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1. A imprensa portuguesa da emigração começou a ganhar 
relevo em 1808, com o aparecimento, em Londres, do Correio 
Braziliense ou Armazem Litterario. 

Anteriormente, apenas se referenciam 3 publicações de 
portugueses no estrangeiro, na área do jornalismo: Le Mercure 
Portugais. Ou Relations politiques de Ia fameuse révolution ct'état 
h v é e  en Portugal depuis Ia mort de D. Sebastien jusques au 
couronnement de D. Jean IV. (Paris, 1643): Amusement Periodique. 
Discours historiques, pdlitiques, moramt, litteraires et critiques 
(Londres, 1751) e Mercurio Britannico. Ou noticia histórica e 
crítica sobre os  negócios actuaes (Londres, 1798-1800) ( I ) .  

Vítimas da repressão desencadeada no país, nos princípios 
do séc. XIX (de que foi exemplo a ((Setembrizada))), muitos dos 
nossos compatriotas, suspeitos de colaboradores ou de simpa- 
tizantes dos francezes, seguiram o caminho do exílio. Uns 
fizeram-no de motu proprio; outros foram constrangidos a fazê-lo. 
Entre aqueles, figuravam a Condessa de Oyenhausen, Francisco 
Solano Constâncio e Hipólito José da Costa Pereira de Mendonça, 
futuro director do Correio Braziliense ou Armazem Litterario; nos 
segundos, contavam-se Sebastião José de Saldanha, Senhor de 
Pancas, o comerciante Jácome Ratton e José Diogo Mascarenhas 
Neto que, em Paris, fundaria, com Solano Constãncio e Cândido 
Xavier, os Annaes das Sciencias, das Artes e das Letras. 

Entre 1808 e 1818, anos que respeitam ao aparecimento do 
Correio Braziliense e dos Annaes das Sciencias, das Artes e das 
Letras, outros jornais de emigrantes surgiram, principalmente em 
Londres. Foram os seguintes: 

(1) Cf. Augusto Xavier da Silva, Os Jornaes Portuguezes. Sua Filia- 
ção e Metamorphoses, Lisboa, 1897. 
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O investigador Portuguez em Inglaterra (Londres, 101 1 - 
-1 818); O espelho politico e moral (Londres, 1814-1823) e Obser- 
vador Lusitano em Paris ou Collecçáo Litteraria, politlca e commer- 
cial (Paris, 181 5). 

O 1." foi fundado pelos drs. Bernardo José de Abrantes e 
Castro e Vicente Pedro Nolasco Pereira da Cunha, numa linha que 
procurava combater o separatismo do Correio Braziliense; o 2." 
teve como fundadores o madeirense José Anselmo Correia Henri- 
ques e João Bernardo da Rocha Loureiro que, posteriormente, 
fundaria o Portuguez ou Mercurio Politico, Commercial e Litterario; 
o 3." foi dirigido por Francisco Alpoim e Menezes que se consi- 
derava ((verdadeiro e zeloso filho da Religião dominante no Paiz)) 
- o  que não o impediu de acabar os seus dias em Paris, depois 
de ter conspirado contra o governo constitucional de 1822; final- 
mente, a fundação e direcção do Observador Lusitano deveram-se 
a Francisco Solano Constância. 

A característica dominante da imprensa da emigração portu- 
guesa, no séc. XIX, foi a defesa e a difusão dos ideais políticos 
dos exilados, em qualquer dos períodos em que ela pode ser 
decomposta ou analisada ( 2 ) .  Alguns jornais, porém, escaparam 
a essa característica, porque, se uns se reclamavam abertamente 
liberais ou absolutistas, outros houve que evitaram emiscuir-se na 
vida política e optaram pela divulgação científica. Estava neste 
grupo a revista de que vamos ocupar-nos com algum pormenor. 

Os Annaes das Sciancias, das Artes e das Letras, Por uma 
sociedade de portuguezes residentes em Paris ( 3 )  tinham como 
divisa dois versos camonianos: 

((Desta arte se esclarece o entendimento 
Que experiências fazem repousado)), 

Camóes, Cant. VI, Est. 99. 

( 2 )  Para o caso, tanto faz considerar as «épocas» propostas por 
Augusto Xavier da Silva Pereira, in O jornalismo portuguez, Lisboa, 1896. 
p. II, ou os «periodos)> sugeridos por José Tengarrinha, in História da 
Imprensa Periódica Portuguesa, Lisboa, 1965, pp. 59-66 e 96-101. 

(9 No séc. XIX. foram várias as publicaçóes que incluíram no seu 
titulo a palavra ((Annaesn. Entre elas, podem citar-se, a partir do ((Dicionário 
Bibliographico Portuguez)). as seguintes: ((Anaes da Sociedade Promotora 
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A administração localizava-se na Rue des Grands-Augustins, 
n." 5, Paris, e foi seu director José Diogo Mascarenhas Neto. 

Com Francisco Solano Constâncio e Cândido José Xavier 
constituíu o corpo de redactores a que veio juntar-se, mais tarde 
(1821), Luis da Silva Mousinho de Albuquerque. 

A impressão era feita por A. Bobée, Impressor da Sociedade 
Real Academica das Sciencias de Paris, Rue de Ia Tableterie, 
n." 9, Paris. 

A periocidade foi trimestral, tendo sido publicados 16 tomos, 
desde Julho de 1818 até Abril de 1822. 

Os preços de subscrição anual eram os seguintes: Paris, 
28 Francos; Resto da França, 30 Francos; Lisboa, Porto e Coimbra, 
5400 Réis; Brasil, 6000 Réis; Londres, 2 Libras e meia; Madrid, 
160 Reales de vellon. 

In 8.". media 22 cm X 14 cm e dispunha de uma mancha 
gráfica de 14 cm X 8.5 cm. A ilustração era muito rara. 

Ignora-se o número de exemplares tirados, mas, como os 
tomos não podiam ser vendidos em separado e os assinantes do 
1." ano não ultrapassaram as sete centenas e meia, poderá admitir- 
-se que a tiragem andasse entre os 800 e os 1000. Nos anos 
seguintes, deve ter rondado os 500 exemplares. 

da Industria Nacional)), Lisboa. 1822-1854; ((Novos Annaes das Sciencias e 
das Artes dedicadas aos que falam a lingua portugueza em ambos os 
hemisph,erios», Paris, 1827; «Annaes da Sociedade Litteraria Portuense)), 
Porto, 1837-1838; «Annaes do Conselho de Saude Publica do Reino)), Lisboa, 
1837-1842; ((Annaes da Propagação da Fé)), 37 vols., Lisboa, 1839-1865; 
([Annaes maritimos e coloniais», Lisboa, 1840-1846; ~Annaes da Sociedade 
Arch,uologica Lu$itana», Lisboa, 1850-1851: ((Alnnaes da Academia Philo- 
sophica)), Rio de Janeiro, 1856; ([Annaes da Associaçáo dos Advogados de 
Lisboa)), Lisboa, 1857 e 1861; «Annaes do Municipio de Lisboa», Lisboa, 1857; 
«Annaas das Sciencias e das Artes publicados debaixo dos auspicios da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa)), Lisboa, 1857-1858; ((Annaes do 
Observatorio do Infante D. Luis». Lisboa, 1863-1865: ((Annaes da Bibliotheca 
Nacional do Rio de Janeiro)), Rio de Janeiro, 1876-1877; ((Annaes do Orpheon 
Portuense)), Porto, 1897 e ((Annaes de Estatística. vol. 1, Série I, Finanças)), 
Lisboa. 1894. 

Como no presente estudo nos ocuparemos unicamente dos ((Annaes 
das Sciencias. das Artes e das Letras)), adiante referi-los-emos apenas por 
Annaes. 





2. Francisco Solano Constâncio, no Discurso Preliminar 
com que abriu o Tomo I dos Annaes, explanou as causas que leva- 
ram ao aparecimento desta publicação e detiniu os objectivos dos 
seus .redactores. Aquelas resultavam da análise da situação con- 
creta do país, nos aspectos culturais e económicos; os objectivos 
visavam contribuir para a ultrapassagem dos problemas que nos 
afligiam, através da apresentação de propostas bebidas a maior 
parte das vezes na experiência alheia. As  críticas e as soluçóes 
avançadas não se afastavam, nas sues .linhas gerais, de muitas 
outras que, na época e nas mesmas áreas, foram expressas por 
diferentes autores, nacionais e estrangeiros. 

Solano começou por realçar a importância do espírito cien- 
tífico e por.referir algumas das causas que se lhe opunham. Entre 
elas, «o vulgo nescio)) e os «homens mais cu'ltos que região a 
educaçáo publica)), porque «a obstinação do vulgo (...) he quasi 
sempre fomentada, e apoiada pelos inimigos das ennovaçóes uteis, 
os quaes receosos de perderem o seu mal fundado e adquirido 
predominio, para malograr os esforços dos sabios implorão o 
socorro dos nescios)) ( I ) .  

A estas causas primeiras outras Ihes junta Constâncio. 
desde o facto de o acesso à instrução ser limitado «a hum pequeno 
número de pessoas da classe mais grada)) até aos malefícios da 
tirania sobre a cultura dos povos. Elogia depois a ciência experi- 
mental «na qual só se reputa certo o que he provado)), para em 
seguida pôr em contraste o descobrimento da .derrota da India, 

( 4 )  é difícil deixar de ver aqui uma referência indirecta ao ensino 
dogmhtico, livresco e acrítico da Universidade, à sua resistência às ino- 
vações da ciência e da técnica, enfim, ao controlo que exercia sobre todos 
os ramos da educaçáo em Portugal, critica que, aliás, náo é pacífica. 
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«a mais gloriosa epoca da nossa patria, que então emparelhava 
com as nações mais cultas)) com a ((dolorosa lembrança das 
catrastrophes que depois experimentamos, da decadencia que 
soffrêmos, e de que só nos nossos dias começamos a ressur- 
gir (V). 

Em uma nova referência ao ensino, defendeu a aplicação da 
teoria à prática (9 e considerou que «não só he util, mas até 
necessario que hum povo ainda pouco versado nellas [nas Ciên- 
cias] e nas Artes se familiarise com tão importantes estudos)) (?).  

Traçada uma breve história da Ciência, aqui ou ali referen- 
ciando a situação portuguesa, e demonstrada a necessidade do 
país enveredar urgentemente por uma política cultural, científica e 
técnica que o colocasse a par das outras nações, os redactores 
expuseram os seus objectivos: 

-«em commum concorrerem para o desejavel fim de faci- 
litar a introducção das verdades uteis e novas ou pouco conhecidas 
entre nós)); 

-«disporem do seu cabedal de conhecimentos adquiridos 
por muito estudo, experiência e observação em diversos países 
para apressar a fausta epoca que deve repor a Nação Portugueza 
no lugar que outr'ora occupou entre as nações cultas)) 

O plano da obra era ambicioso. Na 1." parte, incluíam-se 
as ((memorias originaes dos Redactores e seus correspondentes, 
ou extractadas por elles, e analyses de obras novas em qualquer 
lingua que sejão escriptas, tanto nas Sciencias e Artes como na 
literatura)). Na 2.". davam-se «as noticias mais importantes nas 
Sciencias, destinadas às pessoas instruidas nos diversos ramos». 

Entre outras rubricas, propunham-se tratar quanto se refe- 
risse à Agricultura (essa ((Arte tão intimamente ligada e depen- 

(6) Annaes, T. I., p. 15. 

( a )  Ibidem, pp. 19-20: «A instrucção publica bem regulada em todos 
os seus graos desde o ensino elementar até o das Sciencias, e assentada 
sobre a conveniente applicaçáo da theoria à practica he a base mais solida 
da prospsridade das naçóes e da força dos seus governos». 

(i) Ibidem, pp. 20-21. 

( 8 )  Ibidern, pp. 21 -22. 
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dente dos progressos da Botanica, da Chymica, e da Physica))), a 
Economia Rural, exploração de minas, tratamento de metais e 
minerais, extracção e preparo de sais, preparação de azeites, gor- 
duras e sabões e outras substâncias «cuja fabricação está tão 
atrazada entre nós como adiantada em França)). 

Mas o plano abrangia outras áreas: artes químicas, arquitec- 
tura civil. medicina (incluindo ((todo o novo methodo de operar 
em cirurgia))) e farmacopeia. Nele se inscrevia ainda o noticiário 
sobre ((regulamentos, leis e instrucções sobre o commercio)) e 
acerca de ((actos dos diversos governos sobre Agricultura, Fabri- 
cas, Commercio exterior e interior e Educação Publica)). A publi- 
cação cobria, enfim, outros campos: Economia Política, Estatística, 
viagens instrutivas, História, Geografia e Memórias e dava relevo 
as ((obras puramente literarias nacionaes ou estrangeiras com o 
objecto de formar o gosto e restabelecer as sans doutrinas tão 
desprezadas entre nós nos últimos tempos)) (*). 

Num espaço tão vasto, onde cabiam tantas especialidades, 
havia, porém, uma limitação que os redactores dos Annaes quise- 
ram realçar (e, aliás, cumpriram): 

«De noticias politicas não tratamos, e mui pouco tambem 
diremos das Sciencias meramente abstractas, e nada de contro- 
versias religiosas) ( ' O ) .  

Quase a fechar a sua extensa .introdução, Solano Constâncio 
julgava ((poder prometter aos leitores que esta resenha literaria 
constará de huma boa selecção de objectos interessantes, e uteis, 
e que será accomodada às precisóes e conhecimentos actuaes do 
maior numero dos leitores aos quaes he destinada)) ("). 

Duas notas ainda se devem ocrescentar a esta sucinta 
apresentação dos Annaes. Refere-se uma ao ((Annuncio)) e a 
outra à relação de livros publicados nos 3 meses que separavam 
cada Tomo. 

No «Annunc.io», os redactores ofereciam os seus serviços 
aos correspondentes, assinantes e público em geral, em territorio 

( 8 )  Ibidem, p. 27. 
(10) Ibidem, p. 27. 
('1) Ibidem, pp. 366-37 
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português ou no estrangeiro, apenas pelo preço relativo «às com- 
pras e gastos)) (I2). Com a ((Bibliografia recém publicada, pres- 
tavam eles um bom serviço de divulgação e actualização, pois 
apresentavam dezenas de títulos de obras em francês e inglês, e 
também noutras línguas, como o latim, o alemão e o sueco (Is). 

(12)  «Os Redactores dos Annaes das Sciencias, das Artes e das 
Letras, participa0 aos seus Assignantes, Correspondentes, e mais pessoas 
residentes nos dominios portuguezes, ou em peises estrangeiros, que eiles 
se encarregão de comprar e expedir a quem o desejar. quaesquer livros, 
estampas, mappes geographicos, machinas, modelos, instrumentos de physica, 
de cirurgia, e de chymica, aparelhos distillatorios, sementes e raizes de 
plantas, produtos chymicos, e em geral, todos os objectos relativos às 
Sciencias e às Artes, pelos preços dos catalogos. e das fabricas; tudo da 
melhor qualidade, e sem defeito. 

Igualmente se encarregão dg dirigir a impressão de qualquer obra 
escripta em portuguez, francez ou inglez, e de fazer abrir chapas em cobre, 
pedra, pao, ou de fazer lithographar debuxos)). 

(IS) Não nos foi possível comparar estas tábuas bibliográficas com 
os registos de entradas nas nossas bibliotecas, especialmente as de Univer- 
sidade, da Real Biblioteca Publica de Lisboa e da Academia Real das Ciências. 
é, porém, trabalho que nos propomos realizar a curto prazo, porque fornecerá. 
por certo, elementos quanto à actualização ou ao atrazo científico do país. 



3. Apresentados que foram os Annaes, consideremos de 
seguida os redactores e outros colaboradores desta publicaçáo. 

OS redactores eram, inicialmente, ta l  como já referimos, três: 
Cândido Xavier, (") Francisco Solano Constâncio (I5) e José 

(I4) Cândido José Xavisr da Silva (1769-1833) foi professor de 
humanidades no Real Colégio de Santarém. Nas vésperas da 1." invasáo 
francesa, era sargento mor do Estado Maior, mas apareceu depois integrado 
na ~Leg iáo  Portuguesa)), tendo sido ferido em Wagram. Com os marqueses 
de Alorna, Valença, Loulé e Ponte do Lima, fez parte do exército com que 
Massena invadiu o pais, em 1810-0 que lhe valeu ser condenado à morte 
pela Junta da Regência. Após a revoluçáo de 1820, regressou a Portugal 
e. no ano seguinte, foi ministro interino da Guerra. Em 1822, titular das 
pastas da Marinha e dos Negócios Estrangeiros. Em 1823, subdirector do 
Colégio Militar e, de novo Ministro da Guerra, atá 1827. Com o regresso de 
0.  Miguel, voltou ao exílio em Inglaterra, donde vei'o com Palmela para 
fazer parte da Junta Provisional do Porto. Pouco tempo depois, estava à 
frente do depósito de Plymouth (o tão criticado «barracio da Plymouth)) 
por Luz Soriano e Pinheiro Chagas). Em Paris, wlacionou-se com 0. Pedro, 
tendo sido sucessivamente seu secretário particular. ajudante de campo e 
Ministro da Guerra. 

( 1 )  Francisco Soiano Constâncio (1772-1846) era Doutor em Medi- 
cina pela Universidade de Edimburgo, grau que obteve nos fins do sec. XVIII. 
Em 1808, receando as consequências da sua simpatia pelo ideário da Revo- 
lução Francesa, emigrou do pais, tendo percorrido a Europa e acabando por 
se fixar em Paris. A i  fundou o Observador Lusitano (...) 1815, os Annaes, 
em 1818 e Novos Annaes das Sciencias e das Artes, em 1827. 

A sua bibliografia é vasta e nela sobressai a preferência de Solano 
Constâncio pelos temas de Economia Politica. A este propósito, veja-se 
Victor de Sá, A Crise d o  Liberalismo em Portugal (...) pp. 164 e segs. e 
Albert Silbert, Do  Portugal db antigo regime ao Portugal Oitecentidta. 
pp. 121-175. Para os aspectos bibliográfi&os, consulte-se com vantagem 
Innocencio da Silva, Diccionario Bibliographico Portuguez, Tomo 3, pp. 65-67 
e Bernardo Xavier Coutinho, Bibliographie Franco-Pwtugaise (...) 
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Diogo Mascarenhas Neto (I". A partir do Tomo XI (Janeiro de 
182'1) e até à suspensão da publicação dos Annaes (Abril de 
18221, juntou-se-ihes Luís da Silva Mousinho de Albuquerque (Ií). 

O quadro seguinte mostra alguns dados quantitativos acerca 
da sua actividade redactorial na 1." Parte dos Annaes, a designada 
((Resenha Analytican. 

Cândido Xavietr colaborou nos 13 primeiros Tomos, com 
36 artigos e 745 páginas. Solano Constâncio esteve presente em 
todos os Tomos, com 45 artigos e 1107 páginas. Mascarenhas 
Neto colaborou apenas nos 7 Tomos iniciais, com 10 artigos e 
241 páginas. Finalmente, Mousinho de Albuquerque escreveu 
16 artigos e 422 páginas nos últimos 6 Tomos. 

Num total de 107 artigos e 2515 páginas, a C. Xavier coube- 
ram respectivamente 34 e 30 %, a S. Constâncio 42 e 44 %, a 
M. Neto 9 e 9 % e a M. Albuquerque 15 e 17 %. 

A colaboraçáo de cada um dos redactores foi muito variada, 
uma vez que a temática abrangia, como se referiu, diferentes 
áreas. 

('e) José Diogo Mascarenhas Neto (1752-1826) frequentou a Uni- 
versidade de Coimbra, onde obteve o grau de Bacharel em Direito, depois 
do  que seguiu a magistratura, chegando a ser Desembargador da Casa 
da Suplicaçáo. Após a «Setembrisada», deixou o pais, dirigindo-se primeiro 
a Inglaterra e depois à França onde se fixou. Co-fundador dos Annaes, neles 
começou a publicar o seu «Cathecismo da Agricultura)) que uma doença dos 
olhos impediria de continuar, assim como de dar qualquer outro contributo 
redactorial. 

( 7 )  Luís da Silva Mousinho de Albuquerque (1792-1846) era o mais 
novo dos 4 redactores, com menos 40 anos do que Mascarenhas Neto, 
23 do que Cândido Xavier e 20 do que Solano Constâncio. 

Coronel de Engenharia. professor de Fisica e Quimica, ministro da 
Marinha e do Reino, membro da Regência dos Açores e governador da 
Madeira, a sua figura impôs-se pelas extraordinárias qualidades humanas e 
culturais que o exornavam. Aderindo a Junta Provisória do Reino, aquando 
da «Patuleia», veio a encontrar a morte, em Torres Vadras, ao procurar 
dirigir-se a Lisboa para se reunir As tropas do Conde de Bonfim. 

De entre a sua extensa bibliografia, destacam-se as «Georgicas Por- 
tuguezas, dedicadas a sua mulher D. Anna Mascarenhas de Ataide)), publi- 
cadas em Paris, em 1820, as quais mereceram um extenso e elogioso artigo 
de Cândido Xavier, no Tomo IX, parte I.", do AMaes, pp. 3-25. 



C. X. Cândido Xavier 

F. S. C. Francisco Solano Constâncio 

J. D. M. N. José Diogo Mascarenhas Neto 

L. S. M. A. Luis da Silva Mousinho de Albuquerque 



Cândido Xavier escreveu sobre literatura, ensino, estatística, 
Viagens, alavanca hidráulica, destilação de água do mar, máquinas 
e, entre outros, 6 artigos sobre a ((Exposiç50 dos Produtos da 
Industria Nacional, em Paris, em 1819)). 

Solano Constâncio, cuja colaboração foi, como se viu, a mais 
regular e extensa, dispersou a sua actividade redactorial por 
variados temas, da medicina e da farrnacopeia à economia e à 
estatística, da literatura e do ensino a química e a agricultura, 
passando ainda pela indústria e pelas observações meteorológicas. 

Mascarenhas Neto, ao contrário dos anteriores, restringuiu 
a sua colaboração a uma só área, a agricultura. 

Também ivlousinho de Albuquerque, precisamente porque o 
substituíu, se dedicou em exclusivo, ou quase, A temática agrí- 
cola (I8), 

Estes dados referem-se, como acima foi dito, 1." parte de 
cada Tomo. A 2.", preenchida com as ((notícias mais importantes 
das Sciencias, destinadas às pessoas instruidas nos seus diversos 
ramos)), foi colaborada pelos 4 redactores. Ainda aqui, C. Xavier 
e S. Constâncio foram os que mais divulgaram as ((últimas)) sobre 
variados ramos científicos, literários e técnicos. De entre eles, 
destacam-se os que se referiam a Botânica, Zoologia e Zootecnia, 
Minerologia, Medicina, Cirurgia e Farmácia, Geometria, Álgebra e 
Cálculo, Mecânica Celeste e Astronomia, Geografia, Artes Mecâ- 
nicas, Economia e Economia Rural, além de notícias sobre Litera- 
tura, Belas Artes e Necrologia ('"). 

A pormenoriração destas notícias (as vezes, ocupando 
apenas meia dúzia de linhas em cada referência) tornar-se-ia dema- 
siado extensa, pelo que remetemos para a consulta dos índ:ces 
e/ou para a leitura dos diversos Tomos, com o que se obterá uma 
visão de conjunto da importância e da actualidade das informações 
prestadas. 

( '8)  Por serem muito extensas as notas que enumeram a colaboração 
de cada um dos redactores, resolvemos inclui-las em apêndice, a fim de 
salvaguardar um pouco a apresentação do presente estudo. 

(19) De entre os biografados nesta secção (homens ilustres, nacio- 
nais e estrangeiros) destacani-se os nomes de Delametherie, D,elue. Rochon. 
Werner. Klaproth, Francisco Manuel do Nascimento, Swartz, Periar, Bucholz, 
Visconti, Monge, Banks e Geoffroy. 
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Além dos redactores, os Annaes contaram ainda com a 
colaboracão ocasional de outras personalidades. De entre elas, 
destacam-se as seguintes: 

- António de Araújo Travassos ( ? O ) ;  

-António Bernardino Pereira do Lago (?I); 

- Cezar Goncalez (*?); 

- Diogo de Tovar e Albuquerque 

-Francisco Grimaud de Belamide (?'); 

-Francisco Manuel do Nascimento (Filynto Elysio) (::)i 

( 2 0 )  «Discurso Poiitico sobre a Agricultura, particulamente a de 
Portugal; escripto em 1729)). T. XVI, 2.' parte, pp. 5-34 

((Discurso sobre a Moeda e particularmente a de Portugal. Escripto 
em 1729)). T. XVI, 2." parte, pp. 35-53. 

(21) «Carta e Meinoria com a dezerminaçáo das Latitudes e Longi- 
tudes dos principais portos da Costa do Erasiin. T. XVi, 2." parte, pp. 4-15. 

«Observações ma:erioicgicas fsitae na cidade de S. Luiz do Mara- 
nhio». T. XVI, 2." parte, pp. 54-79. 

(22) «Observações sobre o modo de fabricar a polvora de guerra 
e de caça». T. ViiI, 2. parte. pp. 24-56. 

((Memoria sobre os fuzis physicos ou artificiaes (Briquet)». T. IX. 
2." parte, pp. 25-48. 

((Memoria historica sobr,% OS globos asrostaticosi). T. XII, 2." parte. 
p p  35-68. 

(2')  mem mo ri^ sobre o Plano da Collecção dos Tratados Politicos 
de Portugal)>. T. Vi, 2." parte. pp. 10-26. 

(2') aCar1a sohre a machina de preparar o linho e o cânamo se,m 
curtimento». T. li, 2. pane, pp. 94-99. 

(2" («Ode á Restauraçáo da StStua equestre de Henrique IV  R?i de 
França. em 25 de Agosto de 1818». T. 11, 2. parte. P. 92. 

(~Ode a Camõesn, ipor M. Raynouard, Secretario Perpetuo da Academia 
Franceza, Traduzido por ... T. V. 2". parte, p. 15. 
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Além destes, ainda podem referenciar-se outros tipos de 
colaboração, como traduções de Horácio e de Columella ( 3 4 ) ,  

e artigos sobre a Reforma de Peso e Medidas em Portugal ( 3 5 ) :  

«Ode III do Livro 1." de Horacio)). T. VIII, 2." parte, pp. 3-5 
» I » » » » » T. IX, 2." parte. pp. 3-4 
» II » » » » » T. X. 2." parte, pp. 3-5 
» IV  » )> » » » T. XI, 2." parte, pp. 3-4 
» VI » » » » » T. XII, 2." parte, pp. 3-4 
» VI1 » » » » » T. XIII, 2." parte, pp. 3-4 
» VI11 » » » » )> T. XIV, 2." parte. pp. 3 
» XIV » » » » » T. XV, 2." parte, pp. 3-4 

«Epodo X de Horacio T. XVI, 2." parte, pp. 3-4 
Não nos foi possível identificar o autor destas traduções. Pensámos 

inicialmente na Marquesa de Alorna, Filinto Elisio e José Agostinho de 
Macado, na linha de sugestão que nos ofereceu o ((Dicionário das Literaturas 
Portuguesa, Brasileira e Galaica)), dirigido por Jacinto Prado Coelho, p. 817. 

Uma nota dos Ajnnaes (T. III, 1.Varte. p. 83) aponta. porém, ((hum 
Portuguez distincto não só pelo seu grande talento, e instrucção, mas até 
pelos serviços que tem feito à Patria, onde occupa um lugar eminente (...)». 
o que nos leva a concluir não se tratar de nenhum deles. 

(84)  «Tradução dos livros de Re Rustica da ... por Fernão de Oliveira)) 
(com uma nota introdutória de Cândido Xavier): 

T. IV, 2." pane, pp. 14-24; 
T. V, 2." parte, p p  16-31; 
T. VI, 2." pane, pp. 27-41; 
T. VII, 2." parte. pp. 15-25; 
T. VIII, 2." parte, pp. 6-23; 
T. IX, 2." parte, pp. 5-24; 
T. X, 2." parte, pp. 6-22; 
T. XI, 2." parte, pp. 5-36 e 
T. XII, 2." parte, pp. 5-21. 

(36) <{Carta sobre a reforma dos Pesos e Medidas em Portugal)), por 
um anónimo. T. 111, 2." parte, pp. 99-118. 

«Anottaçóes à Memoria sob o peso e medidas. etc., inserta no 5." vol. 
das Memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e composta pelo 
Snr. Sebastião Francisco de Mendo Trigozo, Socio da ditta Academia, etc.)). 
por um anónimo. T. IV, 2." parte, pp. 25-46. 

«Memória sobre as Medidas e Pesos comparadamente com as Medi- 
das e o Peso actuaes da França, transcripta do Observador L'usitano em 
Paris, emendada e acrescentada pelo autor)). T. IV, 2." parte, pp. 32-73. 

«Memoria sobre as Medidas Portuguezas, em resposta ao que sobre 
este assunto vem escripto no n." 4 do 0bs.enmdor Lusitano, e no terceiro 
volume dos Annaes das Artes», por Sebastiáo Francisco de Mendo Trigozo. 
T. VI!, 2." parte, pp. 26-49. 





4. Segundo a relação publicada no Tomo XI, de Janeiro 
de 1821, os subscritores dos Annaes, em 1818, eram 748, resi- 
dindo no estrangeiro apenas 9 %, isto é, 68. Destes, a maior parte 
era ainda constituída por nacionais, porque, para além dos que se 
inscreveram nos ((depósitos)) de Paris, Madrid e Havre, os subscri- 
tores de Londres, S. Petersburgo, Florença, Washington e Norfolk 
eram portugueses aí radicados profissionalmente, já em missóes 
diplomáticas, já no desempenho de outras actividades. 

Daqui se infere que os ((Annaes)) foram escritos por portu- 
gueses para portugueses e que os ((destinatários)) corresponderam 
ao projecto dos ((emissários)). Tal receptividade é compreensível, 
porque os temas anunciados nos Annaes, embora colhessem a sua 
inspiração nas correntes políticas e científicas europeias da época, 
dirigiam-se directamente ao encontro da problemática histórico- 
-cultural do país, nas vésperas da revolução de 1820. Se um ou 
outro estrangeiro apareceu entre os subscritores, tal facto dever- 
-se-á, por certo, a laços sentimentais, familiares, económicos ou 
políticos que, de algum modo, os prendiam a Portugal. São, no 
entanto, uma minoria quase sem expressão percentual. 

Dos 680 subscritores em território português, 200 (29 %)  
localizavam-se no Brasil, 433 (64 % )  no continente e 47 ( 7  %) 
nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Muito embora uma 
parte importante da ((intelligenzia)) nacional (o núcleo cortesão) 
se tivesse deslocado para o Brasil, aquando da I."nvasáo francesa 
e depois dela, apenas 29 % dos subscritores do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves aí figuravam. A grande massa dos 
assinantes (433) surgiu no Continente: em números significativos 
em Lisboa, Parto e Coimbra (392) e os restantes (41) dispersos 
por várias cidades e vilas. A região insular oferecia, apesar das 
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suas limitações (isolamento, dispersão, escassez territorial e 
populacional, entre outras), o número de 47 assinantes. 

No Brasil, os subscritores distribuiam-se pelo Rio de Janeiro 
( l l l ) ,  Baía (52). Maranhão (22) e S. Paulo (15), num total de 
200 assinantes, o que fornece percentual e respectivamente os 
seguintes dados: 56 %, 26 %, 11 % e 7 %. 

No Continente, a estatística indica 207 subscritores em 
Lisboa, 99 no Porto, 86 em Coimbra e 41 noutras localidades, isto 
é, respectivamente, 48 %, 23 %, 20 % e 9 % do total de 433. 
(Ver quadros e o mapa e gráfico seguintes). 

Quanto à região insular, 8 assinantes residiam na Madeira, 
3 no Faial e 36 algures nos dois arquipélagos, já que a relação não 
especifica nem a sua identificação nem a residência. 

Relativamente aos núcleos de assinantes no estrangeiro, dos 
68 só 3 viviam fora da Europa - 1 em Washington e 2 em Norfolk. 
0 s  restantes dispersavam-se pelos grandes centros europeus. 
Desde logo, Paris, local da publicação, com 35 assinantes, Madrid 
com 9 e o Havre com 7; depois, Londres e S. Petersburgo, Florença 
e Turim, com 1 assinante cada, sendo os subscritores destas 4 
cidades representantes diplomáticos. 

No conjunto dos 748 assinantes dos Annaes, aparecem 
apenas 3 mulheres. São elas a Princesa Real, D. Isabel Maria, 
então com 17 anos, Maria José Sacoto Enserrabodes e Maria 
Luísa de Atayde Maraver e Silva. Na realidade aquela figurava na 
lista a título honorífico, pelo que apenas as outras duas se poderão 
considerar verdadeiramente assinantes da revista. Viviam, con- 
tudo, em Paris ... Isso explicará a circunstância de serem capazes 
de se apresentar individualmente como subscritores, atitude que, 
no Continente, nem as duas únicas mulheres que pertenciam à 
Instituição Vacínica da Academia Real das Ciências, Angela 
Tamagnini de Abreu (Lisboa) e Maria Isabel Wanzeller (Porto), 
quiseram ou puderam assumir. No ano seguinte (1818), apenas 
mais um nome feminino se acrescentou ao das subscritoras. 
Este, porém, não causa estranheza, porque se tratava da Condessa 
de Oenhausen, D. Leonor de Almeida Portugal Lorena e Lencastre, 
futura Marquesa de Alorna. 

O insignificante número de leitoras mostra-nos como só 
excepcionalmente a mulher portuguesa de então se interessava 
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pela temática desenvolvida nos Annaes e como estava divorciada 
dos problemas políticos, económicos e culturais do seu tempo e 
do seu país. 

A insípida legislação produzida no reinado de D. Maria I, que 
criou, em 1790, 18 lugares de mestras de meninas na cidade de 
Lisboa para ensinarem leitura, escrita, costura, bordados e doutrina 
cristã, só entrou em vigor nos fins de 1814. Sofria, porém, de tais 
limitações, que não provocam um sorriso irónico apenas porque 
foram tremendas as consequências delas decorrentes para a 
educação em geral e para a educação feminina em particular 

É ai que reside a nosso ver a explicação para o facto de 
depararmos sempre e só com a Marquesa de Alorna, quando se 
pretende referir uma personagem feminina de real importância no 
campo das letras, e de não encontrarmos nenhum quando nos 
viramos para a área das ciências ou das artes, no primeiro quartel 
do séc. XIX. É nessa mentalidade fechada, preconceitual e pro- 
teccionista que se filia a existência de apenas duas assinantes dos 
Annaes, e ambas a residirem no estrangeiro, num conjunto de sete 
centenas e meia de subscritores. 

(se) Referindo-se a legislação de 1814, escreveu o Prof. Avila de 
Azevedo: «Conservava-se no seu objecto fundamental o programa antes 
estabel,ecido por D. Maria I. As aulas ocupariam dois períodos diários; um 
da parte da manhã com a duração de três homs; outro da parte da tarde 
igualmente de três horas. Mas-coisa singular-quanto ao ensino literário 
proibia-$e o uso de poemas e novelas (sic). como texto de leitura. que 
deveriam ser substituídos por livros de máximas e de sã moral. Provavel- 
mente a Directoria Geral de Estudos, donde dimanavam estas disposiçóes. 
temia que a literatura romanesca pervertesse a consciência moral das jovens 
educandas. Os receios tradicionais impunham-se entre n6s como no tempo 
de Fénelon em França. O arcebispo de Cambmi condenava tambhm o ensino 
do espanhol e do italiano, porque estas duas línguas eram o veículo de 
livros perigosos que aumentavam os defeitos das mulheres ... » Cf. Rafael 
Avila de Azevedo, Tradição educativa e renovação pedagógica. Porto. 1972. 
p. 387. 



SUBSCRITORES DOS ANNAES EM 1818 

1. No pais 

2. No estrangeiro 

1.1. No Brasil 

1.2. No Continente 

1.3. Nas Ilhas 

2.1. Na Europa 

2.2. Nos E. U. América 

1.1.1. No R. de Janeiro 

1.1.2. Na Baía 

1.1.3. No Maranháo 

1.1.4. Em S. Paulo 

1.2.1. Lisboa 

1.2.2. Porto 

1.2.3. Coimbra 

1.2.4. Outras Localidades 

1.3.1. Madeira 

1.3.2. Faial 

1.3.3. Outras 

2.1.1. Paris 

2.1.2. Madrid 

2.1.3. Havre 

2.1.4. Londres 

2.1.5. S. Petersburgo 

2.1.6. Florença 

2.1.7. Turim 

2.2.1. Washington 

2.2.2. Norfolk 

.. . 680 

... 68 ... 748 

. .. 200 

... 433 

... 47 ... 680 

... 65 

... 3 ... 68 

... 111 

... 52 

... 22 

... 15 ... 200 

. . . 207 

... 99 

... 86 

... 41 ... 433 

... 8 

... 3 

. .. 36 ... 47 

... 46 

... 9 

... 6 

... 1 

... 1 

... 1 

... 1 ... 65 

... 1 

... 2 . . .  3 

91 % 

9 %  ... 100% 

29 % 

64 % 

7 %  ... 100% 

96 % 

4 %  ... 100% 

56 % 

26 % 

11 % 

7 % ... 100% 

48 % 

23 % 

20 % 

9 %  ... 100 % 

17 % 

6 % 

77 % ... 100 % 

70 % 

13 % 

9 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 %  ... 100% 

33 % 

6 7 %  ... 100% 



SUBSCRITORES DOS ANNAES IDENTIFICADOS NO CONTINENTE 

EL l  1818, COM EXCEPÇAO DE LISBOA ,PORTO E COIMBRA 

CIDADES . . . . . . . . . . . .  12 ... 29 % 

Aveiro ... 2 (Corregedor e Bispo) 
Braga ... 1 (Médico) 
Elvas ... 1 (Médico) 
h o r a  ... 2 (Cónego e Padre) 
Leiria ... 1 (Cónego) 

... Miranda 1 (Corregedor) 
Pinhel ... 1 (Bispo) 
Penafiel ... 1 (Médico) 
Portalegre ... 1 (Adm. de Fábrica) 
Viseu ... I (Frade) 

OUTRAS LOCALIDADES . . . . . .  29 ... 71 % 

Abrantes ... 1 (Médico) 
... Alcobaça 1 (Convento) 

Barroso ... 1 (Padre) 
Castelo de Vide ... 1 (Médico) 
Crato ... 1 (Médico) 
Estremoz ... 1 (Convento) 
Fajozes ... 1 (Padre) 
Fonte Boa ... 1 (Padre) 
Fundão ... 1 (Juiz de Fora) 

... Mafra 1 (Médico) 
Mealhada ... 1 (Médico) 

... lvlesão Frio 1 (Capitão Mor) 
Messejana ... 1 (Médico) 
Odivelas ... 1 (Médico) 
Ponderada ... 1 (Convento) 
Portsl ... 1 (Médico) 
Santarém ... 3 (Padre, Juiz de Fora e Médico) 
Santo Tirso ... 1 (Convento) 
São Romão de Viana ... 1 (Convento) 
Sáo Tiago de Antas ... 1 (Padr,e) 
Seixo do Ervedal ... I (Padre) 
Tibáes ... 1 (Convento) 
Torres Vedras ... 1 (Médico) 
Trancoso ... 1 (Médico) 

... Vieira do Minho 1 (Capitão Mor) 
Vila Real ... 1 (Médico) 
Vouzela ... 1 (Médico) 





O resumo do quadro anterior fornecc os seguintes dados: 

Canventor 6 

Clero 12 

Funcionários judiciais 4 

Militares 2 

Médicos 16 

~ d m .  de Fabrica 1 41 

O que, expresso graiicamence. se iraduz como se segue: 

CONVENTOS 

CLERO 

FUNC. JUDICIAIS 

MILITARES 

M6DICOS 

ADM. DE FABRICA 

N: DE ASSINANTES 5 10 15 20 

3 





5. A partir dos dados referentes aos assinantes dos 
Annaes, identificados sócio-profissionalmente, em 1818, é pos- 
sível analisar outros aspectos que Ihes respeitam. (Ver quadro 
seguinte e o respectivo gráfico). 

Entre eles encontra-se, desde logo, um grupo de três mem- 
bros da Família Real: o próprio Rei (O. Joáo VI), o Príncipe Real 
(D. Fedro de A'lcântara) e a Princesa Real (D. Isabel Maria). 

Quanto ao Clero, subdividido em regular e secular, havia 
naquele 14 assinantes e neste 29, sendo 5 bispos e 24 clérigos. 
No conjunto, o clero representava com os seus 43 subscritores 
11 % dos 395 assinantes identificados. 

Quem eram esses elementos do Clero? Onde viviam? Que 
funções desempenhavam? A estas perguntas, a todos os títulos 
justificadas, é possível dar uma resposta, assaz satisfatória, mas 
num critério, por força de ser extensivo a outras classes e grupos, 
necessariamente restritivo da biografia e da obra dos que vierem 
a ser particularmente referidos. 

O Clero regular aparece no Rio de Janeiro (2). em Lisboa 
(4), no Porto (5), em Coimbra (2) e em Viseu ( 2 ) .  

No Rio de Janeiro, sobressaía Fr. António d'Arrabida que foi 
((Mestre de Sua Alteza Real». Frei António (1771-1850) dirigiu 
até 1818 a educação de D. Pedro e D. Miguel e, a partir de 1824. foi 
bispo de Anemuria, in partibus infideliurn. Em 1822, desempenhara 
o cargo de Director da Biblioteca da Corte, no Rio, e, em 1839, 
fora nomeado Reitor do Colégio de D. Pedro II. Imediatamente a 
seguir renunciou ao cargo e recolheu-se ao Convento de S. Antó- 
nio, como simples religioso. 

Em Lisboa, dos 4 assinantes o mais significativo era o Pre- 
pósito da Congregação do Oratório do Espírito Santo de Lisboa. 
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No Porto, para além de um ex-geral da Congregação de S. João 
Evangelista (António José de Faria), de um Cónego da mesma 
Congregação (António Rodrigues de Sousa) e de outros dois 
frades (Francisco Paulino e José Ferreira), figurava Frei António 
de Santa Bárbara, Agostinho descalço, Bacharel em Matemática 
e Professor Régio de Filosofia. Dele se conhecem os sermões na 
profissão de Fé de D. Maria do Ó (1819) e de acção de graças 
pela reconciliação da Junta do Porto com a de Lisboa (1820). e 
a oração académica na Sociedade Patriótica do Furto (1823). 
Dos dois subscritores do clero regular na cidade de Coimbra (Fr. 
Bernardo de S. Joaquim Leite e Fr. Francisco Freire de Carvalho 
Figueiredo), merece realce o segundo, que foi, durante anos, Ere- 
mita descalço de Santo Agostinho e Professor de História e Anti- 
guidades no Colégio das Artes. O assinante deste grupo residente 
em Viseu era o Prepósito da Congregação do Oratório naquela 
cidade, Bernardo da Sena. 

Dos 5 Bispos subscritores dos Annaes em 1818, dois viviam 
no Rio de Janeiro (D. Bartolomeu dos Mártires, que foi Bispo de 
S. Tomé e Prelado de Moçambique, e D. José Caetano da Silva 
Coutinho, Bispo Capelão Mor, em 1805, depois de, no ano anterior, 
ter sido nomeado Arcebispo de Cranganor. Este, em 1822, seria 
deputado e presidente da Assembleia Constituinte Brasileira e a 
seguir Presidente do Senado). Um outro era o conhecido D. Fran- 
cisco de Lemos (D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho) 
que, em Coimbra, como Bispo Conde de Arganil e Reformador 
Reitor da Universidade gastava os seus últimos anos, pois viria 
a falecer, com 87 anos, a 16 de Abril de 1822. Um quarto Bispo 
era o de Aveiro (D. Manuel Pacheco de Resende). Doutorado em 
Teologia, foi lente substituto extraordinário e ordinário, catedrá- 
tico de véspera e de prima, depois de ter sido mestre escola em 
Leiria. cónego magistral em Lamego, Braga e Évora. Nomeado, 
em 1813, para a diocese de Aveiro, ali desempenhou papel de 
relevo e lá morreu em 27 de Março de 1837. Finalmente, em 
Pinhel, surgia um último assinante entre os prelados: D. Bernardo 
Bernardino Beltrão que, eleito em 29 de Março de 1797, veio a 
falecer em 1828, depois de ter exercido o seu «munus» pastoral 
com alguns acidentes de percurso que foram até à sua suspensão 
e desterro em 1822. 



ANNAES DAS SCIENCIAS DAS ARTES E DAS LETRAS 

Quanto aos restantes elementos do clero secular, em número 
de 24, eles distribuíam-se em diversas categorias (Monsenhor, 
Cónego, Padre) e por diferentes localidades, a saber: Rio de Ja- 
neiro, 3; Baía, 1; Maranhão. 2; Lisboa, 2; Porto. 3; Coimbra, 3; 
outras localidades no Continente, 9 (Évora, 2, Leiria, Barroso, 
Fonte Boa, Santarém, S. Tiago d'Antas, Seixo do Ervedal e Fajo- 
zes) e I em Madrid. Para referir só um destes elementos do Clero, 
cita-se o nome de Jerónimo José da Costa Rebello, Abade de 
Fonte Boa, que veio a ser Deputado em 1820 e 1836, Vigário 
Capitular da diocese de Lamego e, em 1840, Bispo do Porto. 

A nobreza aparecia também representada, entre os assi- 
nantes dos Annaes, com um núcleo de 20 elementos. 1 Duque, 
4 Marquezes, 10 Condes, 4 Viscondes e 1 Barão. Três eram 
espanhóis - o Duque do Infantado, o Marquês de Villa Panès e o 
Conde de Torralva e de Talara. Entre os portugueses, contavam- 
-se os Marqueses de Abrantes, de Marialva e de Ponte do Lima, 
os Condes de Amarante, de Barbacena, da Cunha, do Funchal, do 
Lavradio, de Oeiras, de Palma e de Palmela, os Viscondes da Baía, 
do Rio Seco, de Santarém e de Sousel e, finalmente, o Barão de 
Santo Amaro. 

Alguns de entre eles mereciam uma referência de pormenor, 
dada a sua categoria social e política, os cargos desempenhados, 
as atitudes assumidas relativamente à Revolução de 1820, etc., 
mas é preferível salientar o nome do Visconde de Santarém que, 
além de assinante, foi um dos colaboradores dos Annaes. Com 
efeito o 2." Visconde de Santarém, Manuel Francisco Mesquita de 
Macedo Leitão e Carvalhosa (1791-1855). dirigiu 3 cartas à redac- 
ção da revista. 

A 1 .qo i  publicada no Tomo X, 2.* parte, pp. 26-49, com a 
data de 4 de Junho de 1820. Nela escreveu: 

((Vindo-me agora à mão do Tomo VI do seu Periódico. 
alli vi, pela primeira vez, huma Memoria sobre o Plano 
da Colecção de Tratados Politicos em Portugal, organi- 
zada pelo Snr. Diogo Vieira de Tovar e Albuquerque, 
em consequencia de cuja publicação, vou rogar-lhes, 
queirão ter a bondade de annunciar no seu Jornal o 
estado, em que tenho hum trabalho desta natureza. 
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cujo annuncio tenho retardado, ha muito tempo, contra 
o voto de mui habeis literatos, só com o fim de não 
publicar projecto sem obra)). 

Pormenorizou, em seguida, o plano da sua obra, que consi- 
derava mais vasto e completo do que o proposto no Programa de 
1815 da Academia Real das Ciências de Lisboa, e referenciou, para 
cada um dos reinados, de D. Afonso I a D. João IV, a documen- 
tação que lhe foi possível consultar. 

Quase a concluir esta missiva, o Visconde de Santarém 
afirmou o seu propósito de submeter à apreciação «da Academia 
Real das Sciências, dentro em poucos mezes, a 1." Dynastia, que 
compreende 14 volumes de quarto grande de diplomas, e 7 de 
Embaixadas mandadas, e recebidas; para que achando-a digna de 
aparecer, a poder eu então publicar». E logo acrescentou. 

«Teria sido sem duvida este trabalho mais suave, e por 
certo mais bem organisado, se a Memoria sobre o 
Plano de Collecção dos Tratados Politicos de Portugal, 
do Snr. Diogo Vieira, tivesse sido produzido, ha mais 
tempo, tendo eu agora o dissabor de me não poder 
servir de norma, e de estimulo o mesmo plano, pelo 
adiantamento, em que tenho a minha obra; tendo-me 
proposto também, desde a primeira ideia, que tive a 
este respeito, a não seguir nem os Compiladores espu- 
rios, nem os summaristas, nem, em matérias de Direito 
Publico, conjecturas indiscretas, a que dão lugar algu- 
mas indicações historicas produzidas em epochas, em 
que as regras de boa Critica eram ignoradas)). 

A 2." epísto'la foi enviada em 15 de Fevereiro de 1821 e 
apareceu no Tomo XII, 2.Qarte. pp. 22-34. Nela deu conta 
de que 

«Não tendo perdido de vista o adiantamento do tra- 
balho, cujo annuncio me fizerão a honra de inserir no 
volume Xo do seu interessante Periodico, ainda a pezar 
de me achar de passagem por este paiz para o meu 
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destino, comecei, logo depois da minha chegada a 
Paris, a investigar a vastissima, e preciosa collecção de 
Manuscriptos da Bibliotheca d'EIRei, onde tenho suc- 
cessivamente achado não só muitos documentos per- 
tencentes ás relações Diplomaticas de Portugal, de que 
adiante tratarei, os quaes até agora não havia encon- 
trado nos diversos Corpos de Tratados impressos, nem 
nos Manuscriptos, que tenho revisto, e copiado; mas 
até muitos capitulas das nossas Cortes, e outros Ma- 
nuscriptos interessantes relativos a Portugal, que, 
suppostos não interessem directamente o meu objecto, 
com tudo poderá ser proveitosa a noticia da sua exis- 
tencia)). 

Ao longo de 11 páginas, o Visconde explicitou o conteúdo 
de cada um dos documentos encontrados, que iam desde «Huma 
Tregoa datada de 5 de Julho de 1369, entre os  Reis de França e 
de Castela de Huma parte, e o de Inglaterra da outra, a qual nos 
pertence na classe dos indirectos)) até uma ((Patente em que vão 
incorporados os Capítulos que os tres Estados d'estes Reinos 
appresentárão a RRei D. Filipe I.", nas Cortes de Thomar, em 
Abril de 1581, e as respostas que S. M. entáo a elles mandou dar)). 

A sua 3.bolaboração foi distribuída pelos Tomos XIII, 2." 
parte, pp. 5-49, e XV, 2.9arte. pp. 5-36, dada a extensão da 
((Noticia Dos Manuscriptos, que se achão na Biblioteca Real de 
Paris, pertencentes ao Direito Publico Externo Diplomátioo de 
Portugal, e á Historia, e Literatura do mesmo Paiz. Examinados 
e colligidos pelo Visconde de Santarém. Paris 1820)). 

A 1 . 9 a r t e  desta ((Memória)) ocupou-se dos «Documentos 
diplomáticos)) e a 2 . A o s  ((manuscritos relativos à História e litera- 
tura portuguesa)) ($9. 

(37) O Tomo XVI faz ainda uma referência a nova «Memória» enviada 
por ele. 

A sua publicação não chegaria a efectuar-se, porque aquele Tomo foi 
o último a vir a público. C o seguinte o «Aviso» publicado pelos Annaes: 

((Recebemos nova e interessaiite Memória do Snr. Visconde de 
Santarem, mas infelizmente a tempo de a náo podermos inserir neste Tomo)). 
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Foi, portanto, nos Annaes que o Visconde de Santaré-m deu 
conta do plano e do conteúdo do que, mais tarde, vieram a ser 
algumas das suas obras fundamentais: ((Quadro Elementar das 
Relações Politicas Diplomaticas de Portugal com as Diversas 
Potências do Mundo», etc. (1842-1853) e ((Corpo Diplomático 
Português Contendo Todos os Tratados de Paz, de A4iança. de 
Neutralidade)), etc. (1846). As verdadeiras causas pelas quais o 
fez são porém desconhecidas. Terá sido o prestígio dos Annaes? 
Terá sido a «Memória» »de Diogo de Tovar que acicatou o Vis- 
conde, levando-o a dar notícia pública dos trabalhos de investi- 
gação a que se entregava? Terá sido uma questão de ((prioridade)), 
a fim de não vir a ser surpreendido por outras ((Memórias)) como a 
do citado Diogo de Tovar? As respostas, como se disse, não são 
conhecidas, mas é indubitável, porém, a colaboração do Visconde 
de Santarém nos Annaes que, aceitando-a, se valorizaram. 

Entre Cavaleiros e Comendadores contam-se 1 1  como assi- 
nantes dos Annaes. Dos Cavaleiros, 1 residia no Maranhão, outro 
no Porto e 3 em Paris; dos Comendadores, havia um em cada qual 
das seguintes cidades: Rio de Janeiro, Lisboa, Porto, Funchal, 
Paris e Madrid. Nenhum deles merecerá um.a referência especial, 
com excepção, talvez, de António José Pedroso de Almeida 
(1795-1853), que foi Director da Secretaria do Tribunal de Contas 
e escreveu ((Discurso breve sobre o estado da administração da 
Fazenda Publica, e meio de se conseguir a sua reforma)) (Lisboa, 
1822) e ((Theoria da Administração da Fazenda)) (Lisboa, 1834). 

O número mais significativo de subscritores pertence, como 
é lógico, aos diplomados pela Universidade. Entre eles, contam-se 
98 doutores, 12 licenciados e 1 1  bacharéis, num total de 121 que 
corresponde a 31 % dos assinantes identificados e a 16 % do total 
geral. Os doutores distribuíam-se pela seguinte forma. Rio de 
Janeiro, 10; Baía, 6; Maranhão, 2; Lisboa, 34; Coimbra, 13; Porto, 
12; Abrantes, 1: Braga, 1; Crato, 1; Elvas, 1; Fundão, 1; Mafra, 1; 
Mealhada, 1; Odivelas, 1; Penafiel, 1; Portel, 1; Santarém, 2; Torres 
Vedras, 1; Trancoso, 1; Vouzela, 1; Funchal, 1; Horta, 2; Paris, 1; 
Vedras, 1; Trancoso, 1; Vouzela, 1; Funchal, 1; Horta, 2; Paris, 1; 
Lisboa, 6 no Porto e I em Norfolk. Dos bachareis, há referência 
a 1 na Baía, 2 no Maranhão, 2 em Lisboa, 5 no Porto e I em 
Vila Real. 



ANNAES DAS SCIENCIAS DAS ARTES E DAS LETRAS 

E: impossível num trabalho destas dimensões fazer uma 
pormenorizaçáo acerca de muitos ou mesmo de alguns destes 
assinantes, ainda que se quisesse referir apenas António de 
Almeida, um dos perseguidos pela ((Setembrizada)). Bernardo 
José de Abrantes e Castro, um dos fundadores do ((Investigador 
Português)), os lentes da Universidade de Coimbra Agostinho José 
Pinto de Almeida, Angelo Ferreira Diniz, António José das Neves 
e Mello, Caetano Rodrigues de Macedo, Francisco de Paula Tra- 
vassos, João de Oliveira Vidal, Joaquim Navarro de Andrade ou 
Tomé Rodrigues Sobral ou, ainda, o Secretário da Academia Real 
das Ciências, Sebastião Francisco de Mendo Trigoso. 

Do ponto de vista quantitativo, era importante a percentagem 
de militares entre os assinantes dos «Annaes», 13 % - o  que Ihes 
conferia o 3." lugar entre os subscritores identificados. Assim, no 
Rio de Janeiro, apareciam, 7; na Baía, 6, no Maranháo, 13 (um 
quarto do total); em Lisboa, 9; no Porto, 7; em Coimbra, 1; em 
Vieira do Minho, 1; em Mesáo Frio, 1; no Funchal, 2; na Horta, 1; 
em Paris, 3 e, em Madrid, I -ao todo 52. 

Eram várias as patentes e as armas destes militares, desde 
Vice Almirante a Tenente da Marinha, desde Tenente General a 
Alferes. Sem se minimizar a importância de nomes como os do 
Coronel António Bernardino Pereira do Lago (Maranháo), do Vice 
Almirante Inácio da Costa Quintela (Rio de Janeiro), do Major 
Joaquim Pedro Cardoso Casado Geraldes (Paris), do Chefe de 
Esquadra José Maria Dantas Pereira (Rio de Janeiro), do Coronel 
Luís da Silva Mousinho de Albuquerque (Lisboa), do Tenente 
Coronel Marino Miguel Franzini (Lisboa), do Tenente General 
Matias José Dias Azedo (Lisboa) ou do Major Rodrigo Pinto 
Bizarro Pimentel de Almeida (Maranháo), é justo destacar de entre 
os militares o Tenente General Francisco de Borja Garçáo Stokler. 
Não que interesse considerar aqui as vicissitudes políticas por 
que passou, desde sequaz das doutrinas liberais trazidas pelos 
Francezes, suspeito de revolucionário e de jacobino, até defensor 
indefectível do regime absolutista Importa, sim, referi-lo do 
ponto de vista intelectual que, Bacharel em Matemática pela Uni- 
versidade de Coimbra, foi lente da Academia Real da Marinha. 
sócio da Academia Real das Ciências e da Sociedade Real de 
Londres e autor de numerosas publicações. Entre elas, figuram: 
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((Compendio da theorica dos limites, ou introdução no methodo 
das fluxões)) (Lisboa, 1794); ((Ensaio historico sobre a origem e 
progressos das Mathemáticas em Portugal)) (Paris, 1819). que foi 
objecto de um artigo de Cândido Xavier, no Tomo V, 1.qarte.  
pp. 138-156; ((Elementos de Direito Social, ou principios de Direito 
natural, que devem servir de base à constituição das Sociedades 
civis)) (Lisboa, 1827) e ((Lição duodecima dos elementos da Geo- 
metria, a qual tem por titulo das correlações que existem entre 
as operações elementares da thecnica geometrica, e da thecnica 
algebrica)) (Lisboa, 1819). 

Eram vários os membros do Corpo Diplomático que se 
inscreveram como subscritores dos Annaes, em 1818. Além de 
outros que, a vários títulos, foram incluidos em grupos já traba- 
lhados, contavam-se os nossos .representantes diplomáticos em S. 
Petersburgo (António Saldanha da Gama), nos Países Baixos 
(Francisco José Maria de Brito), em Florença (João Pedro Quin), 
em Washington (José Amado Grehon) e em Madrid (D. José 
Luiz de Sousa Botelho Mourão e Vasconcellos), assim como o 
secretário da Embaixada em Paris (Manuel Rodrigues Gameiro 
Pessoa) e a Legação Portuguesa em Londres 

Não é fácil escolher, de entre estes elementos, um que possa 
afoitamente individualizar-se, mas, pelas suas ligações directas 
com os Annaes, far-se-á uma referência especial a Francisco José 
Maria de Brito (1759-1825). 

Autor de ((vários artigos que appareceram insertos em diver- 
sos periodicos impressos em Londres e Paris, e principalmente no 
Padre Amara, assignados com o pseudónymo de Candido Lusitano 
e Amador Patricia,)) segundo se lê no Dicionário Bibliográphico 
Portuguez, vol. II, pp. 411, Francisco José Maria de Brito promo- 
veu a cobertura oficial da Coroa para a expansão e aceitação do 
novo periódico, (39) e dispensou-lhe sempre o maior apoio. 

(98) Em Turim, De Virieu, Secretário da Legação Franceza, e. em 
Paris, De Rayneyal, Subsecretário dos Negócios Estrangeiros, assinavam 
também os Annaes. 

(89) 6 dele a seguinte carta dirigida a José Diogo Mascarenhas Neto, 
em 14 de Agosto de 1818: 

((Tenho a satisfação de participar a V. E. o extracto de hum Despacho 
que recebi do Illm" e Exm" Snr. Thomaz Antonio de Villanova Portugal. 
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A importância deste acto resulta de que provavelmente, 
numa sociedade estratificada e seguidista, alguns dos assinantes 
dos Annaes se terão inscrito apenas para imitarem o Rei, ou por- 
que se sentiam protegidos pelo facto de, qualquer que viesse a 
ser a orientação imprimida, estarem sempre acima de toda a 
suspeita. São raros, por isso, os anónimos que subscreveram no 
ano de 1818 e não há nenhum no de 1819 ... Francisco José de 
Brito funcionou, pois, um pouco como propagandista dos Annaes 
e angariador, talvez consciente, de assinantes, «legalizando» uma 
publicação que, pelo simples facto de ser editada no estrangeiro, 
podia suscitar, à partida, resistências e dúvidas quanto à linha 
política que lhe presidia. Isto mau grado os próprios redactores, 
como já se referiu, declararem atempadamente, no Tomo I que 
«De noticias politicas não trataremos, e mui pouco também dire- 
mos das Sciencias meramente abstractas, e nada de controversias 
religiosas)). 

Desembargadores, 28, e Corregedores, 3, constituíam 8 % 
dos subscritores identificados. 0 s  primeiros repartiam-se por 
Rio de Janeiro, 4; Baía, 6; Lisboa, 9; Porto, 6, e Paris, 3; os segun- 

Ministro e Secretario &Estado dos Negocios do Reino, em data de 9 de 
Maio proximo passado. 

'Sua Magestade aprovou a subscripção que V. S. fez no Seu Real 
Nome, e no de SS. AA. RR. do novo Jornal dos Annaes das Anes, das 
Sciencias e das Letras, que José Diogo Mascarenhas N,eto se propõe 
publicar'. 

Esta Regia Approvação justificando a determinação que tomei de 
inaugurar debaixo do  Augusto Nom,e d'El Rei Nosso Senhor, e de SS. AA. 
RR. hum periódico tão util á instrucção publica, excitará ainda mais os seus 
Redactores a empregarem o maior desvelo na sua composição e aperfeiçoa- 
mento, para bem merecèrem do Soberano e da Patria, a quem votão o fructo 
de seus trabalhos literarios. 

Julgo-me feliz em ter levado aos pés do Throno o programa de hum 
jornal, que pelo seu objecto merece0 já a Real Benevolencia, e a merecerá 
sempre, como nos afiiança o primeiro volume, que já corre no publico. 
Devo prevenir a V. S. que os tres exemplares destinados para S. Magestade, 
e Altezas Reaes, hão de ora em diante ser entregues ao Exm." Snr. Marquez 
Estribeiro Mór, Embaixador d'El Rei Nosso Senhor nesta Cone e S. Ex." 
continuará a subscripção nos termos r.espectivos. 

Deos guarde a V. S.». 
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dos eram os corregedores de Aveiro, de Miranda (António José 
de Carvalho e Sá) e do Funchal (Luís Gomes de Sousa Teles). 

Embora um ou outro destes funcionários judiciais pudesse 
ser objecto de um tratamento especial, porque foi membro da 
Junta Provisória do Porto, em 1828 (Manuel António Velez Cal- 
deira Castelo Branco) ou Ministro (Filipe Ferreira de Araujo e 
Castro, Francisco Duarte Coelho, Manuel Marinho Falcão de 
Castro, José Joaquim de Almeida e Araujo Correia de Lacerda ou 
Luis de Moura Cabral) ou Deputado (João Rodrigues de BBrito e 
José Peixoto Sarmento Queirós), a nossa escolha recai sobre 
José Acúrsio das Neves. 

Bacharel em Direito, Juiz de Fora, Corregedor e Desembar- 
gador, Deputado às Cortes, em 1822, e Procurador à Assembleia 
dos três Estados, em 1828, sócio da Academia Real das Ciências 
de Lisboa e indefectivel partidário de D. Carlota Joaquina e de 
D. Miguel, José Acúrcio das Neves (1766-1834) foi autor de vasta 
bibliografia ( ' O ) .  De entre ela sobressai quanto escreveu sobre 
a área económica, onde adoptou as ideias de Adam Smith, Jean 
Baptiste Say e Sismond. Nos seus escritos defendeu a industria- 
lização do país, a procura de uma aliança entre «a agricultura, as 

(40)  ((Manifesto da razão contra as usurpações francesas)), Lisboa, 
1808; «A salvação da Parria)), Lisboa, 1809; «A voz do Patriotismo na restau- 
ração de Portugal e Espanha)), Lisboa, 1809; «Reflexões sobre a invasão dos 
franceses em Portugal)), 1." e 2." parte, Lisboa, 1809; «Observações sobre os 
recentes acontecimentos das provincias de Entre-Douro e Minho, e Trás-os- 
-Montes», Lisboa, 1809; ((Paráfrase do Capítulo XIV do livro de Isaias)), 
Lisboa, 1809: ((Histeria Geral da invasão dos francezes em Portugal e da 
restauração deste reino)), Lisboa, tomos I e 11, 1810 e Tomos III e iV, 1811; 
((Memoria sobre alguns acontecimentos mais notáveis de administração da 
Real Fabrica das Sedas desde o ano de 1810 e sobre o seu restabeieci- 
mente)), Lisboa, 1821; ((Memoria sobre os meios de melhorar a industria 
portuguesa, considerada nos seus diferentes ramos)), Lisboa, 1820; ((Entre- 
tenimentos cosmologicos, geográficos e históricos», Lisboa, 1826; ((Noções 
históricas, económicas e administrativas sobre a produção e manufactura 
das sedas em Portugal, e particularmente sobre a Real Fábrica do suburbio 
do Rato e suas anexas)), Lisboa, 1827, e «Considerações políticas e econó- 
micas sobre os descobrimentos e possessões dos Portugueses na Africa e na 
Asia)), Lisboa, 1830, são alguns dos títulos que pertencem à bibliografia de 
José Acúrcio das Neves. 



ANNAES DAS S.CIENCIAS DAS ARTES E DAS LETRAS 

manufacturas e as maquinas)), um proteccionismo moderado e 
livre .circulação de produtos, isto é, todo um ideário económico 
que. mau grado as linhas ideológicas que os separavam, veio 
encontrar expressão legislativa com Mousinho da Silveira. 

Uma das suas obras - ((Variedades sobre objectos relativos 
às Artes, Comercio, e Manufacturas consideradas segundo os 
principios da Economia Politica)), Lisboa, Tomo 1, 1814, Tomo II. 
1817, foi objecto de uma recensão critica de Francisco Solano 
Constâncio (*I). 

Depois de escrever que José Acúrcio das Neves ((colligiu 
dos melhores escriptores, Francezes, Inglezes, Italianos, Allemães, 
Hespanhoes, etc., que tratarão de Economia Politica, e de outros 
ramos conexos com esta sciencia, o que nelles achou o mais digno 
de nota e mais applicavel á nossa patria)), considerou que foi 
acertada a escolha realizada pelo Autor, excelentes as reflexões 
produzidas e profundos os seus conhecimentos em Economia. 
Dai a firmeza com que testemunhou o seguinte: 

«Em huma palavra, depois de ter lido esta obra com atteri- 
ção, posso affirmar, sem receio de ser contraditto por bons juizes 
em semelhante assumpto, que he o melhor livro d'este genero 
que ate ao dia de hoje tem apparecido em portuguez, e que da sua 
leitura muito proveito pode tirar a nação)). 

Solano Constâncio corroborou, depois, a opinião de José 
Acúrcio das Neves, quando este atribuía as nossas grandes con- 
quistas as causas principais da nossa decadência, abordou as 
relações entre Portugal e o Brasil, para o qual advogava a indepen- 
dência, e enunciou alguns principios gerais que, no seu entender, 
permitiriam a prosperidade do pais, tendo como suporte a própria 
prosperidade do Brasil. 

Num outro ponto - e sempre concordando com o autor das 
«Variedades»- Solano aconselhou a ((economia nas despezas, e 
.protecção à agricultura e industria interna)), mas acrescentando que 
«he necessario estar bem convencido que hum d'estes meios sem 
o outro seria baldado)). 

(II) Annaes, Tomo V, 1." parte, pp. 168-179. 
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Quase a terminar a sua recensão crítica, chamou a atenção 
para algumas inexactidões contidas na obra em análise e para a 
((introducção de certos anglicismos e gallicismos, e de algumas 
expressóes, se bem que portuguezes, usadas impropriamente)), mas 
logo retomou o elogio de José Acúrcio das Neves, cujos «senti- 
mentos patrioticos transluzem em toda a obra)). 

Com estes dois exemplos - a publicação de trabalhos do 
Visconde de Santarém e a análise elogiosa de uma obra de José 
Acúrcio das Neves - marcam-se duas facetas que caracterizaram 
o espírito que animou os redactores dos Annaes. Por um lado, a 
defesa da ((portugalidade)) e a divulgação do seu passado histórico 
e cultural; por outro, a aposta no futuro do país, através da solução 
dos problemas económicos. cujos parâmetros assentavam na agri- 
cultura, no comércio e na indústria, mas também na ciência e no 
ensino. 

Identificados como tal, são poucos os funcionários doutras 
categorias que se contam entre os assinantes dos Annaes. Ao 
todo, 11, sendo 3 no Rio de Janeiro, 5 em Lisboa, 1 no Fundão, 
1 em Santarém e I na Ilha da Madeira. Entre os primeiros, conta- 
vam-se José Basilio Rademaker, oficial da Secretaria de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, José Caetano Gomes, 
Tesoureiro Mor, e Paulo Fernandes Viana, Intendente Geral da 
Polícia. Dos 3, o mais directameite ligado aos problemas sócio- 
-económicas era José Caetano Gomes, o qual escreveu um número 
razoável (quinze) de pequenos trabalhos, sobre assuntos relacio- 
nados com a sua função (receitas e despesas do erário e cobrança 
de. dízimos). Revelava também interesse por temas económicos 
e um certo conhecimento de autores dessa área, como Humboldt 
e Chaptal, a avaliar pelos títulos de alguns dos seus escritos, pois, 
além de ((Memoria sobre a cultura e producto da canna do assucar 
(Lisboa, 1800), a sua obra mais volumosa, escreveu ainda ((Cul- 
tura da bananeira da grande especie, vulgarmente chamada do 
Maranhão extraída do barão de Humboldt do grande diccionario 
da historia natural)) e ((Vinagre excellente feito de água simples 
pela natureza, etc., extrahido de um artigo redigido por Chaptal)) 
(Lisboa, 1833). Entre os que se inscreverani no ((depósito)) de 
Lisboa, constava Antonio d'Araujo Travassos, Antonio Maria Dias 
e Tomé Barbosa de Figueiredo. O I." foi autor de trabalhos que 
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mereceram ser incluídos nas Memórias da Academia das Ciências 
(Extracção de Loterias)) (...), ((Memoria sobre a destilaçáo» e 
((Memoria sobre a destillaçáo continua), de um ((Ensaio sobre a 
economia dos combustiveis» e ainda de ((Ensaio sobre um novo 
methodo d'ensinar a ler, e taboadas para a multiplicaçáo dos 
numeros de 1 a 100 por cada um dos mesmos numerosn (...), 
publicado em Lisboa, em 1820. 

O Z.", que de negociante falido chegou a Administrador do - 
ierreiro Público de Lisboa, publicou um ((Resumo das memorias 
que fêz em 19 de Janeiro de 1815, 15 de Março e 29 de Agosto 
de 1819, sobre as causas dos males da lavoura; consequências 
d'sses males, e remedios aos sobredictos, etc.)), Lisboa, 1821. 

O 3.4 bacharel em leis pela Universidade de Coimbra, desem- 
penhava as funções de oficial intérprete do Nlinistério dos Negó- 
cios Estrangeiros. Innocencio da Silva, louvando-se em Baldi, diz 
que ele falava correctamente o grego, o latim, o inglês, o espanhol, 
o dinamarquês, o sueco, o alemão, o turco, a árabe e o russo e 
ainda conhecia a literatura de vários destes idiomas. Dele se 
conhecem apenas dois artigos no Joriial de Coimbra: ((Periplo, ou 
circumnavegaçáo de I-lannon, transladada do grego, e anotada)) e 
((Resumo historico dos principais portuguezes que no seculo deci- 
mo-sexto compuzeram em latim)). 

Muito expressivo é o número de negociantes que surgeni 
como subscritores dos Annaes. Em Lisboa, 40, e, no Porto, 23, 
para além de 1 no Maranhão, 1 ein Coimbra, 5 em Paris, 1 em 
Madrid e outro no Havre, num total de 72, isto é, 18 % dos assi- 
nantes identificados. Este número e esta percentagem só são 
suplantados pelo grupo dos graduados universitários. 

Facto digno de realce é, porém, o número de comerciantes 
com apelidos estrangeiros que surgem entre eles, quer em Lisboa, 
quer no Porto ... Assim, André Durieu, Bento Guilherme I<lin- 
gloeffer, Bernardo Palyart, Biester, Diogo Raton, Domingos Chia- 
pory, Filipe Lefevre, Gabriel David Hintré, Henrique Monier, JoQo 
Fletcher, Joáo Stanley, José $Espie e Pilaer, em Lisboa, e Aillaud, 
Alonzo Peres, Diogo I<ophe, Ignacio Wanzeller e João Brown, no 
Porto. 

Alguns destes negociantes identificavam-se como merca- 
dores de livros. Em Lisboa, um que se inscreveu apenas como 
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F. 5. O. de M. Mechas, mas que é sem dúvida, Francisco Baptista 
Oliveira de Mesquita, o Mechas; no Porto, Aillaud, D. Alonzo Peres, 
Antonio Gonçalves Guimarães e Costa Paiva e Irmão; em Paris, 
Fatin e Comp. e Rey e Gravier e, em Madrid, D. José Joaquim de 
Mora, editor da ~Chronica Scientifica de Madrid)). 

Alguns destes assinantes mereciam um tratamento especial, 
mas na perspectiva histórico-cultural deste trabalho justificar-se-á 
uma particular atençáo para o negociante Jacome Haton 
(1736-1820.). 

Natural de Monestier de Briançon, veio para Portugal, com 
11 anos incompletos, em 1747, onde seu pai exercia já o coinércio 
de sobrado depois de, no Porto, se ter iniciado no comércio 
ambulante. Em 1757, casou com Ana Isabel de Clamouse, filha 
do consul de França no burgo portuense, e, em 1762, naturalizou- 
-se português. 

Acerca dele, escreveu o seu melhor biógrafo, Nuno Daupias 
d'Alcochete, o seguinte: 

((Durante este tempo desenvolve a sua casa de comer- 
cio, integra-a no circuito do grande comercio interna- 
cional, estabelece relações com a chamada alta banca 
protestante (a correspondencia com os Merle d'Aubi- 
gné e os Mallet, entre outros, mostram-no suficiente- 
mente) e de importador de cliapeus transformou-se 
em fabricante. Está em contacto com as grandes casas 
da costa francesa do Atlântico, de Hamburgo e de Gé- 
nova. Estuda as tecnicas agricolas praticadas noutros 
paises, mostra estar ao corrente dos novos processos 
de fabrico, dos inventos, assina as revistas da especia- 
lidade, lê as obras dos economistas do seu tempo, os 
filósofos, os enciclopedistas. São deste perido tambern 
os grandes trabalhos empreendidos na Barroca de Alva, 
de assoreamento dos pântanos, abertura de valas e 
canais, plantaçáo de pinhais, ampliação de salinas, etc., 
trabalhos que começaram a atrair a atençáo do publico 
sobre o seu autor, sobretudo o moinho que escoava 
as águas dos pauis)). 



ANNAES DAS S.CiENCIAS DAS ARTES E DAS LETRAS 

Vitima da Setembrizada, por suspeiçáo de jacobino e pedreiro 
livre, esteve preso, em 1810, no forte de S. Julião da Barra e foi 
deportado para a Terceira. Daí, por interferência do Ministro da 
Inglaterra em Lisboa, Sir Charles Stuart, conseguiu passar a Ingla- 
terra. Na capital inglesa, redigiu dois trabalhos: Recordaçoens, em 
1813, e, no Investigador Portuguez, Tomo XV ,pp. 1-13, em 1816, 
Pensamentos Politicos. Imperio Luso. 

Reabilitado em 1816, deslocou-se a França, como membro 
da comissão portuguesa de reclamações apresentadas àquele país 
pelas nações que se aliaram contra ela, e aí morreu, no desem- 
penho dessa missão, em Julho de 1820. 

Sem uma instrução cuidada mas ávido de cultura, empreen- 
dedor mais prático do que teórico, relacionado com o ideário poií- 
tico e económico que varria a Europa, ele procurou participar na 
industrialização do país, ligando-se, porém, ao capital estrangeiro 
e aproveitando-se das estruturas capitalistas do regime absoluto. 
A intriga política fez dele um perseguido e, por isso, a sua vida, 
que podia resumir-se às dimensões de um burguês bem instalado 
na vida, ganhou maior latitude, associada, por força da intransi- 
gência de Pina Manique, aos sucessos políticos que marcaram os 
primeiros anos do séc. XIX. 

Como subscritor dos Annaes, J. Ratton pode ser o exemplo 
de uma classe que aderiu ao ideário anunciado pelos seus redac- 
tores, a dos negociantes, tão expressivamente representada no 
número de assinantes identificados daquela publicação. 

Resta considerar um último grupo dos subscritores de 1818, 
cuia importância ultrapassa em muito o sentido quantitativo de 
uma simples e individualizada assinatura e, do ponto de vista 
qualitativo, serve quase de chancela cultural à própria publicação. 

Trata-se de algumas instituições de cultura da época: leigas 
umas, como a Academia Real das Ciências de Lisboa, o Gabinete 
Literário e a Livraria Real Pública de Lisboa; religiosas outras, como 
as Livrarias do Mosteiro de S. Vicente de Fora (Lisboa), dos 
Cónegos Regrantes de S. Agostinho do Porto (Serra do Pilar), 
dos Religiosos de S. Francisco do Porto, de Santa Cruz de Coimbra 
(Mosteiro e Livraria), do Convento dos Monges de S. Bento de 
Coimbra, dos Colégios da Sapiência e dos Jerónimos da mesma 
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cidade, da Congregaçáo do Oratório de Estremoz, dos Beneditinos 
.de Santo Tirso, de S. Romão de Viana e de Tibáes. 

Através destas instituiçóes alargou-se, e por certo de ma- 
neira significativa, o número de leitores dos Annaes. Não nos foi 
possível,. no entanto, qualificá-los. 

Por outro lado, a existência dos Annaes nestas mesmas 
instituiç0es justifica, em parte, a ausência de alguns nomes rele- 
vantes da nossa cultura entre os subscritores. E o caso, por 
exemplo, dos poucos sócios da Academia Real das Ciências e da 
Instituição Vacínica que se contavam como assinantes, e de que 
adiante falaremos. Mas é-o também, certamente, em relação a 
Fr. Francisco de S. Luis. Mal se compreenderia que um homem 
((atento aos problemas concretos que afectavam o país)) e que 
além de se afirmar ((como professor, estudante e escritor, como 
pregador e confessor (...) desde muito cedo revelou exercício 
capaz em tarefas económico-financeiras)), (42 )  não se interessasse 
pela leitura daquele periódico. Ora, acontecia que, em 1818. Fr. 
Francisco de S. Luís estanciava em Coimbra, como professor de 
filosofia racional e moral no Real Colégio das Artes, e o Mosteiro 
de S Bento daquela cidade assinava os Annaas. 

Tal como acima se escreveu, não deixa de causar certa perple- 
xidade o facto de os Annaes contarem com um reduzido número 
de assinantes entre os sócios da Academia Real das Ciências e 
entre personalidades que compunham a Instituição Vacínica, uma 
vez que, «a priori)), muitos dos temas tratados naquela publicação 
deveriam interessar-lhes de modo especial. 

A fria objectividade dos números mostra, contudo, que, em 
1818, apenas 4 dos 15 sócios honorários ( 4 3 ) ,  7 dos 13 efectivos- 
4 na Classe de Ciências Naturais ("") e 3 na de Ciências Exac- 

(42) Cf, Luis Antonio de Oliveira Ramos, O Cardeal Saraiva, vol. I. 
Porto, 1972, pp. 79 e 34. 

(48) D. Domingos de Sousa Coutinho, Conde do Funchal; Luis 
António Furtado de Castro do Rio e Mendonça, Conde de Barbacena: D. 
Pedro José Joaquim Vitor de Meneses, Marquês de Marialva, e D. Pedro de 
Sousa Holstein, Conde de Palmela. 

(44) Constantino Botelho de Lacerda Lobo (Coimbra) e José Boni- 
fácio de Andrade e Silva, José Pinheiro de Freitas Soares e Sebastião Fmn- 
cisco de Mendo Trigoso (Lisboa). 
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tas ("6 - 9 dos 33 sócios livres subscreviam os Annaes. 
Quanto aos 78 sócios correspondentes, somente 6 eram assi- 
nantes -4  em Lisboa e 2 no Rio de Janeiro ("9. Entre os sócios 
estrangeiros, 8, veteranos, 5, e da Classe de Literatura Portuglresa, 
6, não havia nenhum subscritor dos Annaes. 

Em 160 membros da Academia Real das Ciências de Lisboa, 
apenas 26, isto é, 16 %, eram assinantes desta publicação. No 
ano seguinte, estes dados ainda decresceram, porque, se entrou 
como subscritor Bernardino António Gomes (Pai), 9 abandonaram 
a assinatura, reduzindo para 16 (10 %) o número de assinantes. 

No que se referia a Instituição Vacínica, o panorama não era 
melhor. Em 64, apenas 12 (isto é, 19 %)  assinavam os Annaes-4 
Membros e 8 Correspondentes-e destes já foram referidos 5 
como sócios da Academia ( " 8 ) .  

Em 1819, esse número é reduzido em 50 %, cifrando-se, 
portanto, em 6. 

A excepção de pequenos núcleos de subscritores, como os 
da Madeira, Faial e Estados Unidos da América, em todos os 
«depósitos» as quebras foram sensíveis. 

A mais espectacular foi, porém, a da cidade universitária. 
Aí, as quatro instituições de cultura ligadas ao clero regular- os 
Mosteiros de Santa Cruz e de S. Bento e os Colégios da Sapiência 

(45) Francisco de Borja Garçáo Srokler (R. Janeiro), Francisco de 
Paula Travassos (Lisboa) e José Maria Dantas Pereira (R. Janeiro). 

( 4 8 )  António de Almeida (Penafiel), António Araújo Travassos e 
Francisco José de Almeida (Lisboa), Francisco Soares Franco (Coimbra). 
João Silvério Lima (Santarém), José Correa Picanço (R. Janeiro), D. José 
Maria de Sousa Botelho, Morgado de Mateus. (Paris), Marino Miguel Fran- 
zini (Lisboa) e Pedro de Melo Breyner (R. Janeiro). 

(47) Inácio António da Fonseca Benevides, Joaquim Xavier da Silva, 
José Acúrcio das Neves e D. José Maria da Piedade Lencastre e Silveira, 
Marquês de Abrantes, em Lisboa, e Francisco Vieira Goulart e Joáo da 
Silva Feijó, no R. Janeiro. 

(48) OS restantes são António José de Almeida (Mafra), António 
Pereira Xavier (Crato). Francisco Inácio Pereira Rubiáo (Vila Real), Joaquim 
Baptista (Vouzela), José Inácio Pereira Derramado (Portel). Luis Gonzaga 
da Silva (Santarém) e Manuel Joáo Mouráo de C a ~ a l h o  Azevedo Monteiro 
(Mealhada). 



6. Náo se dispõe de elementos estatísticos para os anos 
de 1820,' 1821 e 1822, mas os dados referentes a 1818 e 1819 
mostram que houve uma quebra acentuada no número de assi- 
naturas. 

SUBSCRITORES EM 1818 E 1819 (*) 

(*) Não constam neste quadro, por falta de elementos, os dados referentes 
a Baía, Maranháo, S. Paulo e Madrid. Ignora-s,e. se em 1819, estes 
«depósitos» deixaram de contar com subscritores, ou se, apenas, os 
dados respectivos não foram comunicados à redacção dos Annaes. 

Rio de Janeiro 

Lisboa 

Porto 

Coimbra 

Out. Localidades 

Ilha da Madeira 

Ilha do Faial 

Paris 

Out. Cid. Europeias 

E. U. América 

Total 

Percentagem 

1818 

111 

207 

99 

86 

41 

8 

3 

46 

19 

3 .  

623 

100% 

1819 

Entraram 

29 

26 

15 

- 
2 

1 

- 
2 

1 

- 

76 

+ 12% 

Saíram 

51 

72 

61 

74 

19 

1 

- 
12 

11 

301 

-48% 

Ficaram 

89 

161 

53 

12 

24 

8 

3 

36 

9 

3 

398 

61 % 





ANNAES DAS X I E N C I A S  DAS ARTES E DAS LETRAS 

e dos Jerónimos -, 5 dos 6 elementos do Clero, os 12 doutores 
e o único comerciante que eram assinantes dos Annaes em 1818 
deixaram de o ser em 1819. 

Entre a escassa dúzia de subscritores que se mantiveram 
no 2 . O  ano (menos 68 % do que em 1818), apenas se identificaram 
com a formação cultural definida o Vigário Geral Manuel Gomes 
da Costa e o Tenente da Marinha Joaquim José Pinto Fontes. 

Para se referir só um outro exemplo, cita-se o grupo desi- 
gnado por ((outras localidades)), onde os elementos do clero pas- 
saram de 11 para 5 e os médicos de 16 para 10, enquanto os 4 
funcionários judiciais e os 2 militares desistiram da assinatura. 
Manteve-se apenas o número de Conventos (mas não os mesmos 
do ano anterior) e ainda o administrador da Fábrica de Portalegre, 
José Ferreira. 

Promover o levantamento dos dados anteriores é importante,- 
mas tão útil como quantificá-10s será procurar a sua explicação. 
Esta, porém, para ser cabal e convincente, carecia de ser exaustiva, 
o que é de todo impossível, aqui e agora. Tal não nos dispensa 
de equacionar, ao menos, o contexto em que se insere. 

1819 pode considerar-se um ano relativamente calmo. Um 
período transitório entre o toque de silêncio pela morte de Gomes 
Freire de Andrade e o da alvorada pela explosão revolucionária de 
1820, o que não quer significar ausência de fermentação política. 
(Bastaria, para tanto, relembrar-se a actividade das lojas maçó- 
nicas e do Sinédrio). 

Mas a verdade é que, por um lado, os Annaes aglutinavam 
toda a espécie de leitores - absolutistas, liberais e pedreiros livres, 
futuros membros das Juntas, ministros e deputados, nobres e 
burgueses, clérigos (regulares e seculares) e leigos, militares e 
civis -, e, por outro, respeitaram sempre, mesmo depois de Revo- 
lução, o seu propósito de não se emiscuirem nos negócios polí- 
ticos. 

Não havia, assim, razões, pelo menos a priori, que justifi- 
casssem abandonos de assinatura, por motivos ideológicos. 

Do ponto de vista económico, também não se encontram 
explicações fáceis. O custo de vida não se agravou substancial- 
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mente, neste ano de 1819 (muitos dos que desistiram da assina- 
tura eram, aliás, pessoas com boa situação financeira), e o preço 
dos Annaes não sofreu qualquer alteração. 

Em princípio, quem assumiu o compromisso da assinatura 
em 1818 podia cumpri-lo em 1819. 

Excluídas, se o foram, razões de ordem política e económica, 
resta examinar uma área -a cientfica, ou, por mais lata, a cul- 
tural -, o que levará a uma ainda que breve reflexão sobre o 
conteúdo dos Annaes. 

Referiu-se já que a colaboração de M. Neto e M. de Albu- 
querque se confinou praticamente à temática da agricultura. 
Disse-se também que a de Solano Constâncio foi objecto de aná- 
lise, sobretudo do ponto de vista das ideias económicas, por 
Alberto Silbert e Victor de Sá, entre outros. Consideramos, por 
isso, mais em pormenor, a participação de Cândido Xavier, nos 
Annaes, para se tentar concluir da sua repercussão entre nós. 
, Num primeiro grupo podem-se reunir-se os artigos que dedi- 
cou às ((Cartas Portuguezas de D. Hieronymo Osorio», ao Códice 
7007 da Biblioteca Real dos Manuscritos de Paris, que continha o 
((Leal CÕsselheyro» e o ((Liuro da Enssynança de bem caualar toda 
sela (...)», e às ((Georgicas Portuguezasn, de Mousinho de Albu- 
querque. 

Relativamente aos 1." e 3." temas, Cândido Xavier fez uma 
recensão critica e, nessa perspectiva, resumiu, extractou e comen- 
tou a obra alheia. A análise produzida sobre as «Cartas» é 
correcta, bem redigida e apoiada nos extractos e na comparação 
do texto de duas edições - a de Paris e a que o professor Cami- 
nha localizara na livraria da Casa de Angeja. Quanto às ((Geor- 
gicas)), ele próprio declarou que pretendia dar ((somente huma 
ideia geral para as fazer conhecer, deixando, como he devido, aos 
homens instruidos e amantes e conhecedores da poesia o firmar 
hum juizo, que só a elles toca, sobre o merecimento real daquelle 
poema)) ( *O) .  

Neste grupo são importantes, porém, os artigos acerca dos 
manuscritos existentes na Biblioteca Real de Paris, porque neles, 

(*o)  Annaes, T. IX, 1." parte, p. 9, 
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além de eruditas e judiciosas considerações introdutórias, des- 
creveu a ((Tauoa deste liuro que se chama leal Cõsselheyro» e outra 
do «Liuro da Enssynança)). Com elas proporcionou novos ele- 
mentos de trabalho aos que se interessavam por tais estudos. 

Parece, pois, .poder concluir-se que, tanto no relativo à 
temática. quanto no que se refere a novidade ,literária, tais artigos 
deveriam ter tido aceitação entre o público ledor. 

Num outro grupo de artigos, Cândido Xavier apontou papa 
a área da indústria, «único recurso que Ihes resta [aos portu- 
gueses] para se opporem à decadencia que sensivelmente ameaça 
o seu commercio, e para tentarem efficazmente restituir-lhe de 
novo o equilibrio que as outras nações em tempos mais felizes 
com tão grande custo estabelecerão em favor dellas, e que hoje 
tem conseguido totalmente destruir em prejuizo nosso)) ("1). 

Nessa linha, escreveu sobre a ((Sociedade promotora da 
Industria Nacional em França)), o «Conservatorio das Artes e 
Officios de Paris e da possibilidade de hum estabelecimento seme- 
lhante em Portugal)) e, ainda, 6 artigos sobre a «Exposição Indus- 
trial de Paris)). 

Quer ao enaltecer os méritos das instituições, quer ao histo- 
riar e descrever em pormenor a Exposição, Cândido Xavier abriu 
perspectivas virgens e sugeriu modelos, mas o eco das suas pro- 
postas só anos depois se fez ouvir. 

Com efeito, foi necessário esperar quase duas décadas para 
que se criassem entre nós os Conservatórios de Artes e Otícios 
em Lisboa e no Porto, o Instituto Industrial de Lisboa e a Escola 
Industrial do Porto e muitos mais anos para que uma Sociedade 
Promotora da Industria Nacional procedesse à abertura de expo- 
sições industriais nas duas grandes cidades portuguesas. 

Mas precisamente porque a matéria era inovadora é que 
ela deveria despertar o interesse da classe ilustrada e dirigente do 
país e sensibilizar aqueles que de algum modo podiam contribuir 
para a sua implementação entre nós. 

Também nesta área, os artigos de Cândido Xavier deveriam 
ir de encontro à maneira de pensar e de sentir da maior{a dos 

( 5 0 )  Ibidem, T. VII, 1." parte. p. 137. 
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subscritores. Contudo, a força do imobilismo e o peso da rotina, 
aliados às condições socio-económicas que Portugal vivia, foram 
superiores ao poder convincente das sugestões de Cândido Xavier. 

Par não se alongar a referência ao núcleo de artigos deste 
colaborador dos Annaes (e todos eles vão referenciados no Apên- 
dice), dir-se-á que os de maior aceitaçã,~ foram talvez os que 
escreveu sobre temas educativos, e principalmente os publicados 
em Outubro de 1818, 1819 e 1820 ("1). 

Divulgando e enaltecendo o método redescoberto, em Ma- 
dastra, por Bell e aperfeiçoado por Lancaster na Inglaterra, donde 
passou à França e outros países europeus, Cândido Xavier viu 
o ensino mútuo advogado em Portugal e quase de imediato 
objecto de medidas .legislativas que o favoreceram, ao mesmo 
tempo que era alvo polémico para alguns opositores e matéria de 
discussão na imprensa da época (62) .  

A partir desta breve síntese e 'extrapolando do nível destes 
artigos para a qualidade geral da colaboração dos Annaes, que em 
tudo lhe era afim, não é na dimensão cultural da revista como 
também na ideologia ou nas condições económicas dos subscri- 
tores que conseguimos lobrigar uma hipótese explioativa para a 
diminuição de assinaturas de 1818 para 1819. 

Resta-nos, por .isso, admitir que tenha h'avido uma falta de 
abertura e de sensibilidade à problemática levantada pelos redac- 
tores dos Annaes da parte do país intelectual e político que a ela 
deveria ter reagido positivamente. 

Tal admissão deixa, porém, um resíduo preocupante do ponto 
de vista histórico-cultural, porque os portugueses não dever.iam, 
em princípio, dar-se ao luxo de minimizar o contributo de homens 
como Mascarenhas Neto, Solano Constâncio. Cândido Xavier e 
Mousinho de Albuquerque, para não citarmos outros colabora- 
dores, em contacto com experiências científicas e fontes bibliográ- 
ficas de real valor que muito úteis podiam ter sido se aproveitadas 
para o progresso da nação. 

(61) Annaes, T. II, V I  e X, 1.Varte. pp. 1-40, 53-79 e 89-105. 

(32)  Foram vários os autores que se ocuparam do ensino mútuo. 
Veja-se, por todos, Alberto Ferreira, Antologia de Textos Pedagógicos do 
Séc. XIX Português, 3 vols. Lisboa, 1971, 1973 e 1975. 
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CANDIDO XAVIER 

-«Cartas Portuguezas de D. Hierorymo Osorio, Bispo de Silves, etc., 
publicadas por Verlssimo Alvares da Silva; com as Reflexóes criticas e 
phllosophicas que sobre ellas fez seu defuncto Pai José Verissimo Alvares 
da Silva, Socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e Professor Regio 
de Philosophia, , Rhetorica e Geometria, em Thomar. Folheto em 12." Paris 
1918)). T. IV, 1 ." parte, pp. 139-60. 

«Leal Conselheiro, o qual fez Dom Eduarte pella graça de deos Rey 
de Portugal e do Algawe e Senhor de Cepta. Arrequerimento de Muyto 
excellente Raynha Dona Leonor sua molher. Codice 7007 da Biblioteca Real 
dos M. S. ae Paris)). T. VIII, 1.' parte, p p  3.35. 

«Liuro de Enssynança de bem caualar toda sela, que fez Elrrei Dom 
Eduart de Portugal e do Algarve e Senhor de Cepta o qual começou em 
seendo Iffante. Codice 7007 da Bibliotheca Real dos M. S. de Paris)) (se- 
gundo e ultimo Artigo). T. IX, 1." parte, pp. 92-127. 

«G,eorgicas Portuguezas por Luis da Silva Mouzinho Albuquerque, 
dedicadas a sua Mulher D. Anna Mascarenhas de Ataide, Paris 1820)). T. IX, 
1 .' parte, pp. 3-25. 

«Do ensino mutuo chamado de Lancaster)). T. II, 1.' parte, pp. 1-40. 

«Dos progressos do Ensino Mutuo em 1818 nos paizes das differentes 
partes do Mundo: e das novas escholas do Ensino mutuo em Portugal)). 
T. VI, 1." parte, pp. 53-79. 
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((Ensino mutuo em 1819». T. X, 1." parte, pp. 89-105. 

((Sobre a resolução da Comissão de Instrucção Publica em Paris, para 
que o estudo da Geographia, e o da Historia, fação parte das materias que 
se estudão nas primeiras aulas)). T. III, 1." parte, pp. 81-111. 

((Do Conservatorio das Artes e Officios de Paris, e da possibilidade 
de hum Estabelecimento semelhante em Portugal)). T. VI, 1." parte, pp. 
87-107. 

((Introducçáo á analyse do Curso de literatura geral por M. Lemercier 
da Academia franceza)). T. II, 1.' parte, pp. 154-184. 

((Ensaio Historico sobre a origem e progressos das Mathematicas em 
Portugal, por Francisco de Borja Garçáo Stokler, Commendador da Ordem de 
Christo, stc., Paris, 1819)). T. V. 1." parte. pp. 139-156. 

((Journal des Cours Publics, etc. Diario das Aulas publicas de Juris- 
prudencia, Historia e Bellas Letras. Por huma Sociedade de advogados e 
literatos)). T. XIII, 1.' parte, pp. 109-117. 

«Histeria da Astronomia antiga; por M. Delambre: 3 Tomos em 4.". 
Paris, 1818)). T. IV, 1." parte, pp. 92-102. 

((Extracto da Relação da expedição emprehendida em 1816, debaixo 
das ordens do Capitio J. K. Tuchey, para reconhecer o Zaire, commummente 
chamado Congo, etc.)). T. IV, 1." parte, pp. 38-52. 

((Mappas, compostos pelo Major Joaquim Pedro Cazado Giraldes, e 
impressos em Paris, por F. Didotn. T. XI, 1.' pane, pp. 136-153. 

«Consideraçíies sobre a Statistica; com hum Mappa de Portugal)). T. X. 
1." parte, pp. 134-167. 

((Descripção da Alavanca Hydraulica de M. Godin, com huma estam- 
pa». T. IX, 1." parte, pp. 75-86. 

((Sobre hum methodo novo para construir toda a casta de moinhos, e 
outros engenhos de rodas)). T. I, 1.' parte, pp. 130-135. 

((Processo facil de melhorar em pouco tempo os vinhos e outros 
licores espirituosos)). T. II, 1." parte, pp. 130-134. 

«Da Extracção e preparaçáo do acido acetico)). T. VI, 1." parte, pp. 
29-44. 

«Dos retretes moveis e sem cheiro)). T. VI!, 1.' parte, pp. 104-117. 
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((Sobre a machina publicada no principio d'este ano por M. Christian, 
Director do Conservatorio das Artes, e Officios, para preparar o linho e o 
cânamo, sem qualidade alguma de curtimento)). T. I, 1." parte. PP. 156-184. 

((Nota á cerca da agua do mar d,estilla,da, e empregada na navegação. 
e da machina de M. Cristian para preparar o linho e o cânamo sem curti- 
mento)). T. I!, I." parte, pp. 185-186. 

«Instrucção de M. Christian sobre o modo de preparar o linho e o 
cânamo sem curtimento)). T. 111, 1." parte, pp. 184-197. 

((Memoria sobre a agua do mar destillada e empregada na navegação)). 
T. I. 1." parte. pp. 80-105. 

«Obse~açóes addicionaes que se citarão na Memoria antecedente, 
sobre substancias salinas que se contêm na agua do .mar». T. I, 1." parte, 
pp. 106-116. 

((Sobre a origem da Sociedade promotora da Industria Nacional em 
França)). T. V, 1." parte, pp. 3-46. 

«Exposição dos productos da Industria Nacional)), em Paris, em 1819. 
T. VII, 1. parte, pp. 127-160: T. VIII, 1." parte, pp. 77-79; T.IX, 1." parte, 
pp. 56-67; T. X, 1. parte, pp. 51-71; T XI, 1." parte, pp. 97-117; T. XXI, 
1 ." pane, pp. 139-1 65. 

<(Resposta a hum artigo da Gazeta de Lisboa)). T. V, 1. parte, pp. 
180-182. 

((Reflexões á cerca da obra que tem por titulo: Coup-d'oeil sur 
Lisbonne et Madrid, escripta por  M. d'Hautefon, e publicada em Paris, no 
mez de Maio do presente armo)). T. X, 1." parte, pp. 3-32. 

SOLANO CONSTANCIO 

-«Introdução (Discurso preliminar))). T. I, 1." parte, pp. 1-37. 

((Considerações sobre os venenos, seus effeitos, antidotos, trata- 
mento, e caracteres distinctos)). T. 11, 1.' parte, pp. 41-130. 

((Da Nova Doutrina Medica do Dr. G. Tommasini; com algumas obser- 
vações sobre a Doutrina do Dr. Èroussais)). T. XVI, 1." parte, pp. 119-153. 

((Exame do Sangue. e da sua acção nos diversos Phenomenos da Vida; 
por J. L. Prevost, D. M., e A. Dumas, etc.)). T. XVI, 1." parte, pp. 104-118. 
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((Considerações sobre as theorias medicas e particularmente sobre 
as opiniões do Dr. Broussais)). T. IX, 1." parte, pp, 26-55 e T. X, 1.' pane, 
pp.106-133. 

«Breve Instrucção sobre os socorros que se devem administrar &s 
Pessoas mordidas por animais damnados. aos asphixiados; e direcções sobre 
a cautelas que se devem tomar em caos de morte apparente)). T. iV, 1." 
parte, pp. 66-91. 

«Breve Instrucção sobre os meios de  prevenir os contagios. e de 
sustar os progressos das febres epidemicas)). T. III, 1." parte, pp. 112-143. 

((Memoria sobre as Experiencias feitas .pelos Drs. Silveira e Constan- 
cio, para determinar o effeitos de hum oleo preparado por Don Sigismundo 
Maiatz, Director da eschola veterinaria de Madrid, nas feridas do  cerebro, 
do ~erebello. da emdula obiongada, do bofe, das arterias, etc. 

Lida na Academia Real das Sciencias de Paris. a 6 da Abril de 1818 
por F. S. Constancio, Doutor em Med,ecina, membro da Sociedade Real de 
Medicina de Edimburgo, ex-Presidente da de Historia Natural da mesma 
cidad,e, e medico m Lisboa. 

Traduzida do Francez por Francisco Solano Constancio)). T. I, 1.' parte, 
pp. 136-155. 

((Pharmacopeia. Medici practici universalis sistens msdicamenta 
praeparata et composita. cum eorum usu et dosibus. Auctores F. Swediaur 
D. M. juxta auctoris textum recusa. Editionis curam gessit, additamentis 
locupletissimis F. B. van Mons D. M., in regiâ universitate Lovani,ensi pro- 
fessor publ., etc., Bruxellis)). T. I, l." parte, pp. 117-129. 

((Formulaire pour Ia préparation et I'emploi de plusi,eurs nouveaux 
m6dicamens. etc. Par F. Magendie, etc)). T. XIV, 1." parte, pp. 136-144. 

«Da classificsção. e Nomenclatura Chymica)). T. 111, 1." parte, pp. 
144-183. 

((Essai sur Ia théorie des proportions chimiques et sur i'influence 
chimique de I'Electricité, par J. J. Berzeiius. Membre de I'Acadgmie des 
Sciences de Stockolm. Traduit du Suédois sous les ygux de I'auteur, et 
publié par lui-même. Paris 1819~. T. VII, 1.' parte, pp. 59-r03 e T. VIII, 
1." parte, pp. 125-144. 

«Golpe de vista sobre os Progressos s estado actual da Chymica 
animal; por J. J. Berzelius, Professor de Medicina e de Pharmacia, etc. 
(Analysado))). T. XXIII, 1.' parte, pp. 91-108. 
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«Variedades sobre objectos relativos ás Artes, Commercio, e Manu- 
facturas consideradas segundo os principios da Economia Politica. Por José 
Accursio das Neves. Lisboa. T. 1, 1814, T. 11, 1817)). T. V. 1." parte. 
pp. 169-179. 

«Reflexões á cerca de algumas questões relativas á Economia Politica. 
e sobre a obra d,e M. Malthusn. T. X, 1." parte, pp. 72-88. 

(~Lettres à M. Malthus, etc. ou Cartas a M. Malthus, sobre diversos 
assumptos de Economia Politica, e particularmente sobre as causas da 
FStagnaçã0 do Commercio. Por J. B. Say, etc. Paris, 1820)). T. XII, 1." parte, 
pp. 28-51. 

«An Inquiry concerning Population, etc. ou Investigação á cerca da 
População e da faculdade de multiplicação na especie humana; obra desti- 
nada a refutar a doutrina do Ensaio de M. Malthus sobre este assumpto. 
Por W. Godwin. Londres, 1820)). T. XII, 1." parte, pp. 63-104. 

«Dos Bancos de Desconto (Extrahido do Annuario da Junta das 
Lorigitudes))). T. XV, 1." parte, pp. 145-175. 

((Considerações geraes sobre a Povoação (Extrahido das Memorias 
Statisticas da Cidade de  Paris))). T. XV, 1." parte, pp. 99-118. 

((Variétés Politico-Statistiques sur Ia Monarchie Portugaise, dédiées 
à M. le Baron de Humboldt, etc. par Adrien Balbi, Paris, 1822)). T. XVI, 
1." parte. pp. 84-103. 

«Mission from Cape Coest t o  Ashantee, with a Statistical account 
of that Kingdom, and Geographical Notices of other parts of the Interior of 
Africa. By T. E. Bowditch esq. 4." With maps and Engravings. London, 
1819)). T. V, 1." parte, pp. 157-165. 

«De I'lndustrie Françoise, par M. le Comte Chaptal, Ancien Ministre 
de I'lntérieur, Membre de 1'4cadémi,e des Sciences de I'lnstitut, etc. 2 vol. 
8." Paris. 1819)). T. V, 1." parte, pp. 116-137; T. VII, 1." parte, pp. 27-52 e 
T. VIII, 1. parte, pp. 36-76. 

((Ideias' sobre a Educação da Mocidade portugueza, nas Sciencias 
Physicas, e nas Artes». T. XIII, 1." parte. pp. 3-25. 

((Abrégé de I'Histoire Universelle, ancienne et modeme, à I'usage de 
Ia ieunesse, para M. le comte Ségurn. T. XIV, 1." parte, pp. 39-68. 

((Relatorio feito á Academia das Sciencias de Paris por M. Arago, 
sobre a Obra de M. Scoresby. intitulada: Quadro das Regiões arcticas)). 
T. XV, 1." parte, pp. 39-84. 
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«Os Lusiadas, Poema Epico de Luis de Camões. Nova Edição correcta, 
e dada á luz, conforme á de 1817, in 4.". por J. M. de Sousa-Botelho, etc. 
Paris, 1819)). 1 Tomo em 8.". Primeiro Artigo. T. IV, 1." parte, pp. 3-37 e 
T. V, 1." parte, pp. 47-102. 

((Considerações rapidas sobre a critica literaria)). T. VII, 1.' parte, 
pp. 1-23. 

«Vozes dos Leaes Portuguezes, etc., etc.)). T. XIV, 1.' parte, pp. 95-111. 

((Nouveau Système de Minéralogie; para J. J. Berzelius, etc. traduit 
du suédois sous les yeux de I'auteur, et publié par lui même. Paris, 1819)). 
T. X, 1." parte, pp. 33-50. 

«Da natureza do Aço, e da fabricação d'elle, simples e damasquinado)). 
T. XIII, 1." parte, pp. 118-132. 

«Da influencia da Lua sobre as estações)). T. VI, 1.' parte, pp. 80-86. 

((Processo para corrigir o engorduramento dos Vinhos)). T. VII, 1.' 
parte, pp. 24-52. 

«Des Foss,es propres à Ia conseivation des grains, et de Ia manière 
deles construire. Par M. le Comte de Lasteyrien. T. VIII, 1." parte, pp. 103-115. 

«Das aguas naturaes e da sua Analyse)). T. XI, 1." parte, pp. 33-96. 

((Nota addicional á Memoria sobre Aguas Naturaes)). T. XI, 1." parte, 
p. 154. 

((Noticia sobre o Rima ou Arvore do p5o)). T. IX, 1." parte, pp. 68-74. 

«Nota sobre hum Pecegueiro nascido de huma amendoa; seguida de 
algumas observações sobre a origem do Pecegueiro)). T. IX, 1." parte, 
PP. 87-91. 

«Nota sobre o instrumento para a extr acção do annel cortical)). T. V, 
1.' parte, pp. 166-167. 

((Resumo das Observações metereologicas feitas no Observatorio 
Regio de Paris, no anno d.e 1819)). T. VIII, 1." parte, pp. 100-102. 

«Nota em resposta a hum Artigo da Gazeta de  Lisboa, de 21 de Abril 
de 1820)). T. IX, 1." parte, pp. 128-132. 

((Nota sobre a Memoria precedente)) [Os Adubos e sua aplicação ás 
terras por L. S. M. A,]. T. XIII. 1." parte, pp. 61-64. 
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MASCARENHAS NETO 

-«Memoria historica, e Observaçóes a respeito do ensino da Econo- 
mia rural)). T. I. 1.' parte, pp. 38-79. 

((Da extracção do annel cortical das arvores e arbustos)). T. I!. 
1.' parte, pp. 135-153. 

((Catechismo de Agricultura)). T. III, 1.' parte, pp. 1-80 

((Sobre a caria: (Ustilago dos Botanicos))). T. IV, 1.' parte, pp. 53-65. 

((Analyse, e observações sobre o Codigo de Agricultura de Joáo 
Sinclair, publicado em Londres no anno de 1817)). T. IV, 1." parte. pp.. 114-138. 

((Descripção das latadas ou parreiras de uva denominada em França 
Chasselas; com huma estampa)). T. V, 1: parte, pp. 103-115. 

((Analyse do Curso de Agriculura de D. Augustin de Quinto)). T. VI, 
1.' parte, pp. 3-28. 

«Instrucção s0br.e a cultura da Ruiva e do Pastel)). T. VI, 1.' parte. 
pp. 45-52. 

((Noticia acerca da utilidade e cultura da Tetragonia)). T. VII, 1." parte. 
pp. 53-58. 

«Da reineta do Canadá. e das arvores anans)). T. WI, 1." parte. 
pp. 118-126. 

MOUSINHO DE ALBUQUERQUE 

-«Considerações sobre a utilidade das Sociedades de Agricultura)). 
T. XI, 1.' parte, pp. 3-32. 

«Importancia e bases da Escripturação e Compatibilidade rural)). T. 
XI, 1.' parte, pp. 118-135. 

((Memoria sobre os adubos e sua aplicação ás arvores)). T. XII. 
1.' parte, pp. 3-27; T. XIII, 1.' pane, pp. 26-60; T. XIV, 1. parte, pp. 3-38; 
T. XV, 1. parte, pp. 3-38. 

((Memoria sur Ia matufation des fruits; Par M.  Bérard, Correspondant 
de I'Academie de Sciences. (Analysada))). T. XIII, 1.' parte, pp. 65-90. 

«Da influencia dos fructos verdes sobre o ar, antes da sua madureza; 
por M. Théodore de Saussure)). T. XVI, 1." parte, PP. €0.83. 
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((Memoria sobre as regadias)). T. XIV, 1.' parte, pp. 112-135. 

((Memoria sobre os Afolhamentos, ou rotação de cultura)). T. XVI, 
1." parte, pp. 3-29. 

«Memoria sobre a theoria da Electricidade)). T. XIV, 1.' parte, 
pp. 69-94. 

«Applicação da theoria da Electricidade aos principaes phenomenos 
electricos, e ás machinas e apparelhos propfios para fornecer a electricidade)). 
T. XV, 1.' parte, pp. 119-144. 

«Do modo de elevar a temperatura por meio de vapor)). T. XII, 
1 ." parte, pp. 52-62. 

«De Ia Colonie de Frederiks-Oord, et les moyens de subvenir aux 
besoins de I'indlgenw par le défrichement des terres vagues e t  incultes. 
Traduction d'un manuscrit du général major Van den Bosch, par le Baron 
de Keverberg, etc., avec une préface du traducteur. Gand, 1821)). T. XII. 
1." parte, pp. 105-138. 

«Reflexões sobre a preparação de sub-carbonate de soda, por meio 
do sal marinho (chlorureto de sodium) em Portugal)). T. XV. .1.' parte. 
pp. 85-98. 

«De I'emploi du Chalumeau dans les analyses chimiques et les déter- 
minations minéraloglques. Par M. Berzelius. Traduit du  Suédois par F. 
Fresnel. Paris, 1822)). T. XVI, 1.' parte, pp. 30-59. 
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