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F ac- simile da assiuntura de A. M. que subscreve o documento original.

\

No Arquivo Nacional (vide, côrtes-m-332) fômos encontrar um autógrafo de A. Marti, o fundadôr do sistêma estenográfico que no Pais
ainda vigóra com os naturais aperfeiçoamentos qne a prática e o
tempo lhe introduziram.
Importante consiclerâmos o achadü, não só porque do proprio punho dêsse ilnstt·e profi,;sional nada até hoje era conhecido, como porque
êsse documento 6 nem mênos do que a Proposta ele Reorganização dos
Sen·iços TRquigráficos das Oôrtes de 1826, que êle dirigiu ao então
:\Iinistro e SecreUti'ÍO <l'Estado dos Negocios do Roino, Francisco Manuel /I' rigoso de Aragão Morato.
Por isso c

,~om0

sttbs idio historico, publicâmos a

resp~ctint

eopia

que adiante vai.
Lisbôa -

Fevereiro do 1\H3.

m.

R. ga11chcs Fcncira.

Documento
Condições com que o 1'achygrapho Angelo ltaymundo Marti,
se obriga a entrar no Serviço das Camaras

l.a- Terá o Titulo d e Tachygrapho Mor, Chefe das Secretarias
da R êdacção do Diario das Camaras (í:~)
2. a.t- Dirigirá as ditas Secretarias, e com particularidade a da
r

Camara a que for destinado pelo Governo, · debaixo do Plano que se
propõe apprescntar, e que for approvado pelo Governo~ indicando o
numero de Empregados para ellas necessarios, que o Governo nomeará, obedecendo ell e sómente á Commissão do Corpo Deliberante,
que for nomeada para inspeccionar o Estabelecimento.

3.a- Será arbitro ele adoptar quantas medidas julgar necessarias
para a mais prompta, e exaeta publicação elas Sessões , dando parte
de seus procedimentos á Commissão.

4.a --Instruirá igualmente, no methodo que deva observar-se, ao
Tachygrapho que esteja á testa elo Estabelecimento da Camara, onde

(a) Hc u mesmo titulo que teve pelo Contracto feito com as ultimas Cor~
tes de Por·tngal, e que q11iz conserv11.r poe ter ~ido t ·1mlJem Primeiro Tachygrapho das Cortes de Hespanha.

o dito Marti não estiver ficando este por tanto com uma especie de
direcção constlltiva na Secretaria elo Diario d'aquella Camara.

1ú.a- Dar-se-lhe-ha pur Ordenado annual um conto e dusentos
ntil róis 1 pagos pela maneira. seguinte:-- o primei ro quartel adiantado,

5.a- Na Camara a qtle foe destinado, escreved, as sessões que

logo que se appro\·ar o Contracto, e depois mensalmente da mesma

por turno lh') pet·tencerem, ficando porem ao .trbitrio da Commissão

forma, pela Thesouraria particular da Camara onde for Empregado. (a)

encanegar-lhe extraordinariamente de algumas qtte se julguem mais

ll.a- Receberá tambem anticipadamente, ao mesmo tempo que o

interessantes, dando-se-lhe _então o tempo n ~cessaria para as fazer

1. quartel do seu Ordenado, uma Gratificação de Viagem na quantia

copiar antes de tornar a escreve r outras pot· não se accumular tra-

de dusentos mil réis , como recebeu por seu Contra c to quando n'lio a

balho, e originar atrazo na publicação.

Portugal no anno de 1820. (b)

0

6.a- Não se lhe ent<>rpecencl<) as medillas que ar1optar, e não

12.a- Terá um uniforme, assim como os mais Tacltygntphos

ha,·enclo retardo na Impt·enst, obrig tr-so-ha a publicar as S0ssões

d'ambas as Camaras, cuja norma elle appresentará, e snbmdter.:t i

com só oito dias de atrazo, período o mais curto possível attendendo

approvação do GoYerno.

no pequeno numew elo Tachygraplws o mais Empregados, que, con-

Lisboa, 23 d'Agosto de 1826.

sultando a economia, pensa propor: e consideran,f o igualmente o
gr:mde trabalho ela Redacção.

I

I'

í a)

Gtngelo Naimunao marti

7 . a - Se lhe Sttbmiui:>trari local nos mesmos Edificios em que se
reunão as Camaras para Estabelecer as Secretarias da Redacção, e
os ItlO\·eis necessarius para o seu docente Serviço.
8. 3

-

Começará a ensinar Tachygraphia publicamente, desde o

momento em qne for approvado o presente Contracto: e ensinará
tambem a mesma Arte nos espaços ele tempo que decorrerem desde
o encerramento de umas até a abertura ele ontras Camaras; dandose-lhe para isso a localidaLle o moveis nocessarios.

9.a -Durará este Contracto pelo tempo ele quatro annos (ou uma
Legislatum) a contar desd e o dia em qne for approvado. (a)

(a) He o tempo dos Contra :t·)" antcrior•JS fe it J p·~las passadas Cortes.
armo~ poderá já ln ver Tacliygrapln<> que façii.•J nJ.o seja preci'!a
a m•tllra perrnanenda oo dito Empreg·1.

N"s qu:nru

(a) Tambem e!Ste ar·tign he igu al a0 d.o» seus Contra·~to-; ant e r·iore~, havendo s•'lmente o aC l)rescirno d~ du"eHtos mil réis annu <P.s, em attcnçii.o ao
m a ior u·aballw, e obr·igações a r1ue ag·1ra fica suj.~ito: nlio sendo C'>m t<rdo,
nem a qu:tt•t·l. p:nte do que poderia obter empt·eendendo po r siso um jornal.
N. B. -(b ) Se o Govemo qniz ·~ t· fazer-me a graça de :\iandar-me adialltar em vez do quartel do Ordenado, e a Gratificação, oitoL:entos mil ré is (des~ont>t.n1o-se-me 200$000 rs. em cada anno, e per·ceb .)ndo eu só:nente ao~
rnc1.es o pertencente a um conto de réis annual, ficando assim pagos os ditos
800$000 rs. nos quatr o annos) não req•1eriria a gratificação d " s 200SOOO
rs. gr·atificaçã.o que as passada:;; Cortes me derão p c. t•a vir de Hespanha, e
que he ta11to mai'i ju st'l ag·Jra quanto qne eu me tenho antecipado para otlerecer-m0 ao Serviço das Camar·:Js, ],avenrlo já um mez qu:~ estou em Lisboa
fazendo de~pesas, s<~m ter· querido ouvir· as vantagosas propo~ições fJUe se mo
tem ft>ito pe> r algun s particulares até saber ;t De cisão do (Joverno.
0 d todas as m aneiras, s ejib os 500$000 rs. que impor·tão o qu<trtel e a
gr:1.tificação, ou sejiio os 800$000 rs. de~contados p<-!la maneira qu <~ indico,
insisto muito p :lrticu!ar:nentc~ nest e adiantamento por -;cr·-me absol11tamente
nece~sario pam arranju minha cas1, manrlar vi r· de H espanila minha familia·
o recuperal'-ffi'J d e algumas despez'l.s feitas ue stes annos de emigração.

OBSEllVAÇÕES

1a

--

He absolutamente necessario que enseja arbitro de adoptar

as medidas que julgar convenientes para a pront.'l. e exacta publicação d~s Sessões. O ter-se querido ingerir alguns dos Membros das
CommissÕel'! das passadas Cortes na direcção artística do Diario, produziu o seu atrazamento. O zelo qne tenho

mostrado~

e a minha re-

conhecida perícia em dois Corpos Legislati\·os, em que serYÍ de 1. 0
Tachygrapho. he um garante bastante seguro do bom resultado da
minha direcção.

2.a- Os que podem ser empregados como Tachygraphos, são
Jose Son-ulo Costa
João Jose Alves Freineda
Jose Joaquim Gonsah·es
Jeronymo d' Almd.a Brandão
Jose Pedro Prestes
Diocleciano Antonio Pedro Freire
Francisco Salles Rodrigues Leiria.

A estes immediatamonte, que seja facultado em forma, avisaria
para virem praticar com migo clnas horas diarias, depois das da Aula
publica, a fim de pô-los em es tndo de trabalharem na abertura das
Sessões. Porem hl) absolutamente preciso qu~ cadaum delles não tenha menos de ordenado que 100 moedas com e!'peranças de aumento: não sondo assim nem ha,·erá estimulo , ne m Yontade de trabalhar,
nem nunca haverá bons Tachygraphos. Elles mesmos, por estarem
NOTA

empregados em outr<tS Hep;1rtições com muito menos trabalho, e mais
,-antagens das que tinhão nas passad<ts Cortes, não servirão por sua
,-ontade nestas com menos ordenado do que indico, segnndo o que
lhes tenho ouvido.
Tanto ordenado tem nm Amanuense de Secretaria, e de certo
nem sua consideração, nem seu trabalho, he igual ao de um Tachygr<Jpho. No plano que eu penso appresentar, ainda dando taes orde-

Se o Governo julgar conveniente poderei fazer vir de Hespanha
(sendo compeTentemente facultado) o unico Tachygrapho das Cortes
daquelle Paiz, que eu saiba que ficou nelle, porque todos os mais forão pari} os novos Governos d' América. He homem de bastantes co1'

nhecimentos Bibliographicos, de Línguas, e muito perito na sua Arte.

nados a despeza total do cada Secretaria Tachigraphica, serà menor,
ou quando muito igual á do Diario das Cortes passadas.
:-3.a-Dennclo haver Tachygraphos em ambas as Camaras hão de
preeisar-se outros oito, pelo menos: os que agora aprenderem poderão ac:har-se com dementos para serem bons Tachygraphos, se tiverem instrucção; mas n'um mez ou dois, he claro que não podem ter
mais do que estes eleme ntos. Pêlo mesmo seria com·eniente que no
anntmcio que se fizer na Gazeta para a abertura da Aula se indicasse
que não se:-ião admittidos senão os que fizerem constar ter alguns
conhecimentos litterarios; promettendo no mesmo annuncio, que os
qne, ao tempo de se ahrirom as Camaras ti,·essem feito mais adiantamentos na Tachygraphia, serião empregados com ordenados capazes, e esperanças cl'aun:;ento.

Lisboa, 23 d'Agosto de 1826.
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