosfera, tanto chegam á sala do magnata como pousam sobre o balcão
do artista. elles são a sciencia reduzida a factos, a dados, a noticias, a nomes proprios; são a
sciencia do século, sciencia essencialmente popular, sciencia que não poude nascer senão
quando o povo aprende a ler: rasao porque está entre nós em meia nascença.
Symbolo o movimento perpetuo, o periodico nasce andando, correndo, voando, circulando:
invade os correios, mette-se nos vapores, aproveita-se das comissões, chega a todas as partes, e
por todas as partes vai deixando as pegadas dos interesses de todo o genero, cuja expressão está
confiadas ás suas columnas. Filho das necessidades as mais imediatas de uma sociedade de
muitas necessidades, para elle se fizeram os caminhos de ferro, e quer dar direcção aos globos,
sustenta o commercio, ajuda a industria, mantém a sciencia, vivifica a litteratura, monopolisa
todos os talentos, torna suas todas as ideias, vai gritando tudo quanto sabe, e recebe
principalmente a sua vida da politica, na qual naturalmente vem refundir-se, e cujas formas
adoptam as grande e pequenas questões da civilização europea. E isto sem descançar, sem
parar, sem tomar fôlego, sem nunca ceder, senão ao outro periodico que vem atraz.
Desde a joven de 15 annos que busca na novella a interpretação de um lançar de olhos e a
verdade do seu primeiro sentimento de amor, até ao velho e astuto diplomático cuja posição vai
unida ao triunfo de um partido, ou á formação de um protocolo, todos tem alguma cousa que
ver nos periódicos.
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unida ao triunfo de um partido, ou á formação de um protocolo, todos tem alguma cousa que
ver nos periódicos.
O artista descança do seu trabalhos lendo os periódicos que afagam as paixões populares. O
empregado publico que passa metade da manhã accendendo e apagando cigarros, dedica a
outra metade á leitura dos diários do ministério que lhe paga e o mentem no seu emprego. O
dançarino em negócios o credito e da fazenda publica, nelles busca, não tanto a subida ou baixa
de fundos, como a inserção dos artigos remettidos com que se vê obrigado a responder
diariamente ais que o chamam talvez por seu nome. O pretendente aprende de cór quanto
respeita a vacaturas ou provimentos de empregos. O dono de casa lê os annuncios de moveis
usados e géneros baratos. O artista guarda o artigo que ele mesmo escreveu gabando a sua
obra. O poeta e o litterato contam pelos dedos os falsos testemunhos que lhes levantaram os
compositores, o taful se recrea na esperança de sahir no dia seguinte tão ridículo como o
figurino que tem á vista. E até é já pouco tonicvo entre gentes de certa classe não achar um
papel de modas ou de litteratura (que é o mesmo) sobre a elegante mesa de costura da donzella
sentimental: é o mesmo que sentar-se um homem para almoçar sem poder offerecer a seus
amigos, alem do chá, a estatitisica-politico-litterario-moral do dia.
Está dito que para ser periodistas, tendes bastante com saber escrever. Se sabeis muito, já não
servis para isso, porque para saber muito se carece perder no estudo dos livros o tempo
necessario para o estudos dos homens, dos homens, cujo conhecimento é a verdadeira filosofia:
alem disso as meditações sobre os infolio comunicam um carácter de gravidade e de meditação,
que mal se avem com a peraltice social dos periodicos, e com a rapida observação dos
acontecimentos. O talento do periodista consiste em não dirigir mais ideias que as
absolutamente necessárias para um artigo de duas ou tres columnas. Talento na sua maior parte
de costume. […]
A ambição, a gloria, os empregos, as candidaturas, a toga do magistrado, a banda do general, a
reputação dos homens publicos, tudo está nos periodicos.
Nelles se hade buscar a expressão, e a elles está comettido o debate, de todos os interesses de
todas as opiniões. A diplomacia encontra ás vezes, nesses papeis volantes, abandonadas nas
mãos do povo, as revelações do seu mais tenebroso subterraneo machiavelismo. A guerra faz-
se á nos periodicos: as suas columnas são as dos exercitos. Orgão disso que deu chamar-se
opinião publica pelo gosto de por um nome até ao que não existe, fortificados com o alimento
espontâneo de sua própria publicidade os periodicos são um poder verdadeiro, um poder real,
um poder muito elevado e muito influente na cathegoria dos poderes que trabalham com sua
acção incessante a vida das sociedades modernas, gastando as suas forças, e disputando-se seu
dominio. […]
Correio de Lisboa, n.º 386 (14 Set. 1839), p. 2223-25.

1839-09-16 Sobre cadeira de desenho.
A Vedeta da liberdade, n.º 208 (16 Set. 1839), p. 4.

1839-09-18 Colégio de Domingos Luiz Celestino de Moura Reis, rua de S. Bento da Vitória, n.º 26 e 27.
educação civil e religiosa, primeiras letras… 5 moedas por ano, sem desenho.
A Vedeta da liberdade, n.º 210 (18 Set. 1839), p. 1.

1839-09-26 Arqueologia. [sobre missão arqueológica na Grécia, realizada pelo encarregado M. Didron, o
conde Anatólio de Santa Aldegonda, Mr. Manuel Durand e Mr. Hipolito Parfait, que visitaram,
contaram e reconheceram os monumentos que adornam a cidade de Atenas; demoraram-se
especialmente na igreja da Transfiguração, toda em mármore branca.]
“Enquanto Mr. Bidron tirou notas para descrever extensamente este edificio, que é o modelo de
todas as igrejas de Athenas, Mr. Durand debuxou as pinturas, e Mr. Parfait levantou as plantas,
e apontou os cortes e as elevações. O zodiaco antigo que serve de friso ao portal occidental, e
que os christaos tem sacrificado esculpindo neste cruzes gregas, esta já quasi inteiramente
estampado; compõem-se de 35 personagens mithologicas, e de 15 figuras de animaes. Dentro
de poucos dias se achara já em poder dos ministros do Interior e da Instrucção publica de
França”.
O Director, n.º 507 (26 Set. 1839), p. 2122.

1839-09-27 Na calçada do corpo da Guarda n.º 74 ha para vender excellentes Pedras de Lithographar,
pertencentes á Companhia Conimbricense d’Exploração de Pedreiras Lithograficas. Os preços
são os mais commodos possiveis.
O Athleta, n.º 218 (27 Set. 1839), p. 4.

1839-09-27 Contra o projecto aprovado pelo governo para ponte de ferro.
A Vedeta da liberdade, n.º 218 (27 Set. 1839), p. 1.

1839-09-27 O retracto do Sultão Mahmud. – Os salões da embaixada da Turquia em Paris tinham estado
até agora decorados com um bello retracto de corpo inteiro do sultão Mahmud. Este retracto
acaba de ser arrebatado para o museo de Versalhes. Luiz Filippe o tinha pedido ao embaixador
Achmet-Fethi Bacha, que se apressou a satisfazer os desejos do Rei dos Francezes.
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até agora decorados com um bello retracto de corpo inteiro do sultão Mahmud. Este retracto
acaba de ser arrebatado para o museo de Versalhes. Luiz Filippe o tinha pedido ao embaixador
Achmet-Fethi Bacha, que se apressou a satisfazer os desejos do Rei dos Francezes.
O Director, n.º 508 (27 Set. 1839), p. 2125 [Miscellanea]

1839-09-27 Na calçada do corpo da Guarda n.º 74 ha para vender excellentes Pedras de Lithographar,
pertencentes á Companhia Conimbricense d’Exploração de Pedreiras Lithograficas. Os preços
são os mais commodos possíveis.
O Athleta, n.º 218 (27 Set. 1839), p. 4.
O Gratis: jornal d’annuncios, n. º 72 (27 Set. 1839), p. 1.

1839-09-28 A direcção da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, annuncia aos srs. Assinantes
dos Quadros Historicos pelo sr. Castilho, e a quaesquer possuidores ou editores de obras
impressas nitidamente, que tem uma Prensa Hydraulica, mediante a qual se tira toda a
cravagem da impressão, e o papel adquire a lisura das melhores impressões estrangeiras. Todas
as pessoas que quizerem utilizar-se do serviço da ditta maquina, por preços rasoaveis, podem
dirigir-se ao Escritorio da Sociedade, rua nova do Carmo, nº 39D.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 389 (28 Set. 1839), p. 520.

1839-10-01 Acaba de publicar-se o 3.º caderno da BIOGRAPHIA DAS PERSONAGENS ILLUSTRES DE

PORTUGAL, cujo texto é escrito pelo nosso patrício o Sr. Dâmaso Joaquim Luiz de Sousa
Monteiro, e os óptimos retratos e vinhetas de que é acompanhado são de mr. Legrand.
Este quaderno contem a biographia do infante D. Henrique, a de El-Rei D. Pedro 1.º e a do
papa S. Dâmaso, natural de Guimarães.
Recebem-se assignaturas para esta obra em casa de José Gonçalves da Silva Guimarães, rua
dos Caldeireiros n.º 6 e 7, por preço de 480 rs. cada tres biographias com os competentes
retratos.
Roga-se aos srs. Que assignarem em casa do livreiro Moré, que mandem os seus nomes e
moradas á casa de José Gonçalves da Silva Guimarães, visto que se retirou a assignatura e
venda de casa da loja daquelle.
A Vedeta da liberdade, n.º 221 (1 Out. 1839), p. 1.

1839-10-04 Voltou a esta Cidade o Retratista da rua de S.to Antonio, demorar-se-ha só por 15 dias: os
preços de suas obras são sempre os mesmos.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 235 (4 Out. 1839), p. 1029.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 237 (7 Out. 1839), p. 1040.

1839-10-04 A ponte de ferro na Praça da Ribeira.
A Vedeta da liberdade, n.º 224 (4 Out. 1839), p. 2-3.

Mesmo anúncio, seguido de carta ao redactor:
Sr. redactor
Apparecendo nas columnas dos annuncios do seu interessante periodico uma advertência de
mr. Legrand, compilador da BIOGRAPHIA DAS PERSONAGENS ILLUSTRES DE PORTUGAL,
declarando a venda de seus quadernos na loja de Silva Guimarães nos Caldeireiros, por se
haver retirado a assignatura e venda na minha loja, - cumpre-me rogar a v. o obsequio de
fazer inserir (se possível fôr em seguida do mesmo annuncio, se fôr repetido) que é uma
inexactidão que é preciso reparar.
A assignatura não foi retirada de minha casa; fui eu quem no dia 10 d’ Agosto passado, em
carta n.º 164, signifiquei ao dito Sr. que me não conviria continuar pela maneira com que elle
trata os seus negócios. Sou Sr. redactor &c. Moré.
Porto 2 de Outubro.
A Vedeta da liberdade, n.º 226 (7 Out. 1839), p. 1.

1839-10-08 Registo do Porto em 7 de Outubro de 1839. Embarcações entradas.
(…) transporte de guerra francez Oriental, Commandante o Capitão Lucas, de Nantes em 6
dias; 58 pessoas de guarnição, 27 passageiros.
Diario do Governo, n.º 238 (8 Out.1839), p. 1471.

1839-10-11 Fedele Balde, Esculptor em pedra mármore, estabelecido em Lisboa, e de presente nesta
Cidade, por ter vindo assentar o monumento do Ill.mo Sr. José Ferreira Borges, no Cemitério
da R. Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, se encarrega de qualquer encomenda da sua arte,
tanto para monumentos sepulchraes, como ornatos de casas, frontespicios de fogões, pedras de
mesas &c.; cujas obras faz tanto das pedras naturaes de Lisboa, como de lindos mármores de
Itália de differentes cores: quem pertender alguma encommenda póde dirigir-se á Estalagem
Real até o dia 14 ou 15 do corrente, e depois deste dia em Lisboa, rua do Alecrim n.º 23.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 241 (11 Out. 1839), p.1055.
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1839-10-12 Mehemet-Ali, vice-rei do Egypto.
[…] Grandes obras e edifícios, que se admirião entre os povos mais civilisados, attestarão por
largo tempo os benefícios do governo de Mehemet-Ali. A ordem interior que reina no Egypto,
afffiança ao viajante a mesma segurança que n’hum paiz da Europa. Todas as religiões, todas
as seitas são igualmente toleradas pelo pachá: christãos são admitidos nos seus conselhos,
commandão seus exercitos, e ensinao publicamente nas escolas por elle estabelecidas, as
sciencias e as artes da civilização europea, Chafarizes, mesquitas, palácios, arsenaes, officinas,
estaleiros, e fundições de artilheria se observão no Cairo e Alexandria, a par dos monumentos
erigidos pelos califas; linhas telegraphicas e canaes navegáveis teem encurtado as distancias, e
multiplicado as communicações: outros canaes hão fertilizado as terras estéreis desde muitos
séculos. […]
(Univ. Pitt.)
O Athleta, n.º 231 (12 Out. 1839), p. 1-2.

1839-10-16 Registo do Porto em 15 de Outubro de 1839. Embarcações saidas.
Transporte Francez Oriental.
Diario do Governo, n.º 245 (16 Out.1839), p. 1518.

1839-10-19 Gabinete nacional de leitura.
Rua dos capelistas, n.º 69, 1.andar. 50 mil volumes de história, viagem, …
O Director, n.º 527 (19 Out. 1839), p. 2481.

1839-10-23 Expedição Artistica. O famoso pintor francez Horacio Vernet, a quem se encommendou um
quadro que represente a batalha de Nesib que se deu a 24 de Junho deste anno junto á
povoação do mesmo nome, entre o exercito egypcio, e as tropas turcas, vai sahir brevemente de
Paris para Marselha, onde embarcará para Alexandria. Depois de cumprimentar o bachá do
egypto irá visitar o campo da batalha. Sentimos que este quadro não venha a Paris, pois que o
artista depois de tirar o bosquejo no mesmo campo de batalha com as informações de Ibrahim
bachá e dos seus officiaes, o virá terminar em Marselha, d’onde o remetterá para Mehemet Ali.
Muitos artistas e amigos acompanham Mr. de Vernet para se aproveitarem da segurança com
que este viajará escoltado por um destacamento forte desde Alexandria até encontrar Ibrahim
Bachá.
Correio de Lisboa, n.º 419 (23 Out. 1839), p. 2362.

1839-10-28 Mehemet-Ali ou a questão do Egypto e Turquia.
Quando Mehemet-Ali era rapaz brincava com outros rapazes albanezes como brincam todos os
rapazes do mundo, sejam albanezes, escocezes, ou aragonezes, porque o codigo da natureza é o
mesmo em todas as partes, e nem admitte discussão, addições, emendas, ou palavrões
deputações, senatoriaes ou ministeriaes. […] não sou eu dos que crêem que Mehemet é um
representante no Egypto da civilização européa, apezar de que tenha feito canaes, e algumas
outras cousas boas. Eu não chamo nunca cultos para aquelles que para fazerem a felicidade dos
povos começam por matar homens, e acabam por enterral-os. Isso é a filosofia do cimiterio,
que me não entra cá. […] entre o luxo, as riquezas, e os perfumes orientaes, cortava, cabeças
com uma mão, e com a outra coroavam de grinaldas de flores as Odaliscas.
[…] eu não posso ler as descripções do serralho sem que se me debotem os dentes, e é certo
que se me dessem a escolher entre ser um Washington libertador de um povo, ou um Solimão
1.º Sultão de Constantinopla, Sultão me fecit. Talvez isto provenha do sangue arabesco que gira
em minhas veias, mas o caso é que acho mais graça a um Sultão no meio de uma habitação de
ouro e pedrarias, cercado de moçoilas como sóes, cobertas de perolas, sedas, brilhantes, e
aspirando entre os risos e aromas, essencias de rosas, do que a um patriota no meio da rua, com
o céo descuberto, cercado de cidadãos de jaqueta, feios como diabos, excitando-os a
quebrarem-se as ventas para serem livres, cheirando a bedum, a 12 varas de distancia. O bom
Mehemet deveu ser da mesma opinião quando sentou praça de bachá para aspirar um dia a
jogar as escondidas com as Odaliscas em Constantinopla; o peor da história é que o pobrito já
está velhote para estas travessuras, e se lhe atravessa a Russia por diante que o não deixa
respirar. [interesses da Rússia em preservar integridade do império otomano, interesses…]
[Abenemar no Corrêo Nacional]
Correio de Lisboa, n.º 423 (28 Out. 1839), p. 2376-76.

1839-11-02 Annuncio. Acha-se à venda, por 160 réis nas Lojas em que se subscreve para a Verdade, o
Retrato de D. Ramon Cabrera, chefe Carlista, que no visinho Reino d’Hespanha se tem tornado
tão celebre, e sobre quem estam hoje fixadas as attenções de toda a Europa.
O Alcance, n.º 141 (2 Nov. 1839), p. 3582.

1839-11-09 Cemitérios: “os interramentos feitos nos templos são contrários à pratica antiga da igreja, e
repugnam também com a higiene publica”.
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A Vedeta da liberdade, n.º 254 (9 Nov. 1839), p. 3-4.
1839-11-11 Fedele Balde, Esculptor em pedra mármore, estabelecido em Lisboa, e de presente nesta

Cidade, por ter vindo assentar o monumento do Ill.mo Sr. José Ferreira Borges, no Cemitério
da R. Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, se encarrega de qualquer encomenda da sua arte,
tanto para monumentos sepulchraes, como ornatos de casas, frontespicios de fogões, pedras de
mesas &c.; cujas obras faz tanto das pedras naturaes de Lisboa, como de lindos mármores de
Itália de differentes cores: quem pertender alguma encommenda póde dirigir-se á Estalagem
Real até o dia 14 ou 15 do corrente, e depois deste dia em Lisboa, rua do Alecrim n.º23.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 241 (11 Out. 1839), p. 1055.

1839-11-13 Premiados Academia politécnica.
A Vedeta da liberdade, n.º 257 (13 Nov. 1839), p. 1.

1839-11-18 Jornais de recreio.
O Director, n.º 551 (18 Nov. 1839), p. 2576.

1839-11-27 5.º Quadro histórico de Portugal por Castilho. Sendim e o retrato de Castilho.
A Vedeta da liberdade, n.º 269 (27 Nov. 1839), p. 1.

1839-12-05 Julio C. Trajani, retratista, natural desta Capital, de volta da Italia, aonde esteve dezesseis
annos, e acabou seus estudos em Roma, e Florença, offerece aos illustres seus Concidadãos, a
sua bella Arte, para que querendo-o favorecer cin dar-lhes alguma encommenda, se lizongeia
de satisfazer e contentar, tanto pela perfeita semilhança como pela finura do trabalho. Retrata a
oleo, miniatura, e agoada, e tambem dá lições de dezenho, na rua nova do Almada n.º 40, 2º
andar.
Diario do Governo, n.º 288 (5 Dez.1839), p. 1726.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 419 (7 Dez. 1839), p. 584.
O Director, n.º 567 (6 Dez. 1839), p. 2703.

1839-12-17 O retrato do Senhor Castilho.
Mauricio José Sendim, desenhador dos Quadros Históricos de Portugal, desejando dar ao sr.
Antonio F. de Castilho um publico testemunho da sua amizade, vai lithographar o seu retracto
da grandeza dos mesmos Quadros Historicos, em soberbo papel e executado com o maior
primor, para se poder junctar como ornamento próprio ao frontespicio d’aquella Obra ou ser
encaixilhado para sala. O preço de cada retracto será avulso 480, mas para os subscriptores dos
Quadros Historicos 240 rs. Toda a correspondencia deve ser dirigida franca de porte ao sr.
Augusto Frederico de Castilho, Editor dos Quadros Históricos, no Escriptorio dos Quadros
Historicos, Calçada do Duque, n.º 58.
O Director, n.º 576 (17 Dez. 1839), p. 2624.
Correio de Lisboa, n.º 466 (18 Dez. 1839), p. 2546.
O Mosaico, n.º 43 (1840), p. 344.

1839-12-17 Quadros historicos.
Sahiu á luz o caderno 5.º dos Quadros Historicos de Portugal, por Antonio Feliciano de
Castilho = Tomada de Lisboa aos Mouros por D. Affonso Henriques = duas folhas e meia de
impressão e duas estampas, isto é, mais do dobro do prometido aos assignantes. Avulso, nas
lojas do costume, 800 rs. Continuam ainda a receber-se as subscripções para esta obra, pelo
preço de 480 rs. cada caderno. Os tres primeiros cadernos acham-se exhaustos: porem o 1.º
aparecerá brevemente reimpresso pela quarta vez: - o 2.º apparecerá com o caderno 7.º: - o 3.º
com o 8º ou 9.º. as pessoas que quizerem subscrever podem dirigir-se ao editor Augusto
Frederico de Castilho, no escriptorio dos Quadros Historicos, Calçada do Duque n.º 58, aonde
se assigna tambem para o retrato do Author, no mesmo formato grande dos Quadros.
O Director, n.º 576 (17 Dez. 1839), p. 2624.

1839-12-18 Acha-se à venda na loja da viuva Henriques na rua Augusta n.º 1 o retracto do filho do
Remechido, preço 80 rs.
Correio de Lisboa, n.º 466 (18 Dez. 1839), p. 2546.
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1839-12-21

O Athleta, n.º 285 (21 Dez. 1839), p. 4.
1839-12-21 Associação artista portuense.

Acaba de ser instalada debaixo deste nome huma sociedade dos Artistas e Fabricantes da
Cidade Invicta. Honroso e fecundo foi esse pensamento, cuja pratica, garantida pelo artigo 14
da Constituição da Monarchia, produzirá fecundos resultados em beneficio das Artes e da
Industria. […] Nenhum Artista ou Fabricante Portuense deve deixar de promptamente vir
associar-se – da união resulta a força – e esta classe benemerita precisa vigiar por seus
interesses, já que a guerra parece aberta contra ella, Sempre firmes em nosso posto saberemos
defender s interesses da Associação Artista Portuense – e em nossas columnas começaremos
brevemente a publicar  que julgarmos mais conveniente da Chimica aplicada ás Artes. (…)
[rua de S. Antonio, n.º 56. mais tarde mudou para o n.º 81]
O Athleta, n.º 285 (21 Dez. 1839), p. 4.

1839-12-24 Prensa periodica.
Antigamente os homens faziam-se frades. Hoje fazem-se periodistas.
Ha quem pretenda que a instituição dos frades foi algum dia proveitosa, e que hoje é proveitosa
a dos periodistas.
Não sabemos se isto é verdade; ainda que estamos inclinados a que o é, porque reconhecido o
principio de que cada um pode professar os principios que lhe parece, mais conducentes aos
seus fins, nós professamos o principio ou filosofico, ou humanitario, ou historico, ou social, ou
como lhe queiram chamar, de que todos aquelles sentimentos que tem arreigado
profundamente no coração da sociedade, de que todas aquellas instituições que tem existido
por muitos dias nos povos, e que formando entre si a immensuravel cadeia dos grandes factos
da historia, se apresentam á nossa consideração sellados com a authoridade dos seculos, e
legitimados pela sancção das gerações, trasem comsigo nessa mesma sancção, e nessa mesma
authoridade, e presumpção fortíssima de uma bondade, sim relativa, como todas as bondades
do mundo que nem por isso deixa de o ser. […]
Correio de Lisboa, n.º 471 (24 Dez. 1839).

1840-00-00 A lithographia.
Uma tarde do século XV o Doutor Faust seguia o caminho de Weimar.[…]
A Juventude Portuense, n.º 1 (1840), p. 2-4.

1840-01-02 Grande Galeria Optica.
Exposta no Largo de S. Paulo, nas casas da Excelentissima Casa de Pombal, n.º 11, em 4 salas
de 1.º andar, aonde será visível todos os dias, das onze horas manhã até ás tres da tarde; e das
Ave Marias até ás nove horas da noute.
Primeira exposição
De sete interessantissimas representações, das quaes três pertencem ao genero de Neorama
(inteiramente novo nesta Capital), e quatro ao do Cosmorama. Esta exposição durará até
Segunda feira 13 do corrente inclusivè, e seguir-se-ha depois outra nova na qual nunca se
repetirá nenhuma das sete Representações antecedentes.
Diario do Governo, n.º 2 (2 Jan. 1840), p. 8.
Correio de Lisboa, n.º 476 (2 Jan. 1840), p. 2586.

1840-01-02 Teem os periodistas politicos contrahido a obrigação de escrever, no principio do anno, uma
resenha, mas ou menos prolixa, dos successos importantes que ocorreram no decurso do anno
preterito, assim dentro como fóra do reino. E a maior parte delles não se limitam ao passado;
entram pelos dominios do futuro, e predizem venturas ou desgraças, segundo a posição em que
se acham os respectivos partidos. […] O anno de 1839 não foi escaço em acontecimentos
notaveis: entre estes ha alguns, que nos interessam remotamente; ha outros que nos tocam mui
de perto. No numero dos primeiros entran – a chamada questão do Oriente, em que se
empenháram o sultão Mahamoud e o pachá do Egypto Mehemet Ali – a morte do sultão – as
desordens dos cartistas em Inglaterra – as questões em que esta potencia se tem envolvido no
alto e baixo Canadá, e no Indostao – a morte do rei da Dinamarca – as aprehensoes pueris, que
em alguns espiritos acanhados produziu a viagem do duque de Bordeaux, a quem os
legitimistas querem comparar com o heroe dos cem dias – e as modernas tentativas de Abd-el-
kader contra os francezes, que em Argel. Os segundos reduzem-se, quanto a nós, ao que tem
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desordens dos cartistas em Inglaterra – as questões em que esta potencia se tem envolvido no
alto e baixo Canadá, e no Indostao – a morte do rei da Dinamarca – as aprehensoes pueris, que
em alguns espiritos acanhados produziu a viagem do duque de Bordeaux, a quem os
legitimistas querem comparar com o heroe dos cem dias – e as modernas tentativas de Abd-el-
kader contra os francezes, que em Argel. Os segundos reduzem-se, quanto a nós, ao que tem
ocorrido em França e na Hespanha: destes vamos tratar por um momento, deixando para logar
mais próprio a desgraçada occorrencia, que deu um golpe fatal, por não dizer de morte, no
commercio dos nossos vinhos, e a funesta questão da escravatura, que nos ia precipitando n’um
abysmo insondavel de males.
Correio de Lisboa, n.º 476 (2 Jan. 1840), p. 2583.

1840-01-03 Grande galeria optica. Exposta no Largo de S. Paulo, nas casas da Excelentissima Casa de
Pombal, n.º 11, em 4 salas de 1.º andar, aonde será visível todos os dias, das onze horas manhã
até ás tres da tarde; e das Ave Marias até ás nove horas da noute.
Primeira exposição
De sete interessantíssimas representações, das quaes três pertencem ao género de Neorama
(inteiramente novo nesta Capital), e quatro ao do Cosmorama. Esta exposição decorrerá até 13
do corrente inclusive, e seguir-se-ha depois outra nova na qual nunca se repetirá nenhuma das
sete representações antecedentes.
O Nacional, n.º 1497 (3 Jan. 1840), p. 11023.
O Director, n.º 588 (3 Jan. 1840), p. 2678.
Correio de Lisboa, n. º 476 (2 Jan. 1840), p. 2586
O Democrata,  n.º 94 (20 Jan. 1840), p. 376.

1840-01-04 Daguerrotypo.
Já de outro numero do Panorama (*) tiveram os nossos leitores noticia de um prodigioso
invento, que sem duvida vai occasionar uma revolução nas artes do desenho. Então pouco
mais sabiamos do que os effeitos e as experiencias. Hoje que o processo foi divulgado por uma
indemnização [ainda que acanhada] concedida pelo governo francez ao seu auctor, o insigne
Daguerre, daremos a este respeito noticias circumstanciadas começando por dizer que o nome
do inventor ficou associado ao do invento, o qual se lê no titulo deste artigo, advertindo que
conhecemos não serem estas linhas a alcance de todos; mas que nos persuadimos que a muitos
poderão utilisar para as pôr em pratica. As noções que vamos dar são um resumo das ideas de
Arago, exaradas nos Annaes de Chimica e Physica do mez de Julho do anno passado.
Os primeiros experimentadores empregaram para a execução folhas de papel impregnadas de
nitrato de prata. Um tal Mr. Niepce lembrou-se de fazer uso do betume de Judéa dissolvido no
oleo de alfazema formando um verniz que applicou sobre uma chapa metalica: submettendo
esta chapa á acção do fogo o oleo de alfazema se dissipava , e só ficava adherente à superfície
metalica um pó esbranquiçado. A chapa assim preparada disposta sobre o foco da camara
obscura, appresentava quando se retirava. … sim uma imagem – mas confusa e pouco visivel.
Entretanto apercebeu-se que na realidade havia na chapa mais alguma cousa alem do que se
via, e dedicou-se a indagar alguma substancia própria para tirar o que não conviesse. O
primeiro processo que lhe lembrou para conseguir este fim foi uma mistura de oleo de petroleo.
Com este processo obteve resultado; mas ainda pouco satisfactorio. Para corrigir pois o que o
projecto tinha de defeituoso lembrou-se depois de misturar o sulfureto de potassa com o iode.
Obteve com isto um resultado menos imperfeito, mas que ainda não servia bem: a imagem
ficava pouco assignalada e tardava muito tempo a formar-se. Para a fixar Niepce lavava então a
chapa, o que lhe fazia perder a sensibilidade. Neste estado Niepce só julgava o seu
descobrimento proprio para copiar e reproduzir grandezas. Entretanto na mesma epocha
Daguerre sem conhecer Niepce caminhava a um fim identico por outro caminho- o de
empregar um acção phosphorescente. Logo que se relacionaram, associaram-se os dois e
Daguerre fez consideraveis melhoramentos nos processos que Niepce tinha ideado. O betume
de Judéa substituiu logo o oleo d'alfazema distillado e para o fazer mais liquido e de mais
regular aplicação, o fez dissolver no ether. Porem deixando de parte a historico em que viria a
ponto contar que já n'uma causa em Paris sobre divorcio appareceu por unico documento a
effigie de uma mulher casada nos braços de seu amante, apressemo-nos a offerecer aos nossos
leitores o processo seguinte para poderem fazer uso do Daguerrotypo não obstante os varios
apparelhos que exige, e as muitas operações que se requerem. Será possivel que entre nós,
como auxilio d'algum mediano chimico a quem se lerem as seguintes linhas, se consiga pô-lo
em pratica e talvez aperfeiçoar.
Toma-se primeiramente uma placa de cobre chapeada de prata desoxidada e limpa com muito
cuidado empregando a agua-forte ou o acido nitrico diluido em agua. Expõe-se esta placa
assim ao vapor do iode que se fórma em um apparelho construido para este fim. Este vapor
gera em cima da chapa uma como pellicula por extremo tenue e sensivel no ultimo grau,
quando se submette á acção da luz. Importa nesta primeira operação que o vapor do iode fórme
uma camada ou crusta da mesma espessura por toda a chapa. Este iode que produz o vapor
coloca-se no fundo de um apparelho em uma capsula cuberta de um pedaço de gaze metalica.
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assim ao vapor do iode que se fórma em um apparelho construido para este fim. Este vapor
gera em cima da chapa uma como pellicula por extremo tenue e sensivel no ultimo grau,
quando se submette á acção da luz. Importa nesta primeira operação que o vapor do iode fórme
uma camada ou crusta da mesma espessura por toda a chapa. Este iode que produz o vapor
coloca-se no fundo de um apparelho em uma capsula cuberta de um pedaço de gaze metalica.
É preciso ter todo o cuidado de não agitar o apparelho durante esta primeira operação, sob pena
de falhar tudo. A chapa vai-se cubrindo tanto mais, quanto mais é o tempo que se deixa exposta
a esta acção do vapor do iode.
Convem pois saber-se conhecer quanto basta. Para este conhecimento não se precisa mais do
que olha-la a claridade de uma luz [por quanto toda a operação é feita as escuras] e vendo se a
chapa começa de amarellejar, o que é signal infalivel de estar completa a preparação. Feito isto
tira-se a chapa do apparelho, tendo toda a precaução de a subtrahir da acção da luz que em um
decimo de segundo a alteraria.
Para evitar os raios luminosos Daguerre engenhou um pequeno apparelho accessorio composto
de duas tampas de madeira que deixando a chapa dentro se podem fechar hermeticamente. É
nesta espécie de caixa que a chapa é transportada para a camara-obscura, e se colloca no fóco
desta ultima. Por um mechanismo tambem engenhoso as duas tampas se abrem e deixam cahir
a chapa no logar da camara-obscura. A luz e o objecto que se quer desenhar projectam-se
dentro desta ao modo ordinario, e como lá está já no logar competente a chapa coma pellicula
formada pelo iode, é esta que recebe tal projecção. Dentro de 3 a 12 minutos [conforme a
intensidade da acção da 1uz solar] esta segunda operação está acabada.
Tira-se então a chapa, depois de a metter entre as duas tampas de que fizemos menção. Nella
vem já formada realmente a imagem, porem ainda não perceptivel : falta-lhe a terceira
operação, destinada a fazer então apparecer a imagem. Esta operação é tambem como a
primeira feita às escondidas da luz do dia.
Transporta-se a chapa na competente caixa a outro apparelho em que se expõe [às escuras] á
acção do mercurio á imitação do praticado com o iode e com a precaução de ter inclinada a
chapa em um angu1o de 45° proximamente, para lhe fazer melhor receber o vapor do mercurio
(*): tendo aqui a chapa horisontalmente não sahiria a imagem bem.
Com uma vela accesa se pode ver durante esta operação obrar o mercurio como o mais habil
pintor.- Elle attaca com mais força as partes que foram com mais intensidade feridas pela luz;
escaçamente aquellas sobre que esta apenas rastejou, e deixa intactas as não tocadas. É assim
que a imagem avulta, e que se formam os claros, os escuros, e as penumbras.
O objecto unico da operação final é fixar esta imagem impressa na chapa. Basta para isto o
conseguir mergulhar rapidamente a chapa no hyposulfito de soda e lava-la depois com agua
distillada. E quem fizer esta operação tem com toda a fidelidade quantos desenhos de
architecura e paizagem quizer, assim como as copias dos melhores quadros de Rafael, com
pouca despeza e sem aturar alheios caprichos.

(*) veja-se o Panorama n.º 94, pag. 54 do 3.º vol.

(*) Para esta 3.ª operação basta um calor de 6o°, sendo a temperatura do mercurio indicada por
uma escala barometrica collocada no exterior do apparelho e alumiada por uma luz. Quando a
escalla barometrica marca 6o° tira-se a chapa para a submeter é ultima operação.

O Panorama, n.º 140 (4 Jan. 1840), p. 31-32.
1840-01-05 Aviso preliminar concernente à Grande Galeria Optica, que se ha de manifestar no largo de S.

Paulo n.º 11, em casa do Marquez de Pombal, em quatro salas do 1.º andar.
DESDE alguns annos hão sido enfastiados os publicos de quasi todas as Cidades da Europa
com representações Ópticas, apresentadas debaixo dos nomes variados de COSMORAMA,
ASTEORAMA, FUSIORAMA, CICLORAMA, AUTEORAMA, DIORAMA, NEORAMA,
PANORAMA, POLIORAMA, GEORAMA, URANORAMA, NAVARAMA, ou outra
qualquer denominação desta tão numerosa familia de RAMAS, annunciando-as, para mais
attrair a pública curiosidade, com avisos pomposos, não tendo sido a maior parte delas
representações, ainda que diversamente annunciadas, mais que uma mesma coisa, constando
mormemente na representação d’algumas laminas gravadas e illuminadas, summamente
insignificantes, e que podiam produzir pouca ou talvez nenhuma illusão.

Por conseguinte, não seria estranho que o publico se admirasse do presente annuncio,
exclamando: ¡ outra vez um individuo desta familia inumerável de RAMAS, mas debaixo do
aviso trocado de Galeria Optica! e isto depois de ter assistido a muitas representações ópticas
comprehendidas nas denominações.
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comprehendidas nas denominações.
Não sendo sua intenção detrahir o mérito das que se presencearam, julga o Director da presente
Galeria Optica que annuncia poder assegurar sem exageração, que o publico illustrado achará
uma differença notavel nas suas Representações, é um genero absolutamente novo na
denominação de NEORAMA, e que certamente não se lhe negará aquelle mérito que ha
grangeado pelo espaço de dez annos na Itália, paiz das Artes, e pátria da Pintura.

A respeito das representações que se derão, se refere ao aviso que terá a honra de
publicar dentro de poucos dias prevenindo, que só se exporão algumas sessões de vistas, cada
uma dellas de 15 em 15 dias, com inteira novidade em cada exposição.

Programa da primeira exposição que principiará Sabbado 28 de Dezembro até Segunda
feira 13 de Janeiro inclusivé.

NO GENERO DO NEORAMA.
1. Os Subterrâneos de S.DINIZ cerca de Paris, onde se encontrarão os Sepulchros dos

Reis de França.
2. o Monumento do Príncipe Polaco José Poniatowsky, na Cidade de Lepipsick (ao Luar).
3. o Sepulchro da Virgem Maria no Valle de Josaphat, cerca de Jerusalém.

NO GENERO DE COSMORAMA.
4. Athenas, com os restos de duas passadas grandezas, como existe actualmente.
5. A Praça do Povo em Roma, nos ultimos dias de Entrudo.
6. Hereford na Inglaterra.
7. A Praça de Armas de Milão, com uma evolução Militar executada pelas tropas

Austríacas.
O preço da entrada é 240 réis por cada pessoa.
A dita Galeria estará aberta todos os dias desde as 11 horas da manhã até ás 3 da tarde, e
desde a noitinha até às 9 horas.
N.B. – As vistas apresentadas em uma Exposição, não se repetirão nas outras.

Jornal do Conservatorio, n.º 5 (5 Jan. 1840), p. 40.
1840-01-09 Ha uma collecção de pinturas a oleo de professores antigos para vender, na rua da Madalena n.º

123, 3.º andar, e se mostram diariamente do meio-dia até ás 3 horas.
N.B. Na mesma residencia se limpam e restauram pinturas.
O Nacional, n.º 1210 (9 Jan. 1840), p. 999.

1840-01-10 Lyceu francez –Rua do Principe n.º 34 M. Alli se ensina por preços muito commodos,
primeiras Letras, Arithmetica, Grammatica Portugueza, Franceza, Ingleza, Latina, Grega,
Gografia, História, Commercio, Rethorica, Filosofia, Desenho, Musica, Dança, esgrima,
Gymnasio, etc etc. O Director recebe discipulos internos e externos. No mesmo lyceu se ensina
á noite a lingoa Franceza pelo modico preço de 1$200 réis mensaes, por um novo methodo
desconhecido até hoje em Portugal.
Diario do Governo, n.º 9 (10 Jan. 1840), p. 36.

1840-01-12 Grande Galeria Optica.
Exposta no largo de S. Paulo, nas casas da Exm.ª Casa de Pombal n.º 11, em 4 salas do
Primeiro andar, aonde será visível todos os dias das 11 horas da manhã até ás 9 da tarde; e das
Ave Maria até ás 9 da noite.
PRIMEIRA EXPOSIÇÃO.
De SETE interessantíssimas representações, das quaes três no genero de Neorama
(inteiramente novo nesta capital), e quatro no do cosmorama.
Esta durará até Segunda feira 13 de Janeiro inclusivé, e seguir-se-ha depois outra nova, na qual
nunca se repetirá nenhuma das sete representações antecedentes.
O Director, n.º 594 (11 Jan. 1840), p. 2691.
Jornal do Conservatorio, n.º 6 (12 Jan. 1840), p. 48.

1840-01-15 O estudante de desenho e pintura.
Acha-se a venda o 1.º n.º na loja de livros, rua dos Algibebes n.º 17: preço 240 réis.
Diario do Governo, n.º 13 (15 Jan. 1840), p. 52.
O Nacional, n.º 1512 (23  Jan. 1840), p. 11106.
Correio de Lisboa, n.º 492 (23 Jan. 1840), p.2650.

1840-01-16 Grande Galeria Optica. Exposta no Largo de S. Paulo, nas casas da Exc.ª Casa de Pombal, n.º
11 em 4 salas de 1.º andar, está patente a segunda Exposição todos os dias das onze horas da
manhã até ás três da tarde; e das Ave Marias até ás nove da noite.
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manhã até ás três da tarde; e das Ave Marias até ás nove da noite.
Diario do Governo, n.º14 (16 Jan. 1840), p.56.

1840-01-16 Bellas Artes: grande galeria optica.
O Director, n.º 598 (16 Jan. 1840), p. 2707.

1840-01-16 Paineis. Vende-se uma collecção de paineis pintados a oleo, pinturas antigas e ricas, de auctor
conhecido: na rua nova do Carmo n.º 7, 1.º andar.
O Director, n.º 598 (16 Jan. 1840), p. 2707.

1840-01-17 Annuncio a publicação litteraria “O artista Portuguez”.
O Democrata, n.º 92 (17 Jan 1840), p. 368.

1840-01-20 Grande Galeria Optica. Exposta no Largo de S. Paulo, nas casas da exc.ª exposição casa de
Pombal, n.º 11, em 4 salas de 1.º andar, está patente a sétima exposição todos os dias das 11
horas da manhã até ás 4 da tarde; e das Ave Marias até ás 9 da noite.
A segunda exposição
De sete interessantíssimas representações, das quaes três pertencem ao género de Neorama
(inteiramente novo nesta Capital), e quatro ao do Cosmorama.
O Democrata, n.º 94 (20 Jan. 1840), p. 376
Paquete do Ultramar, n.º 156 (9 Jan. 1840) p. 626.

1840-01-21 Em a noite de 28 do corrente mez, ha de ter logar, nas Salas do Club Lisbonense, o baile
annual em beneficio das Casas d’Asylo para a Infancia desvalida. Os bilhetes para este baile
acham-se á venda no Edificio do mesmo club.
Fora desnecessario procurar attrahir a benevolencia a favor de tão uties estabelecimentos, seis
annos de existencia unicamente devida ao generoso auxilio da philantropia provam de sobejo a
protecção que tem merecido as casas d’Asylo, assim como a grande affluencia de Alumnos nas
differentes Escólas, mostra que o beneficio é designadamente appreciado.
Este facto constitue uma prova do progresso das luzes em Portugal; já as classes pobres
conhecem e ambicionam o beneficio da instrucção, e levam gostosos seus tenros filhos as
escolas aonde possam receber os primeiros elemenetos da educação.
O numero das casas d’Asylo tem progressivamente augmentado desde a instituiçãio da
Sociedade, ainda esta porem longe o tempo em que se poderá considarar completa esra obra.
Muitos ao ainda os bairros da Capital onde não existe nehuma Casa d’Asylo, vendo-se muitas
familias desgraçadas inibidas de partilharem um beneficio que tão facilmente se poderia tornar
geral.
Cumpre portanto auxiliar esta caritativa, e proveitosa empreza,  por quanto nenhum serviço
maior se póde fazer ao Paiz do que o de promover a instrucção publica, e principalmente a
educação das classes pobres.
Diario do Governo, n.º 18 (21 Jan. 1840), p. 82.

1840-01-26 Publicação de lithographias.
Vai publicar-se a Collecção das Principaes e mais picturescas vistas de Cintra, desenhadas e
lytographadas por Madamoisel… A Collecção conterá dezoito Estampas, e o seu custo para os
Srs. que quizerem subscrever será de 4$800 rs. entregues na occasião de a receber.
Recebem-se assignaturas no Escriptorio desta Imprensa.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 21 (26 Jan. 1840), p. 94.

1840-01-28 Grande Galeria Optica.
Exposta no Largo de S. Paulo, nas casas da Excelentissima Casa de Pombal, n.º 11, em 4 salas
de 1.º andar.
Programma da terceira exposição, que principiará terça feira 28 de Janeiro até segunda feira
10 de Fevereiro inclusivè.
No genero de neorama.
1.º a capella de Guilherme Tell na Suissa, sobre a margem do lago, no cantao de Uri (ao luar)
2.º a magnifica sala do jardim no palacio de verão do principe Scwarzemberg nos confins de
Vienna.
3.ª a capella subterranea de Santa Margarida, em Nuremberg.
No genero de cosmorama.
4.ª a expedição no Polo Artico, que fez o capitao Perry em 1827, de ordem do geverno inglez.
5.ª a entreada solemne de S. A. R. a princeza Maria Anna de Saboya em Vienna; na ephoca do
seu fausto casamento com S. M. o rei da Hungria, Fernando I. actual imperador d’Austria.
6.ª Napoles, visto do lado da estrada nova.
7.ª a magnifica praça de S. Pedro em Roma representada em domingo de pascoa, uns
momentos antes que S. S. o Papa dá a benção ao povo.
A dita Galeria estará aberta todos os dias desde as onze horas da manhã até ás tres da tarde, e
desde a noitinha até ás nove horas.
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desde a noitinha até ás nove horas.
O preço de entrada é 240 réis por cada pessoa.
N. B. – as vistas apresentadas em uma exposição não vão em outra.
Diario do Governo, n.º 25 (28 Jan. 1840), p.116.
Correio de Lisboa, n.º 500 (2 Fev. 1840), p. 2682.

1840-02-02 Galeria Optica.
Temos diversas vezes annunciado neste jornal, as exposições de uma magnifica galeria optica
no Largo de S. Paulo. Commo annuncios iguaes apparecem muitas vezes para prefeito logro do
publico, cumpre-nos declarar que o actual não está neste caso. Já vaê na terceira exposição da
qual em seguida damos o programma, e podemos affiançar que neste genero é a melhor cousa
que tem em nossos dias vindo a Lisboa, julgando-a digna do exame dos curiosos. Salvos alguns
pequenos defeitos, todas quantas vistas se tem dado ao publico, são o mais aproximado ao
natural do que pode imaginar-se.
A terceira exposição principiou em 28 de Janeiro e hade durar até ao dia 10 do corrente mez de
Fevereiro; e contem as seguintes vistas.
No genero de neorama.
1.º a capella de Guilherme Tell na Suissa, sobre a margem do lago, no cantao de Uri (ao luar)
2.º a magnifica sala do jardim no palacio de verão do principe Scwarzemberg nos confins de
Vienna.
3.ª a capella subterranea de Santa Margarida, em Nuremberg.
No genero de cosmorama.
4.ª a expedição no Polo Artico, que fez o capitao Perry em 1827, de ordem do geverno inglez.
5.ª a entrada solemne de S. A. R. a princeza Maria Anna de Saboya em Vienna; na ephoca do
seu fausto casamento com S. M. o rei da Hungria, Fernando I actual imperador d’Austria.
6.ª Napoles, visto do lado da estrada nova.
7.ª a magnifica praça de S. Pedro em Roma representada em domingo de pascoa, uns
momentos antes que S. S. o Papa dá a bênção ao povo.
Correio de Lisboa, n.º 500 (2 Fev. 1840), p. 2682.
Diario do Governo, n.º 25 (28 Jan. 1840), p.116.

1840-02-04 Grande Galeria Optica.
Exposta no largo de S. Paulo, nas casas da Ex.ª Casa de Pombal n.º 11, em 4 salas do Primeiro
andar, está patente a TERCEIRA EXPOSIÇÃO todos os dias das 11 horas da manhã até ás 3
da tarde; e das Ave Maria até ás 9 da noute.
Diario do Governo, n.º 30 (4 Fev. 1840), p.116.
Jornal do Conservatorio, n.º 10 (9 Fev. 1840), p. 80.

1840-02-10 A lithografia do Sr. Manuel Luiz e as estampas do Sr. Lopes.
A maior parte dos nossos Leitores saberá que a Lithographia é a arte de tirar por meio de um
processo chymico, copias impressas de qualquer desenho feito, sobre pedras próprias para isso,
com um lapes oleoso; todavia dar-lhe-hemos em um dos seguintes n.ºs um circunstanciado
artigo sobre esta maravilhosa arte. […] Varias sao as officinas lithographicas, que por ai estão
montadas; porém em abono da verdade cumpre dizer-mos, que a mais execellente de todas é a
do sr. Manuel Luiz, que tendo em fito mais o aperfeiçoamento da sua officina, do que o
prompto interesse, que quasi sempre paralisão estes estabelecimentos, não tem poupado
despezas, e fadigas, com que constituir uma officina, que quebre os olhos aos Estrangeiros, que
descarada e aleivosamente assoalham - que os Portugueses nao aperfeiçoam as artes – feliz de
nós se em todos os seus ramos tivessemos um homem como o sr. Manuel Luiz.[Continua sobre
o “mui adiantado aperfeiçoamento da Litographia do sr. Manuel Luiz os bem acabados quadros
históricos de Portugal dos srs. Sendim e Fonseca”]
O Mosaico, n.º 49 (10 Fev. 1840), p. 347-48.

1840-02-11 Professor de pintura.
D. Luiz Muriel, professor da arte de pintura, mudou-se para a rua dos Douradores, n.º 10, 3.º
andar. Este exímio artista tira retratos, faz quadros de todo o genero, e tambem dá licções de
paysagem: o theatro nacional deve ao talento do Sr. Luiz Muriel algumas das melhores scenas
que alli appareceram.
O Director, n.º 618 (11 Fev. 1840), p. 2760.
Correio de Lisboa, n.º 509 (12 Fev. 1840), p. 2718.

1840-02-12 Grande Galeria Optica. Programma da quarta exposição que principiou terça feira 11 de
Fevereiro,  durará até segunda feira 24 dito inclusive. = No genero do Neorama.
1. a bella igreja de S. André em Mântua.
2. o interior do magnifico theatro de S.Carlos em Nápoles, etc, são ao todo oito magnificas
vistas. Preço de entrada é de 240 rs. por cada pessoa.
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vistas. Preço de entrada é de 240 rs. por cada pessoa.
O Nacional, n.º 1529 (12  Fev. 1840), p. 11156.
O Democrata, n.º 105 (13 Fev.1840), p. 420.

1840-02-14 Béllas Artes. Duas palavras ácerca da galeria optica cuja exposição se faz no Largo de S.
Paulo, n.º 11.
Differentes tempos, em Paizes diversos, ou no ? do prazer, ou de scenas aterradoras. Seja pois
pelos grande e interesse que a nova exposição offerece que sohertemos nossos Concidadãos a
concorrer a tão curiozo espectaculo, e para dar-mos tambem ao Sr. Andorfer uma prova não
equivoca de quanto sabem os Portugueses proteger as Bellas Artes.
O Director, n.º 622 (14 Fev. 1840), p. 2772-73.

1840-02-14 Litteratura. O joven naturalista.
Vem de ser publicado pela sociedade propagadora de utilidade e recreio o primeiro n.º do
novo jornal O Joven Naturalista. [-… sobre objecto do jornal, com critica de todos os artigos
publicados]
Desta abbreviada synopse é facil de ver que o plano do Joven Naturalista é vasto, e é de justiça
dizer que neste 1.º n.º não o vemos desempenhado mui satisfatoriamente. Entretanto
faltariamos ao que nos cumpre se deixassemos de observar que se encontram defeitos de estilo,
e de linguagem nos differentes artigos, que carecem de ser advertidos, e emendados por seus
autores. Estes denunciam antes falta de uso de escrever, do que deficiencia de capacidade para
bem escreverem, e é por isso que lhe fazemos estes reparos, tendo por seguro que serão
acolhidos de boamente. – a Orthographia adoptada pelos RR. Não nos agrada. - Pelo demais
concluimos recommendando aos amigos das letras, das artes e das sciencias o Joven
naturalista, que mormente empregado algum desvelo mais, não pode deixar de ser de grande
utilidade publica.
Assina-se para o Joven Naturalista nas lojas do costume. Preço – anno 1140 – 6 mezes 760 – 3
ditos 400 – 1 dito – 200 reis.
O Director, n.º 622 (14 Fev. 1840), p. 2773.

1840-02-16 Acaba de chegar um sortimento de caricaturas do Entrudo muito curiosas, e se acham a venda a
40 e a 60 rs. – bem como o retracto de celebre Diogo Alves, indiciado como author do roubo e
barbaros assassinatos, perpetrados em toda a família do Doutor Andrade, com circumstancias
de que não há commemoração na estatística dos crimes, vende-se a 100 rs., tudo nas
mencionadas lojas.
N.B. Na rua das Flores loja n.º 23, tambem se vende o Mosaico as caricaturas e os retratos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 41 (16 Fev. 1840), p. 175.

1840-02-16 O retrato do celebre Diogo Alves, indicado como author dos assassinatos perpetrados em toda
a familia do doutor Andrade, vendem-se por 60 rs. na loja de Bordallo, rua dos Capellistas n.º
20.
Correio de Lisboa, n.º 512 (16 Fev. 1840) p. 2730.

1840-02-25 Grande Galeria Optica [5.ª exposição]
O Democrata, n.º 115 (25 Fev.1840), p. 460.

1840-02-25 Quinta exposição.
Diario do Governo, n.º 48 (25 Fev. 1840), p. 268.

1840-02-29 Estatuto sociedade artistas lisbonenses.
O Nacional, n.º 1544 (29 Fev. 1840) p. 11239.

1840-03-00 [29] DAGUERRATYPO
No momento, em que estas linhas escrevemos, temos á vista hum tractado do invento de Mr.
Daguerre, o qual nos foi enviado pelo nosso amigo, Mr. Fauque, que muitos ahi conheceram
pela capital em rasam da assistencia, que tem feito na Hospedaria do Caes do Sodré. He elle
intimo amigo do author do invento, e de quem houve os esclarecimentos, com que nos
mimoseou. A pesar de que já tinha apparecido alguns detalhes sobre tal objecto, nós estamos
convencidos, de que algum serviço fazemos aos nossos assignantes em dar-lhes o presente
artigo; por quanto o podemos por ao alcance de todas as intelligencias: e, como a camara
obscura seja um artificio indispensavel para obter os efeitos de tal invento, nós daremos em
seguida os meios de fabrical-o.
(30)
O resultado feliz das pesadas meditações de Mr. Daguerre vem de demonstrar d’huma maneira
incontestavel os amplos recursos da ideia humana; quando o homem se dá a experienciar as
concepções do pensamento! E na verdade, que ha ahi de possivel na naturesa, que o homem
nam seja capaz d’esquadrinhar? Elle tem nestes ultimos tempos sujeitado ás suas precisões
quasi todos os corpos, que em outras ephocas se cria, a natureza formara só e unicamente para
hum fim limitado: e assim combinando astuciosos mechanismos, o homem, assentado em
huma pedra, via ao seu querer sujeitos a agoa, o fogo, e &c. revolvendo immensas moles, para
cujo movimento jámais bastaria o resultado d’inumeras forças humanas combinadas. Elle vio,
que a queda da agoa, precipitada de certa altura, accumulava huma força extraordinaria, que o
seu curso arrebatado produzia o mesmo effeito; e d’estes conhecimentos tirou partido para pôr
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hum fim limitado: e assim combinando astuciosos mechanismos, o homem, assentado em
huma pedra, via ao seu querer sujeitos a agoa, o fogo, e &c. revolvendo immensas moles, para
cujo movimento jámais bastaria o resultado d’inumeras forças humanas combinadas. Elle vio,
que a queda da agoa, precipitada de certa altura, accumulava huma força extraordinaria, que o
seu curso arrebatado produzia o mesmo effeito; e d’estes conhecimentos tirou partido para pôr
em movimento milhares d’engenhos. Mais tarde vio, que a agora mesma, sendo reduzida a
vapores, precisava d’um espaço 1700 vezes maior para ser comprehendida e de lá lhe veio a
ideia de fazer com sua ajuda mover, a despeito da falta de vento, desmarcados navios, e tantas
outras machinas, que hoje estam poupando incalculavel numero de braços; enfim nós nunca
acabariamos se pretendessemos ennumerar, quantas potencias se acham hoje submettidas e
trabalham á simples voz d’esse Ente, que parece fora creado para dominar a natureza.
Á vista pois de tantos e tam admiraveis feitos, de que apenas temos dado huma ideia
mesquinha, e tudo parto da ideia humana; que faltava ainda para dilatar o dominio do
homem?…e podemos nós adivinha-lo?… ou sabemos por ventura onde existe a meta d’este
dominio?! Nam certamente!! Podemos porém relatar e admirar o, que vamos topando e vendo
na Estrada do progresso. Hontem, por exemplo, viamos cousas admiraveis em todos ramos da
industria. Viamos, per exemplo ainda, hum Raphael, hum Miguel Angelo, hum Rubens &c.
disputando com o pincel, por meio de combinados matizes, á natureza todos os encantos, que
ella offerece á vista na terra e até nas mais altas regiões aéreas! Muito era isto já na verdade!!
Sujeitar a natureza a ser imitada quasi fielmente por hum genio eminente, ajudado da arte
adquirida á força da reteirada practica!!! Mas hoje nôs vemos ainda alguma coisa de mais… Mr
Daguerre . assentado em huma cadeira de braços crusados (como se usa dizer), dizendo á
natureza “pinta tu mesma, e desenha-te, enquanto eu descanço.” E que mais se poderia dizer á
natureza do que “trabalha enquanto eu durmo?!”
Eis-aqui pois o, em que consiste o artificio de Mr. Daguerre, e ao qual nam podemos negar
nosso fraco penagerico, porque he só aos homens d’esta laia, que desejamos dar louvores.
O Daguerro-typo nam he huma descuberta  devida ao acaso; mas sim hum invento, que grande
trabalho e immensas experiencias custou ao seu author, o que tanta mais honra lhe grangêa.
Reservando-nos para no fim dar-mos conta dos meios, pelos quaes Mr. Dagurre attingio a tam
arduo fim, vamos já dar a nossos leitores o detalhe do processo.

1º Plano para receber o desenho. Prepare-se huma plancha de cobre de superficie lisa e do
tamanho, que se pretende o quadro desenhado. Huma tenue lamina de prata, igualmente lisa
(pelo menos do lado, que deve receber o desenho) e com huma margem um pouco excedente á
plancha de cobre lhe será sobreposta d’hum lado; e, dobrando-se a margem excedente para o
lado opposto, obtem-se assim huma superficie, assaz firme na lamina de prata. Desoxida-se
esta lamina com o seguinte mixto – accido nitrico e agoa simples na rasam de 2/10 do accido -
. Depois de desoxidada a lamina, se lave com agoa simples, enxugando-a depois com hum
panno fino e novo, a que previamente se terá tirado toda a gomma. Está preparado o plano para
submetter-se ao 1º processo.

2º Em hum apparelho, formado para este fim se submette huma porçam d’Iodo á acçam do
fogo. Aos 107º o Iodo funde-se, e aos 175º ferve e volatisa-se em vapores d’hum lindo-roxo.
He este vapor, que a lamina supra deve receber e de forma, que o receba com igualdade. Gera-
se entam pelo vapor huma pellicula sensivel á vista na superficie da lamina, que convem seja
igual em espessura por toda a parte. O Iodo se colloca no fundo do apparelho em huma capsula
coberta de gase metalica, o que evitará qualquer desastre.
Desde, que se commeça este I,º processo a plancha nam deve mais ser exposta nem, hum apice,
a acçam da luz, e por isso as operações se executam em hum lugar plenamente obscuro. Apenas
se permite a approximaçam subita d’huma luz para conhecer-se o processo está completo, e o
que se conhece facilmente vendo-se commeçar a amarellejar a chapa. Signal certo de que se
acha formada a crusta a qual será tanto mais espessa, quanto mais for demorada a operaçam.
Huma caixa AB (Dez. o fig. C), levantada a tampa CB recebe dentro a plancha (com o plano
para cima) assim preparada, e se fecha immediatamente. O lado do fundo tem das simi-tampas
D, D’ que sustentam a plancha ; e tantos estas como a tampa superior unem de tal sorte, que
nenhuma entrada dam ao minimo rayo de luz. He n’esta caixa que a plancha he transportada
para a camara obscura; e ali introduzindo a caixa no lugar destinado ao plano que recebe a
projeiçam, soltas as simi-tampas D, D’ inferiores, e levantada a huma altura suficiente, o
mesmo peso da plancha obriga a abrirem-se as 2 semi-tampa, que deixâm a plancha posta no
lugar competente, e a caixa se retira. He entam, que os rayos de luz, incidindo nos
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fig. C: caixa.

(31)
objectos externos, reflectem para o foco da comera obscura, e se projectam na plancha, que lá
recebe suas impressões ao modo ordinario. Desde 4 até 15 minutos basta para consumar esta
operaçam; regulando-se os tempos pela intensidade dos rayos solares. Logo que se está seguro
de estar feita a projecçam com toda a intensidade necessaria, ou se tappa o focco da camera e
se transporta assim para o quarto obscuro destinado, ou entam introdusindo novamente a caixa
na camera, ella recebe a plancha pelo lado dos dous simi-fundos, e nella se torna a conduzir.
He d’advirtir, que se nam deve agitar a plancha nem na occasiam de receber o vapor do Iodo,
nem quando está na camera obscura, porque o mais leve abalo faria perder todo o trabalho.**

[p. 36]
DAGUERROTYPO
(continuaçam)

3ª Appariçam do desenho. O mesmo processo, que se practicou com o Iodo, se practica
agora, submettendo a chapa com huma inclinaçam de 47º sobre a boca do apparelho ao vapor
do mercurio. Com hum barometro collocado sobre o exterior do apparelho e huma luz a furto
se verá  quando o calor he igual a 65º, e logo que a escala barometrica marque esta elevaçam da
temperatura, a operaçam está consumada. Aquelles pontos do objecto, onde a acçam da luz foi
mais intensa se reflectiram com mais energia na plancha, que estava na camera; e estes sam os,
que o vapor mercural attaca com mais força, diminuindo sua acçam nas mais partes em
proporçam das menores impressões da luz, até acabar nos lugares obscuros, que o mercurio
deixa intactas. Nada ha máis agradável do que ver mercurio operar como hum habil pintor, se
se aproxima huma luz, quando se está nesta

[p. 37]
penultima operaçam; mas aconselharemos em todo o caso a ausencia da luz.
4º Fixamento da pintura na plancha. Mergulhe-se rapidamente a plancha em hyposulfito
de soda, e lave-se depois em agoa destillada. Desde entam a lamina de prata se separa da
plancha de cobre e aquella se póde conservar em caixilhos.
Nada mais exacto do que hum desenho operado por esta invençam engenhosa; porém he de
advertir, que as arvores, agoas, e todos os objectos moventes sahem confusamente, e
necessitam depois ser abertas a tinctas d’oleo por hum artista.**

[p. 46]
DAGUERROTYPO
(conclusam.)

Para descubir-se esta bella invençam, se empregou folhas de papel, impregnadas de huma
dissolucam de nitrato de prata; mas os resultado nam satisfez os dezejos. Niepce empregou
bitume de judea com oleo d’Alfazema, como vreniz, applicado sobre huma chapa metalica.
Submettida esta a acçam do fogo com a parte envernisada para cima, o oleo se dessicava
ficando na superficie d’ella huma crusta branca pulverosa. Esta plancha, submettida assim á
acçam dos rayos luminosos dentro da camera-obscura, só dava depois huma imagem confusa
dos objectos externos, o que provinha do pouco cuidado, que havia em subtrahi-la, a toda a
acçam de luz. Hum outro verniz d’oleo d’alfazema com petroleo, applicado como o primeiro,
deo resultado mais experançoso; e melhor deo o sulfureto de potassa mixturado com o Iodo.
Porém Niepce julgava o seu invento, apto só para apanhar a imagem dos objectos em hum
bosquejo pouco sensivel, e que elle depois reproduzia sobre novos planos; tendo além d’isso a
faculdade de colher a imagem dos objectos em maior ou menor grandeza, conforme collocava a
camera-obscura mais perto ou mais longe d’elles.
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bosquejo pouco sensivel, e que elle depois reproduzia sobre novos planos; tendo além d’isso a
faculdade de colher a imagem dos objectos em maior ou menor grandeza, conforme collocava a
camera-obscura mais perto ou mais longe d’elles.
Daguerre caminhava já ao mesmo fim por outra senda, querendo alcança-lo por meio da
phosphorescencia; e foi só depois que os dous se relacionáram e communicáram, que a
descoberta teve melhoramentos e, o bitume de judêa dissolvido em ether substituio o oleo
d’alfazema, e depois de muitas experiencias, Mr. Daguerre conseguio os estrondosos effeitos
do seu invento pelo processo, que acabâmos de dar.
O Jovem Naturalista, n.º 4 (10 Mar.1840), p. 29-31.
O Jovem Naturalista, n.º ? (?1840), p. 36-37.
O Jovem Naturalista, n.º ? (?1840), p. 46.

1840-03-04 Bellas Artes: galeria optica.
O Director, n.º 636 (4 Mar. 1840), p. 2830.
O Democrata, n.º 125 (9 Mar.1840), p. 500.
Diario do Governo, n.º 62 (12 Mar. 1840), p. 338.

1840-03-09 O estudante de desenho e pintura.
Acha-se a venda o 2.º n.º na loja de livros, rua dos Algibebes n.º 17: preço 240 réis.
Diario do Governo, n.º 59 (9 Mar. 1840), p. 320.
O Democrata, n.º 127 (11 Mar.1840), p. 508.
O Director, n.º 239 (23 Out. 1838), p. 1144.

1840-03-11 Programa de O Jovem Naturalista e Universo Pitoresco.
O Joven Naturalista.
A Sociedade Propagadora da Utilidade e Recreio, acaba de publicar o 4.º n.º do seu Jornal = O
Joven Naturalista = conthendo: [… artigos sobre desenho e pintura ] Da Guerra Typo = tracta
este artigo de uma maneira clara do tractado da Camara obscura, rogamos a sua leitura. […]
Aos srs. assignantes.
Hoje, que vamos á no 4.o n.º do Joven Naturalista, e quando temos dado aos nossos assignantes
tempo assaz para se convencerem, de que longe de falarmos como tantos outros teem feito no
que promettemos em nossos programma, antes o temos ampliado, como se vê na redacção
deste n.º, vamos dar conta dos ulteriores tentamentos dos empresarios do J. N.
Quando ambicionamos para a sociedade o titulo de “Prepagadora d’utilidade e recreio, demos a
ver pela ampla rectidão de nossos programma que ella o mereceria, se accaso não resultasse
d’ali algum “Monsparturiens; porem não era  só pelo comprimento das nossas promessas, que
nós queriamos que a sociedade merecesse tam seductor titulo, mas sim pelo programma que
vamos offerecer ao publico, e para o qual rogamos a ajuda de todos os amadores do luminosos
progresso.
Programa.
O Portugal pinturesco, e formulas de sua publicidade.

1. Mappa geographico de cada provincia em particular  descripção sobre clima,
produções, temperaturas, dimensões graduaes, legoas, estradas. Rios, ribeiros e
montanhas.

2. 1. desenhos originaes . terras mais notaveis, suas particularidades, trajos, e economias
domesticas e ruraes, tudo circumstanciada  e com desenhos dos individuos de todos
seus monumentos dignos de prelo, de duas montanhas mais pinturescas e elevadas, rios
os mais caudalosos e mattas celebres.

3. depois de publicados os mappas tipographicos na forma acima dicta, se porcederá ao
formato do mappa especial ou corographico politico de todo o reino.

4. esgotados os trabalhos no reino, se passará a operar no archipleago dos Açoes, e depois
no ultramar.

Ordem dos trabalhos.
5. serão destacados dous individuos, praticos nos elementos geodesicos e astronomico,

indispensaveis a geographia, para uma das provincias, e começarão os trabalhos desde
os confins do reino limitrofe.

6. publicar-se-ha junto com o ultimo n.º de cada mez do J.N.º para os Srs. que quizerem
subscrever o desednho d’uma terra ou cidade com os artigos correspondentes sem
separado. A estampa será gravada em cobre por um habil artista, e o mesmo será para
os outros monumentos. Em um dos primeiros numeros deste jornal se hade publicar a
copia fiel d’um dos sitios de Lisboa, e por ella nossos leitores poderão ajuizar da
exactidão do desenhador escolhido pela sociedade para as competentes copias.[…]

Zelo, trabalho e maior correcção são o alvo da empresa, ajuda e gratidão é o que ella espera
dos seus compatriotas, e Portugal se mostrará em qualquer gabinette.
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dos seus compatriotas, e Portugal se mostrará em qualquer gabinette.

O Director, n.º 643 (11 Mar. 1840), p. 2858.
O Nacional, n.º 1555 (14 Mar. 1840), p. 11248.

1840-03-18 Publicação literária [publicita-se “O Jovem Naturalista”, com menção aos artigos contidos no
4.º n.º (da guerra-typo – trata este artigo de uma maneira clara do tratado da – Camara obscura
– rogamos a sua leitura) +programa com interesse].
O Democrata, n.º 133 (18 Mar.1840), p. 532.

1840-03-19 Farrobo.
Diario do Governo, n.º 68 (19 Mar. 1840), p. 368.

1840-03-24 Grande Galeria Optica [7.ª exposição]
O Democrata, n.º 137 (24 Mar.1840), p. 548.
Diario do Governo, n.º 74 (26 Mar. 1840), p.391.
Diario do Governo, n.º 77 (30 Mar. 1840), p. 403.

1840-03-25 Bellas Artes.
Drifon Aviles, Discipulo da Real Academia de S. Fernando em Madrid, Pintor de historia,
Retratista a oleo e miniatura, dá lições em sua casa, ou fóra della, de Pintura, Desenho, e
Paizagem. Tem o seu estudo á Patriarchal Queimada n.º 77, 2.º andar.
Diario do Governo, n.º 73 (25 Mar. 1840), p. 387.

1840-03-27 Galeria óptica. [Sobre Belas Artes, vistas da exposição]
O Director, n.º 655 (27 Mar. 1840), p. 2994.

1840-03-27 Microscopio solar acromatico. Aviso preliminar.
Carlos Andorfer tem a honra de prevenir o respeitavel publico desta Capital, que durante
algumas semanas que deverão ter principio nos primeiros dias do proximo mes de Abril, fará
três exposições por dia com o dito Microscopio, começando a primeira ao meio dia, a segunda
á uma hora, e a terceira ás duas, se o tempo o permittir.
Seria supérfluo fazer a apologia deste instrumento, que nos faz ver e distinguir com a maior
perfeição e clareza as maravilhas do creador em um numero de objectos imperceptíveis á nossa
vista; são bem conhecidos os progressos que esta invenção tem proporcionado ás Artes e
Sciencias, basta dizer-se que seus effeitos maravilhosos são tão agradaveis, e instructivas que
no decurso de cinco annos que tem estado exposto nas principaes Cidades da Europa, tem
chamado a attenção de toda a classe de pessoas de ambos os sexos que concorreram a admirar
seus prodigiosos effeitos; mas com estas experiencias só se farão por espaço de algumas
semanas, e não terão effeito nas occasiões em que a atmosphera esteja enuvoada, mas só nos
dias completamente serenos, é de esperar que as pessoas curiosas se dignarão em tão curto
espaço de tempo favorece-lo concorrendo nas horas indicadas ao gabinete de observação
estabelecida em uma das salas do primeiro andar na propriedade da Exm.ª Casa de Pombal n.º
11 largo de S. Paulo.
Por meio do dito instrumento podem ver cincoenta pessoas juntas o mesmo objecto
augmentado mais de 6 milhões de vezes.
Nos avisos que hão de publicar-se nestes dias dar-se-ha o detalhe dos objectos que tem de
observar-se.

Correio de Lisboa, n.º 544 (27 Mar. 1840), p. 2860.
Diario do Governo, n.º 75 (27 Mar. 1840), p. 395.
O Democrata, n.º 140 (28 Mar.1840), p. 550.
O Director, n.º 655 (27 Mar. 1840), p. 2996.
O Nacional, n.º 1564 (27 Mar. 1840), p. 11276.

1840-03-27 Grande Galeria Optica.
Exposta no Largo de S. Paulo, nas casas da excelentíssima Casa de Pombal, num. 11, em 4
salas do primeiro andar. Está patente a sétima exposição todos os dias, das onze horas manhã
até ás quatro da tarde; e das Ave Marias até ás nove horas da noute.
O Nacional, n.º 1564 (27 Mar. 1840) p. 11276.

1840-03-27 Na rua da Roza n.º 163 - 3.º andar ha um sujeito que dá lições de desenho por casas
particulares, e tira retratos, tudo por preços módicos. Tambem se copiam quaisquer papeis
tanto no nosso idioma, como em francez, inglez e allemão, fazem-se traducções etc. com boa
ortographia, e boa letra.
Correio de Lisboa, n.º 539 (20 Mar. 1840), p. 2840.
[cf. Correio de Lisboa, n.º 583 (15 Mai. 1840), p. 3026.]

1840-03-27 O conselho de direcção da sociedade promotora da industria nacional faz saber aos fabricantes,
artistas, proprietarios d'officinas e laboratorios, e curiosos, que no proximo futuro mez de
julho, no local do seu actual estabelecimento, no edificio do extincto convento dos Paulistas,
terá logar a exposição de productos de industria nacional, annunciada nos periodicos, no mez
d'agosto proximo passado, e impressos que a sociedade mandou distribuir para tal fim.
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artistas, proprietarios d'officinas e laboratorios, e curiosos, que no proximo futuro mez de
julho, no local do seu actual estabelecimento, no edificio do extincto convento dos Paulistas,
terá logar a exposição de productos de industria nacional, annunciada nos periodicos, no mez
d'agosto proximo passado, e impressos que a sociedade mandou distribuir para tal fim.
Correio de Lisboa, n.º 544 (27 Mar. 1840), p. 2860.

1840-03-31 Microscópio solar acromático: aviso preliminar [+ 7.ª exposição Grande Galeria Optica ]
O Democrata, n.º 142 (31 Mar.1840), p. 550.

1840-04-00

fig. A: Camera-obscura.

Optica.
Camera-obscura.
Para ter-se uma ideia cabal do artificio da camera-obscura demos nós a fig. A na nossa plancha
de desenho do n.º 4. AB he huma caixa fechada por todos os seus lados, de tal sorte, que
nenhum ingresso dá aos rayos luminosos, senão pelo tubo 1m. o plano cdef he hum espelho
diagonalmente collocado dentro da caixa, e com a superfície reflecte voltada para a
extremidade interior circular ab do tubo 1m, que se chama o focco luminoso. Sabe-se (e nós em
breve desenvolveremos a theoria da luz), que os rayos de luz, descendendo do reservatório
commum, supposto o sol, e propagados pelo movimento tremulo e conciso da athemosphera,
incidem sobre os objectos; e estes rayos, a que alguns philosophos dam a forma de pequenos
globulus sphericos, incidindo sobre os objectos se modificam em suas superfícies, e pela
qualidade natural elástica reflectem d’ali para todas as partes. Entam estes rayos modificados se
insinuam em todas as partes aptas a recebe-los, como na vista, nos espelhos, na agoa &c &c.; e
por huma similhante forma elles entram pelo tubo 1m; e para mais claresa representemos todos
os rayos de luz, que entram por elle, pelos únicos dous a,b. ora se os rayos a, b tivessem livre
passagem dentro da caixa, he claro, que elles seguiriam as direcções ah, bg; porem, tendo
encontrado hum corpo sólido de superfície lisa e reflectente, elles dam no espelho os dous
pontos de reflexam a’b’ e de lá, reflectindo, se retiram por novas direcções a.i, b.i, fazendo com
a tangante (espelho) o angulo b’b=db’i.&; e, porque o rayo b’b se chama d’incidencia, e o b’I
de reflexão, este mesmo nome se dá aos ângulos, que elles foram com a tangente; ainda que
esta incidência e reflexam sejam secundarias. Estes rayos por tanto representam em ii a
imagem dos objectos, em cujas superfícies se modificaram externamente pela incidência
primitiva. He alli, que se applica um papel, e n’elle se podem desenhar os traços dos contornos
dos objectos, conforme se acham retratados. O tubo 1m se compõe de duas peças d’incaixe 1,
m, para tornar a representaçam dos objectos externos em ponto maior ou menor; na
extremidade n se usa pôr uma lente convexa, para augmentar a visibilidade da imagem.
Tractaremos agora da fig. B.

fig. B.: Camera-obscura.
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He a fig. B a mesma camera-obscura; mas ja melhorada, e posta em aptidam para trabalhar. O
espelho aqui se colloca externamente em E, e sustentado sobre os dous pilares bb: ali se
reflecte a imagem dos objectos externos ás avessas: mas sendo d’ali transmitida por reflexam,
entra pelo focco da camera D, e se representa no fundo C ás direitas, onde o desenhador, com a
frente para os objectos desenhados, e com a camera interposta a si e antes, corre com o lápis o
contornos dos objectos ali representados. O desenhador estando no logar, que lhe convém,
corre as duas cortinas aa, que muito convém, sejam tam espessas, que nenhuma passagem
deixem á luz; por quanto a única na camera deve ser a do focco.
O Jovem Naturalista, n.º ? (1840), p. 46-47.

1840-04-03 Variedades.
Rio de Janeiro 20 de Janeiro.
O daguerreotypo.
Havendo se dignado S.M. o Imperador e Altezas Imperiaes acceitar o offerecimento feito pelo
Capitão Lucas, commandante do navio-escola L’Orientale, para ver pôr em uso o apparelho de
Daguerre para tirar vistas, o dito commandante e o abbade Comte, encarregado do manejo do
instrumento, se apresentarão no paço da Boa-Vista; e teve o ultimo a honra de explicar na
presença de augustos espectadores todo o processo. Posto este em pratica, formou-se em 9
minutos a vista da fachada do paço tomada de uma das janelas do torreão, e logo em igual
tempo a perspectiva geral que se goza da varanda com todas as mais pequenas miudezas e
variações, S.M. e Altezas Imperiaes se mostrarão mui satisfeitos com as experiencias cujo
progresso mereceu-lhes toda a attenção, e cujos productos S.M. o Imperador se dignou
acceitar.
É com effeito o invento de Daguerre uma maravilha bem digna da solemne recompensa
nacional que lhe foi concedida em França, com todas as circumstancias mais lisongeiras para
um amante da gloria. Pelo apparelho, cuja posse ja entrou no dominio publico, e que em muito
excede as mais vivas esperanças do italiano Porta, primeiro inventor da Camara obscura, fica a
luz, completa conquista do homem, inteiramente sujeita a trabalhar á vontade e para uso delle:
ministra-lhe uma poderosa alavanca para o aperfeiçoamento, não só de diversos ramos das
artes, mas tambem das sciencias, e proporciona-lhes um conhecimento exacto e authentico de
todas as partes do globo em que elle habita.
Póde-se prognosticar á collecção de vistas que trouxer a Orientale da sua viagem ao derredor
do mundo, que, entre todos os resultados desta expedição patriotica, ella desafiará na Europa
um gráo particular de interesse, e considerar se deve como nova recompensa do inventor da
machina a brilhante applicação que della faz o abbade Comte nas diversas estações da viagem,
e em primeiro logar aos magnificos sitios do imperio do Brasil.
Se bem que ja por vezes tenhamos occupado os leitores com a importantissima descoberta de
Daguerre não julgamos fóra do proposito transcrever aqui o extracto do relatorio feito por
Arago á academia de sciencias de Paris:
“Longo tempo havia que era conhecida a acção da luz sobre as cores: quem via desbotar os
pannos todos os dias, não podia ignorar a causa deste phenomeno tão usual. Mas a isto se
reduzião todos os conhecimentos dos sábios nesta matéria, quando em 1566 se fez a descuberta
de uma mina de prata, a que se deu o nome luna cornea, que em lingoagem moderna é o
chlororeto de prata. Este mineral tinha a propriedade de se fazer negro quando se expunha á
luz. Algum tempo depois observou-se que a acção dos 7 raios em que a luz se decompõe pelo
prisma não era a mesma sobre a lunacornea: o raio vermelho quasi não tinha influenera sobre
ella; porèm o roxo alterava-lhe a côr de uma maneira muito energica.
“Foi por este tempo que João Baptista Porta inventou a Camara obscura; mas as miniaturas que
por meio della se obtinhão, erão tão lindas como fugitivas.
“Niepce era um destes homens a quem os obstáculos não servem senão de incentivo para ir
avante. Depois d’um milhão de tentativas inuteis, chegou finalmente a inventar uma
preparação por meio da qual as laminas de prata em que se recebião as pinturas da camara
obscura, conservavão para sempre as lindas miniaturas. O seu procedimento era mui simples:
untava a lamina metalica com um smegma composto de betume da Judêa dissolvido em óleo
de alfazema, e o todo coberto de verniz. Expondo a lamina ao fogo, desapparecia o óleo, e
ficava coberto de uma especie de pó esbranquiçado. As laminas assim preparadas erão as que
se collocavão no foco da Camara obscura para receber os desenhos. Quando a lamina se tirava,
a imagem era ainda impercetivel; mas molhando-a depois com uma mistura de óleo de
alfazema e de petroleo, e lavando-a finalmente em agoa destillada, ficava o desenho indelevel.
“Neste estado se achava a descoberta de Niepse, quando Daguerre, que se occupava do mesmo
objecto, se lhe associou. Os resultados que o 1.º lhe communicou, estavão ainda mui longe da
perfeição: o smegma empregado era da espessura muito irregular; o branco das laminas não era
satisfactorio; os desenhos exigião 3 dias para se fazerem visiveis. A communicação das luzes
dos 2 physicos levou finalmente a cousa á perfeição. O processo por qae o governo acaba de
conceder a Daguerre uma recompensa nacional, é o seguinte:
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objecto, se lhe associou. Os resultados que o 1.º lhe communicou, estavão ainda mui longe da
perfeição: o smegma empregado era da espessura muito irregular; o branco das laminas não era
satisfactorio; os desenhos exigião 3 dias para se fazerem visiveis. A communicação das luzes
dos 2 physicos levou finalmente a cousa á perfeição. O processo por qae o governo acaba de
conceder a Daguerre uma recompensa nacional, é o seguinte:
“Expõe-se ao vapor do iodo uma lamina de casquinha (cobre e prata) bem limpa por meio de
agua forte. Eis-aqui tudo: a lamina, assim preparada, expõe-se á acção da luz no foco da
camara obscura, d’onde se tira passado oito minutos. O olho mais exercitado ainda não póde
distinguir cousa alguma; mas expondo a lamina ao vapor de mercúrio aquecido até 60 gráos,
apparecem as miniaturas quasi como por encanto. Cousa singular e inexplicavel! É necessario
que a posição da lamina no foco da camara obscura seja inclinada.”
(Jornal do Commercio.)
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 81 (3 Abr. 1840), p. 362.
[e O Recreio, n.º 9 (Set. 1840), p. 193-194]

1840-04-05 grande galeria optica
exposta no Largo de S. Paulo, nas casas da exc.ª casa de Pombal, n.º 11, em 4 salas de 1.º
andar, está patente a sétima exposição todos os dias das 11 horas da manhã até ás 4 da tarde; e
das Ave Marias até ás 9 da noite.
O Independente, n.º 6 (5 Abr. 1840), p. 24.

1840-04-05 grande galeria optica
situada no Largo de S. Paulo n.º 11
Em 4 salas de 1.º andar, se farão d’ora em diante mudanças de vistas todas as semanas, de
modo que todas as terças feiras começará uma nova exposição composta de 3 representações
das precedentes exposições e de 4 totalmente novas, como se verá no cartaz collocado na porta
da dita Galeria.
O Independente, n.º 12 (17 Mai. 1840), p. 48.

1840-04-06 Programa concurso trienal academia Bellas Artes de Lisboa.
Diario do Governo, n.º 83 (6 Abr. 1840), p. 427-28.

1840-04-07 grande galeria optica [Oitava e última exposição] +
Gabinete d’observação no Microscopio Solar Acromatico, situado no Largo de S. Paulo na
propriedade da Exm.ª Casa de Pombal n.º 11, 1.º andar.
Se segundo a opinião do celebre Physico Inglez Baker, é o Microscopio Solar de todas as
invenções, que se tem feito no mundo, a mais própria para conjuntamente divertir, instruir, e
satisfazer o espirito humano, vendo com a maior perfeição algumas das occultas combinações
da natureza, quem poderá duvidar dos bons desejos que terão todas as pessoas instruídas de
assistir a tão interessante espectáculo?
O Snr. Andorfer, proprietario do dito Microscopio Solar Acromatico, depois de ter recebido os
testemunhos mais lisonjeiros em muitas Cidades da Europa, tem a honra de prevenir o Publico
desta Cidade, que fará durante algumas semanas as experiencias cujo programma segue.
O grau sublime de perfeição deste instrumento apreciado ha annos pelos sábios, lhe granjearam
bem merecidos elogios.
Varios insectos pequenos,
apparecerão de tamanho prodigioso, deixando ver a través do corpo o movimento dos
intestinos.
O pó do queijo,
apresentará milhares de animaes perfeitos em todos os seus membros, e executando as
funcções vitaes com tanta regularidade, como os animaes milhões de vezes maiores do que
elles.
As aguas estagnadas sam mares cheios de incalculáveis animaes differentes, dos quaes uma
gota do tamanho da cabeça de um alfinete contem = milhares de cobras = do tamanho de uma
vara, e outros animaes de diversas formas.
Debuxos magicos de bordados produzidos pela cristalização dos differentes saes.
Na circulação do sangue ver-se-ham girar os glóbulos de sangue com rapidez, tanto nas veias,
como nas artérias mais delicadas,
outros muitos objectos differentes.
As experiencias terão lugar todos os dias, excepto ás Terças feiras, desde o meio dia até ás 3
horas da tarde, isto quando o Sol o permitta, por se tornarem seus raios directos indispensáveis;
de modo que a primeira experiencia principiará ao meio dia, a segunda á uma hora, e a terceira
ás duas. – Nos Domingos e dias Sanctos haverá uma experiencia de mais, a qual deverá
principiar ás onze horas da manhã.
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Por meio do dito instrumento podem vêr cincoenta pessoas juntas o mesmo objecto
augmentado seis milhões de vezes, com tanto que o sol brilhe sem nuvens.
N.B. Caso que o horisonte escureça, se restituirão os Bilhetes para que sirvam no primeiro dia
em que se possa effectuar.
Preço dos bilhetes da entrada (o que não se altera durante todo o tempo da exposição) 240 réis.
por cada pessoa.
Diario do Governo, n.º 84 (7 Abr. 1840), p. 432.

1840-04-07 Grande Galeria Optica [8.ª exposição]
O Democrata, n.º 148 (7 Abr. 1840), p. 592.

1840-04-08 Microscópio solar acromático.
O Nacional, n.º 1574 (8 Abr. 1840) p. 11314.
O Democrata, n.º 149 (8 Abr. 1840), p. 596.
O Director, n.º 666 (9 Abr. 1840), p. 3040.
O Director, n.º 670 (14 Abr. 1840), p. 3055.
O Director, n.º 671 (15 Abr. 1840), p. 3058.
O Independente, n.º 8 (19 Abr. 1840), p. 32.
O Democrata, n.º 157 (21 Abr. 1840), p. 628.

1840-04-14 Grande Galeria Optica.
O Nacional, n.º 1579 (14 Abr. 1840), p. 11334.
Diario do Governo, n.º 91 (17 Abr. 1840), p. 460.
Correio de Lisboa, n.º 560 (17 Abr. 1840) p. 2924.
O Democrata, n.º 155 (17 Abr. 1840), p. 620.

1840-04-20 RETRATOS da Rainha de Inglaterra e do Principe Alberto de varios tamanhos; obras Inglezas,
e Espanholas ultimamente publicadas com gravuras finíssimas, papel, e lapizes para litografar,
papel de cores, o Mapa historico de Portugal, e o Bálsamo anthirreumatico de Fullola, vende-se
na Tipografia Commercial Largo de S. João Novo n.º12.
Noticiador commercial portuense, n.º 39 (6 Abr. 1840),
p. 155.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 48 (20 Abr. 1840), p. 1.

1840-04-21 Microscopio Solar Acromatico.
A continuação do tempo inconstante, não permittindo ao Proprietario do Microscopio Solar
continuar as experiencias no Gabinete de Observação com aquella perfeição necessaria, e isto
por falta do sol na sua perfeita claridade, como se faz indispensavel, previne portanto o
respeitavel Publico, que em quanto se não restabelecer o tempo, não poderao ter logar as
referidas experiencias, cuja publicidade para a sua continuação, logo que este a permitta, se
fará por um novo aviso.
Diario do Governo, n.º 94 (21 Abr. 1840), p. 472.

1840-04-24 Imprimio-se uma Estampa, representando Veriato nas Serras de Carpentania, desenho original
de Francisco Vieira, Portuense, e lithografada por João António Corrêa, também natural do
Porto. Esta bella estampa mostra o talento do Artista, digno de maior desenvolvimento neste
ramo das Bellas Artes, e por isso merecedor da publica protecção. Vende-se no Largo de S.
Domingos, no Armazém de Vidros da Vista Alegre, n.º 21 e 22; e na Rua de Santo António em
casa do Mr. Delage, n.º 24 e 25, a preço de 600 reis.
O Athleta, n.º 82 (24 Abr. 1840), p. 4.

1840-04-24 Microscopio Solar Acromatico.
Tendo cessado a inconstancia do tempo, o Proprietario do Microscopio Solar vai recomeçar no
seu Gabinete de Observação as suas experiencias hoje 24 do corrente, e diariamente, e nas
horas do meio dia até ás tres da tarde (sempre porém quando o Sol appareça na sua perfeita
claridade); exceptuando as Terças feiras, como já teve a honra de prevenir o respeitavel
Publico.
Diario do Governo, n.º 97 (24 Abr. 1840), p. 484.

1840-04-25 curso de leituras publicas de História pelo chronista mor do reino, o Exmº Conselheiro, J. B.
d’Almeida Garret.
O Independente, n.º 9 (25 Abr. 1840), p. 35.

1840-04-25 O Theatro Sacro, em que se admiram lindas figuras de movimento, continúa a mostrar-se no
largo do Passeio Publico n.º 61, nos Domingos, Terças, Quintas, e Sabbados, nos Domingos
das 2 até ás 5 da tarde, e de noite das 7 até ás 9, e nos outros dias das 7 da noite ás 9 – preço
120 réis.
O Gratis, n.º 475 (25 Abr. 1840).

1840-04-28 Quadros historicos da liberdade.
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Os quadros historicos da epocha da Liberdade achão-se publicados. A primeira estampa
reprezenta o ataque da Vila da Prata em 11 de Agosto de 1829, e o brio denotado dos heroicos
defensores que repeliram os que as agrediam apesar da desproporção das forças. Esta estampa
é acompanhada de uma grande folha em que historeia o facto, e em que se lêem os nomes dos
casos da esquadra do usurpador, dos commandantes, os estragos que tiveram, a sua força, e a
sua perda comparada com a guarnição da Villa da Praia. [assinaturas por 480 rs cada numero,
não sendo por assinatura 720.]
Os edictores gratos aos Srs. assignantes, que em grande numero tem concorrido para esta obra;
rogam desculpa da demora deste primeiro numero […]. Os edictores julgam do seu dever
declarar, que esta obra nada tem com outra já publicada, e que pertence aos ilustríssimos Srs.
Castilhos, e fazem esta declaração por haver alguma similhança nos titulos, por quanto, é esta –
Quadros Historicos da Liberdade - aquella Quadros Historicos de Portugal, e para que se não
julgue, que elles quizeram dar importancia ao seu trabalho, amoldando-lhe o titulo, elles em
desempenho de sua lealdade assim o declaram.
O Director, n.º 679 (28 Abr. 1840), p. 3074.
O Director, n.º 681 (30 Abr. 1840), p. 3082.

1840-04-30 Vistas de Cintra.
Acabão de publicar-se em Lisboa 13 Vistas de Cintra e Collares, copiadas do natural,
desenhadas e litographadas pela Senhora C.B. – Vendem-se  no Porto em casa de Moré, rua de
S.to Antonio. Preço 4800 rs, por cada collecção.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 102 (30 Abr. 1840), p. 457.

1840-04-31 Publicações literárias.
Os Quadros Históricos da épica da Liberdade achao-se publicados.
A primeira estampa reprezenta o ataque da Vila da Prata em 11 de Agosto de 1829 (…) por
480 rs cada numero (…) esta obra nada tem com outra ja publicada, e que pertence aos
Ilustríssimos Srs. Castilhos, e fazem esta declaração por haver alguma similhança nos títulos
(…)
Procurador dos povos, n.º 60 (31 Abr.1840), p. 1.

1840-05-02 Microscopio solar acromatico. 10.ª exposição.
O Democrata, n.º 166 (2 Mai. 1840), p. 664.

1840-05-05 Microscopio solar acromatico. 11.ª exposição.
O Democrata, n.º 168 (5 Mai. 1840), p. 672.

1840-05-07 LITTERATURA. O ESTUDANTE DE DESENHO, E PINTURA.
Se alguem intentasse fazer que os raios do Sol não allumiassem; que os rios não corressem
para o mar; que a mente humana deixasse de cogitar; em fim que uma nova ordem de cousas
viesse substituir as sabias leis da natureza, esse tal só poderia imaginar, que o talento póde
existir occulto naquelle que o possue, contra sua vontade, e que não se manifesta quando o
possuidor assim o queira. Tal modo de pensar, seria o mais extravagante possivel.

Quantos homens insignes tem passado toda a sua vida sem publicarem as partes do seu
engenho, senão quando os outros menos o julgam? E quantos escreveram, cujos escritos só
viram a luz do dia depois que os autores se esconderam na sombra da morte? E quantos até
mesmo passam seus dias ensinando nas aulas, sem escreverem um compendio, nem uma
explicação para os seus discipulos, seguindo sempre alheias opiniões, jurando nas doutrinas
dos autores por onde estudaram, e por onde ensinam, fazendo parecer ao mundo, que tirados
daquelles alfarrabios nada mais conhecem, nada mais entendem, e nada mais sabem ensinar?

Por outro lado, quem ignora, que muitos genios sublimes, sem occuparem cadeiras de
instrucção, lá no fundo do seu quarto, á luz d’uma candeia, cujo azeite poupam, e cuja torcida
atiçam cem vezes por hora, se occupam em comprar magnificas obras, vindo por este modo a
ser ainda mais uteis do que esses, que fazem profissão de vender palavras, e ás vezes por muito
mais preço do que ellas merecem?

Nada ha mais facil em Portugal do que formar um estabelecimento de instrucção; nada
ha mais dificil do que ver um systema de estudos, que seja nacional. O estabelecimento é
português, e de nacionalidade tem só isto! E é muito!!!

Todos sabem que o nosso illustre artista, o Sr. Mauricio José Sendim não occupa logar
algum publico; se indagarmos as razões do merito deste portuguez, que faz honra á nossa
pátria, não saberemos dizer o motivo: elle não está empregado, e eis aqui todo! Então porque
apparece o Sr. Sendim agora com o seu curso elementar de desenho, e pintura? Para que elle
sirva de compendio aos discípulos da sua escola? Não, porque elle não dá lições da sua arte em
estabelecimento público? Para ostentar o seu talento? Parece que tambem não, porquanto
ninguem sacrificaria seus interesses, nem gastaria o seu dinheiro, principalmente hoje, para não
tirar algum lucro. Pelo desejo da gloria? Não; porque gloria sem utilidade, é loucura, como
sabiamente diz Phedro =
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tirar algum lucro. Pelo desejo da gloria? Não; porque gloria sem utilidade, é loucura, como
sabiamente diz Phedro =

Nisi ulile est quod facirnus, slulia est gloria.)

Por interesse? Não, porque seria necessario grande numero de assignantes para
segurarem as grandes despezas de uma obra de tanto custo? Porque seria finalmente? pelo
amor da sua pátria; pelo desejo do aproveitamento dos estudantes de desenho, e pintura, aos
quaes não faltam, senão os compendios, que lhes apresenta no tempo em que se lhes tornam
necessários, e úteis, ir como o Sr. Sendim passou até hoje sem manifestar seu engenho por
meio da imprensa, e como manifesto só em occasião conveniente nos estudantes desta arte
agora tão frequentada aos seus amadores, mas não privou deste beneficio seus concidadãos até
á morte, esperando que outros o dessem ao prelo, talvez com maiores interesses. E assim que o
Sol, apezar de conservar-se 40 milhões de leguas em distancia da terra, espalha sobre ella seus
beneficos raios.

Retirado o Sr. Sendim, entregue sómente aos seus estudos, occupado com o seu pincel,
e o seu lapis para delle tirar os meios de honrosa subsistencia, no fundo do seu gabinete
meditou, escreveu, e passou a dar á estampa uma obra, que se me não engano, é a primeira do
seu genero. Que serviço tão relevante não é este que o Sr.. Sendim vai prestar ás bellas artes!
Quem poderá negar-lhe desde já a gloria que lhe é devida, não só pela utilidade de sua obra,
mas tambem por ser elle o primeiro que abre o passo a tão grande empresa! Em que reino
estrangeiro appareceria uma produção de tão conhecida necessidade, que seu author não
recebesse os maiores elogios, em que todos se não mostrassem desvellados por lhe
proporcionar os meios de levar ávante seus louváveis intentos desde o momento em que elle
publicasse o seu programma? Todos concorreriam na verdade: mas entre nós, não aconteceu
isto, como vemos no prologo desta excellente producção. E que faria o author, a não ser tão
generoso como o nosso concidadão? Abriria mão da empreza, e ficariam privados immensos
individuos por culpa de um certo numero de pessoas: elle não desanima; imprime a sua obra
sem protecção, tendo em vista a utilidade publica, embora fique com elle o sacrificio, como diz
no seu referido prologo. É por este modo que sem occupar uma cadeira, sem vender palavras
por alto preço o Sr. Sendim enriqueceu os estudos das bellas artes dando-lhe a luz que deve
encaminhar os estudiosos dellas no verdadeiro caminho de seus conhecimentos.

Talvez se diga que a amizade presidiu a estas rasteiras linhas; sim confesso que tenho
muita amizade ao nosso artista, e que sinto muito não ter o sublime engenho de um Virgílio,
para na linguagem das musas eternisar letras, não posso deixar em silencio o prazer que me
causa a publicação de um compendio que deve entre nós ensinar as bellas artes, com que as
letras se ligam por nexos os mais estreitos. se a poesia é a arte de pintar a natureza bella, a
pintura é a arte de representar como reaes os objectos da mesma natureza, dando-lhe a
expressão viva, e animada pela combinação, e manejo das côres; donde se vê que estas artes só
diferem no modo com que se imitam.
É portanto evidente, que esta obra é da primeira necessidade, e é de esperar que todos os que se
dedicam ao estudo da bellissima arte da pintura, concorram a aproveitar-se de um compendio
tão util, como vantajoso nos estudantes para quem o seu author se deu ao trabalho de a compor,
e por quem se expõe a tantos sacrificios. Por minha parte faço ardentes votos para que este Sr..
não desista nem desanime á vista de uma pátria ingrata, tendo sómente em vista a honra e a
gloria que de suas obras lhe devem resultar, como tambem a grande reputação em que sempre
será tido seu nome pelos homens doutos, pelos amadores das belas artes, e por todos os que
sabem avaliar os seus raros conhecimentos, e decidido amor da patria, que nada póde fazer
extinguir em sua alma dotada de tanta generosidade. Receba pois o nosso insigne artista o meu
débil pregão, como um testemunho do quanto desejo ver em Portugal o adiantamento dos
estudos, seja qual for a classe a que pertençam, e do quanto me honro ser concidadão de um
homem tão distincto, a quem desde há muito consagro todo o respeito.
Collegio de N. S. da Conceição, aos 20 de Abril de 1840.
Francisco Antonio Martins Bastos.
O Director, n.º 687 (7 Mai.1840), p. 3098.

1840-05-09 Noticias diversas. Exposição de 1840.  – mil e uma artistas tiveram suas obras admittidas á
exposição em França. As dammas foram em numero de 131, das quaes donzellas eram 84. 896
das artistas residem em Paris, 69 nos Departamentos, e 36 na Inglaterra, e Bélgica, Hollanda,
Babiera, Itália, Hespanha, Prússia e Suissa. Conta-se na exposição de 1849 710 retratos, a
saber: retratos a óleo e miniatura 651; statuas, bustos, medalhas, 42; retratos gravados ou
lytographados 17. (gralha 1849? Deve ser 40…)
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lytographados 17. (gralha 1849? Deve ser 40…)
O Nacional, n.º 1599 (9 Mai. 1840), p. 11618.

1840-05-15 Na rua da Rosa n.º 163, 3.º andar, ha um sujeito que dá lições de desenho por casas
particulares, e tira retractos,  com a maior semelhança possível.
Tambem alli se copiam quaisquer papeis tanto no nosso idioma, como em Inglez, Francez e
Allemão, com boa letra e Ortographia, tudo por preços commodos.
Correio de Lisboa, n.º 583 (15 Mai. 1840), p. 3026.
[ cf. Correio de Lisboa, n.º 539 (20 Mar. 1840) p. 2840.]

1840-05-15 Tendo-se posto novamente á venda o retrato de Mr. Coletti, o artista que o fez e publicou
declára que tendo distribuído todos no Theatro de S Carlos na noute em que se despedio do
publico este insigne cantor, tal venda nada lhe pertence, nem authorisou, e até a considera
como um ataque feito á sua propriedade.
Correio de Lisboa, n.º 583 (15 Mai. 1840), p. 3026.
O Nacional, n.º 1603 (15 Mai. 1840), p. 11631.

1840-05-15 Aulas.
Diario do Governo, n.º 40 (15 Fev. 1840), p. 213.

1840-05-17 sobre o desenho. Conta Plínio…
A Rosa offerecida às bellas, n.º 4 (17 Mai. 1840)

1840-05-17 Vão sahir á luz os verdadeiros retratos em lithographia dos Excelentissimos srs. Duque da
Terceira, e Marquez de Saldanha. Subscreve-se com 400 rs. por cada um, pagos no acto de
entrega. As pessoas que quiserem qualquer dos retratos em separado podem igualmente
subscrever, na loja de Bordallo, rua dos Capellistas, n.º 20.
Correio de Lisboa, n.º 584 (17 Mai. 1840), p. 3030.

1840-05-18 Microscopio solar acromatico. 12.ª exposição.
O Democrata, n.º 179 (18 Mai.1840), p. 716.

1840-05-20 Typo para vender.
Na typographia do Director ha para vender uma porção de leitura e entrudo em bom uso, por
preços muito commodos.
O Director, n.º 698 (20 Mai.1840), p. 3141.

1840-05-21 Microscopio solar acromatico.
O Democrata, n.º 182 (21 Mai.1840), p. 728.
O Democrata, n.º 186 (26 Mai.1840), p. 744.

1840-05-29 A GRANDE GALERIA OPTICA.
Exposta no largo de S. Paulo nº 11, em 4 salas de primeiro andar.
Se farão d'ora em diante mudanças de vistas todas as semanas de modo que todas as terças
feiras começará uma nova exposição, composta de 3 representações das precedentes
exposições, e de 4 totalmente novas como se verá no cartaz colocado na porta da dita galeria.
Correio de Lisboa, n.º 000 (29 Mai.1840).

1840-05-29 O MOSAICO. Publicou-se o nº 53 deste interessante jornal - contendo: a conclusão da grande
scena historica de Martim de Freitas (com uma estampa lithographada) - Rosa desfolhada
bonito romance, dedicado ao bello sexo - biographia de José Bonifacio de Andrada e Silva -
usos e costumes dos cafres etc. etc. - Assigna-se e vende se este jornal nas lojas do costume por
13 numeros 480 rs., avulso 40 réis.
Correio de Lisboa, n.º 000 (29 Mai.1840).

1840-05-30 Microscopio solar acromatico. ultimo aviso.
O Democrata, n.º 189 (30 Mai.1840), p. 756.

1840-06-01 Ultimo aviso grande Galeria óptica.
Diario do Governo, n.º 129 (1 Jun. 1840), p. 614.

1840-06-02 Microscopio solar acromatico. [ultimo aviso e 15.ª exposição]
O Democrata, n.º 191 (2 Jun.1840), p. 764.

1840-06-07 Vinhetas.
Diario do governo, n.º 134 (7 Jun. 1840), p. 642.

1840-06-09 Microscopio solar acromatico. [ultimo aviso e 16.ª exposição]
O Democrata, n.º 196 (9 Jun.1840), p. 784.

1840-06-11 O prestigiador.
Acha-se nesta cidade Mr. Leroux Physico de S. M. Luís Filippe, e nos consta que para a
semana tenciona mostar ao respeitavel público as suas habilidades no Real Theatro de S. João.
Mr. Leroux passa por um dos melhores physicos da Europa, e tem merecido os maiores
applausos, tanto em França, sua Pátria, como na Itália, Belgica, Inglaterra, Alemanha, e na
America, onde elle tem deixado profunda sensação pelo seu saber diabolico, pois diz o
Corçario que o Sr. Diabo em habilidades é menos que o Sr. Leroux. Carregado portanto de uma
reputação immensa, este nobre Artista nos vai appresentar o seu belo gabinete de physica, alem
de varios divertimentos hydraulicos e phantasmagoricos, e é de esperar que a concorrência seja
extraordinária assim como é extraordinário o seu merecimento.
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America, onde elle tem deixado profunda sensação pelo seu saber diabolico, pois diz o
Corçario que o Sr. Diabo em habilidades é menos que o Sr. Leroux. Carregado portanto de uma
reputação immensa, este nobre Artista nos vai appresentar o seu belo gabinete de physica, alem
de varios divertimentos hydraulicos e phantasmagoricos, e é de esperar que a concorrência seja
extraordinária assim como é extraordinário o seu merecimento.
Os elogios que os Jornaes francezes lhe teem prodigado podem ser suspeitos: mas nós temos á
vista diversos artigos de Jornaes Estrangeiros que lhe confirmao a mesma alta reputação. A
Abelha de Nova Orleães, o colloca ao lado de Mr. Comte, e os Jornaes do Rio de Janeiro o
cobrem de elogios. Parece que o seu gabinete de physica experimental é um dos melhores da
Europa, e a sua bella phantasmagoria dizem ser cousa brilhante. O Jornal do Commercio do
Rio fallando de Mr. Leroux diz que os prestígios deste hábil artista tinhão surpendido
agradavelmente os Fluminenes, e que a illusão era completa quanto o podia ser; e que é
impossível mostrar mais destridade. Os jogos hydraulicos principalmente são muito elogiados
pelo Chronista, Jornal do Rio.
Não cabe no pequeno canto deste Jornal o narrar tudo o que os Jornais francezes e brazileiros
dizem da superior habilidade de Mr. Leroux; breve teremos o gosto de nos informarmos
pessoalmente se é exacta a fama,, e se a Abelha de Nova Orleães o collocou sem paixão ao
lado de Mr. Comte. Um Jornal de Brest, o L. Armoricain, diz que elle chegara alli carregado de
louros e de piastras; levemos por tanto, não as nossas piastrasinhas, mas os nossos pintos a Mr.
Leroux, como um tributo portuense ao brilhantismo das Bellas Artes. Oxala que Mr. Leroux
nos agrade tanto, como há pouco agradou aos Portuenses Mr. Anglois com o seu Rebecão.
Nem todos os Estrangeiros são como o tal de ehernas luminárias, que come carvões accesos!!
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 138 (11 Jun. 1840), p. 619.

1840-06-11 Variedades. O Daguerreo-typo no Harem.
Todos sabem que o celebre pintor H. V. esteve ha tempos na corte do Pachá do Egipto,

esta visita foi assignalada por uma aventura toda Oriental, cuja confidencia devemos ás
indiscrições de um amigo.

Havia uma semana que H. V. estava em Alexandria. Alojado no proprio palacio do
vice-rei, ia todos os dias correr a cidade, embuçado no seu capote egipcio, e os seus passeios o
obrigavam a passar todas as manhãs pela mesma rua, por baixo dos os terrassos inacessiveis,
por ordem andam as mulheres do Pachá.

Um dia que tendo sahido muito cedo se achava quasi só na rua, veio cahir a seus pés
um objecto que parecia ser-lhe dirigido.  Levantou-o, era uma rosa branca atada com uma fita
vermelha; e vio a ponta do uma cinta da mesma côr agitar-se no parapeito do terrasso.

- Que quer isto dizer? Disse consigo o pintor admirado. E lembrando-se  dos contos
das mil e uma noites acrescentou – É uma declaração de amor.

Quem não havia de adivinhar a lingoagem desta remessa simbolica. A rosa branca
queria dizer - sou virgem; e a fita vermelha atada ao pé da flor queria dizer - ardo por ti, mas
estou escrava.

Desgraçadamente , o nosso artista é um homem respeitavel, e a sua aureola de gloria
assente em cabellos brancos.

- Engana-se comsigo, disse eele com um sorriso filosofico.
E olhando para toda a parte ficou admirado achar a rua deserta.
- Se esta rosa não era para mim tenho ao menos o direito de a conservar.
Continuou o seu caminho respirando o perfume da flor, mas não sem pensar

involuntariamente na e extravagancia da aventura.
Ainda pensava n’ella no dia seguinte, quando passou pelo mesmo sitio, e veio cahir-lhe

a segunda rosa aos pés, e agitou se novamente a facha. Terceira flor e terceiro signal no dia
seguinte e assim toda a semana.

- Decididamente é para mim, disse o artista levando a sexta rosa; seduzi sem o querer
alguma mulher do Pachá e aqui estou como José na presença de nova mulher de Patifer.

Zombando assim deste modo H. V. estava serio affectado com esta aventura em casa
de Mehemet-Ali, senão com uma perturbação misturada de remorsos. Por outro lado, não tinha
o menor indicio que lhe podesse descobiri a sua incognita; não via nem sombra de mulher; no
Palacio do Pachá, e as rosas [não] tinham cessado de cahir dos terrassos do Haren.

No entanto o artista e o vice-rei tinham longas conferencias. N’ uma dellas H. V.
explicou o Daguerreo typo a Mehemet. Este admirou tanto as maravilhas desta descoberta, que
quiz fazer a experiencia pelas suas próprias mãos, e aqui o Pachá estudando pela manhã e de
tarde as leis e o processo do photographo! Em poucos dias o discipulo estava tão habil que já
passava sem mestre, [e quiz] e que diz solemnemente uma prova d’isso.



151

- Se amanhãa tivermos bom tempo, disse elle ao pintor, iremos visitar os nossos
grandes trabalhos de perto; havemos de levar o vosso milagroso instrumento e eu que me hei-
de encarregar de verificar o milagre.

No dia seguinte era brilhantissimo o sol do Egipto, o artista e o Vice-rei partiram com
muitos officiaes. No momento em que elles passam por diante de um estabelecimento de
banhos de mulheres H. V. parou repentinamente o seu cavallo.

Um lindo ramalhete de flores lhe tinha cahido adiante da sella e todos applaudiram a
sua boa fortuna.

- Segundo capitulo do meu romance, disse elle comsigo; a minha amante desconhecida
está tomando banhos n’aquella casa.

Depois notando que examinavam todos com grande curiosidade o ramalhete, começou
elle tambem a observa-lo com toda a attenção. As flores eram tão singulares, como raras, e a
discripção dellas ainda mais singular. Havia ali algum hieroglifo que o artista não podia
compreender.

Entra um official do Pachá que fallava perfeitamente se offerecem ao artista para lhe
explicar o sentido d’aquellas flores, e pegando no ramo, depois de o examinar por todos os
lados, começou deste modo.

“As palpitações do meu coração me dizem que vos amo: acaso vos dirão o mesmo os
do vosso? O meu corpo está tão isempto de toda a mancha como minha alma de qualquer
affeição! Não suspiro pela liberdade senão para ser vossa escrava. Não passeis pelos terrassos
sós de manhã, passai de noite. As rosas brancas choveram sobre vos o meu querido, e o
perfume das rosas não é menos agradavel de noite do que de manhã - Se algum dia me
encontrardes conhecer-me-heis pela minha cinta vermelha.”

Acaba esta leitura de novo generoso official entregou o ramalhete ao Pachá, estava
pensativo e risonho.

- Muito vos agradece disse o artista a H. V.; mas espero que completeis a vossa obra
redigindo uma resposta digna dessa carta.

- Não é muito difficil disse o official desmanchando o ramalhete: e mudando a
disposição das flores, explicou nestes termos a resposta pedida:

“Sim as palpitações do meu coração me dizem que vos amo; a minha alma é pura
como a vossa de toda a inconstancia. Quero livrar-vos mas com a condição que hei-de ser o
vosso escravo e vosso senhor. Esperarei esta noite uma lembrança vossa debaixo do terrasso.
Por toda a parte onde me encontrardes serei conhecido pelo meu capote branco. [falta ; na roza
branca que desta vez me atirares, imprime os teus lábios, porque pretendo beber hum beijo teu,
mandado no seu níveo calix]

- Muito bem, muito bem, disse o pintor pegando no ramo.
- Muito bem, repeitio todo o cortejo que chegou neste momento ao porto.
Ainda se falou na aventura do artitsa, mas elle mesmo pareceu esquecer-se d’ella por

vigira a operação daguerreana.
Graças aos bons conselhos do artista, o Pachá foi tão feliz na operação que vio

imprimir nas chapas metalicas os differentes pontos de vista a que dirigio o instrumento, e
ficou tão satisfeito que se decidio a repetir outra vez esta experiencias no serralho.

Apenas deo parte desta sua decisão ao artista ficou este muito contente porque se
persuadio que poderia ver a Odalisca de cinta vermelha; porem Mehemet logo o tirou desta
esperança fazendo-lhe saber que levaria o instrumento e faria as experiencias só. Debalde
observou o artista ao Pacha que não seria possivel fazer só as experiencias e que se hia expor a
algum erro e que de certo seria máo diante de tanta gente. Mas nada moveu o Pachá.

Imagine agora o leitor a aflição do nosso artista, qual foi o quadro brilhante e
encantador que elle perdeu de ver pela teima do Pachá.

No cume inaccessiveis do Harem sobre o terrasso donde cahiam as rosas brancas
estava o velho Pachá com os seus Odaliscos. No meio destes rostos alegres e destes risonhos
vestuarios só o sol devassava esta scena admiravel. Mehemet lança mao de uma das chapas
metalicas oppoem ao povo da Ceuta, retira-a e depois e quando tratou de a converter em painel
estando todas as mulheres prestando a maior attenção, o desencanto e prodigio, a chapa não
tinha pedido o seu brilho metalico, e o Pachá ficou envergonhado.

Tres vezes repetiu a experiencia e tres vezes lhe falou; ja as mulheres riam umas para
as outras. Como sahir deste embaraço? Como desafrontar o seu amor proprio offendido? Não
havia outro recurrido senao mandar chamar o artista. com effeito partiu um escravo a busca-lo.

Chegu o artista com uma rapidez impossivel de conceber e a primeira pessoa que
encontrou foi a Odalisca de cinta vermelha. Mas donde proviria que ella se mostrasse
indifferente? Seria um qui pro quo ou uma indifferença disfarçada. Estranho mysterio que o
pintor explicou desta maneira e que não tarda que fique por si mesmo explicado.



A Retratística em Portugal e a introdução da Daguerreotipia (1830-1845). Catarina Miranda. 152

indifferente? Seria um qui pro quo ou uma indifferença disfarçada. Estranho mysterio que o
pintor explicou desta maneira e que não tarda que fique por si mesmo explicado.

O artista estava distrahido, mas mesmo assim examinou o instrumento e viu que se
tinha esquecudo de metter as chapas em iode, sem o que não podiam produzir effeito.

O Pachá conheceu entao o stratagema do pintor, mas perdoou-lhe, e disse:
- Ide depressa, e vinde a vossa vontade ver o Haren do Egipto. O pintor sahiu e entrou

rapidamente: fizeram-se as experiencias, e em quanto o Pachá se enthusiasmava pelo bom
resultado d’elles achou o artista occasião de entregar o ramo á Odalisca que o recebeu com
grande indifferença.

Porém o Pachá descobriu este movimento e enfurecido lançou mao do punhal, porque
pelo que tinha acontecido no passeio que tinha feito ao porto, conheceu o ramo que o pintor
tinha recebido. O pobre artista já esperava que lhe cortassem a cabeça, mas qual foi a sua
admiração, quando o Pachá mudando de semblante lhe disse:

- Ha um anno terieis a cabeça fóra; porem o Pachá do Egipto não é como os outros
Pachás: dou-vos essa mulher é vossa podeis leva-la e dispor d’ella. A odalisca ouviu tudo isto
com a maior indifferença e admirava, da sorte que o pintor conheceu logo tudo. Aceitou a
dadiva do Pachá e sahindo d’ali com a Odalisca foi leval-a á casa do official que lhe tinha lido
o ramalhete.

Eram muito parecidos um com o outro, usavam do mesmo capote branco e a mulher de
Harem tinha-se enganado tomando o pintor pelo amante.

O Capitao Mameluco agradeceu o presente do artista. e se acrediatar-mos o sujeito que
nos contou esta história ella hade servir de objecto a um magnifico painel que hade ser
apresentado na exposição de 1841.
O Nacional, n.º 1624 (11 Jun. 1840), p. 11695-96.

1840-06-13 Macáu. Commercio do anfião.
O Panorama, n.º 163 (13 Jun.1840), p. 185-188.

1840-06-14 a necessidade de instrucção e utilidade da imprensa.
O Homem he por sua organização hum dos mais fracos seres da natureza animal: a sua
intelligencia porem compensa esta inferioridade física, e o torna susceptivel de hum
progressivo melhoramento. A curta duração de sua vida he suprida pelos recursos da industria,
e pelas vantagens da sociedade, cujos trabalhos, passando de huma a outra idade, vem em
auxilio da razão, e enriquecem seus domínios com os beneficos fructos de assíduas meditações,
arriscadas experiencias, enormes fadigas, e despezas. Por esta forma o homem, circumscripto
por sua natureza a um estado finito, e limitado, gosa por meio da arte, e da industria as
illimitadas vantagens da razão universal. He assim que elle sugeito ao poder dos ellementos,
cultivando o seu engenho, tem sabido a seu turno domalos, e fazendo delle hum acertado uso,
obter as mais importantes vantagens. […] He a arte de imprimir entre todas as descobertas, que
tem feito a industria humana, huma das que merecem mui distincto lugar. […]
Não he infructuosa a illustração do bello sexo nem mesmo prejudicial, como entre nós passava
em provérbio. Quem tiver visitado outros povos achará justificada nossa proposição, pela parte
saliente e illustrada, que ali terão visto desempenhada na educação, e movimento interno da
sociedade, por essas Damas adorno d natureza, e o mais constante azilo da desgraça, e dos
sentimentos da humanidade.
Em Inglaterra e França, o sexo femenino pertence á parte ilustrada da nação, assim ellas
possuem aquella doçura, e polidez, que traz comsigo a cultura do entendimento, e a tal ponto
que as olhos do viajante observador em Inglaterra principalmente, onde o carácter taciturno e
sombrio dos homens he mais remarcavel, ellas parecem pertencer a outra familia, e mesmo ter
recebido outra educação: não podendo deixar de confessar-se que á bondade de seu governo, e
a coherencia de suas leis, com o carácter nacional, se devem a maior parte das maravilhas que
se descobrem em Inglaterra debaixo do nebloso daquelle Ceo, e da asperesa do clima.
Posto que a instrucção ali esteja muito generalisada, ha huma opinião, que tirando dos
conhecimentos profecionaes, a leitura he muito maior no sexo feminino, assim como a noticia
dos conhecimentos geraes […] Com justissima razão se encarrega em Inglaterra ás senhoras
huma grande parte da educação feminil, principalmente aquella dos primeiros annos, em que se
exige a  brandura e cuidado maternal: vindo por esta forma empregar-se não só o melhor meio
de transmitir naquellas idades os conhecimentos que lhe são próprios; mas também um
distincto emprego para muitas illustres damas, que  na herdando fortunas paternaes, tem
comtudo delles recebido huma educação regular e decente; o melhor de todos os bens que a
amizade pode dar a quem delle souber fazer conveniente uso.
Para corroborar as razoes que deixamos expendidas a favor da instrucção em geral, e muito
particularmente das vantagens que ella traz ao bello sexo, alguns exemplos podíamos
apresentar, mencionando os nomes das Heroínas de nossos dias, que tanto tem honrado, seu
talento, esclarecendo e augmentando o dominio da literatura com seus excellentes escriptos;
mas não tendo espaço nos rezervamos para outra occasiao em que tenhamos de tractar este
assumpto, hum dos mais interessantes e proprios desta sorte de redacção.
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particularmente das vantagens que ella traz ao bello sexo, alguns exemplos podíamos
apresentar, mencionando os nomes das Heroínas de nossos dias, que tanto tem honrado, seu
talento, esclarecendo e augmentando o dominio da literatura com seus excellentes escriptos;
mas não tendo espaço nos rezervamos para outra occasiao em que tenhamos de tractar este
assumpto, hum dos mais interessantes e proprios desta sorte de redacção.
A Rosa offerecida às bellas, n.º 8 (14 Jun. 1840), p. 56-64.

1840-06-16 Microscopio solar acromatico. [17.ª exposição]
O Democrata, n.º 201 (16 Jun.1840), p. 804.

1840-06-20 O Retrato do Barão da Ribeira de Saborosa.
O retracto  original do Exmº Barão da Ribeira de Saborosa acha-se a venda na rua do Almada
ao Chiado a 1.ª loja de papel passada a esquina do Spirito Santo, a 300 rs.
Procurador dos povos, n.º 99 (20 Jun.1840), p. 1.

1840-06-23 Grande Galeria Optica: ultimo aviso.
Segunda feira 29 do corrente é o ultimo dia preciso, em que hao de findar todas as Exposições
na sobredita Galeria.
O Nacional, n.º 1632 (23 Jun. 1840), p. 11727.
Diario do governo, n.º 150 (26 Jun. 1840), p. 732.

1840-06-25 Theatro. Continuação dos Espectáculos de Mr. Le Roux.
Hoje sexta feira 26, alem de Jogos de prestigio, e de Hidráulica, haverá pela primeira vez a =
Fantasmagoria = A peça que neste dia se representa é = Valeria.
O Athleta, n.º 119 (25 Jun. 1840), p. 4.

1840-06-25 Ao Respeitavel Publico.
O Director interino da Academia Portuense de Bellas Artes, e do Museu de Pinturesco e
Estampas, faz saber ao respeitavel Publico (por haver conseguido) da Illustrissima Camara
desta Invicta Cidade as quantias precisas para acabar as obras que faltavam na galeria, e
entrada para o Edifício) que a abertura publica deste interessante e recreador estabelecimento
se fará no dia 29 de Junho pelas tres horas da tarde; e continuará a estar aberto em todos os
Domingos e dias santificados, desde as tres horas até ás seis da tarde: observando-se sempre
esta ordem, do primeiro de Maio até ao ultimo de Setembro; e do primeiro de Outubro até ao
ultimo de abril desde as duas e meia até ás quatro horas da tarde. – A entrada para a galeria é
pelo claustro dos extinctos Frades Capuchos, e a sahida pela porta aberta para a Rua 29 de
Setembro.
O Athleta, n.º 119 (25 Jun. 1840), p. 4.

1840-06-27 Conservação dos monumentos nacionaes.
O Panorama, n.º 165 (27 Jun.1840), p. 205.

1840-06-27 Tinta para lithographias. + lápis lithographicos.
O Panorama, n.º 165 (27 Jun.1840), p. 207-8.

1840-06-30 O Retrato do Barão da Ribeira de Saborosa.
Os Srs. Assignantes que quizerem o retracto do Barão da Ribeira de Saborosa por 240 rs.
podem avizar aos nossos distribuidores para lhe o levarem.
Não necessitamos recomenda lo porque a perícia de seu Author sobresae a todo o illogio.
Procurador dos povos, n.º 104 (30 Jun.1840), p. 1.

1840-07-04 […]Vmc., Mestre, fallou outro dia contra o uso dos Balões Aerostáticos, que podem ser fataes
á Cidade; saiba pois que poucos dias não erao passados quando amadas taes interessantíssimas
machinas cahiu sobre uma armazem de vinhos em Villa Nova: o lume do fogareiro pregou-se a
uma pouca de palha, e se prompto não acodem, la se vai a propriedade! O mencionado Balão
era todo forrado de Periodicos, o que augmentava o interesse, ora não me dirá que gosto causa
similhante divertimento? A não ser o geito d’a gente toda levantar a cara para o ar, não lhe vejo
outro. Dizem-me que as Companhias de Seguro já teem representado contra este perigo […]
Ora, antes que me esqueça, não me dirá que quer dizer um annuncio que vem nos Pobres de 29
no qual Mr. Leoux nos diz = Que sabe muito bem que o Público não concorre ao theatro pata
se instruir mas para se devertir! Até aqui entendo eu que elle quer dizer que nós, q o temos
aturado, somos uns pequenos mentecaptos; mas o que eu não percebo é o final: feliz o homem
que póde responder aos =por que = com a valiosa palavra = por isso que =o velho ás bordas
da sua sepultura, no meio dos seus soffrimentos exclamava = ah! Porque? E junto delle não ha
ninguem para lhe responder …… é por isso que! Leroux. Ora, Mestre, se eu perguntasse ao tal
Physico de Luis Filippe porque nos mata a paciencia com os seus prestigios, e com os seus
repuxos, talvez elle dissesse, é por isso que julguei que o Porto tinha cataractas nos olhos. Ora
adeos, meu querido Mestre, tenha paciencia com as minhas caturrices, e saude.
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Kikiriki Junior.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 157 (4 Jul. 1840), p. 710.

1840-07-07 Vende-se o Muzeu denominado do Marquez de Angeja, todo junto, e suas pertenças, que se
póde ver todos os dias, desde as onze horas da manhã até ás tres da tarde, no palacio do mesmo
Marquez, na rua direita da Junqueira, cuja venda se faz por convenção de todos os herdeiros.
Diario do governo, n.º 159 (7 Jul. 1840), p. 792.

1840-07-16 O facinoroso Diogo Alves foi hontem condemnado em pena de morte, alguns companheiros o
foram na de degredo perpetuo e o Pé de dança na de dez annos. […]
A Revolução de Septembro, n.º 16 (16 Jul. 1840), p. 2.

1840-07-22 Instrucção secundaria.
Diario do Governo, n.º 172 (22 Jul. 1840), p. 872-73.
Diario do Governo, n.º 200 (24 Ago. 1840), p.1051-52.

1840-07-24 Grande galeria óptica. situada na rua das Taipas, na casa do Vilar de Perdizes, em quatro salas
do primeiro andar.
A primeira exposição principiou a 24 de Julho e mostrou-se até 3 de Agosto, mostrando sete
vistas, sendo três no género do neorama - os Subterrâneos de S. Diniz, perto de Paris, onde se
encontram os sepulcros dos Reis de França, o monumento do Príncipe Possiatowski na Cidade
de Leipsick, ao luar,  e o Sepulcro da Virgem Maria no Vale de Josaphat perto de Jerusalém; e
quatro no género do Cosmorama - a Praça de armas de Milão, o Lago de Thun na Suíça, a
Praça do Pópulo em Roma, nos últimos dias do Entrudo, e a cidade de Atenas, com os restos de
suas passadas grandezas.  O preço da entrada era de 160 réis por pessoa. Avisava-se o público
de que não haveria abtimento do preço em exposições futuras.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 174 (24 Jul. 1840), p. 789.

1840-07-25 Prospecto para a Subscripção do Retrato do Marechal Duque da Terceira.
A pintura e a Esculptura são irmãs da Poezia; e se Alexandre tinha a Homero e a Pindaro a
mais alta veneração, tambem não prezava menos Apelles, Lysippo e Praxiteles: taes são as tres
Artes que immortalizão os Heróes e suas brilhantes Expedições.
Nós deixando o cinzel, e á penna de nossos Escriptores o cuidado de transmittir á posteridade
mais remota as acções de nossos grande Homens modernos, tomamos o instrumento do pincel
para eternizar de uma maneira a mais fiel – O Libertador de Lisboa, e os Heroes d’Asseiceira.
Estes Titulos sós nos dispensão de maiores preambulos, o Retrato do Marechal Duque da
Terceira vai finalmente sair lithographado não só condigno e fiel, mas tambem ornado com os
emblemas de 26 de seus feitos d’armas, parte de suas Victorias em que elle Commandou em
Chefe e dirigio em pessoa, durante o período de 8 annos da lucta da Liberdade contra a
Usurpação e Tyrania.
Para preencher fim tão nobre, alguns de seus amigos e admirados elegerão o bem conhecido e
accreditado hábil Artista Guglelmi. Este Retrato será publicado (talvez no anniversario
memoravel 11 d’Agosto) por Subscripção (480 rs.) será recebida no acto de entrega das
estampas, e as assignaturas se fazem nos seguintes logares – Loja de Livros rua das Portas de
Sancta Catharina n.º 19 – Loja d’estampas à esquina da rua de S. Francisco da Cidade n.º 1 –
Loja de Livros de Bordallo, rua dos Capellistas n.º 20 – Livreiro Lemos rua Augusta n.º 198. –
No Porto na loja de Novaes ás Hortas – nas outras terras das Províncias breve se annunciará.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 175 (25 Jul. 1840), p. 793.

1840-07-25 carta do cidadão kikiriki junior ao barbeiro.
Ha tempos, Mestre, que nesta Cidade se appresentou um homem com o nome seu ou
emprestado de Mr. Leroux, e carregado vinha elle de nomeada, não só como Physico de S. M.
Luis Filippe, mas como rival do Sr. diabo nas artes da Madre Celestina Encantadora. A tal
Embofia do Physico do Rei dos Francezes não me comeu, que estava eu muito prevenido
contra certa gente la de fóra, que se nos appresentou como Mr. de tal, Cabeleireiro de SS. MM.
Imperiaes, e Mr. de tal Dentista do Principe de tal, quando não passão de uns pequenitos tira-
queixos como quaesquer outros! com tudo á vista do que d’elle dizião as folhas estrangeiras,
não pude deixar de dar as honras de Diabo ao tal Mr. Leroux, e confesso o meu peccado, cahi
com a minha placa.
Mas não fui eu só, que gemia o Theatro com gente para ver a grande arte da Prestidigitação!
arte sublime e necessaria, estupenda, cujo fim consiste em imbaçar o Povo, e tosquiar-lhe os
pintos. O tal Physico do Luis Filippe não me pareceu pelo physico que tinha focinho de
habilidade; porêm como diz o dictado  debaixo de uma ruim capa se incontra um bom bebedor
– eu suspendi o meu juiso a ver o que sahia do tal saltimbanco elogiado. Porêm, Mestre, que
pasmaceira não foi a minha quando elle acabou de nos estafar a paciência com os seus
prodigios! Dei ao diabo a tal prestidigitação ou prestidigitaria, e chorei o meu infeliz cruzio,
que nunca mais tornarei a ver!
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que nunca mais tornarei a ver!
Porêm, Mestre, quem tal diria! a opinião geral collocava o prestigitador na classe dos
Charlatães, e ao mesmo tempo que o Theatro estava cheio de Espectadores, que corrião a ver
como se passava o arroz para onde estava o café, e o café para onde estava o arroz! tornei a
suspender o meu juizo, e disse – o homem guarda o melhor para o fim, e com esta esperança
sacrifiquei mais uns pintinhos no altar da Prestidigitação! vã esperança! o homem cada vez
mais se appresentava mais insignificante; as suas ligeirezas de mão erão velhas, os seus jogos
hydraulicos não passavão de uns repuxos, a sua phantasmagoria era uma lanterna magica, e o
seu Curso de Physica experimental infastiou! mas o homem ja la tinha os pintos, aqui é que
estava a chave do negocio.
Felizmente chegou o desengano, o Público conheceu a comedela, e começou de mover-se; e o
célebre Prestidigitador mamou a sua pateada, que elle teve a innocencia de accreditar como
applauso: a concorrencia foi diminuindo, os applausos de infantaria continuárão, e eu cuidei
que o tal Mr. Leroux se approveitaria do aviso, e iria levar a outra parte a sua habilidade.
Porém o homem ainda queria uns pintinhos mais, e quando eu o julgava sobre as ondas do mar
na companhia de sua hydraulica, fiquei pasmado quando Quarta feira 22 vi um Cartaz que
ainda nos dava Mr. Leroux!
Então disse eu comigo – o homem não se quer ir embora sem ajustar as suas contas, é o destino
que o chama: e logo me persuadi que elle a não fazia limpa. Com effeito la vai mais um cruzio,
cahi, e confesso-lhe a verdade, nunca houve cruzio mais mal empregado. O Physico de Luis
Philippe tinha promettido decapitar um animal racional sobre o Theatro, isto é, tinha prometido
cortar a cabeça a um seu similhante!! Isto não podia deixar de ser estupendissima parvoice;
porem a Authoridade tinha-lhe dado licença, e bem que ninguem se persuadisse do aparo de tal
cabeça, contudo esperava-se cousa aceada: mas não succedeu assim! Levantado o panno,
vimos sobre o Palco Scenico um Cadafalso, com seus visos de aparador de Boticario; os
bastidores estavão cobertos de baetas pretas; a orchestra principiou a tocar uma cousa que se
parecia com a morte do Rei de França.
Á vista deste apparato lúgubre logo as costellas se me intrárão a metter para dentro! Mr. Le
Prestidigitador de casaca preta appresentava uma carinha de Carrasco, e chamou logo para a
platea o padecente: e quem havia de subir? O pobre Lente da eschola normal dos Canarios!
Sim, foi Mr. Cassano que emprestou a sua cabeça com o seu pedaço de pescoço á operação de
Mr. Leroux! ajoelha, Mr. Leroux lhe tira o lenço do pescoço e lhe venda os olhos, lança mão
de uma espada, extende o homem dos Canarios sobre a mesa, incaixa-lhe a cabeça por um
buraco, corre uma cortina, e corta-lhe o pescoço de tal maneira, que o pobre Mr. Cassano não
se mexeu; e quando ia appresentar a de papelão, ja a pateada era tão estrepitosa, e tão fortes e
desentoados os assobios, que eu me incaixei atrás de um rebecão, temendo o seu estrago!! em
breve a electricidade se communica de um pólo a outro pólo: a trovoada se espalha do norte
para o sul, e do sul para o norte; já o panno está descido mas a pateada declara a Sessão
permanente, e gritos se ouvem de fóra fóra!!
Eis apparece Mr. Leroux á boca do Theatro de chapéu na mão! então a trovoada estala
terrivelmente, chovem sobre elle os patacos; um lhe fere um beiço, o homem cobre o
frontispicio com o chapéu, e se retira em boa ordem, e a tempestade serenou!! Tal ha sido,
Mestre, a despedida de Mr. Leroux. É provável que o homem va lá para a França pintar o nosso
Vandalismo, e collocar entre os Hotentotes os nossos Concidadãos. Mestre, que o homem
merecia uma estrondosa pateada, isso não tem questão: que elle a devia esperar, isso tambem
era dos livros: porem que houve excesso, tambem se não póde negar. Comtudo Mr. Leroux foi
muito feliz em pagar a sua charlatanaria por tão pequeno preço: dizemos pequeno preço,
porque um simples ferimento n’um beiço não é nada para um homem que corta cabeças, e que
faz do preto branco e do branco preto.
Nem todos os homens, Mestre, são dotados do mesmo sangue frio: Mr. Leroux tinha ludibriado
o público, e bem que eu desapprove o excesso de desapprovação, com tudo desculparei os
impetos do momento: duas palavras da Authoridade eram bastantes para desarmar a colera dos
Espectadores; infelizmente porém a Authoridade, dizem, se persuadira que o povo estava
persuadido que o homem da experiencia estava sem cabeça!! Esta evasiva é ridícula, e depõe
fortemente contra a finura da Policia Preventiva. Este exemplo deve abrir os olhos a respeito de
certos Charlatães que de vez em quando nos favorecem com as suas habilidades: não é porem
só no Porto que isto succede, em Madrid está actualmente um Italiano por nome Mr. Fraugier
que é o segundo tomo de Mr. Leroux.
Leia-se o Castelhano de 7 de Junho, e ver-se-ha que por la os Madrilenos tambem são victimas
destas estrangeirices. No Mansanares vai a credulidade do Povo ouvir o Burro que falla: no
Douro vai ver cortar uma cabeça!!! Estas brucharias são um anachronismo no Seculo 19. Ora
basta, Mestre, Deos o leve a salvamento; o peor são os nossos pintos, os quaes vão viajar em
honra da Prestidigitaria do Physico de Luís Filipe.
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Douro vai ver cortar uma cabeça!!! Estas brucharias são um anachronismo no Seculo 19. Ora
basta, Mestre, Deos o leve a salvamento; o peor são os nossos pintos, os quaes vão viajar em
honra da Prestidigitaria do Physico de Luís Filipe.
Seu amigo,
Kikiriki junior, Servus Servorum Dei.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 175 (25 Jul. 1840), p. 793.

1840-07-27 Microscopio solar acromatico. [18.ª exposição]
O Democrata, n.º 208 (27 Jun.1840), p. 828.

1840-07-29 Grande Galeria Optica.
Situada na Rua das Taipas, na casa do Villar de Perdizes, em quatro salas do primeiro andar.
Programa
Da 2.º exposição, que principiará Terça feira 4 de Agosto, até Segunda feira 10 do dito mez
inclusivé.
No genero do neorama – A parte da Igreja do Santo Sepulchro em Jerusalém, que inclui a Santa
Pedra da Unção.
A Magnifica Galeria no Castello de Kenilwrth, com a chegada de S. M. Isabel, Rainha de
Inglaterra.
Os Subterrâneos do Convento de S. Bento em Sabiaco cerca de Roma, segundo o quadro do
Snr. Ganet.
No genero do cosmorama – A formosa Cidade de Constantinopla, vista pela parte asiática de
Scutari.
Pariz, vista do lado da Ponte Nova.
A magnifica Praça de S. Marcos em Veneza.
Pompeia, a maravilha da Itália, junto da Cidade de Nápoles.
O preço da entrada é de 160 rs. por cada pessoa, sem que haja abatimento algum nas
Exposições futuras.
A dita Galeria estará aberta todos os dias desde as 11 horas da manhãa até ás 3 da tarde, e
desde a noitinha até ás 9 horas e meia.
O Athleta, n.º 144 (29 Jul. 1840), p. 4.
O Athleta, n.º 149 (4 Ago. 1840), p. 4.

1840-07-31 Grande galeria optica.
Ainda mal Mr. Leroux nos tinha acabado de deixar com os seus repuchos hydraulicos, quando
nos appareceu outro estrangeiro com um divertimento de novo gosto, que estabeleeu na rua das
Taipas e nas casas do Villar de peridzes: chama-se este divertimento – Grande Galeria Optica.
– escladados estávamos nós, e apesar das cartas de recommendação não cahimos logo, a ver o
que se dizia de tal optica: a opinião foi favoravel, e entao fomos ver para informarmos nos
nossos leitores. Com effeito gostámos, e gostámos muito, e não temos dúvida de asseverar que
é lindo divertimento, e que os 8 vintens que se dão á entrada são bem applicados.
A primeira exposição, que finda a 3 do mez seguinte no genero de Neorama, consta dos
Subterraeos de S. Diniz, do monumento do Príncipe Possiatowski na Cidade de Leipsick, e do
Sepulchro da Virgem Maria no Valle de Josaphat. No genero de Csomorama. A Praça d’armas
de Milão, o Lago de Thum na Suissa, a praça de Populo em Roma, e a cidade de Athenas na
Grecia. Esta sobre todas ºe mui linda, e merece ver-se.
No dia 4 de Agosto principia a 2.ª exposição que durará até o dia 10. No genero Neorama
teremos o St.º Sepulchro, a Galeria de Kenilworth, e os Subterraneos de S. Bento em Roma; e
no genero Cosmorama a Cidade de Constantinopla, a de Paris, a Praça de S. Marcos, e a
Cidade de Pompea. Todas estas vistas devem produzir bellissímo effeito, e por isso a
concorrencia deve ser grande. Este lindo divertimento é tanto pata homens como para
Senhoras: os espectadores são tratados com a maior decendia e urbanidade pelo dono do
Divertimento que é natural de Viena d’Austria, e homem muito pollido e de bellas maneiras. A
Galeria está aberta desde as 11 da manhã até as 3 da tarde, e das Ave Marias até ás 9 e meia da
noite.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 180 (31 Jul. 1840), p. 818.

1840-08-08 Para o retrato do Exm.º Duque da Terceira, cujo prospecto publicamos no nosso n.º 175, se
assigna tambem nas lojas de livros de Mengo, na rua das Flores; de Coutinho, aos caldeireiros,
e de Moré, na rua de St.º Antonio.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 187 (8 Ago. 1840), p. 849.

1840-08-11 Grande Galeria Optica.
Situada na Rua das Taipas, na casa do Villar de Perdizes, em quatro salas do primeiro andar.
Programa
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Da 3.ª exposição, que principiará Terça feira 11 d’Agosto, até Segunda feira 17 do dito mez
inclusivé.
No genero do neorama – A Capella de Guikherme Tell na Suissa, sobre a margem do Lago, no
cantão de Uri. (ao luar)
A Capella Subterrânea de Santa Margarida, em Nuremberg.
No genero do cosmorama – A expedição ao pólo Artico, que fez o Capitão Parry em 1827, de
ordem do Governo Inglez.
A entrada solemne de S. A. R. a Princeza Maria Anna de Sabóia em Vienna, na epoca do seu
fausto casamento com S. M. o rei da Hungria, Fernando I, actual Imperador d’Austria.
Nápoles, visto do lado da estrada nova.
A magnifica Praça de S. Pedro em Roma, representada em domingo de Páscoa, uns momentos
antes que S. S. o Papa dê a bênção ao povo.
O preço da entrada é de 160 rés. por cada pessoa, sem que haja abatimento algum nas
Exposições futuras.
A dita Galeria estará aberta todos os dias desde as 11 horas da manhãa até ás 3 da tarde, e
desde a noitinha até ás 9 horas e meia.
O Athleta, n.º 155 (11 Ago. 1840), p. 4.

1840-08-18 Grande Galeria Óptica.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 195 (18 Ago. 1840), p. 891.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 198 (14 Set. 1840), p.903.

1840-08-18 Microscopio solar acromatico. Aviso preliminar.
Carlos Lindorfer tem a honra de prevenir o respeitavel publico desta heroica cidade, que
durante algumas semanas, que deverão ter princípio em poucos dias, fará tres exposições por
dia com o dito Microscopio, começando a primeira ao meio dia, a segunda á uma hora, e a
terceira ás duas se o tempo o permittir.
Seria supérfluo fazer a apologia deste instrumento, que nos faz ver e distinguir com a maior
perfeicao e clareza as maravilhas do Creador um sem numero de objectos imperceptíveis á
nossa vista: são bem conhecidos os progressos que esta invenção tem proporcionado ás artes e
sciencias, basta dizer-se que seus effeitos maravilhosos são tão agradaveis e instructivos, que
no decurso de cinco annos que tem estado exposto nas principaes Cidades da Europa, tem
chamado a attenção de toda a classe de pessoas de ambos os sexos que concorrerão a admirar
seus prodigiosos effeitos; mas com estas experiencias (que nada teem em comum com as
exposições da Galeria Optica) só se farão por espaço de algumas semanas, e não terão effeito
nas occasioes em que a atmosphera esteja inevoada, mas só nos dias completamente serenos, é
de esperar que as pessoas curiosas se dignarão em tão curto espaço de tempo favorecê-lo,
concorrendo nas horas indicadas ao gabinete de observação estabelecido em uma das salas do
primeiro andar na casa do Villar de Perdizes – Rua das Taipas n.º 71.
Por meio do dicto instrumento podem ver 50 pessoas junctas o mesmo objecto augmentado
mais de 6 milhões de vezes.
Nos avisos que hão de publicar-se nestes dias, dar-se-ha o detalhe dos objectos que teem de
observar-se.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 195 (18 Ago. 1840), p.891.

1840-08-18 Monumento ao desembarque.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 209 (14 Nov. 1840), p. 955-56.

Programma.
O enterro do Augusto cadaver de Sua Alteza a Serenissima Senhora Infanta Dona Maria, que
Deos chamou á Gloria, ha de ter logar no dia 6 do corrente […]
Suplemento n.º 6 ao n.º 206 (11 Nov. 1840), p. 965-66.

1840-08-19 Para que a suspensão pelo tempo de um mez do Periodico dos Pobres não venha transtornar as
pessoas que nelle costumavão inserir annuncios, até porque a reforma da Judiciaria faz
dependente o julgamento em certos casos da publicação previa de annuncios nos Periodicos, e
em alguns casos também o determina o Código Commercial, será publicada meia folha
d’annuncios todas as segundas, quartas e sextas durante a dicta interrupção, que se entregará a
todos os Assignantes dos Pobres do Porto, e se remetterá aos de Lisboa e Províncias.
No escriptorio da Imprensa da Rua Chã se recebem os annuncios até ás 6 horas da tarde da
véspera da publicação. Preço de cada linha 40 reis.
Annuncios, n.º 1 (19 Ago. 1840), p. 1.

1840-08-19 GRANDE GALERIA OPTICA.
Situada na rua das Taypas na casa do Villar de Perdizes, em quatro salas do primeiro andar.
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Programma da 5.ª exposição – que principiará terça feira 25 d’Agosto até Segunda feira ? do
dicto mez inclusivè.
N. B. – as vistas apresentadas em uma Exposição não o são em outras.
[3 neoramas: festa dada em honra de Isabel Maria de Inglaterra por Lord Leicester no jardim de
Kenilworth, o túnel ou galeria nova decaixo do rio Tamisa; ]
o terceiro a cópia de um quadro de Granet reprsentando o coro da Igreja dos Barbadinhos m
Roma. Quatro cosmoramas representando Londres, uma paisagem holandesa invernal, a praça
de Nossa Senhora de Paris; um café turco na margem do mar em Constantinopla.
Annuncios, n.º 4 (26 Ago. 1840), p. 1.

1840-08-22 Em consequencia da supressão dos Periódicos políticos pela suspensão das Garantias
Constitucionais, publica-se, com a devida authorização, na Typographia Commercial
Portuense, Largo de S. João Novo n.º 12, este Periodico que sahirá nas Terças Quintas e
Sabbados de cada semana, ou todos os dias se houver affluencia de annuncios; e repartir-se-ha
com profusão. O 1.º numero publica-se hoje sábado 22 do corrente.
O Echo dos Negociantes, n.º 1 (22 Ago. 1840), p. 1.

1840-08-22 Na mesma Typographia vendem-se papel para lithografar de varias qualidades e tamanhos;
lapizes (crayons) para litografar legítimos de Londres; papel de diversas cores para capas de
livros.
O Echo dos Negociantes, n.º 1 (22 Ago. 1840), p. 1.
Annuncios da Typographia Commercial Portuense, (3 Out. 1840).

1840-08-22 Em consequencia da supressão dos Periódicos políticos pela suspensão das Garantias
Constitucionais, publica-se, com a devida authorização, na Typographia Commercial
Portuense, Largo de S. João Novo n.º 12, este Periodico que sahirá nas Terças Quintas e
Sabbados de cada semana, ou todos os dias se houver affluencia de annuncios; e repartir-se-ha
com profusão. O 1.º numero publica-se hoje sábado 22 do corrente.
O Echo dos Negociantes, n.º 1 (22 Ago. 1840), p.1.

1840-08-24 Gabinete d’observação no Microscopio Solar Acromatico, situado na Rua das Taipas em casa
do Villar de Perdizes, primeiro andar.
Por meio do dito instrumento podem ver cincoenta pessoas juntas o mesmo objecto
augmentado seis milhões de vezes, com tanto que o sol brilhe sem nuvens.
Se segundo a opinião do celebre Physico Inglez Baker, é o Microscopio Solar de todas as
invenções, que se tem feito no mundo, a mais própria para conjuntamente divertir, instruir, e
satisfazer o espirito humano, vendo com a maior perfeição algumas das occultas combinações
da natureza, quem poderá duvidar dos bons desejos que terão todas as pessoas instruídas de
assistir a tão interessante espectáculo?
O Snr. Andorfer, proprietario do dito Microscopio Solar Acromatico, depois de ter recebido os
testemunhos mais lisonjeiros em muitas Cidades da Europa, tem a honra de prevenir o Publico
desta Cidade, que fará durante algumas semanas as experiencias cujo programma segue.
O grau sublime de perfeição deste instrumento apreciado ha annos pelos sábios, lhe granjearam
bem merecidos elogios.
Varios insectos pequenos.
Apparecerão de tamanho prodigioso, deixando ver a través do corpo o movimento dos
intestinos,
O pó do queijo.
Apresentará milhares de animaes perfeitos em todos os seus membros, e executando as
funcções vitaes com tanta regularidade, como os animaes milhões de vezes maiores do que
elles.
As aguas estagnadas sam mares cheios de incalculáveis animaes differentes, dos quaes uma
gota do tamanho da cabeça de um alfinete contém:
Milhares de cobras.
Do tamanho de uma vara, e outros animaes de diversas formas.
Debuxos mágicos de bordados.
Produzidos pela cristalização dos differentes saes.
Na circulação do sangue.
Ver-se-ha girar os glóbulos de sangue com rapidez, tanto nas veias, como nas artérias mais
delicadas,
outros muitos objectos differentes.
As experiencias terão lugar todos os dias, excepto ás Terças feiras, desde o meio dia até ás 3
horas da tarde, isto quando o Sol o permitta, por se tornarem seus raios directos indispensáveis;
de modo que a primeira experiencia principiará ao meio dia, a segunda á uma hora, e a terceira
ás duas.
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ás duas.
Preço dos bilhetes da entrada, o que não se altera durante todo o tempo da exposição, 160 rs.
por cada pessoa.
N.B. Caso que o horizonte escureça, se restituirão os Bilhetes para que sirvam no primeiro dia
em que se possa effectuar.
Annuncios, n.º 3 (24 Ago. 1840), p. 1.
O Athleta, n.º162 (14 Set. 1840), p. 4.

1840-08-25 Quem quizer comprar uma collecção de Moldes para estampas pelo estilo das que se publicam
no Panorama e no Archivo popular, falle na Typographia Commercial Portuense, aonde se
amostrarão aos que os desejarem ver, e dir-se-ha o preço por que se vendem.
O Echo dos Negociantes, n.º 2 (25 Ago. 1840), p. 1.

1840-08-26 Microscopio solar acromatico.
Rua das Taipas n.º 71 - no 1.º andar.
Por meio do dito instrumento podem vêr 50 pessoas juntas o mesmo objecto augmentado mais
de seis milhões de vezes.
Todos os dias (excepto ás terças feiras) se farão tres experiencias, com tanto que o sol brilhe
sem nuvens, das quaes a primeira principiará ao meio dia, a segunda á uma hora, e a terceira ás
duas.
Preço do bilhete d’entrada, o que não se altera durante todo o tempo de exposição, 160 reis por
cada pessoa.
Annuncios, n.º 4 (26 Ago. 1840), p. 1; Annuncios, n.º 9 (7 Set. 1840), p. 1.

1840-08-27 Acaba de descubrir-se em França, paiz fecundo em inventos, um methodo novo de trabalhar o
marfim, por cujo meio se conseguem laminas ou chapas de uma peça só de quatorze a quinze
pés de comprimento e dous ou três de largura. – El Instructor, Abril, de 1840.
O Echo dos Negociantes, n.º 3 (27 Ago. 1840), p. 1.

1840-08-29 Tecido extraordinario de seda.
N’uma das reuniões dos Membros do Instituto da Architectura Ingleza, apresentou-se um
retrato de Jacquard, representando aquele homem extraordinario no seu quarto de trabalho,
rodeado d’instrumentos, e ideando a construcção d’aquelle grande mechanismo, que agora no
seu estado de perfeição demonstra o engenho do seu inventor. Este retrato, dignamente
intitulado Hommage á J.M. Jacquard, foi tecido com tanta verdade e delicadeza, que parece
uma gravura fina. Foi feito por Didier, Petit e C.ª. – Dizem que em cada pollegada quadrada
(francesa) havia mil fios na trama e no ordume; e que 24,000 cartões, e cada cartão com 1,050
buraquinhos, se empregarão para fazer esta obra primorosa de seda. – Athenaeum.
O Echo dos Negociantes, n.º 4 (29 Ago. 1840), p. 1.

1840-09-01 Sobre o desenho
He o desenho a base das Bellas Artes em geral, prestando o seguro amparo ao estudo de quasi
todas as Artes e Sciencias. He huma Arte sublime sendo a lingua universal dos Artistas: Seu
estudo he de primeira necessidade ao operario, ao Artista, e ao Sabio, e util ao homem publico
quando descança de suas fadigas, como passa tempo agradavel na sua tranquilidade.
O desenho ajuda a comprehender, e ratifica a intelligencia da nossa vista, descobre, e faz
perceber sabiamente as formas, e dimenções de todos os objectos em todas as posições, e em
todas as distancias. Esta Arte não só deleita mas instrue vivamente sobre a historia, e serve
porque mostrando-nos as obras de virtude dos Santos, e as façanhas dos heroes que tem havido
no Mundo, nos exercita á sua util immitação, com muito mais força do que a historia
simplesmente escrita. Hé a Arte liberal porque nella se exercita e illustra livremente o
entendimento, e augmenta a civilisação, porque he a base d’Architectura, e estende a illustar
adirigir as outras Artes, e officios, e nenhuma tem tanto que aprender, por ser humana
reprodução da natureza aperfeiçoada muitas vezes com a boa escolha, e boa invenção, a que
chamão bello edial, que muito tem que estudar.
Observador Viajante, n.º 1 (1 Set. 1840), p. 4.

1840-09-01 Sobre o desenho
He o desenho a base das Bellas Artes em geral, prestando o seguro amparo ao estudo de quasi
todas as Artes e Sciencias. He huma Arte sublime sendo a lingua universal dos Artistas: Seu
estudo he de primeira necessidade ao operario, ao Artista, e ao Sabio, e util ao homem publico
quando descança de suas fadigas, como passa tempo agradavel na sua tranquilidade.
O desenho ajuda a comprehender, e ratifica a intelligencia da nossa vista, descobre, e faz
perceber sabiamente as formas, e dimenções de todos os objectos em todas as posições, e em
todas as distancias. Esta Arte não só deleita mas instrue vivamente sobre a historia, e serve
porque mostrando-nos as obras de virtude dos Santos, e as façanhas dos heroes que tem havido
no Mundo, nos exercita á sua util immitação, com muito mais força do que a historia
simplesmente escrita. Hé a Arte liberal porque nella se exercita e illustra livremente o
entendimento, e augmenta a civilisação, porque he a base d’Architectura, e estende a illustar
adirigir as outras Artes, e officios, e nenhuma tem tanto que aprender, por ser humana
reprodução da natureza aperfeiçoada muitas vezes com a boa escolha, e boa invenção, a que
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no Mundo, nos exercita á sua util immitação, com muito mais força do que a historia
simplesmente escrita. Hé a Arte liberal porque nella se exercita e illustra livremente o
entendimento, e augmenta a civilisação, porque he a base d’Architectura, e estende a illustar
adirigir as outras Artes, e officios, e nenhuma tem tanto que aprender, por ser humana
reprodução da natureza aperfeiçoada muitas vezes com a boa escolha, e boa invenção, a que
chamão bello edial, que muito tem que estudar.
Observador Viajante, n.º 1 (1 Set. 1840), p. 4

1840-09-02 GGO programa da 6.ª exposição [de 1 a 7 de Setembro]
Annuncios, n.º 7 (2 Set. 1840), p. 2.

1840-09-05 Pedras lithographicas portuguezas.
Quando em o nosso n.º 101 tractámos amplamente da lithographia, fizemos menção de uma
associação que começava a estabelecer-se com a denominação de Companhia Conimbricense
de exploração de pedreiras lithographicas. Agora, fieis ao plano de consignar neste jornal
todos os factos, que chegarem ao nosso conhecimento, de que resultar honra ou proveito á
industria nacional, diremos aos nossos leitores que os figurinos, que acompanham o n.º 28 do
Correio das Damas, publicado nesta côrte em 25 d’Agosto corrente, foram lithographados em
pedras fornecidas pela Companhia de Coimbra, e que a experiencia mostrou que estas pedras
são tão aptas como as alemaãs para todo o trabalho lithographico, quer a lápis quer a tinta.
Temo portanto mais uma producção industrial no paiz, mais um emprego de braços no serviço
da Companhia, e talvez que no futuro mais um genero de exportação, vista a carestia das
pedras da Baviera, e a falta que ha dellas nos outros paizes onde as que se encontram são muito
ordinárias. Tanto basta para elogio e estimulo da Companhia Conimbricense.
O Panorama, n.º 127 (5 Set. 1839), p. 320.

1840-09-07 GGO programa da 7.ª exposição [de 7 a 14 de Setembro]
Annuncios, n.º 9 (7 Set. 1840), p. 2.

1840-09-07 O Cosmógrapho, jornal d’entretenimento e litteratura.
Annuncios, n.º 9 (7 Set. 1840), p. 2.

1840-09-08 A generala zelosa e o pintor desterrado. História típica que conta da vontade de conhecer
alguém depois de visto o seu retrato.
O Echo dos Negociantes, n.º 8 (8 Set. 1840), p. 1.

1840-09-11 Grande Galeria Optica.
O Athleta, n.º 160 (11 Set. 1840), p. 4.

1840-09-14 Grande Galeria Optica.
Programa da 8.ª exposição.
O Athleta, n.º 162 (14 Set. 1840), p. 4.

1840-09-14 Microscópio solar acromático.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 198 (14 Set. 1840), p. 903.

1840-09-14 Gabinete d’observação no Microscopio Solar Acromatico, situado na Rua das Taipas em casa
do Villar de Perdizes, primeiro andar.
Por meio do dito instrumento podem ver cincoenta pessoas juntas o mesmo objecto
augmentado seis milhões de vezes, com tanto que o sol brilhe sem nuvens.
Se segundo a opinião do celebre Physico Inglez Baker, é o Microscopio Solar de todas as
invenções, que se tem feito no mundo, a mãos própria para conjuntamente divertir, instruir, e
satisfazer o espirito humano, vendo com a maior perfeição algumas das occultas combinações
da natureza, quem poderá duvidar dos bons desejos que terão todas as pessoas instruidas de
assistir a tão interessante espectaculo?
O Snr. Andorfer, proprietario do dito Microscopio Solar Acromatico, depois de ter recebido os
testemunhos mais lisonjeiros em muitas Cidades da Europa, tem a honra de prevenir o Publico
desta Cidade, que fará durante algumas semanas as experiencias cujo programma segue.
O grau sublime de perfeição deste instrumento apreciado ha annos pelos sábios, lhe granjearam
bem merecidos elogios.
Varios insectos pequenos, apparecerão de tamanho prodigioso, deixando ver a través do corpo
o movimento dos intestinos.
O pó do queijo apresentará milhares de animaes perfeitos em todos os seus membros, e
executando as funcções vitaes com tanta regularidade, como os animaes milhões de vezes
maiores do que elles.
As aguas estagnadas sam mares cheios de incalculáveis animaes differentes, dos quaes uma
gota do tamanho da cabeça de um alfinete contem = milhares de cobras = do tamanho de uma
vara, e outros animaes de diversas formas.
Debuxos mágicos de bordados produzidos pela cristalização dos differentes saes.
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Na circulação do sangue ver-se-ham girar os glóbulos de sangue com rapidez, tanto nas veias,
como nas artérias mais delicadas outros muitos objectos differentes.
As experiencias terão lugar todos os dias, excepto ás Terças feiras, desde o meio dia até ás 3
horas da tarde, isto quando o Sol o permitta, por se tornarem seus raios directos indispensáveis;
de modo que a primeira experiencia principiará ao meio dia, a segunda á uma hora, e a terceira
ás duas.
Preço dos bilhetes da entrada, o que não se altera durante todo o tempo da exposição, 160 rés.
por cada pessoa.
N.B. Caso o horizonte escureça, se restituirão os Bilhetes para que sirvam no primeiro dia em
que se possa effectuar.
O Athleta, n.º 162 (14 Set. 1840), p. 4.

1840-09-15 microscopio solar acromatico.
Exposto na rua das Taipas n.º 71 ao 1.º andar.
Ultimo avizo.
8. o Director tem a honra d’annunciar ao respeitavel Publico d’esta heróica cidade, que no
Domingo proximo 20 do corrente Setembro, finalisarão irrevogavelmente as experiencias com
o dito instrumento. Durante o curso d’estes últimos dias se variarão differentes objectos,
juntando tambem as experiencias com o Megascopio proprio para os corpos opacos de: de:
O Echo dos Negociantes, n.º 11 (15 Set. 1840), p. 1.

1840-09-19 O retrato do Exm.º Marquez de Saldanha em corpo inteiro, em attitude de dar ordem para uma
carga de Cavallaria na gloriosa Acção de Almoster, vai sahir á luz em Lisboa por todo o mez
que vem; o preço são 960 rs., pagos ao receber da Estampa. Nesta Cidade subscreve-se no
Escriptorio de Sanctos, na rua dos Carrancas n.º 1 e 2; e na loja de Marques, na rua das Flores
n.º 1-A.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 203 (19 Set. 1840), p. 929.

1840-09-19 Henrique Bernaux – Pintor, na calçado do Duque n.º 13, vende papel pintado, igualmente vai
forrar salas a 110 rs. por cada peça.
O gratis : jornal d'annuncios, n. º534 (19 Set. 1840), p. 842.

1840-09-26 Colegio dos nobres.
Diario do governo, n.º 229 (26 Set. 1840), p. 1263-65.

1840-09-29 Pedro Verducci italiano, recem-chegado a esta Capital dá Lições de Canto, de Guitarra
Franceza, e de lingua italiana, tem além d’isso um amplo conhecimento dos idiomas Francez,
Inglez e Hespanhol, afina Piannos, advertindo que ensina a cantar por meio da Guitarra como
se fosse com o Pianno, quem quizer utilizar-se do seu prestimo póde dirigir-se á rua larga de S.
Roque, n.º 88 e 89.
O Gratis: jornal d’annuncios, n.º 538 (29 Set. 1840), p.853.

1840-09-30 Grande galeria optica.
Situada na rua das Taipas n.º 71, em tres salas do primeiro andar.
Ultimo aviso.
Exposições extraordinarias.
O Director tem a honra d’annunciar ao respeitavel público desta heroica Cidade, que annuindo
às solicitações de muitas pessoas, tem resolvido fazer ainda duas exposições extraordinarias,
em cada huma das quais appareceráõ duas das já expostas, e cinco novas vistas – a primeira
destas exposições será visível.
Desde 3.ª feira 22 de Setembro até 2.ª feira 27 do dicto inclusive, e a 2.ª e última desde 3.ª feira
28 de Setembro até Domingo 4 de Outubro último, dia preciso de todas as exposições.
Annuncios, n.º 11 (30 Set. 1840), p. 2.
Annuncios da Typographia Commercial Portuense, (3 Out. 1840).

1840-10-22 Renuncia da rainha de espanha.
Diario do governo, n.º 251 (22 Out. 1840), p. 1410.

1840-10-25 Um professor de salter, que executa o dito instrumento modernamente, á francesa, em
acompanhamento de pianno, se offerece a ensinar qualquer pessoa, ou ir tocar em qualquer
sociedade ou soaréé. As pessoas que se quizerem utilisar do seu prestimo podem-se dirigir á
rua do Ouro n.º 75, esquina da Victoria, loja de torneiro.
Diario do governo, n.º 253 (25 Out. 1840), p. 1422.

1840-10-28 Publicações litterarias. Quadros Historicos da Liberdade Portugueza: - o primeiro n.º desta
importante obra acha-se publicado, sendo o Ataque da Villa da Praia em 11 de Agosto de 1829.
O formato da estampa e impresso que a acompanha é em ponto grande; os n.º sahirão um por
mez, sendo o preço por assignatura 480 rs., pago à entrega do mesmo, e avulso 720: assigna-se
para esta obra em Lisboa loja de Viúva de João Henriques, rua Augusta n.º1, e na rua de
Calafates n.º32; - no Porto na loja de livros de Antonio Rodrigues da Cruz Coutinho, rua dos
Caldeireiros n.º11 e 12, d’onde ja se acha o 1.º Quadro e inclusive o Programma.
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para esta obra em Lisboa loja de Viúva de João Henriques, rua Augusta n.º1, e na rua de
Calafates n.º32; - no Porto na loja de livros de Antonio Rodrigues da Cruz Coutinho, rua dos
Caldeireiros n.º11 e 12, d’onde ja se acha o 1.º Quadro e inclusive o Programma.
Annuncios, n.º 19 (28 Out. 1840), p. 1.
Annuncios, n.º 20 (4 Nov. 1840), p. 1.

1840-11-02 O director do Jornal =Observador Viajante=, examinando o estado actual do cofre, e vendo o
diminuto fundo que existe, e não ser possivel a continuação do mesmo Jornal, participa a todos
os dignos srs. Assignantes, que tão benignamente assignaram, que desde a data de hoje
finalisou o mesmo Jornal, e até 31 do corrente mez poderão comparecer todos aquelles srs.
Assignantes, no escriptorio da redacção, para se lhe entregar a parte restante, tanto quanto haja
em dinheiro, como em objectos do mesmo Jornal; e depois do dito prazo fará publico a todos
os Srs. o estado das contas.
Diario do governo, n.º 260 (2 Nov. 1840), p.1464.

1840-11-04 O redactor do Periodico dos Pobres no Porto previne os seus Assignantes que anda tractando
de se habilitar, segundo a lei novíssima sobre a liberdade de imprensa, para ser Editor
responsável do mesmo Periodico, o que espera concluir em poucos dias, e então continuará a
sahir o dicto Periodico diariamente.
Annuncios, n.º 20 (4 Nov. 1840), p. 1.

1840-11-07 O Periodico dos Pobres do Porto, tendo o seu Editor concluído a habilitação da lei novissima,
continuará a publicar-se segunda feira 9 do corrente.
Annuncios, n.º 20 (7 Nov. 1840), p. 1.

1840-11-07 A abelha e a cronica da semana.
Havendo o Impressor do Periodico l’Abeille sido intimado pelo Delegado do Procurador regio
para não imprimir mais a parte deste Jornal, intitulada Chronica da Semana, sem que seu
Redactor previamente se sujeitasse ás disposições da carta de lei de 19 de outubro de 1840; tem
a Redacção do Jornal resolvido publica-lo d’ora em diante no 1.º e no 15 de cada mez, tendo
em logar de tres folhas e meia ou quatro, oito folhas de impressão cada numero; e
conformando-se assim com o artigo 7.º da Lei de 10 de Novembro de 1837, a que o artigo 1.º
da dita Carta de lei se refere, ganharão com isso os Srs. Assigantes, pois que na parte, que
agora se chamará Chronica da quinzena, encontrarão não só todas as mais interessantes
noticias do paiz, e estrangeiras, mas uma variedade de importantes e lindos artigos, a que
muitas vezes era forçoso renunciar por falta de espaço.
Tendo o n.º 5 da Abelha saido no 1.º do corrente mez de Novembro, sairá por conseguinte o n.º
6 no dia 15, e a elle estará junta uma linda gravura de modas chegada ultimamente de Paris,
perfeitamente colorida.
Diario do governo, n.º 265 (7 Nov. 1840), p.1492.

1840-11-12 Academia de Bellas Artes de Lisboa.
Achando-se proximo o dia em que deve ter logar a segunda sessão solemne da Academia, e a
exposição das obras dos professores, e discipulos, novamente se convidam todos os Srs.
Artistas, e pessoas amadoras das Artes do Desenho, que quizerem expôr as suas obras, hajam
de as mandar entregar ao Fiel, Christovão Leandro de Mello, de quem poderão cobrar os
competentes recibos; na certeza de que todas aquellas obras terão um distincto logar na
exposição, com a designação das pessoas que as executaram, sendo-lhes depois restituidas.
Academia de Bellas Artes de Lisboa, em 11 de Novembro de 1840 = o Professor Substituto,
servindo de Secretario, José da Costa Sequeira.
Diario do governo, n.º 269 (12 Nov. 1840), p.1518.

1840-11-12 Theatro do Salitre.
Mr Leroux, Físico Mór de S. M. o Rey dos Francezes, dará a sua 2.ª representação Domingo 15
do corrente, que hade constar de Physica, Hydarulica, e Fantasmagoria.
Ed. Os aplausos que este insigne Artista alcançou por occasião da funcção antecedente, torna
desnecessário quaesquer elogios que se lhe quizesse tecer, pois que o Publico por elles bem
mostrou que se retirava contente, e satisfeito.
O Gratis, n.º 557 (12 Nov. 1840), p.[1].

1840-11-15 Mr. Leroux,
Commo annunciamos, em o ultimo numero do nosso jornal, teve lugar no theatro do Salitre a
primeira representação de jogos de Fysica experimental de Mr. Leroux. Vimos com muita
satisfação que nos não enganaram as pessoas, a quem ouvimos fazer os maiores elogios a este
habil artista.

O gabinete de Mr. Leroux é do maior aceio e variedade; e appresenta agradavel ilusão
- Os jogos de fyzica experimental foram dextra e habilmente executados; e a sciencia do artista
deu a todas as suas habilidades um prestigio tão prefeito, que precisamos de todo o novo
stoicismo para não acreditar, que andava por ahi a magica de Berliquis, e a varinha do Condão.
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deu a todas as suas habilidades um prestigio tão prefeito, que precisamos de todo o novo
stoicismo para não acreditar, que andava por ahi a magica de Berliquis, e a varinha do Condão.

Os jogos hydraulicos são de um gosto mui particular; não estamos no caso de bem
descrever todo o seu merecimento: mas o que podemos assegurar é que são de uma novidade
que encontra e receia admiravelmente.

Os quadros de fantasmagoria tem o seu principal merecimento na propriedade dos
modelos: e na ilusão variada e divertida com que Mr. Leroux  entretém os espectadores.
O publico acolheu excellentemente a Mr. Leroux mostrando-se contente e satisfeito; a decencia
e o socego reinou em toda a noute: e se por occasião da fantasmagoria houve menos seriedade,
é isto perdoável em attenção ao estado de folgança e brinquedo a que irresistivelmente
conduzem as fantasmagorias do distinto prestidigitador.

Mr. Leroux tem maneiras mui delicadas, de que tira toda o partido; e que deixaram os
expectadores extremamente satisfeitos. Hoje hade ter logar a segunda representação que se
promette nova e interessante; esperamos por consequencia que o publico concorra a um
divertimento bem differente em tudo do charlatanismo de outros tempos.
O Entre-acto, n.º 12 (15 Nov.1840), p. 51.

1840-11-17 Lei aulas.
Diario do governo, n.º 273 (17 Nov. 1840), p.1539.

1840-11-18 No Armazem de Livros rua de S. Paulo n.º 104, 1.º andar, ha para vender uma Daguerreotype,
aperfeiçoada, chegada ha poucos dias de França, por 60$000 rs., e 2 lindos Piannos, e alli se
distribue o Cathalogo dos Livros do mesmo Armazem.
O Gratis, n.º 559 (18 Nov. 1840), p. 910.

1840-11-19 Singular talento de desenho. – O Sr. Deputado Ferrer apresentou hoje nos corredores da
Camara dos Srs. Deputados uma copia do quadro do Snr. Sendim – o Giraldo Sem Pavor –
tirada a lapis pelo sr. Antonio José Lopes. Este jovem coninbrissence sem mestre, e guiado
somente pela natureza dá esperanças de vir a ser um grande artista. Todos, os que virão o
quadro, o admirarão, e folgamos de ver, que suas excellencias, os Srs. Ministros do reino, e
Conde de Mello, director da academia de Bellas Artes de Lisboa mostrarão o maior desejo de
proteger o genio nascente, a quem a fortuna negou seus bens; porque o talento é uma planta
sem semente, que se deve aproveitar aonde quer que nascer.
Esperamos ver, que o governo proporcione meios, para que este jovem possa cultivar o feliz
natural, que tem para a pintura.
O Director, n.º 796 (19 Nov.1840), p. 2970.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 218 (25 Nov. 1840), p. 1039.

1840-11-21 Academias portuguesas. Academia Real das Sciencias.
O Panorama, n.º 186 (21 Nov. 1840), p. 375-76.

1840-11-21 Uma typographia em Londres.
[sobre estabelecimento de Clowes, onde se imprime o quaterly review de Londres: descrição
do espaço “Entrando no pateo do edificio, que ocupam MM. Clowes, fica á esquerda o
escriptorio, á direita a fundição de typos, as maquinas de vapor e os armazéns de papel; e
defronte está a casa dos compositores e dos revisores ou correctores de provas”;  rituais de um
dia de trabalho “Chegam cedo [oito horas] os compositores, e de ordinário, primeiro de tudo,
almoçam na officina o seu chá ou caffé”; passos do trabalho dos compositores “ a caixa do
compositor contem geralmente cem libras de metal repartidas diversamente: isto é, cada letra
maiúscula, cada letra minúscula, cada signal orthographico, cada algarismo, os espaços, os
quadratins, &c. estão em seus separados caixotins”; “O trabalho do compositor é comparável
ao tormento de Sysipho, de quem fabulavam os pagãos que estava condemando no averno a
rolar um pesado rochedo por uma serra abaixo, mas assim que chagava a traze-lo á falda logo o
via de novo posto no pináculo da montanha. A vida do compositor é fazer e desafzer para de
novamente compor. A distribuição é o ensaio dos aprendizes, depois de aprenderem de cór as
casas da caixa”]
O Panorama, n.º 186 (21 Nov.1840), p. 371-73.

1840-11-22 Mr. Leroux.
As recreações deste habil e distincto fyzico continuão a merecer a aceitação do publico: temos
assistido regularmente a todas ellas e presenciado com satisfacção todos os jogos tanto de
fyzica como de hydraulica, que elle executa prefeitamente. Recomendamos ao publico Mr.
Leroux na esperança de que não se arrependerá de o ter protegido.

Hoje dá a sua quarta recepção que se promette toda nova e variada.
O Entre-acto, n.º 13 (22 Nov. 1840), p. 53.

1840-11-26 Occulos. No Escriptorio do Gratis na rua dos Douradores n.º 43B, se vendem por commodo
preço, muito bons Occulos de duas vistas para Theatro, em preto, do ultimo uso: a superior
qualidade dos vidros, de deia mesmo alvançam perfeitamente em grande distancia,
assegurando-se que neste artigo nada ha melhor.
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preço, muito bons Occulos de duas vistas para Theatro, em preto, do ultimo uso: a superior
qualidade dos vidros, de deia mesmo alvançam perfeitamente em grande distancia,
assegurando-se que neste artigo nada ha melhor.
O Gratis, n.º 563 (26 Nov. 1840), p. 918.

1840-11-30 Aulas.
Diario do governo, n.º 284 (30 Nov. 1840), p.1616.

1840-12-04 O Monumento.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 226 (4 Dez. 1840), p. 1085-86.

1840-12-04 Teve hoje logar na academia das Bellas Artes a distribuição de premio, e a exposição dos
trabalhos dos professores e artistas que entraram no concurso. Assistiram S. S. M. M. e um
numeroso concurso de homens e mulheres. As casas da academia achavam-se no melhor aceio
e arranjo, e muitas das peças artisticas mereceram especial attenção. Folgamos que tenha
recebido tão esperançosos melhoramentos uma instituição que deve dar muitos proveitos e
honra ao paiz, e que é filha dessa Revolução vandalica que ainda assim soube proteger tão
especialmente as bellas artes.
A Revolução de Septembro, n.º 42 (4 Dez. 1840), p. 4.

1840-12-06 Theatro do Salitre.
Terça Feira 8 de Dezembro de 1840, Mr. Leroux, Physico de Sua Magestade o Rei dos
Francezes dará uma brilhante função.
O Entre-acto, n.º 15 (6 Dez. 1840), p. 63.

1840-12-06 Theatro do Salitre.
Mr. Leroux ainda continua nas suas representações, que ultimamente lhe teem trasido
concorrencia, e a continuação de bom acolhimento. Tem variado o seu espectáculo, e os seus
jogos de fyzica experimental foram ainda melhores, e mais dextramente condusidos do que nas
primeiras noutes.
A sua varinha tem feito prodígios, e os seus encantos e a sua magica fazem acreditar que fala
com o diabo à meia noite – A sua fantasmagoria apresentou ultimamente copias de muito
merecimento, e a sua melhoria é consideravel em relação ás outras vezes – O publico não se
arrependerá de ter ido ver e gosar os divertimentos de Mr. Leroux, que sem o apanagio
enfadonho do charlatanismo, recreia e satisfás os espectadores.
O Entre-acto, n.º 15 (6 Dez. 1840), p. 60.

1840-12-15 Monumento Arnosa do Pampelido.
Diario do governo, n.º 297 (15 Dez. 1840), p.1670-71.

1840-12-24 Relação dos Lentes e professores da antiga Academia de marinha e Commercio da Cidade do
Porto, demitidos pelos acontecimentos políticos de 1836, a que se refere o decreto da data de
hoje.
Lentes e professores demittidos, que ainda se achão por empregar.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 243 (24 Dez. 1840), p. 1179.

1840-12-24 Publicações litterarias.
Vai publicar-se em Lisboa um novo Jornal dos costumes portuguezes, em estampas
lithographadas e illuminadas. – Sahirá o 1.º N.º no dia 1.º de Janeiro de 1841, e continuará
todos os 15 dias; o preço da assignatura são 100 rs. por cada um, pagos na occasião da entrega,
e avulso se venderá por 120 rs. – As estampas serão lithographadas no melhor papel velino, e
ricamente illuminadas. – Somente se recebem assignaturas na loja de Bordallo rua dos
Capellistas n.º 20, em Lisboa, e no porto, na loja de livros de Coutinho, rua dos caldeireiros n.º
11.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 243 (24 Dez. 1840), p. 1177.

1840-12-27 Academia de Bellas Artes: aulas nocturnas de modelo vivo e oficios fabris, p. 1710. (por tres
meses, cada aula diaria de duas horas)
Diario do governo, n.º 306 (27 Dez. 1840), p.1710.

1840-12-30 Publicações litterarias.
Laura. Nova estampa lithographica.
Na officina lithographica da rua nova dos Martyres n.º 12, onde se imprimem as mesmas
estampas, e nas ruas dos Capellistas n.º 27 – G, e na rua Augusta n.º 5 podem ser vistas
algumas das lithographias já publicadas, e se recebem as assignaturas com declaração da rua e
n.º da casa da residencia dos Srs. Subscriptores, a fim de se proceder regularmente á entrega
das mencionadas estampas. No Porto na loja de José Ribeiro de Fernandes, rua das Hortas.
---
O Sr. Lopes, depois de ter apresentado aos ? amadores das Bellas Artes, seus assignantes, o
retrato do grande vate italiano, Petrarca, restaurador da poesia lyrica, assentou que a formosa
Laura, desvelado objecto dos cantos daquelle poeta, devia entrar na belissima colecção de
lithographias, que vai publicando. Feliz foi esta lembrança do Sr. Lopes, e felicissimo o
desempenho delle, porque ao vermos a sua nova estampa suscitarão-se as nossas recordações
da leitura de Petrarca, e admirámos realisado o typo de graça, de amenidade e de formosura
que a imaginação do poeta creára. Todas as precedentes lithographias, com o que o mesmo Sr.
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Laura, desvelado objecto dos cantos daquelle poeta, devia entrar na belissima colecção de
lithographias, que vai publicando. Feliz foi esta lembrança do Sr. Lopes, e felicissimo o
desempenho delle, porque ao vermos a sua nova estampa suscitarão-se as nossas recordações
da leitura de Petrarca, e admirámos realisado o typo de graça, de amenidade e de formosura
que a imaginação do poeta creára. Todas as precedentes lithographias, com o que o mesmo Sr.
tem illustrado a arte em Portugal, são notaveis pelo rigor e verdade do desenho, pela expressão
das physionomias, e finalmente por um acabado que revela summo gráo de bom gosto, muita
paciencia, e muito dispendio de tempo: Laura, a ultima que recebemos, não desmente (se acaso
as não excede) das outras suas companheiras.
(P. de Lisboa.)
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 247 (30 Dez. 1840), p. 1193.

1840-12-30 Theatro do Salitre.
Tendo Mr. Leroux annunciado o Divertimento passado ser a ultima Funcção, haverá outra que
vai ter logar no 1.º de Janeiro de 1841, a rogo, e em beneficio de um Empregado do Theatro,
em cuja noite se executará uma brilhante Funcção, e a nova Scena do Ventriloquo; o mais se
annunciará nos cartazes.
Diario do Governo, n.º 309 (30 Dez. 1840), p. 1724.

1841-01-01 Theatro do Salitre.
Tendo Mr. Leroux annunciado o Divertimento passado ser a ultima Funcção, haverá outra que
vai ter logar no 1.º de Janeiro de 1841, a rogo, e em beneficio de um Empregado do Theatro,
em cuja noite se executará uma brilhante Funcção, e a nova Scena do Ventriloquo; o mais se
annunciará nos cartazes.
Diario do Governo, n.º 1 (1 Jan. 1841), p.3.

1841-01-01 Estatística dos officios e profissões em Lisboa no anno de 1620, extrahida do Livro das
grandezas de Lisboa, pelo Padre Fr. Nicolau de Oliveira.
Impressores…4 (…) Pintores … 44. (…) Sculptores de Imagens…5.
O Recreio, n.º 1 (Jan. 1841), p. 5-10.

1841-01-02 Miscellanea. O Eaguerre’otype.
Esta brilhante descoberta de que tanto se tem fallado na Europa ha um anno, e de que apenas
dêram noticias os nossos Jornaes foi divulgada na sessao de 19 de Agosto da Academia das
Sciencias de França. A affluencia era mui consideravel naquelle dia, e bem que se tivesse
aberto uma tribuna que podia conter umas cem pessoas ficou ainda muita gente fóra da salla.
Tinham-se exposto tres quadros conseguidos pelo processo de M. Daguerre. O primeiro, feito
havia dous annos, representava uma vista da ponte Maria am Pariz. Porém de que modo
comprehender a perfeição de similhante representação? Os contornos se achavam tão bem
pronunciados; todos os promenores se acham indicados com uma maravilhosa exactidão.
Montes de pedra que estavam junto ao caes e que o lapis só poderia representar por massas de
sombra e de luz se achavam executados com todas as suas partes e accidentes. Cada pedra
tinha no quadro a sua imagem bem distincta; as janellas das cazas ao longe se percebiam e
accusavam o numero de vidros que cada uma tinha, todos os porticos e molduras se achavam
fielmente reproduzidos. Estes promenores todos tão minuciosos e tão exactos se incontravam
num quadro de seis pollegadas de cumprimento sobre quatro de largura, e que a natureza havia
ella mesma executado em menos de seus minutos.
O Segundo quadro era uma vista do interior do Gabinete de M. Daguerre: os bustos e as
estatuas se acham nelle perfeitamente em relevo.
Porém o terceiro, feito sómente havia alguns dias, excede tudo quanto póde imaginar o artista
mais exercitado. Uma armação antiga e bastante grossa está levantada por escapula; seus
bordados em relevo sobressaem nas pregas do estofo e apresentam todas as degradações do
claro-escuro até ao fim das pregas onde o olho julga ainda segui-las. Estes jogos de claro-
escuro, a problema o mais difficil que os pintores têem a resolver, são alli obra da natureza.
M. Arago, encarregado de fazer conhecer a descoberta de M. Daguerre preparou a exposição
de seus processos dando sobre a materia algumas explicações genericas. Vamos dar a nossos
leitores um resumo das palavras do illustre Secretario perpetuo da Academia das Sciencias.
Um raio de luz que atravessa um prisma se decompõe, como se sabe, em sete raios, desde o
vermelho até ao roxo, é istO que se chama o spectro solar. Mas além do raio vermelho e do
raio rouxo, n’uma palavra, além dos raios de cores, existem raios sem côr, invisiveis, a que se
deu o nome de raios chimicos.
Reconhece-se sua presença submettendo á sua acção uma substancia mui sensivel a luz, chlore
de prata por exemplo, (denominado antigamente Lua bornua) que de branco se torna
instantaneamente preto. É nesta propriedade que se fundam todas as tentativas feitas por
Wedwood e por sir Humphry Davy, para alcançarem pintura pela acção do sol; porém um e
outro se limitaram á cópia de gravuras. Expugnam ao sol uma gravura pondo-lhe por de traz
um papel com uma camada de chlore de prata. A luz passando a gravura tornava preto os
logares claros e deixava brancos os logares carregados; e concluida que fosse a operação era
necessario esconder immediatamente o desenho que se tinha alcançado, aliás a luz o tornaria
todo preto. Em seus cursos, o physico Carlo fazia tambem por este meio figuras e traços n’um
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Wedwood e por sir Humphry Davy, para alcançarem pintura pela acção do sol; porém um e
outro se limitaram á cópia de gravuras. Expugnam ao sol uma gravura pondo-lhe por de traz
um papel com uma camada de chlore de prata. A luz passando a gravura tornava preto os
logares claros e deixava brancos os logares carregados; e concluida que fosse a operação era
necessario esconder immediatamente o desenho que se tinha alcançado, aliás a luz o tornaria
todo preto. Em seus cursos, o physico Carlo fazia tambem por este meio figuras e traços n’um
fundo preto. É o chlore de prata que serve de base a todos os papeis sensitivos e photogenicos,
empregados, ha algum tempo em Inglaterra por M. Talbot e seus competidores.
M. Niépce, pessoa muito instruida e muito ingenhosa que habitava a cidade de Deijon, em
França, continuou estes trabalhos. Poz de parte o chlore de prata e usou do balsamo de Judêa
dissolvido em oleo de alfazema e applicado n’uma lamina de prata. Depois de seccO verniz
punha-se este na camara escura; mergulhava-se depois a lamina n’uma mistura de oleos de
pretroleo e alfazema, as partes que a luz tinha penetrado ficavam brancas. Viam-se riscos
brancos de sulfato de potassa e de iodo. O iodo, penetrando a materia de que se achava untada
a lamina, tornava mais forte o contraste do branco e do preto.
Porém este processo pouca vantagem offerecia; pedia muito tempo; erão precisos as vezes tres
dias para alcançar um quadro e pinturas que nem sempre ficavam completas e que muitas vezes
ficavam confusas. Finalmente applica-se este meio á copia de gravuras, e juntou alguma cera
ao balsamo de Judêa, para que o acido nitrico não mordesse de mais: porém o liquido obrava
sempre ou de mais ou de menor e a obra ficava imperfeita.
M. Daguerre tinha seguido outra direcção. Impressionado pelos phenomenos da
phosphorescencia, tinha procurado emprega-los para o objecto que levava em vista, e já tinha
conseguido resultado satisfatorio, quando se associou a M. Niepce. O betume da Judea que este
ultimo empregava nunca era mui claro; M. Daguerre imaginou de empregar o residuo da
destillação do oleo de alfazema que é mais claro; dissolvia o residuo em alcool ou ether e
applicava esta dissolução, não como M. Niepce applicava a sua, porém em vapor e não liquida.
Expunha lamina na camara escura e punha-a depois n’um cazo de um oleo essencial qualquer
que fosse. O vapor obrava sobre as espheraes que compunham a camada de vernis; a materia
ficava limpa e clara onde a luz tinha penetrado e preta nos sitios em que não penetrára.
Todos os precipitados dos oleos essenciais são sensiveis á luz; todos os vernizes se modificão
por sua acção e tornão nas trevas, ao seu primeiro estado, circumstancia esta que não é
destituida de interesse para os pintores.
Em logar de usar da dissolução, como já dissemos M. Daguerre empregava sómente o vapor.
Foi pela acção combinada de dous vapores applicados successivamente que sua cintura se
formou, como ao diante veremos e que depois se fixou de certa sorte.
A lamina sobre a qual se opéra, deve ser de cobre, forrada de prata. Uma lamina de prata de
egual grossura não havia de poder produzir o mesmo effeito; porque a união voltaica, formado
pelo cobre e pela prata, desenvolve uma acção electrica necessaria ao bom exito da operação.
Limpa-se esta lamina pelos meios conhecidos, depois lava-se com acido nitrico cortado com
agua. Esta ultima operação tem por objecto, segundO que observa M. Peloure, tirar as ultimas
particulas de cobre que podem achar-se na superficie da prata e constituir esta superficie no
estado puro de prata.
Esta lamina assim preparada, põe-se horizontalmente n’uma caixa por cima de uma capsula
que contém iodo e coberta com hum transparesse feixa-se a caixa, o vapor do iodo; formado
espontaneamente, vem applicar-se na superficie inferior da lamina e a torna amarella; abre-se a
caixa de vez em quando para vêr se a côr tem attingido sufficiente intensidade. Tira-se então da
caixa e cobre-se immediatamente com uma taboinha para obstar a contucha da luz que destrua
tudo quanto se houvesse feito.
Tem aqui logar um phenomeno, a que felizmente deu remedio M. Daguerre, expondo a lamina
ao vapôr de iodo, o vapor acóde em maior quantidade para as bordas do que para o centro, o
que se oppõe a exactidão das figuras: é por isso necessario, quando se expõe, cercar a lamina
de um quadro formado por quatro tiras do mesmo metal; deste modo as tiras se carregam com
o excesso do vapôr e o resto da lamina fica uniformemente empregada.
Com todas estas seguranças, leva-se a lamina para o centro de uma Camara escura, e por um
mecanismo muito simples e muito engenhoso abaixa-se então a taboinha que cobria a lamina
sobre a qual já se acha gravada o desenho que se pretende; porém de que ainda se não distingue
nada; é necessaria outra operação para patentear o trabalho secreto e oculto da luz. Para isto
põe-se a lamina voltada n’uma caixa, em que se lhe dá uma inclinação de 45.º (tornaremos a
esta circunstancia). Esta caixa contem um vazo cheio de mercurio quente. O ligeiro vapôr que
se desenvolve nesta operação vai encher todos os traços imperceptiveis feitos pela luz n’uma
camada de untura, que tem uma grossura summamente fina, grossura que o pensamento póde
apenas conceber, e que entretanto existe. Deixemos isto; a figura está perfeita e tal qual tem de
ficar. Só resta agora a obviar a que a luz ataque as partes que ficaram escuras; para este fim
agita-se a lamina duas ou tres vezes n’um vazo cheio de hyposulfito de Sóda, depois lava-se
em muita agua, e assim se conclue a operação; a figura, ou desenho, ficará inalteravel por
muito annos e provavelmente para sempre.
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camada de untura, que tem uma grossura summamente fina, grossura que o pensamento póde
apenas conceber, e que entretanto existe. Deixemos isto; a figura está perfeita e tal qual tem de
ficar. Só resta agora a obviar a que a luz ataque as partes que ficaram escuras; para este fim
agita-se a lamina duas ou tres vezes n’um vazo cheio de hyposulfito de Sóda, depois lava-se
em muita agua, e assim se conclue a operação; a figura, ou desenho, ficará inalteravel por
muito annos e provavelmente para sempre.
A necessidade de inclinar a lamina de 45.º quando se expõe ao vapor do mercurio provém da
delicadeza dos traços ser tal, que só em um angulo similhante é que se podem vêr as figuras
quandO quatro se acha collocado verticalmente. E se a lamina se expozesse horizontalmente ao
vapôr, só poderiamos vêr a figura inclinando de 45.º a propria lamina.
O Dez reis, n.º 2 (2 Jan.1841), p. 7-8.

1841-01-02 Sommos entrados no anno de 1841, e quão fertil de acontecimentos notaveis ha sido o que vem
de findar! E nao nos cumpre acaso esperar que por igual o seja o que apenas vae encetado?
[…] a reorganização do paiz está apenas começada [… síntese acontecimentos do ano]
Correio de Lisboa, n.º 695 (2 Jan. 1841), p. 3491.

1841-01-02 Introducção.
A imprensa politica é hoje uma rainha, a imprensa litteraria uma fada, a imprensa scientifica
uma Minerva; mas a imprensa do genero da nossa não é menos do que boa ama e aia de uma
grande creança moral, que é o povo; abaixa-se para o tomar nos braços; escolhe, do que sabe, o
que elle lhe pode entender; mistura-lhe a doutrina com os brinquedos […]A. F. de Castilho.
O Panorama, n.º 192 (2 Jan.1841), p. 1-3.

1841-01-08 Lindas estampas coloridas para pulhas a 40 réis. Cartas com figuras e versos análogos a 30
reis. Cartas de estalo e versos proprios do tempo do Entrudo, a 30 réis: vendem-se nas lojas de
livros e de capella.
Periodico dos pobres, n.º 7 (8 Jan.1841), p. 28.

1841-01-12 Theatro do Salitre.
Quinta feira 14 do corrente, será definitivamente a ultima funcção que Mr. Leroux executará
nesta Capital, na qual além de muitos outros exercícios terá logar a sorte de DECAPITAR um
homem, e unir-lhe outra vez a cabeça ao corpo sem ficar lesão.
Diario do Governo, n.º 10 (12 Jan. 1841), p. 40.

1841-01-15 Costumes Portuguezes.
Sahio o n. º 2 do jornal dos = Costumes portuguezes, em estampas lithographadas e
illuminadas, vende-se por 120 rs. avulso, e por assignatura 100 reis na loja Bordallo, rua dos
Capelistas n.º20.
Correio de Lisboa, n.º 705 (15 Jan. 1841), p. 3534.

1841-01-16 Chegada de S. Ex.ª o Sr. Duque da Terceira.
“O vapor Porto, tendo saído de Lisboa ás onze e meia da manha do dia de hontem, depois de
uma trabalhosa e incommoda viagem, chegou à barra deste porto ás onze horas para o meia-
dia.”
Diario do Governo, n.º 14 (16 Jan. 1841), p. 59.

1841-01-22 Annuncio. [Colégio de educação para meninas, Porto, dona Guilhermina Grotilde da Cunha
Silva, com desenho]
A Revolução de Septembro, n.º 61 (22 Jan. 1841), p. 4.

1841-01-23 Para que os Snrs. Assignantes do Athleta não estivessem privados de ler o extracto das sessões
e as noticias, em quanto durava o processo intentado contra os n.º 196 – 197 – 199 – e 206
daquelle Jornal, fez o Editor todos os esforços; mas apesar da claríssima disposição das leis
sobre a Liberdade d’Imprensa, e da Constituição de 1838, não foi possível a continuação da
publicação do Athleta!!!
O proprietario do Jornal procurou então habilitar novo Editor, e em lugar do Athleta terão os
Snrs. Assignantes o Defensor do ATHLETA. O seu programa é = a mesma politica, o mesmo
formato, e o mesmo preço do seu protegido.
Os Snrs. Assignantes receberão, d’hoje até á publicação do Athleta, o Defensor em lugar
daquelle; e da interrupção que tem havido serão indemnizados por um numero de folhas em
forma de supplementos correspondentes a cada numero que faltou, e nas quaes daremos o
extracto das sessões, e toda a parte official, que neste anno de 1841 temos resolvido publicar a
que sahir no Diário do Governo, por desejarmos que os nossos Assignantes não deixem de
receber mais esta vantagem, que é uma necessidade para muita gente.
O Defensor do Athleta, n.º 1 (23 Jan. 1841), p. 1.

1841-02-00 Cuidado com o Daguerreotypo.
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Carlos Beaux é uma das pessoas que sabe servir-se do Daguerreotypo com mais conhecimento
de causa, e por isso tem a todo o momento prompta aquella maquina para tirar as vistas das
lindas e innumeras paizagens que se descobrem das janellas da sua casa de campo. Um dia que
elle estava todo entregue ao seu divertimento favorito, eis-que um negocio imprevisto e de
summa importancia o obriga a ausentar-se de casa com toda a sua familia, e a demorar-se por
fóra quasi dois dias. – No entanto houve um individuo que teve a curiosidade de visitar o seu
quarto de cama, para o que lhe foi necessario escalar a parede que dava sobre o jardim e
arrombar a vidraça. – Quando o dono da casa voltou, achou as gavetas abertas, e 3:200 francos
de menos; mas como não tinha o menor indicio por onde pudesse conhecer o ladrão, forçoso
lhe foi soffrer a cousa com paciência. – Para conseguir alguma distracção, nada havia mais
proprio do que a execução de alguns desenhos por meio do Daguerreotypo. – Mette pois mãos
á obra: o instrumento havia ficado preparado á sua partida, e a lamina ja collocada no foco da
Camara obscura. – Mas ó surpreza! O desenho acha.se concluído, antes de começado, e o
objecto que representa é inteiramente extravagante! Um homem vestido com uma blouse está
com uma torquez na mão em acção de arrombar a gaveta aonde estava o dinheiro: os trastes
que cercão a commoda a que pertencia a gaveta sãos os mesmo do quarto de Mr. Beaux; a
figura do homem de blouse é a mesmíssima do seu jardineiro. – O incauto curioso, que
certamente não pensava que o Daguerreotypo o atraiçoasse, havia penetrado no quarto no
momento em que um raio do sol passava precisamente defronte da maquina que ja estava
prompta para operar. – A fidelidade com que o pérfido Daguerreotypo representou esta scena,
tirou ao ladrão todos os meios de defeza perante o Delegado do Procurador Régio, a quem foi
apresentada a lamina reveladora, como testemunha do roubo.
(Moniteur)
O Recreio, n.º 2 (Fev. 1841), p. 36.

1841-02-02 Saio a 3.ª Estampa dos Costumes Portuguezes, a qual representa um Camponez, Proprietario
do Alem Tejo. Desta collecção de estampas saem duas todos os mezes lithografadas em papel
velino, e ricamente iluminadas. Vendem-se avulso a 120 reis, e a quem assignar 100 réis, na
occasião da entrega, também se recebem assignaturas por anno 2:000 reis, por semestre 1:200,
por trimestre 600rs., sómente na loja de Bordallo, rua dos capelistas n.º 20.
Periodico dos pobres, n.º 38 (2 Fev. 1841), p. 112.
Correio de Lisboa, n.º 721 (5 Fev. 1841) p. 3628.
A Revolução de Septembro, n.º 77 (11 Fev. 1841), p. 4.
O Dez Reis, n.º 33 (11 Fev.1841), p. 132.

1841-02-03 Statistica da imprensa estrangeira. – durante o anno de 1838 se imprimiram em Pariz 6603
obras francezas, latinas gregas, italianas, allemãs, inglezas, polacas, hespanholas, portuguezas,
etc, e se publicaram 97 estampas, 173 planos ou cartas geographicas, mais de mil obras de
musica.
O Nacional, n.º 1712 (3 Fev. 1841), p. 12056.

1841-02-13 [Publicações Litterarias]
O retrato do Ex.mo Sr. Duque da 3.ª
É este quadro conceituado na Capital como uma das melhores producções lythographicas que
se tem publicado, elle não só está condigno e fiel, mas tambem adornado com os emblemas de
26 de seus feitos d’armas, parte de suas victorias em que elle commandou em Chefe e dirigiu
em pessoa durante o periodo de 8 annos da lucta da liberdade, contra a usurpação e tyrannia.
As pessoas que quiserem subscrever poderão dirigir-se á Loja de Mengo, rua das Flores n.º 33,
junto á Companhia, aonde se acha já um exemplar patente.
Preço - Extracção geral ……………………. 480
            Em folha grande  …………………... 600
         Dita em papel da China ……. 720
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 37 (12 Fev. 1841), p. 159.

1841-02-13 CORTES camara dos deputados
Discussão do projecto sobre propriedade literaria e artistica.
Titulo I
Dos direitos dos Autores
Art. 1. O direito de publicar ou authorizar a publicação, ou producção de uma obra, em todo,
ou em parte, pela typographya, pela gravura, lithographia ou por qualquer outro meio, pertence
exclusivamente ao author, durante a sua vida (…)
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 38 (13 Fev. 1841), p. 168.

1841-02-17 O Muzeu Pitoresco.
O gosto de Jornaes de Litteratura e recreio acha-se estabelecido em o nosso paiz, graças á
liberdade de Imprensa, que através de indispensáveis delírios vai concorrendo para a
Civilização. Sustentão-se com crédito e com numerosas assignaturas o Archivo Popular – o
Panorama – o Recreio – a Bibliotheca Familiar – o Mosaico – o Archivo Theatral – o Universo
Pitoresco – o Ramalhete – o Jornal das Damas! e ultimamente o Muzeu Pitoresco, de que há ja
o 8.º número, que corresponde ao mez de Janeiro passado último do 1.º Semestre. Este Jornal é
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liberdade de Imprensa, que através de indispensáveis delírios vai concorrendo para a
Civilização. Sustentão-se com crédito e com numerosas assignaturas o Archivo Popular – o
Panorama – o Recreio – a Bibliotheca Familiar – o Mosaico – o Archivo Theatral – o Universo
Pitoresco – o Ramalhete – o Jornal das Damas! e ultimamente o Muzeu Pitoresco, de que há ja
o 8.º número, que corresponde ao mez de Janeiro passado último do 1.º Semestre. Este Jornal é
um dos que gozão de maior crédito e que conta maior número d’assignaturas. É em formato
grande, bom papel, e rico de assumptos, escriptos com talento e curiosa escolha: alem de ser
enriquecido de belas Estampas, que não só o tornão mais recommendavel, mas accreditão o
progresso que temos feito em lithographia. Nos os recommendamos aos amigos das Bellas
Artes, não só pelo seu merecimento, mas porque é preciso animar os nossos artistas. Assigna-
se na loja de Mengo, rua das Flores.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 41 (17 Fev. 1841), p. 180.

1841-02-17 O Retrato do Ex.mº Snr. Duque da Terceira.
É este Quadro conceituado na Capital como uma das melhores producções lithographicas que
se tem publicado; elle não só está condigno e fiel, mas tambem adornado com os emblemas de
26 de seus feitos d’armas, parte de duas victorias em que elle commandou em chefe, e dirigio
em pessoa durante o período de 8 annos da lucta da liberdade contra a usurpação e tyrannia.
As pessoas que quizerem subscrever poderão dirigir-se á Loja de Mengo, rua das Flores n.º33,
junto á Companhia, aonde se acha já um exemplar patente.
Extracção geral ……. 480
Em folha grande  ……. 600
Dita em papel da China ……. 720
O Aviso Mercantil, n.º 60 (17 Fev.1841), p. 1.
O Dez Reis, n.º 46 (27 Fev.1841), p. 184.

1841-02-17 O Muzeu Pitoresco.
O gosto de Jornaes de Litteratura e recreio acha-se estabelecido em o nosso paiz, graças á
liberdade de Imprensa, que através de indispensáveis delírios vai concorrendo para a
Civilização. Sustentão-se com crédito e com numerosas assignaturas o Archivo Popular – o
Panorama – o Recreio – a Bibliotheca Familiar – o Mosaico – o Archivo Theatral – o Universo
Pitoresco – o Ramalhete – o Jornal das Damas! e ultimamente o Muzeu Pitoresco, de que há ja
o 8.º número, que corresponde ao mez de Janeiro passado último do 1.º Semestre. Este Jornal é
um dos que gozão de maior crédito e que conta maior número d’assignaturas. É em formato
grande, bom papel, e rico de assumptos, escriptos com talento e curiosa escolha: alem de ser
enriquecido de belas Estampas, que não só o tornão mais recommendavel, mas accreditão o
progresso que temos feito em lithographia. Nos os recommendamos aos amigos das Bellas
Artes, não só pelo seu merecimento, mas porque é preciso animar os nossos artistas. Assigna-
se na loja de Mengo, rua das Flores.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 41 (17 Fev. 1841), p. 180.

1841-02-18 Costumes Portuguezes.
Saio a 4.ª estampa dos costumes, a qual representa uma Mulher da cidade do Porto,
lithografada em papel velino, e ricamente iluminada. Esta collecção de estampas saem duas
cada mez, preço avulso 120 réis, e por assignatura 100 réis, na loja de Bordallo, rua dos
Capelistas n.º 20.
A Revolução de Septembro, n.º 83 (18 Fev. 1841), p. 4.

1841-02-27 Sahio á luz o retrato do marechal Duque da Terceira, adornado com os emblemas de 26 de seus
feitos d’armas, tirado do natural e lythografado, por Augusto Guglielmi.
Os Srs. assignantes que ainda não tiverem recebido os exemplares os podem pedir na loja de
papel e ferragens, rua direita do Loreto n.º 30, ou declarar na mesma sua residencia, para se
verificar a entrega por via do distribuidor.
A subscripção continua aberta, e as pessoas que quizerem juntar seus nomes aos dos
novecentos e tantos que presentemente ha, o podem fazer na mencionada loja, e na lythografia
de Manoel Luiz, rua Nova dos Martyres, n.º12 = loja de livros rua das Portas de Santa
Catharina n.º19 = loja de estampas á esquina da rua de S. Francisco da Cidade n.º1 = loja de
livros de Bordallo rua dos Capellistas n.º20 livreiro Lemos rua Augusta n.º 198 = loja de
molduras de Margotteau, rua Nova do Carmo n.º 40. Porto = Manoel da Silva Mengo, rua das
Flores n.º 33, e na typographia do Periodico dos Pobres do Porto.
Preço = 480 réis pagos no acto de entrega.
Correio de Lisboa, n.º 748 (27 Fev. 1841), p. 3700.
O Periodico dos pobres, n.º 50 (1 Mar.1841), p.199.

1841-03-01 A photographia na Belgica e no Brasil.
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Facilè est inventis addere, tinhão dito os antigos, e tinhão dito bem. Apenas Arago publicou o
segredo da descoberta de Daguerreótipos, apparecem logo em differentes partes da Europa
outras e outras análogas: já demos conta de Liepman, em Berlim; dá-la-hemos agora da de
Breyer, em Liège. O relatório que dá conta della é feito por Moren, em 5 d’Outubro, á
Academia das Sciencias de Bruxellas, e diz assim:
“Quando se conheccêrão na Belgica os maravilhosos resultados obtidos por Daguerre,
começou o Alemao Breyer, de Berlim, e estudante de Medicina em Liège, a occupar-se, não do
meio de fixar as imagens obtidas pela camara eobscura, segundo o methodo de Daguerre, mas
de achar maneira de reproduzir, sem o auxilio da dita camara obscrua, os desenhos, as gravuras
e os escriptos. Cinco dias antes da memoravel sessão em que Arago leo á Academia das
Sciencias de Paris o seu relatorio ácerca do daguerreotypo, enviei eu ao Sr. Barão de Stassart,
Director desta Academia, um masso sellado doante de testemunhas, em que se contiha o
resultado dos primeiros trabalhos de Breyer, pedindo a sua leitura na sessão immediata.. o
methodo de breyer é tal que, dentro de sete minutos, quando muito, e sem o emprego da
camara obscrura, se obtem a copia exacta de qualquer desenho, gravura ou escripto que seja.
Esta copia obtem-se por meio da influencia dos raios oslares em papel heliographico, que, já
preparado, custa apenas mais um ou meio centesimo por folha que o papel ordinario. O original
que se emprega não soffre a minima deterioração.
Os desenhos obtidos por Daguerre exigem preparativos minuciosos, que se não fazem em
menos de dez ou onze horas, e sobre tudo o emprego da camara obscura.
A descoberta de Breyer póde ter um sem-numero de applicações, e todas da mais alta utilidade:
a perfeição das copias, a imitação rigorosa das gravuras e dos desenhos os mais minuciosos,
comparada com a barateza dos productos, são circumstancias que mereccem a attenção da
academia. Na seguinte Sessão de 5 de Novembro terei a honra de vos communicar os novos
resultados que o inventor tiver obtido.”
O Recreio, n.º 4 (Mar. 1841), p. 84.

1841-03-02 Uma visita o museu de pinturas do Porto.
O defensor do Athleta, n.º 32 (2 Mar. 1841), p.3.

1841-03-03 Costumes Portuguezes.
Saio a 4.ª estampa dos costumes, a qual representa uma Mulher da cidade do Porto. Esta
collecção de estampas saem duas cada mez lithografadas em papel velino, e ricamente
iluminadas. Vendem-se por 120 reis, e subscreve-se a 100 réis cada estampa, pago no acto de
entrega, na loja de Bordallo, rua dos Capelistas n.º 20.
Correio de Lisboa, n.º 742 (3 Mar. 1841), p. 3742.

1841-03-05 Livros para alugar.
Ha um sortimento de todas as novellas portuguesas até hoje publicadas que se alugam por
assignatura de 400 réis por mez, e 960 réis por trimestre, na loja de Bordallo, rua dos
Capelistas n.º20.
A Revolução de Septembro, n.º 95 (5 Mar. 1841), p. 4.

1841-03-07 Julio Trajoni, retratista, ha pouco chegado de Italia, declara ao publico desta Capital que tira
retratos a aleo, em miniatura, e em papel de côres, por módico preço, semelhantes e bem
acabados. Quem quizer utilizar-se do seu préstimo, dirija-se á rua do Crucifixo n.º 57, 4.º
andar.
Periodico dos pobres, n.º 106 (7 Mai.1841), p. 424.

1841-03-07 Vai publicar-se huma excellente collecção de flores próprias para servirem de exemplares para
este genero de pintura, e para bordar; ellas são em grande parte copiadas da natureza, e outras
segundos os modelos que nos forão mandados de diversos paizes do mundo; cada exemplar
conterá tres flores, quando duas não bastem para o encher, já se acha á venda a primeira
estampa na rua Augusta n.º 1 e 126, rua do Chiado n.º 11, pelo preço de 160 réis cada
exemplar, e sendo coloridos a 360 réis.
O Periodico dos Pobres, n.º 55 (7 Mar.1841), p. 220.

1841-03-09 Costumes Portuguezes.
Saio a 5.ª estampa, a qual representa um frade capuxo. Esta collecção de estampas
lithografadas e illuminadas, saem duas cada mez. Vendem-se avulso a 120 réis, e por
assignatura de semestre 1$200 rs. e por anno 2$000 rs. na loja de Bordallo, rua dos Capelistas
n.º 20.
Correio de Lisboa, n.º 747 (9 Mar. 1841) p. 3742.

1841-03-12 O n.º 2 do RECREIO Jornal das Famílias acaba de chegar, é ornado com 2 Estampas; a 1.º a
vista de Ithaca (na Grécia), a 2.º das ultimas modas de Paris com dois figurinos um para
Senhora, e outro para menino. A parte descriptiva é embelezada com interessantes artigos
sobre História, Biographia – Anedoctas – e a lista dos Gravadores Portugueses, o que se torna
digno de ler-se. Para este útil Jornal que conta o 7.º anno da sua duração se subscreve e se
vende avulso – no Escriptorio de Santos rua dos Carrancas n.º 1 e 2 – nas lojas de Garcia aos
passeios da Cordoaria – na de Coutinho aos Caldeireiros n.ºs 11 e 12 – na rua das Flores n.º 23,
e n.º 1A junto á Misericórdia.
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sobre História, Biographia – Anedoctas – e a lista dos Gravadores Portugueses, o que se torna
digno de ler-se. Para este útil Jornal que conta o 7.º anno da sua duração se subscreve e se
vende avulso – no Escriptorio de Santos rua dos Carrancas n.º 1 e 2 – nas lojas de Garcia aos
passeios da Cordoaria – na de Coutinho aos Caldeireiros n.ºs 11 e 12 – na rua das Flores n.º 23,
e n.º 1A junto á Misericórdia.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 61 (12 Mar. 1841), p. 273.

1841-03-16 Costumes Portuguezes.
Saio a 6.ª estampa dos Costumes Portuguezes, a qual representa uma pixeira do Porto. Esta
collecção de estampas, saem duas cada mez: lithographadas, e ricamente illuminadas, vende-se
por 120 rs, e por assignatura de semestre 1$200 rs. e por anno 2$000 rs. na loja de Bordallo,
rua dos Capelistas n.º20.
Correio de Lisboa, n.º 753 (16 Mar. 1841) p. 3756.
O Periodico dos Pobres, n.º 64 (17 Mar.1841), p. 256.

1841-03-17 Costumes.
A Revolução de Septembro, n.º 105 (17 Mar. 1841), p. 4.

1841-03-20 O desejo de appresentar aos leitores deste semanario um espécimen dos desenhos tirados com
um instrumento de recente invenção, o daguerrotypo, nos moveu a estampar a gravura acima,
que é o facsimile de um dos mais perfeitos, que se tem obtido em o nosso paiz. Com muito
custo foi a copia reproduzida na madeira para ser aberta pelo buril, porquanto neste genero de
desenho, alcançado pela acção da luz solar, é a lamina original tão lustrosa que não se póde
fitar nella os olhos por muito tempo e com a firmeza que exige um traslado fiel. Accresce a
delicadeza dos perfis e contornos, que confunde a vista, porque o daguerreotypo copia os mais
miúdos accessorios dos objectos com perfeitíssima exactidão.
Responderemos agora a dois reparos, que todos naturalmente farão sobre a presente gravura:
1.º- Porque faltam os dois torreões lateraes da fachada, um pouco mais salientes, e superiores
ao andar nobre entre elles comprehendido? – É porque a machina, do unico ponto de vista onde
pôde ser convenientemete collocada, só abrangeu o centro da frontaria; e esta condição não
podia ser melhorada, pelo que não se alcançou o tramsumpto da vista geral da frente do
edifício. – 2.º Porque vemos negras as caras das figuras collocadas no rocio anterior ao
palacio? – É porque o proprietario da machina, o Sr. Francisco Mocenig e um seu caixeiro, que
de proposito estiveram defronte della, durante a operação, ficaram mui próximos, e por isso
muito escuros os retratos de suas pessoas, sahindo só desenhados quasi em silhouette,
percebendo-se ao mesmo tempo melhor os claros nos vultos do criado, e da sentinella ao
vestíbulo, porque estavam mais distantes. – Os vãos por causa da sombra tambem sahem muito
carregados.
Dada esta satisfação á curiosidade dos leitores, passaremos a tratar do edifício succintamente.
O Panorama, n.º 203 (20 Mar.1841), p. 89-90.

1841-03-23 O daguerreotipo. – No dia 6 de Março ás 11 horas e um quarto da manhã um grande numero de
curiosos se reuniu no pateo das Tulherias. S. M. o Rei Luiz Fillipe acompanhado da rainha, e
de Mr. Daguerre, do general Haynies seu ajudante de campo, e do seu secretario o barão Fain,
se collocou no pavilhão do relógio com objecto de se retractar com o daguerreotipo.
O rei, com o rosto voltado para o sol, e os braços cruzados sobre o peito, sentou-se n’uma
cadeira dourada com assento de velludo azul celeste, descançando os pés n’uma almofada
tambem de velludo violete. S. M. estava vestido de casaca preta, com lenço branco, e tinha a
cabeça descoberta. Esta operação, na qual se fez uso do daguerreotipo de novo modelo, durou
tão somente tres minutos e meio, cujo tempo o rei conservou a mais completa immobilidade.
O Nacional, n.º 1751 (23 Mar. 1841), p. 12239.

1841-03-23 Na rua Formoza, casa n.º 63, acha-se para vender uma pintura original de Aníbal Carach, cujo
assumpto é =Nossa Senhora da Piedade = que tem de largura 72 pollegadas, e de altura 56;
quem a
pertender comprar, falle na mesma casa, em qualquer dia que não seja santificado.
O Athleta. n.º 5 (23 Mar. 1841), p.3.

1841-03-25 Variedades. O Governo da Baviera concedeu patente de invenção, com privilegio de 20 annos,
ao author d’uma nova descoberta lythographica, a que elle deu o nome de litosterotipia, e
consiste em traçar a escripta ou debuxo, na pedra com uma nova tinta negra ou de cor, e depois
lançar nos vãos uma combinação de ácidos que profunda a pedra até ao ponto de que as linhas
feitas com a tinta ficão com maior relevo do que os caracteres de imprensa. Preparada assim a
pedra, podem tirar-se com a imprensa ordinaria de imprimir todos os exemplares que se
quizerem, os quaes sahem muito mais limpos do que os que são tirados na typographia
ordinária: resultado que se explica não só pelo grande realce das letras ou do debuxo, mas
tambem porque a imprensa de imprimir causa menos pressão que a lythographia.
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tambem porque a imprensa de imprimir causa menos pressão que a lythographia.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 72 (25 Mar. 1841), p. 330.

1841-03-31 RELATORIO do Ministério do Reino: sobre a Imprensa nacional e a typographia.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 77 (31 Mar. 1841), p. 357.

1841-03-31 Noticias estrangeiras. Matheus Sinchi.
Escrevem de Cadix que o Sr. Matheus Sinchi, retratista italiano, e que vivia na hospedaria de la
Corona, se enforcara no seu quarto com uma corda untada de sebo!!! Este pobre italiano, tirava
retratos por imaginação, não de gente viva, mas de defunctos enterrados!
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 77 (31 Mar. 1841), p. 354.

1841-04-00 Descoberta da polygraphia.
Ao que acaba de ler-se ácerca dos trabalhos de Breyer em Liège, devemos accrescentar o artigo
seguinte, que, debaixo do titulo de = Descoberta da Polygraphia = se lê na Phenix de S. Paulo
de 26 d’Outubro [de 1839], onde apparece assignado por Hércules Florence, genro do nobre
deputado o Sr. Alvares Machado. Comparem os leitores as datas, e decidão se o Mundo deve a
descoberta da Photographia, ou pelo menos da Polygraphia, á Europa ou ao Brasil.
“ha nove annos que trabalho neste novo modo de imprimir, e ha mais de seis que o exercito
nesta villa, tendo tambem desempenhado encommendas da capital e de outros pontos da
provincia. É pois bem conhecida esta descoberta entre os Paulistas. Mesmo no Rio de Janeiro,
algumas pessoas que tem alta representação publica, alguns distinctos artistas e negocientes
bem conhecidos, estão informados de que inventei a Polygraphia, e, se fosse preciso, daria os
nomes de muitas pessoas respeitaveis. Não tenho dado ampla publicação a esta descoberta, por
querer aperfeiçoa-la, e é bem claro que nesta villa de S. Carlos eu devia precisar de muitos
recursos para adianta-la mais depressa. Senefelder teve que trabalhar muitos annos sem fructo,
na Allemanha, tão abundantes de recursos, luctando com a perspectiva da miseria; e a
Lithographia levou 17 annos para passar daquelle paiz á França!
“ A Polygraphia é já um facto averiguado que as artes vão adquirir; a prova é, como já disse,
que fazem 6 annos que imprimo por ella para o publico desta província.
“ Um motivo poderoso me impelle a fazer esta declaração. Movido por principios que é inútil
declarar, não tenho feito segredo do meu processo para com pessoas dignas de confiança. Via-
me rodeado de difficuldades locaes; em momentos de total desanimo, julgava que o meu
processo acabaria comigo: quiz inicia-lo entre os artistas, e uma memoria declarando tudo foi
enviada a Paris o anno passado (1839) por obsequio de uma pessoa que tinha a bondade de
apreciar o meu invento.
“Outra memoria mais resumida foi enviada em 1831 pelo Sr. Pontois. Receoso de que estes
escriptos venhão por fim a cahir em mãos que se appropriem totalmente esta descoberta, e
sendo justo que ao menos a idéa fundamental a que serve de origem seha publicamente
reconhecida por pertencer ao seu verdadeiro author, sou impelido a fazer a declaração, que
precede, ao respeitavel publico.
“Outra descoberta minha, conhecida tambem nesta villa, e por algumas pessoas no Rio de
Janeiro, é a Photographia: o escripto que foi enviado a Paris levava no fim estes dois títulos:
Descoberta da Photographia ou impressão pela luz solar. Indagações sobre a fixação das
imagens na camara escura pela acção da luz. Um desenho photographiado por mim foi
apresentado ao Príncipe de Joinville e posto no seu álbum por uma pessoa a quem devo este
favor. Acabo de ser informado que na Allemanha se tem imprimido pela luz, e que em Paris se
está levando a fixação das imagens a muita perfeição. Como eu tratei pouco da photographia,
por precisar de meios mais complocados, e de sufficentes conhecimentos chimicos, não
disputarei descobertas a ninguém, porque uma mesma idéa pode vir a duas pessoas, porque
sempre achei precaridade nos factos que eu alcançava, e a cada uma o que lhe é devido; mas
antecipo esta declaração a respeito da Polygraphia, que tem tão bellas propriedades, para que a
todo o tempo se conheça seu inventor.”
(Diarios do Brasil)
O Recreio, n.º 4 (Abr. 1841), p. 84-85.

1841-04-04 Leilão no Tivoli da Flôr da Murta.
O proprietario deste estabelecimento não querendo continuar, como já annunciou ao publico,
com as suas funcções que no dito local offerecia, decide-se a expôr á venda todos os moveis,
utensílios, e outros objectos que servião no dito recreio, taes como os – Cavallinhos de gyra –
Balouço – Cadeiras – Bilhares – Os lindos jogos do Artilheiro e da Pombinha – Huma rica e
mui bonita Camara Optica – Todos os utensílios do salão de dança – Bandejas – Mesas –
Candieiros – Vidros de illuminação – Ricos transparentes – Fogos piricos &c. &c. &c.
Toda a pessoa que quizer assistir ao dito leilão, fica por este annuncio avisada que ellhe terá
logar no jardim do Tivoli, no dia 6 do corrente mez pelas 11 horas da manhã.



173

logar no jardim do Tivoli, no dia 6 do corrente mez pelas 11 horas da manhã.
O Periodico dos Pobres, n.º 79 (4 Abr.1841), p. 316.
Diario do Governo, n.º 81 (5 Abr. 1841), p. 376.

1841-04-06 Publicações litterarias. Librairie Française de Plantier, rua do Ouro n.º 62 e 63.
Chegaram agora de Paris pelo Paquete os objectos que se esperavam pela Semana Santa,
constando em obras ricamente encadernadas, Albums, Albums-Livres, Albums Grotesques,
Albumes de Salons, Livres Illustrés, magnifiques Cartonnages, Théatres mecaniques,
Biblioteques, etc, etc., etc. estas novidades se acham expostas no dito armazém, todos os dias
desta semana, até ás nove horas da noite.
Diario do Governo, n.º 82 (6 Abr. 1841) p. 379.

1841-04-10 Publicações Litterarias. Publicou-se o retracto do Conselheiro José Ferreira Borges, e para o
qual se receberão  há tempos assignaturas. Como esta obra não sahisse impressa com a
perfeição que o artista esperava, talvez em consequencia de estar por muito tempo desenhado
na pedra, fica aos srs. Assignantes a liberdade de o rejeitar; aqueles senhores porêm que assim
mesmo o quizerem receber, se lhes dará em compensação um retracto do Sr. J. de S. Bandeira,
lythographado pelo mesmo artista.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 84 (10 Abr. 1841), p. 387.

1841-04-12 Saio a 7.ª e 8.ª Estampa (litographada e ricamente illuminada) dos Costumes Portuguezes,
huma figura em vendilhão de basouras, a outra huma lavadeira saloia. Vende-se cada estampa
a 120 reis, e por assignatura 100 réis, pagos no acto de entraga. Assignatura de semestre e
2:000 por anno. na loja de Bordallo, rua dos capelistas n.º 20;
Periodico dos Pobres, n.º 84 (12 Abr. 1841), p. 335.

1841-04-16 Prospecto para a subscripção do Retracto de S. M. a Rainha.
A Direcção do Muzeu Pittoresco, querendo satisfazer aos desejos de muitos dos Srs.
Assignantes, que pedem se publique o retracto de S. Magestade a rainha, desenhado do natural
com todo o esmero e perfeição, tem resolvido da-lo por subscripção, ficando o desenho a cargo
de um dos mais insignes artistas desta Capital, sendo lythographado em papel velin de superior
qualidade: o seu formato será – o dobro do das Estampas, que se publicão no Jornal = Museu
Pittoresco.
As pessoas pois que pertenderem possuir o retrato de S. Magestade, farão suas assignaturas
nas casas dos Srs. Agentes da Sociedade Litteraria, que publica o dicto Jornal, - pagando
adiantado o seu importe, e recebendo no acto, em que fizerem a subscripção, recibos
impressos, e assignados pelos mesmos Senhores.
Os Srs. Agentes, finda a subscripção no seu Districto, terão a bondade de remetter á Direcção
os nomes dos Srs. Assignantes, declarando suas residências, e quantos exemplares pagárão, na
certeza de que a Sociedade tem resolvido, que somente se lythographem as estampas precisas
para is Srs. Assignantes, que, em consequencia dos avisos dos Srs. Agentes, se acharem
inscriptos no livro na occasião da extracção geral, e que se – se não vendao avulsamente.
Concluodo o desenho, e lythographadas as estampas, se extrahirão primeiramente os
exemplares destinados para o Paço; Academia das Sciencias, e Bellas Artes; Camara
Municipal de Lisboa;  começando depois a entrega aos Srs. Assignantes de Lisboa, Provincia e
Ilhas.
A Direcção se compromette a enviar os exemplares pertencentes a cada Agencia bem
acondicionados. Os Srs. Assignantes pagarão no acto da entrega somente 40 rs. pela despeza da
conducção; por quanto todas as mais são á custa da Empreza: no entanto cumpre a advertir que
nas Agencias mais pequenas – deve haver pelo menos 6 Assignantes.
Preço da subscripção 600 rs. por cada exemplar.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 88 (16 Abr. 1841), p. 408.

1841-04-17 Praça do Paço dos Arcebispos de Braga.
[desenho de Pereira, gravura de Coelho]
O Panorama, n.º 207 (17 Abr. 1841), p. 121.

1841-04-18 Sociedade dos artistas lisbonenses.
O Dez Reis, n.º 83 (18 Abr.1841), p. 331.

1841-04-21 Anniversario de Sua Magestade em Villa Real.
A aurora deste dia feliz… o hymno a Rainha, que se tocou ao apparecer o retracto da mesma
Augusta Senhora.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 93 (21 Abr. 1841), p. 428.

1841-04-23 [Experiências sobre a radiação da luz. Plateau e Arago].
O Nacional, n.º 1774 (23 Abr. 1841), p. 12332 a 12334.
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1841-04-26 Porto, 25 de Abril.
O retrato do Conselheiro José Ferreira Borges, lithographado pelo sr. José Alves Ferreira Lima,
está obra de primor. Este Artista mui conhecido nesta Cidade como bom retratista de oleo e
miniatura tem-se destinguido nas obras que tem lithographado, e segundo nos informao, anda
lithographando um retrato de merecimento tal, que um dos entendedores que o tem admirado
diz que o Sr. Alves devia encaixilha-lo e copia-lo em outra pedra para se imprimir: logo que se
publique muita satisfação teremos em tributar a este hábil artista novos elogios.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 97 (26 Abr. 1841), p. 447.

1841-04-26 Lisboa, 26 de Abril.
Teve hontem lugar no Theatro de S. Carlos (…) O seu retrato lytographado e algumas
alegorias engenhosas, cruzavam o Theatro em todas as direcções…
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 97 (26 Abr. 1841), p. 447.

1841-04-28 Museu Pittoresco.
Sahiu á luz (e já foi para as provincias e ilhas) o n. 9 deste interessantissimo jornal, que contém
o nono Quadro Historico de Portugal = D. Affonso Henriques tendo desbaratado Albaráque,
offerece os ricos despojos ao rei de Castella = retrato = Viriato = Offerece este n.º na redacção
bellos artigos d’instrucção e recreio = Historia portugueza – creação dos bancos – Geografia –
Ordem da Trappa – Biografia de Viriato – Viagens – e variedades, e nas capas figurinos das
modas e sua descripção, e lindissimos debuchos para bordar.
Convidamos os amadores das sciencias e das artes a ver o programma desta excellente obra,
que podem pedir – gratis – ao edictor do Museu Pittoresco – aos Caetanos, rua do Loureiro n.
11, 1.º andar, Lisboa.
Subscreve-se para este jornal, unico deste genero em Portugal, em todas as cidades e villas do
reino e ilhas, e em Lisboa em casa do edictor, e lojas do costume.
Preços – anno – n.º 1 até 16 com 32 Estampas em ponto grande proprias para guarnecer as
melhores salas. 4$800. semestre – n.º 1 até 8 – ou 9 até 16, 2$500.
Correio de Lisboa, n.º 784 (28 Abr. 1841), p. 3880.

1841-04-28 Prospecto. As simpatia ou a arte de conhecer pelas feições do rosto, as conveniencias no amor,
e na  amisade, por madame G… Um volume em 32, bom papel inglez, e bom typo, ornado de
32 estampas litografadas, e ricamente illuminadas.
Vendo nós a muita acceitação que teve um resumo de Lavater portatil, ou a arte de conhecer os
homens pelas feições do rosto, posto que carissimo; achando esta obra muito mais interessante,
nao só por ajuizar dos caracteres fizionomicos d’este e d’aquelle sexo, mas tambem por
mostrar as unioes convenientes d’uns, e de outros, considerando-a tao recreavel quanto util;
nos abalançamos a traduzi-la.
Esperamos que este nosso empenho seja bem recebido d’um publico sempre prompto a
proteger a empreza que dê assomos de utilidade.
Subscreve-se para esta traducção com 360 réis, pagando 260 réis, á entrega das primeiras
folhas e estampas, e 120 réis no fim de toda a obra. O preço da assignatura é o mais diminuto
possivel, pois que avulso será vendido o vol. por 600 réis.
Os srs. das provincias, pagarão os 360 rs. adiantados, de que se lhe passará um recibo, pelo
qual fica responsavel a loja de Bordalo rua dos Capellistas n. 20, unica aonde se recebem as
ditas assignaturas.
Correio de Lisboa, n.º 784 (28 Abr. 1841), p. 3880.

1841-05-00 Revelação do segredo da polygraphia.
O Recreio, n.º 5 (Mai. 1841), p. 105-107.

1841-05-02 Daguerreotypo.
Mr. Daguerre faz saber á Academia das Sciencias de Paris que havia descoberto o meio de
fixar as suas imagens em segundo de tempo; podendo por isso applicar-se o processo a fazer
retratos e a objectos que de movem.
O Dez Reis, n.º 95 (2 Mai.1841), p. 380.

1841-05-02 Gravura em metaes.
Mr. Melloni communicou á academia de Paris que Mr. Cirelli, de Napoles, conseguira obter
chapas gravadas em metal por methodos galvanoplasticos – Consiste a sua descoberta em
formar immediatamente a chapa gravada completamente sobre um simples desenho. Mr.
Melloni apresentou varias chapas ao exame da academia. – Não se declara o processo por que
Mr. Cirelli pretende um privilegio.
O Dez Reis, n.º 95 (2 Mai.1841), p. 380.

1841-05-06 O retrato do barão da Ribeira de Sabrosa se acha á venda nas lojas de estampas na rua do
Arsenal n.º 24, e rua do Loreto n.º 30, pelo preço de 300 rs.
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A Revolução de Septembro, n.º 143 (6 Mai. 1841), p. 4.
Periodico dos Pobres, n.º 105 (6 Mai.1841), p. 420.

1841-05-08 Exposição de productos da industria nacional, feita pela Sociedade Promotora, no mez
d’Agosto de 1840.
[fábricas de seda; de fiação e tecidos;estamparia; lãs; louça]
A Sociedade Promotora da Industria Nacional, desejando quanto em si cabe apresentar ao
publico, os produtos das differentes fabricas, e industria portugueza, e considerando que o
melhor meio para o complemento deste seu desejo era o fazer uma exposição publica dos
mesmo productos, á imitação doutra feita na mesma Sociedade no anno de 1838, convidou os
differentes fabricantes e artistas do reino pata uma segunda Exposição, que teve lugar no mez
d’Agosto de 1840: E ainda que a concorrência dos productores não fosse em tão grande
quantidade como era de desejar, e a Sociedade se lisongeava obter, foi com tudo esta segunda
exposição mais abundante em produtos do que a primeira. Em reconhecimento pois aos
concorrentes, que se prestarão a auxiliar a sociedade desta sua exposição, se publica a lista
geral ds artefactos, que estiverao expostos ao publico, acompanhada de breves observações
sobre os mesmos, e seus dignos proprietários.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 108 (8 Mai. 1841), p. 494-95.

1841-05-11 Exposição de productos da industria nacional, feita pela Sociedade Promotora, no mez
d’Agosto de 1840.
[XVII. Bellas Artes]
Apparecerão na exposição oito quadros de paizagens, executados pelo Sr. João José Ferreira de
Sousa, coronel d’engenheiros, e lente jubilado da eschola do exercito, os quaes merecerão
notavel acceitação e apreço dos artistas, e de outras pessoas intelligentes que os observarão.
Constao estes de quatro paisagens, fixadas em um quadro, desenhadas á penna, n’um estilo
livre, e franco; duas ditas coloridas, a agoarellas; duas a cepia, representando uma o convento
da Bataha; outra desenhada a lápis e mais duas paisazens, desenhadas á penna, das quaes a
mais pequena, é levada ao ultimo ponto de acabamento, todos os artistas, e amadores de Bellas
Artes conhecem a difficuldade de representar os variados objectos da natureza com aquella
ilusão de verdade, que possa atrahir os espectadores, e merecer a attenção que merecem as
obras do Sr. Sousa. Amigo, e imitador do distincto professor de paizagem, Mr. Comte, a quem
deve algumas instrucções sobre a arte, o Sr. Sousa tem sabido adquirir um estilo cheio de graça
e delicadeza, que muito o honra, e accredita. Os ares, as agoas, as pedras, e com especialidade
as arvores são tocadas com uma franqueza, e um gosto que tornao mui apreciáveis os seus
desenhos.
A paizagem, em que se representa o convento da Batalha, é digna de séria attenção pelas
difficuldades que offerece, e ainda que o Sr. Sousa não a deu por completa, merece com tudo
um lugar muito distincto. Todos, e cada um dos quadros apresentão uma prova incontestável
do relevante prestimo do Sr. Sousa, já pelo caracter de verdade, que soube dar a cada um dos
objectos insensíveis, e animados, que formão o grande quadro da natureza, já pelo gosto e
graça, que derramou em cada um d’esses objectos, nos quaes se descobre uma invensivel
delicadeza, com que soube manejar a penna de mil differentes modos para levar a effeito obras
de tão subido merecimento; chegando a imitar a subtileza do buril na igualdade, e pureza dos
traços, testemunho claro do génio que possue para a arte de gravura, o que especialmente se
conhece o mais pequeno desenho, que apresentou na exposição, que illude a vista do
observador intelligente, parecendo antes gravado ao buril, do ue feito ao bico da penna.
Honra seja dada ao seu distincto merecimento; honra á pátria que ainda nutre em seu seio,
verdadeiros amigos do aperfeiçoamento das artes portuguezas.
O quadro feito ao bico da penna pelo Sr. José Augusto Cabral de Mello e Silva, da cidade
d’Angra = Ilha Terceira = foi visto com muita curiosidade, e mereceu geraes louvores a
perfeição, delicadeza, e paciência de seu digno author.
Attrahirão tambem a attenção publica os quadros do Sr. Duluc pintados, a oleo, de uma vista
do jardim de S. Pedro d’Alcantara, e um jogo de cavallaria. Alem destes quadros devemos
mencionar os principios de desenho feitos pela senhora D. Maria das Dores, discípula do
collegio da rua da Roza, que abonão as disposições em que se acha, para chegar á perfeição
desta arte.
As Lythographias, que apresentou o Sr. Valentin Ziegler, com lythographia e armazem de
muzica no largo do Calhariz n.º 41, merecerão muito louvor.
A senhora D. Maria Amelia Vidal, de Villa Franca de Xira, que já na exposição do anno de
1839 surpreendeu a attençao publica, plea novidade do lenço de caça bordado com plumagem
de penna de pavão […+ Maria das Dores, tapete] .
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O Sr. Joaquim Manoel Martins, encadernador, livreiro na calçada do Combro n.º 54 e 55,
defronte dos Paulistas, tão accreditado já nesta cidade pela perfeição com que faz as suas
obras; deu agora mais uma prova de incansável esmero, que o tem guiado á perfeição, imitando
as melhores encadernações estrangeiras, e qe mui ligeiramente apresentou nesta exposição,
mais com o fim de despertar os da sua mesma classe, d que como prova do seu saber, e
reconhecido merecimento.
O Sr. Margotteau estabelecido nesta cidade, artista e professor de molduras e portas douradas,
que tão louvavelmente se esmera em ensinar portuguezes na sua arte, apresentou uma rica
porta para interior de sallas, e na moldura em forma de monumento gótico, por elle feitas, uma
abonação superior do seu engenhoso talento, e do honroso credito que tem sabido adquirir.
A moldura composta pelo mesmo Sr. e executada pela sua discípula a Senhora Caetana
perpetua da santa cada da misericordia, que hoje conta já quatro annos de estudo, foi vista com
muito interesse, e mereceo os maiores louvores, pelo adiantamento e perfeição em que se acha
nesta arte.
O Sr. João Rebello da Costa, morador na rua de S. Domingos á Lapa n.º 78, fez ver na pequena
commoda em forma de toucador, que apresentou, um testemunho do seu merecimento, e
engenhosa habilidade. A paciencia, que este curioso teve para matizar com enfeites de musgos,
e limos de mar, este objecto mereceo muita attenção e geraes louvores.
A copia da estatua equestre, feita de jaspe, pelo Sr. Herculano Antonio de Moncada que hoje se
acha empregado no conservatorio d’artes e officios, no extincto convento dos Marianoa, e que
ja figurou com pasmosa admiração, na exposição do anno de 1838, foi novamente vista com a
mais escropulosa attenção […]
Por ultimo appareceo na exposição uma imagem em vulto de St.ª Thereza de Jesus, feita em
marfim pelo Snr. Manoel José Vieira, da cidade de Braga, que não póde ser commemorada
sem os merecidos elogios. […] este artista, que se encarrega de fazer quaesquer obras, que se
lhe encommedem neste genero, nos incita a que gostosos o recomendemos á protecção e
estimulo de nossos concidadãos.
Lisboa, 31 de Agosto de 1840.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 110 (11 Mai. 1841), p. 505.

1841-05-13 Variedades.
Isenring, celebre pintor da Suissa, inventou um apparelho pelos principios do Daguerréstypo,
pelo qual está habilitado a tirar retratos de qualquer grandeza e com os olhos abertos: esta
última condição tem sido sempre olhada como a mais difficil de conseguir. (For. Rev.)
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 112 (13 Mai. 1841), p. 514.

1841-05-13 Industria Franceza.
Tem a França actualmente 82 museus: 150 escholas de Bellas Artes, e 2231 artistas, que tem
produzido obras celebres, ou cujos artefactos tem sido expostos ao publico, a saber: -
1096 pintores – 150 esculptores – 113 gravadores – 263 architectos – e 309 debuxadores. Paris
tem 35 escholas de Bellas Artes – 20 museus – 773 pintores – 106 esculptores – 102
gravadores – 195 architectos – e 205 debuxadores
total: 1385 artistas.
(Pobres de Lisboa )
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 112 (13 Mai. 1841), p. 514.

1841-05-13 Microscopio Solar. – Inventou-se em Hart-ford (Estados-Unidos) um microscopio solar de uma
perfeição extraordinária, que augmenta os objectos tres milhões de vezes e ainda quatro
quando é mui viva a claridade do sol. Com o auxilio deste instrumento, que sem emphaze se
póde qualificar de maravilhoso, se descobrem nas moléculas farinaceaes animaes vivos que
parece que tem dous pés e meio de comprido. O ferrão de uma abelha commum parece que tem
quatorze pés de comprido, e n’uma gota de vinagre se descobrem serpentes de seis a oito pés
de comprimento. Parece que o governo americano propõe-se comprar este microscopio.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 112 (13 Mai. 1841), p. 514.

1841-05-18 Costumes Portuguezes.
Saio a 9.ª estampa dos Costumes Portuguezes, a qual representa um galego com a gaita de
foles, e outro de bandeira pedindo para a festa do Espirito Santo.
Vende-se por 120 rs, e por assignatura de semestre 1$200 rs. e por anno 2$000 rs. na loja de
Bordallo, rua dos Capelistas n.º20.
Correio de Lisboa, n.º 802 (18 Mai. 1841), p. 3952.

1841-05-22 A typographia.
Archivo popular, n.º 21 (22 Mai. 1841), p. 166.
Archivo popular, n.º 22 (29 Mai. 1841), p. 171.
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1841-05-24 [Descrição do baptizado do conde de Paris na igreja de Nossa Senhora]
[…] Por dentro das archi-voltas das tribunas altas, via-se uma galeria de medalhões cercados
de flores representando sanctos...
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 121 (24 Mai. 1841), p. 549-550.

1841-05-25 Revista litteraria, periodico de litteratura, philosophia, viagens, sciencias e bellas artes.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 122 (25 Mai. 1841), p. 551.

1841-05-25 Instrução primária e secundária: colégio J. L. Monteiro [desenho nas horas de recreio: duas
horas por semana]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 122 (25 Mai. 1841), p. 551.

1841-05-27 Concurso para a edificação do teatro Nacional, condições.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 124 (27 Mai. 1841), p. 561-562.

1841-06-01 Grande sortimento de pedras litographicas de superior qualidade em ttodos os tamanhos,
chegadas recentemente de Alemanha, vendem-se por preço mais módico do que até hoje se tem
vendido as desta qualidade, na rua da Prata, n.º 160, 2.º andar.
Periodico dos pobres, n.º 152 (1 Jun. 1841), p. 424.

1841-06-04 Sairam as primeiras oito estampas lithografadas e iluminadas, assim como a primeira folha de
impressão da nova obra intitulada = As simpathias, ou a arte de conhecer pelas feições do
rosto, as conveniencias no amor e na amisade. Esta obra contém 32 estampas, e seis folhas de
impressão, subscreve-se com 360 réis por toda a obra, e vender-se-ha a 600 rs. na loja de
Bordallo rua dos Capellistas n.º 20.
Correio de Lisboa, n.º 815 (4 Jun. 1841), p. 4004.

1841-06-07 Pedras litographicas de superior qualidade, recentemente chegadas da Alemanha, vendem-se
na rua da Prata n.º 160, 2.º andar.
Diario do Governo, n.º 158 (7 Jun. 1841), p. 723.

1841-06-10 Variedades.
O daguerreotypo faz todos os dias novos progressos; muitos artistas tem levado á perfeição a
arte de fazer reproduzir a figura humana. Um deles, Mr. Bisson filho e um dos mais felizes,
isto é, um dos mais hábeis; alguns segundos lhe bastão por obter um retracto com tanta mais
segurança quando o modelo se colloca á sombra.
(Courier Franc. de 24 de Maio)
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 135 (10 Jun. 1841), p. 610.

1841-06-11 Subscrição para monumento a Sabrosa.
A Revolução de Septembro, n.º 171 (11 Jun. 1840), p. 3.

1841-06-15 José James Forrester.
O Athleta, n.º 70 (15 Jun. 1841), p. 1.

1841-06-19 Theatro italiano.
[Pintura do pano de cena por Paulucci]
[…] é um simples quadro com a Serra do Piar e Rio Douro e a Ponte, que póde servir para
panno de divisão d’actos, mas não para panno de frente: com tudo todos concordão no seu
merecimento, e no primor da pintura, e elogião o seu Author, que tem certo muito
merecimento.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º143 (19 Jun. 1841), p.644.

1841-06-21 Tivoli da Flor da Murta
Participa-se ao publico, que terça feira 21 do corrente, terá lugar neste estabelecimento a 1.º
representação da Lanterna Magica, fogos píricos e Fantasmagoria. Principiará ás 8 horas e
meia.
O Periodico dos Pobres, n.º 144 (21 Jun. 1836), p. 576.

1841-06-23 Typographia Commercial Portuense.
Comissão para receber propostas para a compra de todas as Imprensas, Typo, Utensílios, e
mais objectos que constituem o fundo deste
Estabelecimento…
O Athleta, n.º 76 (23 Jun. 1841), p. 1.

1841-06-23 publicação litteraria.
PANORAMA.
Chegou o n.º 216 – traz uma vista da Cathedral de Vizeu.
O Athleta, n.º 76 (23 Jun. 1841), p. 1.

1841-06-26 Guimarães:- igreja de S.ta Maria do Campo da feira, e contornos.
[desenho de Pereira, gravura de Coelho]
O Panorama, n.º 217 (26 Jun. 1841), p. 201.
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1841-06-26 Igreja e torre dos Clérigos no Porto.
[gravura de Coelho]
O Panorama, n.º 217 (26 Jun. 1841), p. 201.

1841-07-02 Sahio á luz o 5.º caderno da Biographia das personagens illustres de Portugal, que contém as
biographias e os retratos do célebre abade Correa da Serra, do navegador Fernando de
Magalhães, e da princeza D. Maria, filha d’El-Rei D. Manoel. A perfeição dos desenhos desta
Collecção, e o interesse de uma obra d’esta natureza, a tem feito estimar por todas as pessoas
intelligentes, que certamente continuarão a animar a sua publicação. O 6.º caderno publicar-se-
ha brevemente.
O Dez Réis, n.º 142 (2 Jul.1841), p. 568.

1841-07-05 Bellas Artes.
Terça feira 29 de Junho, foi o anniversario de abertura do Museu de pinturas desta cidade.
Tivemos occasião de o visitar e penhorou-nos o modo como o snr. Joaquim Rodrigues Braga,
director delle, tratava tods os visitantes. Vimos o damoso tinteiro de trabalho chinez em que se
notam figuras e lavores da maior perfeição de madre-perola e ouro embutidos em tartaruga;
este tinterio alem do seu merecimento instrinseco tem o merecimento histórico d ser dado por o
P. Paulo 3.º ao B. D. Fr. Bartholomeu, depois do concilio a que assistiu.
No resto do estabelecimento ha peças de muito valor, entre ellas as duas excellentes pinturas de
David, a adoração dos Reis Magos ao Menino, e a flagellação de Christo, parecendo amblas
originaes; mas talvez com certeza só uma dellas. Ha pinturas escolhidas das escolas de Rubens
e Romana, e outros dos nossos afamados pintores Francisco Vieira e Sequeira.
O snr. Joaquim Rodrigues Braga bem merece do publico pelo bom arranjo e asseio com que
tem este estabelecimento de que é director. por esta occasião  fallaremos d’um quadro histórico
que o snr. Braga na qualidade de Lente de Pintura Historica, Anatomia Pictórica e Perspectiva
Linear e Optica deu para a academia, segundo o artigo 11 dos estatutos e lei da mesma.
O Athleta, n.º 83 (5 Jul. 1841):

1841-07-07 Pedras litographicas de superior qualidade, recentemente chegadas da Alemanha, vendem-se
na rua da Prata n.º 160, 2.º andar.
Diario do Governo, n.º158 (7 Jul. 1841), p.723.

1841-07-08 Na loja de Novaes ás Hortas se vende o retracto de José Ferreira Borges em bom formato para
caixilho.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 159 (8 Jul. 1841), p. 721.

1841-07-08 Typographia Commercial Portuense.
Em virtude das resoluções tomadas pela assembleia geral de accionistas em 16 de junho do
corrente anno, acha-se nomeada uma commissão para o fim de receber propostas para a
compra de todas as imprensas, typo, utensilios, e mais objectos que constituem o fundo deste
estabelecimento, a dinheiro do contado; podendo as ditas propostas abranger a totalidade dos
mesmos objectos, ou referir-se sómente a parte delles, devendo todavia entender-se que a
commissão nao tomará conhecimento destas ultimas senão quando sua reunião abranja a
mesma totalidade dos objectos da Typographia. As propostas devem ser remettidas, até ao dia
31 de Julho proximo seguinte, em carta fechada, dirigida ao administrador da typographia
Commercial Portuense, largo de S. João Novo n.º12, e devem trazer no sobscripto, no canto
esquerdo, a palavra Proposta. Todos os objectos acima referidos podem-se ver diariamente, de
manhã, desde as 10 até ao meio dia, e de tarde, desde as 2 até ás 4: e tambem constarão dos
inventarios a cuja impressão se está procedendo.
Porto, 21 de junho de 1841.
Diogo Kopke. José Pereira Reis. Francisco José Coutinho.
Correio de Lisboa, n.º 839 (8 Jul. 1841), p. 4099.
A Revolução de Septembro, n.º 191 (8 Jul. 1841), p. 4.

1841-07-09 Sahiram as segundas oito estampas illuminadas, com a segunda folha de impressão da nossa
obra intitulada = As Simpathias, ou a Arte de conhecer pelas feições do rosto, as conveniencias
no amor, e na amisade. = Esta obra contém 32 estampas, e seis folhas de impressão, as pessoas
que subscreverem antes de concluida a obra pagarão sómente 360 réis, por toda a obra, pois
que depois de prompta custará 600 réis, na loja de Bordallo rua dos Capelistas n.º 20.
Correio de Lisboa, n.º 840 (9 Jul. 1841), p. 4103.

1841-07-14 Typographia commercial portuense.
O inventario dos prelos, typo, moveis, utensílios &c. acha-se já impresso, e póde obter-se na
mesma Typographia, largo de S João Novo n.º 12.
O Athleta, n.º 92 (14 Jul. 1841), p. 4.

1841-07-18 Sahiu o 4.º numero da collecção de Flores já annunciadas, o qual com os três antecedentes se
acha à venda na rua Augusta n. 1 e 126, ao Chiado n. 11, rua do Loreto n. 78, rua dos
Cappellistas n. 20, calçada do Combro n. 55. em todas estas lojas se assigna para esta linda
collecção pelo preço de 140 rs. cada n., e colorido 340 rs., recebendo-se com a entrega do 1.º o
importe do 2.º, com a do 2.º a do 3.º, e assim por diante. Vende-se avulso a 160, e a 360
coloridos.
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acha à venda na rua Augusta n. 1 e 126, ao Chiado n. 11, rua do Loreto n. 78, rua dos
Cappellistas n. 20, calçada do Combro n. 55. em todas estas lojas se assigna para esta linda
collecção pelo preço de 140 rs. cada n., e colorido 340 rs., recebendo-se com a entrega do 1.º o
importe do 2.º, com a do 2.º a do 3.º, e assim por diante. Vende-se avulso a 160, e a 360
coloridos.
A Revolução de Septembro, n.º 191 (8 Jul. 1841), p. 4.

1841-07-20 Filantropia.
A Revolução de Septembro, n.º 201 (20 Jul. 1841), p. 2.

1841-07-24 A luz.
Archivo popular, n.º 30 (24 Jul. 1841) p. 238-39.

1841-07-24 Quando vamos a qualquer sala, das elegantemente adornadas, vemos em cima das mezas, e dos
bufetes muitas coisas variadas, e de gosto, que se ali poem para distracção das visitas, que
esperam que a dona de casa dê o ultimo frisado ao ultimo caracol do seu cabelo, verdadeiro ou
fingido; em outras partes ha tambem Albums de varias pinturas, com o mesmo fim; todos
gostam de ver aquelles objectos d’arte; passam entretidos as longas horas de uma noite de
inverno; porque rasão não hei-de ter eu desculpa de ficar ali parado a ver aquele typo de
miseria humana? Valerá menos o original do que a cópia? Ás vezes succede assim – quasi
sempre, quando o original é um desvalido…
A Revolução de Septembro, n.º 205 (24 Jul. 1841), p. 1.
[folhetim: scenas da historia contemporanea]

1841-07-26 Variedades. Descobertas industriaes e scientificas do mez de Julho. – Mr. Daguerre,
electrisando a chapa metallica carregada d’iodo, e conservando-a isolada obteve imagens em
um millionesimo de segundo. É descoberta que vai produzir uma grande revolução na
photographia.
N.B. No relato dos jornaes francezes da sessão d’academia das sciencias de 28 de Junho
pedem-se as provas das experiencias de Daguerre, apesar da exposição favoravel que destas fez
Arago: quando mesmo não seja possível pela rapidez com que a chapa electrisada recebe as
impressões expostas à luz, a descoberta é reputada pelo lado scientifico de grande magnitude:
se fôr possível leva-la a execução, o processo poderá dar a imagem de uma assemblea com as
expressões de todas as phisionomias nesse momento.
(J. das C. V.)
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 174 (26 Jul. 1841), p. 794.

1841-08-01 Lyceo de Minerva.
Rua larga de S. Roque, n.º 69 A 1.º e 2.º andar.
[com desenho historico e de architectura civil a 2$400 reis mensais]
Correio de Lisboa, n.º 860 (1 Ago. 1841), p. 4183.

1841-08-01 Sahiram 24 estampas iluminadas, e trez folhas de impressão da nova obra intitulada = As
Simpathias, ou a Arte de conhecer pelas feições do rosto, as conveniencias no amor, e na
amisade. = Esta obra contém 32 estampas, e seis folhas de impressão, subscreve-se com 360
réis, por toda a obra, e vender-se-ha avulso a 600 réis, na loja de Bordallo rua dos Capelistas
n.º 20.
Correio de Lisboa, n.º 860 (1 Ago. 1841), p. 4183.

1841-08-21 Do objecto e utilidade dos jornaes populares.
Que a instrucção é um dos elementos da felicidade compatível com a vida humana, é

axioma que ninguem contesta: os recursos e honras que o saber alcança; os erros, que destroe,
nocivos ao bem corporeo e á paz d’espirito; o entretenimento, que facilita, desterrando habitos
perigosos, ou o ocio gerador de vicios; a consolação, que ás vezes só elle pode offerecer em
horas atribuladas da existencia: são outros tantos estimulos que instigam o homem a despojar-
se do pesado e grosseiro manto da ignorancia, e a diligenciar aprender não só o que a cada um
em particular importa, segundo sua condição, mas tambem o que diz respeito ao estado moral
e civil da sociedade, á disposiçãó da maquina do mundo, á variedade de povos e multidão de
entes que occupam a terra, em summa a todas as idéas e a todos objectos sensiveis, sobre que
mais frequentemente recahe a diaria conversação. Á espeiritual tendencia de nossas almas
ajuntam-se as sobreditas rasões de conveniencia propria; e á proporção que os homens dão
mais valor ás faculdades intellectuaes cresce o desejo d’instrucção, e a nossa especie se
aprefeuçôa e gosa mais  commodos pela acquisição de conhecimentos e pela cultura do
espirito.

Como porem as jerarchias, as condições sociaes, as profissões e mais circumstancias
peculiares dos individuos variam infinito, diversificam muitissimo em copiosidade e em fundo
os manaciaes onde um povo farta a sêde d’instrucção; mas escaços e exhaustos os acham
muitas vezes classes inteiras, não menos sequiosas, e que tembem della carecem appropriada a
seu modo de existir; e principalmente acontece isto, como a experiencia nos tem mostrado,
quando os governantes não podem ou não sabem distribuir os meios d’instrucção, conforme as
necessidades publicas e as escalas da sociedade a que presidem. – Convem-nos expôr tão
somente considerações geraes, porque se exemplos quizerámos adduzir, de casa os teriamos e
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os manaciaes onde um povo farta a sêde d’instrucção; mas escaços e exhaustos os acham
muitas vezes classes inteiras, não menos sequiosas, e que tembem della carecem appropriada a
seu modo de existir; e principalmente acontece isto, como a experiencia nos tem mostrado,
quando os governantes não podem ou não sabem distribuir os meios d’instrucção, conforme as
necessidades publicas e as escalas da sociedade a que presidem. – Convem-nos expôr tão
somente considerações geraes, porque se exemplos quizerámos adduzir, de casa os teriamos e
de todos os tempos. – Fundaram-se academias, gymnasios, e aulas, já para cursos geraes e
completos, já para determinadas applicações; reuniram-se innumeraveis livros em copiosas
bibliothecas, collocaram-se producções da natureza e da arte em museus e galerias; e aos
sabios de profissão, aos alumnos que podiam frequentar as escholas das cidades principaes, e
aos habitantes destas, bem mantidos e senhores do seu tempo ou das suas horas de recreio, não
faltaram meios de frenquentarem os estudos, que mais lhes convinham ou mais lhes apraziam.
Se porem lançar-mos os olhos para as terras das provincias [já não dizemos povoações
pequenas, porem muitas villas populosas], onde estão esses providentes recursos! Quanto a
livrarias – apenas algumas obras escolhidas á vontade dos proprietarios n’algumas casas
abastadas; e desta regra raras serão as excepções: pelo que respeita a aulas – as de primeiras
letras, e talvez uma cadeira de grammatica latina. Averiguemos porem mais os factos para
melhor chegar-mos á nossa balisa. Porventura por todos esses logares do reino, e aqui mesmo
dentro da capital, a maioria dos cidadãos achar-se-há desavagada no decurso da semana para ir
escutar lições, ou entreter-se no gabinete de leitura? Porventura a maxima parte da gente
popular [ainda exceptuando muitos e muitos jornaleiros] que vive de seu trabalho incessante, e
restricta economia, póde dispensar quantias para livros apesar da diminuição que esses tem
soffrido no preço? – E esse livros não são pelo commum outras tantas especialidades, sendo
preciso possuir muitos para aprender alguma cousa? – E os mais baratos não são escriptos em
francez, idioma que nem todos entendem? Claro está que as respostas affirmativas a estas
nossas interrogações indicarão outras tantas causas inferiores, e tambem n’algumas mais
acima, que de bom grado a acceitariam, se lhes fosse facilitada.

Não haverá pois um meio de remover taes impedimentos, de vulgarisar, quanto seja
possivel, os beneficios da typographia? – Há; e as nações cultas da Europa o reziram á pratica
neste seculo, em que o entendimento e a industria dos homens se tem desenvolvido com
pasmosa actividade e avantajados effeitos: Portugal o adoptou, e de que não foi em vão dará,
entre outros, testemunho a extracção deste nosso jornal. Conceberam os espiritos generosos,
amantes da sua patria e dos progressos de humanidade, que o methodo melhor adaptado á
diffusão dos conhecimentos era publicar a prasos certos, por modico preço, um escripto que em
seu determinado quadro appresentasse, sem ordem apparente [porque a variedade deleita], as
doutrinas mais correntes e proveitosas, as noticias que mais conviesses para sustentar as
conversações e entender os papeis públicos e os discursos oratorios; qua admitisse ora a
historia natural e a physica, ora a historia civil e a geographia, tanto os methodos praticos em
objectos uteis á vida, como os preceitos e conselhos moraes, necessaros á conservação e paz da
sociedade. Ocorreu tambem que muito ajudaria este plano a alliança do desenho com a
escriptura; que a combinação das noções, adquiridas pela inspecção dos objectos representados,
com o resultado das operações do entendimento daria mais força á instrucção, e auxiliaria
poderosamente a memoria. Poz-se por obra a designio, começado em Inglaterra há poucos
annos pelos editores do Penny Magazine, e hoje em voga por toda a Europa. O que era
tentativa tornou-se facto permante: e conseguiu-se que pessoas adversas á leitura, e que se
assustavam á vista de um livro, adquirissen o util habito de lêr; que as creanças alcançassem
por gosto proprio idéas e noções, que só por largos annos e com o peso e enfado regular
obteriam; nem se objecte que nesses jornaes há assumptos superiores á intelligencia das
creanças; são elles o repositorio dos variados ramos do saber; contem doutrina para todos.
Conseguiu-se que o homem laborioso nos dias guardados pelo preceiro ecclesistico, e nas horas
anticipadas ao sommo tivesse uma distracção innocentee proficua, sem o sacrificio de seus
havêres, e de fórma que a instrucção o fosse visitar semanalmente na sua officina: e sem que
elle o sinta, e tomando por entretenimento o que na realidade é estudo, gradualmente se colloca
muito acima dos que entregues á gula e a outros vicios consomem a existencia physica,
depravando a alma. – Ponhâmos exemplos: apparecem os jornaes politicos, que esses tambem
hoje são vulgares, e por outras rasões alheias das nossas é mui preciso que o sejam; apparecem
dizemos, com suas compridas columnas cheias da relação de um incendio, ou catastrophe
similhante, acontecido n’uma capital importante da Europa: quanto não é grato ao artista, que
já tem lido do jornal de instrucção popular a descripção da cidade, opoder introduzir na
conversação o seu dito, avaliando em certo modo a importancia da perda, e conhecendo
d’antemão o gráu de estima e venração, que mereciam taes e taes edificios singulares, que
foram destruidos! – Suscita-se a guerra entre dois povos; relatam os gazetas os sucessos: mas o
leitor assiduo dos jornaes litterarios já conhece a indole, os habitos, e alguma cousa da
historiamdesses povos, e a sua memoria lhe vai fornecendo reminiscencias, que lhe tornam
mais comprehensivel a relação da folha diaria: ouve o orador sagrado na tribuna, o deputado ou
senador no parlamento, e comprehende as passagens historicas, sabe de que homens distinctos
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d’antemão o gráu de estima e venração, que mereciam taes e taes edificios singulares, que
foram destruidos! – Suscita-se a guerra entre dois povos; relatam os gazetas os sucessos: mas o
leitor assiduo dos jornaes litterarios já conhece a indole, os habitos, e alguma cousa da
historiamdesses povos, e a sua memoria lhe vai fornecendo reminiscencias, que lhe tornam
mais comprehensivel a relação da folha diaria: ouve o orador sagrado na tribuna, o deputado ou
senador no parlamento, e comprehende as passagens historicas, sabe de que homens distinctos
se adduziram as citações de palavras ou acções, porque tem lido lances memoraveis da historia
e biographias de pessoas illustres. – Falla-se de um invento prodigioso, de m sucesso
extraordinario, de um phenomeno natural mas assombroso; e o leitor dos jornaes populares não
se embevece em estupida admiração: não imputa a feiticerias esses casos; porque já tem lido
muitos similhantes, que lhe quadraran com a rasão natural, e porventura eram mais estupendos:
e quanta não é a sua gloria citando uns por accasião de outros mais modernos, e ostentando
assim o seu animo despreocupado, e a sua literatura, tão facilmente adquirida!

Seria um extenso artigo o que procurâmos reduzir a poucas phrases, se nos dilatassemos
em circumstanciar todas as vantagens resultantes da vulgarisação dos conhecimentos uteis [e
por util temos tudo o que é saber] por meio destes jornaes, que o publico recebe com gosto, os
verdadeiros sabios com applauso, e só o charlatanismo litterario com displicencia e até com
odio, porque lhe arrancaram das mãos a varinha, ornada de ouropeis, com que fascinava as
turbas.

As empresas que dirigem publicações tão interessantes tem grandes despezas, para
preencheren seus louvaveis fins; quem mandar á imprensa uma folha de papel de annuncios,
ou objectos similhantes, não póde desconhecê-las. Mas quando o applauso corôa a diligencia,
quem por desleixo abandonará a tentativa reconhecida como prestadia e digna de se
prosseguir?- Eis a rasão porque se dobra o esmero e se continuam os esforços, não só para não
desmercer no publico conceito, que é isso capricho proprio, mas tambem para progredir, para
se perpetuar a vantagem, que nestas instituições litterarias e seus trabalhos geralmente se
reconhece. – O governo, que não deve fundar-se em temor, mas em amor; o governo, que por
certo conhece a tendencia das gerações actuaes, e as necessidades peculiares da nação, tem
contributo, e honra seja feita aos diversos membros de que se diffundam pelo reino os jornaes
populares: talvez porem que, com a decisão das camaras legislativas, mais alguma cousa
podesse fazer a beneficio destes vehiculos da publica instrucção?.... – Tão modico é o preço de
cada exemplar, que a todas as fortunas se facilita; mas nas provincias e já fóra de lisboa a
pouca distanci, este preço dobra-se e talvez se triplica, e acontece isto onde mais preciso é
derramar o habito de leitura, onde outros entretenimentos muitas vezes fallecen, ou, por seren
identicos com os trabalhos usuaes nos dias de descanço, se tornam aborrecidos.

A Direcção da Sociedade que publica o presente jornal lembrou-se de levar á Camara
dos Deputados da Nação uma representação a este respeito, e da sabedoria dos procuradores
do povo aguarda favoravel decisão em materia que ao povo tanto interessa.

Provavel é que obtendo-se para as publicações litterarias, que sabem em periodos
regulares e sucessivos, a isenção dos portes, não só as empresas se fortificarão pela pluralidade
dos assignantes, mas a instrucção do povo irá em augmento; e com ella a habilitação para o
desempenho dos encargos sociaes, quer civís, quer particulares. Ninguém, a não pôr a mira em
tyrannias, violentas mas sempre momentaneas, desconhecerá hoje esta máxima: instrui o povo
se quereis que seja virtuoso.
O Panorama, n.º 225 (21 Ago. 1841), p. 270-272.

1841-08-26 Publicação Litteraria. Revista Universal.
Este seculo, tão destruidor como creador, matou a livraria, e poz em seu lugar o

jornalismo. Assim devia de ser, porque este seculo é popular.
Os livros eram a muita sciencia para poucos homens; os jornaes sam um pouco de sciencia
para todos. O que os livros monopolisavam, os jornaes o derramam como podem; é subdivisão
e generalisação da propriedade applicada por toda a parte ás luzes.

As vantagens d'este novo systema sobrelevam indubitavelmente os seus inconvenientes.
Mas ainda que assim não fôra, este novo sytema é um facto positivo; como tal pede o bom
juizo que se acceite, e - acceito - se procure sacar d'elle o maior aproveitamento.

Todos os partidos, semi-partidos, e variações de partidos, tem jornaes para derramar as
doutrinas de suas diversas politicas.

A ociosidade devassa desfolha quotidianamente sobre o vulgo os volumes dos mais
indignos romances estrangeiros, com grave prejuizo da religião, da philosophia, dos bons
costumes, do gosto, e da lingoagem.

Os periodicos populares e recreativos, os unicos que sam ao mesmo tempo jornaes e
livros, e cuja utilidade é incontestavel, parecem-nos ser dignos de larga e abençoada existencia.
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livros, e cuja utilidade é incontestavel, parecem-nos ser dignos de larga e abençoada existencia.
Julgamos todavia, sem pertendermos por isso rebaixar a importancia de seu merito, que

ainda está por fazer o mais importante que em genero tal se póde desejar.
Tendem elles, pela maior parte, só a recrear, e não é já pequeno beneficio: mas no que

rigorosamente se pode chamar instrução proveitosa, não lhes é possível alargarem-se muito.
Romances, historias, descripções de cidades, de paizes, de animaes, contos, anedotas,

poesias, charadas, eis o summario de quasi todo os seus haveres. Conseguem o divertir que
prometteram, mas pouco mais fazem, nem a mais sam obrigados, visto preencherem assim as
condições de seus programmas.

A nós nos pareceu que fariamos obra digna de apreço se reunindo, como fizemos, um
pequeno numero de amigos e cultores das letras patrias, por suas mãos offeressemos a todo o
genero de leitores um jornal, onde a recreação fosse constante e grandissima, mas toda ella
resultado unicamente da variedade de noticias verdadeiras e prestadias.

Deste pensamento, séria e maduramente considerado, vai nascer a REVISTA
UNIVERSAL.

Absolutamente estranha á politica, e inimiga de vaidades, esta folha, portuguezissima na
intenção, será na materia mais estrangeira do que portugueza, pois será seu principal objecto
recontar a Portugal tudo quanto progressivamente fòr occorrendo de notavel por todos os
pontos da terra.

Já se vê pois que será um jornal UNICO, extrahido de todos os que actualmente se
redigem, e cujos titulos, pela maior parte, nem mesmo sam entre nós conhecidos.

Em quanto muitos outros se occupam com zelo e pericia de politica e de litteratura, nós
pensamos tão sómente em apresentar factos reaes, verdadeiros, e importantes (accontecidos em
todos os recantos do mundo) cujo conhecimenlo possa reverter em beneficio da nossa patria.

Achar-se-ha em nossas columnas a chronica judicial, artistica, scientifica, literaria,
agricula, cornmercial, e economica, de todos os paizes em que ha magistrados, artistas, sabios,
litteratos, agricultores, commerciantes, e amigos da economia e do arranjo.

Nenhum de nossos artigos será fructo da imaginação; serão todos um simples relatorio
do que convier ser divulgado e aprendido. Observadores fieis, teremos continuamente o nosso
telescopio virado para os paizes d'onde nos vem a luz e a civilisação: se de algum dos outros
não fallarmos senão raramente, será porque as trevas em que se achem envoltos nos impeçam
de observal'-os como quizeramos.

Pela assidua leitura do nosso jornal, feito sem espirito de partido, poderão os nossos
leitores fazer uma perfeita idea do gráto de illustração, moralidade e riqueza de todos os povos,
estabelecer um parallelo entre elles e transplantar para este cantinho da europa o que de cada
um dever, e poder ser, aproveitado.

Será pois ao mesmo tempo livro e jornal, ou para melhor dizer, o jornal dos livros, e o
livro dos jornaes. O jornal dos livros, porque dará tambem uma idéa e extractos do que houver
de mais notável nas obras que todos os dias se publicam, principalmente na europa. O livro dos
jornaes, porque apresentará em breve quadro tudo quanto se achar de prestimo pelos periodicos
do mundo. Será uma resenha, diriamos quase um indice geral de todos elles, salvas as
repetições, os interesses ephemeros, as polemicas tediosas, e as futilidades envernisadas. Será
uma pequenina encyclopedia, a obra das cidades e das aldéas, o entretenimento dos serões
provincianos.
Para todos (repetimol'-o) haverá quinhão n'esta meza redonda - para o sabio, que no seu
gabinete folga de conhecer o em que se empregam pelo mundo os seus confrades - para o
artista, que se inflama e fecunda com triumphos dos seus desconhecidos rivaes - para o artifice
a quem muitas vezes uma novidade apparentemente pequena, mas relativa ao seu mister, lhe
póde augmentar os recursos, diminuir o trabalho, melhorar a fortuna - para o aggricula, a quem
um processo recente, ou um segredo ainda não sabido, poderá duplicar algum ramo da sua
producção - para o magistrado cujos meios e expedientes se compõe dos arestos e cuja sciencia
é principalmente a experiencia - para o commerciante, a quem sobretudo importa conhecer o
estado mercantil, os productos, as relações mutuas dos povos - para a dona de casa, cuja
economia, tão desprezada mas tãó importante, tambem é suceptivel de melhoramentos e apuro,
e todos os dias os adquire. Os outros jornaes sam, quando muito, para saber; este será para
saber e mais para fazer. Por entre as narrações sempre veridicas de acontecimentos, se acharão
mil generos de receitas, já para a casa, já para as officinas, tudo numa palavra quanto seja, ou
possa vir a ser necessario ou util, commodo ou aggradavel, seja qual fôr a sua apparente
humildade ou pequenez.

Não prometteremos mais, e não promettemos já pouco. Se de tudo nos não
desempenharmos, desempenhar-nos-hemos do mais a que seja possivel chegar-se. D'isto
certamente estamos convencidos.



183

desempenharmos, desempenhar-nos-hemos do mais a que seja possivel chegar-se. D'isto
certamente estamos convencidos.

Chegado a nascer este jornal, tal como o havemos concebido, riscado, e já preparado, por
tal arte se arreigará logo na boa vontade de todos os leitores, que longe de poder em tempo
algum vir a cahir, pelo contrario de mez para mez se tornará mais seguro; mais bello, e mais
fructuoso.

A REVISTA UNIVERSAL sahirá todas as quintas feiras. Cada numero constará de 12
paginas do melhor papel nacional. Não se pouparão esforços para que a impressão saia o mais
correcta e nitida possivel.

Os preços da assignatura sam os seguintes:
Por 12 numeros 480 réis - por 24 numeros 960 rs. - Por 52 numeros 1$920 rs. Os

subscriptores não pagarão senão depois de receberem o 1º numero, que sahirá, o mais tardar,
no 1.º de Outubro.
O Defensor do Athleta, nº 66 (26 Ago. 1841), p. 1.

1841-08-28 Signaes característicos para conhecer as oito differenttes escholas de pintura.
O Panorama, n.º 226 (28 Ago.1841), p. 279-80.

1841-08-28 Novos progressos da lithographia.
Não estamos em divida com os nossos leitores relativamente aos principaes e mais
generealisados inventos modernos, muito menos pelo que respeita á lithographia, tanto sobre a
origem e a pratica desta rival da gravura, como acerca da sua introducção e aperfeiçoamento
em nosso reino, e da companhia instaurada em Coimbra para a exploração das pedras próprias
para esta especie de desenho (*) Mas como se no offerece materia nova, justo é adiciona-la ao
que a similhante proposito fá fica dito.
Haverá um anno que o Sr. Luiz Tissier, que for a demonstrador da aula de chymica em Lyão,
descubriu um methodo, que do seu nome intitulou tissiérographia, mediante o qual se gravam
os desenhos na pedra lithographica por meios chymicos, que não vimos descriptos. Disse-se
que esta descoberta produzia economia de temo e de dinheiro, reproducção sempre
authographa da obra do desenhador, inalterabilidade das chapas, e amplo desenvolvimento
dado á gravura typographica, como chamam á impressão simultânea de estampas e lettras, que
se verifica em jornaes como o nosso. Com desenhos abertos na pedra por aquella maneira
cerrou o Magazin Universel, de Paris, a sua pomposa carreira: alumas dessas estampas
mereciam attenção a par de outras gravadas em madeira, ainda que não lhes achávamos o
macio destas, sahindo os traços cruzados minimamente distinctos, parecendo-se cm as junturas
que se divisam n’algumas obras de mosaico. Não sabemos por ora a ulterior acceitação deste
methodo novo.
Quanto ao nosso paiz temos á vista uma estampa linda, que não duvidamos appelidar um mimo
da lithographia, e que affoutamente podemos appresentar aos artistas estrangeiros; com rasao
nos ufanávamos citando as bellas cabeças, obra do lápis expressivo do Sr. Major Lopes, agora
com a mesma justiça nos podemos vangloriar mostrando aquelle dezenho de paizagem,
primorosamente executado na pedra por outro benemérito militar. Reinam a suavidade,
harmonia e graça no todo daquella formosa composição; representa-se uma casa campestre em
meio de frondoso arvoredo, e assentada á beira d’agua; a folhagem, os troncos carcomidos que
se vêem para a esquerda, a grosseira estava pregada no ribeiro, as aguas límpidas, o aspecto do
edifício rural, tudo é cheio de verdade na imitação da natureza: e podemos assegurar que ainda
os entendidos tomarão a estampa por uma gravura delicada, e não por uma lithographia. O sr.
João José Ferreira de Sousa, lente decano da eschola do exercito, distribuiu os exemplares desta
sua obra, que é ao mesmo tempo o primeir ensaio no genero, pelas pessoas de sua amisade;
mas esta circunstancia nos não priva de apontarmos o seu trabalho como honroso para a
lithographia portugueza, e muito mais para os latentos artisticos do auctor. Rogâmos por esta
occasião aos proprietários das officinas lithographicas que empreguem o maior esmero na
preparação das tintas, na escolha das pedras, na perfeição da estampagem, e mais objectos
accessorios, para que sempre vejamos reprodusidos com seu nativo esplendor os desenhos dos
auctores, e para que Saiam tão acabados como achamos o de que no presente tratámos.

(*) consultem-se os artigos insertos a pag. 134 e 272 no vol. 2.º; 106, 272 e 320 do 3.º.
O Panorama, n.º 226 (28 Ago. 1841), p. 280.

1841-08-29 costumes portuguezes.
Sahiram os números 15 e 16, este representa um porqueiro do Alemtejo, aquelle um catraeiro.
Vende-se cada n.º a 120 reis, e subscreve-se a 2$000 reis por anno, na loja de Bordallo, rua dos
Capellistas n.º 20.
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Correio de Lisboa, n.º 884 (29 Ago. 1841), p. 4281.
1841-08-29 Revista universal. Este século, tão destruidor como creador […]

Correio de Lisboa, n.º 884 (29 Ago. 1841), p. 4281.
[ver: O Defensor do Athleta, nº 66 (26 Ago. 1841), p.1.]

1841-08-31 O assassino Mattos Lobo.
[No n.º 198 (6 Set.1841) publica-se a sentença. N.º esgota e repetem no seguinte, sempre com a
gravura que saiu no primeiro artigo sobre o caso Matos Lobo.]
O Dez Réis, O Dez Reis, n.º 193 (31 Ago. 1841), p. 770-771.

1841-09-02 Agencia comercial. Rua da Prata n.º 47, 1.º andar, e travessa d’Assumpção n.º 46, 2.º andar.
[estabelecimento que vende uma infinidade de acessórios para a casa, mas também uma botica
e empréstimos]
Correio de Lisboa, n.º 888 (2  Set. 1841), p. 4394.

1841-09-02 Este século, tão destruidor como creador, matou a livraria…
[revista universal]
A Revolução de Septembro, n.º 239 (2  Set.1841),  p. 4.

1841-09-03 Distribuição de prémios da escola politécnica.
5.o ano da sua criação, foi progredindo, aperfeiçoamento e extensão do ensino teórico e
pratico, tem colecção de química e física, minerologica, zoológica, instrumentos de astronomia
e geodesia.
(director) “Notou que no estudo do Desenho tem a Mocidade Portuguesa mostrado muita
aptidão; mas que lhe parecia não dar ella a este estudo um apreço igual á sua importância.
Prometeu que ainda cuidaria desveladamente em que este tão necessario ensino fosse
aprendido com assiduidade e gosto, e com vantagem dos que a elle se dedicam, e mais que
tudo com incontestável proveito publico.”
Depois passaram à vista às oficinas. E disse-se: “Foram conduzidos á officina litographica, que
se acha collocada n’uma parte do extincto Colégio os Nobres, hoje eschola Polytechnica, que
tinha sido para isso totalmente reparada, á officina de reparo e limpeza das machinas e
instrumentos.” (…) viu-se a Galleria destinada ao estudo do Desenho, a qual se está ultimando,
e onde se reunirão todas as commodidades que podem desejar-se n’um estabelecimento deste
genero. Esta obra mereceu a approvação dos Ministros e mais pessoas que a examinaram, e
igualmente as bellas collecções já reunidas que hão de servir para sua decoração e para
instrucção dos alunos. Muitos dos modelos foram moldados nos baixos relevos de alguns dos
nossos mais antigos edifícios de Lisboa.” a visita durou duas horas
Diario do Governo, n.º 208 (3 Set. 1841), p. 996-997.

1841-09-03 Domingo 5 de Setembro. – Primeira representação de um admiravel genero de quadros a que
os francezes chamam Tableaux Fondans por Mr. Klischnig; estes quadros foram recebidos com
grande acceitação nos principaes theatros da França e Inglaterra.
Programa.
1.º quadro de inverno, mostrando um moinho coberto de nove.
2.º idem de verão.
3.º uma cascata.
4.º arredores da grande cartucba de Grenoble.
5.º a capella de santa Adelphe em Neuville.
6.º A vaca refrescando-se á borda d’agoa.
7.º uma disputa na taberna.
8.º o Châlete de Milton em Clifton.
9.º o Châlet durante a noute.
10.º a freira ensanguentada.
11.º Mr. Boaocil.
12.º o doente tomando uma purga.
13.º Mr. Nezlong (Narigudo)
14.º o homem e o porco.
15.º o mendigo.
16.º o pezadello.
17.º o claustro de Holy-Rood.
18.º o porto de Porstmouth, mostrando um navio ancurado.
19.º uma erupção do Vesúvio.
O feiticeiro, ou o Macaco e o Noivo; com Mr. Klischnig – o Raimundo – comedia em 2 actos.
A Revolução de Septembro,  n.º 241 (3  Set.1841),  p. 4.

1841-09-03 Sentença de Matos Lobo.
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O escrivão do processo do assassino Mattos Lobo vai publicar a sentença proferida contra
aquele réo pelo sr. Carlos Cardoso de Moniz Castello Branco Bacellar, a qual se achará á
venda na segunda-feira nas lojas do costume. Ao mesmo tempo se previne o publico que
qualquer publicação que se tenha feito da dita sentença, não pode ser senão algum fragmento,
mas de nenhum modo a certidão legal e authentica.
A Revolução de Septembro, n.º 241 (3 Set. 1841), p. 4.

1841-09-15 Sahio novamente á luz o Retrato do Exmo. Sr. Espartero, Duque da Victoria, Regente da Coroa
de Hespanha, em meio corpo bem litographado em bom papel com letra doirada por o módico
preço de 720 reis. Vende-se na Litographia Armazém de musica da Casa Real Largo do
Calhariz n.º 41 e nas lojas do costume.
O Dez Réis, n.º 204 (15 Set.1841), p. 816.

1841-09-27 18 de Setembro de 1841.
Veio de Lisboa, no Vesúvio, Joaquim Rodrigues Braga.
O Commercio, n.º 19 (27 Set. 1841), p. 2.

1841-09-29 Amadores de livros.
O Dez Réis, n.º 217 (29 Set.1841), p. 868.

1841-10-01 Aperfeiçoamento lithographico.
4. Era geral entre nós o esmorecimento nos emprehendedores de trabalhos lithographicos: os
desenhadores tinham creado horror a similhantes obras pelo descrédito que, em vez de gloria,
sacavam d’ellas: poucos perseveravam nas tentativas, e esses não curavam de aprimorar o que
tinham por certo se desfaria antes de chegar ao publico.
A Officina do Sr. Manoel Luiz da Costa, com ter sido sempre a menos atrazada, esforçar-se
constantemente, á custa de trabalhos e despezas, para a perfeição, e haver por vezes recebido os
elogios da imprensa, a lithographia do Sr. M. L. da Costa, pouco menos assolava do que as
outras, do que são boa prova muitos dos Quadros Historicos de Portugal, e as soberbas cópias
do Sr. Lopes. Provinha isto da desculpável ignorância em que todos jazíamos acerca dos
melhores methodos de preparar as pedras depois de desenhadas; methodos conhecidos, e
praticados por algumas officinas lá de fóra, mas cujo segredo costuma ser com grande ciúme
recatado por seus auctores ou possuidores. O primeiro impressor d’esta officina, a quem o Sr.
M. L. havia feito director d’ella, por lhe reconhecer o prestimo e boa vontade, o Sr. José
Antonio da Silva, que ha largo tempo trabalha por desencantar algum bom processo com uma
admirável perseverança da sua parte, e não menos generosidade da do Sr. M. L. , que jámais
recusou os gastos causados pelas novas experiencias, acaba finalmente de inventar um
processo, que nem levemente damnifica os desenhos mais bem acabados e subtis, as linhas
finíssimas de que se as estampas costumam guarnecer, e quaesquer letras, que n’ellas haja. Este
rico descobrimento portuguez, e só portuguez, ainda passa adiante com as suas vantagens, pelo
grande brilho, que por uma tal operação se communica á estampa. A esta operação deverá
incontestavelmente dar-se, e manter-se, o nome do seu auctor, chamando-se-lhe acidulação de
Silva.
Já sem tacha de vangloria podemos dizer que possuímos hoje em Portugal perfeita
lithographia.
Não serão o Sr. Silva, como inventor, e o Sr. Costa, como coadujvador efficaz, merecedores de
uma medalha? Nós os lembramos, e recommendamos á Academia de Bellas Artes, a quem toca
servir n’esta parte de Curador de Orphãos.
M. J. S.
Revista universal lisbonense, n.º 1 (1 Out. 1841), p. 3.

1841-10-04 Uma prova do nosso adiantamento lithographico. Lisboa.
Confirma-se plenamente o anúncio que em nosso artigo 4 haviamos dado. Das prensas do Snr.
Manoel Luiz da Costa acaba de sahir perfeitamente executado o retrato em folio de José
Agostinho de Macedo, pelo Snr. Aragão, da Academia de Bellas Artes de Lisboa, e artista de
grande prestimo.
O novo processo é, em realidade, excellente: torna os desenhos mais brilhantes nos claros e
escuros, e firmes as meias tintas: logo que o estampador conheça a maneira de cada
desenhador, irá cada vez a melhor este methodo, de muita gloria para o seu inventor, o Snr. J.
A. da Silva, e de credito para esta nação, onde, por culposo desleixo d’ella mesma, é corrente e
moente, o suppôr-se, e repetir-se, que os olhos, mãos, e cabeças, que nascem n’esta latitude e
longitude, são stigmatisados pela natureza com a chaga de esterilidade; miséria em boca de
portuguezes infâmia infamíssima.
Certos estamos de que este retrato, que já nas principais lojas de livros se acha á venda, tem de
ser mui procurado, porque o sujeito que elle representa, e que pela sua prodigiosa memoria
bem mereceu o titulo de 2.º Macedo, e o de primeiro dos primeiros pela sua admirável
fecundidade, facilidade, graça, e muitas vezes elegância de estilo, foi um dos homens que mais
e mais longamente se lograram de fama entre os seus conterrâneos. Os seus muitos e
ponderosissimos defeitos como escriptor, os seus estravios como homem, as suas inconstâncias
como cidadão, não são coisas assaz poderosas que nos demovam da veneração de que por
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bem mereceu o titulo de 2.º Macedo, e o de primeiro dos primeiros pela sua admirável
fecundidade, facilidade, graça, e muitas vezes elegância de estilo, foi um dos homens que mais
e mais longamente se lograram de fama entre os seus conterrâneos. Os seus muitos e
ponderosissimos defeitos como escriptor, os seus estravios como homem, as suas inconstâncias
como cidadão, não são coisas assaz poderosas que nos demovam da veneração de que por
muitos títulos nos é credor. Podem em vida escurecer-se ou negar-se a justiça e a verdade, mas
ambas essas plantas, raras no mundo, ao pé de toda a sepultura se devem com os ciprestes
encontrar. M.
Revista universal lisbonense, n.º 3 (14 Out. 1841), p.30.

1841-10-05 Rio de Janeiro. Coroação e sagração de S. M. o Imperador.
Julgamos que os nossos leitores lerão com muito prazer a seguinte descripção das insignisas
imperiaes a que se refere o programma da coroação do nosso augusto monarcha.
[o manto do fundador do império; a espada, a constituição, o globo imperial;o anel, as luvas
cândidas, o manto, o scepto, a mão da justiça, a espada, a coroa](Jorn. Do Com.)
O Athleta, n.º 135 (5 Out. 1841), p. 4.

1841-10-07 Correspondencia. Brazil. Rio de Janeiro 20 de Julho.
Descrição do ? da Capella Imperial e visita do Imperador do Brasil à mesma…. O Jornal do
Commercio, e o Despertador, publicárão-se em letras de ouro nesse dia, vendendo-se a dous
mil rs. cada exemplar, adornado com o retrato do imperador.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 237 (7 Out. 1841), p. 1092.

1841-10-07 Academia Polytechnica do Porto
Abertura da Academia e o desenho de ??? estará patente ao público para que todos o vejam.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 000 (0 Out. 1841) p. 1107.

1841-10-07 Lyceu, primeiras lettras, gramática, desenho.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 000 (0 Out. 1841) p. 1129.

1841-10-07 Tabella da pauta geral das alfandegas.
(…) classe 25
quinquilharias: lanternas magicas, cameras escuras…
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 000 (0 Out. 1841) p. 1132.

1841-10-07 Machina para copiar paineis. Prussia.
Lemos no Artista, Jornal Parisiense dedicado ás Bellas Artes, que Elrei de Prussia decretara
uma pensão vitalícia de perto de 300$00 réis a um allemão, por nome Lippmann, por este
haver inventado certa machina para imprimir e copiar painéis a oleo, e mandara formar uma
comissão para lhe dar quanto precisasse a bem de aperfeiçoar o seu invento.
Esta importante noticia é tão recente que não podémos ainda obter explicação alguma
circunstanciada por onde alguém entre nós se possa governar e fazer tentativas; se a
conseguirmos publical-a-hemos, e poderá ser bem útil para se obterem traslados de muitas
obras primas originaes de pintores portuguezes, enthesouradas na Academia das Bellas Artes
de Lisboa, e de que um incendio nos poderia de um momento para o outro despojar. Á
Academia tocara o fazer sobre esta materia todas as possiveis diligencias.
M.
Revista universal lisbonense, n.º 2 (7 Out. 1841), p.15.

1841-10-07 Novo fabrico de papel. Lisboa.
Sob igual titulo disséramos em o nosso artigo n.º 5, que nos constava ter o Sr. Gitton requerido
para o fabrico de papel, extrahido de estrume, a patente, não de inventor, mas de introductor:
era isso em verdade o que tínhamos ouvido; e pessoa franceza, e conhecedora de França, nos
affirmára por essa occasião, ser já por lá antiga a receita de o fazer da palha podre, qual do
estrume do cavallo, e d’outros quadrúpedes, se extrahe; agora porem sabemos de certo, que o
privilégio que o Sr. Gitton espera, é o de inventor: se o obtiver, como desejamos, satisfação nos
será o provarmos por esse documento, que em Lisboa, e não em alguma outra parte, nasceu
realmente um invento, que havemos por tão util.
Revista universal lisbonense, n.º 2 (7 Out. 1841), p.15.

1841-10-07 Apparato scenico de nova casta. Vienna d’Austria.
31. Desentranha-se o mundo em invenções de toda a sorte. Em todas as matérias se procura
principalmente a novidade. D’esta tendência, grandemente civilisadora, brotão, de envolta com
as maiores maravilhas, as maiores extravagancias. A esta ultima especie pertence em realidade
um invento allemão, que alguns jornaes tem proclamado como excellente, e cuja tentativa
extasiou a cidade e corte de Vienna d’Austria.
No principal theatro d’aquella capital se representou o drama da Donzella de Orleans, de
Schiller, com vistas naturaes. Toda a vez que haviam de apparecer um jardim, um bosque, uma
paisagem, vinham verdadeiras arvores, arbustos, flores, relva, cascatas, repuxos, etc. O fundo
do theatro estava povoado de uma espessura de álamos.
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paisagem, vinham verdadeiras arvores, arbustos, flores, relva, cascatas, repuxos, etc. O fundo
do theatro estava povoado de uma espessura de álamos.
O Author e executor da idéa foi seis vezes chamado pelos expectadores, e seis vezes recebeu
trovoadas de applausos; e em verdade acabava de fazer dois milagres, metter a natureza n’uma
sala, e alvoraçar allemães. Entretanto esta invenção, se tal nome se pode dar ao rechaçar uma
arte até ao ponto do seu primeiro nascimento, até á simplicidade da sua idéa primitiva, esta
invenção, repetimos, descobre tão obvias e tão inevitáveis inconveniências, que por impossível
temos que venha jamais a pegar em parte alguma.
Que vastidão não devia ser a de um theatro onde tal sistema fosse exequível! Como se ouviria
ahi devidamente a voz dos actores! Se o pinheiro fosse um verdadeiro pinheiro, o monte onde
elle devesse figurar, por uma consequencia rigorosa, não deveria ser senão um verdadeiro
monte. Depois, que derrotas não custaria á pobre natureza esta homenagem que se lhe
pertenderia tributar! Que sommas não serião necessárias para pagal’as! Que immenso espaço
para conter taes objectos! Que forças, que mechanica, ou antes que arte magica, para a ponto os
apresentar, ou retiral’os! Peças haveria que se não podessem representar senão em certa
estação, em certa latitude, em certo sitio determinado! E depois de tudo, essa realidade forçada
seria muito menos realidade do que o são os prestígios de uma sabia pintura! A grande
natureza é altiva, não se deixa assim encarcerar, ao mesmo tempo que de mui boa mente
permitte que a retrate o pincel de um Cinatti  ou de um Rambois. Assim se o machinista, assim
como obriga as arvores a vir para a scena, podesse forçar o sol que as procreou a vir na scena
allumiar-lh’as!…
N’uma palavra, o espaço necessariamente limitado, e a luz necessariamente artificial a que
todo o theatro tem de se reduzir, demandão irrecusavelmente a pintura; a perspectiva lhe
liberalisa todas as grandezas possíveis; e um colorido calculado para a luz a que hade ser visto
pode, e só elle, enganar os olhos; alli onde a arte, com a sua varinha de condão reproduz,
brincando, a natureza, a natureza ainda ajudada do sceptro dos reis não se saberia a si mesma
reproduzir.
A. F. de C.
Revista universal lisbonense, n.º 2 (7 Out. 1841), p.16.

1841-10-07 Correspondencia. Brazil. Rio de Janeiro 20 de Julho.
Descrição do ? da Capella Imperial e visita do Imperador do Brasil à mesma…. O Jornal do
Commercio, e o Despertador, publicárão-se em letras de ouro nesse dia, vendendo-se a dous
mil rs. cada exemplar, adornado com o retrato do imperador.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 237 (7 Out. 1841), p. 1092.

1841-10-08 Colégio de Meninas na Rua Chã n.º 31.
Neste Colllegio se abriu no 1.º de Outubro a Aula regia de Meninas da freguesia da Sé.
Tambem se admittem no mesmo pensionistas externas e internas, e a estas, alem das prendas
que constituem uma perfeita educação, se ensina a governar uma casa, bem como o Desenho
Oriental, e a pintar cortinas para janellas, á imitação das de Hamburgo.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 238 (8 Out. 1841), p. 1093.

1841-10-12 Na tabela das alterações á Pauta Geral das Alfandegas (a que se refere o artigo 1.º da Carta de
lei de 9 de Outubro de 1841) aparece mencionado, na classe 25, diversos objectos, e seus
artefactos, em quinquilherias, entre bonecas de pau de vestir, berimbáos, taboleiros para jogos
de damas e lamparinas, as lanternas magicas e as camaras escuras.
Diario do Governo, n.º 241 (12 Out. 1841), p. 1179.

1841-10-21 Sahiu a luz o retrato do regente Espartero, litografado em meio corpo, com letra dourada e bom
papel. –Vende-se em a litografia e armazem de musica da casa real, no largo do Calhariz n. 41,
e nas lojas do costume.
A Revolução de Septembro, n.º 280 (21 Out.1841), p. 4.

1841-10-21 Publicações lithographicas.
Está prompta para ser publicada uma lithographia, do Snr. Lopes, que pertence á sua preciosa
collecção de copias das celebres lithographias de Gravedon de Paris, e que representa uma
Odalisca. Vimos o desenho ainda na pedra, e se os anteriores merecem a geral admiração, e os
louvores unânimes dos periódicos de Lisboa, não podemos deixar de dizer, que este produzirá
assombro; porque não só na copia da Odalisca o Snr. Lopes eclipsou todos os seus quadros já
publicados, mas, sem a menor duvida, excedeu o original francez. Praza a Deus que os
aperfeiçoamentos feitos na Officina do Snr. Manoel Luiz, de que fallámos nos nossos artigos 4
e 56, e que entendemos serão empregados na impressão d’este quadro, façao, com que não
saião em parte baldadas as diligencias do illustre artista, que tão proveitosamente emprega, em
honra da Pátria, as horas, que lhe restao do serviço publico.
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Consta-nos, que Gravedon escrevêra ao Sr. Lopes uma carta, em que a (falta a página 46…)
Revista universal lisbonense, n.º 4 (21 Out. 1841), p.45-46.

1841-11-04 Literatura periodica.
Apesar da quasi geral miséria, que os erros de nossos pifros estadistas, e pelotiqueiros políticos
tem feito arraigar no seio da maioria das famílias honestas – apesar do abandono em que se
acha a instrucção publica, e da nehuma protecção das letras, ainda não é tamaho o desamor por
ellas que não tenhamos bom numero de peridicos litterarios bem escriptos e acreditados. E que
faria se o governo promovesse a instrucção, e izesse esforços pela propagação das luzes, e
animação destas louváveis emprezas começantes!
Entre os periodicos litterarios que hoje se publicam merecem especial menção o Panorama, a
Revista Universal, a Bibliotheca Familiar, a Abelha, e o Museu Pittoresco. De todos o mais
moderno, e o que mais aestá ao alcance de todos por sua vairedade, e multipliciade de artigos
interessantes, é a Revista Universal. Tem apenas saído 5 numeros. E é tão módico seu preço, e
tão interessante o seu contexto que não podemos deixar de o recommendar a nossos leitores.
Abaixo copiamos um artigo extrahido do n.º 5, e peza-nos não poder copiar tambem o
bellisssimo artigo do snr. A. F. de C. =o cemiterio= cheio de poesia, de verdades, de moral, de
eloquência, e de sublimidade. Mas ainda o faremos. [o artigo publicado é sonre a máquina de
Metzinger]
O Athleta, n.º 159 (4 Nov. 1841), p. 4.

1841-11-06 A beneficiencia; esculptura de Canova.
O Panorama, n.º 236 (6 Nov. 1841), p. 353.

1841-11-09 Publicações litterarias. O Romanceiro Portuguez.
Publicou-se esta obra em bellissimo papel com 4 desenhos lithographados em papel velino e o
retrato do Author faz tanta honra ao Editor quanta merece por o desvello com que nos
appresentou esta bella e interessantíssima producção do J. Pizzarro de Moraes Sarmento.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 265 (9 Nov. 1841), p. 1221.

1841-11-09 Academia Portuense de Bellas Artes.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 000 (0 Nov. 1841), p. 1242.

1841-11-09 Mappa do Paiz Vinhateiro. Dezenhos de vistas.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 000 (0 Nov. 1841), p. 1257.

1841-11-11 O Rei Artista. (…) filho de boa terra allemã, tão fecunda em varões; criado lá aos peitos de
todas as virtudes, e não tendo para as apprender mais do que reler a história domestica;
doutrinado, em todas as massiças e proveitosas, por mestres, que reputavao a sciencia pelo
primeiro dever do homem depois do da moral; tal sahiu o Pai de nossos futuros Príncipes, que
a realeza ficou sendo o mínimo de seus lustres.mas não é aqui o logar de um pènegirico, nem
temos nós mãos adestradas para os tecer: a história o descreverá, honesto, fiel, religioso; bom
parente, bom marido, bom pai; sábio, e estudioso; incançavel no ancear o bem, simples nos
gostos e costumes; socorredor de infelizes, esforçador de engenhos; completo Allemão e
completo Portuguez n’um só individuo. Os seus amores para com a agricultura, para com a
industria, para com a língua e letras desta sua pátria, taes mostras devem dar de si com o
tempo, segundo são fortes em sua alma, que a sua chronica (querendo Deus), ficará escripta
nos corações do povo. Nós, aqui, só apontaremos para a mínima folhinha de seu laurel, o seu
génio artistico.
 O desenho, importante ramo da educação, que tanto conviria generalisar, e a gravura em
cobre, de que a lythographia, e mais ainda a gravura em madeira ameação dar cabo, são o bem
empregado empenho dos seus ócios estudos. Em grande numero se contão já as estampas por
SUA MAGESTADE inventadas, desenhadas, abertas, e até, segundo nos affirmão, impressas por
suas proprias mãos; e dellas repartidas por alguns dos officiaes de sua Casa, varias personagens
da corte, e artistas merecedores daquella honra. Se algum bom acaso, ou nossas diligencias, um
dia nos deparassem essa curiosa galeria, não ha duvida, que o inventario e descripção de toda
ella seria para nossos leitores um objecto de prazer, e um estimulo valentíssimo para artistas.
Eis-aqui, o que ácerca da collecção, em geral, nos disse o traductor de Raphael d’Urbino, o
nosso Amigo Sr. Antonio Manuel da Fonseca. – Ha nas obras de SUA MAGESTADE originaes e
copias; mas as mesmas copias são taes, que ainda se podem admirar como productos do seu
raro talento: nas que são transumpto de quadros de auctores abalisados, vemos um estilo
clássico e franco, com que são executadas a ponta secca; e a firmeza de seus contornos faz
lembrar, tudo quanto ha de bom na Eschola allemaã, e na Itália em os tempos felizes.
Quanto aos sujeitos de seus desenhos, podemos dizer pelas noticias, que delles havemos
colhido, estarem em perfeita harmonia com o seu modo, mui original, de trabalhar. Passeando,
e no meio da conversação, entre sua esposa e filhos, de quem é adorado, e a quem adora,
saboreando-se mui germanicamente nos gozos íntimos do trato domestico, gozos
desconhecidos da maior parte dos reis, é que elle vai lançando, com mão firme, sobre a lamina
em traços puros e graciosos as idéas, a que a sua alma parece naturalmente affeiçoada, não
pompas, não batalhas, mas as imagens de SEUS FILHOS, DE SUA ESPOSA, dos logares, que elles,
muito mais que todas as custosas magnificiencias e doirados, lhe embellesão; são as aves, que
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saboreando-se mui germanicamente nos gozos íntimos do trato domestico, gozos
desconhecidos da maior parte dos reis, é que elle vai lançando, com mão firme, sobre a lamina
em traços puros e graciosos as idéas, a que a sua alma parece naturalmente affeiçoada, não
pompas, não batalhas, mas as imagens de SEUS FILHOS, DE SUA ESPOSA, dos logares, que elles,
muito mais que todas as custosas magnificiencias e doirados, lhe embellesão; são as aves, que
elles amão, o cão fiel, com que se divertem; as paisagens, com que mais se recreão. Disséreis
que o Espirito de Gesner, sem recompensa de haver feito amar a virtude, fora mandado
renascer, sempre allemão, para se gosar della sobre o Throno, e por seu poderoso exemplo
recommendal-a.
A. F. de C.
Revista universal lisbonense, n.º 7 (11 Nov. 1841), p.78-79.

1841-11-15 Lithographias Portuguezas.
1 – Continuão a publicar-se as lithographias de figura em meio corpo, pouco mais ou menos de
dez pollegadas, em papel superfino de dois palmos e quarto de comprimento, e palmo e meio
de largura.
Esta publicação tem por fim reproduzir, e vulgarizar entre nós por um preço
incomparavelmente mais barato transumptos, quanto seja possível semelhantes, de todos os
desenhos mais perfeitos, que neste género de figura forem sahindo em França, representando
não só os differentes costumes dos povos como tambem os retratos das personagens historicas
mais notáveis, antigas e modernas. – A geral acceitação, que tem obtido esta empresa, dispensa
o entrar em mais descripção do seu objecto.
O intervallo, que se tem notado, na publicação das estampas, que o author não tem podido
superar, mas espera que em breve conseguirá que esse intervallo seja o menor possível.
Subscreve-se por seis, doze ou mais estampas, sendo cada huma dellas paga a razão de 480
réis, no acto de entrega, ao respectivo portador.
Advertindo-se no ultramar que esta quantia deve ser considerada moeda forte do reino.
Na officina lithographica na rua nova dos Martyres n.º 12 onde se imprime a mesma estampa,
nas ruas dos Capellistas n.º 27G, Augusta n.º 5, e no Porto na rua das Hortas, loja do sr.
Novaes, podem ser vistas algumas das lithographias já publicadas, e se recebem assignaturas
com declaração da rua e n.º da casa da residência dos srs. Subscriptores, a fim de se proceder
regularmente á entrega das mencionadas estampas.
O Periodico dos Pobres, n.º 269 (15 Nov.1841), p. 1075.

1841-11-15 Theatros. Dominó noir nas Laranjeiras.
A Revolução de Septembro, n.º 300 (15 Nov.1841), p. 2.

1841-11-16 Principiou a publicação da Galeria dos vice-reis e governadores da India portuguesa. Esta
Galeria é formada pela cópia exacta e minuciosa dos retratos, que existem nas salas do palacio
do governo em Pangim, acompanhada de um resumo historico sobre os factos mais notaveis de
cada um.
Julgou-se conveniente copiar aquelles retratos com todos os erros e irregularidades, e até
mesmo seguindo as manchas que apresentam por effeito de serem pintados em taboa, e com
más tintas (a maior parte).
Cada mez saírão pelo menos 6 numeros, e cada numero a 160 réis – colorido – O Primeiro
caderno traz os retratos de D. Francisco d’Almeida – e de Affonso de Albuquerque.
Subscreve-se na loja de J. Henriques, rua Augusta n. 1, e ao Rocio, loja de Antonio Thomaz do
Nascimento.
A Revolução de Septembro, n.º 301 (16 Nov.1841), p. 4.

1841-11-20 Apontamentos historicos e technicos sobre a esculptura.
A esculptura he talvez de todas as artes aquella cuja apreciação he mais difficil, e actualmente
menos popular.
Muitas são as causas a que se deve atribuir o desuso em que a esculptura tem cahido; porem
dellas a mais material, a mais fácil de conhecer, consiste na nas avultadas despezas que exige a
execução de huma estatua, de hum grupo, ou de hum baixo relevo.
He geralmente mui pouco sabida a historia, e a technologia desta arte; e por isso procuraremos
dar sobre ella alguns pormenores, indicando ao mesmo tempo alguns dos seus processos. […]
Archivo popular, n.º 47 (20 Nov. 1841), p. 375-76.

1841-11-24 As sympathias.
A Revolução de Septembro, n.º 308 (24 Nov.1841),  p. 4.

1841-12-00 A direcção do Museu aos srs. Assignantes. […] a Empreza, animada de tais sentimentos, julga
dever informar os seus Leitores do seguinte. Que, sendo a commemoração dos factos mais
salientes, da nossa Historia, e bem assim as descripções biographicas dos homens celebres a
parte obrigada, e constante em todos os números do Museu, finalisão no presente n.º 13 os
Quadros Historicos, que respeitam a gentileza d’armas, e nobres feitos do immortal fundador
da Monarchia Portugueza D. Affonso Henriques: Que nos seguintes observará a mesma ordem
historica, fazendo menção dos factos notaveis, que tiverao logar nos diversos reinados,
seguidos das biographias, e retratos d’aquellas notabilidades […] Que os retratos, publicados
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parte obrigada, e constante em todos os números do Museu, finalisão no presente n.º 13 os
Quadros Historicos, que respeitam a gentileza d’armas, e nobres feitos do immortal fundador
da Monarchia Portugueza D. Affonso Henriques: Que nos seguintes observará a mesma ordem
historica, fazendo menção dos factos notaveis, que tiverao logar nos diversos reinados,
seguidos das biographias, e retratos d’aquellas notabilidades […] Que os retratos, publicados
até hoje, tem sido formados á vista de quadros, e medalhas antiquissimas, existentes na
Bibliotheca Nacional, e d’outros, que tem sido encontrados em alguns Gabinetes d’Illustres
Litteratos, que, desejando coadjuvar a Empreza, os facilitarão. [Que sente que outros queriam
fazer publicar, de outros heróis que partilharam os louros com Afonso Henriques] mas que “ na
verdade, por mais desvelo que se tenha empregado, não ha encontrar retratos destes Heroes,
nem tão pouco medalhas ou bustos donde se pudessem copiar, pois é foçoso confessar, que
dest Época são bem escassos os monumentos archeologicos. A Direcção escolheu os retratos
mais antigos dos Reis de Portugal, para offerecer no Museu exactas copias delles: taes são
aquelles, que existem n’uma Galeria do extincto Convento dos Jeronymos em Belém, e que
formão uma rica, e famosa colecção: são antiquíssimos e merecem a attenção dos amadores de
Bellas Artes; - Pelo que solicitou da Illustre Commissão Administrativa da Nacional e Real
Casa Pia a licença (que foi concedida em sessão de 27 de Novembro deste anno) para os
desenhadores formarem os retractos á vista de tão sublimes originaes; e até para a sua perfeita
exactidão, se fazem conduzir as pedras lithograficas áquelle local, procurando-se desta maneira
a maior fidelidade, e esmero […]” [melhoramento do jornal: vinte e quatro colunas de
redacção, aumento do tamanho dos desenhos] e mais “se lhe adicionará a cada um dos
Números pares, começando  em n.º18, uma gravura de madeira que respeitará os variados
objectos, que em si ecerra o thesouro inexgotavel dos ifferentes Reinos da Historia Natural, e
bem assim umas vezes por outras os desenhos d’algum Monumento historico ou archiologico”.
Museu pittoresco, n.º 13 (Dez. 1841), p. 97.

1841-12-00 Estando quasi prompto o retrato de El-rei D. Affonso Henriques, adoeceu o retratista = Mr.
Gugliely = e querendo este obsequiar a Empreza, a muito custo conseguiu concluir o desenho,
resultando deste excesso augmentar mais sua moléstia. Este o motivo (assas attendivel) de ser
retardada a publicação do n.º 13.
Museu Pittoresco n.º 13 (Dez. 1841) [extracção superfina]

1841-12-00 O retrato de sua Magestade a Rainha, (que se acha já principiado na pedra lythographica) não
se pode ainda publicar por ter adoecido o Retratista = Mr. Guglielmy = porem sahirá com a
possível brevidade.
Museu Pittoresco n.º 13 (Dez. 1841) [extracção superfina]

1841-12-00 Sahiu á luz = o Quadro histórico de Portugal = pertencente ao Museu n.º 2 = Batalha de Campo
d’Ourique = sendo o risco muito differente do antigo quadro. A direcção resolveu que as novas
estampas se comecem a disribuir com o Museu n.º 14, dando-se gratis…
Museu Pittoresco n.º 13 (Dez. 1841) [extracção superfina]

1841-12-02 Academia Real das Sciencias de Lisboa.
Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.
211. Não tendo sido desempenhados os assumptos propostos para premio no Programa feito
pela Academia Real das Sciencias de Lisboa em 1838, publica a Academia o seguinte
programa para o anno de 1842 sciencias naturaes. (…)
Revista universal lisbonense, n.º 10 (2 Dez. 1841), p.118-119.
Revista universal lisbonense, n.º 12 (16 Dez. 1841), p.143-144.

1841-12-11 A idade d’ouro; quadro de B. West.
O Panorama, n.º 241 (11 Dez. 1841), p. 393.

1841-12-13 O Baile da Assembleia Estrangeira .
[duas páginas com descrição em pormenor do arranjo da sala e salões]
… e como dentro do templo apparecia em transparente o retrato de S. M. I. com as vestes da
sua coroação. A semelhança era a mais perfeita…
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 294 (13 Dez. 1841), p. 1364.

1841-12-13 Magnifico presente do rei Luís Filipe aos herdeiros… em cima de uma mesa uma collecção de
todos os retractos dos membros da Familia Real.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 294 (13 Dez. 1841) p. 1364.

1841-12-18 Noticias estrangeiras (do Correio Nacional de 9 de Dezembro)
A Rainha Vitoria, que parece ser muito hábil em desenho, retratou o seu filho. Continuão-se
com a maior actividade os preparativos para o baptismo.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 299 (18 Dez. 1841), p. 1386.

1841-12-19 Em Janeiro de 1842 começara na escola politécnica o curso de introdução a história natural dos
3 reinos, por 3 meses e para se ser admitido como aluno ordinário era preciso fizesse exame a
desenho linear, entre outras.
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3 reinos, por 3 meses e para se ser admitido como aluno ordinário era preciso fizesse exame a
desenho linear, entre outras.
Diario do Governo, n.º 299 (19 Dez. 1841, p. 1530.)

1841-12-21 Costumes portuguezes. Sahiu á luz  as estampas n.º 21 e 21, lithografadas em papel velino, e
ricamente coloridas, as quaes representam ? Um estudante de Coimbra. = Uma mulher de
Valongo, vendendo brôas de milho.= esta colecção de estampas sahem duas cada mez, e com o
n.º 24, que sahirá ainda este mez, finalisa a collecção deste anno: as pessoas que continuarem a
subscrever para o futuro anno, receberão um folheto com a explicação de todas as estampas, e
uma lista com os nomes de todos os srs. assignantes assim como uma rica capa, tudo gratis.
Subscreve-se com 2$000 réis por cada anno, e vende-se avulso a 120 réis, na loja do Bordallo,
rua dos Capellistas, n.º 20.
N.B. As pessoas que não quiserem pagar adiantado o anno, para mais commodidade pagarão é
entrada de cada n.º 100 réis, para o que deixarão seus nomes, e moradas, na dita loja.
Correio de Lisboa, n.º 969 (21 Dez. 1841), p.4638.

1841-12-27 A academia de Belas Artes de Lisboa anuncia abertura  das aulas nocturnas de desenho de
ornato, e architectura civil e desenho histórico, para Janeiro de 1843.
Diario do Governo, n.º 305 (27 Dez. 1841), p. 1558.
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1842-00-00 A Direcção do Museu escripturou um novo retratista =Mr. Caggiani= e acaba de receber um
bom sortimento de papel velin, e pedras lytographias, á vista do que espera em breve achar-se
habilitada para dar á luz o seu Jornal com a regularidade prometida nas capas do Museu n.º 13.
A direcção se presta a reimprimir os 12 primeiros n.º =1 até 12= para ficarem iguaes todos os
volumes, e não contente com os melhoramentos patentes em os ultimos n.ºs solicitou ordem do
Patriarca licença para publicar o seu índice cronológico das navegações, que dava gratos aos
assinantes.
Museu Pittoresco, n.º 15 (1842)

1842-01-02 Na Academia de Bellas Artes de Lisboa se abrem, no dia 10 de Janeiro proximo futuro as aulas
nocturnas de desenho de ornato, e architectura civil, e no seguinte a aula de desenho historico,
continuando assim alternadamente os exercícios destas aulas, em todos os dias que não forem
santificados ou de gala, cujos exercícios começam ao anoitecer e acabam duas horas depois.
As pessoas que no anno passado frequentaram as referidas aulas, e as que de novo se acharem
admittidas podem comparecer á hora indiciada para o referido estudo.
Correio de Lisboa, n.º 974 (2 Jan. 1842), p. 4658.

1842-01-03 Entrudo: novo theatro chinez para MIL pessoas por 60 réis!
+ lindas estampas coloridas para pulhas a 40 réis – cartas com figuras e óptimos versos a 30
réis – cartas de estalos e versos proprios do tempo a 30 réis; vendem-se nas lojas de livros, e de
capella.
O Gratis, n.º 855 (3 Jan. 1842), p. 1.

1842-01-07 Costumes portuguezes. Sahiram as estampas n.º 23 e 24, com as quaes finalisa a collecção do
anno de 1841. Esta collecção de estampas, continuam a sahir duas cada mez, lithographadas
em papel velino, e ricamente illuminadas. As 24 estampas da primeira collecção do anno
passado, vendem-se por 2$400 rs, e continuam-se a receber assignaturas para o presente anno,
a 2$000 rs. na loja do Bordallo, rua dos Capelistas, n.º 20.
Correio de Lisboa, n.º 976 (7 Jan. 1842), p. 4667.

1842-01-12 Quadros lythograficos do Sr. Lopes + Litographias Portuguesas. O Periodico dos Pobres, n.º 10
(12 Jan.1842), p. 40.

1842-01-12 Retratos de Napoleão e de Jozefina. = a cidade de Aix-la-Chapelle, que possue os retratos de
Napoleão e de Jozefina, feitos por David, encarregou ao joven e distincto pintor Mr. Ignacio
Schmid, de tirar copias, as quaes offereceo ao rei, que se dignou acceita-las, e as mandou
collocar na galeria de pinturas do palacio real de Berlim.
O Periodico dos Pobres, n.º 10 (12 Jan.1842), p. 39.

1842-01-13 Diorama de salão. A Revolução de Setembro, n.º 347 (13 Jan. 1842), p. 4.
1842-01-13 Está á venda o retrato do sr. Joaquim Antonio de Aguiar. São immensos os compradores. A sua

vista desperta a memoria de grandes feitos, avultando entre elles as falsificações dos
recenciamentos, os assassínios de Coimbra e Carregal, e a commissão da cidade do Porto.
A Revolução de Setembro, n.º 347 (13 Jan. 1842), p. 3.

1842-01-16 Grande espectaculo óptimo. Apresentado nas variadas ilusões de
DIORAMA,

NEORAMA E COSMORAMA.

Aviso preliminar.
Propenso por uma generosa indole natural, a favorecer as produções do engenho que

pertencem ás Bellas Artes, o culto Publico desta nobre Capital, em uma epocha já passada
honrou as differentes Exposições que o Director como a um Juiz douto; e imparcial tanto
prazer teve em apresentar-lhas.

Depois de uma ausencia de dous annos, em esta Capital volta pois com tanto maior
animo, por se achar munido não só de Exposições inteiramente novas, mas tambem de
descubertas modernas, resultadas das assiduas experiencias, e dos profundos cuidados que o
tem dominado em este intervallo, e como á sua primeira chegada foram as offertas, e asserções
achadas verdadeiras, e inteiramente exactas; não espera agora em vão, visto que elle se propõe
de apresentar-se á indulgencia publica, de que lhe não será negada a fé que não benignamente
já se lhe patenteou.

Portanto dará pela primeira vez á Metrópole Lusitana o espectaculo de um
DIORAMA

de Salão; objecto que mereceu surpreza, e altos encomios nas Capitães de Londres, Pariz, e
Vienna; expectaculo interessantissimo, mas raro de gozar-se pela immensa despeza que se deve
empregar na sua construcção, e collocação. Com uma despeza ainda mais forte que a
costumada, tenciona o Director; que sendo o DIORAMA illuminado, com a luz do dia, e para
adapta-lo ao Salão, não olhando para essas mesmas despezas, e faze-lo ainda mais
sorprehendente, de o expôr com uma vivissima luz artificial. Esta complicada combinação, que
póde chamar-se um progresso da arte, e o resultado de longo estudo, e de provas executadas
pelo concurso de mui hábeis Artistas, é dedicada á benigna indulgencia do Publico apreciador,
de cuja approvação ficará o Director penhorado de hum acto glorioso do seu bom êxito em esta
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costumada, tenciona o Director; que sendo o DIORAMA illuminado, com a luz do dia, e para
adapta-lo ao Salão, não olhando para essas mesmas despezas, e faze-lo ainda mais
sorprehendente, de o expôr com uma vivissima luz artificial. Esta complicada combinação, que
póde chamar-se um progresso da arte, e o resultado de longo estudo, e de provas executadas
pelo concurso de mui hábeis Artistas, é dedicada á benigna indulgencia do Publico apreciador,
de cuja approvação ficará o Director penhorado de hum acto glorioso do seu bom êxito em esta
nobre Capital.
Aberto pois será em um commodo, e decoroso local, em pouco tempo á concorrencia publica
este DIORAMA, e com elle cinco vistas no genero de NEORAMA, e outras duas no de
COSMORAMA.
Os objectos mais interessantes no domínio da natureza e da a arte, figurados por capacissimos
artistas com toda a verdade, e precisão, offerecem nestas vistas uma tão perfeita Illusão, que já
foram a admiração de todos os amadores, e o encanto dos inteligentes nas acima mencionadas
capitaes, e para coroar as fadigas do seu zeloso expositor, só falta o benevolo voto dos illustres
habitantes desta portentosa capital, centro explendido de tantos imperiosos estabelecimentos,
instituidos generosamente para o incremento das Bellas artes e a esse voto protector
intimamente aspirando o director, pública por esse poderoso motivo este convite preliminar das
suas exposições, que será seguido com toda a brevidade possivel de um Manifesto
circumstanciado, que dará o annuncio da definitiva abertura deste Espectaculo inteiramente
novo.

Lisboa em 31 de Dezembro de 1811
ADVERTENCIA.

O preço da entrada será de 210 reis por cada pessoa, porém para que todos os amadores
das nobres artes, e principalmente as familias numerosas possam disfructar com mais
vantagens da Galeria Optica, o seu Director tem a honra de advertir ao Publico, que admite
assignaturas por 1:280 reis pelas oito Exposições que se propõe de apresentar no prazo de 4
mezes, em legar de 1:920 reis que serão para os que não quizerem assignar.

Todas as pessoas que quizerem aproveitar-se d`esta vantagem, terão a bondade de
inscreverem os seus nomes em o registo que haverá na porta da entrada da dita Galeria, onde se
lhes entregarão as cautellas respectivas.
O director declara mais, que o fixado preço da entrada por todo o curso das oito exposições que
se propõe a fazer, nunca poderá ser diminuido, e isto por motivo, não só do maior numero das
vistas que presentemente expõe, mas principalmente pelas despezas consideráveis que a
exposição do DIORAMA pede.

O Correio Portuguez, n.º 36 (16 Jan. 1842), p. 148.
1842-01-16 No grande Espectaculo Optico, situado no largo do Pelourinho n.º 24 em seis salas do primeiro

andar, e nas variadas  illusões de Diorama, Neorama e Cosmorama, acha-se presentemente
visível a primeira Exposição, que concluirá no dia 24 do corrente mez. (+ todos os dias, desde
a noitinha, por tres horas consecutivas)
Diario do Governo, n.º 13 (16 Jan. 1842), p. 59.
O Periodico dos Pobres, n.º 15 (18 Jan.1842), p. 60.
A Revolução de Setembro, n.º 354 (23 Jan. 1842), p. 4.

1842-01-18 GRANDE
ESPECTACULO OPTIMO.

APRESENTADO NAS VARIADAS ILLUSÕES DE
DIORAMA,

NEORAMA E COSMORAMA.
Exposto em 5 Salas do primeiro andar

no Largo do Pelourinho n.º 24.

PROGRAMMA DA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO.
Que principia a 12 e acabará segunda feira 24

de Janeiro.
Em conformidade do Aviso preliminar já publicado, o Director tem a honra de prevenir

o repeitavel e culto Publico desta Capital que a sua grande Galeria de vistas Pinturescas se
abriu a 6 do corrente, e recommenda-se muito especialmente á curiosidade dos concorrentes de
dignarem-se dar aquelle apreço, e acolhimento, com que até agora tem sido em outras partes
premiado este Estabelecimento de instrucção, e recreio.

Estas vistas, em numero de oito são de diversos generos; huma será qualificada com a
propria denominação de DIORAMA: outras cinco entram na cathegoria differente de NEORAMA,
e com o nome de COSMORAMA se apresentam finalmente outras duas.
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propria denominação de DIORAMA: outras cinco entram na cathegoria differente de NEORAMA,
e com o nome de COSMORAMA se apresentam finalmente outras duas.

O acima nomeado:
DIORAMA

representa huma soberba vista do grande GOLFO, E CIDADE DE NAPOLES, exposta em hum
magnifico amphytheatro com o seu Monte Vesúvio, comtemplada da varanda de uma quinta
sobre o caminho da gruta de Posylippo, no momento de huma erupção dos seus phenomenos, e
com todos os seus encantadores arrabaldes, por onde se torna celebre aquella imperiosa
Capital, e para fazer mais maravilhoso o effeito de todos os seus objectos, a arte achou a
maneira de offerecer a insensivel graduação da luz do dia passando para a da noute; effeito que
se não pode descrever, tanto elle sorprehende, e deleita a vista.

Obra feita com toda a perfeição pelo Senhor João Motta, de Cremona.
NOTA.

Adverte-se que a successiva passagem do dia para a noite de tanta illusão na
precedente vista, procede por graduação, e por isso se repetirá em cada meia hora, para
commodidade dos Senhores Espectadores, sem serem obrigados a comparecer a huma hora
precisa.

NO GENERO DE

NEORAMA.

2. A GRUTA azulada na Ilha de Capri, no Golfo de Nápoles.
NOTA.

O curto espaço deste Programma não permitte de dar huma idéa completa deste
phenomeno da Natureza, por cujo motivo se refere á descripção circumstanciada, que se achará
á venda á porta do Estabelecimento, e tão sómente dir-se-ha aqui, que para tornar a illusão
ainda mais perfeita, tornou-se a agua movel por hum engenhoso maquinismo, que representa
exactamente o fluxo, e o refluxo do mar, que agitando suavemente as aguas azuladas daquelle
magnifico Golfo faz subir, e conduzir de novo as mesmas pela baixa abertura da gruta sem
rumor de especie alguma.
Quadro habilmente pintado pelo Senhor Witting, em Napoles.
3. O interior da bella IGREJA de S. André, na Cidade de Mantua.
4. O PALACIO chamado – Belvedere – na Cidade de Varsovia. (ao luar).
5. TUMULO MOURISCO no Palacio chamado de – Alhambra - , na Cidade de Granada.
6. O interior da CAPELLA, na Cartuxa de S. Lourenço, na Cidade de Salzburgo.

NO GENERO DE
COSMORAMA.

7. A CIDADE (de S. Petersburgo, capital do imperio da Russia, vista desde a ponte de Isaco.
8. A magnifica PRAÇA de S. Marcos, na cidade de Veneza.
Fiado de achar tambem esta vez aquelle benigno acolhimento demonstrado da parte respeitavel
publico para com o director, elle annuncia que as suas futuras exposições, sendo divididas em
diferentes séries serão estas mudadas em épocas determinadas, portanto a primeira presente,
será visível desde o dia 12 de janeiro até o dia 24 do dito mez, cujo praso será vantajoso aos
senhores concorrentes pelo interesses que excitam estas sorprehendentes vistas por um exame
de todas as series.

O local da exposição estará aberto todos os dias desde a noitinha, por três horas
consecutivas.
O preço da entrada é de 240 réis por cada pessoa, com competentes cadeiras, e os meninos até
a idade de 10 annos, pagarão a metade.

O Correio Portuguez, n.º 38 (18 Jan. 1842), p. 156.
1842-01-25 No grande Expectaculo Optico, situado no largo do pelourinho n.º 24, em seis salas do

primeiro andar, nas variadas ilusões de Diorama, Heorama, e Cosmorama, acha-se
presentemente visível a primeira exposição, que concluirá no dia 7 de Fevereiro. Aberto todos
os dias desde a noitinha, por tres horas consecutivas.
O Nacional, n.º 1998 (25 Jan. 1842), p. 13291.

1842-01-26 GRANDE
ESPECTACULO OPTIMO.

APRESENTADO NAS VARIADAS ILLUSÕES DE
DIORAMA,

NEORAMA E COSMORAMA.
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Exposto em 5 Salas do primeiro andar
no Largo do Pelourinho n.º 24.

PROGRAMMA DA SEGUNDA EXPOSIÇÃO.
Que principiará quarta feira 26 e acabará segunda

feira 7 de Fevereiro.
DIORAMA

Com a Insensivel graduação da luz do dia,
passando para a noute.

1. O TUMULO do Imperador Napoleão, na Ilha de S. Helena, representado no estado em
que se achava, quando ahi chegou Sua Alteza Real o Duque de Joinville, que por ordem do
Governo Francez foi encarregado de conduzir os restos mortaes do Imperador á Cidade de
Paris.

Quadro pintado pelo Senhor Ferreni.
NEORAMA.

2. O interior do portico do grande, e magnifico TEMPLO, na Ilha de Filne no Egypto,
segundo o desenho tirado pelo Architecto Mr. Le Père, Membro do Instituto de França, que
acompanhou a Napoleão Buonaparte, na sua expedição ao Egypto.

Quadro feito pelo Senhor Menozzi primeiro pintor do TheatRO «della Scale» na
Cidade de Milão.

3. A GIRANDOLA, ou um grande fogo artificial dado sobre o Castello de S. !ápole, na
cidade de Roma, na véspera do dia de S. Pedro, e de S. Paulo.

4. A magnifica SALA NO JARDIM do !ápoles de verão do !ápoles ! de Schwarsemberg, nos
confins da Cidade de Vienna, Capital do !ápoles d`!ápoles.

5. O PORTICO de um Convento em capo d`Istria, com a volta de um acompanhamento
fúnebre durante a noute.

6. A GRUTA AZULADA, na Ilha de Capri no Golfo da Cidade de !ápoles, com a moção da
agua.

lists quadro por ter sido julgado de um effeito encantador, tornar se-há a expor por ser
geralmente pedido.

COSMORAMA.
7. A CIDADE DE LONDRES, Capital da Grã-Bretanha, vista do lado de Greenvich.
8. O NAUFRAGIO do Almirante inglez Romney, sabre a costa do IIolsteio, no mar

Báltico, no anno de 1811.
NOTA

A passagem do dia á noute na vista de diorama será executada em cada meia hora, e
isto para commodidade do Respeitável Publico.

O local da exposição estará aberto todos os dias desde a noitinha, por três horas
consecutivas.

O preço da entrada é de 240 réis por cada pessoa, e os meninos até a idade de 10 annos
pagarão a metade.

O Correio Portuguez, n.º 44 (26 Jan. 1842), p. 179.
1842-01-29 Bella estampa lithografada, dedicada a S.M.I. a Senhora Duqueza de Bragança, por J.B.

FONTANA. representando a S.M.I. o Senhor D. Pedro, tendo aos seus lados Sua Augusta
Esposa, a Imperatriz D. Amelia Augusta, e S.M.F., a Senhora D. Maria II Rainha de Portugal a
quem Elle apresenta a Carta Constitucional da Monarchia Portugueza.
Este Grupo muito bem composto, executado com bastante arte, offerece os Retratos
perfeitamente similhantes de SS.MM.II., e da Jovem Rainha, tirados do natural pelos primeiros
Artistas de Pariz.
Huma scena interessante, e digna do talento de Mr. Morin, está collocada por baixo do grupo
principal. Ella representa S.M.I. O Senhor D.Pedro restabelecendo a S.M. a Senhora D.Maria II
no Throno, e restituindo aos Portuguezes a Carta Constitucional, que Elle lhes déra.
A Epigraphe, que se lê no fundo da Estampa indica as Palavras que S.M.I. dirige ao Povo, que
o rodea:

“Eu desta glória só fico contente,
“Que a liberdade dei á minha gente
Esta bella Estampa, para a perfeição da qual o Artista, e o Editor Mr. Fontana não ommittirão
nada, custa 1$200 réis. Vende-se na loja das estampas de J. B. Fontana, rua de St.º Antonio n.º
40. [n.º seguinte, n.º porta=80]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 25 (29 Jan. 1842), p. 99.
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A Carta, n.º 2 (31 Jan. 1842), p. 8.
1842-01-30 Teatro Nacional do Salitre.

(…) a peça e dança são produções portuguesas dos srs. Antonio Xavier Ferreira d’Azevedo, e
Romão Antonio Moniz, e adornadas com vestuário e scenario novo, sendo a pintura  desta feita
pelo sr. João Alberto Sousa, tambem artista portuguez.
O Periodico dos Pobres, n.º 25 (30 Jan. 1842), p. 100.

1842-01-31 No grande expectaculo óptico
Situado no largo do Pelourinho n.º 21 em seis salas do 1.º andar, e nas varadas illusões de
Diorama, Neorama e Cosmorama, acha-se presentemente visível a
Segunda exposição
Que concluirá no dia 7 de Fevereiro. O local da Exposição está aberta todos os dias desde a
noitinha, por tres horas consecutivas.
O Dez Reis, n.º 317 (31 Jan. 1842), p. 3.

1842-02-10 A phisionomia da revolução. Queremos a Carta.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 35 (10 Fev. 1842), p. 149-150.

1842-02-13 Programa da 3.ª exposição.
O Dez Reis, n.º 326 (13 Fev. 1842), p. 4.

1842-02-17 GRANDE
ESPECTACULO OPTIMO.

APRESENTADO NAS VARIADAS ILLUSÕES DE
DIORAMA,

NEORAMA E COSMORAMA.
Exposto em 5 Salas do primeiro andar

no Largo do Pelourinho n.º 24.
PROGRAMMA DA TERCEIRA EXPOSIÇÃO.

Que principiará quarta feira 9 de Fevereiro,
e acabará segunda feira 21 do dito mez.

NO GENERO DE

DIORAMA
Com a Insensivel graduação da luz do dia,

passando para a noute.
1.º O CASTELO DEBLAYE, situado sobre a margem direita da Gironda, perto da Cidade

de Bordeus, em França. este castella independentemente da sua posição favoravel, obteve
alguma celebridade por ter sido a morada da Duqueza de Berry, durante a sua prisão ali, no
anno de 1832. quadro pintado pelo senhor Dubo s.

NO GENERO DE
NEORAMA.

2. GALLERIA MOURISCA no antigo palácio Real chamado «Alhambra» na Cidade de
Granada (ao luar.) Quadro pintado pelo Senhor Mellun.

3. o interior da CATHEDRAL nova da Cidade de Cadiz.
4. O SEPULCIIRO da Virgem Maria, ao valle de Josaphat, ao pé de Jerusalém, Quadro

igualmente feito pelo Senhor Menozzi, primeiro pintor do Theatro chamado «della Scala» na
Cidade de Milão.

5. o Interior do grandioso THEATRO «della Scala» em Milão, na Italia.
6. A GRUTA AZULADA na Ilha de Capri, no Golfo da Cidade de Napoles, com a moção

da agua. (Este quadro he uma illusão maravilhosa, tornar-se-ha a apresentar por vontade geral.
NO GENERO DE

COSMORAMA.
7. A Cidade de VENEZA, vista do lado de S. Maria da Saude.
8. A magnifica PRAÇA de S. Pedro na Cidade de Roma, representada em Domingo de

Pascoa, uns momentos antes que Sua Santidade dá a benção pontifical ao Povo.
NOTA.

A passagem do dia á noute na vista de diorama, será executada em cada meia hora, e
isto para commodidade do respeitavel Publico.

O local da Exposição estará aberto todos os dias desde a noitinha, por três horas
consecutivas.

O preço da entrada é de 240 réis por cada pessoa, com competentes cadeiras, e os
menos até á idade de 10 annos pagarão a metade.
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O Correio Portuguez, n.º 60 (17 Fev. 1842), p. 239.
1842-02-19 A civilidade é uma convenção tacita entre os homens de se enganarem reciprocamente com

affectada gentileza e benevolência.
O Panorama, n.º 8 (19 Fev. 1842), p. 64.

1842-02-23 GRANDE

ESPECTACULO OPTIMO.
APRESENTADO NAS VARIADAS ILLUSÕES DE

DIORAMA,
NEORAMA E COSMORAMA.

Exposto em 5 Salas do primeiro andar
no Largo do Pelourinho n.º 24.

PROGRAMMA DA QUARXA EXPOSIÇÃO.
Que principiará quarta feira 23 de Fevereiro,

e acabará segunda feira 7 do dito Março.

NO GENERO DE
DIORAMA

Com a Insensivel graduação da luz do dia,
passando para a noute.

1. O interior de uma CAPELLA Gothica.
NO GENERO DE

NEORAMA.
2. PETIT-TRIANON, casa de campo da Corte de França, no grande parque do Palacio de

Versailles. (Ao luar.)
3, O TUNNEL, ou a Galleria nova debaixo do rio Tamisa, na Cidade de Londres.
4. A magnifica SALA do Throno do Imperador d` Austria, no Castello gothico chamado

de «Laxemburg» perto da Cidade de Vienna.
5. A parte da IGREJA do S. Sepulchro em Jerusalem, que copiem a Santa pedra da

Unção.
6. O templo do SOL na Pérsia.

NO GENERO DE

COSMORAMA.
7. A PRAÇA DE ARMAS da Cidade de Milão, com uma evocação militar executada pelas

tropas Austríacas.
8. A PRAÇA chamada do «Povo» na Cidade de Roma, nos ultimos dias do Entrado.

NOT.A.
A passagem do dia á noute na vista de DIORAMA, será executada em cada meia hora, e

isto para commodidade do respeitável Publico.
O local da Exposição estará aberto todos os dias desde a noitinha, por três horas

consecutivas.
O preço da entrada é de 240 réis por cada pessoa com competentes cadeiras, e meninos

até á idade de 10 annos pagarão ametade.

O Correio Portuguez, n.º 65 (23 Fev. 1842), p. 266.
1842-02-23 PROGRAMMA DA QUINTA EXPOSIÇÃO.

Que principia quarta feira 9 de Março, e acabará
segunda feira 21 do dito mez.

NEORAMA.
1. A IGREJA ARMENIA em =Bethleem=
2. A SALA DE CONVERSAÇÃO no serralho do Imperador da Turquia, em

=Constantinopla.=
3. Uma sessão dos CAVALLEIROS DA MEZA REDONDA no subterrâneo de um castello

gothico na =Westphalia.=
4. A ida no SUPPLICIO DE UM CAVALLEIRO, degradado pelo dito tribunal.
5. O MONUMENTO do General Conde de Colloredo sobre o campo da batalha de

=Cuba=(ao luar.)
COSMORAMA.

6. ATHENAS, com os restos de suas passadas grandezas como se acham hoje.
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7. O CASTELLO de =Abbolsford= na Escocia; residência de Sir Walter Scott.
DIORAMA.

Com a insensível graduação da luz, passando do
dia para a noite.

8. O GOLFO E CIDADE DE NAPOLES, vista em um magnifico amphytheatro, com o
monte Vesuvio.

O local da exposição estará aberto todos os dias desde a noitinha, por três horas
consecutivas.

AVISO.
Diversas familias, tendo mostrado desejo de visitarem a Galeria Optica durante o dia, o

Director annuindo com todo o gosto a uma tal disposição, em quanto a distribuição da
localidade e do tempo lho permitte. previne o culto Publico, que de ora em diante nas Quintas
feiras de cada semana o Expectaculo estará aberto desde o meio dia até ás 3 horas da tarde,
sendo neste dia o único em que não trabalhará o Novo Microscopío Solar Acromático, que se
acha estabelecido no mesmo local que a sobredita Galeria. De noite pois, este Expectaculo
estará patente todos os dias, como se praticou sempre, desde a noitinha, por três horas
consecutivas.
O Correio Portuguez, n.º 78 (10 Mar. 1842), p. 317.

1842-02-24 Diorama.
A Revolução de Setembro, n.º 379 (24 Fev. 1842), p. 4.

1842-02-26 A imprensa periodica é incontestavelmente um dos mais poderosos meios de civilização…
[Sobre os periódicos portugueses.: o panorama, o encyclopedido]
Diario do governo, n.º 49 (26 Fev. 1842) p. 194.

1842-03-01 A lythografia.
A Abelha, n.º 37 (1 Mar.1842).

1842-03-02 Joaquim José de Barros Laborão. [venda de 10 estatuas de madeira]
Diario do governo, n.º 52 (2 Mar. 1842) p. 207-208.

1842-03-09 Diorama.
A Revolução de Setembro, n.º 389 (9 Mar. 1842), p. 4.

1842-03-10 Galvanographia.
Revista Universal Lisbonense, n.º 9 (10 Mar. 1842), p. 103.

1842-03-10 Luiza Calotti, viuva do professor de physica Joao Calloti, annuncia que tem para vender varias
machinas de physica, e se offerece a ensinar o modo de as empregar aos Srs. que as
comprarem: quem as quizer vêr póde procura-la em sua casa na rua da Vinha n.º 44, em loja.
O Gratis, n.º 903 (10 Mar. 1842), p. 4.

1842-03-18 Francisco da Rocha Soares.
O Athleta, n.º 31 (18 Mar. 1842), p. 1.

1842-03-22 6.º exposição.
A Revolução de Setembro, n.º 400 (22 Mar. 1842), p. 4.

1842-03-22 ESPECTACULOS.
NOVO

MICROSCOPIO SOLAR ACROMATICO.
Aviso Preliminar.

O illustre publico desta nobre capital já honrou com plena satisfação as experiencias
que o director lhe apresentou ha poucos annos, em uma sala da propriedade da Exm.ª Casa de
Pombal, situada no largo de S. Paulo.

Eis que elle volta de uma viagem com tanto mais animo, pois que se acha munido de
um instrumento inteiramente novo, que augmenta não sómente ainda mais os objectos do já
exposto, mas que tambem apresenta a vantagem de se poder observar de uma só vez, e em um
disco maior, todos os pequenos objectos, engrandecidos em toda a sua extensão muitos milhões
de vezes.

Por tanto o director nutre a esperança lisongeira que não só as pessoas que não viram
taes interessantissimas experiencias, honrarão com a sua presença o Gabinete de Observações,
mas igualmente as que anteriormente já assistiram a ellas, tambem renovarão as suas visitas,
sendo-lhe por este modo fornecida a occasião de poderem admirar os progressos da Sciencia
Optica, confrontando o presente instrumento com o que já foi exposto, e as actuaes
experiências com as que foram executadas na sobredita passada epocha.

Mas como estas experiencias não se farão que em breve espaço de tempo, e que não
terão effeito quando a athmosphera estiver nublada, mas só nos dias completamente serenos;
assim o director convida antecipadamente as pessoas amadoras das Sciencias de aproveitarem
dos primeiros momentos favoraveis que se apresentarem.
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assim o director convida antecipadamente as pessoas amadoras das Sciencias de aproveitarem
dos primeiros momentos favoraveis que se apresentarem.

Por meio de um aviso particular que será publicado nestes dias, indicar-se-ha o local, e
as horas em que se hão de executar as ditas interessantissimas experiencias.

Annuncia-se ainda mais que no mesmo local onde se estabelecer o Gabinete de
Observações, apresentar-se-ha um.

PRONOPIOGRAFO
OU

CAMARA OBSCURA VERTICAL,
Que mostrará uma parte do largo do Pelourinho, em toda a sua natureza, com os

respectivos movimentos das pessoas, carruagens, e cavallos que passarem; de maneira que este
Quadro pelo motivo da renovação continua dos objectos, sempre. e em qualquer momento, se
apresentará diverso.

O aviso que se seguir a este, dará uma explicação preciza a este respeito.

GRANDE
ESPECTACULO OPTICO.

Exposto em 7 Salas do primeiro andar
no Largo do Pelourinho n.º 24.

Conservação do preço d`entrada reduzido ao que pagaram até agora os Srs.
Assignantes; isto é, 160 rs. por cada pessoa com competentes cadeiras, e os meninos até á
idade de 10 annos ametade.

PROGRAMMA DA SEXTA EXPOSIÇÃO.
Que principia quarta feira 23 de Março, e acaba

segunda feira 4 de Abril.

NOTA 1.ª
Entrando esta exposição na semana santa, expor-se-hão vistas análogas áquella

veneravel epocha; e vão marcadas com o asterisco (∗) sendo mudadas no Domingo de Páscoa,
pelas abaixo mencionadas.

NEORAMA.
1. A GALERIA vidrada de =Orléans; =sua coberta de cristaes, no palacio real de Paris.
(∗) 2. A ENTRADA em =Neissen= na Saxónia no Inverno, com a vista exterior da

fábrica de porcelana.
(∗) 3. A NEVE PRINCIPAL da antiga e veneravel igreja em =Jerusalem, = que encerra o

Santo Sepulchro de N. S. J. C., na occasião em que o Bispo armento ali faz a sua entrada
processional.

(∗) 4. N. S. J. C. Orando no Jardim de =Monte Olivete, = no momento em que Judas o
traidor chega com força armada para prendel-o.

5. S. PAULO no acto de prégar aos prisioneiros christãos no carcere.
COSMORAMA.

6. A entrada solemne e pomposa em Vienna de S A. R. a PRINCEZA MARIA ANNA DE
SABOYA, na occasião do seu augusto consorcio com S. M. o Imperador d`Austria.

7. O LAGO de =Thon, = na Suissa.
8. A formoza CIDADE DE CONSTANTINOPLA, vista pela parte asiatica de Scalari.

NOTA 2.ª
No Domingo de Pascoa se tirarão as 3 vistas no genero de Neorama, marcadas com o

asterisco (∗), e serão mudadas pelas seguintes:
1. A grande e pomposa MISSA PONTIFICAL, celebrada no Domingo de Resurreição na

igreja de =S.Pedro= em Roma por sua santidade o Papa; cercado e assistido por todos os
Cardeaes, e grandes Dignatarios da Igreja Catholica, e Apostólica Romana.

O INTERIOR do R. Theatro de =S. Carlos= em Napoles.
3. A CONDEMNAÇÃO DE LAMORAL, Conde de Egmont, pelo tribunal da inquisição de

=Bruxellas.=
O local da Exposição estará aberto todos os dias desde a noitinha, por tres horas

consecutivas.
AVISO.

Diversas familias, tendo mostrado desejo de visitarem a Galeria Optica durante o dia; o
Director annuindo com todo o gosto a uma tal disposição, em quando a distribuição da
localidade e do tempo lho permitte, previne o culto Publico, que de ora em diante nas Quintas
feiras de cada semana o Espectaculo estará aberto desde o meio dia até ás 3 horas da tarde,
sendo neste dia o unico em que não trabalhará o Novo Microscopio-Solar Acromático, que se
acha estabelecido no mesmo local que a sobredita Galeria. De noite pois, este Espectaculo
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Director annuindo com todo o gosto a uma tal disposição, em quando a distribuição da
localidade e do tempo lho permitte, previne o culto Publico, que de ora em diante nas Quintas
feiras de cada semana o Espectaculo estará aberto desde o meio dia até ás 3 horas da tarde,
sendo neste dia o unico em que não trabalhará o Novo Microscopio-Solar Acromático, que se
acha estabelecido no mesmo local que a sobredita Galeria. De noite pois, este Espectaculo
estará patente todos os dias, como se praticou sempre, desde a noitinha, por tres horas
consecutivas.
O Correio Portuguez, n.º 87 (22 Mar. 1842), p. 353.

1842-03-23 Grande Espectaculo Optico.
O Director previne o Publico, que de ora em diante nas Quintas feiras de cada semana o
espectáculo estará aberto desde o meio dia até ás tres horas da tarde, sendo neste dia o unico
em que não trabalhará o Novo Microscopio Solar Acromatico, que se acha estabelecido no
mesmo local que a sobredita Galeria. De noite pois, este Espectáculo estará patente todos os
dias, como se praticou sempre, desde a noitinha: por tres horas consecutivas.
Diario do Governo, n.º 70 (23 Mar. 1842), p. 292.

1842-03-27 Grande Espectaculo Optico.
Novo Microscopio Solar Acromatico,
Por meio do qual se podem ver cincoenta pessoas juntas o mesmo objecto augmentado mais de
seis milhões de vezes, e
Pronopiografo ou camara obscura vertical
Que mostra uma parte do largo do Pelourinho em toda a sua natureza, com os respectivos
movimentos das pessoas, carruagens, cavallos, etc., etc., que passam.
Ambos se acham expostos no largo do Pelourinho n.º 24 1.º andar, e visiveis todos os dias,
desde o meio dia até ás tres horas da tarde.
Diario do Governo, n.º 72 (28 Mar. 1842), p. 298.
O Periodico dos Pobres, n.º 70 (27 Mar.1842), p. 280.

1842-03-28 Publicações Litterarias. Reformação da Revista Universal. Programma.
Com o favor que neste reino encontrou a Revista Universal logo no seu principio, duas

cousas saíram provadas, - que a nossa gente já era capaz de leituras massiças e substanciaes, - e
que o novo programma que se lhe apresentava era neste sentido perfeitamente calculado. Se
desde então até hoje desempenhamos a contento do natural juiz destas cousas, que é o publico,
digam-no, e decidam-no por nós, dous factos notorios e incontestaveis: - tem a Revista de
numero para numero, medrado em subscritores, - e quasi todos os jornaes portuguezes têem
frequentemente copiado os seus artigos. É em cousas destas o louvor mais perfeito e sem
suspeita.

No prologo deste anno haviamos tanto promettido perseverar pouco mais ou menos no
mesmo systema que até ahi nos governara: isso fizemos com satisfação geral, e nossa, em todo
este primeiro trimestre; e a Revista continuou a prosperar – confessal’- o - hemos – muito para
além das nossas esperanças. O credito e estabilidade a que já finalmente arribou, hoje nos
consente emendar os promettimentos de tal prologo, não diminuindo-os, se não
accrescentando-os, e, o que melhor é, com a certeza de nos desempenhar delles.

Eis-aqui pois o nosso novo contrato, cujas vantagens todas serão, por parte do publico,
não ficando outra alguma para nós senâo o testemunho intimo de havermos assim merecido
muito melhor desta boa terra que todos somos obrigados a servir.

A Revista Universal conterá desde o dia 17 de Março em diante para mais do dobro de
materia: para isso está destinado á sua impressão um fundição nova de formoso typo miudo
(pandecta), as linhas terão todo o comprimento que o tamanho da pagina comportar, e os
artigos serão cerrados entre si, não se dispendendo em titulos delles mais do que o espaço
rigorosamente necessario: serio, nitidez, e escrupulosissima correcção distinguirão sempre as
suas paginas. Quanto ao contheudo de cada numero, agora que já nos vemos soltos de primitiva
estreiteza, e no mesmo espaço de impressão se nos depára mais de dobrada capacidade,
procuraremos condescender com os varios gostos, e ministrar iguarias para todos os paladares.
Em 3 partes geraes se dividirá cada numero: 1ª noticias; 2ª melhoramentos; 3ª variedades.

1ª parte. – Noticias. – Comprehender-se-ham na 1ª parte os acontecimentos politicos,
moraes, sociaes, etc. etc. conhecidos em Lisboa no decurso da semana. Este panorama tem de
ser subdividido em tantas rubricas quantos forem os paizes de que houvermos de fazer menção.
Diligenciaremos que a rubrica de Portugal seja a mais completa possivel; para isto convidamos
todos os nossos leitores das provincias a communicar-nos quaesquer acontecimentos
merecedores de attenção; do que não esperamos somenos resultados que das participações dos
nossos amigos de todos os pontos do reino. Dado seja esta parte principalmente politica, não
levará côr alguma especial: neste quadro só entram factos, e quando muito reflexões
sobranceiras ás mesquinhezes das parcialidades.
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levará côr alguma especial: neste quadro só entram factos, e quando muito reflexões
sobranceiras ás mesquinhezes das parcialidades.

2º parte. – Melhoramentos materiaes. – Sob este titulo, por evitar explicações diffusas, e
insufficientes, se comprehendem os varios assumptos de reconhecida utilidade, de que
principal, e quase exclusivamente, só curavamos até hoje. Aqui a aplicação prática será sempre
o nosso norte; pelo que, para podermos chegar a maior numero de resultados prestados,
cercearemos quanto for possivel as theorias, as explicações dos meios, historico dos
descobrimentos ou inventos, e mil outras circunstancias mui ponderosas para a historia das
sciencias, mui bem cabidas como taes em jornaes amplissimos, mas perdidas para o commum
dos nossos leitores, - por perdidas, fastidiosas, - e por fastidiosas perjudiciaes. A agricultura
continuará a ser para nós objecto principalissimo, mas na sua cola virão não menos outros
conhecimentos praticos em medicina, cirurgia, pharmacia, chimica, physica, mechanica,
industria, geologia, commercio, fazenda, economia politica, direito patrio, direito internacional,
diplomacia, arte militar, etc. etc. etc.

3.ª parte. – Variedades – Esta servirá como de postres no banquete; encerrar-se-ham
nella todos oss generos de cousas agradaveis, preferindo sempre as que ao agrado reunirem o
proveito. Será o capitulo lido, por todos e por todas: tambem aqui não procuraremos definir;
comprehende-se pouco mais ou menos o de que fallamos; cumpriremos em lugar de prometter.

Já se vê pois que o jornal dobra em materia – triplica no interesse – completa a instrução,
apresentando em todos os sentidos uma encyclopedia da semana – supre todas as folhas, sem
poder ser suprido por nenhuma. – A isto acresce que no tocante á linguagem, de que tanta
mingua hoje em dia se padece, e cuja necessidade já todos ao presente vam conhecendo e
confessando, será sempre, quanto cabe em obra d’improviso, desenxovalhado; e não
assentamos a promessa em leves fundamentos, pois que temos por collaboradores perpetuos,
amantes apaixonados da nossa formosa lingua, e por auxiliares tudo, quanto ha ahi de mais
illustre nas letras patrias.

E entretanto, e apezar de tudo, continuará este papel a ser dado por vil preço. Cada um
dos tres mil assignantes que o sam até ao nº 10 deste volume, isto é, até ao dia 17 de março de
1812, e que a Revista considera como seus fundadores, continuará a pagar a mesma quantia (a)
de

12 numeros por ....    480 réis.
24     “        “   ....    960  “
48     “       “   ....  1$920  “

Para os novos assignantes haverá mui pequena differança, a saber:
12 numeros por ....     600  réis.
24     “        “   .... 1$200   “
48     “        “   .... 2$400   “

O importe das assignaturas deve ser remetido com a declaração de nome e direcção do
subcriptor pelo seguro do correio, ou em letra sobre Lisboa.

A redacção publica qualquer noticia ou artigo interessante e decentemente escripto, com,
ou sem nome de author, segundo se desejar. Opusculos de reconhecido merito, uteis e ineditos,
poderão ser pagos, conforme se convencionar. Todas as pennas habeis, que se queiram
offerecer a coadjuvar-nos, serão bem vindas, e até remuneradas, se assim convier.

Todos os inventores, authores, ou outros, que desejarem fazer conhecer ao publico
machinas, livros, sementes, plantas, objectos de arte, medicamentos, etc. poderão mandal’os
para o escriptorio da Revista Universal (se o merecerem) annunciando-se, e descrevendo-se
gratuitamente no jornal.

No mesmo escriptorio, rua da Horta Secca n.º 20, está patente uma sala, onde se acham
todos os jornaes portuguezes, e grande numero de inglezes, francezes, hespanhoes, e allemães,
entre os quaes muitos litterarios e scientificos. Os assignantes de Revista Universal têem neste
gabinete entrada gratuita, conforme o respectivo regulamento.

Muitos outros melhoramentos se irão realisando, á proporção que as circunstancias o
permitirem. O credito que a empresa já tem ganho é o melhor fiador do mais e muito mais que
ella tem de grangear de dia para dia.
O Athleta, n.º 36 (28 Mar. 1842), p. 4.

1842-03-29 Costumes portugueses + microscópio solar.
A Revolução de Setembro, n.º 403 (29 Mar. 1842), p. 4.
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1842-03-29 ESPECTACULOS.
GABINETE DE OBSERVAÇÃO NO MICROSCOPIO SOLAR ACROMATICO, E DO PRONOPIOGRAFO.
Situado no largo do Pelourinho n.º 21, 1.º andar.
Por meio do dito instrumento podem ver cincoenta pessoas juntas o mesmo objecto
augmentado seis milhões de vezes, com tanto que o sol brilhe sem nuvens.
Se segundo a opinião do celebre Physico Inglez Baker, he o Microscopio Solar de todas as
invenções, que se tem feito no mundo, a mais própria para conjuntamente divertir, instruir, e
satisfazer o espirito humano, vendo com a maior perfeição algumas das occultas combinações
da natureza; quem poderá duvidar dos bons desejos que terão todas as pessoas instruídas de
assistir a tão interessante espectaculo?
O gráu sublime de perfeição deste instrumento apreciado ha annos pelos sábios, lhe granjearam
bem merecidos elogios.
VARIOS INSECTOS PEQUENOS,
apparecerão de tamanho prodigioso, deixando ver a través do corpo o movimento dos
intestinos.
O PÓ DO QUEIJO,
apresentará milhares de animaes perfeitos em todos os seus membros, e executando as
funcções vitaes com tanta regularidade, como os animaes milhões de vezes maiores do que
elles.
As aguas estagnadas sam mares cheios de incalculáveis animaes differentes, dos quaes
UMA GOTA

do tamanho da cabeça de um alfinete contem:
MILHARES DE COBRAS

do tamanho de uma vara, e outros animaes de diversas formas.
DEBUXOS MÁGICOS DE BORDADOS
produzidos pela cristalização de differentes saes.
NA CIRCULAÇÃO DO SANGUE
ver-se-hão girar os globulos de sangue com rapidez, tanto nas veias, como nas artérias mais
delicadas,
OUTROS MUITOS OBJECTOS DIFFERENTES.
As experiencias terão lugar todos os dias, excepto ás quintas feiras, desde o meio dia até ás 3
horas da tarde, isto quando o sol o permitta, por se tornarem seus raios directos indispensáveis;
de modo que a primeira experiencia principiará ao meio dia, a segunda á uma hora, e a terceira
ás duas.
Preço dos bilhetes da entrada, o que não se altera durante todo o tempo da exposição, 240 réis
por cada pessoa.
N.B. Caso que o horizonte escureça, se restituirão os Bilhetes para que sirvam no primeiro dia
em que se possa effectuar.
NOTA: - O tempo limitado de uma hora para as Experiencias, não permittindo de appresentar
de uma só vez os muitos objectos susceptíveis dessas Experiencias Microscopias, adverte-se,
que alternadamente para os dias de data par, e da data impar, haverão alguns objectos diversos,
como estará especificado na lista patente á porta do Gabinete de Observações.
AVISO RELATIVO AO PRONOPIOGRAFO.
Em uma sala da mesma localidade, acha-se tambem exposta a
CAMARA OBSCURA VERTICAL,
que representa parte do largo do Pelourinho em toda a sua natureza, com o respectivo
movimento das pessoas, carruagens e cavallos, que passam de maneira, que este quadro pelo
motivo da continuada renovação dos objectos, sempre e em todo o momento se appresenta
differente.
O preço d’entrada na Camara Obscura he de 60 réis por cada pessoa sem distincção de idades;
porém os Senhores que visitarem o Microscopio Solar, e que por força devem passar pela sala
onde se acha exposta a Camara Obscura, não pagarão nada por esta ultima, depois de terem já
correspondido o preço de entrada para o Microscopio Solar.
A Camara Obscura estará aberta todos os dias, desde as 11 horas da manhã, até ás 3 da tarde.
O Correio Portuguez, n.º 90 (29 Mar. 1842), p. 365.

1842-03-30 Espectáculos.
Grande Espectaculo Optico. NOVO MICROSCOPIO SOLAR ACROMATICO.
Por meio do qual podem vêr cincoenta pessoas juntas o mesmo objecto augmentado mais de
seis milhões de vezes, e
PRONOPIOGRAPHO OU CAMARA OBSCURA VERTICAL, que mostra uma parte do largo do
Pelourinho em toda a sua natureza, com os respectivos movimentos das pessoas, carruagens,
cavallos, etc, etc. que passam.
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Pelourinho em toda a sua natureza, com os respectivos movimentos das pessoas, carruagens,
cavallos, etc, etc. que passam.
Ambos se acham expostos no largo do Pelourinho n.º 24, 1.º andar, e visiveis todos os dias
desde o meio dia até ás 3 horas da tarde.
A Revolução de Septembro, n.º 404 (30 Mar.1842), p. 4.
O Correio Portuguez, n.º 92 (30 Mar. 1842), p. 375.

1842-03-31 A carta e as suas consequências.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 74 (30 Mar. 1842), p. 323-324.

1842-03-31 Academia Portuense das Bellas Artes.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 75 (31 Mar. 1842), p. 327-328.

1842-04-01 A sociedade = União Portuense = abriu subscripção, e vai publicar em 27 de Abril o retrato de
S. Magestade a Rainha, desenhado em papel grande. As assignaturas devem ser dirigidas á
mesma sociedade (porte franco) – Porto – e pagas depois da entrega dos exemplares. Preços. –
Em papel commum 480 réis. = Em papel velino 600 réis.
O Constitucional, n.º 13 (1 Abr. 1842), p. 4.

1842-04-02 Prospecto para a subscripção do Retrato de S.M. A RAINHA.
A Direcção do Museu Pittoresco, querendo satisfazer aos desejos de muitos dos Srs.
Assignantes que sollicitão obter o retrato de S. MAGESTADE A RAINHA, tem resolvido
publical-o por subscripção.
O desenho que se acha quasi concluído, é feito pelo hábil e acreditado retratista – Mr.
Cuglielmi – tirado do natural com o maior esmero e perfeição, sendo o seu formato =dobro do
das estampas do jornal = Museu Pittoresco.
As assignaturas para o Retrato de S. MAGESTADE, serão feitas nas casas dos srs. Agentes da
Sociedade Litteraria, que publica o dito jornal, pagando-se o seu importe, somente no acto em
que foram entregues os respectivos exemplares, e os srs. Assignantes podem recusar o
recebimento destes, se o Retrato não for parecido com o original em ponto grande e o melhor
que até ao prezente se tem publicado em Portugal. A subscripção fica aberta até 30 de Abril do
corrente anno, e no mesmo dia, (ou antes sendo possivel) se ha de infallivelmente realisar a
distribuição do Retrato em Lisboa, seguindo-se logo a Remessa para todas as Cidades e Villas
do Reino e Ilhas.
Os Srs. Assinantes das provincias  e Ilhas, que ainda enviarem as assignaturas, e a dos seus
amigos, do dia 1.º até 25 de Abril…..
O Constitucional, n.º 14 (2 Abr.1842), p. 4.
Revista Universal Lisbonense, n.º 29 (21 Abr. 1842), p. 352.

1842-04-05 Publicações Litographicas.
Chegarão á loja de livros de Cruz Coutinho, na rua dos Caldeireiros, n.ºs 11 e 12, as estampas,
n.ºs 3 e 4 da collecção dos costumes portugueses do corrente anno; na qual se subscreve por
2$400 rs. pagos adiantados, por 24 n.ºs, e se vendem avulsos a 120 rs. na mesma loja se vende
por 2$400 reis a colecção de 1841. – o n.º 3 representa uma mulher dos arredores de Villa
Nova de Gaya, e o n.º 4 um paizano dos arrabaldes de Lisboa.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 79 (5 Abr. 1842), p. 345.

1842-04-05 PRONOPIOGRAPHO OU CAMARA OBSCURA VERTICAL.
O Periodico dos Pobres, n.º 78 (5 Abr.1842), p. 312.
O Periodico dos Pobres, n.º 82 (10 Abr.1842), p. 328

1842-04-07 Casualidade. Vende-se junto ao arsenal o retrato do Sr. C.C. – Preço trinta dinheiros; é o
mesmo que alli recebeu o original. – No Chiado vendem-se tambem os retratos do mesmo
senhor, do Diogo Alves, e de Matos Lobo – tudo por diminuto preço.
O Constitucional, n.º 17 (7 Abr.1842), p. 4.

1842-04-08 Grande expectaculo - sétima exposição.
O Nacional, n.º 2014 (8 Abr. 1842), p. 1.

1842-04-12 Bellas Artes: grande espectaculo optico.
O Dez Reis, n.º 371 (12 Abr. 1842), p. 2-3.

1842-04-13 O retrato.
O Periodico dos Pobres, n.º 87 (13 Abr.1842), p. 339.

1842-04-13 Publicação Lithographica. Prospecto para a subscripção do Retrato de S.Magestade A
RAINHA.
A Direcção do Museu Pittoresco, querendo satisfazer aos desejos de muitos dos srs.
Assignantes que sollicitão obter o retrato de S. MAGESTADE A RAINHA, tem resolvido
publical-o por subscripção.
O desenho (que se acha quasi concluído), é feito pelo hábil e acreditado retratista = Mr.
Guglielmi = tirado do natural com o maior esmero e perfeição, sendo o seu formato = o dobro
do das estampas do jornal = Museu Pittoresco.
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Guglielmi = tirado do natural com o maior esmero e perfeição, sendo o seu formato = o dobro
do das estampas do jornal = Museu Pittoresco.
As assignaturas para o Retrato de S. MAGESTADE, serão pagas somente no acto em que
foram entregues os respectivos exemplares, e os srs. Assignantes podem recusar o recebimento
destes, se o Retrato não for parecido com o original, em ponto grande, e melhor que até ao
presente se tem publicado em Portugal.
Os srs. Assigantes das Provincias  e Ilhas, que ainda enviarem sua assignatura, e a dos seus
amigos, do dia 1.º até 25 de Abril, escrevendo neste prazo directamente aos Editores, tem jus a
receber as estampas = porte gratis = em casa dos Srs. Agentes da Sociedade do Museu, a quem
estas serão enviadas bem acondicionadas, sem dobras, nem manchas, e consequentemente com
todo o seu brilhantismo.
A subscripção fica aberta até 30 de Abril do corrente anno, e no mesmo dia, (ou antes sendo
possivel) se ha de infallivelmente realisar a distribuição do Retrato em Lisboa, seguindo-se
logo a Remessa para todas as Cidades e Villas do Reino e Ilhas.
A correspondência será dirigida = aos editores do Museu = Rua do Loureiro (aos Caetanos)
n.º11, 1.º andar – Lisboa.
Preços
Em Lisboa cada exemplar 600 reis.
Províncias e Ilhas, 640 réis.
Avulsamente, 720 réis.
O Nacional, n.º 2018 (13 Abr. 1842), p. 1.

1842-04-14 Retrato da Rainha.
A Revolução de Setembro, n.º 416 (14 Abr. 1842), p. 4

1842-04-20 pinturas
na rua de santo Antonio n.º 76 ha para vender seis quadros antigos – de bom desenho e
composição. Quem os pertender, póde dirigir-se á dita morada, a qualquer hora do dia, onde os
poderá examinar, e ajustar.
O Athleta, n. 55 (20 Abr. 1842), p. 4.

1842-04-20 Litographias.
Ha no Porto varias lithographias, muito aperfeiçoadas. Uma de que temos visto diversas obras,
bem impressas, é a do sr. Villa Nova. Este senhor tem conseguido, quanto se pode conseguir no
aperfeiçoamento d’uma lithographia n’um paiz em que as Bellas Artes vivem sozinhas quasi
em completo abandono. Vimos ultimamente um retrato do sr. Gandra, lithographado pelo sr.
José Alves, e impresso na officina do sr. Villa Nova. O desenho é perfeito, e tão bem
apanhados todos os signaes característicos do original, que o author pode gloriar-se desta obra.
A impressão acredita a oficina do Sr. Vila Nova, se ainda ella carecesse de credito. Estas
officinas teriam chegado ao maior grau de perfeição, se as obras lithografadas não fossem tão
raras no Porto. Muito digno de louvor é o Sr. Vila Nova pelos esforços que tem feito,
desajudado, para aperfeiçoar a sua officina que não duvidamos de classificar a melhor, que
actualmente ha nesta cidade.
O Athleta, n.º 55 (20 Abr. 1842), p.3.

1842-04-20 Litographia.
Achamos mui similhante o retrato do Senhor João Nogueira Gandra litographado pelo Sr. José
Alves Ferreira Lima, mui accreditado retratista desta Cidade, e impresso na Litographia do Sr.
Villa-nova. Os entendedores achão-no digno de apreço, pelo desenho, gosto de roupas e
frescura de lapiz; mas dão a primazia ao retrato do proprio Sr. Alves por elle lithographado,
não duvidando assegurar que é a melhor lithographia original portuguesa.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 92 (20 Abr. 1842), p. 407.

1842-04-21 Bellas Artes. Pintura.
Tivemos occasiao de ver em casa do snr. João Ferreira dos Santos Silva, um quadro de familia
, composição do insigne pintor retratista o Sr. José Alves. O quadro é d’um mérito relevante, e
bem pezar temos de não possuir os necessários conhecimentos para analysar cada uma das suas
muitas bellezas, principalmente das que só se deixam ver aos olhos do observador experiente.
Contudo das bellezas que dam nos olhos de todos tem o quadro que farte; e d’algumas dessas
fallaremos.
Este quadro contem os retratos, de corpo inteiro, do snr. João Ferreira, de sua exc.ma senhora,
e de cinco filhos. O snr. João Ferreira está assentado em frente de sua familia; a senhora de pé
junto d’uma mesa: um menino abraçado no seu braço direito, e outro, o mais velho, está ao seu
lado esquerdo olhando para os outros tres irmãos, que estam assentados, um delles brincando
com um dogue, e dous examinando uma paisagem que representa a quinta do Bicalho,
propriedade do Sr. João Ferreira. Estes dous grupos sam d’uma bellisima composição, e tanto
ao natural, que não julgamos, que se pode exceder.
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propriedade do Sr. João Ferreira. Estes dous grupos sam d’uma bellisima composição, e tanto
ao natural, que não julgamos, que se pode exceder.
Todos os retratos tem aquelle mimo e transparência do pincel do sr. Alves; mas sobre tudo a
cabeça do menino que está ao lado direito da mãe. É uma cabeça de um mimo, que julgamos
superior a todo o elogio. O retrato da senhora está perfeito. O do snr. João Ferreira está voltado
contra a luz, e por isso parece muito escuro; mas o pintor carecia de o collocar assim, para
fazer cahir a luz sobre o resto do quadro. Nesta collocação achamos nós muita poesia: o chefe
de familia está em frente della, gosando as doçuras de tal reunião, e, desviado da direcção dos
raios luminosos, parece que não quer impedir que um só desses raios deixe de cahir sobre os
carinhosos objectos que o cercam, de quem se apraz de contemplar a belleza e a innocencia. O
grupo formado pela exc.ma snr.ª Santos Silva e pelo menino que está ao seu lado direito, em
frente do snr. João Ferreira, é de composição magistral; e muito devia de estudar o pintor antes
de obter uma tão perfeita e bella collocação. Atravez da mesa que esta diante da exc.ma snr.ª
Santos Silva vê-se a parte inferior do grupo, pintando tanto ao natural, que o observador chega
a illudir-se se será pintura. Sobre a mesa está uma flor cuja imagem é reflectida mimosamente
pelo verniz, assim como a face dorsal da mão direita da exc.ma snr.ª Santos Silva, que apoia
sobre a superfície reflectante.
A distribuição da luz, a primeira coisa que se procura n’um quadro, seria bastante para
estebelecer os creditos de insigne artista ao snr. José Alves. A composição, o desenho, a doçura
das tintas, o mimo da carnadura, e a transparência, apparecem em todo este quadro, que honra
o author, e em que muito gosto deve ter, cmo tem, o snr. João Ferreira dos Santos. Diversos
entendedores tem tido occasião de examinar este bello quadro, fazendo-lhe os merecidos
elogios.
Consta-nos que o snr. João Ferreira dos Santos gratificará o artista com 300$000 reis,
asseverando-lhe a sua inteira satisfação pelo bem acabado da obra. Nisto mostrou o snr. João
Ferreira o seu amor pelas bellas artes, e o apreço que faz dos talentos do snr. José Alves. Este
insigne pintor faz honra á sua classe, e a nossa terra. Damos-lhe os nossos sinceros parabéns
por esta sua producção, e ao snr. João Ferreira pela possuir.
O Athleta, n. 56 (21 Abr. 1842), p.2-3.

1842-04-21 Os três últimos dias de um sentenciado, por António Feliciano de Castilho.
Um belo texto sobre os três últimos dias de Francisco de Matos Lobo, julgado de crime de
assassínio perpetrado em Julho de 1841 contra 4 pessoas, em que Castilho termina da seguinte
forma: “Quem ousará hoje com uma das mãos sobre o sepulchro, e a outra sobre a consciência,
affirmar que este homem, que do mundo partiu carregado de abominação, era tão intensamente
criminoso, e tão monstro, como todos ha nove meses o reputávamos? – Não serei eu. ” Importa
recordar que se debatia a sociedade da época com a questão da pena de morte – que, se não
queria abolida, ou pelo menos, rara - principalmente porque “as certezas, e até evidencias
humanas, não estão isentas de ser também entradas e minadas de muitas duvidas”.
Na tarde do mesmo dia em que falecera, antes de ter chegado ao patíbulo, o corpo de Matos
Lobo foi levado para o teatro anatómico da Eschola Medico-Cirurgica, a pedido dos médicos
Pulido e Simas, para realizarem exames frenologicos.
O exame do cadaver provou que o desgraçado morrera de pior morte do que a sentença o
condenara – asfixiado ou sufocado.
Em relação ao estudo do craneo, não estava ainda terminado quando Castilho deu esta notícia –
“mas em geral acham n’elle as regiões intellectual e moral mui rasas, emquanto a instinctiva e
animal attare logo a atenção pelo vulto dos seus orgaos – o do homicídio ou destructividade,
segundo a linguagem da arte, sobreleva a todos os outros. O habil artista, Sr. Legrand, antes da
dissecação apressou-se em tirar o retrato do defuncto até meio corpo, que apparece nú.”
Revista Universal Lisbonense, n.º 29 (21 Abr. 1842), p. 347-352.

1842-04-21 Puplicação lithographica.
A Direcção do Museu Pittoresco tem resolvido publicar por subscrição o Retrato de S.M. A
RAINHA.

O desenho é feito pelo hábil retratista =Mr. Guglielmi= tirado do natural com o maior
esmero, sendo o seu formato  o dobro do das Estampas do Jornal =Museu Pittoresco. =

As assignaturas para o Retrato de S.M, serão pagas somente no acto em que forem
entregues os respectivos exemplares, e os Srs. Assignantes podem recusar o recebimento
destes, se o Retrato não fôr parecido com o original, em ponto grande, e o melhor que até ao
presente se-tem publicado em Portugal.

Os Srs. Assignantes das Províncias, e Ilhas, que ainda enviarem sua assignatura, e a
dos seus amigos, do dia 1.º até 25 de Abril, escrevendo neste prazo directamente aos Editores,
tem jus a receber as estampas =porte gratiis?  Em casa dos Srs. Agentes da Sociedade do
Museu, a quem estas serão enviadas bem acondicionadas, sem dobras, nem manchas.
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tem jus a receber as estampas =porte gratiis?  Em casa dos Srs. Agentes da Sociedade do
Museu, a quem estas serão enviadas bem acondicionadas, sem dobras, nem manchas.

A Subscripção fica aberta até 30 de Abril do corrente anno, e nesse mesmo dia se-ha-
de realisar a distribuição do Retrato em Lisboa, seguindo-se logo a Remessa para todas as
Cidades e Villas do Reino e Ilhas.

A Correspondência será dirigida =aos Editores do Museu= rua do Loureiro (aos
caetanos) n.º 11, 1.´andar = Lisboa. preços, cada exemplar em Lisboa 600 réis, Províncias e
Ilhas 640 réis, avulsamente 720 réis.
A Direccção do Museu tem agentes em tod as as Cidades e principais Villas do Reino, e Ilhas
Ultramarinas, que ha tempo promoveram a subscripção, e em qualquer das agencias que se
convencionar serão os exemplares entregues = porte gratis= não só aos Srs. Assignantes que já
prestaram seu nome, como áquelles que ainda subscreverem na forma declarada neste
Prospecto.
(Comunicado)
Revista Universal Lisbonense, n.º 29 (21 Abr. 1842), p.352.
O Constitucional, n.º14 (2Abr.1842).p.4. (diferente)

1842-04-21 Baptismo do Infante - Retrato de S.S.
No domingo, 17 do corrente, teve logar aquella cerimonia religiosa com toda a solemnidade e
pompa; e repetiram-se as usuaes manifestações de jubilo, salvas, illuminações, etc, etc.

Cumpre por esta occasião fazer menção particular de uma nova produção do talentoso
Professor de Pintura, na Academia das Bellas Artes, o Sr. Antonio Manoel da Fonseca, a quem
entre outras obras de vulto devemos a excellente copia da Transfiguração, de Rafael. O retrato
de Sua Santidade, inaugurado n’aquella occasião, com ser um modelo de primor e delicadeza
de pincel, foi trabalho de só seis dias, que tantos decorreram entre o encargo e o complemento
da execução.

Muito folgaremos de ter ensejos de dirigir iguaes louvores aos outros Membros da
Academia; assumpto sobre que nos reservamos para fallar mais extensamente.
Revista Universal Lisbonense, n.º 29 (21 Abr. 1842), p.347.

1842-04-21 Retrato gravado de Mattos Lobo, de braços cruzados.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 93 (21 Abr. 1842), p. 410-413.

1842-04-23 Grande espectáculo optico.
Por meio do qual podem ver cincoenta pessoas juntas o mesmo objecto augmentado mais de
seis milhões de vezes, e
Propopiografo ou camara obscura vertical
Que mostra uma parte do largo do Pelourinho em toda a sua natureza, com os respectivos
movimentos das pessoas, carrugaens, cavallos, etc., etc., que passam.
Ambos se acham expostos no largo do Pelourinho n.º 24, 1.º andar, e visiveis todos os dias,
desde o meio dia até ás tres horas da tarde.
O Nacional, n.º 2027 (23 Abr. 1842), p. 1.

1842-04-23 Retrato de S. Santidade.
Por ocasião do baptismo do Senhor Infante D. João, collocou-se  na capella das Necessidades o
retrato de S. Santidade, que foi preparado em seis dias pelo hábil professor o sr. Antonio
Manuel da Fonseca, author da copia do grande quadro da Transfiguração de Rafael, que por
largo espaço attrahiu concorrência á Academia das Bellas Artes, onde esteve exposto.
O Nacional, n.º 2027 (23 Abr. 1842), p. 4.

1842-04-28 R.U.L. [artigo sobre este precioso jornal de instrucao e recreio, com artigos dos srs. Castilhos,
Garrett, Herculano, Lima Leitão, Leal Junior]
Diario do governo, n.º 99 (28 Abr. 1842), p. 405.

1842-04-28 Lythographia Portugueza.
Sahiu á luz o retrato do insigne José da Silva Tavares, mais conhecido por o – Sacra Familia –
Doutor em Theologia e Director do Colégio Portuguez e Brasileiro em Fontenay –aux – Eoses
– em Paris. A honra que este distincto portuguez faz à sua Pátria, fez com que o seu Retrato
(que está fielmente copiado) tivesse em poucos dias grande extracção na Capital. Acha-se á
venda por 240 rs. na loja de livros de Cardoso, rua das Hortas n.º 147 Porto.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 99 (28 Abr. 1842), p. 439.

1842-04-28 Publicação Litographica.
PROSPECTO para a subscripção do Retrato de S.M. a RAINHA.
A Direcção do Museu Pittoresco, querendo satisfazer aos desejos de muitos dos srs.
Assignantes que sollicitam obter o retrato de S. MAGESTADE A RAINHA, tem resolvido publica-
lo por subscripção.
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O DESENHO (que se acha quasi concluido), é feito pelo hábil e acreditado retratista = Mr.
Guglielmi = tirado do NATURAL com o maior esmero e perfeição, sendo o seu formato =  O
DOBRO do das Estampas do Jornal = MUSEU PITTORESCO.
AS ASSIGNATURAS para o Retrato de S.MAGESTADE, serão pagas somente no acto em que
forem entregues os respectivos exemplares, e os srs. ASSIGNANTES podem recusar o
recebimento destes, se o RETRATO não for parecido com o ORIGINAL, em ponto grande, e o
melhor que até ao presente se tem publicado em PORTUGAL.
Os srs. ASSIGNANTES DAS PROVINCIAS  E ILHAS, que ainda enviarem as assignaturas, e a dos
seus amigos, do dia 1.º até 25 de Abril, escrevendo neste prazo directamente aos EDITORES,
tem jus a receber as ESTAMPAS = porte gratis = em casa dos Sr. AGENTES da SOCIEDADE DO
MUSEU, a quem estas serão enviadas bem acondicionadas, sem dobras, nem manchas, e
consequentemente com todo o seu brilhantismo.
A SUBSCRIPÇÃO fica aberta até 30 de Abril do corrente anno, e no mesmo dia, (ou antes sendo
possivel) se ha de infallivelmente realisar a distribuição do Retrato em LISBOA, seguindo-se
logo a Remessa para todas as Cidades e Villas do Reino e Ilhas.
A CORRESPONDÊNCIA = será dirigida = AOS EDITORES DO MUSEU = rua do Loureiro (aos
Caetanos) n.º 11, 1.º andar = LISBOA.
PREÇOS … cada exemplar.
Em Lisboa… 600 réis.
Províncias… 600 réis.
Ilhas …640 réis.
Avulsamente … 720 réis.
ADVERTÊNCIA.
A DIRECÇÃO DO MUSEU tem AGENTES em todas as Cidades e províncias, Villas do Reino, e
Ilhas Ultramarinas, que ha tempo promovem a subscripção, e em qualquer das AGENCIAS que
se convencionar serão os exemplares entregues = porte gratis = não só aos Srs. Assignantes que
já prestaram nome, como aquelles que ainda subscreverem na forma declarada neste
PROSPECTO.
O Correio Portuguez, n.º 115 (28 Abr. 1842), p. 468.
O Constitucional, n.º 14 (2 Abr.1842), p. 4.
Revista Universal Lisbonense, n.º 29 (21 Abr. 1842), p. 352.

1842-05-03 ESPECTACULOS.
GRANDE GALERIA OPTICA

Microscopio Solar e
CAMARA OBSCURA VERTICAL

exposta no largo do Pelourinho n.º 24 – 1º andar.
De todos estes espectáculos acabará a exposição infallivelmente, com a segunda feira

17 do corrente mez de Maio.
Desde terça feira 3 de Maio, até segunda feira 9 do dito mez, estarão visíveis as

seguintes oito interessantíssimas vistas:
NO GENERO DE

NEORAMA.

1.º A GRANDE E MAGNIFICA FESTA NOCTURNA, dada por Lord Lelcester em honra de
Sua Magestade a Rainha Isabel de Inglaterra no Jardim do Castello de Kenilworthe, com uma
Illuminação explendissima.

2.º O INTERIOR DA MARAVILHOSA IGREJA DE SANTO ANTONIO, Padroeiro protector de
Lisboa, em Pádua, onde está sepultado o corpo daquelle Santo, e apresentado durante a noite,
na ocasião de uma Procissão do Santissimo Sacramento.

3.º SAINT CLOWD, palacio do Campo da côrte de Sua Magestade El-Rei Luiz Filippe,
perto de Pariz. esta vista representa-se ao luar, sendo de grande effeito.

4.º A MAGNIFICA SALA DO THORNO de sua Magestade o Imperador d`Austria, no seu
Castello gothico chamado de Luxemburgo perto de Vienna.

5.º A MARAVILHOSA GRUTA AZULADA, na Ilha de Capri no Golfo de Napoles, com a
mobilidade da agua. Vista exposta por geral pedido, a que o Director satisfatoriamente adhire.

NO GENERO DE
COSMORAMA.

6.º A ABBADIA DE MELK, dos padres de S. Bento, nas margens do rio Danúbio na
Austria, em uma situação deliciosa.

7.º UMA PAIZAGEM HOLLANDEZA, perto de Amsterdam, em tempo de Inverno.
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8.º O PATEO DO PALACIO IMPERIAL DA CORTE DE VIENNA, com uma ceremonia que se
costuma praticar na occasião da festividade do dia do anno novo.

E desde terça feira 10 de Maio até terça feira 17 do dito mez (ultimo dia preciso sem
alteração) serão expostas as seguintes principaes vistas:

NO GENERO DE
NEORAMA.

1.º A MORTE DE JULIETTA E ROMEO, no subterrâneo dos Capuletos em Verona.
2.º A GRANDE E ESTREPITOSA ERUPÇÃO DO MONTE VESUVIO, perto de Nápoles, no

anno de 1794.

O Correio Portuguez, n.º 119 (3 Mai. 1842), p. 484.
1842-05-03 Grande Galeria Optica , Microscopio Solar e Camera Obscura Vertical, expostas no largo do

Pelourinho n.º 24 – 1.º andar.
De todos estes expectaculos acabará a exposição infalivelmente na Segunda feira 17 do
corrente mez de Maio.
O Periodico dos Pobres, n.º 105 (6 Mai.1842), p. 420.
O Nacional, n.º  2035 (3 Mai. 1842), p. 1.

1842-05-04 Bellas Artes: grande espectáculo óptico.
A magnifica Illuminação.
O Dez Reis, n.º 390 (4 Mai. 1842), p. 2-3.

1842-05-04 Ultimo e interessante aviso do GEO.
Diario do governo, n.º 104 (4 Mai. 1842), p. 426.

1842-05-05 MATTOS LOBO
341. Sexta-feira passada, no Pateo do Hospital de S. José, trasladou-se para chapa de cobre,
segundo o methodo de Daguerre – a imagem do craneo de Mattos Lobo – saíu perfeitissima. Se
os estudos phrenologicos são d’alguma importancia, muitos bons serviços poderá  n’este uso
prestar o Daguerreotypo. Por via d’elle se-poderão multiplicar infinitamente os gabinetes
phrenologicos – enriquecendo-se cada um d’elles com as preciosidades de todos os outros.
Revista Universal Lisbonense, n.º 31 (5 Mai.1842) p.374.

1842-05-05 O RETRATO DE S. M. A RAINHA
Acha-se patente na loja de livros de Cardoso rua das Hortas n.º 147, para as pessoas que o
desejarem vêr e assignar. O dezenho é feito na presença de S.M. pelo insigne e bem acreditado
- Gughelmi  - autor do Retracto (que ultimamente se publicou) de S. Ex.ª o Duque da 3.ª, e de
muitos outros publicados no Muzeu Pitoresco.
Na referida loja se tomão assignaturas até ao dia 12 do corrente preço 640 rs.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 105 (5 Mai. 1842), p. 471.

1842-05-09 Beija-flor.
A Revolução de Setembro, n.º 439 (9 Mai. 1842), p. 4.

1842-05-10 Sahiu á luz, o Retrato da Rainha a Sr.ª D. Maria 2.ª, lithografado em papel velino, grande
formato, o melhor que até ao presente se tem publicado. Vende-se por 720 réis, e para os
assigantes a 600 réis, na loja de Bordalo, rua Augusta n.º 195.
O Gratis, n.º 948 (10 Mai. 1842), p. 1.

1842-05-11 Librairie française de P. Plantier libraire particulier de S. M. F. D. Maria II rua do Ouro n.º 62
e 63. […] Estas deleitaveis obras impressas em Pariz e em Londres debaixo dos minuciosos
cuidados e vigilancia do author, são de tal maneira uniformes em formatos, que se podem
facilmente formar colecção como obras completas. – o papel é velino assetinado. – tendo eu
adquirido o resto da maior parte destas edições, tenho a honra de prevenir as pessoas que
desejarem a algumas destas obras, terem a bondade de enviar com brevidade as suas
encommendas, pois que sem mesmo o auxilio da prensa, mais da metade d numero que eu
possuia está esgotado.
O Correio Portuguez, n.º 125 (11 Mai. 1842), p. 508.

1842-05-12 Sexta-feira passada, no Pateo do Hospital de S. José, trasladou-se para chapa de cobre,
segundo o methodo de Daguerre – a imagem do craneo de Mattos Lobo – sahiu perfeitissima.
Se os estudos phrenologicos são de alguma importancia, muitos bons serviços poderá  n’este
uso prestar o Daguerreotypo. Por via delle se poderão multiplicar infinitamente os gabinetes
phrenologicos – enriquecendo-se cada um delles com as preciosidades de todos os outros. (*)
(Rev. Univ. Lisb.)
(*) Lembramos aos Professores da Eschola Medico-Cirurgica de Lisboa, o mandarem tirar
cópias em gesso do craneo de Mattos Lobo, podendo depois enviá-los aos gabinetes
phrenologicos mais acreditados.
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phrenologicos mais acreditados.
(P. do P.)
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 111 (12 Mai. 1842), p. 502.

1842-05-20 Gabinete de Modelos de Relêvo, e em Cortiça, dos Monumentos antigos, e mais notáveis de
Roma, de Pesto (perto de Napoles), e de Tivoli, exposto no largo do Pelourinho n.º 24,
primeiro andar, e visivel todos os dias desde as onze horas da manhã, até ás quatro da tarde.
A descripção mais circumstanciada destribui-se gratis no mesmo Gabinete, o qual não poderá
estar exposto no largo do Pelourinho senão por quinze dias.
Diario do Governo, n.º 118 (20 Mai. 1842), p.489.
O Nacional, n.º 2048 (20 Mai. 1842), p. 1.
O Periodico dos Pobres, n.º 118 (22 Mai.1842), p. 472.
A Revolução de Setembro, n.º 453 (31 Mai. 1842), p. 4.

1842-05-23 Modelos em relevo.
A Revolução de Setembro, n.º 447 (23 Mai. 1842), p. 4.

1842-05-24 Sahiu á luz o retrato de…
O Periodico dos Pobres, n.º 121 (26 Mai.1842), p. 484.
O Nacional, n.º 2051 (24 Mai. 1842), p. 4.

1842-05-25 Um fantasma, por Antonio Feliciano de Castilho.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 122 (25 Mai. 1842), p. 554-55.

1842-05-25 Grande Galeria Optica.
Expoxta no largo do Pelourinho n.º 24, 1.º andar.
O Gratis, n.º 960 (25 Mai. 1842), p. 1.

1842-05-25 Publicação lithographica.
Retrato de S. M. A Rainha.
Sahiu á luz o retrato de Sua Magestade Fidelissima a Senhora D. Maria Segunda, publicada
pela Direcção do Museu Pittoresco.
O Desenho é em ponto grande e representa Sua Magestade vestida de grande gala.
A direcção do Museu verificou já a entrega dos retratos pertencentes ás Agencias de Lisboa,
Províncias do Minho, Trás os Montes e Beira Alta, que excedeu a 1200 exemplares, pervine os
Srs. Agentes e Assignantes da beira-Baixa, Estremadura, Almtejo, Algarve, Ilhas dos Açores,
Madeira, e Cabo Verde, que não sendo possível o primeiro desenho dar com perfeição maior
tiragem, se repetia segundo, que sahiu magnifico, já começou a estampação, e do dia 5 até 15
de Junho proximo se ha de principiar e concluir adestribuição geral.
Admittem-se novas assignaturas visto se ter repetido o desenho, as quaes serão dirigidas até 15
de Junho proximo = aos Edictores do Museu Pittoresco = Rua do Loureiro (aos Caetanos)
n.º11, 1.º andar – Lisboa.
A direcção declara que todas as estampas são carimbadas com um cunho que diz =Empreza do
Museu=.
Preços de cada exemplar até 15 de Junho.
Em Lisboa cada exemplar 600 réis.
Províncias e Ilhas, 640 réis.
Avulsamente, 720 réis.
O Nacional, n.º 2052 (25 Mai. 1842), p. 4.
O periodico dos pobres, n.º 121 (26 Mai.1842), p. 484.
O Constitucional, n.º 56 (26 Mai.1842), p. 4.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 123 (27 Mai. 1842), p. 557.
A Revolução de Setembro, n.º 450 (27 Mai. 1842), p. 4.
O Correio Portuguez, n.º 138 (29 Mai. 1842), p. 560.

1842-05-27 Retrato da rainha + Modelos em relevo.
A Revolução de Setembro, n.º 450 (27 Mai. 1842), p. 4.

1842-05-30 Manifesto sobre aliança setembristas e realistas, e a necessidade duma constituição.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 125 (30 Mai. 1842), p. 568-572.

1842-06 Gabinete de modelos dos monumentos Romanos antigos, em relevo, exposto no largo do
Pelourinho n.º 24, 1.º andar. Visível todos os dias desde as 11 horas da manhã até ás 4 da tarde,
até Quarta feira 8 do corrente mez, que será o ultimo dia que este gabinete estará patente.
O Nacional, n.º 2060 (6 Jun. 1842), p. 1.

1842-06-01 Aplicar à pedra Daguerre.
O Periodico dos Pobres, n.º 126 (1 Jun.1842), p. 502.

1842-06-07 Qual é o methodo ou systema preferencial para escrever a historia?
Diario do governo, n.º132 (7 Jun. 1842), p.538-540.
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1842-06-08 Sahiu á luz o Retrato de Sua Magestade Fidelissima a Senhora D. Maria Segunda, publicado
pela Empreza do Museu Pictoresco -  O Desenho é em ponto grande e representa S. Magestade
vestida de grande gala, tendo ao peito em huma medalha o Retrato d’El Rei seu Augusto
Esposo.
Este Retrato, o melhor que até ao presente sahiu á luz em Portugal, se acha á venda em casa de
Julio da Silva Cardoso, rua das Hortas n.º 147 . Porto. Preço para os srs. Assignantes, 640 rs.,
avulso, 720 rs.
A remessa para as Províncias do Norte foi já realisada indo os retractos directamente aos Srs.
Agentes da Sociedade do Muzeu.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 123 (27 Mai. 1842), p. 557.
[O Constitucional, n.º 56 (26 Mai. 1842), p. 4; n.º 64 (6 Jun. 1842), p. 4.]

1842-06-08 Daguerreotypo.
Achão-se a venda em Paris Daguerreotypos aperfeiçoados por Gaudin, construidos por um
principio inteiramente novo, que permitte tirar vistas ou retractos em circumstancias favoraveis
em uma fracção do Segundo. Cada apparelho completo com as substancias accelaratrizes e
chlorureto d’ouro, custa cem francos. Outros apparelhos para retracto custão a 70 francos. Ha-
os com objectivos dobrados de todas as dimensões.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 133 (8 Jun. 1842), p. 610.

1842-06-08 Estudos de Desenho de Paizagem, por J. J. F. de Sousa: vendem-se na lithographia de Manoel
Luiz, rua nova dos Martyres n.º12; na loja de Fonseca, esquina da rua de S. Francisco; na de
Ardisson, rua das Portas de Santa Catharina, e na de Margotteau, rua nova do Carmo n.º 39 P, e
39 Q.
Diario do Governo, n.º133 (8 Jun. 1842), p. 544.
O Periodico dos Pobres, n.º 132 (8 Jun. 1842), p. 528.

1842-06-10 O Retracto de S.M. a Rainha ultimamente chegado de Lisboa, optimamente lithographado e
mui proprio, se acha á venda no Escriptorio de Santos Travessa da Fabrica do Tabaco n.º 29 e
30, e na loja de Novaes ás Hortas n.º 137.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 135 (10 Jun. 1842), p. 615.

1842-06-16 Paulos, professor de machinismo, morador na rua do Conde n.º 5, freguezia de santa Catharina,
vai a casas particulares, faz habilidade de mão, e representam 40 bonecos em vulto que fallam
como gente viva, por 2$400 rs.
A Revolução de Setembro, n.º 465 (16 Jun. 1842), p. 4.

1842-06-21 Sr. redactor.
Muito lhe agradecerei o obsequio de inserir no seu apreciável jornal a seguinte declaração. De
V. etc.
Pedro Augusto Guglielmi.
Tendo sido publicado ha dois mezes pelos editores do jornal Museu Pittoresco, um retrato de
S.M. a Rainha, por mim desenhado, e como se annunciasse ter sido tirado do natural; tenho a
declarar que nunca tive sessões de S. M. , e que nem se quer tive a honra de a ver de perto.
Também tenho a declarar, que o outro retrato que publicaram os ditos editores, não é por mim
feito, e que é uma copia do meu, não sei se boa, ou má, feita por um tal J. M. Cagiani, o qual
sem nenhuma delicadeza lhe pôz o seu nome como author; e querendo lhe eu deixar a honra
que lhe pertencer, peço que não seja confundido com o meu.
Pedro Augusto Guglielmi.
A Revolução de Setembro, n.º 469 (21 Jun. 1842), p. 3.
Diario do Governo, n.º 147 (24 Jun. 1842), p. 600.

1842-06-23 Retrato de Guglielmi.
O Periodico dos Pobres, n.º 145 (23 Jun. 1842), p. 580.

1842-07-05 o rei dos franceses concedeu a Mr. A. Barbier, pintor de paisagem, uma medalha de ouro de
segunda classe, por occasiao da ultima exposição de pintura.
O Periodico dos Pobres, n.º 155 (5 Jul. 1842), p. 620.

1842-07-06 noticias diversas.
Invento. – Um lithographo de Roma, mr. Rondoni, acaba de applicar á pedra lithographica o
processo fotografico de Mr. Daguerre. Por meio de uma preparação particular por elle
descoberta; conseguio não sómente fixar sobre a pedra as imagens fotograficas, mas até poude
tirar provas pelos meios ordinarios da sua arte. Os primeiros ensaios foram feitos com uma
estrella (a nebulosa d’Orlon), recebida no campo de um telescópio e d’ahi transportada para a
pedra. Algumas provas tem sido enviadas a Paris, e dirigidas a mr. Arago, que as achou muito
boas. O author desta descoberta trabalha em aperfeiçoar, quanto seja possível, a sua invenção.
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O Nacional, n.º 2083 (6 Jul. 1842), p. 4
1842-07-10 O dia 8 de Julho

O Correio Portuguez, n.º 170 (10 Jul. 1842), p. 682.
1842-07-13 O daguerrotypo.

He com effeito o invento de Mr. Daguerre huma maravilha bem digna da solemne
recompensa nacional que lhe foi concedida em França, com todas as circumstancias mais
lisongeiras para hum amante da gloria.

Pelo apparelho, cuja posse já entrou no dominio público, e que em muito excede as
mais vivas esperanças do italiano Mr. Porta, primeiro inventor da camara obscura, fica a luz,
completa conquista do homem, inteiramente sujeita a trabalhar á vontade e para uso delle:
ministra-lhe huma poderosissima alavanca para o aperfeiçoamento, não só de diversos ramos
das artes, mas tambem das sciencias, e proporciona-lhe hum conhecimento exacto e authentico
de todas as partes do globo em que elle habita.
Não julgamos fóra de proposito transcrever aqui o extracto do relatório feito sobre este objecto
por Mr. Arago á Academia das Sciencias em Pariz:

“Longo tempo havia que era conhecida a acção da luz sobre as côres: quem via
desbotar os pannos todos os dias, não podia ignorar a causa d’este phenomeno tão usual. Mas a
isto se reduzião todos os conhecimentos dos sábios nesta materia, quando em 1566 se fez a
descoberta de huma mina de prata, a que se deu o nome de luna córnea, que em linguagem
moderna he o chlorureto de prata. Este mineral tinha a propriedade de se fazer negro quando
se expunha á luz. Algum tempo depois observou-se que a acção dos sete raios em que a luz se
decompõe pelo prisma não era a mesma sobre a luna cornea: o raio vermelho quasi não tinha
influencia sobre ella; porém o roxo alterava-lhe a côr de huma maneira muito energica.

“Foi por este tempo que João Baptista porta inventou a camara obscura; mas as
miniaturas que por meio d’ella se obtinhão, erão tão lindas como fugitivas.

“Mr. Niepce era hum d’estes homens a quem os obstaculos não servem senão de
incentivo para hir avante. Depois de hum milhão de tentativas inuteis, chegou finalmente a
inventar huma preparação por meio da qual as laminas de prata em que se recebião as pinturas
da camara obscura conservávão para sempre as lindas miniaturas. O seu processo era mui
simples: untava a lamina metalica com hum smegma composto de betume de Judéa dissolvido
em oleo de alfazema, e o todo era coberto de verniz. Expondo a lamina ao fogo, desapparecia o
oleo, e ficava coberto de uma especie de pó esbranquiçado. As laminas assim preparadas erão
as que se collocavão no foco da camara obscura para receber os desenhos. Quando a lamina se
tirava, a imagem era ainda impercetivel; mas molhando-a depois com uma mistura de oleo de
alfazema e de petroleo, e lavando-a finalmente em agoa distillada, ficava o desenho indelevel.

“Neste estado se achava a descoberta de Mr. Niepce, quando Mr. Daguerre, que se
occupava do mesmo objecto, se lhe associou. Os resultados que o primeiro lhe communicou,
estavão ainda muito longe da perfeição: o smegma empregado era de espessura muito irregular;
o branco das laminas não era satisfatorio; os desenhos exigião tres dias para se fazerem
visiveis. A communicação das luzes dos dous physicos levou finalmente a cousa á perfeição. O
processo porque o Governo acaba de conceder a Mr. Daguerre huma recompensa nacional, é o
seguinte:

“Expõe-se ao vapor do iodo uma lamina de casquinha (cobre e prata) bem limpa por
meio de agua forte. Eis-aqui tudo: a lamina, assim preparada, expõe-se á acção da luz no foco
da camara obscura, d’onde se tira passado oito minutos. O ôlho mais exercitado ainda não póde
distinguir cousa alguma; mas expondo a lamina ao vapor de mercúrio aquecido até 60 graus,
apparecem as miniaturas quasi como por encanto. Cousa singular e inexplicavel! É necessario
que a posição da lamina no foco da camara obscura seja inclinada.”

A seguinte aventura, que os leitores acharão eminentemente oriental, he contada na
folha franceza La Presse por Mr. Chevalier que affirma ser devedor da sua revelação a
indiscrições de hum amigo.

Havia mais de huma semana que o celebre pintor Mr. H. Vernet estava em Alexandria,
onde era hospede do Vice-rei. Costumava o artista sahir todos os dias de manhã para ver a
terra, e de necessidade havia de passar sempre pela mesma rua, sobre que deitao os terrados
inacessiveis, por ordem passeião as odaliscas do Bacha.

Hum dia que tinha sahido mais cedo, e que se achava quasi sosinho na rua, vio vir de
cima um objecto que parecia dirigido para elle, e que lhe cahio aos pés no momento em que hia
passando por baixo do terrado. Apanhou-o e vio que era uma rosa branca presa a huma fita
vermelha; e olhando para o ar, vio apontado hum chale da mesma côr que se agitava por cima
do parapeito.
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“Óla! Disse o homem comsigo, lembrando-se das Mil e huma Noites, teremos
declaração de amor?”

A fallar a verdade, o sentido da mensagem symbolica não era muito difficil de
adivinhar. A rosa branca queria evidentemente dizer: “Sou huma das odaliscas do serralho;” a
fita vermelha presa ao pé da flor: “Ardo de amor por ti, mas estou prêsa”.

Por desgraça, o nosso illustre artista era pessoa já venerável pelos seu annos, e a sua
coroa de gloria pousava sobre os cabellos brancos.

- “A estas horas, disse elle comsigo, confundem-me com outro; porém olhando para
toda rua, ficou espantado de a ver deserta.

- “Em fim, continuou elle a pensar: ainda que a rosa não seja para mim, pelo menos
tenho todo o direito de ficar com ella.”

Isto dito, continuou o seu passeio, cheirando de vez em quando a flor, e sismando,
quasi sem querer, na extravagancia da aventura.

Ainda nella sismava no dia seguinte, quando passando pelo mesmo sitio, outra rosa
branca lhe veio cahir aos pés, e de novo a ponta do chale se agitou por cima do parapeito. No
outro dia terceira rosa, e o mesmo signal; e assim successivamente até ao ultimo dia da semana.

- “Viva deus! Exclamou o artista levantando a sexta rosa. Está decidido que o negocio
he comigo. Não ha dúvida alguma que seduzí alguma das odaliscas do vice-rei, o que estou
feito José no Egypto, junto de novo Pharaó.”

- Isto dizendo, Mr. H. Vernet sentia-se desconcertado deveras; e quando se achava
sosinho com Mehemet-Ali, não deixava de sentir algum embaraço que lhe parecia remorso. Por
outra parte, não tinha o mais pequeno vislumbre de quem pudesse ser a sua bella incognita! No
palacio não via nem sombra de huma mulher; e não obstante isso, as rosas brancas não
cessavam de chover todos os dias do terrado.

Entretanto tinha o artista longas conversas com o vice-rei: e n’uma dellas explicou-lhe
os effeitos do daguerreotypo, que elle tinha levado para a sua viagem. O principe ficou de tal
maneira espantado com a maravilha, que quiz tomar pessoalmente parte nas experiencias. Ei-lo
feito estudante de photographia, e dentro de poucos dias assaz adiantado para se atrever a dar
prova pública e solemne da sua nova habilidade.

- Se amanhãa tivermos bom dia, disse elle ao pintor, hiremos visitar as nossas obras do
porto, e levaremos comnosco o vosso milagroso instrumento. Quanto aos milagres, encarrego-
me eu de os fazer.”

No dia seguinte partirão o vice-rei e o pintor acompanhados de muita officialidade;
mas quando a cavalgada hia passando pelo edificio destinado para os banhos das odaliscas, eis
que um soberbo ramalhete de flores vem cahir precisamente diante da sella do artista, espanta o
cavallo, e aturde o pintor, que não sabe como responda as comprimentos que toda a companhia
lhe faz pela sua tão boa como inesperada fortuna.

- “ Estamos no segundo capitulo do romance, dizia elle comsigo. A minha bella
incógnita está sem dúvida tomando banho neste palacio.”

Porém o ramalhete excitou tão vivamente a curiosidade de todas as pessoas do cortejo,
que Mr. H. Vernet não pôde deixar de examina-lo com attenção. Não só as flores erão em si
mesmas peregrinas e singulares, porém o arranjo e disposição d’ellas parecia ainda mais
exquisito. Estava claro que algum recado misterioso era enviado por aquelle modo ao artista,
que desgraçadamente nunca tinha estudado a linguagem das flores.

- “Bem vejo que estais procurando o sentido d’esse recado balsamico, disse para Mr.
H. Vernet hum joven official de mamelucos, que entendia perfeitamente o francez. Se me dais
licença de o examinar hum momento, poderei dar-vos, se o desejardes, a traducção d’elle”.

- “Com mil vontades” respondeu o pintor entregando o ramalhete ao moço official.
O official considerou cada flor em todas as posições, respirou o perfume de todas ellas, huma
por huma, e explicou-se depois por estes termos:

“As palpitações do meu coração me dizem quanto eu te amo: ter-te-hão dito as do teu
que sou tua amada tambem? Não ha em todo o meu corpo a menor sombra de mácula: nunca
entrou na minha alma a menor sombra de affeição: será a tua tão pura de inconstancia como a
minha tem sido pura de inclinações? Suspiro pela liberdade; mas só para ser tua escrava;
quererás tu o nome de meu senhor, procurando os meios de libertar-me? Não tornes a passar de
manhã por baixo do terrado: seja somente á noitinha, á hora do pôr do sol. As rosas brancas
continuaráõ a chover sobre ti, encanto da minha vida! E o perfume das rosas talvez he ainda
mais doce de tarde que de manhãa. Se algum dia me vires, reconhecer-me-has pelo meu chale
vermelho.”

Acabada a leitura. Restituio o official o ramalhete ao artista, a quem d’esta vez o
proprio Bachá deu os parabéns de sua tão engraçada aventura. O pintor, sorrindo-se, disse ao
galante interprete: mil graças vos dou pela mercê; mas para que o favor seja completo, seria
necessario redigir tambem uma pequena resposta que seja digna de carta.”
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proprio Bachá deu os parabéns de sua tão engraçada aventura. O pintor, sorrindo-se, disse ao
galante interprete: mil graças vos dou pela mercê; mas para que o favor seja completo, seria
necessario redigir tambem uma pequena resposta que seja digna de carta.”

O official não se fez rogar muito, desfez o ramalhete, arranjou-o de outra maneira, e
interpretou a resposta pelas palavras seguintes:

- “Sim; o meu coração tambem me diz, palpitando apressado, que sendo somente por ti
conquistado, he que poderei chegar a ser feliz.”

“Se a tua alma está pura de inclinações, a minha está purissima de inconstancia.
Procurarei dar-te a liberdade; mas com a declaração de que serás tu a senhora e seu serei o
escravo. Esperarei esta noite debaixo do terrado huma lembrança tua; na roza branca que desta
vez me atirares, imprime os teus lábios, porque pretendo beber hum beijo teu, mandado no seu
níveo calix.

“Se alguma vez me encontrares, poderás facilmente reconhecer-me pelo meu vestido
azul.”

- “Bravo, disse o artista recebendo o ramalhete.
- “Bravo repetio toda a companhia que naquelle momento tinha chegado ao porto.
Dentro de pouco tempo ja ninguem se lembrava da aventura, e só se tratava das

maravilhas do daguerreotypo. Graças aos conselhos do artista, sahio Mehemet-Ali da sua
operação photographica com toda a honra possível: a perspectiva da Cidade e do porto, cheio
de vasos, o mar ao longe, os rochedos coroados de pharoes, os molhes de granito entrando pelo
meio das ondas, as casas da Cidade nova, levantando-se do meio das ruinas da necropolis como
outras tantas sombras de mortos, imóveis no meio das sepulturas, tudo o vivo sol do Egypto
tinha desenhado com precisão fabulosa na lamina, collocada na camara obscura pelo vice-rei.
Tres vezes o Bachá repetio a experiencia em differentes pontos de vista; tres vezes com tão
feliz resultado, que todo o mundo declarou S. S. mestre photographo. A satisfação do vice-rei
naquelle momento era tal, que de boa vontade teria dado nova prova da sua sciencia
photographica diante do Egypto inteiro: de reprente porem veio-lhe á cabeça huma idea que
devia ter para elle as mais desagradaveis consequencias.

- “ Vamos para casa disse elle ao artista. Emprestar-me-heis por uma hora o vosso
daguerrotypo, e dar-me-heis alem disto algumas laminas ja promptas para receberem a luz.”

- Será V. A. servido, respondeu o pintor. E estremeceu sem querer, ouvindo que
Mehemet-Ali fallava das suas mulheres. – Vossas mulheres, Senhor! E he a ellas que vós
quereis dar uma amostra das maravilhas do daguerrotypo?

- “Nem mais nem menos, tornou o vice-rei; e eis-ahi porque d’esta vez me contento
com o instrumento e dispenso os vossos conselhos.”

Apesar de toda a civilização do Principe mahometano, bem se via que o ciúme oriental
estava ainda de sentinella á porta do gynecêo. Debalde o artista lhe reflectio quanto S.A. estava
ainda principiante para se hir expôr a huma prova de tanta ponderação: que humiliação seria a
sua, se huma experiencia tentada perante similhante assembléa não fosse coroada de tão feliz
resultado como as do porto: que os annos delle artista, e mais que tudo a sua probidade, lhe
davao direito para que a favor delle se fizesse huma excepção. Tudo foi inútil: Mehemet-Ali
abanou á cabeça surrindo-se maliciosamente; pegou no daguerrotypo e partio.

No sitio mais inaccessivel do gynecêo, naquelle mesmo terrado donde choviao as rozas
rancas, lá está o velho Bachá, sozinho no meio de um exercito de odaliscas: apenas o sol vê
passar a sua barba branca, o seu gibão recamado de ouro, o seu caftan forrado de pelles de
arminho. Que será? Que será? Perguntão humas ás outras cem curiosas, a mais velha das quaes
não conta 23 annos.

Mehemet-Ali pega com toda a cautella no daguerrotypo;  colloca-se sobre o encosto do
parapeito; todas as odaliscas saltão dos seus divans para virem contemplar as maravilhas da
arte. Mas, ó desgraça! A lamina he retirada do foco da camara obscura; faz-se-lhe a preparação
que deve transforma-la em quadro… e o prodígio não apparece! O metal prateado conserva sua
primeira brancura; só o rosto do vice-rei se tinge da côr da cólera ou da vergonha.

- “Fui mais precipitado do que devia, diz elle em ar de despeito, e a operação he
repetida desta vez com todo o cuidado possivel, mas só para maior confusão do photographo.

Bem depressa o cochichar das meninas transforma o embaraço do vice-rei em
verdadeira desesperação. Como sahir de similhante aperto? Mandará elle vir o artista para tirar
a desforra dos ditinhos maliciosos das odaliscas? Longo tempo o amor proprio esteve lutando
com o ciume, sem que a vitoria de declarasse por hum dos dous. A final venceu o amor
proprio, e hum escravo foi procurar o artista.

Imagine cada hum dos nossos leitores se a este último pezaria o pé huma onça! O
primeiro objecto que se lhe apresenta diante dos olhos he a bella odalisca do chale vermelho –
a verdadeira perola do serralho – Vénus no meio das outras deusas. Mas porque está tão
tranquila, quanto o pintor agitado? Será disfarce ou indifferença? He mistério que Mr. H.
Vernet não acha maneira de explicar.
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primeiro objecto que se lhe apresenta diante dos olhos he a bella odalisca do chale vermelho –
a verdadeira perola do serralho – Vénus no meio das outras deusas. Mas porque está tão
tranquila, quanto o pintor agitado? Será disfarce ou indifferença? He mistério que Mr. H.
Vernet não acha maneira de explicar.

Entretanto o artista parece atordoado, e não dá attenção a cousa alguma do que se passa
em roda d’elle. O vice-rei está-lhe fallando com energia e interesse, e nenhuma das suas
perguntas obtem a mais pequena resposta. Foi preciso que Mehemet-Ali se mostrasse enfadado
deveras para que o semia-lienado pintor lhe respondesse pela maneira seguinte:

- “Pelo propheta, senhor! Digne-se V. A. de perdoar-me a distracção. Tinha-me
esquecido de pôr o iodo nas cinco laminas que dei a V. A., e foi esta a causa do desagradável
accidente.

Mehemet-Ali percebeu immediatamente o estratagema e desculpou-o.
“O meu ciúme (diz elle ao pintor) vos perdoa em favor da minha vaidade; e como o

meu serralho parece que vos interessa tanto, como a mim o vosso Daguerreotypo, faremos
huma transacção amigavel. Ide buscar para Mehemet-Ali algumas laminas já preparadas, e
contemplareis á vossa vontade as odaliscas do vice-rei do Egypto.”

Desta vez não houve necessidade de lhe repetir o recado: dentro de 10 minutos estava
de volta o artista com as suas laminas, e alem disto com o ramalhete-resposta, que no
momento, em que todos estavão occupados com o successo da experiencia, entregou á linda
odalisca do chale vermelho.

A primeira coisa em que Mehemet-Ali reparou ao voltar-se, foi no ramalhete que a
odalisca tinha nas mãos, e que elle reconheceu logo pelo mesmo que poucas horas antes tinha
sido composto e interpretado á sua vista. Os olhos lhe scintillarão de cólera e de surpreza: o
pintor desmaiou vendo que o vice-rei levava a mão ao punhal.

- “Estou perdido, disse elle então comsigo. Ja vejo que o meu romance hade acabar
como todas as historias orientais; pelo alfange ou pela corda.

Porém a colera do vice-rei em breve foi substituida por sentimentos mais doces.
- “Se fosse ha cem annos (disse elle ao pintor, que estava mais morto que vivo) já a

cabeça vos teria cahido dos hombros: porém eu não sou bachá como os outros; e já que esta
rapariga vos agrada, e para mim não he senão hum traste de luxo, perdoo a hum e a outro, e
faço-vos presente d’ella.”

- “Oh? Senhor (respondeu o artista encantado). He indubitável que vois sois o maior
dos bachás. Acceito o vosso dom; porém debaixo da condição que heide dispôr d’elle como
quizer?”

- “No Egypto, respondeu o vice-rei, he essa huma condição ociosa. Podeis dispôr d’ella
como do Dgauerrotypo.”

Mr. H. Vernet partio, levando comsigo a odalisca, que, toda admirada, não
comprehendia coisa alguma de toda esta aventura, nem podia saber porque motivo e para onde
a conduzião, em breve se achão hum e outro no quartel do official dos mamelucos que tão bem
saiba interpretar a linguagem das flores.

- “Aqui tendes, diz o pintor ao mancebo, antes que elle pudesse tornar a si da surpreza
que naturalmente devia causar-lhe visita tão inesperada. E partio, deixando-os entregues hum
ao outro.

Se o leitor tiver lido com attenção a história, cuja relação acaba de terminar, deve já ter
adivinhado que o pintor não tinha sido durante toda a sua aventura senão objecto de hum qui
pro quo. Alguma similhança de figura e de vestido o tinhão feito passar pelo official
mameluco, que era aquelle para quem chovião as rosas, e para quem era destinado o ramalhete
que por causalidade e fortuna dos dous amantes tinha vindo cahir diante da sella do artista, o
qual ao vir a casa buscar as láminas foi informado da posição em que se achava, e levou ao fim
a intriga como acaba de ser relatado.
O 27 de Janeiro, n.º 37 (13 Jul. 1842), p. 1-4.

1842-07-15 LIBRAIRIE FRANÇAISE DE PAUL PLANTIER, rua do Ouro n.º 62 e 63.
Chegou agora de Paris e está completo o GRANDE CURSO DE DESENHO DE FGURAS por Jullien:
108 folhas, formato in f.º bem encadernadas: preço de cada folha 160 réis, vende-se tudo ou
ametade da dita collecção; o preço era avulso 300 réis. He a mais completa e bem executada
obra, desenhada pelo melhor artista da Europa. – Este curso não sómente se recommenda pelo
seu summo merito ás universidades, academias, &c., mais ainda ás pessoas que querem
aprender ou aperfeiçoar-se nesta tão bella arte.
O Correio Portuguez, n.º 175 (15 Jul. 1842), p. 708.
O Periodico dos Pobres, n.º 163 (14 Jul. 1842), p. 652.
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1842-07-21 Sahiram as estampas 9 e 10 dos Costumes Portuguezes, lithographadas em papel velino, e
ricamente iluminadas. Esta collecção de estampas sahem duas cada mez, vende-se a 120 rs., e
subscreve-se com 2$000 rs. por anno, somente na loja do editor Bordallo, rua Augusta n.º 195.
A Revolução de Setembro, n.º 493 (21 Jul. 1842), p. 4.

1842-07-26 Noticia historica e descriptiva do mosteiro de Belém; adicionada com interessantes notas e um
glossário de varios termos de architectura, especialmente gothica, adornada com uma estampa
do edifício, 8.º real francez, bom papel. Preço 200 réis.
Memoria sobre o convento de Thomar, da ordem militar de Christo, 8.o. Preço 100 reis.
Vende-se no escriptorio da Sociedade Propagadora de conhecimentos uteis, largo do
pelourinho n.º 24.
O Periodico dos Pobres, n.º 172 (25 Jul. 1842), p. 687.
A Revolução de Setembro, n.º 496 (26 Jul. 1842), p. 4.

1842-07-28 Secretaria de estado de negócios do reino. Illustrissimo e excellentissimo Senhor. – Ordenando
Sua Magestade a Rainha a esta Academia de Bellas Artes, em Portaria do Ministerio do Reino
de 31 de Maio ultimo, que examinando o Desenho feito à penna pelo Alumno da Aula de
Desenho da Academia Polytechinca do Porto, João Pedro Ribeiro, informe emittindo a sua
opinião sobre o merecimento delle; reuniu-se a mesma Academia em Conferencia Ordinária no
dia 15 do corrente, expressamente para o dito fim, apresentando ao exame dos Professores o
mencionado Desenho, e a par delle o Original donde foi copiado, e havendo estes procedido a
uma minuciosa analyse, concordarão unanimemente, que a sobredita cópia é feita com bastante
exactidão e desempenho, apresentando todo o quadro em geral, e cada huma das figuras
consideradas de per si, a mesma expressão e caracter do Original, donde inferiu a Academia
que o Alumno é digno de elogio, e merecedor que o Governo de Sua Magestade a Rainha
anime e promova o seu adiantamento, podendo assim consumar-se na Arte de Gravura
Historica, para a qual mostra uma especial tendência, ou ainda mesmo na do Desenho, ou
Pintura Historica. Tal é a opinião desta Academia ácerca da mencionada obra, que nesta data se
manda entregar na Secretaria de Estado dos Negocios do Reino, ficando assim pontualmente
desempenhadas as Regias determinações. Deos guarde a Vossa Excelência. Academia das
Bellas Artes de Lisboa, em 16 de Junho de 1842. – Illustrissimo e Excellentissimo Senhor
Antonio Bernardo da Costa Cabral – Francisco de Sousa Loureiro.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 176 (28 Jul. 1842), p. 807-808.

1842-08-03 IMPREZA LITHOGRAPHICA.
Na Lithographia da rua da Reboleira n.º 29 e 30 se precisa de quem saiba escrever e desenhar
na pedra: a pessoa que se achar n’estas circumstancias póde comparecer na mesma lithographia
para tractar do seu ajuste á vista das condições que lhe serão presentes.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 181 (3 Ago. 1842), p. 831.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 193 (17 Ago. 1842), p. 400.

1842-08-03 No Lyceo de instrucção primária e secundaria estabelecido na calçada do Garcia n.º 32, junto
ao Rocio, se recebem, e edução tanto os alumnos internos, como externos pelo methodo mais
experimentado, e útil. Alem dos estudos litterarios se dão lições de desenho por bilhetes, assim
como de musica, pelo bem conhecido artista Dom Manoel Marty. O ensino das lingoas vivas
he dirigido por hábeis professores francezes e inglezes: e o preço por que se ministra neste
estabelecimento huma educação completa, ou alguma parte della, he o mais favoravel, que se
póde encontrar. Também se dão lições de escripta e contabilidade á noite aos que de dia estejao
occupados.
O Periodico dos Pobres, n.º 180 (3 Ago. 1842), p. 720.

1842-08-04 A Revista Universal Lisbonense havia publicado, já em 1842, a noticia do Litographe que fazia
menção a dois portugueses, em que se dizia:

“A arte é quasi nula em Hispanha, onde trabalham pouco e mal. Não succede o mesmo
em Portugal:temos visto bellissimas cópias dos retratos de Mr. Grevedon, cujo talento é com
tanta justiça nomeado. Éstas cópias, lythographadas pelo major Loes, portuguz, estão
trasladadas com a franquesa de traço, o partido de luz, a suavidade, que characterisam as obras
do nosso compatriota: o sr. Lopes não é só um hábil imitador, mas tambem pintor distincto.

Tambem vimos uma serie de desenhos historicos, estampada em Lisboa, e devida á
composição e lapi do sr. Sendim. Sem tanta suavidade como os toques do lápis do sr. major
Lopes, os toques do sr. Sendim teem o mesmo rasgo, e os desenhos são de perfeita correcção.”
Revista Universal Lisbonense, n.º 44 (4 Ago. 1842), p. 518-19.

1842-08-08 Sahiu á luz o primeiro quaderno do Atlas de estampas da Arte Obstetrícia do Dr. Bush,
copiadas e vertidas do Original Alemão pelo Dr. Kessler, Medico de Sua Magestade ElRei D.
Fernando II, coadjuvado por J. da R. Mazarem. Esta obra contem uma collecção de 50 quadros
em que se acham representadas 194 figuras, bem lithographadas, e com a componente
ilustração dos objectos. Constará de doze quadernos, contendo cada hum quatro quadros ou
estampas, e os dous ultimos 5 cada um. Subscreve-se para esta obra na loja de livros de Luís
Martin, rua das Portas de Santa Catharina, defronte do chafariz do Loreto n.º 6. o custo é para
os srs. Subscriptores 400 rs. cada quaderno; e avulso 480 rs. Os Srs. Que já tiverem assignado
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em que se acham representadas 194 figuras, bem lithographadas, e com a componente
ilustração dos objectos. Constará de doze quadernos, contendo cada hum quatro quadros ou
estampas, e os dous ultimos 5 cada um. Subscreve-se para esta obra na loja de livros de Luís
Martin, rua das Portas de Santa Catharina, defronte do chafariz do Loreto n.º 6. o custo é para
os srs. Subscriptores 400 rs. cada quaderno; e avulso 480 rs. Os Srs. Que já tiverem assignado
podem dirigir-se á mesma loja onde lhe será entregue o primeiro quaderno.
Diario do Governo, n.º 185 (8 Ago. 1842), p.798.

1842-08-09 A Academia Portuense de Bellas Artes faz sciente ao publico que ao dia 8 do corrente deverão
começar os exercícios do Desenho pelo Modelo-vivo, no Edifício de S. Lazaro,
recommendados pelos artigos 37, 38 e 39 da lei da mesma Academia; que terão lugar desde as
6 até as 8 horas e um quarto da manhã durante este mez, e no mez de Outubro principiarão ao
anoitecer, e durante o mesmo espaço de tempo. Todos os Artistas, alem dos que presentemente
cursão esta Academia, que se acharem com sufficiente instrucção de Desenho e de Anatomia
pictorea, podem (querendo) approveitar-se do referido estudo, dando primeiramente o seu
nome ao Secretario, e comparecendo alli a hora indicada. Porto e Secretaria da Academia
Portuense de Bellas Artes, 3 de Agosto de 1842. –Joaquim da Costa Lima Júnior, Secretario
Interino.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 181 (3 Ago. 1842), p. 831.

1842-08-09 Lithographias Portuguezas.
Continuão a publicar-se as lithographias de figura em meio corpo, pouco mais ou menos (…)
Esta publicação tem por fim…O intervalo…Subscreve-se…na officina
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 186 (9 Ago. 1842), p. 857.

1842-08-16 Lithographias Portuguezas.
Continuão a publicar-se as lithographias de figura em meio corpo, pouco mais ou menos de dez
pollegadas, em papel superfino de dois palmos e quarto de comprimento, e palmo e meio de
largura.
Esta publicação tem por fim reproduzir, e vulgarizar entre nós por um preço
incomparavelmente mais barato transumptos, quanto seja possível semelhantes, de todos os
desenhos mais perfeitos, que neste género de figura forem sahindo em França, representando
não só os differentes costumes dos povos como tambem os retratos das personagens historicas
mais notáveis, antigas e modernas. – A geral acceitação, que tem obtido esta empresa, dispensa
o entrar em mais descripção do seu objecto.
O intervallo, que se tem notado, na publicação das estampas, que o author não tem podido
superar, mas espera que em breve conseguirá que esse intervallo seja o menor possível.
Subscreve-se por seis, doze ou mais estampas, sendo cada huma dellas paga a razão de 480
réis, no acto de entrega, ao respectivo portador.
Advertindo-se no Ultramar que esta quantia deve ser considerada moeda forte do reino.
Na Officina Lithographica na rua nova dos Martyres n.º 12 onde se imprime a mesma estampa,
nas ruas dos Capellistas n.º 27G, Augusta n.º 5, e no Porto na rua das Hortas, loja do sr.
Novaes, podem ser vistas algumas das lithographias já publicadas, e se recebem assignaturas
com declaração da rua e n.º da casa da residência dos srs. Subscriptores, a fim de se proceder
regularmente á entrega das mencionadas estampas.
O 27 de Janeiro, n.º 64 (16 Ago. 1842), p.3.
O periodico dos pobres, n.º 269 (15 Nov. 1841), p. 1075.

1842-08-16 Publicações Litterarias.
Publicação interessante curiosa e divertida.
O Decreto de 30 de Maio de 1834 fez desaparecer da nossa terra Portugueza as Corporações
Religiosas do sexo masculino, que as do feminino ainda por ahi estão entre ferros, luctando
com a fome, e com a miséria. Corridos mais cincoenta annos não haverá quem saiba dizer o
que forão, a não ser pelos poucos quadros que existirem, ou por algumas imagens dos altares.
Esta rasão nos leva a tentar huma publicação deste genero. Porém os costumes de sos os nossos
Monges, havendo tanta variedade delles, seria empreza acanhada, e hum trabalho incompleto.
Mais vasto (…) belissimamente illuminadas: representado com toda a propriedade os costumes
das sobreditas Ordens, e huma folha de impressão que diga respeito a ambas as estampas. O
formato será de grande oitavo Francez, ou antes hum meio follio elegante e em magnifico
papel; formando no fim do anno hum riquíssimo livro. O ultimo numero de cada anno se
entregará Frontespicio e Índex.
Assignatura, por anno cada numero rs. avulso 200 rs.
Esperamos o auxilio de nossos compatriotas para levar ao cabo tão bella publicação.
Assigna-se em Lisboa rua Augusta numero 198; livreiro Lemos; rua da Prata n.º 208, 1.º andar.
No Porto, nas lojas de Novaes, ás Hortas; Cruz Coutinho, aos Caldeireiros; Queiroz Basto, aos
Loyos; e Santos, Travessa da Fabrica n.º 29 e 30. Coimbra, Antonio Lourenço Coelho. Villa
Real o Snr. Joaquim Ferreira leal. Villa Flor, o Snr. Joaquim José de Seabra. Ovar, o Snr.
Pedro Alexandrino Chaves. Bragança, o Snr. Manoel Joaquim Romarim de Miranda. Braga, o
Snr. Dr. Custodio de Faria Pereira da Cruz.
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No Porto, nas lojas de Novaes, ás Hortas; Cruz Coutinho, aos Caldeireiros; Queiroz Basto, aos
Loyos; e Santos, Travessa da Fabrica n.º 29 e 30. Coimbra, Antonio Lourenço Coelho. Villa
Real o Snr. Joaquim Ferreira leal. Villa Flor, o Snr. Joaquim José de Seabra. Ovar, o Snr.
Pedro Alexandrino Chaves. Bragança, o Snr. Manoel Joaquim Romarim de Miranda. Braga, o
Snr. Dr. Custodio de Faria Pereira da Cruz.
O 27 de Janeiro, n.º 64 (16 Ago. 1842), p. 3.

1842-08-16 Academia de Bellas Artes.
A Academia Portuense de Bellas Artes, participa de novo ao público que se acha aberta a Aula
de Estudo de Desenho pelo Modelo vivo, á qual já concorrerão bastantes Alumnos, porém
como a Academia reconhece a grande utilidade de generalisar este ramo de instrucção ao
commum dos Artistas, repete o seu convite a todos aquelles […]
O 27 de Janeiro, n.º 64 (16 Ago. 1842), p.3.

1842-08-16 Mr. Ysambert, professor naturalista, dessecador de toda a qualidade de animal, , tão acreditado
em toda a Europa, annuncia ao Publico que tem pássaros estrangeiros; tambem dá lições a
quem deseja possuir esta arte, tudo a preço muito commodo, na rua da Annunciada n.º 25, 1.º
andar.
Diario do Governo, n.º192 (16 Ago. 1842), p. 840.

1842-08-26 Publicou-se a 1.ª estampa da collecção geral dos trajos ou costumes das nações, preço 40 réis
illuminada, para os que subscreverem, a pagar cada estampa no acto de a receber. Publica-se
huma estampa cada 15 dias, nas lojas do costume.
O Periodico dos Pobres, n.º 200 (26 Ago. 1842), p. 800.

1842-09-02 João Alberto d’Azevedo, Esculptor da Cidade de Braga, que na sua Arte, faz Esculptura com a
maior perfeição modelando e executando em marfim, pau e pedra; acha-se nesta Cidade do
Porto aonde pertende estabelecer-se. Quem quizer utilizar-se do seu prestimo em objectos de
sua arte, e em Monumentos de pedra para Cemitérios, quer em mármore quer em pedra d’este
paiz, em cujo objecto prometta dar honra á sua arte e execder aos que ja feitos alli se achao,
podem dirigir-se á Praça da Ribeira d’esta Cidade casa n.º 6 e 7 que ahi daráõ noticias de sua
morada.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 207 (2 Set. 1842), p. 964.

1842-09-03 Um discípulo do famoso mestre de escripta Sarmento, e quasi tão hábil em caligrafia como
fora seu mestre, propõe-se a ensinar a mesma Arte, seguindo o methodo de Sarmento, tanto no
que for caligrafia propriamente dita como no aparar das pennas – dará lições por casas
particulares, aos mezes, ou por dúzia de bilhetes. – o mesmo Professor declara que o prazo
necessario para a aprender com perfeição, seguindo o seu methodo, será de tres ou quatro
mezes. Também se encarrega de melhorar a letra aquellas pessoas que por terem aprendido por
systema vicioso a tem má. – tudo por preço commodo. Quem quizer utilizar-se do seu prestimo
pode deixar o seu nome e morada, com indicação da hora, na loja da administração do Diario
do Governo, rua Augusta n.º 120, em carta fechada.
Diario do Governo, n.º 208 (3 Set. 1842), p. 958.

1842-09-05 Retrato do nosso illustre Brotero.
O sr. Jacinto de Amaral Frazão, homem respeitado por todos os que o conhecem, e nosso
amigo, enviou-nos o seguinte artigo, para agradecer a publicação do retrato d’um dos nossos
mais distinctos sabios, d’um dos homens que nos nossos dias mais item illustrado o nome
portuguez.
O Doutor Brotero, contado pelos estrangeiros entre os masiores botanicos da Europa, teve em
Portugal a sorte de quasi todos os homens que se distinguem no nosso paiz. Morreu pobre e
carregado de desgostos.
Mas agora, honra a quem ajuda a menos a conservar a effigie do sabio e do homem de bem.
O Nacional, n.º 2133 (5 Set. 1842), p. 5.

1842-09-15 Explicação do 1.º ano da eschola Polytechnica: Rua Nova da Alegria n.º 72. preço: 1:200 réis
mensaes.
O Periodico dos Pobres, n.º 217 (15 Set. 1842), p. 868.

1842-09-18 Publicação litteraria.
Galeria Universal ou collecção completa dos principaes costumes dos habitantes de cinco
partes do mundo nos annos de 1841 e 1842.
Reunir em um só volume o vasto Panorama dos Costumes mais notaveis dos habitantes do
grande Mundo, para aquelles que nunca o percorrerão haverem meio de ter presente em um
lançar d’olhos a curiosa dissimilhança dos trajos e caracteres das personagens que ao presente
pizão a superficie do globo, e uma empreza não só louvavel pela instrucção que pode fornecer
uma tal obra, mas que tem segura a acceitação do publico pelo interesse que deve excitar uma
collecção de tão singular e pitoresca variedade.



219

collecção de tão singular e pitoresca variedade.
Uma sociedade acabada de constituir-se com o fim de publicar uma curiosa collecção acima
indicada para a qual não poupara desvellos nem despezas, a fim de que em tudo mereça o voto
d’approvação publica que tanto ambicionamos alcançar.
Grande numero de modelos se acham já em nosso poder, alem dos que em breve esperamos
conseguir; não é possivel esboçar neste pequeno programma o merecimento desta bella
collecção, asseguramos pois aos nossos subscritores que de todas as nações, e differentes
Tribus, lhes apresentaremos um figurino trajado segundo a ultima moda, que lhe é favorita.
Na Europa, entre os costumes das nações mais conhecidas offerecerão particular interesse pela
singularidade aquelles da Russia, Turquia, Laponia, Hungria, etc.
Na Asia, os da Pérsia, Armenia, China, Kalmouck, Japão, Circassia, Tartaria, etc.
Na Oceania, é digna de notar-se a côr natural que apresenta a cútis de seus habitantes, e a
artificial com que se pintam, como se vê na Nova Holanda, Nova Zelândia – Ombay,
Archipelago de Vite, Ilhas Carolinas, Timor, e a Nova Calcedonia.
Na Africa os Mamelucos, Árabes, beduínos, Tripolitanos, Cafres, e Hottentots, apresentam um
quadro não menos curioso.
Na America, o Mexico, Peru, Chili, Paraguay e Patagon excedendo todos os mais na
extravagancia do seu vestuario.
Vamos pois sem sahirmos da nossa chara patria fazer uma viagem em torno do globo. Não
seguiremos itinerario, iremos apresentando juntamente os costumes em ambos os sexos por nos
parecer assim mais curioso.
Distribuem-se-hão de 15 em 15 dias 2 Estampas em papel velino no formato de 4.º francez,
primorosamente lythografadas, e coloridas no gosto das Nações a que disserem respeito. O
preço de cada estampa para os Srs. Assignantes é o de 50 rs. pagos no acto da recepção. Avulso
60 rs.
Durante esta publicação distribui-se-hão (gratis para os Sr. Assignantes) 5 folhas de impressão
no mesmo formato das estampas com alguns pormenores sobre a História, Geografia, religião,
etc., de cada uma das 5 partes do Universo.
Assigna-se para esta obra nas lojas de viuva Henriques e filho, rua Augusta n.º 1 – Silva e
Irmãos, dita nº 140 – Zeferino e Companhia rua dos Capelistas n.º 32 B – Carvalho, Calçada
dos Paulistas n.º 54 e 54.
As assignaturas e correspondencias das Provincias e Ilhas devem ser dirigidas (enquanto a
empreza não abre o seu escriptorio) ao Exmo. Sr. José Maria d’Oliveira, na rua do Arco da
Bandeira, n.º 54, 1.º andar.
O Nacional, n.º 2144 (18 Set. 1842), p. [1].

1842-09-21 João Albertino d’Azevedo, Esculptor de Braga, annunciando neste Periódico no n.º 207, acha-
se com seu firme estabelecimento na rua do Pinheiro d’esta Cidade do Porto, casa n.º 9; quem
quiser utilisar-se de seu préstimo em objectos de sua Arte e Monumentos para Cemiterios,
póde alli dirigir-se.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 223 (21 Set. 1842), p. 1037.

1842-09-23 Celebridade tipográfica. [sobre rapidez de tipografia londrina]
O Correio Portuguez, n.º 233 (23 Set. 1842), p. 948.

1842-09-23 O pintor Iseurig, que reside em Munich, annuncia na Gazette de Augsbourg que descobrio hum
methodo para tirar por meio do daguerreotipo todas as figuras que offerece a natureza com o
brilhantismo das suas cores.
O Periodico dos Pobres, n.º 224 (23 Set. 1842), p. 895.

1842-09-28 Galeria Universal ou collecção completa dos principaes costumes dos habitantes de cinco
partes do Mundo.
Acabam de ser distribuidas aos Srs. Assignantes as primeiras duas estampas Costume
Napolitano (em ambos os sexos) gravados em cobre, e colloridas no gosto da respectiva nação,
e continuar-se-hão a publicar, regularmente, duas em cada um dos dias 1 e 15 de cada mez,
conforme o ennunciado no respectivo programma.
Os Edictores agradecem a todos os Srs. que se dignarem subscrever para esta interessante
publicação, e esperam continuem a receber as estampas que se publicarem, na convicção de
que se trata de melhora-las em todos os seus elementos, quantos possivel fôr.
Os mesmos Edictores julgam prevenir o publico de que, algumas estampas lythografadas que
ultimamente se tem publicado na capital representando costumes estrangeiros, não pertencem á
nossa empreza, cujas estampas não obstante termos annunciado que seriam lythografadas
resolvemos depois que para maior perfeição fossem gravadas em cobre, como effectivamente o
estão sendo pelo insigne professor o Illmº Sr. Gregorio Francisco de Queiroz.
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Assigna-se para esta Obra no escriptorio da Direcção, Praça das Flores n.º 4, 1.º andar, lado
esquerdo, e nas lojas do costume. Preço por assignatura 50 rs. cada estampa, avulso 60 rs.
A correspondencia das Provincias deve ser dirigida (franca de porte) á Direcção da Galeria
Universal, Praça das Flores n.º 4, 1.º andar.
Adverte-se que as estampas todas levam no reverso o sello do caixa geral da empreza, José
Maria d’Oliveira Junior, e que se algumas se distribuirem sem o dito sello, é porque são
extorquidas á Direcção.
Resta-nos declarar que em Portugal fomos os primeiros que emprehendemos a publicação
desta obra, como o provam os nossos prospectos que ha tres mezes se acham distribuidos, não
só na capital como nas principaes cidades do reino e fóra delle, e summa gloria nos resultará se
da nossa lembrança tirarem algum fructo aquelles dos nossos concidadãos que se propõem
imitar-nos, e aos quaes sinceramente desejamos igual prosperidade á que ambicionamos para a
nossa empreza para continuarmos a ser seus effectivos assignantes.
Os Editores da Galeria Universal.
O Nacional, n.º 2152 (28 Set. 1842), p.[1].

1842-10-03 O Retracto do Exm.º Senhor Visconde de Sá da Bandeira, bellamente lythographado, com o
fac símile d’assignatura do mesmo Exm.º Senhor acaba de publicar-se a acha-se á venda nas
lojas dos Srs. Cardoso Hortas n.º 147 – Cruz Coutinho Caldeireiros n.º 11 e 12 – Preço 480.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 233 (3 Out. 1842), p. 1083.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 238 (8 Out. 1842), p. 1107.

1842-10-03 Instrução publica. Se formos procurar a origem dos males em Portugal, achar-se-ha em ultima
analyse que todos se derivam da falta de instrucção publica […]
O Nacional, n.º 2156 (3 Out. 1842), p. 1.

1842-10-04 Galeria das ordens religiosas e militares desde a mais remota antiguidade até nossos dias –
publica-se de 15 em 15 dias, e tem cada n.º duas estampas iluminadas, e uma folha de
impressão, tem sahido 3 numeros desta interessante publicação: vende-se avulso cada n.º a 200
rs., e por assignatura a 120 rs., na loja da viúva Hneriques rua Augusta n.º1, e lemos n.º 198, e
em Setúbal na casa de João Maria de Lima.
O Nacional, n.º 2157 (4 Out. 1842), p.1.

1842-10-05 Descuberta. – parece que se encontrou ultimamente em Limoges n’hum manuscrito do século
16º, o processo e mecanismo da antiga pintura sobre esmalte, que ha muito tempo se tinha
perdido, como o da pintura, sobre o vidro. Este importante descoberta he devida a mr. Maurício
Ardante, sábio antiquário, que tem feito importantes serviços ás sciencias numismática e
artistica do centro de França. O manuscripto será enviado á real fabrica de Sevres, e espera-se
que dará noticias, e pormenores preciosos relativos á antiga pintura sobre vidro; cujo processo
deve ter grande analogia com o da pintura sobre esmalte.
O Periodico dos Pobres, n.º 234 (5 Out. 1842), p. 935.

1842-10-08 Está-se lithographando o retracto do finado Antonio Manoel Lopes Vieira de Castro, tirado do
vivo em 1838. O preço das estampas será 600 rs., e por assignatura 480 rs. Recebem-se
assignaturas nas lojas de livros da rua das Hortas, e nos Passeios da Graça n.º 12.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 238 (8 Out. 1842), p. 1107.

1842-10-10 A lithographia na Europa.
O Periodico dos Pobres, n.º 238 (10 Out. 1842), p. 950.

1842-10-13 Sahiu á luz, as Estampas n.º 11 e 12 dos Costumes Portuguezes, lithografadas e coloridas,
representando os differentes trajes de Lisboa, ilhas e províncias de Portugal. Subscreve-se para
esta curiosa collecção de 24 Estampas, com 2$000 réis, na loja de Bordallo rua Augusta n.º
195. Preço avulso 120 réis.
O Correio Portuguez, n.º 250 (13 Out. 1842), p. 1014.

1842-10-15 Os meninos gordos.
Ha dias se achão nesta cidade do Porto, vindos no vapor, os dous meninos gordos que se andão
mostrando pelo mundo á custa do dinheiro alheio. Mostrão-se na Rua das Flores, quasi em
frente da Misericórdia, por 60 rs. Teem sido vistos e examinados por bastantes pessoas de
ambos os sexos, a quem tem causado admiração. O rapaz chama-se Matheus Perrera, e a
rapraiga Anna Perrara. Elle tem d’altura 6 pés e três quartos. Medida a barriga dá 8 pollegadas,
as coixas 4 pollegadas e meia. A rapariga é bastante gorda, mas não admira; elle com effeito é
estupendo. Sua Mãi, que se chama Victoria, nos informou que o rapaz tinha 14 annos e a
rapariga 9, que são naturaes de Turim. Ambos bebem so agoa, e a sua comida é regular. Teem
os pes pequenos á proporção do corpo: elle tem os cabellos pretos e ella os tem castanhos. As
feições do rosto são regulares. Estão sentados, e quando os fazem levantar elle appresenta
umas costas extraordinariamente carregadas de carne, o peito é tambem espantoso! Fallão
francez, italiano e hespanhol, e pouco portuguez. Em breve vão para Londres á colheita de
libras.



221

francez, italiano e hespanhol, e pouco portuguez. Em breve vão para Londres á colheita de
libras.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 244 (15 Out. 1842) p. 1138.

1842-10-15 Annotações históricas sobre a restauração de 1842.
Causas e effeitos do tumulto de 27 de Janeiro na Praça Nova, da cidade do Porto, e os fins com
que os restauradores aniquilaram a lei fundamental do estado, recebida, jurada, e defendida por
toda a nação, dedicada á mocidade académica, por Joaquim Manoel de Moura Lampreia.
Publicar-se-ha esta obra em 4 séries, ornadas com os retratos de alguns dos maiores influentes
desta epocha, e suas biographias. Custará cada série 2000 réis, em Lisboa pagos no acto de
entrega.. [assinaturas] não se recommenda esta obra senao pela sua verdadeira importancia,
pois não presidio á sua redacção p espirito de parcialidade; a verdade, a exactidao e a decencia,
foram os tres pontos que mais tivemos em vista quando a coordenamos.
Pedimos ao publico que nos auxilie porque o necessitamos. Logo que houverem mais de 300
assinaturas sahirá a 1.ª serie, e as outras seguir-se-hão com o intervallo indispensavel para a
perfeição da impressão, e arranjo das estampas. Na rua do Ouro n.º 11 está o caderno para se
inscreverem os snrs. que nos honrarem com a sua coadjuvação.
Averte-se que por não podermos empatar dinheiros só se imprimem 480 volumes, e que por
isso não se venderá avulso.
O Nacional, n.º 2167 (15 Out. 1842), p. 1.

1842-10-15 Topographia medica de Lisboa e seu termo.
[Sobre escrito que nunca apareceu aqui, e que a academia das ciências propôs em 1786; não é
senão a exacta descrição das localidades, e das infinitas variações que a distinguem, aplicada
ao estudo e conhecimento das doenças, clima, relativo aos fenómenos em geral da existência
humana, física e moral.]
O Nacional, n.º 2167 (15 Out. 1842), p.1.

1842-10-19 Na loja de livros de Bordallo, em Lisboa, rua Augusta n.º 195, se vende por 480 rs. o retrato de
José de Sousa Bandeira (vulgo o Barbeiro do Periodico dos Pobres no Porto) cuja penna
imitavel advogou sempre a causa da Carta Constitucional, a despeito dos cacetes dos seus
inimigos, e muito contribuiu para o restabelecimento da mesma Carta. – Tambem se vende no
Porto, por o mesmo preço na loja de livros de Novaes ás Hortas.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 247 (19 Out. 1842), p. 1151.

1842-10-20 Estão-se lithographando, a planta, fachada e alguns detalhes do Theatro que se vai construir na
Praça de D. Pedro, para serem brevemente publicados.Subscreve-se na Litographia de Manoel
Luiz da Costa, rua Nova dos Martyres n.12, pela quantia de 1200 réis, pagos no acto de entrega
das quatro estampas, que serão em folio velino e desenhadas com todo o esmero, pelo
conhecido artista o Sr. Gulgliemi, desenhador do Museu de Madrid.
O Espelho do Palco, n.º 8 (20 Out.1842), p. 32.

1842-10-20 Os meninos gordos.
Ha dias se acham n’esta cidade do Porto, vindos no vapor, ou dous meninos gordos que se
andam mostrando pelo mundo á custa do dinheiro alheio. Mostram-se na rua das Flores, quasi
em frente da Misericórdia, por 60 réis. Têem sido vistos e examinados por bastantes pessoas de
ambos os sexos, a que têem causado admiração.
O Dez Reis, n.º 525 (20 Out. 1842) p. 2-3.

1842-10-21 M. Arago apresentou em Pariz á academia de sciencias uma espingarda de seis tiros, que
sahem separadamente, e á vontade de quem os dispara. Esta espingarda, por sua simplicidade,
faz a maior honra ao inventor Mr. Devisme.
O Correio Portuguez, n.º 257 (21 Out. 1842), p. 1038.

1842-10-21 Sobre sessão da sociedade escholastico-filomatica,
“Terminou-se o acto repartindo-se por todos os assistentes o retrato gravado do nosso
colaborador e amigo, o Sr. José da Silva Mendes leal Júnior, distincto ornamento daquella
Academia.
Esta publica homenagem ahi dada solenemente pelos mancebos, a um dos mais altos
representantes da geração nova, foi sem nenhuma contradição um damnoso pensamento. A
pequena sociedade na sua soberania fez o que a grande não costuma, nem talvez comprehende
– cunhou na única moeda, de que era senhora, a effigie do génio de que se honrava.
Este retrato for a oferecido para este mesmo fim á Sociedade pelo seu auctor, e della membro,
o Sr.. João José dos santos, académico de mérito, e agregado á escola de gravura da Academia
de Bellas Artes de Lisboa.
(da revista universal)
Diario do Governo, n.º 249 (21 Out. 1842), p. 1268.
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1842-10-29 Carta de Braz Tizana boticario de Lisboa ao barbeiro.
[sobre exéquias do sacramento do padre Francisco de Monte Alverne, cónego da Sé de Braga]
As portas e frestas da fachada do Templo estavão decoradas de cortinados pretos […] a igreja
estava tapetada de preto e armada com riqueza: não havia imagens de esculptura ou pintura, só
erão visiveis as cruzes dos altares e varios emblemas mortuários: só havia ate ao guarda-vento
mármores, veludo e ouro. No plano da igreja elevava-se um magnifico Castrum doloris […] na
frente da urna que formava o corpo do meio estava o retracto do defunto enlutado e coberto de
uma coroa cívica (de carvalho), na base lia-se uma inscripção em estilo lapidar com o seu
nome, cargos, honras, nascimento e óbito: um rico panno mortuario cobria tudo.
A celebração dos Officios foi assaz solemne; houve boa musica, Missa, responsorios; mais de
300 brandoes de cera foram distribuidos por outros tantos cavalheiros que em lucto rigoroso
assistião: não se permitiu a entrada senão a quem vinha com vestidos proprios da solemnidade
[…].
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 256 (29 Out. 1842), p. 1193.

1842-10-29 Novo collegio da Formiga.
Director e fundador Luiz Corrêa de Abreu. Sub-director Padre José Rafael Ferreira […]
Era aqui prof. de musica João Antonio Ribas; enxoval que deve levar cada collegial.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 256 (29 Out. 1842), p. 1193.

1842-11-14 Publicação litteraria.
Galeria Universal ou collecção completa dos principaes costumes dos habitantes de cinco
partes do mundo nos annos de 1841 e 1842.
Reunir em um só volume o vasto Panorama dos Costumes mais notaveis dos habitantes do
grande Mundo, para aquelles que nunca o percorrerão haverem meio de ter presente em um
lançar d’olhos a curiosa dissimilhança dos trajos e caracteres das personagens que ao presente
pizão a superfície do globo, é o fim a que se propõe uma sociedade, e para o conseguir, e
merecer o voto d’approvação publica, não poupará descellos nem despezas em qualquer dos
elementos d’esta interessante publicação.
Distribuem-se de 15 em 15 dias, 2 estampas em magnifico papel de desenho, primorosamente
gravadas em cobre pelo insigne Professor o Illm.º Sr. Gregório Francisco de Queiroz,
estampadas com esmero, e coloridas segundo o gosto das nações a que dizem respeito. O preço
de cada estampa para os Srs. Assignantes é o de 50 rs. pagos no acto da recepção. Avulso 60 rs.
[…]
Distribui-se todos os meses (gratis para os Sr. Assignantes) um impresso no mesmo formato
das estampas contendo um resumo histórico com a fundação, Geographia, Religião, e estado
actual da civilização de cada Paiz. […]
A correspondência deve ser subscriptada franca de porte (sem o que não será recebida) á
Direcção da Galeria Universal, Praça das Flores n.º 4 1.º andar, Lisboa.
Adverte-se que as estampas levão todas no reverso o mesmo sello que levão os prospectos, e se
algumas se distribuírem sem o dicto, é porque são extroquidas á Empreza,  e não devem ser
acceitas pelos Srs. Assignantes.
N.B. Chegarão a esta Cidade os primeiros dous números – o 1.º representa um costume
napolitano, e o 2.º um dicto hespanholl Andaluz, em ambos os sexos: achão-se á venda na loja
de livros de Cruz Coutinho, rua dos Caldeireiros n.º 11 e 12.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 268 (14 Nov. 1842), p.1258.

1842-11-14 Academia portuense de Bellas Artes.
[Distribuição de prémios pelos alunos]
Desenho histórico: João Baptista Coelho; Francisco Pinto da Costa (que obteve o segundo com
a cópia de uma lithographia de Julien)
Pintura: João Antonio Correia e José Marques da Silva Figueiredo.
Arquitectura Civil: Pedro de Oliveira e João Rodrigues Maia.
[inclui obras de mais 12 alunos, qualificadas]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 268 (14 Nov. 1842), p. 1247.

1842-11-16 Publicação litteraria.
Galeria Universal ou collecção completa dos principaes costumes dos habitantes de cinco
partes do mundo nos annos de 1841 e 1842.
Reunir em um só volume o vasto Panorama dos Costumes mais notaveis dos habitantes do
grande Mundo, para aquelles que nunca o percorrerão haverem meio de ter presente em um
lançar d’olhos a curiosa dissimilhança dos trajos e caracteres das personagens que ao presente
pizão a superfície do globo, é o fim a que se propõe uma sociedade, e para o conseguir, e
merecer o voto d’approvação publica, não poupará desvellos nem despezas em qualquer dos
elementos d’esta interessante publicação.
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elementos d’esta interessante publicação.
Distribuem-se de 15 em 15 dias, 2 estampas em magnifico papel de desenho, primorosamente
gravadas em cobre pelo insigne Professor o Illm.º Sr. Gregório Francisco de Queiroz,
estampadas com esmero, e coloridas segundo o gosto das nações a que dizem respeito. O preço
de cada estampa para os Srs. Assignantes é o de 50 rs. pagos no acto da recepção. Avulso 60 rs.
[…]
Distribui-se todos os meses (gratis para os Sr. Assignantes) um impresso no mesmo formato
das estampas contendo um resumo histórico com a fundação, Geographia, Religião, e estado
actual da civilização de cada Paiz. […]
A correspondência deve ser subscriptada franca de porte (sem o que não será recebida) á
Direcção da Galeria Universal, Praça das Flores n.º 4 1.º andar, Lisboa.
Adverte-se que as estampas levão todas no reverso o mesmo sello que levão os prospectos, e se
algumas se distribuírem sem o dicto, é porque são extroquidas á Empreza,  e não devem ser
acceitas pelos Srs. Assignantes.
N.B. Chegarão a esta Cidade os primeiros dous números – o 1.º representa um costume
napolitano, e o 2.º um dicto hespanhol Andaluz, em ambos os sexos: achão-se á venda na loja
de livros de Cruz Coutinho, rua dos Caldeireiros n.º 11 e 12.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 270 (16 Nov. 1842), p. 1258.

1842-11-16 Curso progressivo de desenho, por Jullien, 180 folhas grande formato, in folio, ao logar de 360
– 160 cada desenho. Esta magnifica obra cuja publicação durou mais de 4 annos está
inteiramente acabada e se recommenda a todos os colegios e amadores do bello desenho. Acha-
se á venda e pode ver-se no armazem de livros, rua do Ouro, n. 62 e 63.
A Revolução de Septembro, n.º 590 (16 Nov. 1842), p. 4.

1842-11-17 Retracto do Imperador.
O vapor Vezuvio entrado na Terça feira trouxe o Retracto de S.M. o Snr. D. Pedro que S. M.
Imperial e Senhora Duqueza de Bragança offerece á Camara desta Cidade. Publicaremos uma
cópia da carta, que é um documento do apprêço que merecem a S.M.I. os serviços deste Povo
Leal.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 272 (17 Nov. 1842), p. 1270.

1842-11-18 Flores e frcutas de cera.
Acha-se nesta capital hum artista francez, que as faz tão formosas como as naturaes: recebe
encommendas, e tambem dá lições ás pessoas, que desejem aprende-las a fazer, sendo
sufficientes 15 ou 20 lições para uma pessoa que se queira applicar; na rua Larga de S. Roque
n.º 79 se achao modelos do que se ensina. O preço de cada licao em casa do artista he de 400
reis, e em casa do discípulo 600 reis.
O Periodico dos Pobres, n.º 272 (18 Nov. 1842), p. 1088.

1842-11-22 Os meninos gordos.
Os meninos gordos achao-se na feira de S. Martinho, em Penafiel onde foram mostrar-se para
ali transportados cada um no seu carro coberto de um lençol: a mãe e um irmão os acompanhou
deixando cá ficar outro irmão, bastante doente, o qual acaba de fallecer de um volvo, que o
fazia vomitar o escremento.
O Correio Portuguez, n.º 283 (22 Nov. 1842), p. 1138.

1842-11-23 Carta em nome de S.M.I. a Senhora Imperatriz á camara da Cidade do Porto, offerecendo-lhe o
Retracto de S. M. I. o Senhor D. PEDRO.
Illm.o Sr.
Constando a Sua Magestade A Imperatriz do Brasil, Viúva, e Duqueza de Bragança, que a
Camara Municipal da mui Nobre, Leal, e Invicta Cidade do Porto dezeja possuir e Inaugurar na
sala das suas sessões o Retracto do Augusto Restaurador do Throno e das Liberdades de
Portugal, ordena-me A mesma Senhora remetter a V.S. pela sua qualidade de Presidente
daquella illustre Corporação, o quadro, que nesta mesma data, lhe envio, em que se achao
fielmente reproduzidas as Feições do Immortal Principe, cujas Acções estão profundamente
gravadas na memoria agradecida dos briosos Portuenses. Approveito com prazer a occasião
que me offerece este recado de minha Augusta Ama, para exprimir  a V.S. os sentimentos da
minha mais distincta consideração. Deos guarde a V.S. Palácio Santos o Velho em 11 de
Novembro de 1842. Illm.º Sr. Antonio Vieira de Magalhães, Presidente da Camara Municipal
da Cidade do Porto, Marquez de Resende.
Está conforme. Porto e Paços do Concelho 17 de Novembro de 1842.
Domingos Alves de Sousa. --- Escrivão.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 277 (23 Nov. 1842), p. 1295.
[publica-se também a resposta da CMP, agradecendo]
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1842-11-28 Pretende-se imprimir, logo que haja sufficiente n.º de assignaturas, o drama original português
intitulado O Pagem de Aljubarrota, por José da Silva Mendes leal júnior. O Drama e o Author
são nacionais; conta-se com o auxilio dos portugueses.
A edição ha de ser nítida e correcta: o preço da assignatura é de 360 rs. pagos no acto da
entrega do respectivo volume. Assigna-se na loja de João Henriques rua Augusta n.º1, e na de
Plantier rua do Ouro.
O Nacional, n.º 2203 (28 Nov. 1842), p. 1.

1842-11-30 Variedades. O professor Moser, de Kenisberg, disse haver obtido desenhos pelo daguerrotypo
em logar perfeitamente escuro. Em huma carta de Alexandre Humboldt (ultimamente impressa
no Wiener Zeitung) o processo é concisamente descripto, como a mais maravilhosa descoberta
dos tempos modernos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 283 (30 Nov. 1842), p. 1324.

1842-12-10 Inauguração do retracto do imperador.
Ja tínhamos annunciado que a Camara Municipal tencionava inaugurar o retracto de S. M. I. o
Snr. D. Pedro na grande sala da Real Bibliotheca desta cidade em memoria e gratidão de ter do
o mesmo Augusto Heroe o Fundador do mencionado estabelecimento. Este pensamento que
muito honra a Camara que fòra lembrança e proposta do Conselheiro presidente da mesma
Camara, foi realisado no dia Quinta feira 8 do corrente, dia da Senhora da Conceição padroeira
da Reino. Este dia pois, no qual em Lisboa teve princípio em 1720 a Academia da Historia
portuguesa, foi aquelle em que a civilisação as sciencias pagarão ao Libertador da Pátria este
tributo de civica e eterna gratidão.
O grande salão da Bibliotheca estava adornado de cortinas de damasco, tanto no interior como
por fóra nas janellas; mas o ornato principal erão aceadas estantes de riquissimos livros. No
topo da sala se achava o Retracto de S. M. I., cercado de uma rica moldura dourada e debaixo
de um docel de damasco. Este Retracto era obra do pincel do Commendador João Baptista
Ribeiro, Director da Academia Polytechnica desta Cidade, a quem a Camara o havia
encommendado para este fim.
O Retracto tem 12 palmos de comprido e 7 de largo. S. M.  está sentado em uma cadeira
fielmente copiada por uma das 7 que existem no Salão do Beija mão do Palacio de Queluz. S.
M. está encostado ao braço direito, e a uma mesa de Estado, na qual se vê a Lei da creação da
Bibliotheca, assim como o fac simile de S. M.  e a referenda do Ministro do Reino Candido
José Xavier. Vê-se tambem sobre a dicta mesa a Planta topographica da Cidade do Porto e da
Foz, o chapéu, e um tinteiro antigo. O pé da mesa deixa ver um dragão em todo o relevo como
decoração, o qual foi preferido para este fim de decorar a mesa, por ser o timbre das armas da
Casa de Bragança, de que Sua Magestade foi o ornamento.
O Imperador está na acção eloquente de pensar, e este pensamento domina toda a composição.
Tem farda de generalissimo com as 3 ordens militares S. Thiago, Christo e Aviz como
Imperante Portuguez, e um so crachá que abrange as 3 ordens. A Assemblea reconheceu no
Quadro uma cópia fiel das feições do Heroe, e o eximio Artista cujo pincel no-las transmittiu
recebeu os sinceros elogios da Assemblea e dos seus amigos. Consta-nos que lhe levara mez e
meio a fazer; e com effeito era preciso que se parecesse para causar como causou viva sensação
da Assemblea, que quasi toda fôra companheira dos seus trabalhos e participante dos seus
louros.
Meia hora depois do meio dia forão affluindo os convidados, que erão recebidos á porta do
salão por dous Empregados da Bibliotheca, e as Authoridades e Empregados Publicos
conduzidos aos seus logares. Não nos é possivel nomear individuo por individuo, e disso
pedimos desculpa; apenas fallaremos em alguns que nos ficarão mais á vista. Achava-se a
Camara municipal vestida de gala: Suas Ex.ªs o Bispo da Diocese; os Pares do Reino Conde de
Semodães, Visconde de Beire, Barão de Ancede, e Aguilar; os Deputados Silva Cabral
Pimentel, Mariz Coelho, Sanctos Silva, Vieira de Magalhães, Martins da Cunha, Serrão
Veloso, e Tiburcio; General Garcez e seu Estado Maior; a Camara de Villa Nova; o Director
das Alfandegas do Norte, Conselheiro Costa Carvlaho; dicto da de Vianna. Azevedo; Contador
de Fazenda, Brito e Cunha; Presidente da Relação, Conselheiro Queiroz; Intendente da
Marinha, Conselheiro João de Souza; Barão de Fornos, Coronel do 6.º; o Major Peixoto, e
officialidade do mesmo corpo; Major do de 18, e a sua respectiva officialidade; Tenente
Coronel Barros de  Artilheria, e os seus Officiaes; Coronel Sáavedra da Municipal, igualmente
com os seus Officiaes; o Governador da Ilha Graciosa, Cardoso e Silva; dicto do Castello da
Foz, Coronel Passos Pimentel; o General Maio e Brito; Vice-Presidente da Relação Vieira da
Motta; os Juízes da Relação Marques, Cunha e Vasconcellos, Leite, e Machado.
Alem destes Senhores estavão igualmente os Administradores dos Bairros; os Juízes de Direito
Peixoto e Novaes, de beca; o Juiz do Tribunal do Commercio; o Presidente da Direcção do
Banco Commercial, Francisco Joaquim Maya; os Directores da Polytechnica Baptista Ribeiro;
da Eschola Medico Cirurgica, Dr. Viterbo; do Muzeu Portuense, Rodrigues Braga; o Reitor do
Lyceu Nacional, Rodrigues Passos: o Arcediago da Sé do Porto, Passos Pimentel; varios
Conegos, Parochos, Medicos, Lentes, Cirurgiões, Advogados, Delegados do Procurador Régio,
Litteratos, Artistas, e Empregados Publicos, além de grande número de outras pessoas, que
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Peixoto e Novaes, de beca; o Juiz do Tribunal do Commercio; o Presidente da Direcção do
Banco Commercial, Francisco Joaquim Maya; os Directores da Polytechnica Baptista Ribeiro;
da Eschola Medico Cirurgica, Dr. Viterbo; do Muzeu Portuense, Rodrigues Braga; o Reitor do
Lyceu Nacional, Rodrigues Passos: o Arcediago da Sé do Porto, Passos Pimentel; varios
Conegos, Parochos, Medicos, Lentes, Cirurgiões, Advogados, Delegados do Procurador Régio,
Litteratos, Artistas, e Empregados Publicos, além de grande número de outras pessoas, que
tornavão a Assemblea assas numerosa. Nas galerias estavão varias Senhoras, que para ahi erão
conduzidas por um dos Empregados da Bibliotheca.
Tendo a orchestra tocado varias peças de musica, se principiou a solemnidade, desencerrando a
Imperial Effigie, que foi victoriada com uma bateria de palmas ao som do hymno da Carta.
Então subiu a um tablado o 2.º Bibliothecario da Real Bibliotheca, João Nogueira Gandra, de
farda de Secretario do Governo das Armas, e feitas as vénias do estylo, recitou sentado a
oração que o dever do seu Emprego lhe incumbíra. A oração foi ouvida com o maior silencio, e
com o mais vivo interesse, e felicitamos o Orador pela sua excellente producção, e por alguns
pensamentos novos e brilhantes de que soube adorná-la. O objecto era magestoso, tanto na
parte litteraria, como na parte biographica: o Orador conheceu a difficuldade e soube vencê-la,
recebendo no fim da illustre Assembléa e dos seus Amigos os parabéns pelo feliz complemento
dos seus esforços.
Concluida a oração se dissolveu a Assembléa ao som da orchestra, mas nem uma só pessoa
deixou de ir vêr examinar de perto a Effigie do Heroe que foi o salvador da Pátria e o Amigo
dos Portuenses. Ás duas horas estava concluida a funcção, que foi solemne e digna do objecto.
Sentimos não ver entre os convidados senão poucos Membros das Camaras transactas, que
tambem trabalhárão para o estabelecimento da Bibliotheca se achar neste brilhante estado;
apezar de nos constar que forão convidados assim como os Membros das Camaras visinhas.
Além da Guarda ordinaria da Municipal, estava uma Goarda de honra com Bandeira, do
Regimento 18, commandada por um Capitão. Ao desencerrar-se a Imperial Effigie subiu ao ar
uma girandola de foguetes.
Assim pagou a Camara da Cidade Invicta uma divida de gratidão ao Homem Grande, que no
meio de tantos perigos ergueu nesta Cidade o templo das Luzes e das sciencias. Quem desde
hoje por diante entrar na Real Bibliotheca Portuense, ha de ver a Effigie do Príncipe
Philosopho, e esta vista lhe ha de inspirar ideas magestosas de gloria. A Effigie do Libertador é
de certo o melhor e o mais interessante livro da actual Bibliotheca: quem por elle estudar,
aprenderá lições de Heroismo e de devoção civica, e esta lição não será perdida.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 292 (10 Dez. 1842), p. 1363-64.

1842-12-10 Assemblea Civilisadora.
Em a noite de 7 do corrente teve logar o Baille anniversario da Instalação da Assemblea
Civilisadora Portuense. A concorrência, sem ser das maiores que alli tem havido, foi assim
mesmo brilhante: estiverão 92 Senhoras, e principiando ás 8 horas da noite acabou ás 4 da
madrugada. [diversas famílias …] dançarão-se 12 contra-danças e 4 walsas, havendo 3
quadrilhas ao longo do salão.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 292 (10 Dez. 1842), p. 1364.

1842-12-10 Theatro italiano.
Consta-nos que a Empreza dos 4 mezes do Theatro de S. Carlos se resolveu a appresentar no
Real Theatro de S. João nos dictos 4 meses uma Companhia de Canto, de que será Prima Dona
a Senhora Ferlotti Vitali, que na segunda feira passada desempenhou com geral applauso em S.
Carlos algumas peças da Lucia de Lammermoor. As outras partes devem ser da força desta
Cantora. Parece que promettem pôr em scena a Vestal e outras Peças de merecimento.
Dependendo a Empreza simplesmente de assignatura, fazemos votos que ella corresponda ao
merito porvavel da Companhia, e ao desejo e gosto dos Dilletanti. Principiará, segundo nos
affirmão, no proximo Janeiro.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 292 (10 Dez. 1842), p. 1364.

1842-12-13 Estavam à venda na loja da Viúva Henriques algumas obras preparadas pelo professor
substituto de arquitectura da Academia de Bellas Artes de Lisboa, J. da C. Sequeira: um
compendio de geometria aplicado ao desenho; noções teoricas de arquitectura, seguido do
tratado de Vignola com 11 estampas a talho doce; elementos de perspectiva, com 1 estampas a
talho doce.
O Gratis, n.º 1104 (13 Dez. 1842), p. 4.

1842-12-20 Inauguração do Theatro de Santa Catharina.
O Athleta, n.º 199 (20 Dez. 1842), p.3.

1842-12-20 A joven italiana. Lithographada por Guilherme Antonio Correa. Acha-se a venda nas lojas de
livros dos Srs. More na rua de St.ºAntonio, e Cardoso rua das Hortas n.º 147: preço 240 rs.
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livros dos Srs. More na rua de St.ºAntonio, e Cardoso rua das Hortas n.º 147: preço 240 rs.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 300 (20 Dez. 1842), p. 1403.

1842-12-23 Copista electro-chimico = de Pariz – rua de Saint Pierre Montmartre n.º 12 – se podem mandar
vir as machinas assim chamadas, cujo preço varia, segundo a qualidade, de moeda de oiro a das
moedas do nossos dinheiro, mas cujo serviço, se realmente correspondem ao que os jornais
parisienses blasonam, val esse, e muito maior preço. Esta machina,  pela qual o seu author
obteve patente de invenção e de aperfeiçoamento, contem, em mui pequeno volume, quanto é
mister para qualquer fazer, e ao mesmo tempo copiar instantaneamente sem imprensa, todo o
genero de escripta, desenhos, plantas, etc. – nas secretarias e mais repartições de escripturação,
poderão talvez por este meio vir a poupar-se grandes trabalhos e despezas de amamuenses.
(R.U.)
O Correio Portuguez, n.º 309 (23 Dez. 1842), p. 1242.

1843-00-00 Este quadro tem 12 palmos de alto e 8 de largo. “Temos o gôsto de o apresentar n’este número
em estampa lithographica, com toda a fidelidade e bellissimamente copiado pelo habil
lithographo o Sr. P. A. Guglielmi, reduzido a tam pequenas dimensões sem auxilio de espelho
nem de Photographo, ou outra qualquer machina, com um apuradissimo e aturado trabalho de
mais de dois mezes, em que venceu não só a grave difficuldade de dar ás cabeças perfeita
similhança, admiravel em ponto tam pequeno; mas até de as characterizar com a expressão em
que o original é tam eminente. Todas as figuras estao muito bem contornadas, e as bellezas do
colorido, quanto é possivel, habilmente indicadas, e calculadas o mais […]
Jornal das Bellas-Artes, n.º 4 (1843), p. 62.

1843-01-03 Retrato da imperatriz..
TENDO A Camara Municipal desta Cidade…Corações portugueses.
Periodico dos Pobres no Porto, n. 2 (3 Jan. 1843), p. 8-9.

1843-01-05 As seis lindas estampas, gravadas em Paris, em ponto grande, da Historia de Dona Ignez de
castro, tão próprias para ornarem huma sala, achao-se à venda pelo reduzido preço de 1:920
réis (cada collecção) no Gabinete de Leitura defronte do Correio n.º 10, 1.º andar.
N.B. a quem compar duas, ou mais collecções, ainda se concederá o desconto de dez por
cento.
O Periodico dos Pobres, n.º 4 (5 Jan. 1843), p. 16.

1843-01-11 Porto, 3 de Janeiro. Retrato da imperatriz.
Tendo a camara municipal desta cidade, feito saber por via do Ex.mo Marquez de Rezende a S.
M. I. a Bella e Virtuosoa Duqueza de Bragança, viuva do Libertador, o desejo que a mesma
camara tinha de possuir o retrato da Mesma Augusta Senhora para o collocar na sala das suas
sessões ao lado do seu defunto Marido, pedindo-lhe para isso licença de se deixar retratar por
um artista que a mesma camara designasse, dignou-se a Mesma Imperial Senhora annuir aos
desejos da camara, mas de uma maneira muito mais delicada e obrigativa remettendo á mesma
camara, e para o dito fim a sua Imperial Effigie, que a camara acceitou com o mais vivo
interesse e reconhecimento, collocando-a logo na sala das suas sessões, onde já tivemos o
gosto de o ver, Varias pessoas tem hido examinar o retrato, todas concordam na similhança e
na perfeição do quadro, que é assaz sympathico, e suscita dolorosas recordações. Abaixo
transcrevemos a carta da camara e a resposta, que são documentos de civilização, e de
delicadeza, e que não só honra o pensamento da camara, mas o da Augusta e interessante
Personagem, que é tão cara aos corações portuguezes.
O Correio Portuguez, n.º 323 (11 Jan. 1843), p. 1297.

1843-01-12 Alugao-se livros + agricultura.
O Periodico dos Pobres, n.º 10 (12 Jan. 1843), p. 40.

1843-01-18 Sahio á luz o 8.º n.º da Galeria das Ordens Religiosas e Militares. Assigna-se nesta cidade nos
logares do costume, preço da assignatura por anno 120 rs. cada numero pagos na entrega, -
avulso 200 rs.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 470 (18 Jan. 1843), p. 2.
[n.º12]
Gratis, jornal de annuncios, n.º 497 (22 Mar. 1843), p. 2.
[n.º 13]
Gratis, jornal de annuncios, n.º 505 (10 Abr. 1843), p. 2.
[n.º 21]
Gratis, jornal de annuncios, n.º 568 (4 Set. 1843), p. 2.
[n.º 26]
Gratis, jornal de annuncios, n.º 614 (20 Dez. 1843), p. 2.

1843-01-18 Avec de belles dents jamais femme n’etait laide,
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Avec dês mauvaises dents jamais femme n’etait belle.
O cirurgião-dentista, A. De Vitry júnior, esquina da praça de D. Pedro, está sempre em casa
desde as dez até ás quatro horas.
Diario do governo, n.º 15 (18 Jan.1843), p. 74.

1843-01-19 Museu, n.º 17.
O Periodico dos Pobres, n.º 16 (19 Jan. 1843), p. 64.

1843-01-20 R. Biblioteca Publica Portuense.
Estatistica da sua frequencia no mez de Dezembro passado
Leitores…………………………185
Visitantes d’ambos os sexos… 95
N.B. no dia 8 de Dezembro, em que se inaugurou o Retracto do seu Fundador, o Augusto
Duque de Bragança, esteve a Biblioteca patente ao público em todo o dia, concorrendo muitas
mil pessoas a visitar este Estabelecimento.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 17 (20 Jan. 1843), p. 77.

1843-01-20 Os retratos de dois meninos GORDOS vistos por diante e por detrás vendem-se por 40 réis nas
lojas de livros e de capella.
Diario do Governo, n.º 17 (20 Jan. 1843), p. 88.

1843-01-21 Da utilidade das imagens nas escholas.
Nos paizes em que estão mais aperfeiçoados os methodos do ensino publico, nas escholas
primarias principalmente, se costumam collocar imagens em vulto ou em pintura que
representam aos olhos, e offerecem á comprehensão dos meninos, passagens e sucessos de boa
doutrina e moralidade, que imprimam em seus corações o amor do bem, e criem em seu peito a
nobre emulação das acções virtuosas.[…]
O Panorama, n.º 56 (21 Jan.1843), p. 23-24.

1843-02-03 Na rua da Carranca n.º 22, ha para vender Pedras de Lithographar de Alemanha da mais
superior qualidade, e de differentes tamanhos, algumas varandas de ferro quasi novas, varios
caixilhos e portadas de vidros, e empanadas para janellas, e alguns lotes de madeira velha para
lenha.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 477 (3 Fev. 1843), p. 1.

1843-02-03 Offerecimentos. Ha um professor que ensina por casas particulares Escripta, Arithmetica,
Ortographia, Grammatica Portugueza, Franceza e Latina, Geometria, Geographia, Desenho,
Architectura Civil, e Miniatura; tudo por preços commodos.
Todas as pessoas que se quiserem utilizardo seu préstimo, deixe o seu nome e morada, na
Botica da rua da Rosa das partilhas numero 175, ou no Largo do Pelourinho, na antiga casa de
sêllo.
O Publicador, n.º 2 (3 Fev. 1843), p. 2.
O Publicador, n.º 14 (3 Mar. 1843), p. 1.

1843-02-12 Anuncio sobre os intentos de publicação do jornal O Artista, ignorando os colaboradores
literários, mas não os artísticos: Fonseca e Santos, o primeiro bem conhecido e excelente pintor
e o segundo hábil gravador, ambos da Academia das Bellas Artes.
A fama, jornal de litteratura e dos theatros, n.º 6 (12 Fev. 1843), p.48

1843-02-13 Os retratos dos Dois Meninos Gordos.
Vistos por diante; e por detraz, (esta estampa he recommendavel pelo bem parecidos que estão
com os originaes). Vendem-se por 40 réis nas lojas de livros e capella.
O Periodico dos Pobres, n.º 37 (13 Fev. 1843), p. 147.

1843-02-17 Novo divertimento de Entrudo, FOLIE D’AMOUR AU CARNAVAL, globos de cera com
papeis de cores aromáticos (…) loja da capella, rua da Bitesga, n.º 22 e 23 (…) Os retratos dos
meninos gordos, colloridos, a 60 réis; grande variedade de estampas para pulhas, a 40 réis;
cartas com figuras e versos, a 30 réis, etc, etc.
Diario do Governo, n.º 41 (17 Fev.1843), p. 282.

1843-02-17 Publicarão-se dois números da linda collecção de cartas com figuras e versos análogos ao
tempo d’entrudo – n.º 15 nova d’Amores, Jardim de Cupido – n.º 16 a huma Senhora com um
retrato; vendem-se a 30 réis nas lojas de livros e de capella.
O Periodico dos Pobres, n.º 41 (17 Fev. 1843), p. 164.

1843-02-24 FOLIE D’AMOUR AU CARNAVAL,
globos de cera com pequeninos papeis aromáticos…
O Periodico dos Pobres, n.º 47 (24 Fev. 1843), p. 188.

1843-03-07 Forrester.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 56 (7 Mar. 1843), p. 276.
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1843-03-10 Gaspar Hauser.
O Panorama, n.º 45 (10 Mar. 1843), p. 78-79.

1843-03-10 Programa concurso trienal da academia das Bellas Artes de Lisboa, no anno de 1843, em
conformidade do artigo 90º, capitulo 5º, dos estatutos.
O Dez Reis, n.º 640 (10 Mar. 1843), p. 4.

1843-03-19 gravura photographica
sabe-se que ha já algum tempo, que se tem ensaiado transformar as imagens da daguerreotipo
em laminas gravadas: mas estes primeiros ensaios foram muito pouco satisfactorios: os claros
apresentavam uma côr parda e uniforme, e apenas se podia, tirar mui poucos exemplares. Estes
ensaios tentados por Mr. Fizeau foram ultimamente por elle mesmo aperfeiçoados.
No fim de fevereiro ultimo Mr. Arago apresentou á Academia real das Sciencias de Pariz, duas
estampas d’aquelle artista onde os claros estão manifestados com toda a sua luz, e os traços
mais delicados apresentam toda a sua nitidez; e asseverou que se podem tirar um grandissimo
numero de exemplares. Com tudo as meias-tintas são muito innferiores ao effeito das imagens
daguerreotipadas.
A Fama, n.º11 (19 Mar. 1843), p. 83.

1843-03-19 Mr. Burnier apresentou á Academia das Sciencias de Pariz, no fim de fevereiro, um
instrumento para desenhar a prespectiva do natural, e que elle chama homographo. Este
instrumento é muito simples, e a facilidade com que d’elle se usa o distingue de todos os outros
instrumentos d’esta especie, mas o mais notavel é poder.se desenhar em todas as escallas, até á
da grandeza natural. Esta ingenhosa invenção é destinada a popularisar o desenho, e qussi que
sem estudo o põe ao alcance de todos os curiosos.
A Fama, n.º 11 ( 19 Mar.1843), p. 43.

1843-03-30 Numa carta de Braz Tizana boticário de Lisboa ao barbeiro, diz-se:
“deitou-se da janella abaixo o Sr. Júlio Trajani, que morava na rua do Crucifixo: estava na
cama com a sua cara metade quando fez uma cara muito feia, que assustou a probesita, que
saltou da cama em camisa a chamar socorro, mas em vão, que o Sr. Trajani já tinha ido para os
anjinhos! São gostos, e entre os gostos não há disputa.”
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 76 (30 Mar. 1843), p. 381.

1843-03-31 A empreza dos artistas.
O Dez Reis, n.º 657 (31 Mar. 1843), p. 3.

1843-04-03 Ulissea Dramática.
Publicou-se o n.º 1 deste Jornal, contem o grande drama em 5 actos, representado com muita
acceitacao no Theatro da rua dos Condes, intitulada = A Noite do Homicídio = vai adornado
comm uma bella estampa lythographada, reprsentando hum dos quadros do mesmo drama.
Preço avulso 240 rs.
O Periodico dos Pobres, n.º 78 (3 Abr. 1843), p. 311.

1843-04-06 O pintor morador na rua de São João da Matta numero 47, toma de empreitada navios a pintar
por preços fixos
Galeras de tres mastros…60:000 rs.
Ditos brigues… 50:000 rs.
Ditos ditos escunas …40:000 rs.
Dando os aviamentos pertencentes
NB também trabalha de estuque por commodos preços
O Corretor Lisbonense, n.º99, 06 Abr. 1843, p.1.

1843-04-07 Na rua da Rosa das Partilhas n.º 52 2.º andar, ha quem dê licções de desenho de figura, e
paisagem, compromettendo-se a habilitar completamente os seus discipulos em praso muito
breve. Tambem se tiram retratos.
O Cinco reis, n.º 6 (7 Abr.1843), p. 4.

1843-04-08 Na loja de papel – Veríssimos Amigos – rua do Loreto n.º 78 defronte da Travessa dos Gatos,
se diz quem está nas circumstancias de dar execução e promptificar qualquer encomenda
d’azulejos pintados, do que se pretender, tanto em figura como em ornatos, ou em paizagem
historica, para guarnecer jardins, terraços; ou para qualquer outra applicação, etc.
O Cinco reis, n.º 7 (8 Abr.1843), p. 4.

1843-04-11 Typographia.
Vende-se ou arrenda-se huma typographia já acreditada, e estabelecida em hum dos melhores
sítios da cidade, havendo nella dois grandes e excelentes prelos, grande porção de letra de
todas as qualidades, quasi nova, assim como vinhetas, emblemas, e todos os utensílios próprios
para a impressão de qualquer jornal ou jornaes que se pretenda, por muito grande que seja o
seu formato. No escriptorio do Gratis, ou na administração do Diário se poderá saber o local, e
com quem se deverá tractar do ajuste.
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com quem se deverá tractar do ajuste.
O Periodico dos Pobres, n.º 85 (11 Abr. 1843), p. 340.
Diario do governo, n.º 85 (11 Abr. 1843), p. 628.
O Gratis, n.º 1187 (11 Abr. 1843), p. 1.

1843-04-11 Vende-se por preço commodo uma guarnição de óptimo azulejo, de uma grande sala, no largo
de S. Thiago n.º 5. grande sortimento de mobílias e ornatos de casas a prie-fixe.
O Gratis, n.º 1187 (11 Abr. 1843), p. 1.

1843-04-15 anúncio de retrato que vai sair à luz, do general Gomes Freire d’Andrada, gravado
gratuitamente por um artista português; subscripções 240 rs. e produto da venda destinado ao
heritiere di primeiro mártir da pátria; chez Margotteau.
A Abelha, n.º 4 (15 Abr.1843), p. 96.

1843-04-27 A LUZ PINTORA
1608. Pareceu o daguerreotypo o non plus ultra das conquistas das artes à natureza, e da
natureza ás artes: porque esse descobrimento e invento n’um relance podia qualquer obter as
imagens dos objectos; o que, se dilatava a esphéra da instrucção e dos prazeres, ameaçava ao
mesmo tempo a innumeraveis familias, que só pelas artes do desenho subsistiam. Este
inconveniente, commum a todas as grandes novidades, cessou dentro em pouco de infundir
terrores porque o  daguerreotypo, fazendo aliás muito, não correspondeu ao que delle se
esperava. As suas copias de objectos naturaes reuniam á mais escrupulosa exactidão duas
falsidades ambas flagrantes: representando os claros em escuros, e os escuros em claros, e
apresentando no quadro, por mais festivo que fosse o seu assumpto, um tom sombrio e
melancholico. O mais difficil, o que podia parecer impossível estava entretanto conseguido:
isso bastava para que os ingenhos, allumiados pela sciencia, continuassem a tender
perseverantemente para o mais, para o melhor, e para o optimo. O daguerreotypo era, porque
assim o digamos, a sombra dos vultos fixada na parede com carvão:- era necessário que a visão
radiante, córada e viva do espelho se chegasse para a perpetuar.

Ha largo tempo que se trabalhava para o conseguir; e já duas ou tres vezes soára voz,
que em Italia e Allemanha fora o grande problema  resolvido.

Para lá se voltaram todas as attenções, mas ao pregão seguiu o mais profundo silêncio.
Entretanto a esculptura e a gravura, auxiliadas da physica e da chymica, davam passos de
gigante na estrada fragosa e incommensuravel da perfectibilidade. As medalhas, e as estatuas
reproduziam-se por modos quasi magicos. A vez da pintura chegou tambem. Eis-aqui o que
hoje achamos em jornaes parisienses.

“Não ha duvida que se descobriu enfim o methodo de reproduzir as cores naturaes pelo
daguerreotypo. Affirma-se que os resultados d’este novo descobrimento são formosos sem
senão, e duram sem estrago, nem velhice. Já aqui, em Paris, está formada uma companhia, para
negociar com os fructos d’este fecundo ramo das Bellas-Artes”.
Revista Universal Lisbonense, n.º 32 (27 Abr.1843), p. 393-394.

1843-04-27 Gliphographia.
1609. É este o nome de um novo e precioso invento, recémfeito na Inglaterra; - é uma

nova arte de gravar: - arte simples nos seus principios, facil na applicação, e que pelos seus
presumíveis resultados se póde haver por um dos triumphos das modernas sciencias. Pela
gliphographia se traslada qualquer desenho para uma chapa de metal. Os traços d’este desenho
por uma segunda operação ficam na superficie da chapa revelados; e esta em estado de poder,
como os typos, como as gravuras em madeira, ou como os clichés, ser mettida na prensa per si
ou encorporada com leitura e dar, pelo simples methodo ordinário de imprimir, mui nítidas e
correctas provas.
O auctor já publicou o seu invento n’um folheto, ornado, de estampas todas
gliphographicamente gravadas.
Revista Universal Lisbonense, n.º 32 (27 Abr. 1843), p. 395.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 103 (3 Mai. 1843), p. 522.
A Coallisão, n.º 34 (19 Mai. 1843), p. 4.

1843-04-29 Lithographias Portuguezas.
Continuão a publicar-se as lithographias de figura em meio corpo, pouco mais ou menos de dez
pollegadas, em papel superfino de dois palmos e quarto de comprimento, e palmo e meio de
largura.
Esta publicação tem por fim reproduzir, e vulgarizar entre nós por um preço
incomparavelmente mais barato transumptos, quanto seja possível semelhantes, de todos os
desenhos mais perfeitos, que neste género de figura forem sahindo em França, representando
não só os differentes costumes dos povos como tambem os retratos das personagens historicas
mais notáveis, antigas e modernas. – A geral acceitação, que tem obtido esta empresa, dispensa
o entrar em mais descripção do seu objecto.
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mais notáveis, antigas e modernas. – A geral acceitação, que tem obtido esta empresa, dispensa
o entrar em mais descripção do seu objecto.
O intervallo, que se tem notado, na publicação das estampas, que o author não tem podido
superar, mas espera que em breve conseguirá que esse intervallo seja o menor possível.
Subscreve-se por seis, doze ou mais estampas, sendo cada huma dellas paga a razão de 480
réis, no acto de entrega, ao respectivo portador.
Adverte-se que no Ultramar esta quantia deve ser considerada moeda forte do reino.
Na Officina Lithographica na rua nova dos Martyres n.º 12 onde se imprime a mesma estampa,
nas ruas dos Capellistas n.º 27G, rua Augusta n.º 5, e no Porto na rua das Hortas, loja do Sr.
Novaes, podem ser vistas algumas das lithographias já publicadas, e se recebem assignaturas
com declaração da rua e n.º da casa da residência dos srs. Subscriptores, a fim de se proceder
regularmente á entrega das mencionadas estampas.
O Correio Portuguez, n.º 409 (29 Abr. 1843), p. 1652.
O Periodico dos Pobres, n.º 102 (3 Mai. 1843), p. 408.
O Periodico dos Pobres, n.º 169 (21 Jun. 1843), p. 676.

1843-05-02 Devendo brevemente retirar-se desta Capital o retratista pelo sistema de Daguerreotypo,
morador na rua larga de S. Roque n.º 69, 4.º andar, faz saber ao publico, que as pessoas que se
quizerem aproveitar do seu prestimo, fazendo-se retratar por este tão interessante e infalivel
resultado, ou mesmo para os amadores que quizerem adquirir conhecimentos para por si
mesmos effectuarem esta operação se dirijam á mencionada casa quanto antes. O preço de cada
retrato é de 1920 rs., iguaes aos que se podem ver na rua Augusta n.º 195, e rua do Carmo n.º
39.
O Gratis, n.º 1202 (2 Mai. 1843), p. 1.

1843-05-02 Jullien.
O Periodico dos Pobres, n.º 101 (2 Mai. 1843), p. 404.

1843-05-04 Publicação a pedido [mapa do pais vinhateiro de José James Forrester]
Em taes circumstancias, esta Camara vai rogar aos Snrs. Representantes da Nação que,
tomando em consideração a impossibilidade de gravar n’este paiz uma obra como a referia
com a necessaria perfeição, se dignem fazer uma excepção á Lei geral, a conceder ao Cidadão
José James Forrester a garantia de propriedade do seu mappa do Paiz Vinhateiro que mandou
gravar a Inglaterra. […]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 104 (4 Mai. 1843), p. 525-526.

1843-05-04 Folhetim. Litteratura. da imitação.
[…] imitar é antes de mais uma necessidade do que um preceito para o artista. […] o artista,
em delirio, talhou a capricho os moldes; e vasados em desenho infiel, elementos proprios
produziram, em vez de arremedo, uma falsificação da natureza. No topo de dous mil annos
Aristóteles está bradando – Mimésis! – do topo aproximadamente immediato está Horacio
repetindo – Imitatio! – e em coro por toda a parte, e até hoje, echoa entre os adeptos a voz
solemne dos Antistites Supremos – cumpre ao artista imitar a natureza! Esta voz, este
preceito, este sentimento dos litteratos do mundo inteiro por vinte seculos, será por ventura
uma mera ficção? […] o mister do artista não é, que não o poder ser, senão materialisar as
concepções derivadas da observação do universo . o universo do artista é – tudo que foi – tudo
que é – tudo que se imaginou que fosse – tudo que não é possivel que seja. – For a, alem deste
universo não váe, que isto lhe foi negado, o espirito do homem,  - e este universo é a
NATUREZA.
[… finalidade: reproduzir similhanças! A natureza inteira é o verdadeiro objecto do artista,
segundo o autor do artigo. Cumpre imitar a natureza. Mas uma visão claramente contra a cópia
fiel, sem sentimento, porque quem diz imitar, não diz eco, copia, diz o contrario, “diz: não
sejas copia, não sejas echo. O teu objecto pode ser, artista, nenhum outro que não seja a
natureza? Pois bem! Contempla o teu objecto, medita-o, deixa tomar-te delle, obedece á sua
voz, segue a sua inspiração – e então saberás traduzir-nos a sua linguagem, então serás
verdadeiramente artista, porque saberás então imitar a natureza”. Termina o extenso artigo
assim: “a arte é a imitação da natureza”.]
O Correio Portuguez, n.º 414 (5 Mai. 1843), p. 1667.
O Correio Portuguez, n.º 415 (6 Mai. 1843), p.0.

1843-05-06 Glifografia, ou desenho gravado.
Acaba de inventar-se em Inglaterra huma nova arte de gravar, á qual se dêo o nome acima
referido, e que parece ser, pelo simples de seus principios e a facilidade da sua applicação, hum
dos maiores triunfos das sciencias modernas. Por meio desta invenção se transfere qualquer
desenho a huma substancia metalica, a qual ao ser sofficientemente levantada por hum novo
processo, póde pôr-se com os tipos n’huma prensa ordinária, e tirar della impressões tão boas,
como as da gravura em madeira, e com a mesma facilidade. O autor desta invenção publicou
um folheto, illustrado com gravuras. Feitas segundo o seu methodo, cuja belleza não deixa
dúvida alguma sobre a utilidade do seu invento. Este sistema chegará a ser muito util para os
affeiçoados ao desenho, pois os que estes fizerem poderáõ ser transferidos com a maior
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processo, póde pôr-se com os tipos n’huma prensa ordinária, e tirar della impressões tão boas,
como as da gravura em madeira, e com a mesma facilidade. O autor desta invenção publicou
um folheto, illustrado com gravuras. Feitas segundo o seu methodo, cuja belleza não deixa
dúvida alguma sobre a utilidade do seu invento. Este sistema chegará a ser muito util para os
affeiçoados ao desenho, pois os que estes fizerem poderáõ ser transferidos com a maior
facilidade e economia para huma prancha, capaz de os reproduzi centenares de vezes, e sem os
expôr aos frequentes erros que commetem os gravadores ao copia-los.
Archivo Popular, n.º 18 (6 Mai. 1843), p. 144.

1843-05-09 Retratos Photographicos
Tendo Mr. Giles obtido licença da Academia das Bellas Artes para executar os ensaios da sua
Arte de tirar Retratos, Grupos e vistas á daguerréotype, no terraço pequeno que fica na parte
baixa, proximo á entrada do edificio da Academia; elle avisa ao publico que principia a exercer
esta linda arte, 3.ª feira 9 do corrente, seguindo o ultimo gosto de colorido e dourado, adoptado
em Londres e Pariz. No logar indicado se poderá vêr a perfeição do seu trabalho, e informar-se
dos preços correspondentes. Quem quizer utilizar-se do seu prestimo se poderá alli dirigir das 9
da manhã até ás 5 e meia da tarde. – Academia das Bellas Artes, rua de S. Francisco da Cidade.
A Revolução de Septembro, n.º 730 (9 Mai. 1843), p. 4.
O Gratis, n.º 1208 (9 Mai. 1843), p. 1.

1843-05-12 Gomes Freire
O retrato deste insigne varão está proximo a sahir á luz, gravado gratuita e generosamente por
um Artista Portuguez, e acompanhado d’um Fac-Simile. Subscreve-se pela módica quantia de
240 rs., toda em favor da herdeira do 1ª Martyr da Pátria na Loja de Margotteau dourador na
rua nova do Carmo n.º 39 P e 39 Q, e sómente se recebe o dinheiro á entrega do Retrato.
O Gratis, n.º 1211 (12 Mai. 1843), p. 1.
O Dez Reis, n.º 703 (29 Mai. 1843), p. 4.

1843-05-12 No proximo Domingo 14 do corrente, começa a publicação do Espectador. Este semanário de
critica e litteratura occupar-se-ha de tudo, que se comprehende nesta vasta designação. O
Espectador é estranho inteiramente a politica.
As obras scientificas ou de litteratura nacional e estrangeira, as traducções, as composições
dramáticas originaes, ou accommodadas ao nosso theatro, e o seu successo e desempenho
sobre a scena – as noticias e anedotas literárias – os inventos e producções artisticas etc etc, eis
ahi os objectos de que ordinariamente tratará o espectador.
O Espectador ha de diligenciar, e espera conseguir não ser fastidioso. Um dos meios para
alcançar este resultado será variar as matérias: o outro forrar os leitores a artigos longos e
enfadonhos – vulgo massadas.
O espectador publicar-se-ha todos os Domingos, e nesse dia se achará á venda nos logares mais
publicos da Capital. Nos dias da Semana vender-se-ha na loja da Viuva Henriques rua Augusta
n.º 1. Na mencionada Loja, e no escritório do Gratis se recebem assignaturas a 360 rs. por 12
nºs, venda avulso 40 rs. cada n.º Aos Srs. Assinantes será entregue em suas casas.
O Gratis, n.º 1211 (12 Mai. 1843), p. 1.

1843-05-15 Lithographarão-se e se venderão hontem no Theatro os retratos dos Srs. Vitali e Galli: o Sr.
Vitali é retratado na parte favorita e de habito Dominico. Os retratos estão parecidos; são obra
do Snr. Correa.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 113 (15 Mai. 1843), p. 570.

1843-05-18 Ponte pensil do Porto.
Sahiu a luz uma memoria explicativa daquella ponte de uma unica abertura de 795 palmos.
Junto com esta memoria se acham 3 grandes estampas com 30 figuras paras as explicações
necessárias. Vende-se por 480 rs. nas lojas do sr. Langlais, na rua nova do Almada, e do sr.
Plantier, na rua Áurea.
A Revolução de Septembro, n.º 738 (18 Mai. 1843), p. 4.
Diario do governo, n.º 115 (18 Mai. 1843), p. 846.

1843-05-22 Novos adiantamentos typographicos. [sobre novo processo de imprimir chamado meio typo, de
Mr. Pankuke, que trata de reduzir a metade as despesas de impressão, papel &c., nos livros e
periódicos].
A Coallisão, n.º 36 (22 Mai. 1843), p. 4.

1843-05-29 Bellas Artes. Vimos ha dias um Menino Jesus de Barro, e uma senhora da Conceição, feitos
por um discípulo das Bellas Artes desta Cidade o Sr. Luis Pereira Bernardes Braga. Estas duas
obras principalmente o Menino Jesus tem merecido os elogios dos entendedores, e honrão
assaz o Sr. Francisco Pedro de Oliveira e Sousa, Substituto da Cadeira de escultura, que
produzio um discipulo de tanto genio, e de tantas esperanças. Tem tambem merecido elogios o
busto de Pio 7.º feito por outro seu discipulo o Sr.Antonio Mendes Braga.
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busto de Pio 7.º feito por outro seu discipulo o Sr.Antonio Mendes Braga.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 125 (29 Mai. 1843), p. 628.

1843-05-29 Vende-se imprensa em bom uso.
O Dez Reis, n.º 703 (29 Mai. 1843), p. 4.

1843-05-31 Programa III tomo da Revista Universal.
A Coallisão, n.º 43 (31 Mai. 1843), p. 1.

1843-05-31 Academia das Bellas Artes.
Pela Academia Portuense das Bellas Artes se faz publico que, em virtude da Portaria do
Ministério do Reino de 15 do corrente, se ha-de prover por concurso o lugar de Substituto de
Desenho da mesma Academia na conformidade do seguinte Programma.
Os concurrentes desenharão de invenção, a lápis e em papel branco o facto de história
portugueza = Viriato jurando sobre o cadaver d’uma Virgem ódio eterno aos Romanos.  As
figuras do primeiro plano suppostas em pé não devem ter menos de doze pollegadas de alto, e
os desenhos no fim de tres mezes contados da data da publicação do presente programma,
serão entregues ao Secretario concluídos e assignados. Depois de entregues os desenhos hão de
desenhar pelo modelo vivo em seis sessões de duas horas cada uma, em papel de cor e a dous
lápis, uma figura académica, a qual será igualmente entregue ao secretario no estado em que se
achar no fim da sexta sessão.
No dia aprasado para as provas, em conferencia geral se distribuirá por sorte aos opositores
novo thema, que deverá ser por elles executado no preciso prazo de tres horas pela forma
expressa nos artigos 65 e 66 dos estatutos.
Passarão depois a fallar por espaço de 3 quartos d’hora sobre matéria de que terão tirado ponto
quarenta e oito horas antes. Alem disto responderão ás perguntas que qualquer dos Professores
lhes fizer sobre proporções do corpo humano, anatomia pictórica, e perspectiva.
Todas as pessoas pois que houverem de concorrer, apresentarão na Secretaria da Academia,
dentro do prazo de sessenta dias contados da publicação do programma, os seus requerimentos
acompanhados de certidão d’idade, folha corrida, e attestação de bons costumes passada pelo
respectivo parocho, e receberão nessa occasião do secretario um recibo. Porto e secretaria da
Academia Portuense das Bellas Artes, 31 Maio de 1843. = Manoel José Carneiro, Substituto
de Architectura servindo de secretario.
A Coallisão, n.º 43 (31 Mai. 1843), p. 1.
[programa publicado também em Periodico dos Pobres no Porto, n.º 127 (31 Mai. 1843), p.
633.]

1843-05-31 Academia das Bellas Artes.
Pela Academia Portuense das Bellas Artes se faz publico que, em virtude da Portaria do
Ministério do Reino de 15 do corrente, se ha-de prover por concurso o lugar de Substituto de
Desenho da mesma Academia na conformidade do seguinte Programma. […]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 127 (31 Mai. 1843), p. 633.
[ver programa: A Coallisão, n.º 43 (31 Mai. 1843), p. 1.]

1843-06-02 Retratos Photographicos.
Mr. Giles tem a honra de prevenir o Illustre Publico desta Capital, que o seu Estabelecimento
Photographico, se achará aberto todos os dias, desde as dez e meia da manhã até ás cinco e
meia da tarde, no Terraço pertencente ao Edifício n.º 32 A, na rua de S. Francisco da Cidade,
defronte da Academia de Bellas Artes, onde tira Retratos e Grupos, por meio do
Daguerreotypo, empregando o methodo de os dourar e colorir, já adoptado em Londres e Pariz
com tanta vantagem.
Os preços estarão patentes no mesmo Estabelecimento onde tambem se podem ver alguns
exemplares. A entrada é pela porta pequena que fica no muro.
O Gratis, n.º 1227 (2 Jun. 1843), p. 1.

1843-06-06 Mappa do Paiz Vinhateiro do Alto Douro. Por Joseph James Forrester.
Annuncia-se ao publico que, em consequencia dos convites para publicar o Mappa acima
referido, que seu author recebeu, por parte da Illm.ºs Câmaras do peso da Regoa, Villa de
Sabrosa, concelho de Freixo de Numao, concelho de Provezende etc, e dos Arraes do Douro, a
mencionada obra apparecerá á luz no principio de Julho proximo.
O Mappa terá quatro palmos e meio de comprido e dous e quarto de largo, será gravado sobre
aço, com todo o primor d’arte, por um dos mais insignes gravadores de Londres, e impresso
em papel da melhor qualidade.
Este Mappa representa o plano d’aquelle paiz, cuidadosamente traçado e acabado; mostrando
todas as Quintas de producção de vinho, as demarcações dos Districtos vinhateiros em varios
periodos, &c. &c. &c.
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Contém, alem disto, Tabellas. Indicando as distancias por estradas entre os differentes logares,
o tempo necessario para transitar de um ponto para outro, e um Indicador, por meio do qual
póde, de prompto, verificar-se a situação de qualquer logar indicado nas Tabellas.
Parece desnecessario referir a utilidade de uma obra como esta, áquellas pessoas que são
interessadas no que respeita aos Districtos vinhateiros do Alto Douro; - classe esta que, é de
presumir, não poderá deixar de incluir todos os que desejão o bem geral do seu paiz,
especialmente os habitantes desta província.
Quanto ao carácter da obra, o público póde avaliá-lo pelas representações que o author recebeu
das Corporações acima mancionadas, das quaes algumas teem sido publicadas bo Periodico
dos Pobres do Porto de 22 de Fevereiro e de 15 d’Abril.
O preço do Mappa é:
Por cada exemplar…….Rs. 4:800
Dicto de prova ……….. ” 14:400
Recebem-se assignaturas em casa do Sr. Antonio Maria de Magalhães, Bazar, rua das Taipas
n.º 74. Porto 30 de Maio de 1843.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 132 (6 Jun. 1843), p. 659.

1843-06-07 publicações litterarias.
Achão-se á venda na loja de Moré rua de Nova de St.º Antonio as obras seguintes, ultimamente
chegadas:
Ponte suspensa do Porto, com 3 laminas por Estalisnau Bigot, Engenheiro Civil, preço
………….480
Taboas de Rhetorica …………….. 200
Manual dos Juizes Eleitos ………..200
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 133 (7 Jun. 1843), p. 663.

1843-06-07 Na loja de livros do cantinho em S. Domingos, se diz onde assiste um sujeito que offerece seu
prestimo para o seguinte: dá lições de pianno e canto (é Italiano de Nação, o que se torna util
para a pronuncia) tambem se offerece para tocar contradanças em casas particulares e cantar se
assim o desejarem nos intervallos, copia musica em bom caracter e se algum Pai de familia o
quizer tomar por mestre de suas filhas, tambem ensina Contabilidade o Francez. O mesmo
sugeito é casado e dará (sendo preciso) pessoas bem conhecidas, que affiancem sua conducta.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 133 (7 Jun. 1843), p. 663.

1843-06-08 Publicação dos retratos dos homens illustres, que por Sciencias, politica e artes sobresahiram
em Portugal no século 19.º - Em cada mez sairão á luz dous retratos intercaladamente;
precedendo o do homem Scientifico, seguindo-o o Politico, e rematando com o Artista.
preço de 100 réis cada estampa para os Srs. Assignantes, e avulso 160 rs.
N.B. As Assignaturas se fazem na lithographia do Editor P. A. J. dos Santos, largo do Conde
Barão, e não se acceitam por menos de seis mezes, posto que se não receba a importância
senão no acto da entrega de cada exemplar.
O Ramalhete, n.º 275 (8 Jun. 1843), p. 176.

1843-06-09 Quadro a oleo representando a Morte d’Abel, por Domingos Pereira de Carvalho, que tem de
ser rifado (como oportunamente se annunciará por este periodico) acha-se no Bazar rua das
Taipas n.º 74, aonde póde ser visto.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 135 (9 Jun. 1843), p.-.

1843-06-10 Publicações litterarias.
Vende-se na loja de mr. Plantier na rua do Ouro n.º 62 e 63 – Excursions Daguerrienes, por mr.
Lerebour, opticien 1 volume em 4.º encadernado com optimas estampas, recem-chegado de
Paris.
A Revolução de Septembro, n.º 756 (10 Jun. 1843), p. 4.
O Gratis, n.º 1233 (10 Jun. 1843), p. 1.

1843-06-12 Publicações litterarias.
O recopilador.
Publicação encyclopedica.
Alimentar o espirito é alimentar o coração, e ler em livros recreativos é o mais sólido de todos
os passatempos para uma idéa unicamente votada ao conhecimento das proezas, ja modernas
como antigas, tanto verdadeiras como fictícias, onde possa com facilidade admirar o passado,
reflectir sobre o presente, e antever o futuro. = O Recopilador = preencherá estes fins,
constando de traducções dos melhores Romances [alguns originaes], Historia Portugueza,
Biographias, Poesia, Anedoctas, Máximas, Pensamentos Moraes, etc. etc.
Sahiráõ duas folhas todas as semanas, bom typo, e optimo papel, pelo módico preço de 40 rs.,
pagos no acto de entrega.
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As pessoas que quizerem subscrever para esta Obra, somente o poderão fazer no escriptorio da
Redacção, á Patriarchal Queimada, n.º 93 1.º andar; e no Porto na loja de José Ribeiro de
Novaes: não podendo subscrever-se por menos de um volume; e para evitar aos Srs.
Subscriptores das Províncias e Ilhas adjacentes tanta delonga, obriga-se a Empreza a enviar-
lhes á sua custa, no fim de cada mez, o numero de folhas publicadas, e a importância destas
será igualmente paga no acto de entrega.
Constará cada volume de 48 folhas, sendo a ultima do 1.º destinada para publicar os nomes dos
Srs. Subscriptores, e com a qual se distribuirá gratuitamente uma capa ao melhor gosto.
Esperamos toda a protecção e acolhimento d’um Publico tão solicito em promover o
melhoramento da nossa definhada litteratura.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 137 (12 Jun. 1843), p. 683.

1843-06-13 Publicações litterarias.
Chegarão a esta Cidade os n.ºs 6, 7, 8, 9 e 10 da Galeria Universal, ou collecções dos costumes
dos habitantes das 5 partes do Mundo – contém costumes do Chili-Hottentotia – Argel – Índia
e Arménia: as estampas são em gravura e illuminadas com toa a perfeição e segundo o gosto
dos differentes paizes a que dizem respeito. Assigna-se para esta curiosa publicação – em
Lisboa no escriptorio da Direcção – Praça das Flores n.º 4, 1.º andar; nas lojas da Viúva
Henriques rua Augusta n.º 1; Arsejas dicta n.º 126; Zeferino &c.ª rua dos Capellistas n.º 33;
carvalhos aos Paulistas numero 54 e 55. – Nesta Cidade em Casa do Sr. Antonio Rodrigues da
Cruz Coutinho rua dos Caldeireiros numero 11 e 12.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 138 (13 Jun. 1843), p. 691.

1843-06-13 Publicou-se o número 17 da interessantissima Galeria das Ordens Religiosas e Militares:
contem duas Estampas – Cavalleiro de S. Lazaro e Cavalleiro de S. Cosme e S. Damião.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 138 (13 Jun. 1843), p. 691.

1843-06-14 Carta de Lei [isentos de direitos os objectos importados para o teatro Nacional D. Maria II]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 139 (14 Jun. 1843), p. 696.

1843-06-17 O retratista a Daguerreotypo que mora na rua larga de S. Roque n.º 69, 4.º andar, trespassa por
preços módicos todos os effeitos necessários para montar completamente um, dous ou tres
Estabelecimentos deste genero. As pessoas que desejem entrar neste ajuste podem dirigir-se á
dita casa antes de 22 do corrente, onde se ensinará Gratis, todo o processo, áquelles com quem
se ultime o contrato.
O Gratis, n.º 1237 (17 Jun. 1843), p. 1.

1843-06-18 Os compositores que já estiveram empregados na Typographia Commercial Portuense, e hoje
se acham fóra da mesma, e empregados em outras Typographias, vendo a annuncio no
Periodico dos Pobres n.º 140, declaram que elles sahiram da dita Typographia por sua livre
vontade.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 535 (18 Jun. 1843), p. 1.

1843-06-19 Moré com armazem de livros na rua de St.º Antonio n.º 42 a 44 tem a honra de annunicra aos
Illm.ºs Srs. Assignantes da obra de subsripção = Moeurs, usages et costumes de tous les
peuples di Monde, que acaba de receber pela Dona Maria 80 livraisons ou quadernos da
mesma obra, formando um grosso cvolume de 4.º francez.
Para mostrar a boa fé empregada na edição desta obra, declara-se que, tendo os Prospectos
annunciado que cada livraison ou quaderno, com sua estampa, custaria 120 rs. – agora em
rasão da influencia de assignaturas faz um abatimento, e custa cada 100 rs. em logar de 120
reis.
Neste volume se contém os quadros da Ásia, e assem se cmprehenderá em cada tomo uma das
partes do Mundo, que serão publicadas o menor espaço de tempo possível, como acaba de
succeder com este volume.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 142 (19 Jun. 1843), p. 711.

1843-06-19 Fangier.
O Periodico dos Pobres, n.º 141 (19 Jun. 1843), p.563.
O Periodico dos Pobres, n.º 142 (20 Jun. 1843), p.568.

1843-06-28 Daguerreotype.
No Bazar da Rua das taypas e na loja de papel a S. Domingos, se achao a venda lindas vistas
da Ponte Pênsil e outras partes da cidade tiradas com a machina Daguerreotype.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 150 (28 Jun. 1843), p. 751.

1843-06-28 No 1.º de Julho abre-se no palácio do ex. Mo Marquez de Torres Novas, rua de Belém n.º 19, o
denominado Lyceo Germanico. O regimen interno do estabelecimento, os methodos de ensino,
e os preços, espera-se contribuão para grangear ao Lyceo germânico a protecção do publico.
Encontram-se os programmas do Lyceo nas lojas de Aldosser rua direita de S. Paulo n.º 38, de
Stillpflug rua do Alecrim n.º 31, de Langlet rua nova do Almada n.º 77, de Plantier rua do Ouro
n.º 62.
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Stillpflug rua do Alecrim n.º 31, de Langlet rua nova do Almada n.º 77, de Plantier rua do Ouro
n.º 62.
Diario do governo, n.º 148 (28 Jun. 1843), p. 1098.

1843-06-29 PHOTOGRAPHIA
1851. Debaixo da epigraphe de Luz Pintora, se deu noticia, no artigo 1608 do presente volume
em nosso n.º 32 de 27 de abril ultimo, de que finalmente se descobrira em Paris o methodo de
se representarem as cores nos objectos daguerreotypados; hoje podemos affirmar, que este
formosissimo progresso de uma arte que tanto tem de assombrosa como tem tido de rapida, é já
coisa corrente n’aquella capital da illustração e bom gosto. Os jornaes dizem-nos que os
retractos assim coloridos rivalisam com os melhores da pintura. Em casa de M. Plumier,
boulevart Bonne-Nouvelle n.º 9, é onde se tiram estes retractos, e onde diariamente concorre
uma multidão de curiosos a vêl-os e admiral-os.

Todavia isto ainda não completava a perfeição da arte, nem satisfazia os desejos dos
artistas. Estas côres são apenas resultado de uma preparação chimica applicada ás lâminas
depois de fixados os traços do retracto; o que tem na verdade muitos inconvenientes. No
Constitutionnel porém, de 11 do corrente, lemos o extracto de uma carta do Piemonte, na qual
se diz, que o Sr. Iller, artista de grande reputação, vencêra finalmente esta importante questão
da arte, conseguindo reproduzir por meio do daguerreotypo, as verdadeiras côres,
conjunctamente com a fidelidade das feições e exactidão dos contornos, e com a mesma
instantaneidade ordinaria de trinta segundos. O retracto póde ser mettido n’agua ou em fogo,
que não sofre a menor alteração em suas côres.

Teremos cuidado de informar aos leitores das ulteriores noticias que colhermos sobre
este maravilhoso assumpto.
Silva Leal.
Revista Universal Lisbonense, n.º 41 (29 Jun. 1843), p. 506.

1843-06-30 Na Travessa do Secretario de Guerra n.º 36-A 1.º andar, está a venda um belissimo retrato de
Luiz da Cunha, pintado primorosamente de pincel Flamengo, executado quando aquelle grande
homem d’Estado, talvez o mais eminente Politico da Nação Portugueza estava na Holanda.
O Cinco reis, n.º 70 (30 Jun.1843), p. 4.

1843-07-06 Sahiu á luz o n.º 18 da interessante Galeria das Ordens Religiosas e Militares, com 2 Estampas,
a do Cavalleirero da ordem de St.ª Catharina do Monte Senai; e a do Cavalleiro da ordem do
Silencio, ou de Chipre. Vende-se nas lojas do costume.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 157 (6 Jul. 1843), p. 785.

1843-07-13 DAGUERREOTYPO APERFEIÇOADO E PASSAPORTES
1906. O professor Bottiger, de Frankfort, descobriu um modo de daguerreotypar a cores, tão
facil e rapido como o processo ordinario; comtudo por ora só pôde fazer apparecer tres côres.
A primeira experiencia completa, que fez, foi em um retrato do barão de Homboldt, que se diz
ser excellente.

Se a operação se contenta com papel e não requer lâminas metalicas, a policia poderia
tirar proveito do descobrimento, fazendo daguerreotypar em cada passaporte o retrato do
portador. Na China mandam ás vezes as auctoridades superiores o retrato do criminoso ou
suspeito ás autoridades inferiores, para facilitarem a sua captura.
Revista Universal Lisbonense, n.º 43 (13 Jul.1843), p.529.

1843-07-15 Mr. Giles tem a honra de prevenir o illustre publico desta capital, que o seu estabelecimento
Photographico, se achará aberto todos os dias, desde a uma hora até ás cinco e meia da tarde,
no terraço pertencente ao edifício n.º 32 A, na rua de S. Francisco da Cidade, onde tira retratos
e grupos, por meio do daguerreotypo, empregando o methodo de os dourar e colorir, já
adoptado em Londres e Pariz com tanta vantagem. Mr. Giles tira igualmente retratos ou vistas
em casas particulares, sendo prevenido na vespera.
Os preços estarão patentes no mesmo estabelecimento, onde tambem se podem ver alguns
exemplares. A entrada é pela porta pequena que fica no muro.
Diario do Governo, n.º 164 (15 Jul. 1843), p. 1182.

1843-07-18 Asylo de mendicidade: relação da receita e despeza do divertimento dado em beneficio deste
estabelecimento na praça do Salitre pela proprietária a ill.ma sr.ª D. Josefa Varella e mais
interessados, na tarde do dia 29 do corrente; a saber:
[…] camarotes. Despeza
por imprimir 2:ooo bilhetes para trincheira e 72 para camarotes…..2$000
por lytographar 100 cartas ….. 1$200
pago ao bando e musica da casam cartazes, etc., como consta do recibo …48$920
Diario do Governo, n.º 166 (18 Jul. 1843), p. 1188.
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1843-07-18 Lithographias Portuguezas. [mesmo anúncio de 29 de Abril ]
O Correio Portuguez n.º 470 (18 Jul. 1843), p. 1900.

1843-07-18 O Doutor José Feliciano de Castilho.
Diario do Governo, n.º 166 (18 Jul. 1843), p. 1189.

1843-07-20 [armazém de More, assinaturas de periódicos estrangeiros: L’illustration]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 169 (20 Jul. 1843), p. 845.

1843-07-20 Uma visita ao hospital.
[instituições filantrópicas; hospital santo antónio]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 169 (20 Jul. 1843), p. 845-46.

1843-07-24 Estampas da milagrosa Santa Philomena, no Tumulo a 10 reis e arrendadas a 28 reis, em bom
papel vendem-se na loja de livros viúva Henriques Rua Augusta n.º 1, Arsejas rua Augusta n.º
126, e na loja da Capela rua da Bitesga n.º 22 e 23 esquina da rua da Prata á Praça da Figueira,
onde á tambem estampas da mesma Santa, e da milagrosa de Nossa Senhora de Paris,
impressas em paninho, de Seda para bentinhos.
O Cinco reis, n.º 90 (24 Jul.1843), p. 4.
O Periodico dos Pobres, n.º 118 (22 Mai. 1843), p. 470.

1843-07-24 Lyceo anglo-lusitano, na rua dos Capelistas n.º 42. preparatórios para a universidade de
Coimbra […] elementos de historia natural… desenho, pintura, musica, dança…
Diario do Governo, n.º 171 (24 Jul. 1843), p. 1212.

1843-08-03 Publicações litterarias. Portugal Pittoresco.
Sahiu á luz o 3.º n.º deste novo jornal – adornado d’uma bella estampa lythografada em
formato grande. – O Largo da Annunciada em uma noite da apparição do ultimo cometa – o
qual se acha bem naturalmente desenhado na estampa. O jornal traz um bem traçado artigo
sobre a historia dos acontecimentos e absurdos d’esta epocha etc; outro artigo de litteratura,
que concllue moralisando o furor das festas d’arraial: finalmente, a continuação d’artigos dos
numeros anteriores, e poesia.
Fazemos votos para que este jornal prospere, o que pela sua continuação nos facultará o meio
de termos em nossos gabinetes os desenhos fieis dos bellos monumentos da nossa patria.
Vende-se nas lojas já annunciadas – Rua Augusta n.º 1, 2 e 3, Bordallo n.º 195, Arsejas n.º 126.
O Tribuno, n.º 28 (3 Ago. 1843), p.4.

1843-08-08 Espectáculo no S. Carlos, beneficio das filhas de Machado de Castro.
Diario do Governo, n.º 184 (8 Ago. 1843), p. 1270.

1843-08-10 O PHOTOGRAPHO (DAGUERREOTYPO)
1987. Pouco ha que entre nós começaram a ressurgir as bellas-artes. Se o seculo actual, (como
intendem muitos) lhes não for tão propício como o de Leão X, ao menos não terão razão de se
queixar da sua tendencia, segundo mostra a continua invenção de máchinas, porque esta, longe
de lhes ser nociva, favorece-as. Se lhes falta os incentivos d’outras éras, agora até a industria
olhou por ellas, e reivindicou a parte que nas suas obras lhe pertencia. O que podér fazer
qualquer máchina, não será d’ora em diante tarefa do artista.

O photógrapho foi a paga (se as producções do ingenho se pagam) que a industria deu
ás bellas-artes: de haverem estas em todos os tempos feito agradaveis aos olhos os seus
productos.

Todas as máchinas absolvem o homem de algum trabalho material. Apartada a
intelligencia de todas as distracções, concentra-se no seu verdadeiro elemento, no elemento
poetico. O genio artistico, a intelligencia que preside á poesia das fórmas, lucra mais que
nenhuma em lhe pouparem o trabalho material, porque na representação d’ellas é que exprime
o seu pensamento. E as fórmas que este pensamento reveste, não se encontram reunidas em o
natural, o artista, para ajustal-as no seu poema, necessita primeiro de as colher com grande
fadiga e consumo de tempo, e depois de tudo isto imperfeitamente as obtem.

O photographo veio allivial-o: substitue-o, e com vantagem, em todos os trabalhos, que
o desviavam até hoje da sua missão divina.

Para os obter precisa o que se applica ás artes plasticas, conseguir primeiramente a
faculdade de representar os contornos do natural com exactidão, e esta difficuldade que elle
encontra, não deixa de o desanimar seu tanto. O numero dos que a alcançam não é sabido, e
d’estes a maior parte á força de teimar com o estudo, é que vencem. Ainda assim, nenhum
chega a reproduzir a imagem de um objecto com o rigor do photógrapho. Ainda mais. – Nos
objectos de grandes dimensões, cresce a difficuldade de os copiar exactamente, pela
impossibilidade de imaginar ao mesmo tempo as suas miudezas, e conservar-lhes as
proporções do original, coisas que obrigam o artista a separar operações que tem de fazer
proximo do objecto, d’outras para que se requer uma distancia tal que lhe permitta abrangel-o
com a vista d’uma vez. A camara obscura, onde a luz opéra aquelle milagre da physica, reduz
um quadro vastissimo a pequeno ponto, e traduz alli com a maior precisão possivel o desenho
que depois o pintor passa para a téla, dando-lhe vida por meio das tinctas.
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com a vista d’uma vez. A camara obscura, onde a luz opéra aquelle milagre da physica, reduz
um quadro vastissimo a pequeno ponto, e traduz alli com a maior precisão possivel o desenho
que depois o pintor passa para a téla, dando-lhe vida por meio das tinctas.

Provada a vantagem incontestavel d’esta máchina para operações que ninguem é capaz
de fazer tão perfeitas, porque o olho mais exacto fica muito áquem da certeza com que ella
reproduz os contornos, tem ainda outra qualidade, que lhe não dá menos valor – é a da rapidez
com que opéra. Um artista, que por espaço d’um anno andasse junctando cabedal para sua
instrucção, não alcançaria o que a máchina photographica póde fazer n’uma semana, e não teria
enthesoirado obra tão desenganada. Mais ainda: - ha coisas complicadissimas, e que não
soffrem demora a copiar, e até algumas assás proveitosas ao artista, como são os desenhos
anatomicos, que ninguem é capaz de copiar escrupulosamente, e n’um momento, senão o
photographo.

Em n.º 41 d’este jornal se noticiou, o haver-se achado a final o meio de reproduzir as
côres pelo daguerreotypo; - melhoramente que, se for tão real como se diz, duplica os auxilios,
já valiosissimos, que este invento deu ás bellas-artes. Todavia ao annunciar-se um
descobrimento, que ia completamente satisfazer a maior parte dos artistas e todas as
intelligencias que teem de fé não haver progresso em ramo nenhum, que deixe de ser util,
adiantando a sciencia ou auxiliando a arte, e que por isso se deve logo abraçar e aproveitar,
ouvimos a pessoas cuja autoridade pode dar pêso a tal opinião, que a arte ia padecer grande
quebra, e talvez descredito com esta invenção, e que era para lamentar, que ella viesse agora,
que a arte começava a levantar-se e a caminhar.

Nós porém que tão ardentemente desejamos o progressso, e gloria das artes plasticas;
nenhum impenho podéramos tomar mais a seu prol que o de destruir essa opinião tão errada, e,
se vingar, mui funesta ao intento de tantos homens illustrados, que hoje lidam por aviventar as
bellas-artes no nosso Portugal.

Temos pois demonstrado que a nova máchina photographica, além de nos poder
fielmente perpetuar a memoria de muitas preciosidades, possue a inapreciavel vantagem de
auxiliar as bellas-artes, e dar-lhe grande impulso - e então n’uma ephoca d’estas, que para nós
é de renascimento. Se a soubermos approveitar, emvez de causar-nos damnos, nos encherá de
riquezas artísticas, e accumulará de gloria a nossa eschóla – porque emquanto senão descobrir
um machinismo que substitua o genio, nunca este perderá o seu esplendor.

Estas verdades conheceu-as bem a illustre sociedade publicadora do Jornal das Bellas-
Artes – a qual propondo-se reproduzir escrupulosamente alguns quadros do nosso riquissimo
pintor GRÃO-VASCO, empregou na copia d’elles o photógrapho, cuja perfeição na parte que
diz respeito á exactidão dos contornos, é cabal: o que dá a essas cópias tal confiança, que nos
paizes onde o Jornal das Bellas-Artes for annunciar o valor d’aquelle nosso eximio artista,
ninguem porá a minima duvida em nos reconhecer mais uma gloria – a das artes da imitação.
Joaquim António Marques.
Revista Universal Lisbonense, n.º 47 (10 Ago. 1843), p.578-579.

1843-08-11 Museu Pitoresco.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 188 (11 Ago. 1843), p. 939.

1843-08-11 Variedades: biografia do estatuário Joaquim Machado de Castro.
(da revista universal)
Diario do governo, n.º 187 (11 Ago. 1843), p. 1280-82.

1843-08-12 O primeiro impressor de gravuras em metal.
O Panorama, n.º 85 (12 Ago. 1843), p. 252-53.

1843-08-12 Solemnidade do baptismo de sua alteza Serenissima a Senhora Infanta Dona Maria Anna,
quinto fructo do augusto e sagrado consorcio de Suas Magestades Fidelíssimas a Senhora Dona
Maria II, e o Senhor Dom Fernando II, Reis de Portugal, nascida a vinte e um de Julho do
corrente anno pelas duas horas e meia da tarde no real paço das Necessidades, residência
ordinaria de Suas Magestades.
Diario do governo, n.º 188 (12 Ago. 1843), p. 1284-85.
Diario do governo, n.º 189 (14 Ago. 1843), p. 1289-90.

1843-08-18 Programa da Revista Universal Lisbonense.
[3.º volume, continuará a ser redigida por Antonio Feliciano de Castilho; o empenho continua a
ser o mesmo: a máxima ilustração em todos os generos, e, no tocante às comodidades
corporais, ao gozo do espírito, ao aperfeiçoamento do coração; a secção de conhecimentos
uteis encerrava, breve mas claramente, todos os inventos ou melhoramentos recentes, que
“n’esta e outras Terras do Mundo, forem apparecendo”, sendo preferidas a agricultura e a
industria, mas também medicina, matemática, ciências naturais, filosofia e belas artes. Sob o
título de variedades continha a segunda parte artigos sobre a história pátria, novelas,
arqueologia e crítica literária e artística. “A terceira, sob a epigraphe Noticias, aos
acontecimentos capitaes, que na semana se houverem sabido de outros reinos”, etc. a redacção
estava aberta a colaborações, e “todos os inventores, auctores ou outros que desejarem fazer
conhecer ao publico machinas, livros, … poderão mandá-los… anunciando-se e descrevendo-
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título de variedades continha a segunda parte artigos sobre a história pátria, novelas,
arqueologia e crítica literária e artística. “A terceira, sob a epigraphe Noticias, aos
acontecimentos capitaes, que na semana se houverem sabido de outros reinos”, etc. a redacção
estava aberta a colaborações, e “todos os inventores, auctores ou outros que desejarem fazer
conhecer ao publico machinas, livros, … poderão mandá-los… anunciando-se e descrevendo-
se (se o merecerem) gratuitamente no jornal”.]
o n.º 1 do terceiro volume sairia dia 24 de Agosto, e assim sucessivamente todas as quintas
feiras.
O Tribuno, n.º 40 (18 Ago. 1843), p.4.

1843-08-22 Sahiu á luz o n.º 21 da galeria das Ordens Religiosas e Militares, traz duas estampas um
Carmelita calçado em Portugal e o condestavel D. Nuno Alvares pereira vestido de Frade.
Vende-se nas lojas do costume.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 197 (22 Ago. 1843), p. 984.

1843-08-22 Quem pertender lições particulares em grammatica latina e portugueza, musica para canto e
pianno, procure o Professor na rua dos Bragas n.º 11, desde as 3 horas da tarde até á noite,
exceptuando os dias festivos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 197 (22 Ago. 1843), p. 984.

1843-08-22 [entrada pública do Bispo da Diocese do Porto]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 197 (22 Ago. 1843), p. 987.

1843-08-22 Quem pertender lições particulares em grammatica latina e portugueza, musica para canto e
pianno, procure o Professor na rua dos Bragas n.º 11, desde as 3 horas da tarde até á noite,
exceptuando os dias festivos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 197 (22 Ago. 1843), p. 984.

1843-08-25 Pinturas. n.º 10 – rua do Alecrim.
Quem tiver para vender quadros de pinturas antigas, e figuras entalhadas em mármore, marfim,
ou em madeira, ou quaesquer objectos antigos, dirija-se a n.º 10, rua do alecrim, ao Sr. Leopold
Goetz, de Londres, todos os dias desde as oito até ás dez horas da manhã, e desde as quatro até
ás seis da tarde: qualquer comissão por escripto será pontualmente atendida.
Diario do governo, n.º 199 (25 Ago. 1843), p. 1336.

1843-08-28 Costumes Portuguezes.
Acha-se completa a collecção dos Costumes Portuguezes, em 40 estampas lithographadas, em
papel velino, e ricamente illuminadas, representando differentes trajes de Lisboa, Províncias e
Ilhas. Esta interessante collecção, vende-se por 4$000 réis, na loja de Bordallo rua Augusta n.º
195.
N.B.  Adverte-se que são mui poucas as collecções que restão, em consequencia da grande
porção que forão pedidas para o Brazil.
O Periodico dos Pobres, n.º 201 (28 Ago. 1843), p.803.
Saiu depois, com preço reduzido, em:
O Periodico dos Pobres, n.º 293 (13 Dez. 1843), p. 1180.

1843-09-02 Tivoli portuense.
Domingo 10 do corrente estará aberto este estabelecimento com a montanha russa reformada,
novo engenho de subir os carros, e um novo jogo de sabonetes.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 213 (9 Set. 1843), p. 1051.

1843-09-02 João Baptista Orcelini e Fontana, morador na rua de St.º Antonio número 48 e 49, tem uma
bella collecção d’estampas chegadas há pouco de Pariz, e entre as quaes uma boa collecção de
estudos – a deux crayõs de – Julien.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 207 (2 Set. 1843), p. 1023.

1843-09-03 O collegio de humanidades, na calçada do Marquez de Tancos n.º 7, actualmente dirigido pelo
Dr. José Maria de Lima e Lemos, continuará d’ora em diante debaixo da imediata direcção do
seu primitivo instituidor, o Dr. Manuel José Fernandes Cicouro.
Diario do governo, n.º 206 (3 Set. 1843), p. 1364.

1843-09-06 Publicações litterarias.
Sahiu á luz o 5.º n.º do Portugal Pittoresco adornado d’uma estampa que representa uma das
mais bellas vistas da capital. Traz os seguintes artigos além da descrição da estampa: o passeio
publico ou o novo Escalado, retrospecto historico, o doguerotipo ao alcance de todos e um
methodo para todos desenharem sem o haver aprendido, o corcunda de Soumak, um divorcio á
Ungara, desgraça de não ser entendido, exemplar de maes, funccionarios publicos honestos,
estudos populares, intertenimentos e recreações da sociedade. Vende-se por 65 réis nas lojas do
costume.
O Tribuno, n.º 56 (6 Set. 1843), p. 4.
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1843-09-13 Edital.
Manoel Pamplona Ribeiro Rangel, Visconde de Beire, Par do Reino, Commendador das
Ordens de Christo, e Torre Espada, Tenente Geral dos Exercitos nacionaes e Reaes, Sub-
Inspector da Academia Portuense de Bellas Artes, por sua Magestade a Rainha, &c. &c.
Faço saber que em virtude do disposto nos estatutos da Academia Portuense de Bellas Artes, se
acha aberta a matricula de todas as Aulas pertencentes á mesma Academia, as quaes são as
seguintes:
1.ª = Desenho.
2.ª = Pintura Historica, a que se achão reunidas as de Anatomia, Perspectiva, e Optica.
3.ª = Esculptura.
4.ª = Architectura Civil
5.ª = Gravura Historica.
[continua com condições e requisitos matrícula]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 216 (13 Set. 1843), p. 1065.

1843-09-14 Edital.
João Baptista Ribeiro, Commendador da Ordem de Christo, Cavalleiro da Ordem de N.º S. da
Conceição de Villa Viçosa, Mestre de Desenho e Pintura de SS. AA. As Senhoras Infantas,
Lente da 4.ª Cadeira, e Director da Academia Polytechnica do Porto.
Faço saber que, devendo, em conformidade da lei, abrir-se a matricula das diversas Aulas da
Academia Polytechnica no dia 20 do corrente mez, todos os Alumnos que pertenderem
matricular-se, me appresentaráõ os seus requerimentos […]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 217 (14 Set. 1843), p. 1069.

1843-09-19 Nova planta da cidade de Lisboa e Belém.
Esta lithographia, que está quasi prompta, comprehende os melhoramentos posteriores a 1833,
tem oito palmos de comprimento, e quatro de altura, minuciosamente desenhada. – Assina-se
na rua do Ouro, loja n.º 251, aonde se acha patente o original, pelo modico preço de 2$000 rs.
pagos no acto da entrega, avulso a 2$400 rs.
Diario do governo, n.º 220 (19 Set. 1843), p. 1426.

1843-09-21 Documento a favor da conservação dos monumentos.
O Panorama, n.º 91 (21 Set. 1843), p. 304.

1843-09-22 Lithographias Portuguezas por J. J. Lopes.
Continuão a publicar-se as Lithographias de figura em meio corpo, pouco mais ou menos de
dez pollegadas, em papel superfino de dois palmos e quarto de comprimento, e palmo e meio
de largura.
Esta publicação tem por fim reproduzir, e vulgarizar entre nós por um preço
incomparavelmente mais barato transumptos, quanto seja possivel semelhantes, de todos os
desenhos mais perfeitos, que neste género de figura forem sahindo em França, representando
não só os differentes costumes dos povos como tambem os retratos das personagens historicas
mais notáveis, antigas e modernas.
A acceitação, que tem obtido esta empreza, vê-se pela honra que tem recebido com as
subscripções de SS. Magestades, e mais pessoas reaes, e assignaturas da benemérita academia
de Bellas Artes, de professores distinctos, e de muitos entendedores, assim como pela
expressão da imprensa periódica desta capital e o testemunho do jornal estrangeiro o
Lithografo, publicado em Pariz, na resenha que fez do estado da lithografia na Europa, em o n.º
33 de 1840.
Não podendo deixar de haver intervallos mais ou menoes espaçosos entre a publicação de uma
a outra estampa não tem por isso períodos fixos, por cujo motivo se torna a subscripção por 6,
12 ou mais estampas, conforme o desejarem os srs. Assignantes, sendo paga cada uma pelo
preço de 480 rs., no acto da entrega, ao respectivo portador. – O preço de cada estampa
avulsamente será de 600 rs.
Adverte-se que no Ultramar esta quantia deve ser considerada moeda forte do reino.
Na Officina Lithographica na rua nova dos Martyres n.º 12 onde se imprime a mesma estampa,
nas ruas dos Capellistas n.º 27 G, Augusta n.º 5, e no Porto na rua das Hortas, loja do sr.
Novaes, e em Coimbra loja de Livros do Sr. Antonio Lourenço Coelho, podem ser vistas
algumas das lithographias já publicadas, e se recebem assignaturas com declaração da rua e n.º
da casa da residência dos srs. Subscriptores, a fim de se proceder regularmente á entrega das
mencionadas estampas.

O Correio Portuguez, n.º 524 (22 Set. 1843), p. 2118.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 262 (7 Nov. 1843), p. 1270.
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O Correio Portuguez, n.º 601 (26 Dez. 1843), p. 2426.
O Periodico dos Pobres, n.º 301 (22 Dez. 1843), p. 1204.

1843-09-22 Antiguidades. Boutarel, França. Nemours.
O Correio Portuguez, n.º 524 (22 Set. 1843), p. 2118.

1843-10-00 Sahiram á luz os n.º s 1 e 2 do Portugal Pittoresco, acompanhados de duas bellas e grande
estampas lithographadas em precioso papel, sendo uma a vista do castello de S. Jorge, e a do
incendio do Colégio. Este jornal, que é especialmente destinado á litteratura, Bellas Artes e
sciencias, traz bellos artigos neste genero, com algumas variedades recreativas, que julgamos
agradarão aos amadores da litteratura.
Preços por numero – Assignatura 60 rs., avulso 65 rs. Vende-se nas lojas do costume, e ao
Chiado n.º 6, rua Augusta n.º 1, 2, 3, 126, 140 e 195.
Recebem-se assignaturas no escriptorio da redacção, rua do Ouro n.º 205, 2.º andar, e nas lojas
supra.
A Revolução de Septembro, n.º 778 (1843)

Sahio à luz o 3.º numero do novo jornal – Portugal Pitoresco – adornado d’uma bella estampa
lithographada em formato grande – O Largo da Annunciada em uma noite da apparição do
ultimo cometa – o qual se acha bem naturalmente desenhado na estampa. O qual traz um bem
traçado artigo sobre a história dos acontecimentos e absurdos desta epocha; outro artigo de
litteratura que conclue moralizando o furor das festas d’arraial: finalmente, a continuação
d’artigos de numeros anteriores.
Fazemos votos porque prospere este jornal que pelas sua continuação nos facultará o meio de
termos em nossos gabinetes os desenhos fieis dos bellos monumentos da nossa patria.
Vende-se nas lojas já annunciadas – Rua Augusta n.º 1,2,3, - Bordallo n.º 195 – Arsejas n.º
126.
A Revolução de Septembro, n.º 786 (1843)

Sahio à luz o 5.º numero do Portugal Pittoresco, adornado d’uma estampa, que representa uma
das mais bellas vistas da capital. Traz os seguintes artigos, além da descrição da estampa: O
passeio publico e o novo escalado; Retrospecto historico; Doguerreotypo ao alcance de todos, e
um methodo para todos desenharem sem haverem aprendido; o corcunda de Soumak; Um
divorcio á ungra; Desgraça de não ser intendido; Exemplar de maes; Funccionarios publicos
honestos; estudos populares; intertenimentos e recreações da sociedade. – o preço é 65 reis nas
lojas do costume.
A Revolução de Septembro, n.º 824 (1843)

Sahio à luz o 6.º numero do Portugal Pittoresco, adornado de uma estampa lithographada,
constando de uma vista do Santiago do cacém. Traz os seguintes artigos = Descripção da
estampa = Origem tradicional do castello e villa de Santiago de Cacem = O forte d’Arêa = um
achado importante u dialogo entre um redactor, sua mulher, e o distribuidor de um jornal = O
Corcunda de Soumak = Recreações de sociedade e habilidades, etc. = Um artigo aos
assignantes. Vende-se na loja da viuva Henriques, rua Augusta n.º 1 em Lisboa, e no Porto no
escriptorio da comissão da imprensa nacional, travessa da fabrica do Tabaco n.º 29 e 30.
A Revolução de Septembro, n.º 878 (1843)

1843-10-05 Noticias locais. Academia das Bellas Artes.
Para completo o Quadro do Magistero desta Academia, segundo a reforma, acha-se vago o
logar de Substituto á cadeira de Desenho.
[abriu-se concurso, ao que concorreram dois candidatos: Marques e Tadeu, tendo ambos
desenhado um quadro a lápis sobre o juramento de Viriato sobre os cadáveres das mulheres
assassinadas pelos Romanos, depois desenharam um nu de costas tendo por base uma estátua
depois outro quadro de improviso e o resto passou-se em particular…]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 235 (5 Out. 1843), p. 1149.

1843-10-11 [Abertura da escola medico cirúrgica do porto: disciplinas, oficina]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 240 (11 Out. 1843), p. 1172.

1843-10-11 Joaquim Cardoso Vitoria Villa Nova, tendo sido convidado para a Entrada de Sua Exc.ª o Snr.
Bispo, na qualidade de Cavalheiro da Ordem de Christo, e depois como tal mencionado nas
relações que se publicaram, declara que não póde deixar de ter sido engano.
A Coallisão, n.º 149 (11 Out. 1843), p. 4.

1843-10-17 Colégio.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 245 (17 Out. 1843), p. 1191.
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1843-10-17 Edital.
João Baptista Ribeiro, Commendador da Ordem de Christo, Cavalleiro da Ordem de N.º S. da
Conceição de Villa Viçosa, Mestre de Desenho e Pintura de SS. AA. As Senhoras Infantas,
Lente da 4.ª Cadeira, e Director da Academia Polytechnica do Porto.
Faço saber que, devendo, em conformidade da lei, abrir-se a matricula das diversas Aulas da
Academia Polytechnica no dia 20 do corrente mez, todos os Alumnos que pertenderem
matricular-se, me appresentaráõ os seus requerimentos […]
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 217 (14 Set. 1843), p. 1069.

1843-10-17 Leitura económica.
Na rua Augusta n.º 126, se alugão romances, novellas, livros de história, etc a 300 réis por
mez: na mesma loja se dá o Catálogo a quem quizer assignar.
O Periodico dos Pobres, n.º 244 (17 Out. 1843), p. 976.

1843-10-18 Acaba de publicar-se o retrato do ex. Mo Sr. A. B. da Costa Cabral. Acha-se à venda na loja de
estampas, rua do Arsenal n.º 24, e rua nova do Carmo n.º39 P.
O Periodico dos Pobres, n.º 244 (17 Out. 1843), p.976.
Diario do governo, n.º 246 (18 Out. 1843), p. 1534.

1843-10-21 Aviso. São convidados todos os Artistas, Lavradores, Negociantes, Proprietarios etc. que
quizerem tomar parte na formação de uma sociedade, para promover, e propagar a Industria
Portugueza, a comparecerem no dia 22 ás 11 horas e meia da manhã, na rua da Annunciada n.º
12 1.º andar – lado esquerdo.
N. B. – Fica absolutamente de parte toda e qualquer idéa de Politica.
O Tribuno, n.º 94 (21 Out. 1843), p.4.

1843-10-21 Publicações litterarias. Jornal das Bellas-Artes.
Publicou-se o primeiro numero, o qual contem:
Texto.
Introducção – pelo Sr. Almeida Garrett.
Epifania – descripção e estudo litterario pelo Sr. L. A. Rebello da Silva.
Miragaia - Romance do Sr. Almeida Garrett.
San João Baptista – discripção e estudo litterario pelo Sr. Silva Leal.
A morte de papagaio – pelo Sr. A. F. de Castilho.
Illustrações.
Copia em desenho lithographico do quadro de Gran Vasco pelo Sr. P. Augusto Guglielmi.
Illustrações do romance, desenho do Sr. Bordallo Pinheiro – gravura do Sr. Coelho.
Copia em gravura lithographica do quadro de Gran Vasco pelos Alumnos da Acad. De Bellas-
Artes, os Srs. Annunciação, e Sousa.
Condições da Assinatura.
O jornal das Bellas-Artes começou no mez de Outubro de 1843, e continuará todos os mezes.
Cada numero conterá pelo menos 16 paginas d’impresão, assetinadas pela prensa hydraulica,
duas estampas gravadas ou lithographadas, e alguns ornatos ou vinhetas desenhados e gravados
em madeira com illustrações ao texto.
No fim de 12 numeros d’esta publicação os Srs. Assignantes receberão um frontispicio com
ornatos analogos aos assumptos de que tracta o Jornal, e o indice geral das materias sobre o
mesmo volume. [subscreve-se; acha-se á venda; assignatura, por três meses 1200, por seis
2160, por ano 4200, avulso 440 réis.]

O Tribuno, n.º 94 (21 Out. 1843), p. 4.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 252 (25 Out. 1843), p. 1223.
A Coallisão, n.º 168 (3 Nov. 1843), p. 1.

1843-10-30 Programa para a recepção de Sua Magestade.
Diario do governo, n.º 255 (30 Out. 1843), p. 1574.

1843-11-06 Miscellanea
modo fácil de fazer chapas que imitam a gravura em madeira.
A gravura em madeira, que data de muitos seculos, que depois esquecida, veio reviver em
nossos dias com tão primorosa execução, como se vê n’essas nítidas edições, que se estão
fazendo na Allemanha, na Itália, na França, na Inglaterra, e tambem entre nos, onde os seus
progressos se reconhecem na habilidade, com que o Sr. Coelho soube executar os ornatos do
Jornal das Bellas-Artes, cujo primeiro numero acaba de apparecer, - a gravura em madeira,
dizemos, é bella mas dispendiosa; e foi esta consideração que suscitou a M. Durand-Narat a
ideia de accelerar este genero de trabalho para o tornar mais applicavel ainda: este meio é o
seguinte: […]
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No artigo 203 da Revista Universal Lisbonense já se deu noticia d’outro invento de gravura em
pedra. Um e outro merecem que os nossos artistas mais curiosos façam sobre elles tentativas; e
muito confiamos nós na vontade e intelligencia dos Srs. Bordallo e Coelho. A nossa gravura
em madeira, com que já primam, pode-se dizer que foi obra sua. Emprehenderam-n’a,
estudaram-n’a, e aperfeiçoaram-se n’ella sem mestre. Se lograrem tão boa sorte com qualquer
destes systemas, e o chegarem a naturalisarem entre nós, haverão feito às artes, à bibliographia,
e aos autores da nossa terra, mais um serviço assignalado.
Silva Leal (Revista Universal Lisbonense)
O Dez Reis, n.º 830 (6 Nov. 1843), p. 2-3.

1843-11-16 Paiz Vinhateiro do Alto Douro, por Visconde de Vilarinho de S. Romão.
Revista Universal Lisbonense, n.º 13 (16 Nov. 1843), p. 145-147.

1843-11-17 Uns Hespanhoes recem chegados a esta Cidade, e hospedados na casa n.º 27 do Largo da
Batalha, tem a honra de annunciar ao público que ensinão o seguinte:
Ensinão a copiar, illuminar e pintar a oleo, e segundo as laminas se appresentem á imitação do
cobre, somente em 8 dias ou lições, sem que tenha o discipulo conhecimento de desenho: cada
um deles fará uma lamina, e para que nunca tenha dúvida em seu trabalho, entregar-se-lhes-ha
um quaderno que mostrará a composição das cores e modo de empregá-las. Afóra isto, ensinão
a dourar o christal e fazer um desenho no dourado, com o maior aceio: um methodo para
escrever letras d’ouro com a mesma facilidade que as de tinta, e a branquear e envernizar a
folha de lata. Os preços serão equitativos, e somente se receberáõ depois que os discipulos
houverem adquirido os conhecimentos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 272 (17 Nov. 1843), p. 1310.

1843-11-17 O Mappa do Paiz Vinhateiro do Alto Douro.
A Coallisão, n.º 171 (7 Nov. 1843), p. 3.

1843-11-17 [Artigo sobre a Epifania ou adoração dos Magos de Grão Vasco]
A Coallisão, n.º 180 (17 Nov. 1843), p. 1.

1843-11-17 Publicações Litterarias. Jardim Portuense.
Jornal de cultura universal, e commercio de plantas.
Sahiu á luz o 1.º e 2.º numeros, pertencentes aos meses de Outubro e Novembro. Assigna-se no
Porto, no escriptorio do Jardim Portuense, rua da Boavista n.º 20 – na Typographia da Revista
– a nas lojas de livros do sr. Cardoso, Cruz Coutinho, Moré e Novaes – em Coimbra na do Snr.
Antonio Lourenço Coelho – e em Lisboa na da Viuva Henriques, &c. &c.
A Coallisão, n.º 180 (17 Nov. 1843), p. 1.

1843-11-17 Sociedade Promotora das Bellas Artes na Escócia.
José James Forrester, Secretario Honorário, avisa aos Srnrs. Assignantes que as gravuras para o
corrente anno já chegaram, e acham-se em seu poder para a distribuição. Forma o assumpto da
presente gravura = Um religioso da Santíssima Trindade entre os aldeãos Hespanhoes =
Roga-se aquelles Senhores, que dentro d’oito dias não forem entregues da sua Estampa, o favor
de a mandar procurar no escriptorio do annunciante, onde se recebem assignaturas, e onde se
pode ver a Lista dos Prémios que sahiram nos Assignantes. Porto, 11 de Novembro de 1843.
A Coallisão, n.º 180 (17 Nov. 1843), p. 1.

1843-11-17 Publicações Litterarias. Jardim Portuense.
Jornal de cultura universal, e commercio de plantas.
Sahiu á luz o 1.º e 2.º numeros, pertencentes aos meses de Outubro e Novembro. Assigna-se no
Porto, no escriptorio do Jardim Portuense, rua da Boavista n.º 20 – na Typographia da Revista
– a nas lojas de livros do sr. Cardoso, Cruz Coutinho, Moré e Novaes – em Coimbra na do Snr.
Antonio Lourenço Coelho – e em Lisboa na da Viuva Henriques, &c. &c.
A Coallisão, n.º 180 (17 Nov. 1843), p.1.

1843-11-18 Escola de domingo, gratuita.
Tendo sido tão notorios e applaudidos os proficuos resultados que das escólas do domingo
instituidas em Inglaterra pelo filantropico Baikes, tem provindo nos paizes mais cultos, e
desejando o proprietário da obra = Colecção de Memorias relativas ás façanhas dos
portugueses na Índia = introduzir neste reino tão uteis escolas, offereceu os lucros desta
publicação, para a criação de uma escóla do domingo: muitas pessoas beneméritas nacionaes e
estrangeiras subscreveram e acceitaram esta obra; porem sendo ella muito dispendiosa, em
razão de ter 18 estampas e outros tantos retratos, alem das memorias impressas, apenas a
subscripção e venda avulsa foi suficiente para cobrir as despezas; não obstante isso, contando
com o firme apoio, e as luzes das pessoas filantropicas e illustradas de todas as nações, e de
todas as opiniões, vai abrir-se em Lisboa uma aula gratuita do domingo.
Para se formar uma ideia da sua importancia cumpre notar que sómente na Gram-Bretanha
contam-se treze mil escolas com mais de 1.000:000 de discípulos, não sendo menor na
Alemanha, e em outros estados onde tem sido introduzidas tão salutares escólas.
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contam-se treze mil escolas com mais de 1.000:000 de discípulos, não sendo menor na
Alemanha, e em outros estados onde tem sido introduzidas tão salutares escólas.
Todas as pessoas de ambos os sexos, que desejarem frequentar a escóla do domingo, que se vai
abrir em Lisboa, onde gratuitamente conseguirão a instrucção primaria, isto é, ler, escrever,
contar, os devires cívicos e religiosos, os elementos da nossa história, de geografia e do
dezenho, podem ir matricular-se na rua do Poço dos Negros n.º 56, primeiro andar, desde as
oito horas da manhã até ás duas da tarde: alli se indicará o local da aula, e o dia da sua abertura.
Diario do governo, n.º 272 (18 Nov. 1843), p. 1670.

1843-11-18 Tratado de amizade, commercio, e navegação entre Sua Magestade a Rainha de Portugal e
Algarves, e Sua Magestade o Sultão Imperador dos Ottomanos, assignado em Londres pelos
respectivos Plenipotenciários em 20 de Março de 1843.
Diario do governo, n.º 272 (18 Nov. 1843), p. 1663-64.

1843-11-20 Fomento para as Bellas Artes.
O Periodico dos Pobres, n.º 273 (20 Nov. 1843), p. 1091.

1843-11-20 Memorias do Bom Jesus do Monte.
Vai publicar-se com este titulo um folheto com duas estampas, distribuído pela maneira
seguinte:
1.ª parte. Topographia da montanha do sanctuario do Bom Jesus, e sua descrição desde o
portico até a capella da crucifixão.
2.ª parte. Os dous escadorios – dos cinco sentidos, e das tres virtudes – e a cascata.
3.ª parte. Capellas do descendimento e calvario, templo, grande avenida, terreiro dos
evangelistas, e mai d’agoa.
4.ª parte. História de sua instituição e progressos, graças espirituais concedidas pela Santa Sé,
legados e suas obrigações, fundos, rendimentos, governo e administração.
A cada uma das tres primeiras partes, juntar-se-hao as estampas correspondentes, que não serão
tantas como as annunciadas no primeiro programma ha tempo publicado (e que reformamos
por este), mas só as mais geraes e indispensaveis para se formar idea das obras da montanha, e
vistas ao longe.
Subscreve-se por 720 réis, pagos á entrega do exemplar, nas lojas seguintes: - Lisboa, na rua
Augusta n.º 1; Porto, nas de cruz Coutinho, rua dos Caldeireiros n.º 11 e 12, e Moré, rua de
Santo Antonio, Braga, na de Luiz do Amaral Ferreira, por appellido o Allemão, ra da Fonte da
Corcova; Coimbra, nas de Antonio Lourenço, rua de S. Christovao, e de José de Mesquita, rua
das Covas.
Diario do governo, n.º 273 (20 Nov. 1843), p. 1673.

1843-11-22 Publicações Litterarias. O Pantólogo.
Que o seculo é das letras, ninguém o duvida – este será o seu característico no futuro. Por ellas
se vai reconstruindo a sociedade; tomando sobre si os que as cultivam, o pesado encargo de
dirigir a tendência do tempo, instruindo os povos, e facilitando assim o caminho para essa
brilhante epocha da sua completa illustração. Com quanto, os que se acham alistados nesta
grande cruzada contra a ignorância, hajam empregado vigorosos esforços, para realisar tão útil
como sagrado empenho, tudo não obstante marcha lento; porque a illustração, a braços com os
prejuízos, não póde propagar-se senão pouco e pouco, ainda a despeito das maiores diligencias.
Uma associação de pessoas dadas ao estudo, que comprehenderam seu dever – pessoas que
d’alma e coração ambicionam o bem estar dos homens, se propõem a redigir um Escripto
periodico, onde em harmonia com o titulo = as Sciencias = a Litteratura = e as Artes = tenham
o seu lugar; e finalmente, para que nada falte, os artigos que o pedirem, serão illustrados com
gravuras, abertas por um artista nosso já bem  conhecido por seus aprimorados trabalhos neste
genero.
Assim é nosso proposito utilisar a todas as classes; e se cabalmente não desempenharmos este,
aliás vasto plano, temos fé viva de que nos não desviaremos tanto, que nossa promessa possam
lançar á conta de logro, ou charlatanismo.
O Pantólogo se, como esperamos, o publico nos ajudar, sahirá todas as segundas feiras, a
começar no proximo futuro anno. Cada numero constará d’oito paginas, em quarto, de bom
papel, e a impressão será, quanto for possível correcta e nítida.
Os preços da assignatura são:
Por quatro números … 140 reis.
Por doze ditos … 360 reis.
Por vinte e quatro ditos … 640 reis.
Por cincoenta e dous ditos … 1$200 reis.
Fazem-se as assignaturas em Lisboa, na loja de Viuva Henriques, de quem, e sem seu proprio
nome, os senhores Subscriptores haverão recibo das importâncias que alli entregarem, para que
deste modo tenham delles mais ampla garantia.
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nome, os senhores Subscriptores haverão recibo das importâncias que alli entregarem, para que
deste modo tenham delles mais ampla garantia.
Toda a correspondência e reclamações, deverão ser dirigidas, francas de porte, à = redacção do
Pantólogo, rua dos Calafates, n.º 125, 1.º andar. Lisboa =
A Coallisão, n.º 184 (22 Nov. 1843), p. 1.
Diario do governo, n.º 275 (22 Nov. 1843), p. 1686.

1843-11-24 Noticias da capital. Lê-se na capital.
Lê-se na Restauração de 20.
Sua Magestade ElRei foi no sabbado passado honrar com a sua Augusta Presença o estudo do
Sr. A. M. da Fonseca, insigne professor de in historica da Academia, e collaborador do Jornal
das Bellas Artes.
Sua Magestade sabendo que o Snr. Fonseca estava acabando um precioso quadro para a
proxima exposição da Academia, e não lhe consentindo o desejo de o ver, esperar para então,
dignou-se honrar o distincto artista, e assim mesmo as bellas-artes portuguezas, indo a su casa.
A Revista Universal dando esta lisonjeira noticia, por não haver sido bem informada, disse que
El Rei fôra á Academia das Bellas Artes para contemplar o novo quadro do Sr. Fonseca,
quando Sua Magestade, conforme temos a extrema satisfação de annunciar, foi directamente ao
estudo do illustre professor, onde tem sido feito o quadro, que depois de concluído ha de
apparecer na exposição.
Sabemos que a Revista no seu numero seguinte ha de retificar o equivoco, e o estamos
authorisados para desde aqui o declararmos.
O quadro representa Eneas fugindo de tróia incendiada.
Eis-aqui o que acerca d’elle se lê na Revista Universal, com a superioridade e elegância que
tanto distinguem esta publicação:
“Ve-se que o pintor inspirando-se de Virgílio, sentiu e fez sentir como elle, todo o sublime
terror, toda a profunda compaixão d’aquella immensa catastrophe.
“A expressão (dizem-nos) dos rostos, das posturas e dos accessorios dos personagens, está com
um tino, com um saber e uma felicidade que maravilhao. O fundo, o scenario, a noite, a cidade,
o incendio, revelarião a mão do mestre, se tantas outras provas a não tivessem ja feito
conhecida.
“Este quadro de gs composição e grandes dimenões, pois tem de altura treze palmos, e oito e
meio de largura, deteve em dilatado e prolixo exame os olhos do Augusto Visitador, o artista
mestre foi exhortado pelo Artista Rei a concluir quanto antes o seu trabalho, como obra que
algum dia virá a ser de grande e merecido credito. Todas as bellezas ja expressas e concluidas,
ou apenas bosquejadas ou apontadas, forão por Sua Magestade sentidas e explicadas com uma
propriedade e exacção que adnirarão aos peitos circumstantes, e com igual franqueza indicados
alguns leves incidentes em que era possível, talvez util e por ventura necessario, modificar,
variar ou corrigir.”
Estes testemunhos prestados aos conhecimentos e gosto artistico d’ElRei, e ao superior merito
do Sr. Fonseca, são de todo o ponto verdadeirissimos, e os adoptamos e confirmamos com a
mais plena confiança.
S. M. ElRei, que assim houve por bem honrar as bellas-artes nacionaes, na pessoa do seu mais
excellente cultor em Portugal, como incontestavelmente o é o Sr. A. M. da Fonseca, grangeou
mais um bello e singular titulo ao amor e gratidão que todos os portuguezes lhe tributamos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 278 (24 Nov. 1843), p. 1335.

1843-11-30 M. J. Ricaud tem a honra de annunciar ao publico, que tira retratos em miniatura e a la
quarelle, de qualquer pessoa sem precisão de sua presença, bastando-lhe só vê-la uma ou duas
vezes para observar sua phisionomia. Responde pela exactidão da semelhança. Retrata
igualmente com o individuo presente. Sua residência é no largo da Batalha, Hospedaria do Sol,
n.º 27.
A Coallisão, n.º 191 (30 Nov. 1843), p. 4.

1843-11-30 No terraço pertencente á casa n.º 32 A na rua de S. Francisco da Cidade, diariamente, desde as
onze horas até ás quatro da tarde, se tiram retratos photographicos por meio do daguerreótypo
lisos, coloridos ou dourados, pelo methodo mais aperfeiçoado em Londres e Pariz. O artista
tambem tira retratos em casas particulares observando que se podem tirar tão perfeitamente em
dia nevoado como em dia claro. Os preços variam de 1$920 a 14$400 réis, segundo o tamanho
e o estylo. As explicações em detalhe, e exemplares de retratos, podem examinar-se no terraço.
N.B. A entrada é pela porta pequena que fica no muro.
A Revolução de Septembro, n.º 896 (30 Nov. 1843), p. 4.
O Dez Reis, n.º 851 (30 Nov. 1843), p. 4.
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O Dez Reis, n.º 860 (12 Dez. 1843), p. 4.
1843-11-30 Sahiu á luz o n.º 19 da Galeria Universal, contem: Costume das Ilhas Sandwich, as estampas

são em gravura, e illuminadas com toda a perfeição…
A Revolução de Septembro, n.º 896 (30 Nov.1843), p. 4.

1843-12-00 Vai publicar-se em Lisboa uma Colleccção de Retractos de homens celebres Portuguezes do
seculo 19, que são considerados mais salientes em Sciencias, Politica e Artes; os dittos retratos
serão Lithografados com toda a perfeição, e semelhança (dos quaes já o Edictor possue boa
Colecção) levando na mesma estampa a Biografia em rezumo, e (podendo obter-se), o fac-
simile da assignatura do Retratado: A estampa será em bom papel velino, e o tamanho metade
das estampas do Museu Pittoresco, o preço de cada estampa é de 160 réis para os Srs.
Assignantes das Províncias, e allli as receberão sem dobras nem manchas, pois se achão dadas
todas as providencias. As pessoas que desejarem assignar-se, podem dirigir a sua
correspondência, franca de porte, ao Editor Pedro Antonio José dos Santos, com Officina
Lithografica – Largo do Conde Barão (à Boa Vista), n.º 21, 1.º andar.
N.B. – Sahem duas cada mez, por tanto a assignatura de anno, ou 24 retractos 3840 – seis
mezes dittos 1920.
Museu Pittoresco, n.º 19 (1843) [extracção superfina]

1843-12-11 Liberdade de imprensa.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 292 (11 Dez. 1843), p. 1399-400.

1843-12-13 Retratos tirados pelo processo do typo de Daguerreo combinando todos os melhoramentos
feitos na Sciencia em Londres e Paris.
Mr. Blackwood respeitosamente participa ao publico desta cidade, que tenciona demorar-se
aqui cinco ou seis semanas, e durante este tempo se offerece a tirar retratos com o sobredito
processo, que contém todas as bellezas de uma gravura a mais superior; e em verdade não póde
ser excedido pelos pintores mais eminentes, e não depende da arte ou lisonja de artistas; são
fixos por um processo patente: as cores nunca desbotam.
Mr. B. estará em casa do snr. Romão, rua das Taipas n.º 2, desde as 9 horas da manhã até ás 4
da tarde, para receber e mostrar as suas provas áquelles pessoas que se dignarem honra-lo com
as suas visitas.
A Coallisão, n.º 201 (13 Dez. 1843), p. 1.

1843-12-13 Bellas Artes.
Lemos ha dias, n’uma das melhores publicações periodicas da hespanha, um excelente artigo
em que se avaliam as varias obras de pintura e escultura, que aparecerem este anno na
academia das Bellas Artes de S. Fernando. Confessa o auctor do artigo que percorreu, cheio de
profundo desgosto, os vastos salões daquela academia, e que não encontrou, nas obras do anno
corrente, um só quadro original, apenas viu retratos e tres ou quatro composições, que lhe
parecerem isentas de defeito. Com razão se queixa o insigne periodista da mal entendida
reserva de alguns artistas notaveis, que não quizeram enriquecer com os seus ultimos trabalhos
a recente exposição, temendo talvez uma critica incompetente e mesquinha, ou receando
excitar a susceptibilidade de rivaes pouco generosos. Contra esta reserva, em que perderam ao
mesmo tempo os artistas e o publico, ergue o ilustre censor a sua voz, observando que nem as
raivosas dentadas da inveja bem os torpes ataques da ignorancia podem ….
Diario do governo, n.º 293 (13 Dez. 1843), p. 1803.

1843-12-13 Costumes Portuguezes.
Acha-se completa a collecção dos Costumes Portuguezes, em 40 estampas lithographadas, em
papel velino, e ricamente illuminadas, representando differentes trajes de Lisboa, Províncias e
Ilhas. Esta interessante collecção, mui digna para se fazer hum album, ou metter em molduras,
e que custava avulso 4:800 réis, vende-se agora por 3:600 reis, na loja de Bordallo rua Augusta
n.º 195.
O Periodico dos Pobres, n.º 293 (13 Dez. 1843), p. 1180.
Antes havia saído em:
O Periodico dos Pobres, n.º 201 (28 Ago. 1843), p. 803.

1843-12-14 Retratos dos homens célebres portuguezes.
Sahiram á luz os retratos dos Srs. Silvestre Pinheiro Ferreira, e Joaquim Machado de Castro.
Vedem-se na Lithographia de Santos, largo do Conde Barão n.º4 – Preço por assignatura 100
rs. avulso nas lojas do costume 160 rs.
O Ramalhete, n.º 302 (14 Dez. 1843), p. 392.

1843-12-14 Retratos de homens célebres portuguezes.
Publicou-se o 3.º retrato com a effigie do Marquez de Pombal, ministro de D. José I – Vende-
se na Lithographia de Santos, largo do Conde Barão n.º 4 – Preço 100 rs. assignatura, 160
avulso.
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se na Lithographia de Santos, largo do Conde Barão n.º 4 – Preço 100 rs. assignatura, 160
avulso.
O Ramalhete, n.º 302 (14 Dez. 1843), p. 392.

1843-12-20 Na loja de livros, e estampas, de Bello-monte n.º 49 e 50, acaba de chegar um grande
sortimento de estampas de França e Alemanha: vendem-se por preços commodos.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 614 (20 Dez. 1843), p. 2.

1843-12-21 Correspondencia.
Meu caro Mestre. Não me fallem nas pragas do Egypto!! Peor soffrermos nós annualmente
com a tal especulação dos Beneficios Theatraes! É uma nuvem de gafanhotos que se cruzão
por essas ruas; aqui atraca, acolá agarra, de forma que sahe um homem de casa com um par de
pintos, filtrão-se-lhe pelas unhas e desapparecem! Pois olhe, meu bom Mestre, que este ano
nutri esperanças de que seriamos livre de similhante flagello! Mas qual história! D’aqui sahe
um Marioneta de St.ª Catharina, que nos fita e impinge o bilhete para o seu beneficio: d’acola
arriba-nos um Gymnastico de Liceiras, q se colloca em nossa frente na posição da Lucta
Romana e saca-nos tantos reis…
Vê-se a gente livre destes galfarros, mas falta o peor; é o Arsenal do Theatro de S. João. Ahi
tudo faz beneficio: os actores, as actrizes, as creadas das actrizes, o ponto, contra-regra, o
homem que apita, o que não apita, o que puxa as scenas, o que accende os bicheiros, o
machinista, o Manoel do sêllo, os porteiros, os camaroteiros, o cambista do Theatro, o
botequineiro, o rebatedor, o tendeiro q vendeu o sebo, o negociante e vendeu os pannos
ferros… ai que seria um nunca acabar se quizesse innumerar toda a kyrie dos Beneficiados por
que o Emprezario paga a todos naquella commoda moeda.
Não pára qui a história: ainda ha outro capitulo d’atracadela, e mais fataes por isso que são
irresistiveis. Alludo a uns benefícios simples com padrinho que se encarregão da distribuição a
que fritão a pobre humanidade. Por exemplo o artista que toca os timbales lembra-se ao
acordar d madrugada em fazer um beneficio, vai ter com os seus discípulos e impinge a cada
um boa porção de bilhetes. – O que toca Sacabuxas, o dos ferrinhos &c., fazem o mesmo, e ahi
sahe esta cruzada d’amigos dos timbales, do sacabuxas, dos ferrinhos, em cata dos infelizes, e
pinto que ilhem esta abafado! Ora isto é insofrivel meu caro Mestre! Estes senhores não
saberão quanto vale hoje um – In hoc signo vinces? – Eu não sei se a Authoridade pode pôr
cobro a esta especulação, imposição, ou expoliação: creio que sim, mas pelo menos lancem um
tributo sobre os benefícios com applicação para algum Redactor d’artigos de fundos
syncrelistas que é hoje a gente mais miserável que conheço. Não evitava, mas attenuava o mal.
Seu sempre ***
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 301 (21 Dez. 1843), p. 1437.

1843-12-21 A galeria das Ordens Religiosas e Militares. Terminou o 1.º Tomo desta interessante obra, e
seus Redactores vão entrar na tarefa de nos dar a continuação de uma obra que se torna digna e
de valor por mais de um motivo. A moda ergueu o alvião destruidor, e os Conventos cahirão, e
seus illustres habitadores por ahi vivem vida errante, arrastando uma existência de fome e de
lágrimas. Mais poucos annos, e não haverá noticia entre nós desses magestosos edifícios que a
piedade e a religião erguera, nem desses Religiosos que os habitavão! O tempo, que destroe
tudo, destruirá sua memoria; era portanto de necessidade que a história conservasse a memoria
destas casas collossaes onde se asylavão a piedade, a religião, a sciencia, a virtude e o vicio.
Foi este o serviço que os illustres Redactores da Galeria das Ordens Militares e Religiosas
julgarão dever fazer ao paiz. E é este o serviço que elles tem conseguido fazer e farão
animados pela concorrência de seus assignantes, que tem desta maneira animado uma obra que
honra a Cidade Eterna e anima as Bellas Artes.
Esta obra torna-se ainda mais interessante, alem do seu appreciavel objecto, pela sua bella
edição, e pelas estampas que a adornão, objecto que ainda vai ser melhorado no segundo
volume, que sahirá por números como o primeiro. Dando pois, como damos, a estimação
devida a esta producção dos nossos compatriotas, nós a recommendamos ao Público, na certeza
q é ella das obras que merece ser animada, por isso que os seus Redactores tem preenchido  seu
prospecto e promettem torná-la cada vez mais interessante e aperfeiçoá-la.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 301 (21 Dez. 1843), p. 1437-38.

1843-12-21 Escola polytechnica [anúncio a início do curso de introdução á história natural dos três reinos]
O Dez réis, n.º 868 (21 Dez. 1843), p. 4.

1843-12-21 Na lithographia e armazém de musica da Casa Real, largo do Calhariz n.º 41, 1.º andar, se acha
á venda o seguinte: piannos, e fortes piannos de superior qualidade, e todO genero de
instrumento, musica antiga e moderna, variações sobre motivos da opera Lúcia de Lamermoor
por Dohler, ditos por Herez, methodo de pianno por Adam, adoptado pelo Conservatorio,
estudos de Bertini, ditos por Cramer, etc. etc.
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estudos de Bertini, ditos por Cramer, etc. etc.
O Dez réis, n.º 868 (21 Dez. 1843), p. 4.

1843-12-21 Publicações litterarias. O Retratista, e litógrafo Pedro Antonio José dos Santos vai publicar
todos os quinze dias, os retratos dos homens celebres portuguezes, em sciencias, politica, e
artes; sendo as estampas de formato igual ao prospecto, e em bom papel velino, na mesma
estampa tem a biographia historica em resumo, e o facsimile da assignatura da pessoa que
representa, e ja publicaram os primeiros tres retratos, a saber, o do scientificO Exm.º Sr.
Silvestre Pinheiro Ferreira, o do celebre político Exm.º sr. Marquês de Pombal, e o do insigne
artista o sr. Joaquim Machado de Castro: acham-se à venda, e subscreve-se nas lojas de livros,
Paulistas, n.º 54 e 55, na da Viuva de João Henriques, rua Augusta n.º 1, e na de Arsejas, na
mesma rua, e na officina lithographica do editor largo do Conde Barão, n.º 21, preço 100 rs.
para os srs. Assignantes, de 160 rs. avulso, na mesma officina se promptificao todO genero de
trabalhos lithograficos, por preços commodos e se encarregam de qualquer retrato em
miniatura, dezenho, ou lithografado.
A Revolução de Septembro, n.º 913 (21 Dez. 1843), p. 4.
O Correio Portuguez, n.º 599 (21 Dez. 1843), p. 2418.
O Dez Réis, n.º 868 (21 Dez . 1843), p. 4.

1843-12-25 Ao bello sexo. Diario do governo, n.º 303 (25 Dez. 1843), p. 1858.
1843-12-26 Sahiu á luz o n.º 20 da Galeria Universal, contem: Costume da Russia, as estampas são em

gravura, e illuminadas com toda a perfeição…
A Revolução de Septembro, n.º 915 (26 Dez.1843), p. 4.

1843-12-29 Folha d’annuncios. O Periodico dos Pobres, n.º 306 (29 Dez. 1843), p. 1224.
1843-12-29 O lyceu germanico, estabelecido no palácio do ex. Mo Marquez de Torres Novas, rua Direita

da Junqueira n.º 19, continua a receber alumnos…
Encontram-se os programmas do lyceu nas lojas de Aldoser, rua Direita de S. paulo, n.º 38 – de
Stellpflng, rua do Alecrim n.º 31 – de Langlet, rua nova do Almada n.º 77 – de Plantier, rua do
Ouro n.º 62.
Os srs. Torlades &c., rua das Flores n.º 50, darão as mais informações necessarias.
Diario do governo, n.º 306 (29 Dez. 1843), p. 1880.

1844-00-00 Introducção. Costume é antigo, e antiquissimo, pois data dos Gregos e Romanos, o começar
uma obra por um Prologo ou Prefacio: começarei tambem esta por uma introducção. Não
occupará ella páginas; mâs será breve, e só para dar uma idéa do fim a que me proponho,
publicando este Periodico mensal.

Tendo-me consagrado inteiramente á instrucção pública, quer seja em estudos
primarios, quer em secundarios, já começando por artes, já continuando com sciencias, e vendo
que muitos principios faltam, explicados em a nossa lingua, para adiantamento dos estudiosos
em varios ramos dos conhecimentos humanos, resolvi publicar o que havia traduzido, e vier a
traduzir nos momentos que for roubando ao meu descanso, para que a Sociedade se possa
d’elle aproveitar. A Inglaterra, França. E Allemanha teem utilisado muito com publicações
d’esta natureza, por meio das quaes ppoem ao alcance de todos as novas descobertas, e o que se
acha escripto em linguas estrangeiras, tendente ao aperfeiçoamento das artes e sciencias.[…]
D’este modo a criança que apenas saiba ler, o mancebo já adiantado nos seus estudos, a
donzella instruída, e enfim quasi todas as classes da Sociedade, acharão proveitosa a sua
leitura.

Lembrei-me de lithographar e reunir a cada número, uma estampa, relativa a um dos
artigos de que o mesmo número constar, para que o Periodico tenha do Público mais
acceitação. […] José Fernandes Ribeiro.
O Instructor Portuense, n.º 1 (Jan. 1844), p.1-2.

1844-00-00 Faleceu João José de Lemos era liberal, e cartista administrador da Fábrica de papel da Lousã,
“uma das melhores do reino – como prova o extraordinario consumo que do papel da Lousã se
faz em todo o Reino, e incessantes encomendas que a fábrica mal pode satisfazer. (…) as notas
do banco de Lisboa são impressas no papel ahi fabricado, bem assim o papel sellado, o
Panorama, e o Diario do Governo, como se vê d’uma descripção que corre impressa = Viagem
á Serra da Lousã = escripta por Adrião Pereira Forjaz de Sampayo, Lente da Universidade de
Coimbra, na qual o author depois de descrever as preciosidades da Serra da Lousã, e os
monumentos historicos que nella existem, dá uma descripção da Fabrica de Papel da Lousã, do
seu principio e dos progressos que tem obtido, nos differentes proprietários que possuirão
desde o reinado de D. João ??? este escripto é acompanhado de duas estampas de Coimbra,
desenhadas pela irmã do Author a Exm,.ª Sr.ª D. Maria Pereira Forjaz, e dedicada a obra ao
illustre honrado o Sr. João José de Lemos.
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Boletim Official do Porto, n.º 15 (1844), p. 60.
1844-00-01 Aos assignantes. Quando, ha seis annos, nos proposemos a publicar o Universo pittoresco, um

pensamento constante, e um desejo ardente nos impellia a tomar sobre nós uma empreza
superior às nossas forças. Esse pensamento, que até hoje tem sido o nosso guia; e esse desejo,
que nos fez triumphar de tantas difficuldades, e que, em parte, vemos satisfeito, consistiam em
desmentir as vozes calumniadoras, que alguns viajantes, malévolos ou superficiaes, levantaram
contra nós, e que, por não serem desmentidas, correm livre por toda a Europa, achando echo no
peito de quasi todos os escriptores, que teem ousado fallar das coisas, de Portugal, que tanto
ignoram [apraz-nos exceptuar deste numero um distinto litteratto francez, Mr. Ferdinand
Denis, que tem conseguido com a penna o fim, que nos proposemos alcançar por meio de
estampas]. Ponto é este por nós bem repisado, mas revelem. Nos nossos assignantes, de que
lhes mostremos tantas vezes o unico espelho em que se mira o nosso amor proprio, e a única
égide com que podemos defender nosso mesquinho talento contra os epithetos de – atrevido e
presumpçoso. As noventa e duas estampas de Portugal, que fazem o principal ornamento dos
tres tomos do Universo pittoresco, teem acreditado a nossa pátria nos paizes estrangeiros, ora
ressuscitando memorias de sua antiga gloria, e passada grandeza, de que a Europa parece
esquecer-se; ora mostrando documentos do apreço e culto, que ella tem consagrado ás artes, e
ás sciencias, fontes de toda a civilização. O jornal das Bellas Artes de Pariz, a mais bella e rica
publicação periódica, que tem apparecido na capital de França, vai reproduzir em suas
primorosas estampas algumas das nossas: e a Illustração de Londres, esse jornal gigante, que
derrama as luzes da sciencia, da litteratura, e das boas artes por duzentas mil bocas, tambem
vai juntar ás numerosas gravuras, com que se adorna, alguns monumentos portugueses
copiados de estampas do nosso jornal. Não é por ostentação, que dizemos isto; mas sim pela
satisfação que nos resulta de vermos o nosso pensamento constante, e ardente desejo coroados
pela fortuna. Se d’este patriótico resultado não somos, como ousamos imaginar, o principal
instrumento, consinta-se-nos, que gosemos os fructos desta lisongeira supposição, porque os
sacrifícios, que temos feito por tam justa causa, e esta só a podemos encontrar no premio edeal
que a nós arrogámos.
Ainda constantes no mesmo pensamento, e firmes no mesmo desejo, julgamos acertado acabar
a publicação Universo pittoresco, que nestes ultimos tempos, quasi se tem esquecido de seu
titulo, para darmos começo a uma obra consagrada inteiramente ao nosso paiz. A empreza, que
vamos commetter é árdua; é, talvez mais que a que deixamos, superior ás nossas forças; mas
não nos levem a mal nossa affoiteza, porque ella é filha da extrema benevolência, que esta
humilde producção de nosso fraco ingenho tem encontrado em toda a parte, e com
especialidade em Portugal e no Brazil. A tam grande benevolência devíamos corresponder com
alguma coisa mais, que simples agradecimentos: julgamos ter satisfeito este dever de gratidão.
Os melhoramentos, que introduzimos na segunda metade deste volume, não estavão em
harmonia com o preço do jornal, nem com os recursos que este paiz offerecia; esta verdade
parece-nos ser accommodada á mór parte dos entendimentos; não procuraremos pois
demonstra-la. E se nos perguntarem o motivo porque assim obrámos; se nos perguntarem a
razão porque, desde o momento em que resolvemos acabar com este jornal, augmentamos, sem
consideração a despezas, o numero de estampas de Portugal, introduzindo de novo outras
iluminadas, e algumas a suas cores, segundo o processo modernamente usado nas lithographias
de Pariz, responderemos – que assim nos desempenhávamos d’aquelle dever, a que nos
julgávamos obrigados.
Como a obra, que intentamos dar á luz, e que se comporá de um ou dois volumes, tam nítidos
como os deste jornal, ha de ser publicada por cadernos, logo que saia o primeiro, será enviado
com o respectivo programma aos nossos assignantes, e correspondentes. Esta publicação
principiará dentro deste semestre.
Universo pittoresco, n.º 24 (1844), p. 384.

1844-01-00 O desenho. O Desenho á a arte de representar aos olhos, por meio de traços, sombras, e cores
convenientes, tudo quanto a natureza offerece á nossa vista. Elle dirige esta bella harmonia que
reina em o mundo pitoresco; a ella devemos o aformoseamento da natureza: talvez que seja a
primeira e a mais importante de todas as Bellas Artes, porque serve de base, ou d’ajuda, a quasi
todas as outras. A Architectura, a Pintura, a Esculptura, a Gravura, não serão, por assim dizer,
differentes applicações do Desenho? […]
C. Boutereau (*)
(*) Nouveau Manuel Complet du Dessinateur.
O Instructor Portuense, n.º 1 (Jan.1844), p.14-16.
O Instructor Portuense, n.º 4 (Abr.1844), p. 51-53.



249

O Instructor Portuense, n.º 7 (Jul.1844), p.104-105.
1844-01-02 Retratos tirados pelo processo do typo de Daguerreo combinando todos os melhoramentos

feitos na Sciencia em Londres e Paris.
Mr. Blackwood respeitosamente participa ao publico desta cidade, que tenciona demorar-se
aqui cinco ou seis semanas, e durante este tempo se offerece a tirar retratos com o sobredito
processo, que contém todas as bellezas de uma gravura a mais superior; e em verdade não póde
ser excedido pelos pintores mais eminentes, e não depende da arte ou lisonja de artistas; são
fixos por um processo patente: as cores nunca desbotam.
Mr. B. estará em casa do snr. Romão, rua das Taipas n.º 2, desde as 9 horas da manhã até ás 4
da tarde, para receber e mostrar as suas provas áquelles pessoas que se dignarem honra-lo com
as suas visitas.
A Coallisão, n.º 1 (2 Jan. 1844), p. 1.

1844-01-04 Prestações do subsídio para o teatro da cidade. A Coallisão, n.º 4 (4 Jan. 1844), p. 1.
1844-01-04 Noticias diversas. Bellas Artes. – O Sr. Antonio Marques da Silva Figueiredo, insigne artista

desta cidade acaba de concluir tres quadros de grande merecimento. Hum o Viriato, jurando
sob o cadaver de uma virgem ódio eterno aos romanos; outro a cabeça de S. João Baptista;
terceiro huma Virgem. Todos lhes tem merecido grande elogios de entendedores.
(periodico dos pobres no porto)
O Periodico dos Pobres, n.º 4 (4 Jan. 1844), p. 16.

1844-01-04 Publicarão-se duas novas Estampas de pulhas – os dois gulosos e a Melancia – Baccho e a
Pipa de Vinho do Porto – vendem-se nas lojas de livros e de capella a 40 rs., e os Retratos dos
dois Meninos Gordos, coloridos ao natural por 40 rs.
O Gratis, n.º 1388 (4 Jan. 1844), p. 1.

1844-01-06 Intruducção. Sete annos acabam de volver desde aquelle em que o Panorama nasceu. Sete
annos! […] no meio do caminhar inquieto da geração actual que devora o futuro, sete annos
equivalem a um século, ou antes a séculos inteiros de transformações. E o Panorama – a
pequena lapida posta por mãos obscuras como a mais humilde das inscripções miliarias que a
nação vai deixando no seu progresso contínuo – tem sobrevivido a todas as cousas e ideas
nascidas e mortas em tão longo período.[…]
O Panorama, n.º 106 (6 Jan.1844), p. 1-2.

1844-01-08 Notável ingratidão da Academia de Bellas Artes. [só pintura de Costa Cabral!]
A Coallisão, n.º 5 (8 Jan. 1844), p. 3.

1844-01-11 Hum hespanhol que chegou ultimamente a esta côrte, que toca nove instrumentos musicais,
deseja ter algumas lições de viola franceza, rebeca, flauta, corneta a piston, trombon &c., em
dois mezes promette grandes adiantamentos, segundo seu novo methodo: rua dos Fanqueiros
n.º 89, 1.º andar, se póde fallar ao professor.
O Periodico dos Pobres, n.º 10 (11 Jan. 1844), p. 40.

1844-01-12 Nesta typographia, que ao presente se acha sortida de typos variados e em abundancia, toma-se
conta de qualquer obra de impressão em qualquer lingoa: com commodidade de preços, e
segurança de perfeição typographica, tanto em belleza e nitidez de impressao, como em
correcção de provas.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 623 (12 Jan. 1844), p. 1.

1844-01-13 Academia das Bellas-Artes de Lisboa. Exposição de 1843. S. J. Ribeiro de Sá. + balões
aerostáticos. O Panorama, n.º 107 (13 Jan.1844), p. 11-12.

1844-01-17 José James Forrester, Secretario d’Associação Promotora das Bellas Artes na Escócia, avisa
por este meio aos Srs. Subscriptores que, que ainda não tem declarado continuarem a ser
assignantes, e o não fizerem até ao dia 15 de Fevereiro próximo, continuam a ser considerados
como taes. No Escriptorio do mesmo Secretario se recebem as assignaturas para a mesma
Associação.
A Coallisão, n.º 13 (17 Jan. 1844), p. 2.

1844-01-18 A bella giganta – a Anã – e o Anãozinho – em uma estampa: vende-se por 40 réis nas lojas de
livros e de capella. Diario do Governo, n.º 16 (18 Jan. 1844), p.100.

1844-01-20 [fabricantes e artistas pedem à rainha que mantenha as antigas pautas alfandegárias].
A Coallisão, n.º 16 (20 Jan. 1844), p. 3.

1844-01-20 Academia das Bellas-Artes de Lisboa. Exposição de 1843. II. Arquitectura. S. J. Ribeiro de Sá.
O Panorama, n.º 108 (20 Jan.1844), p. 18-20.
O Panorama, n.º 109 (27 Jan.1844), p. 37-39.

1844-01-21 Aulas nocturnas da Academia de Bellas Artes destinadas à instrução dos oficiais fabris; e + de
modelo-vivo, arquitectura civil e ornato, desenho histórico.
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Diario do Governo, n.º 18 (21 Jan. 1844), p. 122.
1844-01-22 Na rua de Bellomonte n.º 49, e 50, loge de livros e estampas; vendem-se  estampas francezas, a

120 rs., 100 rs., e 80 rs., ditas de Alemanha, a 20 rs., e 30 rs. proprias para meninos; e outras
muitas de differentes qualidades, por preços commodos.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 627 (22 Jan. 1844), p. 1.

1844-01-23 Faleceu Casimir Delavigne, foi para “a derradeira jazida no cimeterio do Pere Lachaise, onde
Victor Hugo, e Frederico Soulié lhe fizeram eloquentes orações de despedida.
A Coallisão, n.º 18 (23 Jan. 1844), p. 3.

1844-01-28 Hum professor approvado pela real junta da directoria geral dos estudos, anuncia ao publico,
que se encarrega de ensinar todos os preparatórios para qualquer estudante frequentar a
universidade, bem como para leccionar qualquer das disciplinas dos mesmos preparatórios em
algum dos colégios desta corte. O methodo que este professor tem adoptado e posto em pratica,
tem mostrado aos pais de seus discípulos que estão frequentando a faculdade de direito de
Coimbra, a vantagem de se poupar hum anno no curso destes estudos. Quem quizer fallar a
este professor poderá procura-lo em sua casa, no largo da Estrella n.º 17, 2.º andar, todos os
dias de manhã até ás 9 horas; e nos dias santificados, desde manha até ás 4 da tarde.
O Periodico dos Pobres, n.º 24 (28 Jan. 1844), p.96.

1844-02-03 [publicou-se o 1.º n.º do Instructor Portuense com estampa lithographada de José Fernandes
Ribeiro].A Coallisão, n.º 27 (3 Fev. 1844), p. 1.

1844-02-10 Boletim official do Porto. Aos srs. Assignantes.
Em consequencia da carta de lei de 6 do corrente, suspende-se a publicação deste jornal por 20
dias. Os Srs. Assignantes receberão por esta Redacção neste intervallo, e como imdemnisação
desta interrupção, um Boletim official que conterá as Noticias officiaes que nos remetter o
Ex.mo Sr. Governador Civil, assim como a parte official do Diario do Governo, e os annuncios
que não digão respeito a politica.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 36 (10 Fev. 1844).

1844-02-10 Francisco Antonio Silva Oeirense, Director Honorário da Academia de Bellas-Artes de Lisboa,
Lente de Desenho Histórico e de Gravura na Academia Portuense das Bellas-Artes, faz saber a
todas as pessoas que precisarem alguma pintura em qualquer genero, e sobre tudo retractos em
qualquer tamanho, que se poderão dirigir á sua casa na praça de D. Pedro n.º 94, onde verão
obras suas em differentes generos, para que á vista dellas possão ajuizar do seu merecimento, e
do modo por que podem ser servidos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 40 (28 Mai. 1844), p. 157.

1844-02-10 Boletim official do Porto. Aos srs. Assignantes.
Em consequencia da carta de lei de 6 do corrente, suspende-se a publicação deste jornal por 20
dias. Os Srs. Assignantes rceberão por esta Redacção neste intervallo, e como imdemnisação
desta interrupção, um Boletim official que conterá as Noticias officiaes que nos remetter o
Ex.mo Sr. Governador Civil, assim como a parte official do Diario do Governo, e os annuncios
que não digão respeito a politica.
Periodico dos pobres no Porto, n.º 36 (10 Fev. 1844).

1844-02-12 Sahiu á luz o 2.º n.º do 2.º volume da Galeria das Ordens Religiosas e Militares, com duas
estampas, uma do Conego Regrante da Congregação do Liticio, e outra do Conego Regrante da
antiga Congregação de Santa Maria do Porto Adriatico. Vendem-se nas lojas do costume.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 636 (12 Fev. 1844), p. 1.

1844-02-20 RETRACTOS.
H.I. Ricaud, retractista, offerece ao publico os conhecimentos de sua profissão, assegurando s
exactidão da verdadeira similhança. Retracta em miniatura sobre Marfim e agoarella e offerece
as melhores garantias a todos os que quizerem utilizar-se da sua arte, não exigindo nenhuma
quantia sem que o retracto seja perfeito. Tambem dará licções de miniatura aos jovens d’ambos
os sexos, nas suas casas ou na do artista, a preços convencionaes. Na mesma Hospedaria
vende-se a tinta de escrever em letras d’ouro, mora na rua das Taypas n.º 2.
Boletim Official do Porto, n.º 8 (20 Fev. 1844), p. 34.

1844-02-24 Balões ou machinas aerostáticas. O Panorama, n.º 113 (24 Fev.1844), p. 62-63.
1844-02-29 Poderoso auxiliar para pintores.M. Rouillet de Lyão apresentou ao governo francez um

apparelho seu, que serve para com a maior promptidão se tirarem debuxos de todo e qualquer
objecto. O governo francez mandou-o examinar por uma juncta; eis os problemas, que M.
Rouillet resolveu, e a que a juncta deu cabal  approvação.
1.º A projecção polar em uma superficie plana, ou a perspectiva dos objectos, a que se deem
dimensões mais ou menos curtas, que as do original.
2.º A projecção polar em superficies inclinadas e deseguaes, cuja forma e dimensões podem
avaliar-se. Este problema serve principalmente para a construcção de panoramas e dos quadros
a que chamam perspectivas curiosas.
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avaliar-se. Este problema serve principalmente para a construcção de panoramas e dos quadros
a que chamam perspectivas curiosas.
3.º A posição apparentemente perpendicular das imagens obtidas em superficies curvas.
4.º Augmento de volume de toda a figura plana.
5.º Projecção ortogonal, ou debuxo geométrico das partes de um objecto observado de um
ponto fixo.
O mesmo apparelho, com ligeiras modificações, serve para resolver cinco problemas.
Consiste este invento em uma caixa, sobre a qual se estende e conserva-se muito tesa um panno
bem trasnparente.
A juncta depois de ter examinado este apparelho o approvou: e conclue a sua relação com o
seguinte: -
“O apparelho de M. Rouillet parece-nos útil aos artistas. Nenhum methodo se presta tanto
como este a ser executado, nem é mais breve nem mais fecundo em bons resultados. Não
cuidamos, que por elle se dispense o saber desenhar, mas temos que servirá aos desenhadores
para lhes forrar tempo. A rapidez com que, por assim dizer, se calca sobre o modelo, permitte
escolher attitudes difficeis, escorço e effeitos de luz por passageiros que sejam; e finalmente
facilita as copias de originaes que por outro modo precisariam de uma memoria mui exercitada.
Verdade é, que os delicados e minuciosos pormenores escapam a este processo pela
dificuldade material que se offerece ao calcar objectos mui pequenos com um lápis muito
tenro e em um panno mais ou menos grosseiro e elastico. Porém M. Rouillet faz bosquejos e
não quadros, e não é pequeno serviço, que presta aos artistas, abreviando-lhes as operações que
são até certo ponto puramente materiais.”
Revista Universal Lisbonense, n.º 28 (29 Fev. 1844), p.334.

1844-03-03 Da utilidade das estampas.
Em todos os bons effeitos que resultam do uso das estampas não referiremos mais de seis, e
por elles facilmente se avaliarão os outros.
1.º Divertir por meio da imitação, representando cousas visiveis.
2.º instruir mais prompta e efficazmente do que a palavra – as cousas [diz Horacio] que entram
pelos ouvidos tomam caminho mais curto e commovem menos do que as que entram pelos
olhos, que são testemunhas mais seguras e fieis.
3.º abreviar o tempo que se empregaria em tornar a ler o que tivesse fugido da memoria e
avivar esta com uma simples vista d’olhos.
4.º representar os objectos ausentes como se estivessem perante nós, os quaes não poderíamos
ver senão á custa de penosas viagens e gastos avultados.
5.º facilitar o meio de comparar muitas cousas juntas, em rasao do pouco logar que as estampas
occupam, e do seu grande numero e variedade.
6.º exercitar o gosto em respeito ás obras que merecem attenção, e dar ao menos uma tintura
das Bellas Artes ás pessoas que as não podem estudar; facultando-lhes a instrucção, que é
vergonha desconhecer hoje.
Ainda que em todo o tempo e idade póde tirar-se proveito da inspecção das estampas, e
sobretudo conveniente à mocidade, porque a faculdade mais forte na gente moça é a memoria,
e é preciso empregar o mais que for possível esta faculdade da alma para instruir a juventude e
abastece-la de noticias e idéas que hão-de contribuir para formar o seu juízo.
Mas se o uso das estampas é útil á mocidade, tambem dá grande prazer e entretenimento á
velhice, idade appropositada para o descanso e as reflexões, em que passada a distracção dos
divertimentos da puericia podemos disfructar com mais sabor o gosto que as estampas causam,
quer nos ensinem cousas novas, quer nos recordem as que já sabíamos; ou por afeiçoados ás
artes julguemos das diversas obras que nos deixaram os pintores e gravadores; ou não
possuindo este conhecimento nos lisonjeie a esperança de adquira-lo; ou enfim porque não
busquemos naquelle prazer mais que o d’exercitar agradavelmente a nossa atenção pela belleza
dos objectos que as estampas nos offereccem. Nellas achamos os paizes, as cidades, os trajos,
os sítios notaveis, cujos nomes pelas historias sabemos, ou em nossas viagens conhecemos, se
porventura viajamos: de modo que sempre é viagem mui curiosa e descansada esta que pode
qualquer fazer dentro do seu gabinete, habilitando-se para faltar ou entender, quando das
matérias respectivas se tratar na conversação.
Se neste ponto os antigos pudessem haver as mesmas vantagens, que hoje estão ao nosso
alcance, e por meio das estampas houvessem transmitido á posteridade o que possuíam de bello
e curioso, conheceríamos claramente uma infinidade de cousas dignas de attenção, e das quaes
os historiadores apenas os deixaram idéas confusas: veríamos os soberbos monumentos de
Menphis e Babylonia, e o templo de Jerusalém, que Salomão em sua magnificiencia edificara:
julgaríamos os edifícios de Athenas, de Corinto e de Roma antiga, com mais fundamento e
maior certeza que pelos únicos fragmentos que nos restaram. – Pausanias, que faz uma
descrição exacta da Grecia, e que nos conduz quase pela mão a todas as partes desta região
interessante, teria acompanhado o seu discurso de figuras demonstrativas, que provavelmente
chegariam a nossos tempos como o seu livro, e desfructariamos o gosto de ver não somente os
templos e palácios daquella Grécia famosa, conforme se achavam no estado da perfeição, mas
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julgaríamos os edifícios de Athenas, de Corinto e de Roma antiga, com mais fundamento e
maior certeza que pelos únicos fragmentos que nos restaram. – Pausanias, que faz uma
descrição exacta da Grecia, e que nos conduz quase pela mão a todas as partes desta região
interessante, teria acompanhado o seu discurso de figuras demonstrativas, que provavelmente
chegariam a nossos tempos como o seu livro, e desfructariamos o gosto de ver não somente os
templos e palácios daquella Grécia famosa, conforme se achavam no estado da perfeição, mas
alem disso herdaríamos dos antigos a arte de bem os construir. – Vitruvio cujas demonstrações
se perderam por falta da arte da estampagem não nos deixara ignorantes e entregues a
conjecturas, no tocante aos instrumentos e machinas que descreve, e não acharíamos em seu
escripto tantas passagens escuras, pois que nas artes as estampas são a claridade do discurso; e
o melhor meio por que o auctor se faz perceptivel a quem doutrina. – Por falta de igual meio se
perderam tambem as machinas de Arquimedes e de Hierão, talvez o conhecimento de muitas
plantas de Diosco rides, e de outras obras da natureza ou industriaes, que haviam descoberto as
vigílias, as meditações, os exames dos antigos. – Porem sem nos determos a lamentar perdas,
aproveitemos o que possuímos e o movimento espantoso que as artes plásticas tem recebido
em nossos dias. Talvez, e é de crer, que os nossos sucessores nos levem decidida vantagem,
segundo o progresso de que vamos sendo testemunhas: porem crêa-se que as obras pitorescas,
que actualmente se publicam serão para elles de grande auxilio, na mesma proporção em que
nós sentimos a falta a respeito dos séculos precedentes; assim tambem os auxiliarão os
descobrimentos nas artes, cuja descripção exacta lhes transmittirão o buril, a lithographia, em
summa as gravuras e desenhos de todas as espécies.
O Panorama, n.º 114 (3 Mar. 1844), p. 71-72.

1844-03-11 Na Calçada do Sacramento n.º 22, 3.º andar, se tiram Retratos em miniatura a 4800 rs. com a
maior perfeição e gosto se podem colorir. Estampas lithografadas, revalisando com as
estrangeiras. Também se dão lições de desenho de paizagem.
O Gratis, n.º 1433 (11 Mar. 1844), p. 1.

1844-03-23 Academia das Bellas-Artes de Lisboa. Exposição de 1843. IV. Esculptura. S. J. Ribeiro de Sá.
O Panorama, n.º 117 (23 Mar.1844), p. 93-94.
O Panorama, n.º 118 (30 Mar.1844), p. 103-4.
O Panorama, n.º 128 (8 Jun. 1844), p. 181-84.
O Panorama, n.º 129 (15 Jun. 1844), p. 190-92.
O Panorama, n.º 130 (22 Jun. 1844), p. 197-200.
O Panorama, n.º 134 (20 Jul. 1844), p. 226-229.

1844-03-25 Publicou-se o n.º 4 do 2.º volume da Galeria das Ordens Religiosas e Militares,
comprehendendo um Conego Regrante de Santo Eloy d’Arras, e outro de S. Mauricio
d’Agaune.
Os Senhores assignantes que não tiverem recebido competentemente os seus numeros, queiram
mandar a sua reclamação por escripto ao escriptorio da Empresa Rua do Pinheiro n.º 41, com
designação da Rua e morada em que lhe deve ser entregue.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 653 (25 Mar. 1844), p. 1.

1844-04- Daguerreotipe = Rua das Taipas n.º 39.
Na loja de livreiro de Mr. Langlet, rua nova do Almada, estão patentes alguns retractos para
amostra.
O Dez Reis, n.º 987 (7 Set.1844), p. 4.

1844-04- Estampas de Santa Filomena.
Estão á venda na portaria do Collegio dos Inglezinhos; dava-se desconto para encomendas de
100 para cima. “também ha as mesmas estampas illuminadas, assim como veronicas da
Medalha milagrosa de Paris recentemente recebidas de França.”
O Dez Reis, n.º 965 (9 Ago. 1844), p. 4.

1844-04- Retrato de Rahman.
O Dez Reis, n.º 1000 (23 Set. 1844), p. 3.

1844-04-18 Nova planta da Cidade de Lisboa e Belem. Sahio á luz a dita planta que comprehende os
melhoramentos posteriores a 1833. vende-se na rua dos Caldeireiros n.º 9 e 10 por 2000 rs.
na mesma Loja se vende o Retrato de D. Pedro por 400 rs. – dito do Duque da Terceira por 300
rs.
O Gratuito, n.º 357 (18 Abr. 1844), p. 1.

1844-04-18 Na typographia Commercial vendem-se Crayons inglezes, para lithographia, a 100 rs. cada um.
Affiança-se a sua boa qualidade
O Gratuito, n.º 357 (18 Abr. 1844), p. 1.

1844-04-18 Segunda exposição da Revista Europea.
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Praça de D. Pedro n.º 54, esquina da rua dos Loyos.
A 2.ª exposição consta de 12 vistas todas diffferentes, algumas das quaes tem grangeado ao
artista louvores dos mais notaveis amadores.
O local desta exposição está aberto todos os dias desde 6 horas da tarde até 10 da noite.
Cada exposição durará sómente 10 dias; e não serão repetidas as vistas que nela forem
appresentadas.
Cada pessoa paga por entrada … 240 réis.
Meninos, até 10 annos d’idade… 120 réis.
O Gratuito, n.º 412 (27 Ago. 1844), p. 1.

1844-04-18 Na casa de pintura, na rua do Outeiro n.º 6 se vende um tilbory inglez com arreios, em muito
bom uso, e por módico preço
Diario do Governo, n.º 91 (18 Abr. 1844), p. 522.

1844-04-18 Galvanographia. Revista Universal Lisbonense, n.º 35 (18 Abr. 1844), p. 419.
1844-04-19 Publicação artistica.

1855. Somos rogados a publicar o seguinte prospecto, que impresso corre: - “Foi ao amor que
se deveu a primeira tentativa do desenho; uma donzella grega, filha d’um oleiro, procura fixar
a imagem querida do seu amante, traçando na parede o contorno que produz a sombra
d’aquelle rosto que se lhe ausentava: nosso clima e monumentos não merecem menos cuidado
de seus namorados, e que menos se conservem d’elles memorias e saudades: a gente illustrada
qque protege as artes é hoje sem contradicção quem trabalha por conseguir ás nossas glorias e
terra portugueza, a veneração que merecem; ajude-os a arte… Vamos offerecer aos nossos
concidadãos primeiro uma collecção de vistas d’esta capital, depois, de seus contornos; e se
nos ajudarem nossos compatriotas, dos logares mais pinturescos de todo o reino. Acompanhar-
se-hão d’aquellas noticiasa que pedir o assumto: serão as vistas tiradas por meio do
Photographo (Daguerreotypo) e lithographadas com o maior esmero por um hábil artista.”
“O exemplo de estrangeiros que se imita servilmente e tanta coisa inútil, seria por si só uma
razão para se não desajudar esta publicação, se o amor de nossa terra e de tanta belleza que
possue este bello céu de Portugal, e tanta recordação historica e grandiosa, que revelam nossos
haveres monumentaes, não fosse já motivo sufficiente para esperarmos confiadamente no favor
de nossos compatriotas.”
“Recebebr-se-ha cada mez um desenho por tresentos réis pagos no acto da recepção.”
“Recebem-se as assignaturas em casa do editor, rua das Portas de Santa Catharina n.º 51, 1.º
andar em Lisboa.”
Revista Universal Lisbonense, n.º 35 (18 Abr. 1844), p. 426.

1844-04-22 Biblioteca Nacional. Diario do Governo, n.º 94 (22 Abr. 1844), p. 531-540.
1844-05 Daguerreotypo = Rua das Taipas n.º 39 - 1.º andar. Preço de cada retrato 2$400 réis.

O Dez Reis, n.º 1021 (17 Out. 1844) ,p. 4.
1844-05- Litographias portuguezas por J. J. Lopes. O Gratis, n.º 1475 (7 Mai. 1844), p. 1.
1844-05-10 Na rua de Bellomonte n.º 41, e 42, loja de livros e estampas; vendem-se  estampas francezas de

differentes tamanhos em papel cartao a 120, 100, e 80, 40 e 20 rs. e tambem ha grande
sortimento de estampas da Alemanha, a 30 e 40 rs., na dita loja acha-se sortida de livros de
instrucção primaria, como tambem de muitas obras antigas e modernas, traslados, pautas,
taboadas, cartilhas, cathecismos, entremezes, e historias; em todos estes generos se fazem um
abatimento de seus preços correntes.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 673 (10 Mai. 1844), p. 2.

1844-05-11 Asylos da infancia desvalida. O Panorama, n.º 124 (11 Mai.1844), p. 148-49.
1844-05-17 A galvanographia. - A galvanographia é uma descoberta por extremo interessante, que apenas

conta uns tres ou quarto annos de idade, mas cujos progressos são já tão extraordinarios, que é
preciso dar della alguma noticia aos curiosos; e tanto mais, quanto a importancia della é tal,
que, se as realidades do futuro corresponderem as promessas do presente, não só pela
descoberta da galvanographia póde ficar inteiramente abolida a arte da gravura, mas talvez
mesmo as duas artes da typographia e da lithographia ordinaria.

A palavra galvanographia diz sufficientemente em que a cousa consiste. Tracta-se de
desenhar ou escrever por meio do galvinismo. Passa poder comprehender como, é preciso
tomar conhecimento do facto seguinte.

Quando, por meio de duas superficies metallicas, se faz passar uma corrente galvanica
atraves de uma dissolução salina convenientemente escolhida, a superficie pela qual a dita
corrente entra na dissolução é corroida e atacada, e o metal resultante da corrosão é
transportado pela corrente galvanica para a outra superficie metallica, sobre a qual apparece
revivificado ou precipitado no estado metallico. É preciso porem advertir que, para esta acção
ter logar em toda a extensao de ambas as superficies metallicas, é preciso que todos os pontos
de cada uma dellas estejam igualmente expostos à acção da corrente, e porque se sómente
alguns delles o estão, e os outros se acham cobertos por uma camada de uma substancia
protectora, todos estes ultimos ficam intactos, e sómente os outros é que soffrem a acção
corrosiva do galvanismo.
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revivificado ou precipitado no estado metallico. É preciso porem advertir que, para esta acção
ter logar em toda a extensao de ambas as superficies metallicas, é preciso que todos os pontos
de cada uma dellas estejam igualmente expostos à acção da corrente, e porque se sómente
alguns delles o estão, e os outros se acham cobertos por uma camada de uma substancia
protectora, todos estes ultimos ficam intactos, e sómente os outros é que soffrem a acção
corrosiva do galvanismo.

Isto posto, supponha-se que sobre uma lamina de cobre bem polido se estende uma
camada, tão delgada como se quizer, de um verniz resinoso qualquer. Sobre esta lamina assim
preparada desenha ou escreve o artista o que quer, por meio de um estilete sufficientemente
forte para poder cortar a camada resinosa. Isto feito, colloca-se a lamina n’uma dissolução de
sal de cobre, e no polo pelo qual a corrente galvanica sahe da dita dissolução. No mesmo
momento o metal da dissolução salina, transportado pela corrente, se vai precipitar revivificado
sobre todos os pontos da lamina que a acção do estilete descobriu, e nem uma só molecula se
deposita sobre o resto da superficie que ficou coberta de verniz. Molecula por molecula
continua o precipitado a formar-se nos mesmos pontos em que começou, até que a final todos
os traços do desenho se elevam com pequenas serranias, e acabam por avultar sobre a
superficie do verniz, de uma maneira muito visivel. Eis-aqui o desenho gravado em relevo, e
prompto para se obterem por meio delle, como se fosse uma matriz typographica, quantos
exemplares se quizer.

O mesmo resultado da experiencia antecedente se poderia obter modificando
convenientemente as circumstancias della. Eis-aqui como.

Pegue-se n’uma lamina metallica perfeitamente lisa; mas desta vez, em logar de a
cobrir com a camada resinosa da experiencia antecedente, escreva ou desenhe o artista sobre
ella com qualquer tinta oleosa, deseccante e inatacavel aos acidos. Colloque-se a lamina assim
preparada n’uma dissolução salina de cobre, porém agora no ponto pelo qual a corrente
galvanica entra no liquido. Immediatamente a acção galvanica começará a corroer a superficie
metallica; mas como a sua influencia não pode ter logar sobre todos os traços que formam o
desenho, porque a tinta oleosa de que elles constam os protege, todos elles, no fim de certo
tempo, acabão por elevar-se em relêvo com tal precisão e clareza, que o buril o mais delicado
não póde chegar-lhe em perfeição.
Eis-aqui portanto a que a galvanographia se reduz: 1.º, obter um relêvo por precipitação no
polo negativo; 2.º, obter o mesmo relêvo por corrosão no polo positivo. Por este methodo
foram já obtidas algumas gravuras de uma perfeição que deixa pouco que desejar. O auctor
dellas, que se chama Remon, prometteu expôr o seu methodo com toda a clareza possivel em
uma publicação que ha de sahir brevemente á luz. Se nella houver alguma coisa que possa
servir de illustração ao summario que acabamos de dar neste artigo, teremos o cuidado de
substanciar o que nos parecer mais interessante. Por agora serve só esta noticia de dar rebate
aos curiosos da nossa terra da revolução que actualmente se prepara no mundo industrial.
Diario do Governo, n.º 116 (17 Mai. 1844), p. 635.

1844-05-24 Noticias locaes. No dia 17 de Maio falleceu o Sr. José Alves Ferreira Lima, um dos mais
hábeis e felizes Retractistas desta Cidade. Este jovem Artista morreu Ethico, e a sua moléstia
foi longa e penosa, tanto que varias vezes se quiz suicidar. Foi enterrado na Igreja da Trindade
no dia 18 com a assistencia de alguns dos seus amigos.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 37 (24 Mai. 1844), p. 147.

1844-05-25 precisa-se na Typographia da rua Formosa d’um Compositor habil, quem se achar habilitado
para preencher este lugar queira fallar na mesma Typographia rua Formosa O Gratuito, n.º
243.
O Gratuito, n.º 373 (25 Mai. 1844), p. 2.

1844-05-29 O pintor inglez Mr. Jorge Healy recebeu do Rei Luis Filippe a comissão de copiar para a
galeria historica de Versailles muitos retractos de soberanos e outros grandes personagens de
Inglaterra, taes como Jorge 3.º, Guilherme IV, Duque de Malborough, Nelson, Pitt, Fox,
Wellington, etc. Os retractos originaes destas personagens se achão nos palacios de Windsor e
de S.James.
Periodico dos Pobres no Porto, n. 41 (29 Mai. 1844), p. 164.

1844-05-30 Photografie.
Na rua de S. Sebastião das Taipas n.º 39, 1.º andar, ao pé de S. Pedro de Alcântara, fazem-se
retratos pelo processo de Mr. Daguerre, em 10 segundos, com um bonito e pequeno quadro,
pelo preço de 2$400 rs., todos os dias das 7 da manhã até as 5 da tarde.
O Gratis, n.º 1493 (30 Mai. 1844), p. 1.
O Dez Reis, n.º 910 (1 Jun. 1844), p. 4.
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1844-06-00 Maravilhas da natureza, mesmo nos menores objectos.
Pegae n’um microscopio, e vêde a natureza reduplicar, por assim dizer, os cuidados, á
proporção que as suas obras diminuem de volume. Vêde o ouro, a purpura, o azul, o nácar, e
todos os esmaltes com que ás vezes, orna a pelle mais do mais vil insecto. Vêde a rede
scintillante com que enfeitou a aza do oução, esse brilhante diadema com que se aprouve em
cingir a cabeça da mosca.
A quem contempla a natureza em todas as suas relações, parece que a delicadeza procura
exceder, por toda a parte, a magnificiencia. Os olhos da balea, ou do elephante, apresentam, ao
exame, miudezas, que a sua pequenez esconde á vista do observador; e essas miudezas não são,
por certo, as ultimas em que acaba o trabalho; e essas mesmas partes, e as de que se compoem,
se acham em a retina, em a cornea do mosquito, que digo? Do animalculo, cuja existencia,
antes das invenções da optica, nem sequer se suspeitava!
Á medida que se foi aperfeiçoando o microscopio, tem-se visto apparecer a vida por toda a
parte. Os menores atomos se tornaram mundos habitados, e as menores gottas de licores, máres
piscosos; e todos esses entes imprevistos teem órgãos, cujas menores partes estão, para as suas
massas totaes, nas mesmas proporções que entre os animaes gigantescos; porque, finalmente,
elles teem as suas precisões, interêsses, instincto, costumes, amores, guerras; agitam-se,
sustentam-se, reproduzem-se. é um mundo tam real como o nosso, tam antigo como o nosso;
um mundo que, talvez, tenha abaixo de si outros mundos, que são para elle, o que elle é para
nós.
Atrever-vos-heis, depois d’isto, a julgar que a natureza despreza alguma cousa? Não; é a
mesma em tudo: e uma infinidade d’atomos, confusamente agitados ao grado do menor
assôpro, não é mais indifferente, para o poder que os rege, do que uma multidão de sóes; um
grão de poeira é tam rigorosamente pesado na balança da creaçao, como o astro que nos ceos
gyra; elle opprime, cede, resiste, influe no que o rodeia; exerce, em razão da sua massa, todos
os attributos que pertencem a massa total da materia: a natureza não o abandonara mais ao
acaso, do que o globo de Júpiter ou Saturno. Com effeito, imaginae que este grão de poeira esta
de mais ou de menos em a somma total das cousas, tudo se ressente, tudo está mudad, e o
universo deixa de ser o que é.
Bouffers (*)
(*) Le libre arbitre.
O Instructor Portuense, n.º 6 (Jun. 1844), p. 95-96.

1844-06-03 Oficina litográfica na rua Augusta, junto do Terreiro do Paço. O Gratis, n.º 1496 (3 Jun. 1844),
p. 1.

1844-06-07 papel para forrar salas. Na loja de Pedro Suere, na rua de Santo Antonio n.º 172, acha-se à
venda um lindíssimo sortimento de papel pintado para forrar salas, e bem assim grande porção
de magníficas gravuras.
A Coallisão, n.º 39 (7 Jun. 1844), p. 1.

1844-06-08 MADAME FRITZ, ultimamente chegada de Paris a Lisboa, vindo por Hespanha, tem a honra
de annunciar ao publico desta capital, que tira retratos ao DAGUERREOTIPO, coloridos e não
coloridos, de todos os tamanhos, desde a sexta parte do tamanho natural até o mais mínimo,
não empregando mais de 12 minutos em os tirar: a similhança e a perfeição dos ditos retratos,
são iguais aos dos mais celebres chymicos e retratistas de França e Alemanha, devendo isto aos
instrumentos e pratica que tem a dita senhora; as pessoas que queiram honra-la terão a bondade
de se dirigirem á rua do Ferragial de cima n.º 31, casa do Isidro. Preços: - os de tamanho
regular 2$400 réis, e coloridos 3$360.
A Revolução de Septembro, n.º 959, (8 Jun.1844), p. 4.
O Tribuno, n.º 189 (8 Jun. 1844), p. 4.

1844-06-08 Variedades. Um retrato. O Dez Reis, n.º 915 (8 Jun. 1844), p. 3-4. O Dez Reis, n.º 916 (10 Jun.
1844), p. 3. O Dez Reis, n.º 917 (11 Jun. 1844), p. 3. O Dez Reis, n.º 918 (12 Jun. 1844), p. 3-
4. O Dez Reis, n.º 923 (20 Jun. 1844), p. 2-3.

1844-06-12 Real theatro de S. João. Em beneficio da companhia nacional sobe amanhã á scena neste
theatro o drama intitulado – Miguel Ângelo de caravaggio – e que será representado pela
mesma companhia. Esta peça encerra muitíssimas belezas, e não temos duvidas de que
satisfará plenamente o publico, cuja protecção e benevolência nos solicitamos, em favor desta
companhia, que bastantes esforços tem feito para se tornar digna della.
A Coallisão, n.º 43 (12 Jun. 1844), p. 4.

1844-06-16 MADAME FRITZ, ultimamente chegada de Paris a Lisboa, vindo por Hespanha, onde suas
obras tiveram geral acceitação; tem a honra de annunciar ao publico d’esta capital, que tira
retratos ao DAGUERREOTIPO, tanto faz que o sol esteja coberto, como descoberto, chova, ou
não, coloridos e não coloridos, de todos os tamanhos, desde a sexta parte do tamanho natural
até o mais mínimo, não empregando mais de oito a dez segundos em os tirar: a similhança e a
perfeição dos ditos retratos, são iguais aos dos mais celebres chymicos e retratistas de França e
Alemanha, devendo isto aos instrumentos e pratica que tem a dita senhora; as pessoas que
queiram honra-la terão a bondade de se dirigirem á rua do Ferragial de Cima n.º 31, casa do
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não, coloridos e não coloridos, de todos os tamanhos, desde a sexta parte do tamanho natural
até o mais mínimo, não empregando mais de oito a dez segundos em os tirar: a similhança e a
perfeição dos ditos retratos, são iguais aos dos mais celebres chymicos e retratistas de França e
Alemanha, devendo isto aos instrumentos e pratica que tem a dita senhora; as pessoas que
queiram honra-la terão a bondade de se dirigirem á rua do Ferragial de Cima n.º 31, casa do
Isidro. Preços: - os de tamanho regular 2$400 réis, e coloridos 3$360.
A Revolução de Septembro, n.º 963 (16 Jun.1844), p. 4.
O Tribuno, n.º 193 (15 Jun. 1844), p. 4.

1844-06-17 A cidade de Nimes determinou fazer todos os annos uma exposição de productos de pintura,
esculptura, gravura e lythographia debaixo dos auspícios da administração municipal.
A Coallisão, n.º 46 (17 Jun. 1844), p. 4.

1844-06-25 O artista que mora na Rua de S. Sebastião das Taipas n.º 39, que faz retratos Daguerreotype,
tem a honra de prevenir o publico, que pode dispensar uma dia na semana para hir a caza de
qualquer pessoa que se queira utilizar do seu prestimo.
O Dez Reis, n.º 926 (25 Jun. 1844), p. 3.

1844-06-26 Visita artística do conde de Raczinski ao Porto.
Periodico dos Pobres no Porto, n. 90 (26 Jul. 1844), p.359.
Periodico dos Pobres no Porto, n. 98 (5 Ago. 1844), p.393.

1844-06-27 Sahio o n.º 8 da Galeria das Ordens religiosas e Militares desde a mais remota antiguidade até
nossos dias = contém duas estampas ricamente illuminadas, e uma folha de impressão =
continua a sahir de 15 em 15 dias. –Vende-se por assignatura a 120 rs., e avulso a 200 rs. cada
n.º na loja da viúva Henriques, rua Augusta n.º 1.
O Dez Reis, n.º 928 (27 Jun. 1844), p. 4.

1844-06-28 Madame Fritz.
Chegada ultimamente de Paris a Lisboa, tem a honra de annunciar ao publico, que tira retratos
ao daguerreotypo, coloridos e não coloridos de todas as qualidades e dimensões, desde a sexta
parte da grandeza natural até á mais mínima, empregando para isso o espaço de oito a dez
segundos, a maior brevidade conhecida até ao presente. A dita senhora querendo seguir a sua
marcha para outros pontos da península, adverte aos habitantes do paiz que queirão honra l’a
vindo retratar-se ou tomar lições da sua arte, que a acharão na rua do Ferregial de Baixo n.º 6,
desde as 8 horas da manhã até ás 6 da tarde, não obstante o tempo que fizer.
O Periodico dos Pobres, n.º 63 (28 Jun. 1844), p. 252.

1844-06-29 Papeis pintados. Mauricio Buisson, rua de santo Antonio n.º 21 e 22 tem recebido sortimento
de papeis pintados para forrar sallas, asssim como tambem payzagens.
O Gratuito, n.º 387 (29 Jun. 1844), p. 1.

1844-07-01 Juizo final – Lithographia.
O juizo final de Miguel Ângelo Buonarotti, apesar dos criticos, tem sido e há de ser um modelo
sublime e inimitável de correcção de formas e energia de caracteres. Fazê-lo conhecido é um
grande serviço, e esse grande serviço fê-lo o Sr. Dr. Costa Paiva com publicar um contorno
litohgraphado pelo Sr. Lapa e Faro, estudante da Eschola Medico-cirurgica. Esta lithographia
tem sido distribuída gratuitamente aos amigos do Publicador, e a quasi todos os professores das
differentes Academias. O Sr. Costa Lima Júnior, no dia 11 de Junho em que a estampa lhe foi
entregue, fez um improviso que nos foi communicado por um seu amigo e collega, e que nós
julgamos mui digno de publicar.
Periodico dos Pobres no Porto, n. 68 (1 Jul. 1844), p. 274.

1844-07-01 FANTASMAGORIA ou METAMORPHOSES FANTASMAGORICAS.
Situada ao cimo da rua de Sancto Antonio n.º 77 e 78: está visível todos os dias ás 4 horas e
meia da tarde até ás 10 da noite.
PROGRAMA.
Vinte vistas differentes fantasmagoricas.
NEORAMA.
Vista do Caes do Sodré em Lisboa, ao luar.
Vista da Ponte dos Suspiros, em Veneza, ao luar.
Incêndio da Igreja de S. Paulo em Roma em 1832.
COSMORAMA.
Vista de Messina, na Sicília.
Vista da Ilha da Madeira.
Preço d’entrada (frente) 160, 2.ª classe 80 reis. Meninos até a idade de 10 annos pagaráõ
metade. Domingo 22 de corrente mudança de vistas. Cadix e Gibraltar, interior da inquisição
em Lisboa. Cemiterio !únel!râneo, em Palermo. O !únel por baixo do rio Tamisa, em Londres.
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Periodico dos Pobres no Porto, n.º 217 (21 Dez. 1844), p. 477.
Azeite
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 218 (22 Dez. 1844), p. 483.

1844-07-03 Acaba de publicar-se o 3.º n.º do Jornal de Bellas Artes, contém:
Texto.

Ancilla Domini – quadro de Raphael – pelo Sr. Silva Leal.
Porta lateral da igreja de S. Julião, em Setubal – pelo Sr. Varnhagen.
Antigo costume trajos portugueses – pelo Sr. Silva Leal.

Estampas e vinhetas.
Copia da Madona da Annunciação, em desenho lithographico, pelo Sr. Bordallo Pinheiro.
Vinheta em madeira, desenho do Sr. Bordallo Pinheiro, gravura do Sr. Coelho.
Idem, pelos mesmos. Copias das esculturas do tumulo de D. João I, e do capacete e espada
deste monarca.
Cópia do baixo relevo do Sr. Cerqueira na exposição académica de 1843, representando o
juramento do Viriato; desenho a contorno pelo Sr.. T. da Annunciação e gravura em cobre pelo
Sr.. Fonseca Junior.
O desenho que com este numero se publica da Madona d’annunciação de Raphael, é cópia do
celebre quadro deste author que por muitos anos se conservou no extincto seminario de
Bracanes em Setubal.
Publica-se sem artigo especial a estampa do baixo relevo do Sr.. cerqueira, para se satisfazer
com ella ao programma, porque desta producção se fallará no artigo da exposição, onde foi
exhibida, e ao qual a estampa foi pertendendo.
Sai este numero retractado por motivos do transtorno geral de todos conhecido: e pela mesma
causa não póde ainda dar-se conta da exposição da academia das Bellas Artes, o que se fará no
seguinte numero que já se acha no prelo.

Condições da assinatura.
Cada numero conterá pelo menos 16 paginas d’impressão, assetinadas pela prensa hydraulica,
duas estampas gravadas ou lithographadas, e alguns ornatos ou vinhetas desenhados e gravados
em madeira como illustrações ao texto.
No fim de 12 numeros desta publicação os srs. Assignantes receberão um frontespicio com
ornatos analogos aos assumptos de que trata o Jornal, e o indice geral das materias do mesmo
volume.
Subscreve-se em Lisboa no escriptorio da redacção na rua do Arco da Bandeira, n.º 59, 2.º
andar – aonde deverá ser dirigida toda a correspondencia, porte franco, aos editores Manoel
Maria Bordallo Pinheiro e José Maria Baptista Coelho.
Acha-se a venda em Lisboa nas lojas da rua Augusta n.º 1, 120 e 195; rua do Ouro n.º 62 e 93;
ao Chiado n.º 6, calçada dos Paulistas n.º 54, rua da Esperança n.º 150. – Porto na loja de
Novaes. – Coimbra, na loja da imprensa da universidade.
Preços. – assignatura por três mezes 1:200 rs. – seis meses 2:160 – anno 4:200 – avulso 410.
Os srs. Subscriptores de Lisboa satisfarao o preço respectivo de cada numero a recepção do
mesmo: os das provincias remetterão logo á entrega do primeiro numero, e pelo seguro do
correio, a importancia da sua assignatura por qualquer das três épocas supra designadas.
O Correio portuguez, n.º 681 (3 Jul. 1844), p. 5376.

1844-07-04 Serra do Pilar festejar “a imagem do milagroso Santo Antonio, com exposição, musica cantada
e sermão, e na véspera musica regimental e fogo preso, e do ar, havendo algum de differentes
cores”.
A Coallisão, n.º 59 (4 Jul. 1844), p. 1.

1844-07-10 O artista, que mora na Rua de S. Sebastião das Taipas n.º 39, continua a tirar retratos
Daguerreotipe em sua casa, ou em casa de qualquer pessoa que se queira utilizar do seu
prestimo.
O Dez Reis, n.º 938 (10 Jul. 1844) ,p. 4.

1844-07-15 Declaração. A empreza do Theatro de S. Carlos soube com magoa, que o seu programma para
as novas assignaturas, em que se annunciava o comtracto feito com Mr. Avrillon, director de
uma companhia franceza de mimica, para dar representações neste theatro, desde o começo de
Agosto até 10 de Outubro, não fôra bem acolhida pelos frequentadores, que só conhecem mr.
Avrillon como director de uma companhia equestre, e, talvez, pela demasiada concisao do
sobredito programma, com o receio de que a nossa scena lyrica se tornasse em circo de
quadrupedes. […continua sobre assunto: Avrillon não terá aqui nada de equestres ou de
ginasticos; grande espectaculos históricos, tirados de episodios das guerras, ou peças comicas]
O Correio portuguez, n.º 691 (15 Jul. 1844), p. 5416.
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1844-07-15 Zenoglio, professor de dança do extincto Collegio dos Nobres, morador na rua do Loreto n.º 41
– 3.º andar, participa aos Srs. Amadores, que ensina La Polka, dança que tanto fanatismo fez
em Paris e Londres.
O Gratis, n.º 1527 (15 Jul. 1844), p. 1.

1844-07-31 Antiguidades. – annuncia-se a próxima chegada a Paris d’um precioso monumento, enviado do
Egypto ao ministro de instrucção publica, para a biblioteca real, e vem este a ser, os baixo
relevos das salas dos antepassados de Maeris, achados entre as ruínas de Karnack por um
francez que habita no Egypto ha muitos annos. Estes baixos-relevos apresentam perto de
sessenta retratos dos antigos Pharaós, collocados pela sua ordem dynástica, e formam uma
aquisição de maior importância para a sciencia histórica.
A Coallisão, n.º 81 (31 Jul. 1844), p. 4.

1844-08-07 Bellas Artes. Vimos uma imagem de S. José em barro, feita pelo sr. Luiz Pereira Bernardes
Braga, discípulo da Academia de Bellas Artes desta cidade, a qual he mais huma prova da
summa habilidade deste artista portuense, que esta trabalhando em hum Apollo.
O Periodico dos Pobres, n.º 97 (7 Ago. 1844), p. 388.

1844-08-08 Acha-se nesta cidade o Snr. Almeida, zeloso empregado da Universidade de Coimbra,
preparador do gabinete de história natural da faculdade de philosophia, enviado por esta
corporação a fim de colher exemplares zoológicos para a collecção do mesmo. (…) ainda ha
pouco entraram no de physica instrumentos e machinas moderníssimas, taes como uma bela
pilha voltaica, uma machina para douradura, outra electro-magnetica, e outras muitas. Para os
gabinetes de agricultura e technologia também vieram ricas colllecções d’estampas, e alguns
modellos de machinas.
A Coallisão, n.º 88 (8 Ago. 1844), p. 4.

1844-08-12 O conde de Raizinski, ministro da Prussia. = Havendo S. E. partido para Vizeu, como
annunciámos em 16 de Julho, estava de volta nesta cidade do Porto ao cair da noite do dia 2 do
corrente, a horas em que ainda não pode assistir n’um camarote á representação da companhia
italiana no real theatro de S. João. Em todo o dia 3 e hontem examinou S. E. a cathedral e
varias igrejas aonde havia a observar pinturas, architectura, ou qualquer objecto de celebridade,
guiado pelos conhecimentos e gosto artistico do Sr. J. J. Forrester, S. E. se dirigiu também a
Villar á galeria do Sr. A. B. Ferreira, e visitou o Sr. J. N. Gandra em sua casa, comunicando-
lhe o resultado satisfatorio das indagações, não só a respeito da identidade da patria do celebre
pintor Vasco Fernandes, conhecido pelo nome de Grão Vasco, verificado pelo próprio assento
do baptismo em Vizeu por diligencias e esforços do Sr. Barardo, mas também da existencia dos
paineis apontados como seus originaes no manuscripto da biblioteca publica portuense, cujo
ponto de comparação com os quadros atribuidos a este grande genio portuguez vai dar a devida
luz á história da pintura em Portugal. Ás 5 horas da tarde de hontem foi o illustre conde jantar a
casa do Sr. VanZeller, consul da Prussia nesta cidade. S. E. passou de Vizeu a Lamego,
embarcando na Regoa para o Porto. Hoje ás seis horas da tarde, tanto elle como os dous artistas
que o acompanham, o Sr.. Fonseca e o Sr.. Santos, partiram para a Foz a esperar o paquete
inglez de vapor que passa de Inglaterra para Lisboa. (Pobres no Porto)
O Correio portuguez, n.º 714 (12 Ago. 1844), p. 5508.

1844-08-13 Gram-Vasco. Periodico dos Pobres no Porto, n. 105 (13 Ago. 1844), p. 421.
1844-08-13 Cosmorama. Primeira exposição da Revista Europea.

Praça de D. Pedro n.º 54, esquina da rua dos Loyos.
A 1.ª exposição consta de 12 vistas todas diffferentes, algumas das quaes tem grangeado ao
artista louvores dos mais notaveis amadores.
O local desta exposição está aberto todos os dias desde 6 horas da tarde até 10 da noite.
Cada exposição durará sómente 10 dias; e não serão repetidas as vistas que nela forem
appresentadas.
Cada pessoa paga por entrada … 240 réis.
Meninos, até 10 annos d’idade… 120 réis.
O Gratuito, n.º 406 (13 Ago. 1844), p. 1.

1844-08-21 Daniel d’Almeida Navarro  faz publico que no proximo futuro S. Miguel, transfere o seu
Collegio da rua do Laranjal, para a do Bomjardim para a casa chamada do Paraiso ou do peixe.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 717 (21 Ago. 1844), p. 2.

1844-09-03 A exposição da sociedade promotora da industria nacional vai abrir a 8 de Setembro,
adiamento causado pelo desejo manifestado por alguns artistas e fabricante a esta sociedade
para que pudessem concluir alguns artefactos que haviam começado…
A Coallisão, n.º 109 (3 Set. 1844), p. 3.

1844-09-05 [matrículas Academia Portuense de Belas Artes] A Coallisão, n.º 111 (5 Set. 1844), p. 1.
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1844-09-05 Movimento d’artistas. Rossi parte desta cidade pelo proximo vapor para Lisboa; Botelli
também parte para Lisboa, e dalli para Paris. Flávio demora-se alguns dias na Foz, e depois
parte para Madrid; o celebre Lablache partiu de Londres para sua casa de campo nas
vizinhanças de Paris; Costa, regente da orchestra da opera de Londres, foi para os banhos de
Eims; Grisi Mário, e outros partiram da metrópole britannica para Dublin (Irlanda), Persiano,
Fornasari e outros partiram para as províncias a dar concertos; cerito e S. Leon ficam na
Inglaterra; esta admirável bailarina visitará Bristol e Brighton; mademoiselle Edele Dumilatre
está escripturada para o theatro Drury Lane.
A Coallisão, n.º 111 (5 Set. 1844), p. 3.

1844-09-05 Bellas Artes. Correspondencia.
[ideia do leitor Joaquim Moreira de Araújo sobre estátua equestre, ultimamente erigida em
Londres pelo corpo do commercio ao Duque de Wellington; e a nossa estatua equestre de El-
rei D. José, de que foi fundidor Bartholomeu da Costa, e escultor Joaquim Machado de Castro,
inaugurada na praça do commercio, geralmente reputada como a mais bella e regular da
Europa, obra do grande genio do Marquez de Pombal, o maior politico do seu século]
O Correio portuguez, n.º 734 (5 Set. 1844), p. 5583.

1844-09-06 Domingo 8 do corrente, um dos antigos caixeiros do Marrare, vai de novo abrir a loja do
Bernabé, ao largo de Santa Justa. Os generos serão todos da melhor qualidade, e o serviço se
fará com o maior asseio possivel.
O Correio portuguez, n.º 735 (6 Set. 1844), p. 5592.

1844-09-06 Publicações litterarias.
Os mysterios de Lisboa, romance original, edicção illustrada com mais de 100 gravuras e
vinhetas em madeira.
Londres e Paris sai duas terras abençoadas no mundo civilisado, e merecem das pennas dos
habeis escriptores as excellentes producções litterarias dos seus Mysterios. […] será publicada
a nossa obra em cadernetas semanaes, contendo duas folhas de impressão, pelo preço de 40 réis
cada uma; pagos no acto de entrega. […]
O Correio portuguez, n.º 735 (6 Set. 1844), p. 5592.

1844-09-07 ultimo e interessante aviso.
Relativo á 3.ª exposição da Revista Europea, exposta na Praça de D. Pedro, esquina da rua dos
Loyos n.º 54.
Domingo, ultimo dia da 3.ª exposição, pedimos aos verdadeiros amantes, que visitem esta
magnifica exposição, que não tornará a ser exposta.
Segunda feira 9 do corrente repetição da 1.ª exposição até ao dia 15.
De 16 a 22 repetição da 2.ª exposição; e esta será a ultima exposição da Revista Europea.
Estará aberto o local todos os dias desde 6 horas da tarde até 10 da noite.
Cada exposição durará sómente 10 dias; e não serão repetidas as vistas que nela forem
appresentadas.
Cada pessoa paga por entrada … 240 réis.
Meninos, até 10 annos d’idade… 120 réis.
O Gratuito, n.º 417 (7 Set. 1844), p. 1.

1844-09-10 Lithographias Portuguezas por J. J. Lopes. [cf. n.º 301 (22 Dez. 1843), p. 1204]
O Periodico dos Pobres, n.º 140 (26 Set. 1844), p. 560.

1844-09-10 Publicou-se recentemente em Londres hum magnifico retrato de Muley Add-El-Rhaman,
imperador de Marrocos, primorosamente gravado em madeira. Está representado a cavallo…
O Periodico dos Pobres, n.º 126 (10 Set. 1844), p. 504.

1844-09-11 Jornal recreativo e pittoresco (comunicado).
Attrahidos pela brilhante descripção do n.º 3 do jornal Recreativo e Pittoresco, visitamos o
local da exposição da Revista Europea, vulgo “Cosmorama” ou “Cosmoneorama”, ou ambas
estas cousas. Confessamos que ficamos maravilhados, e que se nos avisaram saudosas
recordações – as da infância. Em verdade, o interior da magnifica cathedral de Notre Dame de
Paris, em ponto parente do natural, onde se vê passar uma procissão, cujo pessoal consta de
figuras de 4 a 6 pollegadas de altura, já se sabe, depois da illusão optica, com acompanhamento
da musica de uma destas caixinhas francesas, vulgares, trouxe-nos imediatamente á lembrança
os bellos tempos da nossa igrejinha, e as ceremoniaticas missas que então diziamos, revestidos
da nossa elegante casula de papel pintado. Com effeito, quem ler uma tal descripção, não póde,
de certo, deixar de admirar a impudencia e attrevimento, com que seu author mr… de tal, mófa
assim impunentemente do bom senso de uma cidade inteira! Nunca vimos cousa naquelle
genero, mais ridiculamente miserável; exceptuando uma ou duas vistas, quasi soffriveis, o resto
é o mais podre que póde apresentar-se; são pinturas destas que nos mandam os aldeões dos
arredores de Nuremberg, e que se compram nas feiras de S. Miguel, e de S. Lazaro, pela
módica quantia de 10 reis o cento e com as quaes ajudados do vidro de uma lanterna de furta-
fogo, podemos ter um cosmorama domestico e económico, que em merecimento nada ficaria a
dever ao de mr…. de tal. Este mr. suppõe illudir-nos opticamente a razão. Que idea ficaríamos
fazendo dos artistas estrangeiros, se delles não tivéssemos outro conhecimento, a julgar pelas
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arredores de Nuremberg, e que se compram nas feiras de S. Miguel, e de S. Lazaro, pela
módica quantia de 10 reis o cento e com as quaes ajudados do vidro de uma lanterna de furta-
fogo, podemos ter um cosmorama domestico e económico, que em merecimento nada ficaria a
dever ao de mr…. de tal. Este mr. suppõe illudir-nos opticamente a razão. Que idea ficaríamos
fazendo dos artistas estrangeiros, se delles não tivéssemos outro conhecimento, a julgar pelas
bellas estampas que o mr. nos apresenta? E do apurado gosto dos habitantes de Paris, Londres,
etc etc., onde ellas tiveram tanto acolhimento? De certo que nenhum pai de familia mandará
mais seus filhos viajar á França, Inglaterra, ou Itália, para instruir-se em Bellas Artes,
principalmente na pintura, pois que qualquer dos nossos mestres de = o sol quando nasce é para
todos = nos apresenta diariamente nos retábulos dessas immensas tabernas o fructo dos seus
talentos, nada inferiores aos triunphos dos tres artistas romanos. Quando deixarão estes
saltimbancos de perseguir-nos?!
Para finalisar, aconselhamos aos nossos patrícios que quizerem certificar-se da verdade do que
deixamos dito, que esperem a baixa do cambio, que agouramos na tardará a vir ao pobre
pataquinho, não obstante o emphatico aviso de que não se alteraria a primeira taxa da entrada,
e então terão o gosto de vêr em mal distinctas pincelladas =o parto da montanha= por um preço
que não póde dizer-se caro.
O Cosmopolita, n.º 75 (11 Set. 1844), p. 2.

1844-09-16 O Cosmorama da Praça de D. Pedro ou A REVISTA EUROPEIA.
Em consequencia da affluencia de visitantes que ainda concorrem á primeira exposição do
Cosmorama, esta exposição continua, e se annunciará pelos jornaes, quando a immediata a ha-
de substituir-se.
O Cosmopolita, n.º 77 (16 Set. 1844), p. 4.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 730 (20 Set. 1844), p. 1.
O Gratuito, n.º 421 (17 Set. 1844), p. 1.

1844-09-16 O Cosmorama da Praça de D. Pedro ou A Revista Européa.
Em consequencia da affluencia de visitantes que ainda concorrem à primeira exposição do
Cosmorama, esta exposição continua, e se annunciará pelos Jornaes, quando a immediata a ha-
de substituir.
O Cosmopolita, n.º 77 (16 Set. 1844), p.4.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 730 (20 Set. 1844), p. 1.

1844-09-19 Exposição de manufacturas nacionaes promovida pela Sociedade Promotora da Industria;
patente e publica todos os dias no extincto convento dos Paulistas.
[…] Segue-se ainda outra sala aonde estão amostras dos productos da nossa lithographia:
belíssimas estampas de muitos e variados géneros, entre os quaes merece disntincção particular
o retracto de el-rei Luiz Filippe, que aparece estar-nos dizendo – “Avante portuguezes na
carreira da industria fabril para que tendes tanto génio, avante; porque esta industria anima a
agriculturadando conuno aos seus productos, anima o commercio porque tambem consome as
matérias primas, ue se criam por outras terras […]. N’esta mesma sala ha tambem varios
quadros a côres, com as vistas de Cintra e o novo palacio de Suas Magestades. Ha baixos
relevos e uma belíssima peça de alabastro, feita na officina da rua dos Capelistas; alem de
muitas coisas curiosas.
Revista universal lisbonense, n.º 9 (19 Set. 1844), p. 97-99.

1844-09-19 Exposição da Industria Portuguesa em 1844.
[…] o galvinismo, esse descobrimento notavel, do celebre medico de Bolonha, sabiamente
aproveitado por Volta, tambem figura na exposição, applicado a diversos objectos de ferro,
como tinas, regadores, redes de arame, pregos, cavilhas, etc. todos elles, muito mais duráveis
do que o proprio metal de que são construídos, graças ao galvinismo que lhe dera forças para
resistir a seu implacável inimigo, a ferrugem. Todas estas peças, de ferro galvanisado
pertencem á fabrica do Sr. conde do Farrobo, modernamente erigida no Ginjal.
Pasma a imaginação ao ver como de um nada, de umas pernas de rã, se levantou o maior poder
physico que se conhece. – o acaso é tambem um génio.
J. da C. Cascaes.
Revista universal lisbonense, n.º 9 (19 Set. 1844), p. 99-100.

1844-09-23 A revista Europeia na Praça de D. Pedro.
Mudança de exposição, desde segunda feira 21, até ao fim do corrente mez de Setembro; esta
exposição consta de 6 vistas novas, e 6 da segunda exposição.
O Cosmopolita, n.º 80 (23 Set. 1844) ,p. 4.
O Cosmopolita, n.º 81(26 Set. 1844), p. 4.

1844-09-23 Cosmorama da Praça de D. Pedro ou A Revista Européa.
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Hoje 21 de Setembro, mudança de vista até o fim do mez, são expostas 6 vistas da segunda
exposição, e mais 6 vistas novas.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 731 (23 Set. 1844), p. 1.

1844-09-27 A eschola polytechnica.
O Cosmopolita, n.º 82 (27 Set. 1844), p. 4.

1844-09-27 Aviso interessante e ultimo relativo á Revista Européa situada na Praça de D. Pedro.
São expostas 6 vistas da segunda exposição, que são: vista de uma execução da Inquisição, em
Lisboa em 1740, Cadix, Gibraltar, Monte Etna, porto e cidade de Havana, a entrada do porto de
Marselha – vistas novas, Cáes de Sodré em Lisboa vista de noite ao clarão da Lua, Jardim e
Palacio Real de Versalhes perto de Paris, ruinas do Palacio de Nero em Roma, exterior do
Pantheon d’Agrippa em Roma, Palacio de Walter Scott em Escossia, vista de um Palacio
antigo em Inglaterra.
Domingo ultimo dia da exposição da Revista Europêa.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 733 (27 Set. 1844), p. 1.
O Gratuito, n.º 426 (28 Set. 1844), p. 1.

1844-09-28 Disposições sobre instrução pública. Diario do Governo, n.º 230 (28 Set. 1844), p.1107-1111.
1844-09-29 A revista Europeia na Praça de D. Pedro. Ultima exposição.

No domingo proximo 29 do corrente, terminam as exposições, com as seguintes vistas, da 2.ª
exposição: um auto de fé em Lisboa em 1740 – Cadiz – Gibraltar – Monte Etna – Porto e
cidade d’Havana – A entrada do porto de Marseille = Vistas novas: Caes do Sodré em Lisboa,
vista de noite ao clarão da lua – Jardim e palacio de Versailles, perto de Paris – Ruínas do
palacio de Neron em Roma – Palacio de Walter Scott na Escocia – Um palacio antigo de
Inglaterra – Exterior do pantheon d’Agrippa em Roma.
O Cosmopolita, n.º 83 (29 Set. 1844), p. 4.

1844-09-30 Collegio da Portela. Padre Jeronimo da Costa do Rozario, não podendo por justos motivos ir
pessoalmente participar a seus discipulos, e amigos a mudança do seu Collegio, faz publico
que tem mudado o dito Collegio para a Portella, Rua de Santo Amaro n.º 15, e no dia 7 de
Outubro abrirá as suas aulas.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 734 (30 Set. 1844), p. 1.

1844-10-00 Historia da arquitectura. O Instructor Portuense, n.º 10 (Out.1844), p. 153-158. O Instructor
Portuense, n.º 11 (Nov.1844), p. 164-171. O Instructor Portuense, n.º 12 (Dez.1844), p. 179-
181.

1844-10-01 […] Na sala dos desenhos havia boas lythografias e quadros: deste tinham o nome de Muriel,
Dufourq, e Rochencourt. As lythografias do sr. Torster do Porto são por todos admiradas, as do
sr. Lopes excedem toda a expressão. O retrato de Luiz Fillipe estava na pedra, se impresso no
papel ficar como nos pareceu, será a melhor lythografia que em Portugal se tem feito.
O Senhor fóra (esta frase entende-se tão bem como se entendia a verdade do quadro), que
recolhia para a igreja da Magdalena, é perfeito. O baixo relevo em madeira, que representa o
infante D. Henrique despedindo os navegadores que foram descobrir a Madeira, é obra muito
prima. O retrato do Duque de Lafões feito a palheta em uma massa que depois toma a dureza
da pedra, é o mais delicado, e o mais bem acabado dos objectos que vimos (…)
A Revolução de Septembro, n.º 1051 (1 Out. 1844), p. 3.

1844-10-03 Exposição da Industria Portuguesa em 1844.
[welhouse, Ribeiro, Roquemont]
Revista universal lisbonense, n.º 11 (3 Out. 1844), p. 121-124.

1844-10-07 Mina de pedra lithographica.
Lê-no no Tempo: D. José Jordana descubrio na comarca de Mirallet (Catalunha) huma veia de
pedra lithographica de tão boa qualidade como as melhores da Suissa. Esta preciosa descoberta
póde emmancipar a lithographia em Hespanha da dependência em que se acha das outras
nações, pela falta de ter apparecido até hoje no nosso paiz, huma pedra própria para este genero
de trabalho.
O Periodico dos Pobres, n.º 149 (7 Out. 1844), p.595.

1844-10-08 Academia portuense das Bellas Artes.
Prémios de desenho ano lectivo 1843-44… Miguel Joaquim XAVIER de Novaes…Francisco
J. Resende.
A Coallisão, n.º 139 (8 Out. 1844), p. 1 + 3.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 154 (9 Out. 1844), p. 219.

1844-10-22 Douradura galvanica.
Mr. Charlos Anbert, discípulo do Professor Ruolz de Paris, se offerece a ensinar aos senhores
artistas, e aos amadores desta cidade o novo processo usado em França para dourar e pratear
por meio da pila galvânica; este dourado que se faz sem a ajuda do mercúrio he garantido da
maior solidez. Não devendo demorar-se nesta capital mais do que 8 dias, convida aos amadores
virem procura-lo todos os dias das 3 ás 4 da tarde, na sua habitação = Estrella do Norte = Largo
de S. Paulo.
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artistas, e aos amadores desta cidade o novo processo usado em França para dourar e pratear
por meio da pila galvânica; este dourado que se faz sem a ajuda do mercúrio he garantido da
maior solidez. Não devendo demorar-se nesta capital mais do que 8 dias, convida aos amadores
virem procura-lo todos os dias das 3 ás 4 da tarde, na sua habitação = Estrella do Norte = Largo
de S. Paulo.
O Periodico dos Pobres, n.º 162 (22 Out. 1844), p. 648.

1844-10-26 precisa-se d’um Official impressor que saiba perfeitamente da sua arte. Quem estiver nas
circumstancias dirija-se á Typographia Commercial rua de Bello monte. Adverte-se que é para
fóra da Cidade, e no acto se apresentarão as condições.
O Gratuito, n.º 438 (26 Out. 1844), p. 1.

1844-11-13 Publicações litterarias.
O espirito da novidade é o presidente nato do gosto da epoca, tudo que aprimora com a
duração, tem o cunho da decrepitude e como tal sem vida. Ora nós que conhecemos a molestia
actual, também lhe applicaremos o remedio. Declarou-se um fernezim Jornalistico; e com
haver de tudo, ninguem se lembrou ainda de apresentar tudo, em um só ponto de vista, para
que a economia, metta essencial, se unisse com a utilidade. E quem póde fazer tanto? Nós vo-
lo dizemos:
O jardim das Damas,
Semanario romantico, dramatico, harmonico, litterario, poetico, noticioso, analytico,
enigmatico, chistoso, critico, com quadros, debuxos e figurinos de moda, etc. etc.
Será possivel! Nos parece ouvir de todas as boccas. É, e não só isto como a edição mais
pomposa, e de maior gosto que até hoje se tem visto sair dos nossos prelos e lithographias, e
um Jornal positivamente rico e dedicado ao grande mundo, muito em particular para o nosso
tão magico e energico sexo feminino. E o Jornal, que conterá 12 paginas de impressão, no
formato de 8.º grande francez, em typos novos e do ultimo modelo, um romance sempre
interessante e muitas vezes original, um drama de sentimento ou galanteio de 1 ou 2 actos, tudo
quanto houver de variedades, poesias anacreônticas ou lyricas, charadas; noticia
circunstanciada dos theatros, annuncios dos espectaculos semanaes e futuros, bem assim
d9assemblea, baile, acompanhado isto uma estampa, em papel velino, de cada romance, ou
scena do drama, e alternadamente bonitas waltzs e contradanças, ou os mais mimosos
fragmentos das operas para piano forte, e piano e flauta, lindos debuxos para bordar, e noticias
das modas para damas e cavalheiros, sendo o ultimo numero do mez acompanhado com um
nítido e colorido figurino. O papel que hade conter a impressão será de superior qualidade, por
consequencia o mais caro, e todos os titulo dourados.
Vereis agora se houve um Jornal mais digno de uma côrte como a da grande capital de Lisboa,
Jornal que caracterisará em qualquer reunião de tom uma alta personagem a quem apresentar o
jardim das damas.
Este Jornal publicar-se-ha todos os sabbados, e só se venderá nos theatros ou lojas de mrs.
Plantier [Langlet, Silva e companhia, ; assinaturas em casa de F. da C. Nascimento, rua da
Rosa das Partilhas n.º 103]
O Correio portuguez, n.º 792 (13 Nov. 1844), p. 5818.

1844-11-27 Arte de conhecer os homens, pelos gestos, atitudes, e andar, ornado de 32 estampas
illuminadas. Vende-se esta curiosa obra por 600 reis, na loja de Bordalo, rua augusta n.º 195,
nesta loja se comprao livros usados, e romances de Paulo Kok, e de outros autores, e se trocao
por outras obras.
O Periodico dos Pobres, n.º 193 (27 Nov. 1844), p. 772.

1844-12-13 Foi nomeado para secretario da academia Luiz Albano Pinto da Fonseca. A noticia diz:
“Achava-se vago desde a morte do sr. Padre Paulino José de carvalho, e tinha sido exercido
ultimamente por um dos lentes ou substitutos. Quando o sr. Costa Cabral reformou a academia,
podia ter determinado que um dos substitutos servisse de secretario; mas parece que ja então
havia a tenção de o conferir a algum afilhado do ministro!
A Coallisão, n.º 195 (13 Dez. 1844), p. 2.

1844-12-21 Sociedade Promotora das Bellas Artes na Escócia.
José James Forrester, Secretario Honorário, avisa aos Srs. Assignantes que as gravuras para o
corrente anno já chegáram, e acham-se em seu poder para a distribuição. Roga-se áquelle Srs,
que dentro d’oito dias não forem entregues da sua Estampa, o favor de a mandar procurar no
Escriptorio do annunciante, onde se recebem assignaturas, e onde se póde vêr a Lista dos
Prémios que sahirão aos Assignantes. Porto, 16 de Dezembro de 1844.
A Coallisão, n.º 202 (21 Dez. 1844), p. 2.

1844-12-23 Fantasmagoria ou metamorphoses fantasmagoricas.
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Situada ao cimo da rua de St.º Antonio n.º 77 e 78: Está visivel todos os dias ás 4 1/2 da tarde
até ás 10 da noite.
Programa.
O curioso infernal. O maravilhosos borrifador, o tempo perdido. Saudação aos Espectadores, o
grande Confucio metamorphoseado em esqueleto. A morte a sahir d’um tumulo. A cabeça de
Medusa. A terrivel suspresa ouo ultimo adeus da noite. A vingança diabolica. Lucifer a voltear-
se. um esqueleto, brincando com a cabeça. O mocho a bater as azas. O astronomo dos infernos,
ou o Cometa incomprehensivel. Cupido a bafejar. O Vampiro ou o Bebedor de Sangue. O
esqueleto ou os 3 avisos. A feiticeira infernal a transformar-se em formosa rapariga. O Satyro.
O esqueleto ou a saudade. O passeio dos mortos.
Neorama.
Vista do Caes do Sodré em Lisboa, ao luar. Vista da Ponte dos Suspiros, em Veneza, ao luar.
Incendio da Igreja de S. Paulo em Roma em 1832.
Cosmorama.
Vista de Messina, na Sicilia. Vista da Ilha da Madeira.
Domingo 22 do corrente mudança de vistas.
Vista de Cadix. Gibraltar. O interior da Inquezição em Lisboa. um Cemiterio subterraneo em
Palerno. O tunel em Londres.
Preço d’entrada (frente) 160, 2.ª classe 80 rs. Meninos até a idade de 10 annos pagaráõ metada.
Gratis, jornal de annuncios, n.º 771 (23 Dez. 1844), p. 2.
[cf. Periodico dos pobres no Porto, n.º 217 (21 Dez.1844), p. 476.]

1844-12-27 [Documentos sobre comercio dos vinhos do alto douro, Forrester].
A Coallisão, n.º 205 (27 Dez. 1844), p. 4.

1845-01-07 [crónica sobre dois gravadores alemães: Van-Brechs]
O Periodico dos Pobres, n.º 6 (7 Jan. 1845), p. 23-24.

1845-01-09 [Catálogos dos produtos da Exposição da Indústria portuguesa].
O Periodico dos Pobres, n.º 8 (9 Jan. 1845), p. 32.

1845-01-09 Exposição da industria francesa em 1844.
Diario do Governo, n.º 8 (9 Jan. 1845), p. 31.

1845-01-09 Academia Lisbonense de Bellas Artes.
Vimos um opúsculo impresso em 1843, que contém os estatutos desta respeitavel corporação;
os nomes dos seus augustos protectores, a relação de seus empregados, com a designação de
seus vencimentos, as listas dos académicos honorários, e dos de mérito. Residem actualmente
no Porto os seguintes académicos honorarios: os snrs. Antonio Dias de Oliveira, ministro e
secretario d’estado honorário – João Allen, negociante – Joaquim Velloso da Cruz, juiz de
Direito – José Gregório Lopes da Camara Sinval, lente da eschola medico cirúrgica – José
Pinto Soares – director da companhia da agricultura dos vinhos do Douro – José da Silva
Passos, proprietário – e académicos de mérito, Francisco Antonio da Silva Oeirense, gravador,
e lente da academia portuense de Bellas Artes – e José James Forrester, negociante britannico.
Falleceu no anno passado a académica de mérito a exc.ª snr.ª D. Maria Margarida Ferreira
Borges, esculptora.
A Coallisão, n.º 6 (9 Jan. 1845), p. 3.

1845-01-10 [experimentou-se sacada mecânica para incêndios inventada por Manoel L. dos Santos]
O Periodico dos Pobres, n.º 9 (10 Jan. 1845), p. 35-36.

1845-01-12 Estampa de S. M. Luís Filipe pelo Sr. Lopes, “lápis celeste”.
+ pintura de cena para teatro do Salitre.
O Periodico dos Pobres, n.º 10 (12 Jan. 1845), p. 40.

1845-01-13 Bellas artes. Um dos maiores defeitos dos retractos era sem duvida a incerteza de se poder
contar que elles representavam com fidelidade o original. Depois de passado algum tempo,
quando tem deixado de existir as pessoas retractadas, com que certeza se póde preferir entre
diversos retractos de um mesmo individuo, todos differentes, como muitas vezes acontece,
aquelle que na verdade é o authentico? A invenção do daguerreotypo deu aos retratos a
authencidade que lhes faltava. A luz é fiel, não é artista cujo pincel adulador lisonjeie a
fisionomia retractada. Os raios do sol obrigados a pintar foram exactos.
Foram, porém, por assim dizermos, exactos de mais, e não houve sombra do rosto, que
reproduzida no retracto com demasiada fidelidade não desse a fisionomia um ar de contracção
que fazia parecer, como muito bem disse Mr. Arago, que todos os que se tinham retractado
soffriam de naquella occasiao uma operação cirúrgica. Alem disso o polimento da chapa
metalica tornava-a tanto um espelho, que era preciso muito trabalho e muita paciência para que
o forte reflexo desse logar a que se descobrisse o retracto.
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o forte reflexo desse logar a que se descobrisse o retracto.
Mr. Thiesson apresentou ultimamente á Academia franceza, onde obteve manifestações de
honrosa approvação, o resultado vantajoso que tinha tirado das suas indagações chimicas, para
subtrahir os retractos daguerreotypados aos inconvenientes que se lhes notavam.
Efectivamente, segundo o seu processo, o fundo da chapa perdeu consideravelmente o fulgor
metálico, e tem quasi a cor branca do papel. Os seus retractos, por outro lado, já appresentam a
fisionomia tranquilla, e já ninguém recuará aterrado diante da profundidade das sombras que
davam á fisionomia do individuo, apesar de lhes conservarem a similhança, a apparencia de
quem espera o supplicio.
Mr. Thiesson e Mr. Fisher, seu associado, que actualmente se acham em Lisboa, teem
merecido o mais benévolo acolhimento do publico, pelo merecimento das suas obras. Os seus
retractos, alem da fidelidade, conservam uma clareza a que até agora senão tinha chegado pelo
daguerreotypo. A exposição de suas obras, ao Chiado, tem chamado a attenção ao publico da
Capital. O custo dos retractos não excede 4$800, e a morada dos artistas é na rua nova dos
Martyres.
Diario do Governo, n.º 11 (13 Jan. 1845), p. 43-44.

1845-01-13 Panorama [fim da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis]
O Cosmopolita, n.º 1 (3 Jan. 1845), p. 2.

1845-01-15 Industrial portuense + Depósito livraria.
O Periodico dos Pobres, n.º 13 (15 Jan. 1845), p. 52.

1845-01-15 Photographia.
Retratos em fundo branco.
Reconhecidos superiores a todos o genero de retratos; conhecidos até hoje por a Academia das
Sciencias de Paris; em sessão de 26 d’Agosto, 2 de Setembro e 3 de Outubro passado.
Elles são executados em 15 segundos sómente por mr. Chiesson, autor desta invenção, e o
unico no mundo que os exporta presentemente.
Quem os pertender dirija-se ao Estabelecimento Photographico de Mr. Chiesson, e Fischieri,
rua nova dos Martyres n.º 34, 1.º andar.
Advertencia – neste Estabelecimento encontram-se todos os processos verbaes da Academia
das Sciencias de Paris, de tudo quanto ha mais rico.
O Dez Reis, n.º 1093 (15 Jan. 1845), p. 4.

Curiosamente no mesmo número pede-se para esta morada um criado “ que saiba fallar francez
e português, que tenha boa abonação”.
A Revolução de Septembro, n.º 1176 (3 Mar.1845), p. 4.

1845-01-21 Photographia. Retratos sobre fundo branco.
Proclamados superiores a todos os generos de retratos pela Academia das sciencias de Pariz
nas suas sessões de 26 de Agosto, 2 de Setembro e 7 de Outubro ultimo.
São executados em 19 segundos somente por mr. Thiesson, author desta descoberta, e o unico
que com ella trabalha actualmente.
Pode procurar-se no estabelecimento photographico de mr. Thiesson e Fisher, na rua dos
Martyres n.º34, 1.º andar, onde sem despeza alguma cada um póde fazer tirar o seu retrato,
examina-lo, e não o levar se não agradar, sem que por isso deixe de ser tratado com a
deferencia devida a todos os que visitam o estabelecimento.
N.B. Encontram-se no estabelecimento os processos verbaes, e o relatorio das sessões da
academia de sciencias de Pariz, constando melhor do que tudo o que possa dizer-se da
importancia da descoberta de Mr. Thiesson.
Diario do Governo, n.º 18 (21 Jan. 1845), p. 78.

1845-01-22 Noticias recebidas sobre as escavações que se fazem na antiga Ninive, por conta do governo
francês.
O Periodico dos Pobres, n.º 19 (22 Jan. 1845), p. 76.

1845-01-23 LUZ PINTORA
Revista universal lisbonense, n.º 27 (23 Jan. 1845), p. 329-330.

1845-01-25 Concerto de M. Lizst em S. Carlos.
Diario do Governo, n.º 22 (25 Jan. 1845), p.100.

1845-01-25 Primor de arte. No escriptorio d’este jornal se diz aonde se acha para vender um grande quadro
original de auctor antigo, proprio para galeria ou igreja; cujo assumpto, belleza e perfeição
senão pode descreve-lo no curto espaço d’um annuncio: e preciso ve-lo para poder dar-lhe o
merecimento.
A Revolução de Septembro, n.º 1145 (25 Jan.1845), p. 4.
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O Periodico dos Pobres, n.º 22 (27 Jan. 1845), p. 88.
1845-01-27 O Arco de Santa Ana.

Diario do Governo, n.º 23 (27 Jan. 1845), p. 105.
Diario do Governo, n.º 42 (19 Fev. 1845), p. 189.

1845-01-27 Jules Foriester, que fez constar, ensinaria os artistas que desejassem aprender a dourar pelo
methodo galvânico […]
A Coallisão, n.º 21 (27 Jan. 1845), p. 2.

1845-01-29 Biografia de Marecos, redactor Revista Universal.
O Periodico dos Pobres, n.º 25 (29 Jan. 1845), p. 99-100.

1845-02-04 Jornal das Bellas Artes, n.º IV.
Publicou-se finalmente o quarto numero do Jornal das Bellas Artes, que é desta vez consagrado
todo ´segunda exposição triennal da Academia de Bellas Artes de Lisboa em 1843, com duas
lithographias e uma vinheta gravada em madeira, relativas ao mesmo assumpto.
Parece-nos que o artigo devia ser um pouco mais severo para com o quadro original do Sr.
Fonseca, que representa Eneas salvando o Anchises, e dizer pelo menos que o Artista não
conseguiu traduzir na tela o…latos humeros subjectae colla veste super fulvique insternor
pelle leonis, succedoque oneri…[…]
A litographia do sr. Guglielmi achamo-la executada com tanto primor que muito folgariamos
que fosse obra de um Portuguez; a litographia do Sr. Legrand achamo-la boa, e ao Sr. Coelho
damos os parabens pelo bem desempenhado das suas vinhetas.
Dizendo que este jornal é o melhor que em Portugal se póde fazer, que é útil, e por isso digno
de que o publico o anime, dizemos a verdade; e fazendo votos sinceros para que elle possa ir
por diante, cumprimos um dever.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 30 (4 Fev. 1845), p. 120.

1845-02-04 Noticias locais. Noticias estatisticas. Ha no Porto Medicos 18, cirurgiões 63, Boticarios 45,
Parteiras 9, Dentistas 3, Advogados 68, Solicitadores 79, Escrivães 74, Tabelliães 6, Cambistas
13, Droguistas 15, Fabricas de tecidos 96, de torcedura 15, d’estamparia 2, d’oleados 1, de
cerveja 1, de louça 9, de louça e vidro 2, de cortume 4, de chumbo 1, de fundição 3, total 134.
Armadores 7, Assembleas 4, Retratistas 9, Abridores 4, Escultores 3, Gravadores 2,
Lithographias 3, Typographias 9, Jornaes politicos 3, litterarios 5, commerciaes 2, d’annuncios
2, Livreiros 11, encadernadores 12, Hospitaes 9, Bancos Commerciaes 3. Negociantes
nacionaes 832, estrangeiros 122.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 30 (4 Fev. 1845), p. 121.
O Dez Reis, n.º 1112 (1845), p. 3.

1845-02-05 Manual enciclopédico para escolas primárias, E. A. Monteverde, 4.ª edição (trata desenho) +
jardim das damas, jornal do tom.
O Periodico dos Pobres, n.º 30 (5 Fev. 1845), p. 120.

1845-02-06 Noções elementares de ontologia, por Pinheiro de A.A.A, prof de filosofia no Liceu de Braga.
O Periodico dos Pobres, n.º 31 (6 Fev. 1845), p. 124.

1845-02-11 Retratos aperfeiçoados a daguereotype.
Acaba de chegar de França, a maquina mais perfeita de Daguerre, com a qual se fazem retratos
admiraveis pelo preços seguintes:
Em meia chapa… 3840
Em quarto de chapa… 2400
Em sexto de chapa… 1920
Nos Domingos e quintas ferias, no mirante envidraçado que se vê na cerca, do extincto
convento de S. Domingos, com entrada pela rua Ferreira Borges, se farão os retratos desde as 9
da manhãa até ás 4 da tarde. Tomão-se e pagão-se os bilhetes em caza do Mr. Moré, livreiro
aos Loyos.
Não ficando satisfeitos os pertendentes se lhe entregará a importancia do seu bilhete.
O Gratuito, n.º 484 (11 Fev. 1845), p. 1.

1845-02-11 Há no porto tres litografias + jornal de Bellas Artes.
O Periodico dos Pobres, n.º 35 (11 Fev. 1845), p. 140.

1845-02-11 Instructor portuense.
A Coallisão, n.º 34 (11 Fev. 1845), p. 2.

1845-02-13 Um artista que parece envergonhar-se da sua arte.
M. Thiesson, o auctor dos retratos a luz, que os nossos leitores já conhecem,  encontrou-se em
S. Carlos, no baile da terça-feira gorda, com o dominó preto, de que já também lhes demos
noticia.
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- Boas Noites, Thiesson, - lhe disse em francez o dominó, - tu é que és feliz, feliz nos retratos e
feliz provavelmente com alguns dos seus originaes; tens rasao de passear com a cabeça alta: és
um conquistador: e u tambem fui uma das tuas conquistas: os teus rtratos sahem perfeitíssimos,
o meu sahiu ás mil maravilhas.

A resposta de m. Thiesson não a queremos tradurzir em portuguez, posto que devemos
confessar que tambem em francez (mormente em francez parisiense) nos pareceu estar de todo
e todo fóra do seu elemento.

- Bah! Si tu n’a pas plus ecrit que cela, cherche à t’amuser autrement… mais c’est
inbécile, c’est tour-a-fait mauvais ton que de s’adresser à quelu’un que l’on connait et de lui
parler de ses affaires le masque sur la figure… en effet c’est bien étonnat que tu me connaisses!
Va, masque, va; passe ton chemin et laisse moi tranquille!

O chistoso dominó, depois de o encarar indeciso dois ou tres segundos, voltou-lhe as
costas, e continuou na sua ingenhosa correria, disendo aos circumstantes.

- Enganei-me com aquelle… cuidei que era um francez!
Revista universal lisbonense, n.º 30 (13 Fev. 1845), p.364.

1845-02-13 Máquina para varrer ruas, witworth.
O Periodico dos Pobres, n.º 37 (13 Fev. 1845), p. 148.

1845-02-14 Programas para o concurso magno da Academia.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 39 (14 Fev. 1845), p. 153.
A Coallisão, n.º 37 (14 Fev. 1845), p. 4.

1845-02-14 Um novo diario de annuncios.
A Coallisão, n.º 37 (14 Fev. 1845), p. 2.

1845-02-16 Previnem-se os snrs. Assignantes, que subscreveram para a publicação das vistas de Lisboa, e
de todo o reino, tiradas pelo daguerreotypo, que sahiu a segunda estampa, representando o
convento da Estrella, e brevemente sahirá a terceira.
Acha-se á venda em todas as lojas do costume pelo preço de 300 reis para os assignantes, e
avulso 400 reis.
A empresa não póde deixar de aproveitar esta occasião para agradecer cordialmente aos srs.
Assignantes a sua coadjuvação, e para asseverar-lhes que trabalhará incessantemente por
aperfeiçoar cada vez mais os seus trabalhos.
Tambem tem a honra de previnir, que no fim da collecção das vistas desta capital dará, em
resumo, uma descripção dos sitios mais notaveis do reino.
A Revolução de Septembro, n.º 1163 (16 Fev.1845), p. 4.

1845-02-17 Gramática francesa, Emilio Achiles Monteverde.
O Periodico dos Pobres, n.º 40 (17 Fev. 1845), p. 157.

1845-02-19 [O teatro nornal da rua dos Condes representa o Retrato Vivo, comedia em três actos].
O Periodico dos Pobres, n.º 42 (19 Fev. 1845), p. 168.

1845-02-20 Um optimo retrato.
A Coallisão, n.º 42 (20 Fev. 1845), p. 3.

1845-02-21 [Lei da criação da escola politécnica].
O Periodico dos Pobres, n.º 44 (21 Fev. 1845), p. 173-74.

1845-02-27 [Sociedade com fim de reimprimir a Santa Bíblia].
O Periodico dos Pobres, n.º 49 (27 Fev. 1845), prospecto.

1845-02-28 Estudantes de Bellas Artes: numero (internacional)
O Periodico dos Pobres, n.º 50 (28 Fev. 1845), p. 200.

1845-02-28 tributo as Bellas Artes. – Lê-se no Morning Herald: “Sir Robert Peel occupa-se em mandar
construir, na sua habitação de Drayton, uma galeria de cem pés de comprimento, para conter os
retratos dos homens mais eminentes da época. A sua collecção actual de quadros dispostos
naquella habitação é talvez a maior que se conhece em Inglaterra, e todos os dias se augmenta
com algum novo. Esta galeria será de mármore polido com ricos ornatos de madeira.
A Coallisão, n.º 49 (28 Fev. 1845), p. 2.

1845-03-03 Photographia. Retratos sobre fundo branco a 4800 rs.
Proclamados superiores a todos os generos de retratos pela Academia das sciencias de Pariz
nas suas sessões de 26 de Agosto, 2 de Setembro e 7 de Outubro ultimo. São executados em
quinze segundos somente por mr. Thiesson, author desta descoberta, e o unico que com ella
trabalha actualmente.
Pode procurar-se no estabelecimento photographico de mr. Thiesson, na rua dos Martyres n.º
34, 1.º andar, onde sem despeza alguma cada um póde fazer tirar o seu retrato, examina-lo, e
não o levar se não agradar, sem que por isso deixe de ser tratado com a deferencia devida a
todos os que visitam o estabelecimento.
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Mr. Thiesson tem a honra de participar aos habitantes de Lisboa, que elle está próximo a sair
desta capital para Madrid, onde tenciona continuar na sua arte.
N.B. Encontram-se no estabelecimento os processos verbaes, e o relatorio das sessões da
academia de sciencias de Pariz, constando melhor do que tudo o que possa dizer-se da
importancia da descoberta de Mr. Thiesson.
A Revolução de Septembro, n.º 1176 (3 Mar. 1845), p. 4.
O Correio Portuguez, n.º 883 (6 Mar. 1845) p. 6182.

1845-03-05 Estudantes de Bellas Artes. A Coallisão, n.º 55 (7 Mar. 1845), p. 3.
1845-03-05 Museu portuense de estampas e pinturas. A Coallisão, n.º 57 (10 Mar. 1845), p. 3.
1845-03-07 Depósito de livraria: obras em francês. O Periodico dos Pobres, n.º 56 (7 Mar. 1845), p. 224.
1845-03-08 Memorias do Bom Jesus do Monte. Periodico dos Pobres no Porto, n.º 58 (8 Mar. 1845), p.

231.
1845-03-09 1.ª caderneta os Direitos das mulheres e injustiça dos homens. O Periodico dos Pobres, n.º 57

(9 Mar. 1845), p. 228.
1845-03-12 Sobre periódico a Illustração. Diario do Governo, n.º 60 (12 Mar. 1845), p.269-270. Diario do

Governo, n.º 89 (17 Abr. 1845), p. 417.
1845-03-12 Igrejas, conventos e capelas de Inglaterra. A Coallisão, n.º 59 (12 Mar. 1845), p. 2.
1845-03-13 Previnem-se os snrs. Assignantes, que subscreveram para a publicação das vistas de Lisboa, e

de todo o reino, tiradas pelo daguerreotypo, que sahiu a segunda estampa, representando o
convento da Estrella, e brevemente sahirá a terceira.
Acha-se á venda nas as lojas de livros dos srs. Plantier, rua do Ouro n.º 62 e 63, na de Langlet,
rua nova do Almada, n.º 77 e 78, ao Pote das Almas, na de Silva &c., praça de D. Pedro n.º 82,
e na de viúva João Henriques, rua Augusta n.º 1, pelo preço de 300 reis para os assignantes, e
avulso 400 reis.
A empresa não póde deixar de aproveitar esta occasiao para agradecer cordialmente aos srs.
Assignantes a sua coadjuvação, e para asseverar-lhes que trabalhará incessantemente por
aperfeiçoar cada vez mais os seus trabalhos.
Tambem tem a honra de previnir, que no fim da collecção das vistas desta capital dará, em
resumo, uma descripção dos sítios mais notaveis do reino.
A Revolução de Septembro, n.º 1185 (13 Mar.1845), p. 4.

1845-03-15 Estabelecimento photographico de Mr. Thiesson.
Rua nova dos Martyres n.º 34, 1.º andar.
Retratos sobre fundo branco a 4$2800 réis.
Mr. Thiesson tem a honra de participar aos habitantes de Lisboa que elle está proximo a sahir
desta Capital para Madrid, onde tenciona continuar na sua arte.
Diario do Governo, n.º 63 (15 Mar. 1845), p.284.

1845-03-20 Vistas de Lisboa.
4053. Regalamo-nos hontem de ver – e de admirar tambem – duas lindas estampas
lithographadas, que fazem parte de uma collecção, que se começa agora a publicar, de varias
vistas d’esta cidade, e de que é o principal director o Sr. Diogo José de Oliveira da Cunha, -
pelo menos, foi o que nos disseram, e valha por tanto a verdade.
A primeira é obra de dois desenhadores portuguezes, ambos alunos da academia das bellas-
artes, e por isso muito mais para ser apreciada. É um lindo quadro por certo.
Representa todo aquelle enfeixado de bellezas, que enfeitiça os olhos a quem vae dar o seu
passeio pelo alto de S. Pedro de Alcântara. É o monte do castello com seus intermeios de relva,
e apinhado do immenso casario que o rodeia: é o Tejo lá para o longe, coalhado de
embarcações, a ressair por entre duas collinas, - a da esquerda coroada pelas torres da sé, e da
direita pelas arcadas ruas da egreja do Carmo: e é, no fundo, o toldo copado dos arvoredos da
quinta do Sr. Marquez de Castello-melhor, que dão ainda mais realce ao mimoso da paisagem
com a sua sombra cerrada.
A outra representa o magnifico templo da Estrella: é perfeita, porque é do Sr. Legrand, e
copiada do daguerreotypo.
Consta-nos que S. M. El Rei as vira, e lhes fizera os merecidos gabos.
De boa estrea lhe sejam; pois grande pena seria que tão gentil empreza não fosse adiante, e
morresse á nascença, como todas as nossas coisas; porém temos fé que não morrerá, e que
antes ha-de prosperar e crescer para inveja de estranhos, e honra de naturaes.
Pereira da Cunha.
Revista universal lisbonense, n.º 35 (20 Mar. 1845), p.425.

1845-03-25 Rifa de quadros pintados a oleo e gravuras. O Gratuito, n.º 501 (25 Mar. 1845), p. 1.
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A Coallisão, n.º 68 (26 Mar. 1845), p. 4.
1845-03-26 Resumo da história de Portugal para crianças, E. A. Monteverde, 200 reis.

O Periodico dos Pobres, n.º 70 (26 Mar. 1845), p. 280.
1845-03-31 Costumes portugueses, colecção completa. O Periodico dos Pobres, n.º 74 (31 Mar. 1845), p.

295.
1845-04-01 Revista académica, Coimbra. A Coallisão, n.º 74 (1 Abr. 1845), p. 1.
1845-04-03 Jules Foriester ensina a dourar e pratear – elec. Galvânica. O Periodico dos Pobres, n.º 77 (3

Abr. 1845), p. 308.
1845-04-03 Vende-se muito barato um quadro original, pintura em cobre, de muito valor, no novo bazar da

rua das Portas de Santo Antão n.º 119, 1.º andar.
A Revolução de Septembro, n.º 1200 (3 Abr. 1845), p. 4.

1845-04-04 Baptizado da Sereníssima Infanta. O Periodico dos Pobres, n.º 78 (4 Abr. 1845), p. 309.
1845-04-04 Ha para vender, por menos do seu custo, uma boa porção de letra de imprensa de diversas

qualidades, toda em vidro, é um fornecimento completo para officina nova que se pretenda
estabelecer, ou reformar. A quem convier pode dirigir-se ao escriptorio do corrector Lamarão,
travessa da Assumpção, n.º 57, 2.º andar.
A Revolução de Septembro, n.º 1201 (4 Abr. 1845), p. 4.

1845-04-05 A Illustração. Publicou-se hontem o 1.º numero da Illustração, Jornal Universal, conforme
havemos publicado anteriormente nesta folha.
O interesse e bella redacção dos artigos corre parelhas com a nitidez da impressão. A
introdução pela elegância do estilo conhece-se ser da penna do Sr. Garrett. Ha mais um artigo
muito chistoso e erudito do Sr. Herculano, e alem de outros, tres do Sr. Silva leal, que parece
haverem sido crotados pela superabundância dos precedentes.
Notámos a linda estampa da cabeça do jornal, que representa o Terreiro do Paço e uma parte
do Arsenal da Marinha e do rio, e o enigma pintoresco, que é um delicioso sainete para interter
alguns minutos.
É digno de observar-se, que trazendo este n.º quatro gravuras, duas nacionaes (obra do Sr.
Bordallo e Coelho, bem conhecidos), e duas estrangeiras, as primeiras vencem as segundas em
execução e effeito.
O jornal foi com effeito impresso no prelo a vapôr, desta Typographia, o que abona não só o
préstimo daquella machina, como tambem todos os recursos de que esta Officina póde dispôr
para levar a cabo emprezas desta natureza.
Diario do Governo, n.º 79 (5 Abr. 1845), p. 363.

1845-04-10 A illustração. Revista universal lisbonense, n.º 38 (10 Abr. 1845), p. 459.
1845-04-10 Os Túmulos. Emprehendeu uma sociedade de mancebos artistas, publicar em lithographia os

principaes monumentos funebres do cimiterio de Nossa Senhora dos Prazeres, em Lishoa,
acompanhado a cada desenho uma breve noticia explicativa..

Sahirá esta obra periodicamente; de quinze em quinze dias cada numero; contendo dois
túmulos: em papel velino, colorido e a dois lápis. Não se vende avulsamente, só se obtem por
assignatura, que é por anno 2880 rs,: por seis meses 1560 rs, e por tres 840 rs. A
correspondencia dirige-se franca de porte ao escriptorio da redacção, calçada do Collegio n.º
14.
Publicou-se o primeiro numero com uma rica introducção escripta pelo Sr. José da Silva
Mendes Leal Júnior, mostrando a convenciencia moral d’esta empresa, que á primeira vista
poderia não parecer senão artisitca. Sentimos  não podermos copiar algumas páginas das suas
tão petisadas de consciência e tão floridas de casto amor: sentimo-lo até porque por ellas está
revendo uma convicção intima, sobre ponto capital, que não foi sempre nossa, mas que é nossa
ha muitos annos, e já agora inabalável, a saber – que entre os mortos e os vivos ha uma
associação perpetua de interesse mutuo, egualmente demonstrada pela fé, pelo senso intimo e
pela philosophia. É uma verdade civilisadora que nunca será demasiadamente rcpetida. Por
nossa parte em todas as occasiões opportunas n’ella havemos de insistir, posto já lhe tenhamos
dado, só nós á nossa parte, e só n’este jornal, muito maior desinvolvimento, que todo o restante
da imprensa portuguesa contemporânea. As provas (já que chegámos ao termo de ser
necessario fazer-se cada um justiça, por suas mãos, se a quizer ter) as provas ahi estão nos
nossos artigos 33, 133, 2261, 3589, etc., etc., etc.
Revista universal lisbonense, n.º 38 (10 Abr. 1845), p. 459.

1845-04-10 Quando annunciámos o Jardim das Damas, lembra-se-hão nossos leitores de que o fisemos a
medo; parecia-nos pelo menos dificillimo, que tamanhas promessas litterarias e sobretudo
artísticas se cumprissem. Sahiu o 1.º numero, duvidámos ainda que tivesse descendencia;
mas no prazo prefixo seguiu-se-lhe o segundo; apos o segundo, veio o terceiro, quarto,
quinto; e já hoje nos achamos no decimo, sem que o programma  haja sido, como era para
temer, burlado totalmente. O papel é bom. a impressão nitida, os títulos doirados; traz
lithographias aos seus romances; figurinos coloridos aos seus artigos de modas; desenhos
para bordados; e musicas; tem poesias, charadas, anedoctas, noticias, crittica litteraria, etc.
Devemos confessar que nem tudo n’este jornal nos parece egualmente bom, nem o podia ser:
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quinto; e já hoje nos achamos no decimo, sem que o programma  haja sido, como era para
temer, burlado totalmente. O papel é bom. a impressão nitida, os títulos doirados; traz
lithographias aos seus romances; figurinos coloridos aos seus artigos de modas; desenhos
para bordados; e musicas; tem poesias, charadas, anedoctas, noticias, crittica litteraria, etc.
Devemos confessar que nem tudo n’este jornal nos parece egualmente bom, nem o podia ser:
mas é indubitavel que alli se encontram alguns pequenos escriptos de merito; e, muitos são
elles se não todos, a levar-se  em conta como se deve, que entre os numerosos
colaboradores, todos mancebos, alguns apenas encetam a carreira de escriptores.
Pelo desinvejoso amor que naturalmente consagramos a todas as empresas litterarias,
afoitâmo-nos a aconselhar aos directores d'esta - que eviem artigos de menos entidade ou
menos acuradamente elaborados; e, que na critica sobretudo, cifrem o seu timbre em serem, -
para o repreensível, repreensores inexoráveis sem crueldade, - para o louvável, louvadores
certos sem sem adulação.. Se alguém de fóra lhes pagar mal, dentro em si terão quem muito
bem lhes há-de pagar.
É isto um conselho  e não censura; que se algumas vezes as suas idéas de tal ou tal escripto,
não é isso só per si motivo para os suspeitarmos de desleaes ou previnidos. O que disemos,
disemo-lo sem refolhos.
Parece-nos hoje a principal das nossas necessiadades intelectuaes o medir a todos, a
conhecidos e a desconhecidos, por uma só vara e essa bem direita: e pesar a irmãos, a
amigos, a adversários, e até a ladroes, por uns sós pesos e esses bem aferidos.
Os redactores do Jardim das Damas são mancebos, dêem-nos elles esse nobre exemplo, a
nós, os que presumimos de homens feitos, e que tão pequeninos somos, que a todas as horas
estamos a mostrar, por modo vergonhoso, quanto d’elle carecemos.
Revista universal lisbonense, n.º 38 (10 Abr. 1845), p. 459.

1845-04-10 José James Forrester, Secretario honorário da Sociedade Promotora das Bellas Artes na
Escócia, roga aos Ex. Mos Srs. Assignantes desta Sociedade que, que ainda não tiverem
significado a intenção de  continuar suas assignaturas, se sirvam declarar até ao dia 25 do
corrente mez, para que os seus nomes sejam devidamente publicados na lista, e possam
perceber as vantagens da mesma Sociedade.
continuam a ser considerados como taes. No continuam-se a receber assignaturas no mesmo
esciptorio do annunciante, tua Nova dos Inglezes n.º 83. – susbcripção annual, 4$800 reis.
Porto 9 d’abril de 1845.
A Coallisão, n.º 82 (10 Abr. 1845), p. 4.

1845-04-11 Acabamos de ver o projecto de uma nova tipographia estabelecida na cidade do Porto, em o
largo da Batalha n.º 41, pelo Sr. Antonio Moldes, director que foi da Sociedade Propagadora
dos Conhecimento Uteis. O proprietario, natural de Hespanha, é casado em Portugal, e torna-se
digno de ser auxiliado pelo zelo com que tem dirigido diversas typografias. No seu novo
estabelecimento encontra-se grande variedade de typos modernos e do melhor gosto, a qual
promette perfeição e nitidez na impressão de quaesquer obras; consta-nos igualmente que os
preços são muito commodos e razoáveis.
Diario do Governo, n.º 84 (11 Abr. 1845), p.  390.

1845-04-11 Partida de Mr. Thiesson.
Estabelecimento photographico na rua Nova dos Martyres n.º 34, 1.º andar.
Retractos sobre fundo branco a 4:800 rs.
Mr. Thiesson tem a honra de participar aos habitantes de Lisboa que elle fechará seu
estabelecimento dia 20 de Abril ás 4 horas da tarde.
A Revolução de Septembro, n.º 1207 (11 Abr. 1845), p. 4.
Diario do Governo, n.º 85 (12 Abr. 1845), p. 396.

1845-04-12 Chronica lisbonense. […] Depois da partida de Liszt, o que ficou mais em moda foi D. José
Balaca retratista hispanhol de merecimento. M. Thiesson ainda não passou de todo, e tem
daguerreotypado um bom terço da gente de Lisboa; mas hoje todos correm a casa do Hispanhol
para se reverem por duas moedas. Um espelho de vestir custa muito mais caro: alem d’isso o
artista é muito mais docil: o impertinente do espelho tem ás vezes a imprudencia de nos
mostrar alguma coisa de que não gostâmos… É uma quisilia. Contam-nos, a respeito d’este
retratista, duas anedotas de que não queremos privar os nossos leitores.
Os inglezes são de todos os povos os que mais gostam de se verem retratados, e os seus
parentes e amigos: ha muito tempo tambem tem que a sua nação tem creditos de possuir os
melhores pintores retratistas. Um d’estes filhos da Albion que passeia pelo mundo distrahindo
o spleen e gastando as suas libras, estava ha dias em casa do Sr.* quando trouxeram ao dono da
casa o seu retrato ainda fresco do pincel do Sr. Balaca. Pasmado da similhança e do colorido o
nosso Inglez pede informações do artista, e n’um momento d’enthusiasmo corre á rua da Prata,
roga, insta com o habil retratista para que immediatamente lhe faça o retrato de sua mãi, uma
respeitavel lady que está em Londres, e que elle saudoso por quatro annos de ausencia, quer ao
menos podêr possuir em imagem. A coisa fica ajustada, e aprasado o dia em que o subdito da
rainha Victoria devia voltar a casa do Sr. Balaca. Chega esse dia. Apenas os olhos pretos do
Artista se incontram com os azues de Sir… as palavras que mutuamente se trocam, e ao mesmo
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nosso Inglez pede informações do artista, e n’um momento d’enthusiasmo corre á rua da Prata,
roga, insta com o habil retratista para que immediatamente lhe faça o retrato de sua mãi, uma
respeitavel lady que está em Londres, e que elle saudoso por quatro annos de ausencia, quer ao
menos podêr possuir em imagem. A coisa fica ajustada, e aprasado o dia em que o subdito da
rainha Victoria devia voltar a casa do Sr. Balaca. Chega esse dia. Apenas os olhos pretos do
Artista se incontram com os azues de Sir… as palavras que mutuamente se trocam, e ao mesmo
tempo, são éstas:
- Traz o retrato de sua mãi?
“Tem prompto o retrato de minha mãi?”
O pintor perguntava pela copia por onde havia de reproduzir o original que não podia ver. O
Amador de retratos perguntava por um que o seu enthusiastico delirio lhe não deixou reflectir
que era impossivel de executar.
Ambos se olharam fixamente. O Artista riu benevolamente. O filho da terra das batatas ficou
de boca aberta e desapontado.
N’isto porem não perigou a reputação do Sr. Balaca, o Inglez resignou-se, e acabou por se
fazer retratar a si: agora no que se vai ler a coisa tornou-se mais seria, porque a habilidade do
Artista foi acremente contestada.
Thiesson e Balaca.
A Illustração, n.º 2 (12 Abr. 1845), p.8.

1845-04-14 Igreja de Belem – onde foi baptizada sr. D. Antónia. O Periodico dos Pobres, n.º 86 (14 Abr.
1845), p. 343.

1845-04-15 Retrato de Lizt. Obra prima de litographia em folio, 480 réis. Acabaram as assignaturas, e
vende-se pelo mesmo preço em casa de P. Plantier, rua do Ouro n.º 62.
N.B. O navio Lusitano trouxe qualidade de obras novas, e todos os Jornaes e Magazins em
subscripção.
Diario do Governo, n.º 87 (15 Abr. 1845), p. 408.
O Periodico dos Pobres, n.º 87 (15 Abr. 1845), p. 348.

1845-04-15 Rua Nova do Carvalho n.º 19, 3.º andar se vendem quadros maiores e menores, de desenhos
historicos, a oleo, preços diversos de 3:360 até 480 rs.; também enfeites de cabello muito
baratos; cordoes de relógios de 300 rs. até 480 rs., tambem se recebem encommendas.
A Revolução de Septembro, n.º 1210 (15 Abr. 1845), p. 4.

1845-04-15 Illustração. Chegaram a primeira e segunda folhas do primeiro numero deste Jornal Universal;
vem adornadas de bellas estampas; entre ellas uma vista da Praça do Commercio de Lisboa.
Enchem as suas columnas os ricos artigos dos nossos mais abalisados escriptores portuguezes,
Herculano e Garrett. – os srns. Assignantes que foram do Panorama e quiserem continuar a sê-
lo deste Jornal, dirijam-se ao Correspondente, rua de S. Domingos n.º 8, ou aos livreiros desta
Cidade, onde também se acham os Prospectos para receber assignaturas.
A Coallisão, n.º 86 (15 Abr. 1845), p. 4.

1845-04-16 Solenidade do baptismo – sua Al. Ser. A Sr.ª Ifanta Dona Antónia.
O Periodico dos Pobres, n.º 88 (16 Abr. 1845), p. 350-52.

1845-04-17 Livro precioso para as artes [receitas para o tintureiro, Joao Baptista Lucio]
Revista universal lisbonense, n.º 39 (17 Abr. 1845), p.467.

1845-04-17 Felicissimo invento para as letras e para as artes.
Typographia, stereotypia, gravura e lithographia eram muito para a vulgarização de toda a
especie de conhecimentos humanos: mas desejava-se e intervia-se possível muito mais: quem
tem os caminhos de ferro aspira ao viajar por electricidade.
Já se tentativas para de uma prova impressa ou gravada se colher uma nova forma; mas esse
não fácil problema só agora acaba de ser resolvido em Berlim. É pois á Allemanha, berço da
imprensa, que se vae dever a imprensa renascida.
O processo do inventor (Balderany) é simples, prompto e tão perfeito, dizem, que é impossível
distinguir os seus fac-similes, quer typographicos quer artisticos, dos originaes. Adapta elle a
folha impressa, de que deseja fazer outra ou outras fôrmas, sobre uma lamina de metal, e
applicando ao papel certos agentes chimicos, que lhe solta a tinta, comprime-se fortemente
sobre a lamina, a qual, por um preparo que teve,  adopta fielmente. As laminas passam logo por
outro processo, com o fim provavelmente de as comer e rebaixar nas partes só onde não ha
tinta, e eil-as ahi para logo convertidas em clichés.
A ser tudo isto exacto, como parece, os desenhos e livros, já hoje baratos, descerão ainda muito
de preço, e, sem que os auctores percam, ganhará o mundo por parte da instrucção.
Revista universal lisbonense, n.º 39 (17 Abr. 1845), p.466.
O Dez Reis, n.º 1172 (23 Abr. 1845) p. 2.



271

1845-04-19 Descoberta - petrificar + loja Pobres.
O Periodico dos Pobres, n.º 82 (9 Abr. 1845), p. 328.

1845-04-26 Chronica lisbonense.
A Illustração, n.º4 (26 Abr. 1845), p.16.

1845-04-30 Busto de Joaquim Raphael.
Diario do Governo, n.º 100 (30 Abr. 1845), p. 467.

1845-05-03 Chronica lisbonense. Decididamente, o que está em moda é o “Circo Laribeau”. Os theatros
estão desertos: “S. Carlos” principalmente perdeu prestigio. […] as senhoras tomam lugar na
trincheira, “o que torna a Casa mais vistosa e a noite mais aprazivel. É uma innovação muito
louvavel: ja era tempo […] Tivemos o gosto de visitar o Gabinete do Sr. Barão de Pernes, a
que S. Exc.ª graciosamente chama a sua Officina. […] alguns pequenos navios completamente
equipados com a maior perfeição, diversas peças de tremó, desenhos lithographicos, , flores
delicadamente pintadas a aguada, os retratos de seus filhos em miniatura; tudo é merecedor do
maior apreço, mormente sendo obras de um Curioso, e executadas por simples distracção. […]
N’um dos últimos bailes um cavalheiro mostrava a uma senhora da sua intimidade o retrato da
sua dama, que n’aquelle mesmo dia havia recebido. Depois de admirar a miniatura perguntou
ésta senhora a outro cavalheiro, com quem antecipadamente conversava, “se nem retratada se
poderia saber qual era a dama dos seus desejos” – Não faço mysterio d’isso, minha senhora,
respondeu elle; e se v. Ex.ª quizer levantar os olhos ha de vêl-a bem defronte de nós. – As
curiosas vistas da interrogante incontraram logo a sua imagem n’um espelho fronteiro…
Parece que ésta laconica declaração foi delicadamente acceita…
S. L.
A Illustração, n.º 2 (3 Mai. 1845), p.20.

1845-05-05 Comissão liquidatária da extincta sociedade dos Conhecimentos uteis.
A comissão deliberou vender todos os objectos pertencentes à mesma:
Tipografia com todos os seus pertences, inclusive uma excellente prensa hidráulica; as
gravuras que serviram no Panorama; todas as obras impressas por conta da Sociedade; a
mobília. (…)
A Revolução de Septembro, n.º 1226 (5 Mai. 1845), p. 4.

1845-05-08 Escola veterinária.
Diario do Governo, n.º 107 (8 Mai. 1845), p. 500.

1845-05-12 Asylo de mendicidade.
Diario do Governo, n.º 110 (12 Mai. 1845), p. 516.

1845-05-13 Acabão de chegar a esta Cidade dous artistas de Pariz, que se occupão de fazer retractos ao
natural por meio de daguerreotipe com um tal perfeição que excedem os mais bellos retractos
em miniatura: quem se quizer utilizar de sua arte, dirija-se á rua das Hortas n.º 151, desde as 9
da manhã atê ás 5 da tarde.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 112 (13 Mai. 1845), p. 451.
[Periodico dos Pobres no Porto, n.º 114 (15 Mai. 1845), p. 460]

1845-05-13 Noticias locaes.
- daguerreotypo.  Acabão de chegar a esta Cidade os Snrs. Adolfo, e Anatolio, Artistas do
Daguerreotypo, que em Lisboa trabalharão com muito credito. Assistem na rua das Hortas n.º
151.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 112 (13 Mai. 1845), p. 453-454.

1845-05-16 Daguerreotype
Retratos por um aprendiz de Mr. Thiesson, preço 3840 rs. rua da Horta Seca n.º 21 A. 3.º
andar.
O Dez Reis, n.º 1190 (16 Mai. 1845), p. 4.

1845-05-17 Imprensa anastatica.
A Gazeta Piemontesa de 18 de Fevereiro do corrente anno, referindo-se ao Periodico Inglez o
Athenaeum, publicado em Londres, dá a interessante noticia de se haver descoberto
ultimamente em Berlim um novo methodo de imprimir, que encerra alguma coisa de
maravilhosos, pelos importantes resultados que póde produzir. Com effeito tracta-se de um
invento capaz de exercer a maior influencia sobre a typographia, e por conseguinte sobre a
civilisação actual
Consiste este singular e ingenhoso achado na perfeita e quasi instantanea extracção de
facsimiles de qualquer texto impresso, ou de qualquer gravura (até se affirma dos desenhos
ainda não gravados) de maneira tal, que fica sendo impossivel distinguir as copias dos
originaes.
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O inventor do methodo é MR. Balderany residente em Berlim. O seu modo de operar consiste
em sujeitar o original que deve ser reproduzido, á acção de agentes chimicos peculiares,
apertando-o depois com fôrça sobre laminas metallicas, de maneira que se consegue haver um
facsimile ás avessas. Produzindo este primeiro effeito, as laminas metallicas são submettidas a
uma segunda operação, com a qual se obtem o pleno resultado de que acima se fallou.
Ninguem faz idea da facilidade e prestesa com que procede toda esta duplicada operação. Em
Berlim fizeram-se ensaios della reproduzindo folhas do Athenaeum de Londres, e da
Illustration de Paris, os quaes sahiram com tal exactidão e primor, que excitaram a admiração
dos contrastes mais competentes em pontos de chalcographia e de chimica.
Falla-se no projecto que tem os psssuidores do segredo, de publicarem este anno em Berlim
uma reimpressão do Athenaeum, cujos numeros serão vendidos por um preço summamemne
modico, o que prova que esta maneira de reproducção é pouco dispendiosa.
Facil é de ver quanto podem ser importantes as resultas de um tal invento. Applicado sómente
aos progressos da civilisação, póde ser de summa utilidade; por outra parte porem, poderia
causar gravissimo prejuizo ás artes da typographia e da gravura, porquanto as estampas dos
mais delicados buris ficam reproduzidas, com a maior fidelidade e perfeição.
Fora escusado premunir aqui os leitores sensatos contra a nimia credulidade a respeito d’este e
de outros similhantes primeiros annuncios de grande invenções e descobrimentos.
Ninguem ignora o desconto que se deve dar em casos taes ás exaggerações de que são sempre
acompanhadas as primeiras noticias, que d’ellas e d’elles se costumam dar ao publico.
Todavia, inda quando a imprensa anastatca não encerre todas as perfeições, nem produza todos
os prodigios que lhe attribue a fama (quo veris falsa remiscet) sempre merece excitar um vivo
interesse entre todos os amadores das artes, que exercem poderoso influxo sobre os progressos
da intelligencia e da civilisação.
A Illustração, n.º 3 (17 Mai. 1845), p.28.

1845-05-19 Retratos.
As pessoas que desejarem tirar  os seus retratos, tanto a oleo com em mineatura, podem dirigir-
se á loja de Bordallo, rua Augusta n.º 195, onde estão patentes alguns quadros, e se dao as
necessarias informações sobre o retratista (É portuguez.)
A Revolução de Septembro, n.º 1238 (19 Mai. 1845), p. 4.

1845-05-19 Vende-se um rico quadro de author, cujo póde servir para ermida, ou igreja: na rua do Arsenal
n.º 46 botica.
A Revolução de Septembro, n.º 1238 (19 Mai. 1845), p. 4.

1845-05-22 Acabou de sahir o 4.º caderno da Collecção dos Tumulos, que contem duas estampas
lithographadas, e meia folha de impressão. Assigna-se no escriptorio da redacção, calçada do
Colégio defronte do Hospital de S. José n.º 14 1.º andar, sr. Silva; praça de D. Pedro n.º 82, e
viúva Henriques, rua Augusta n.º 1.
A Revolução de Septembro, n.º 1240 (22 Mai. 1845), p. 4.

1845-05-23 [pomologia].
Diario do Governo, n.º 119 (23 Mai. 1845), p. 552.

1845-05-24 [El- rei visita a biblioteca publica]
O Periodico dos Pobres, n.º 120 (24 Mai. 1845), p. 479.

1845-05-26 [programa do 5.º volume da Revista Universal Lisbonense]
A Revolução de Septembro, n.º 1243 (26 Mai. 1845), p. 4.
A esta data despede-se Madame Rossi do publico lisboeta.

1845-05-28 Chegaram as tres folhas do n.º 2 da illustração e vendem-se em todos os livreiros desta cidade.
A Coallisão, n.º 121 (28 Mai. 1845), p. 4.

1845-05-31 Cálculos curiosos + Chronica lisbonense.
A livraria do Sr. Silva na Praça de D. Pedro vai entrando em moda. Todos os dias afluem
novos compradores, e todos os paquetes lhe chega tambem novo sortimento. O Sr. Silva
mostra-se incansavel em inriquecer o seu estabelecimento; e é esse com effeito o único meio de
lhe dar importancia. ]+ telescópio de Lord Ross≠
A Illustração, n.º 5 (31 Mai. 1845), p.36.

1845-06-05 Vende-se um quadro de Rubens; rua do Arsenal n.º 46.
A Revolução de Septembro, n.º 1251 (5 Jun.1845), p. 4.
A Revolução de Septembro, n.º 1258 (15 Jun.1845), p. 4.

1845-06-07 As pessoas que desejarem o seu retrato a oleo tamanho do busto pelo preço de duas moedas e
d’ahi para cima, segundo as dimensões, poderão dirigir-se a casa do artista, rua do Ouro n.º 67
3.º andar. Igualmente annuncia que dá lições em sua casa ou fóra, de desenho, pintura a oleo,
aguarella em paisagens e &c., por preços muito commodos.
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A Revolução de Septembro, n.º 1253 (7 Jun.1845), p. 4.
A Revolução de Septembro, n.º 1257 (13 Jun.1845), p. 4.
A Revolução de Septembro, n.º 1265 (24 Jun.1845), p. 4.
A Revolução de Septembro, n.º 1279 (10 Jul.1845), p. 4.

1845-06-11 H. Zenoglio continua a dar licções de dança em sua casa á calçada do Sacramento n.º 22, 3.º
andar. Alem de ensinar contradanças, walsas, e gavota por um methodo facillimo, promptifica
em 12 licções qualquer discípulo na Polka e na Mazurka que são hoje as danças favoritas do
bom tom, e as únicas que dominam nos salões pela sua novidade, chiste e graça. H. Zenoglio
também se presta a dar lições fora de casa, e nos arrabaldes de Lisboa.
A Revolução de Septembro, n.º 1256 (11 Jun.1845), p. 4.

1845-06-11 Óculo acromatico. Diario do Governo, n.º 135 (11 Jun. 1845), p. 615.
1845-06-14 Retractos daguerreotypados a cores naturaes a 1920 e 2880 reis.

Mr. Anatole e Adolpho, artistas de Pariz, tem a honra de annunciar ao publico que, tendo
recebido as drogas que esperavão de França, tornarão amanhã 15 do corrente a tirar retractos
desde as 10 horas da manhã até às 6 da tarde,  na rua das Hortas n.º 151, segundo andar.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 139 (14 Jun. 1845), p. 562.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 141 (17 Jun. 1845)

1845-06-16 Na travessa nova de S. Domingos n.º 20 – 1.º andar, ha para vender uma grande collecção de
quadros pintados a oleo, de preço de 4$800 reis, e tambem se pintão quadros de todo o
tamanho, e se tirão retratos com a maior perfeição a 4320 reis, e se fazem toda a qualidade de
enfeites de cabello do preço de 960 até 100 reis, quem quizer comprar ou ajustar, póde dirigir-
se á morada a cima, ao meio dia até 2 horas da tarde, onde se lhe mostrarão, os quadros, e o
curiozo fará tudo pelo menos preço possível.
O Jornal d'utilidade publica, n.º1239 (16 Jul. 1845), p.4.

1845-06-16 Leilão do panorama. O Cosmopolita, n.º 60 (16 Jun. 1845), p. 4.
1845-06-17 festividade de S. António, serra do Pilar. A Coallisão, n.º 137 (17 Jun. 1845), p. 4.
1845-06-18 Publicações litterarias. Sahiu á luz: A. B. DA COSTA CABRAL. – Apontamentos Historicos.

2 Vol. Em 8.º fr. Gr. Com o retrato de C. Cabral. Preço – sendo exemplares passados pela
prensa hydraulica – 1600; sendo exemplares não prensados – 1440.
Esta obra é verdadeiramente um quadro historico dos acontecimentos nacionais desde 1820 até
ao fim de Dezembro de 1844. divide-se em 2 vol. O 1.º de 275 paginas, em leitura moderna,
comprehende o quadro historico. O 2.º, de 714 pag., em interduo commum, contém notas –
documentos officiaes – e peças justificativas, que desenvolvem e completam o quadro.
No quadro não se omittiu nenhum dos acontecimentos algum tanto notaveis deste periodo
interessantissimo; e, se por ventura alguns foram commemorados rapidamente, foram todos
avaliados com verdade, e os que mais os importam, com a averiguação conveniente. Nas notas
encontram-se esclarecimentos indispensaveis e alguns muito curiosos, assim como grande
numero de documentos até hoje não publicados, que, lançando muita luz sobre o quadro
historico, augmenta-lhe o valor.
A obra está impressa em bom papel, e o typo é excellente. A edição é nitida; sobretudo os
exemplares passados pela pensa hydraulica.
Acha-se á venda em Lisboa – na loja da Viuva Henriques rua Augusta n.º 1 – e na typographia
de Silva rua dos Douradores n.º 31 T. em Evora – na loja de José Mathias Carreira á Praça
Grande. Em Coimbra – na livraria de Orcel. No Porto – na livraria de Novaes.
O Correio Portuguez, n.º 965 (18 Jun. 1845), p. 6510.

1845-06-18 Typographia. Olimpio Raimundo Ferreira & C.ª, augmentaram a sua typographia e estamparia
do largo do Contador Mor n.º 1A, com os prelos de ferro, prensa hydraulica, typos, ornatos e
vinhetas, que pertenciam á officina do Panorama. Achando-se para isso habilitados,
encarregam-se de quaesquer obras typographicas e de estamparia a excepção de jornaes
politicos – os preços serão rasoaveis, e as edições perfeitas. Na typographia, e na loja de livros
dos srs. Zeferino &C.ª, rua dos Capelistas n.º 32 B, se ajustam as obras.
O Correio Portuguez, n.º 965 (18 Jun. 1845), p. 6510.

1845-06-18 Mr. Marras, retratista em miniatura, que mora na rua das Hortas n.º 151, 3.º andar, tira retratos
sobre marfim a pincel com cores naturaes, a dous pintos. As pessoas darão ou pagarão o
marfim que custa 240 reis. O Professor tira um retrato em 3 ou 4 horas, sem molestar as
pessoas.
A Coallisão, n.º 138 (18 Jun. 1845), p. 4. A Coallisão, n.º 139 (19 Jun. 1845), p. 4. A Coallisão,
n.º 140 (20 Jun. 1845), p. 4.

1845-06-18 Retratos daguerreotypados a cores naturaes
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A 1$920 reis, e 2$880 reis.
M.rs Anatole e Adolpho, Artistas de Pariz, tem a honra de annunciar ao publico que, tendo
recebido as drogas que esperavam de França, continuam a tirar retratos desde as 10 horas da
manhã até as 6 da tarde, na rua das Hortas n.º 151, segundo andar.
A Coallisão, n.º 138 (18 Jun. 1845), p. 4. A Coallisão, n.º 140 (20 Jun. 1845), p. 4.

1845-06-18 Quem pertender para sua casa uma Mestra para ensinar meninas, bem educada, e bastante
prendada, queira dirigir-se á Travessa do Pinheiro n.º 9.
A Coallisão, n.º 138 (18 Jun. 1845), p. 4.

1845-06-19 Retratos. Tirão-se retratos a oleo, e em miniatura, o mais proprio possível, e commodos preços,
tanto em casa do artista, como nas casas particulares, na loja acima se diz quem he.
Periodico dos pobres, n.º 142 (19 Jun. 1845), p. 568.

1845-06-20 Apontamentos historicos de A. B. da Costa Cabral, com o retrato de C. Cabral.
A Revolução de Septembro, n.º 1263 (20 Jun.1845), p. 4.

1845-06-21 [descrição de quadro de Trinazini] Diario do Governo, n.º 144 (21 Jun. 1845), p. 651.
1845-06-25 Telescópio. O Cosmopolita, n.º 64 (25 Jun. 1845), p. 3.
1845-06-26 MM. Anatolde e Adolpho de Pariz continuão a tirar retractos em tres segundos por

d’aguerreotipo a cores naturaes, na rua das Hortas n.º 191, 2.º andar.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 149 (26 Jun. 1845), p. 599.

1845-06-26 Retratos a daguerreotype.
M.rs Anatole e Adolpho, de Paris, tiram retratos em côres naturaes em tres segundos - rua das
Hortas n.º 151, 2.º andar.
A Coallisão, n.º 144 (26 Jun. 1845), p. 4.

1845-06-29 Methodo facílimo para aprender a ler e escrever, E. A. Monteverde.
A Revolução de Septembro, n.º 1269 (29 Jun.1845), p. 4.

1845-06-30 O retratista P. A. Guglielmi mudou a sua residência para a Rua do Norte, n.º 55 – 4.º andar.
Diario do Governo, n.º 150 (30 Jun. 1845), p. 676.

1845-07- Programa da Revista A Aurora. Diario do Governo, n.º 177 (30 Jul. 1845), p. 789-790.
1845-07-04 Retratos do daguerreotype.

Preço do retrato com o quadro Rs. 4$800 – Rua do Poço das Patas n.º 27.
A Coallisão, n.º 151 (4 Jul. 1845), p. 4.

1845-07-05 Abertura do Museu Portuense. Diario do Governo, n.º 156 (5 Jul.1845), p. 698.
1845-07-08 As noticias da província davam conta das festividades a Santa Izabel, que se festejou na

misericórdia, como nos outros anos:
“Esteve o pateo armado na forma do costume com os retratos dos bemfeitores, entre elles 4
novos.” E na secretaria também se via “o grande presente d’El-Rei D. Manoel à Confraria da
Misericórdia”. Tratava-se dos retratos de D. Manoel, e de sua segunda mulher a senhora Dona
Maria e seus oito filhos. No mesmo painel são ainda representados D. Leonor e o cabido, entre
outros, e esteve esta obra colocada em retábulo no altar da capela de Santiago, e retocada pelo
insigne portuense Domingos Pereira de Carvalho.
Diario do Governo, n.º 158 (8 Jul.1845), p. 707.

1845-07-09 Pedras de lythographar d’Alemanha de superior qualidade e varios tamanhos, vendem-se na
rua dos Carrancas n.º 40. O Gratuito, n.º 555 (9 Jul. 1845), p.1.

1845-07-09 RETRACTOS AO DAGUERREOTIPE.
Rua do Poço das Patas n.º 27 todos os dias, sem excepção de tempo, bom e mau, desde as 8
horas da manhã até às 5 da tarde. Preços 3000 e 4000 reis, com moldura.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 160 (9 Jul. 1845), p. 639.

1845-07-15 Retrato. – Vimos o retrato do sr. Montemerli, obra do sr. Correia. Está muito bem
lithographado, e perfeitamente parecido. É um documento da abilidade e talento artistico do
snr. Correia.
O Cosmopolita, n.º 73 (15 Jul. 1845), p. 2.

1845-07-16 Na travessa nova de S. Domingos n.º 20 – 1.º andar, ha para vender uma grande collecção de
quadros pintados a oleo, de preço de 4$800 reis, e tambem se pintão quadros de todo o
tamanho, e se tirão retratos com a maior perfeição a 4320 reis, e se fazem toda a qualidade de
enfeites de cabello do preço de 960 até 100 reis, quem quizer comprar ou ajustar, póde dirigir-
se á morada a cima, ao meio dia até 2 horas da tarde, onde se lhe mostrarão, os quadros, e o
curiozo fará tudo pelo menos preço possível.
O Dez Reis, n.º 1239 (16 Jul. 1845), p. 4.

1845-07-16 RETRACTOS AO DAGUERREOTIPE.
Todos os dias das 7 horas da manhã até as 6 da tarde, rua do Poço das Patas, n.º 27. Preço 3000
reis, e com moldura 4000 reis.
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reis, e com moldura 4000 reis.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 166 (16 Jul. 1845), p. 675.

1845-07-17 Monsieur A. Lemoine. Engenheiro da Imprensa nacional, tem a honra de prevenir os Srs.
Impressores, que elle tem neste momento em construção no seu estabelecimento do Convento
das Bernardas, rua da Esperança n.º 4, bellas Imprensas typographicas em ferro fundido de um
grande formato, a de um excelente modello, e se encarrega egualmente da construção de todas
as máquinas necessarias para as Typographias.
O Dez Reis, n.º 1240 (17 Jul. 1845), p. 4. Diario do Governo, n.º 184 (7 Ago.1845), p. 822.

1845-07-19 Chronica lisbonense. Retratos J. J. Lopes. A Illustração, n.º 3 (19 Jul. 1845), p.64.
1845-07-24 Na rua dos Ourives do Ouro n.º 80, 1.º andar, vende-se um realejo com sete cylindros; uma boa

espingarda de caça; um quadro, pintado a oleo, original, por Guide Reni, representa o Senhor
Crucificado e mais differentes pinturas antigas dos melhores auctores.
Diario do Governo, n.º 172 (24 Jul.1845), p. 766.

1845-07-25 Em publicações literárias se recomenda aos amadores do que é portuguez a edição dos Ensaios
sobre a Statistica das Possessões dos Portugueses, escritas pelo conselheiro J. J. Lopes de
Lima: tratando o 2.º livro das ilhas de S. Tomé e Príncipe, (o primeiro tratou cabo verde). “Esta
obra, alem das interessantes notícias que encerra, e da belleza typographica da edição, contém
uma série de ricas Cartas Hydrograficas das Costas descobertas pelos Portuguezes, traçadas
com a maior exactidão geographica, e com a nomenclatura primitiva, que lhes deram os
descobridores.”  Diario do Governo, n.º 173 (25 Jul.1845), p. 770.

1845-07-27 Publicações litterarias. A Aurora, revista mensal. Programma.
Os fins da = Aurora = são dar impulso a toda a idéa verdadeiramente illustrada e generosa –
promover todo o melhoramento social ou moral – assentar, explicar e defender toda a doutrina
util, nobre ou sizuda – procurar estabelecer os fundamentos d’uma critica honesta e grave, que
fortaleça a arte; e as bases de uma arte conscienciosa e austera, que possa justificar a critica.
A = Aurora = vai diligenciar abrir campo a todas as concepções largas e arrojadas – a todos os
voos rasgados da intelligencia – a todas as ousadas e proveitosas tentativas – seja qual for a
fórma que tomarem.
A = Aurora = não professa o exclusivismo. Tem opiniões fixas, tem um plano invariavel; mas
dentro dos limites desse plano, tudo o que encerrar um pensamento grave, um esclarecimento
proficuo, uma innovação real – tudo em fim que tiver uma significação ponderável, ou uma
reconhecida utilidade, será bem vindo e bem acceite – ou se apresente debaixo d’um ameno
involtorio ou d’um aspecto severo – ou venha florejando com o suave colorido da poesia – ou
firmemente esculpido pelo rijo cinzel da philosophia – pintura social, ou moral esculptura,
achará prompto o seu logar respectivo na variada galleria que se vai inaugurar. […]
O seu formato é aproximadamente o da Revista dos dous mundos – 50 paginas pelo menos –
typo sempre igual, papel assetinado. A edição nitida e elegante sairá dos prelos da imprensa
nacional. […]
Redactor – Mendes Leal Junior.
O Correio Portuguez, n.º 997 (27 Jul. 1845), p. 6640.

1845-07-31 Processo da gravura em vidro. Revista universal Lisbonense, n.º 6 (31 Jul. 1845), p.64.
1845-08-01 Theatro: retrato da rainha. Diario do Governo, n.º 179 (1 Ago.1845), p. 801.
1845-08-05 No vestíbulo da igreja nova de S. Francisco da Cidade, que serve de Laboratório interino de

esculptura da Academia das Bellas Artes de Lisboa, acham-se concluídas as quatro figuras de
meio relevo, em pedra, que significam as quatro partes do dia, destinadas a decorar o attico do
Theatro de D. Maria Segunda.
As pessoas que quizerem ver estas figuras antes de serem elevadas ao logar do seu destino,
poderão dirigir-se ao vestíbulo da sobredita Igreja de S. Francisco, por toda a presente semana,
desde as nove horas da manhã até ás seis da tarde.
Diario do Governo, n.º 182 (5 Ago.1845), p. 814.

1845-08-08 Na casa da pintura, rua do Outeiro n.º 6, se vende um bom cabriolet quasi novo, e com arreios,
sendo tudo ao gosto moderno. Diario do Governo, n.º 185 (8 Ago.1845), p. 826.

1845-08-15 Quem quizer comprar um quadro de author procure na rua da Prata n.º 158, aonde o poderá
examinar. A Revolução de Septembro, n.º 1309 (15 Ago. 1845), p. 4.

1845-08-21 Construção do Teatro D. Maria. Revista Universal Lisbonense, n.º 9 (21 Ago. 1845), p.105.
1845-08-23 Guia de Viajantes em Lisboa e suas vizinhanças. Em todas as capitaes ha um guia ou conductor

de estrangeiros para que estes possam saber o que ha nellas mais digno de recommendação e
commodidade; é isto mesmo que faltava em Lisboa, que se oferece neste opúsculo, aonde
resumidamente se dá noticia de todos os estabelecimentos, edifícios, raridades e divertimentos
para se poderem visitar ou delles ter noticia sem dependência alguma de outra pessoa.
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para se poderem visitar ou delles ter noticia sem dependência alguma de outra pessoa.
A Revolução de Septembro, n.º 1315 (23 Ago.1845), p. 4.

1845-08-28 Na livraria de Paul Plantier continua-se a receber, entre outras, as publicações: Illustration,
Magazin Pittoresque, Musée des Familles, “e muitas obras illustradas modernas”.
“Chegou hontem pelo navio Liberdade a continuação de todas as obras em subscripção”.
Diario do Governo, n.º 202 (28 Ago. 1845), p. 894.

1845-08-28 [Espectáculo extraordinário do artista inglês William Laurence, e o jovem americano, viagem
antípoda sobre um balão aerostático], “que será elevado desde a Caixa do Theatro até ao
Camarote da 4.ª Ordem juncto ás Varandas e descerá da mesma maneira, indo collocado no seu
cume com uma intrepidez difficil de imitar o JOVEN AMERICANO, sustentando o mais
admiravel e surprehendente equilíbrio antípoda, que até agora se tem visto nesta Cidade: será
acompanhado nesta terrível viagem por duas Meninas que irão sentadas na sua barquinha,
lançando com muita graça e delicadeza grande quantidade de flores para a Platea e Camarotes.
Finalizara tão extraordinário espectaculo com a terrível experiencia, pela 1.ª vez nesta Cidade,
do HOMEM INFERNAL, desempenhada por WILLIAM LAWRENCE, sustentando em grande altura o
mais incomparável e pasmoso equilíbrio entre uma confusão de fogo Artificial.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 203 (28 Ago. 1845), p. 813.

1845-08-28 sobre a liberdade de imprensa. O Cosmopolita, n.º 109 (28 Ago. 1845), p. 1.
1845-08-29 Zinco lithographico.

A difficuldade, que ha, de se obterem boas pedras lithoraphicas e o preço exhorbitante, porque
saem commummente escolhidas, que ainda assim muitas vezes, ou não correspondem ao que
por fóra mostravam, ou quebram depois de começadas a servir, tem feito com que algumas
pessoas inventivas hajam forcejado pelas supprir por composições artificiaes, que ficassem
livres de taes inconvenientes. Tentaram-se carões, bitumes, ligas mineraes e tudo com pouco
prospero resultado: hoje recommendam-se para o logar das pedras lithograhicas chapas de
zinco, das quaes appareceram amostras na recente exposição industrial parisiense e de que
lemos elogios.
Recommendamos aos nossos lithographos a tentativa.
Revista universal Lisbonense, n.º 6 (29 Ago. 1844), p.65.

1845-09-01 Librairie française de P. Plantier.
Rua do Ouro n.º 62 e 63.
Acaba de chegar: Le Bapteme de S.A.S. la princesse Dona Antónia de Portugal dans la
Basilique de S.te Maria de Belém le 8 avril 1845 – 3 gravures format in folio et texte – prix …
200. Diario do Governo, n.º 205 (1 Set. 1845), p.906.

1845-09-04 Instrução primária nas províncias ultramarinas. O Cosmopolita, n.º 112 (4 Set. 1845), p. 2.
1845-09-16 Circo de Madrid. Diario do Governo, n.º 218 (16 Set. 1845), p. 958.
1845-09-20 Circo olympico. – Na rua de Santo Antonio, no sito onde trabalhou a companhia d’Abrilon, vai

haver um novo Circo Olympico. Espera-se que o 1.º divertimento terá lugar no fim de dous
mezes.
O Cosmopolita, n.º 119 (20 Set. 1845), p. 3.
No mesmo número Paul Laribeau anuncia que “deve chegar proximamente a esta cidade” pelo
que aqui não se demora mais do que “um curto espaço de tempo”. Chegou, efectivamente,  em
Dezembro, e debutou dia 1 de Janeiro de 1846 a companhia equestre com a jovem Emília,
transfigurações, voo aéreo, palhaços, cavalo amestrado, o circo estava cheio.
O Cosmopolita, n.º 159 (27 Dez. 1845), p. 3.

1845-09-23 Pela academia portuense das Bellas Artes se noticia que a sessão publica ha de ter logar no
museu portuense e que em seguida ha de ter lugar a exposição trienal, por isso todas as pessoas
que quiserem expor as suas composições a aprovação ou censura do publico, as deverão
apresentar…
A Coallisão, n.º 200 (23 Set. 1845), p. 4.

1845-09-24 DAGUERREOTIPE, rua do Poço das Patas, n.º 27; o retratista annuncia, que retarda a sua partida
até ao fim deste mez, trabalhando de hoje em diante somente das oito horas da manhã até ao
meio dia. Ao mesmo tempo anuncia que vem de receber de França uma grande quantidade de
quadros do último gosto.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 226 (24 Set. 1845), p. 905.

1845-10-04 Noticias diversas. – descoberta.
Na Academia de Sciencias de Paris acaba de ler-se uma memoria de Mr. Martens, na qual
declara ter descoberto o modo de copiar os objectos por meio do daguerreotypo em uma escala
gigantesca, comparada com a actual. Segundo elle affirma, póde copiar por meio deste
processo um panorama completo de 150 gráos. O seu methodo consiste em encurvar a prancha
metalica, e fazer com que as lentes, que reflectem no quadro, vão dando voltas por meio de um
apparelho similhante a um relojo. Os vidros, dando volta, percorrem por uma parte todo o
espaço que se ha de daguerreotypar, e pela outra fazem mover o cone luminoso reflectido sobre
a prancha, na qual se vão apresentando sucessivamente os objectos. Isto é mui bello em
theoria; mas sempre desejaríamos ver um exemplar feito pelo seu methodo.
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metalica, e fazer com que as lentes, que reflectem no quadro, vão dando voltas por meio de um
apparelho similhante a um relojo. Os vidros, dando volta, percorrem por uma parte todo o
espaço que se ha de daguerreotypar, e pela outra fazem mover o cone luminoso reflectido sobre
a prancha, na qual se vão apresentando sucessivamente os objectos. Isto é mui bello em
theoria; mas sempre desejaríamos ver um exemplar feito pelo seu methodo.
Diario do Governo, n.º 234 (4 Out. 1845), p. 1021.
O Dez Reis, n.º 1311 (9 Out. 1845), p. 4.

1845-10-08 Academia portuense de Bellas Artes.
Ante-hontem foi o primeiro dia da exposição trienal desta útil instituição, como hontem
annunciamos. O progresso que, apesar o pouco patronato que encontram os artistas, vai
fazendo entre nos a pintura, deixa-nos antever um futuro brilhante, mormente vendo nos à
frente da academia das Bellas Artes do porto um varão tão illustre e respeitado por suas
virtudes e saber, como é o ex.mo visconde de beire. Debaixo dos auspícios deste bom
portuguez, e dos intelligentes professores da academia, temos que as Bellas Artes hão-de
medrar entre nos. (…) Obras de João Antonio Correia;, com verdadeiros portraits vivants;
Thadeu Maria d’Almeida Furtado; domingos José de Carvalho, Licino Fausto Cardoso
Carvalho; […] em conclusão pedimos á academia, e pedimos isso pelo amor de deus, e por
honra da mesma academia, mande tirar da tribuna o retrato que alli está da nossa Rainha –
porque realmente não é o retrato da Soberana; e como pintura é tão inferior que é um desdouro
para a academia não apresentar outro melhor.
Lista dos alunos premiados.
A Coallisão, n.º 213 (8 Out. 1845), p. 1-2.

1845-10-10 Monumento em Paris à memoria de Napoleão estatuas esculpidas segundo os retratos ou bustos
que existem nos muzeus. A Coallisão, n.º 240 (10 Nov. 1845), p. 2.

1845-10-13 A necessidade de creação d’uma bibliotheca especial de Bellas Artes na academia portuense é
geralmente reconhecida. Na academia de Bellas Artes de Lisboa acha-se creada uma, em
virtude da disposição do decreto de 25 d’Outubro de 1836 art.º 2 – Do deposito geral dos livros
dos extinctos conventos das províncias do Norte deve o ministério o reino mandar entregar á
academia portuense por inventário alguns d’aquelles livros, que tem á sua disposição, e que
mais uteis forem para a cultura e aperfeiçoamento das Bellas Artes…
A Coallisão, n.º 217 (13 Out. 1845), p. 2.

1845-10-14 Pintura oriental.
Na Calçada do Sacramento, n.º 22, 3.º andar, ensina-se com toda a perfeição novo methodo da
pintura oriental. Bastam doze lições para qualquer jovem que tenha gosto pelo desenho, poder
copiar flôres as mais delicadas, passaros os mais exquisistos, borboletas, e insectos os mais
variados. A delicadeza do colorido pelo methodo oriental é superior a tudo o que a arte póde
obter do mais habil pincel, e a facilidade, com que se adquire o mesmo methodo, o torna ainda
mais apreciavel. No mesmo local ensina-se igualmente o desenho de paisagem pelo methodo
ordinario, mas em muito menor numero de lições do que se exige nas aulas publicas.
A Revolução de Septembro, n.º 1360 (14 Out.1845), p. 4. A Revolução de Septembro, n.º 1368
(23 Out.1845), p. 4. A Revolução de Septembro, n.º 1386 (14 Nov.1845), p. 4. A Revolução de
Septembro, n.º 1397 (27 Nov.1845), p. 4.

1845-10-14 Um acto de Philantropia. [José de Amorim Braga auxilia o lente de pintura do Ateneu e pintor
Romano] O Cosmopolita, n.º 129 (14 Out. 1845), p. 2.

1845-10-23 D. Caetano Marras, italiano, retratista em miniatura, que mora na rua da Madalena n.º 110, 2.º
andar, faz saber que tira retratos sobre marfim, a pincel, com côres, a 4 pintos sendo tirados em
casa do professor, e sendo tirados em suas propias casas pagarão 2400 réis por cada retrato.
também tira retratos em ponto grande sobre papel marfim, com côres, a preços muito
commodos.
A Revolução de Septembro, n.º 1368  (23 Out.1845), p. 4.

1845-10-23 Ventriloco. Theatrinho de Santa Catharina. O Cosmopolita, n.º 133 (23 Out. 1845), p. 2.
1845-10-30 Anniversario. Hontem, anniversario natalicio de S. M. El-rei, manifestaram os portuenses as

mais vivas demonstrações de satisfação, dando assim um testemunho de sua sympathia e
affeição ao Esposo de S. M. a Rainha, que em tal dia completou 29 annos.
As authoridades, tanto administrativa como militar deram suas ordens para que se cumprisse o
que em taes occasioes se costuma praticar, e por isso ao meio dia houve parada formada de
todos os corpos de guarnição que estavam no maior aceio e brilho militar, entoando-se os vivas
do costume que foram enthusiasticamente respondidos, concorrendo immenso povo áquelle
acto. Os castelos e fortalezas estavam embandeirados, assim como os navios surtos no rio;
salvando ao meio dia com uma salva de 21 tiros o castello de S. João da Foz, e outra na
alameda da Lapa: o serviço da guarnição foi feito em grande uniforme, e as musicas
regimentares tocaram por muito tempo na hora da alvorada á porta de seus respectivos quarteis.
Durante o dia se ouvia o estrepito do fogo do ar, e o repique dos sinos. Á noite illuminaram-se
os edificios publicos, as casas dos empregados, e muitas de particulares. Houve theatro por a
companhia nacional: os camarotes estavam adornados de senhoras, concorrendo igualmente
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salvando ao meio dia com uma salva de 21 tiros o castello de S. João da Foz, e outra na
alameda da Lapa: o serviço da guarnição foi feito em grande uniforme, e as musicas
regimentares tocaram por muito tempo na hora da alvorada á porta de seus respectivos quarteis.
Durante o dia se ouvia o estrepito do fogo do ar, e o repique dos sinos. Á noite illuminaram-se
os edificios publicos, as casas dos empregados, e muitas de particulares. Houve theatro por a
companhia nacional: os camarotes estavam adornados de senhoras, concorrendo igualmente
todas as authoridades: a platea estava toda occupada por espectadores. Tocou-se o hymno da
Carta, a tribuna real abriu-se, e o publico saudou a effigie da rainha com uma salva de palmas;
então s. exc.ª o snr. Conde de Terena José, governador civil, enthoou os vivas que foram
enthusiasticamente victoriados.
Assim foi festejado pelos portuenses o dia do nascimento do Augusto Consorte de S. M. a
Rainha, dando assim uma plena demonstração de seus sentimentos de affeição e sympathia
pelos seus Soberanos, firmes garantias da bem entendida Liberdade.
O Cosmopolita, n.º 136 (30 Out. 1845), p. 1-2.

1845-11-04 Retratos no teatro. Diario do Governo, n.º 260 (4 Nov. 1845), p.1123.
1845-11-11 Retratos na cerimónia. Diario do Governo, n.º 266 (11 Nov. 1845), p.1149.
1845-11-12 Melhoramentos no daguerreotypo. = Lê-se no Espectador o seguinte: O daguerreotypo he sem

duvida huma invenções da phisica moderna, que mais honra o nosso seculo, e immortalisará o
seu author. O homem tinha chegado a encadear o raio e a desarma-lo, e todo o esforço superior
parecia já sobrenatural, impossivel e milagroso. Antes do descobrimento de mr. Daguerre
teriamos tido por visionarios os que nos assegurarem que o sol baixaria a retratar-nos dentro de
huma camara escura. Este grande successo, que veio abalar em seus fundamentos as theorias
da optica, attrahio a attenção geral, dedicando-se a elle os estudos do sábio, os passatempos do
curioso, e os afanosos desvelos do espectador.
O Periodico dos pobres, n.º 267 (12 Nov.1845), p. 1067.

1845-11-24 RETRACTOS de Daguerreotype, Praça de D. Pedro n.º 94.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 278 (24 Nov. 1845), p. 1111.

1845-11-25 Um retrato.
Que tens tu a dizer a este retrato? – dizia hontem uma de nossas leitoras á sua creada.

- Nada minha senhora.
- Porque olhas pois para elle com tanta attenção?
- Quereria, lhe diz ella, que a minha boa ama me explicasse porque este retrato olha

para mim sempre, seja qual fôr o lugar em que estiver. Olha para mim quando entro, e
olha tambem para mim quando me retiro, seguindo-me sempre com os olhos.

- De maneira, lhe diz a senhora, que se o quarto estivesse cheio de gente, este bello
cavalheiro olharia para todos os lados, e para todas as pessoas?

- Certamente.
- Olhará e sorrirá para os que vão e vem, do mesmo modo que para mim, não é verdade?
- A creada guardou silencio.
Esta conversação dez com que a nossa leitora se entregasse ás mais sérias meditações, Que

raio de Luz! Pobre amante! Em quanto que te desesperas longe do teu amantem junto do qual
estás talvez substituída, enquanto que fixas avidamente teus olhos sobre o seu retrato, e que te
imaginas (ao menos em pintura) ser a única preferida, a pérfida effigie tão infiel como o
original, lança vistas sobre tudo o que a cerca, e sorri para todos.

Eis ahi uma semelhança moral entre muitos retratos e modelos, porque não tinha dado
ainda nenhum pintor, nenhum phylosopho, nenhum observador.
A Rosa, n.º 7 (25 Nov. 1845).

1845-11-25 História de Portugal, por Alexandre Herculano. Diario do Governo, n.º 278 (25 Nov. 1845),
1197.

1845-11-29 Na rua dos calafates n.º 125 1.º andar, mora um retratista em miniatura, natural da Toscana,
que tira retratos sobre marfim a 4 pintos tirados em sua casa e a 5 pintos nas próprias casas das
pessoas; ficando o prof. responsável pela similhança dos retratos, mediante uma aclaração com
as pessoas que tirem os seus retratos. Também se offerece a dar lições todos os dias (menos os
santificados) na sua casa, de desenho e de lingua italiana; os discipulos pagarão por cada
ensino separado 1600 rs. por mez. As pessoas que queiram aprender nas suas próprias casas
pagarão 4 pintos por cada duzia de lições. Também se offerece a copiar musica e dar colorido a
todas as classes de estampas.
A Revolução de Septembro, n.º 1399 (29 Nov.1845), p. 4.

1845-12-01 Antonio J. de Santa Barbara, retratista a oleo, miniatura, e lithografia mudou a sua residencia
para a rua de S. Paulo n.º 18, segundo andar.
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O Periodico dos Pobres, n.º 245 (17 Out. 1845), p. 980.
A Revolução de Septembro, n.º 1400 (1 Dez.1845), p. 4.

1845-12-01 Galvanismo.
Na rua Nova á trindade n.º 16, doura-se e pratea-se com a maior perfeição e por preços
commodes qualquer objecto em metal e de qualquer dimensão.
A Revolução de Septembro, n.º 1400 (1 Dez. 1845), p. 4.

1845-12-05 Na rua Nova da Alfandega n.º 6, se inculca um retratista em meniatura e a oleo, por commodo
preço.
O Dez Reis, n.º 1359 (5 Dez. 1845), p. 4.

1845-12-08 RETRACTOS de Daguerreotypo, todos os dias do meio dia até as três horas, Praça de D. Pedro
n.º 94, Hospedaria de Madame Bartes.
Periodico dos Pobres no Porto, n.º 290 (8 Dez. 1845), p. 1162.

1845-12-12 Sobre a necessidade e utilidade da educação e instrucção do povo.
Diario do Governo, n.º 292 (11 Dez. 1845), p. 1233-1234.

1845-12-13 Descubrimento das ruínas de Ninive. Diario do Governo, n.º 294 (13 Dez. 1845), p.1260-1262.
1845-12-16 Estampa a penna. O Sr. Godinho vai rifar um pequeno quadro por elle copiado a traço subtil de

penna: é a Cea de Leonardo da Vinci mas de uma gravura ordinária a grande traço; não
somente mostra a extrema paciência que teve para o acabar, porém uma habilidade não vulgar
por carecer inteiramente de principios de desenho. Algumas pessoas já se lembraram de lhe
arranjar uma subscripção para lhe estabelecer uma pensão que lhe sustentasse a sua numerosa
familia; em quanto cursava a aula de desenho: e seria mui louvável que esta lembrança fosse a
effeito, para approveitar um talento que d’outro modo fenecerá sem desenvolvimento.
Diario do Governo, n.º 296 (16 Dez. 1845), p. 1268.

1845-12-19 Pelo conservatorio de Artes e Officios de Lisboa se faz publico…Todos os autores ou
introdutores de inventos de que se lhe conceder patente de previlegio são obrigados logo que o
tempo deste acabe a depositar um modelo, discrição, ou desenho do seu invento, na sala
publica da exposição geral, “neste edifício do extincto Convento dos Remédios, aonde se acha
estabelecido o Conservatorio”.
Diario do Governo, n.º 299 (19 Dez. 1845), p. 1282.

1845-12-22 A livraria clássica e o conselho de instrucção publica. A Coallisão, n.º 275 (22 Dez. 1845), p.
2-3.


