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Ponderosas razões induziram o Governo Imperial a
mandar fazer acquisição na Europa de um grande e
poderoso encouraçado, que reunisse em si o ^ue houvesse
.de mais moderno c cflicaz tanto em construccão como
nos apparelhos As que deveria ser provido; e pura que
as vistas do Governo fossem tão amplamente satisfeitas
quanto convinha confiou essa importantissima e honrosa
commissão a quem olíicialmente mais se recommendava
para satisfatoriamente realizar commettimento de tanta
magnitude.
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Effectivamente, por aviso de 22 de Junho de 1872,
foi o Capitão-tenente Carlos Braconnot, tendo por
coadjuvantes os engenheiros constructores Napoleão
João Baptista Levei e Jayme Gomes de Argfòllo Ferrão,
incumbido de fazer acquisição de urn encouraçado de
forca, de que o Governo Imperial tinha urgente necessidade, e que deveria preencher as condições indicadas
em uma nota que se juntara- ao citado aviso, irfàs sem prejuizo de quaesquer outras vantagens ou melhoramentos
que, na brevidade da encommenda, pudessem ser-adop-

tados, devendo proceder em commissão com os ditos engenheiros constructores, de modo que efíectivamerite" se
conseguissem os seguintes resultados: 1.° brevidade na
construcção, caso fosse preciso conlractal-a, ou na Inglaterra, ou onde melhor conviessc; 2." solidez c toda perfeição de trabalho, de modo quo corresponndesse a execução dessa encornmenda á confiança que no seu zelo e
conhecimentos e nos de seus collegas tinha o Governo
Imperial; fazendo idêntica recommendação se por acaso
encontrasse um encouraçado que pudesse ser desde logo
comprado; 3.° máxima despeza de £ 450.000 com o navio que encommendava. Que ao receber as presentes
instrucções cm que, como era de necessidade, muito se
deixava á iniciativa da commissão, cumpria colher informações para o seu immcdiato desempenho, transmittindo-as áSecretaria de Estado ; orientando-a assim sobre
outras providencias que devessem ser tomadas. Que á
Legação Imperial em Londres prestasse os auxílios indispensáveis e com ella se entendesse a propósito de
outras recommendações que lhe erão directamente fei tas.
Na mesma data dirigiu-se o Governo Imperial ao encarregado da Legação em Londres, informando-o da importante commissão de que resolvera incumbir ao capitão-tenente Braconnot, e recommendando que em.
pregasse toda a diligencia a fim de que o mesmo offlcial
realizasse, o melhor possível, a urgente e importante
commissão de que estava encarregado. Finalmente, que
informasse á Secretaria de Estado sobre todas as occurrencias que tivessem relação com o serviço de que ficava
incumbido.
Em offlcio, sob n.° 20, de 22 de Julho de 1872, accusa
o capitão-tenente G. Braconnot a recepção cio aviso de
22 de Junho do mesmo anno e da nota das condições que
deve satisfazer o encouraçado; agradece a honrosa incumbência e assegura que não poupará esforços, no que
de si depender, para que as vistas do Governo Imperial
sejam devidamente attendidas; diz que communicára
as ordens do Governo aos Srs. Levei e Argollo Ferrão.

Diz que,, quanto á 2." questão, das informações que
colhera, rcsultava a convicção de que não havia encouraçado algum de que se pudesse lançar mão, e que,
portanto se fazia forçoso tratar da construcção do de que
precisava o Governo Imperial.
Que tratava da encommenda do encouraçado nos
termos estipulados pelo Governo Imperial, que com seus
collegas ia dando-lhe andamento, e que havia encarregado o Sr. Reed, como o mais competente constructor
da Inglaterra e ex-constructor do Almirantado, de organisar os planos c respectivas especificações, que serviriam de base para o contracto, o qual trataria de
effectuar no menor prazo possível, mas depois de maduros e minuciosos estudos.
Que, prevalecendo-se da autorização para melhorar,
procurariam, dentro do limite do preço, augmentar
o mais possível as qualidades offensivas e defensivas do
navio, e que, se conseguissem o seu fim, o que lhes
parecia provável, teriam realisado o mais poderoso vaso
de guerra até então produzido.
Que quanto ao apparelho motor, teriam de afastar-se
das ordens do Governo Imperial, porque, pelo systema
composite, os cylindros attingiriam dimensões inadmissíveis na pratica; e que assim teriam de preferir as
machinas expansivas e de condensação por contracto,
que, com quanto menos econômicas, eram as melhores
que poderiam empregai', porque estavam certos que o
desejo do Governo Imperial não poderia ser outro do
quo alcançar o melhor resultado.
Que também teriam de modificar a quantidade de
combustível que o navio deveria receber, e que lhe
d a r i a m , como era de costume, somente o carvão preciso
para navegar d u r a n t e cinco dias a razão de 12 milhas
por hora, porque, .devendo o consumo a toda a força ser
superior a 200 toneladas por dia, seriam precisas mil
toneladas para os 5 dias de navegação, o que conduziria á dimensões excessivas e á necessidade de sacrificar em parte outras das qualidades essenciaes do

navio; e que sendo preferível, nesta parte, não se
afastar da pratica adoptada geralmente para os vasos
de semelhantes proporções destinados a velejar, conseguiriam menores dimensões, marcha superior á especificada, faculdade de manobras mais rápidas, e combustível sufíiciente para percorrer 1.500 milhas em S dias.
Em ofíicio de 22 de Julho communicou o Capitãotenente Levei que o Capitão-tenente Braconnot lhe
mostrara o aviso do Governo, no qual lhe ordenava
que coadjuvasse ao mesmo capitão tenente na commissão
de que está incuinbido ; agradece a escolha de sua
pessoa para auxiliar trabalho de tanta importância, e
que não poupará esforços para dar fiel execução as
determinações do Governo, na parte que lhe diz respeito.
Ainda também aos 22 de Julho offlciou o encarregado
de negócios em Londres, Sr. João Pereira de Andrade,
accusando a recepção do despacho do Governo Imperial,
de 22 de Junho, e juntamente a cópia das instrucções
que na mesma data foram enviadas ao Gapitão-tenente
Carlos Braconnot, para acquisição de um encouraçado
de grande força.
Que fica bem compenetrado da importância das diversas disposições, que fazem o assumpto do dito despacho, e apressa-se em declarar que não deixará de
empregar todos os seus esforços para devidamente corresponder á confiança com que o Governo tanto o
honrou.
Aos 21 de Julho offlciou o i.° tenente Jayme Gomes de
Argollo Ferrão communicando que, no dia 16 do mesmo
mez, o Gapitão-tenente Carlos Braconnot lhe dera para
ler o aviso do Governo Imperial de 22 de Junho,
no qual lhe era ordenado que auxiliasse a incumbência
dada ao mesmo Capilão-tenente; agradecia a honra
de ser nomeado pa>'a tão difíicil quão importante
commissão, e assegurava que havia de cumprir,as
ordens do Governo como costumava e era do seu dever.
Em data de 8 de Agosto do mesmo anno ofüciou o

Capitão-tenente Braconnot que achando-se suíficientemente adiantados o desenho e projecto do grande
encouraçado para poder effectuar o contracto, dirigiu-se aos estabelecimentos de construcção de Inglaterra que então melhor podiam executar trabalhos de
tanta magnitude, e esperava, dentro de poucos dias,
receber as respectivas propostas, entre as quaes, de
accôrdo com os seus collegas e auxiliado pelos esclarecidos e experimentados conselhos da Legação Imperial, procuraria escolher o que mais garantia de bom
êxito offerecesse a par de bem entendida economia.
Pondera que, para que a íiscalisação do construcção de
semelhante natureza seja convenientemente feita em
todos os seus detalhes, era indispensável empregar um
certo numero de mestres de Confiança que, acompanhando constantemente o trabalho, velassem pela sua perfeita execução, como fazem todos os governos quando
affectam obras importantes á industria particular, e
estava persuadido que o Governo Imperial não quereria
prescindir dessa precaução, aliás indispensável.
Que não conhecendo na Inglaterra pessoas em cuja
fidelidade pudesse confiar, forçoso seria lançar mão de
alguns dos mestres do arsenal do Rio de Janeiro, e entre
elles pediria ao governo, caso se dignasse reconhecer a
conveniência do expediente, os de nomes José da Silva
Marques, de construcção naval, e Henrique Gonçalves de
Oliveira, de caldeiraria de ferro, cujas habilitações e
lealdade de caracter lhe garantiriam uma escrupulosa
vigilância e fiel cumprimento de suas ordens. Pondera
mais que a vinda desses mestres, ou pelo menos a de um
delles, seria da maior utilidade, e que a insignificante
despeza seria altamente compensada pelos resultados
colhidos na execução de obras tão dispendiosas como as
de que tratava.
Aos 20 de Agosto do mesmo anno officiou a Legação
em Londres, communicando que com o despacho de 2
de Julho lhe fora enviada uma copia do aviso que em 28
de Junho ha,via sido dirigido ao Capitão-tenente

connot, ordenando á mesma Legação que auxiliasse o dito
capitão-tenente com todos os meios a seu alcance para que
a commissãoque lhe era confiada no citado aviso de 28
de Junho fosse perfeitamente desempenhada e dentro do
mais curto prazo possível.
Na mesma data ( 20 de Agosto ) communicou a Legação em additamento ao seu offlcio que, para que o
governo não deixasse de ter conhecimento de 'quanto
alli occorria em relação á encommenda do cncouraçado
apressava-se a transmittir as copias da carta que com
data de 19 do mesmo mez lhe dirigira o Presidente da
« Thames Iron Works Gompany » e da que acabava de
dirigirão Capitão-tenente C. Braconnotenviando a pró»
posta da mesma companhia.
Aos 22 de Agosto do mesmo anno officiou o Capitãotenente C. Braconnot communicando que já estava de
posse das propostas pão a construcção do encouraçado,
e que pensava poder assignar o contracto denlro da
poucos dias, em condições mui vantojosas para a
épocha.
Que o contracto para a machina seria effectuado ao
mesmo tempo, e que ficava para mais tarde o das peças
e carretas por exigir reflexões e considerações de que
não podia tratar naquelle momento, e que não eram tão
urgentes como os projectos de casco e apparelhomotor e outros que absorviam sua attenção toda.
Aos 28 de Agosto offlciou a Legação dizendo que para
que o governo não deixasse .de ter conhecimento de
tudo quanto alli occorria acerca desse importante assumpto, apressava-se em transmittir os dous offlcios
trocados entre o Capitão-tenente Braconnot e a mesma
Legação em 25 e 26 do mesmo mez, relativamente á
preferencia a dar-se na opção que restava entre os.
Srs. J. & W. Dudgeon e a companhia « Earle » .
Que, como o governo veria de sua resposta ao mesmo
Capitão-tenente Braconnot, era decididamente de opinião
que, entre os dous concurrentes, a duvida não era ad,missiveli
i Av

Que esse seu parecer era corroborado pelo dos honradíssimos cavalleiros que, estavam á testa do estabelecimento bancário, bem conhecido do Governo Imperial, o «r Union Bank » de Londres, segundo constava
da carta reservada com que, por honrar-lhe com sua
confiança, excepcionalmente lhe favoreceram.
Que, além dessa informação tivera noticias de outras
pessoas, que também lhe mereciam indisputável, credito;
Que não podia porém, ainda declarar ao governo com
quem o Capitão-tenente C. Braconnot teria a f i n a l de
conlractar a encommenda.
Que o mesmo Capitão-tenente tinha procedido ato
aquella data, e como era de esperar, com a maior prudência e tino, o que tem sido sem duvida causa de alguma demora, aliás mais apparente do que real, e que
no final, esperava, redundaria em proveito do Governo
Imperial.
(
Aos 25 do mesmo mez offlcioti o Capitão-tenente C.
Braconnot á Legação Imperial, communicando que a
Companhia « E a r l e » e os Srs. J, & W. Dudgeon erão
as firmas que exigiam menores preços para a construcção do grande encouraçado, e que com uma dellas
teria provavelmente de fechar o contracto; mas que
antes de resolver cousa alguma, desejava ainda ter informações acerca da solvabilidade desses estabelecimentos, e pedia á Legação Imperial, que estava certo
melhor e mais precisos esclarecimentos poderia obter,
o favorecesse com o que a tal respeito lhe fosse licito
dirigir a bem dos interesses do Governo imperial.
O eriião encarregado de Negócios, Commendador João
Pereira de Andrade, respondeu nos seguintes termos»
em data do 26: Que, em resposta ,ao offlcio da data da
véspera, apressava-se a declarar, que em sua opinião, e
segundo informações que tinha em seu poder, e de que
já verbalmente havia dado conhecimento ao Capitãotenente Braconnot, devia o mesmo dar decidida,preferencia aos Srs. J. & W. Dudgeon sobre a companhia
«Earle,» não só porque erão aquelles Srs. os que por
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menor preço propunham realisar a eonstrucção do
encouraçado encommcndado pelo Governo Imperial,
como porque pelas ditas informações erão os que melhor
garantia offereciam para a boa execução da construcção
e fiel cumprimento do contracto. Faz outras considerações de menor monta, c junta copia da carta do
gerente do Union Bank.
Ao,s 4 de Setembro do mesmo anno (1872) offlciou o
Capitão-lenente C. Braconnot, remettendo as vias dos
contractos que, em cumprimento das ordens do Governo
Imperial, contidas no aviso de 22 de Junho, havia celebrado com J. & W. Dudgeon, constructores de Poplar, e
JohirPenn. & Sons, engenheiros de Grísenwich, aquelles
para o casco na importância de L. 343.000, e estes para
o apparelho-motor por L. 9^.200, ficando ainda por encommendar a artilharia e carretas, porque, como 'ultim a m e n t e havia informado, não havia sobrado tempo
até aquella data para estudar a questão, sobretudo em
relação ás carretas e estrados que ultimamente haviam,
sido melhorados, segundo lhe constava, e que precisava
ver, e porque nenhum inconveniente poderia resultar
dessa pequena demora, desde que taes apparelhos podiam
ser prornptiílcados em menos tempo do que o navio ; o
que ia então tratar dessa parte da encommenda sem
mais demora.
Que o casco e machinas, promptos conforme as especificações que ião juntas aos contractos, importavam em
L. 438.200, algarismo inferior em L. 11.800 ao limite
fixado; mas que esta quantia restante seria insuficiente
para a acquisição das carretas, peças e accessorios, cujo
custo não podia desde logo precisar ; mas que também
era fora do duvida : quc o excesso da despeza, sobre o
limite estipulado., não podia ser considerável, e que preferia admittil-o a ter de reduzir as qualidades do navio
projectado, persuadido de que o -Governo Imperial,
quando resolveu affcctar uma somma tão considerável
á acquisição de una só navio, teve evidentemente em vista
obter o mais forte e respeitável vaso de guerra que fosse

— 11 possível conseguir nas proximidades do citado limite,
e nunca prejudicar a boa npplicação de taes fundos com
o fim de realizar uma economia que, em tal caso, seria
negativa. Nutria a esperança de não se ter enganado na
apreciação que fazia das ordens do governo, e que esperava ver approvada a deliberação que, na firme persuasão de bem servir, não havia hesitado em tomar.
Que havia procurado por todos os modos possíveis
garantir os interesses do Governo Imperial, e que, em
relação á eventualidade da falta de cumprimento do contracto,. julgava que nada melhor poderia obter, em tal
sentido, do que as condições impostas pelo Almirantado
Britannico, que haviam sido textualmente reproduzidas.
Que pelas especificações, que acompanhavam os respectivos contractos, observaria o governo que o navio era
superior ás condições da nota a que se referia a ordem
do mesmo Governo, nos seguintes pontos:
j
Couraça de 12 pollegadas na linha de fluctuação e 13
ditas nas torres, em. vez de 10 e 12 respectivamente.
Marcha de 14 milhas em vez de 13 ditas.
Artilharia de 35 toneladas, nas torres; era o maior
calibre até então fabricado.
Que todos os melhoramentos, conhecidos e experimentados, haviam sido adoptados, inclusive o forro de
madeira e cobre no fundo, o qual havia provado perfeitamente na marinha britannica; que, com esse expediente, que elevara sensivelmente o custo, cerca de
L. 20.000, conseguia-se, além da maior duração do
fundo, augmentar a efficiencia do navio, isentando-o da
necessidade de entrar no dique todas as vezes que fosse
preciso fazôl-o sahir para o mar, serio inconveniente
esse que onerava os vasos de ferro nas nossas águas,
conservando também a sua marcha normal.
Que o preço estipulado era muito vantajoso, attentas
as circumstancias do custo dos materiaes emãod'obra
de então, os quaes, a seu ver, não tardariam a baixar e
a permittir que se conseguisse preços ainda mais vantajosos.

l
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Que exceptuando a companhia « E a r l c », de Hull, cuja
proposta foi inferior a dos Srs. Dudgeori em L. 9.300,
todos os outros proponentes haviam sido muito superiores áquelles senhores, variando as difíerenças, para
mais, de L. 47.000 a L. 97.000. Que haviam preferido
os Srs. Dudgeon á companhia «Earle», depois de ouvir
a Legação Imperial, pôr vários motivos, sendo os principaes os seguintes:
1.° A falta de garantia que se encontra nas companhias desse gênero, cuja solvabilidade é representada
por um capital nominal e limitado, sem recurso para os
accionistas.
2.° A superioridade do trabalho de Londres sobre o
trabalho do Norte da Inglaterra.
3.° Os embaraços e inconvenientes do transporte das
machinas de Londres para Hull.
4." Finalmente, porque, segundo havia declarado a
Legação, a facilidade com que os Srs. Dudgeon se prestaram sempre a admitlir em seu estabelecimento os
pensionistas do Governo Imperial, quando todos os
outros os repelliam, tornavam áquelles Srs. credores de
alguma consideração.
Que, quanto ao tempo estipulado para a conclusão do
navio era o menor possível, e muito estranharia se não
fosse excedido; que todos os outros pediam o mesmo ou
mais tempo.
Que relativamente ao calado de 25 pés, mínimo, que
se podia admiltir para um navio de tal porte destinado
a velejar, devia lembrar a necessidade de se activar a
desobstrucção do Dique Imperial, de modo a que se concluísse em dous annos, a fim de o tornar apto:a receber
esse navio caso assim fosse preciso quando chegasse ao
Rio de Janeiro.
Que cumpria-lhe declarar, que em todas as diligencias
estudos e trabalhos havia sempre procedido de perfeito
accordoefôra auxiliado pelos Srs.Level e Argollo Ferrão,
e que, estipulando no contracto que esses officiaes seriam os inspectores da construcção do navio, tivera

apenas em vista reservar para si o resolver os casos
de-.duvidas c de modo algum isentar-se do dever de
acompanhar os trabalhos.
Que tendo o Sr. Heed fornecido os desenhos e especificações, os coristructores tomaram a si o encargo de
rclribuil-o, visto não terem elles tido trabalho algum
com desenhos; que, além disto, promettcndo oSr.Reed
acompanhar e íiscalisar a construcção por si ou. por
seus empregados, no interesse da fiei execução do,
seu plano, tinham com isso mais uma garantia de bom
êxito que podia tornar-se muito importante.
Desejava que o Governo Imperial acolhesse favoravelmente a requisição, constante de seu officio de 8 de
Agosto ultimo,, relativa à vinda dos mestres de caldeiraria e construcção naval, e que "em breve chegassem
esses empegados cujo auxilio se tornaria indispensável
logo que os trabalhos tivessem algum desenvolvimento.
Pedia permissão para que, antes de concluir este seu
officio, respeitosamente apresentasse algumas considerações suggeridas pela resolução que o Governo Imperial
acabava de tomar, ordenando a construcção deste navio,
e pelas circumstancias em que fora dada a ordem.
Que, aajuizar pelas ri commendaçõescontidasna ordem
do Governo Imperial em referencia a construcções, parecia que o Governo havia sido induzido, em parte,
a cobrir-se contra qualquer eventualidade, quando decidira mandar construir um navio dessa categoria.
:
Que, tendo sido elle um dos primeiros, havia seguramente sete annos, a propor e instar pela acquisição de
um navio assaz forte para nos garantir contra agressões ridículas, mas infelizmente, freqüentes, e tendo,
sempre que se offerecia ensejo, recommendado a adopção
de semelhante medida, tornava-se para si summamente
lisongeiro ver, afinal, reconhecida a necessidade de tal
meio de defesa; que essa satisfação, porém, não era motivo para que deixasse de ponderar que precisávamos
também de navios cujo calado não excedesse a 12
pés, fortemente encouraçados e armados,munidos de
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apparelhos motores nos quaes a economia de .combustível devia ser sacrificada ao pouco peso, condição
primordial para que tudo revertesse em beneficio da
espessura da couraça. Que, com dous navios dessa ordem,
além daquelle que se havia encornmendado, o Brazil
íicaria, parecia-lhe, perfeitamenie armado e poderia dispensar-se de conservar a maior parte dos que havia
adquirido durante a guerra do Paraguay, e que eram
então tão inúteis quão custosos cm reparações. Que naturalmente essas considerações não teriam deixado de
occorrer ao esclarecido juízo de S. Ex. o Sr. Conselheiro
Ministro da Marinha, e teriam sido resolvidas do modo
o mais acertado.
O contracto celebrado pelo Capitão-tenente Carlos Braconnot, por parte do Governo Imperial, com os Srs. John
William Dudgcon, de Londres, para a construcçõesdo encouraçaüo, está concebido nos termos usuaes, e, em resumo são condições principaes as seguintes :
i." O navio será construído, armado e apparelhado
em seu estaleiro de Cubik toMm'J/oplar com a maior per.
feição e solidez; terá 5.055 35/94 toneladas de deslocamento, obrigando-se os constructores a lançal-o ao mar
e entregal-o prompto a seguir viagem; que o ferro e a madeira empregados na construcção do navio serão da
melhor qualidade, sendo o ferro do condado de York ou
do de Stafford; que todo o material empregado na con«
struccão do mesmo navio será previamente examinado
pelo Capitão-tenente C. Braconnot, ou por pessoas por elle
indicadas; que o navio será construído, acabado e preparado segundo as dimensões e pela maneira particularmente mencionadas na especificação junta ao contracto, e
que é assignada pelas duas partes contractantes, constituindo a mesma especificação e os desenhos o todo do
presente contracto.
2." Que as chapas da couraça serão fabricadas pelas
firmas mais competentes, figurando entre ellas as de J.
BrownáC.% e Charles Caminel &G- a precedendo conhecimento e escolha do Capitão-tenente C. Braconnot; que as

mesmas chapas serão da melhor qualidade, experimentadas antes de serem aceitas, sendo sua fabricação acompanhada pelas pessoas designadas pelo referido Capitãotenente C. Braconnot.
3." Os constructores arrematantes obrigam-se a entregar o navio prompto para navegar, provido de tudo
quanto é costume terem os navios de igual classe da marinha britannica; á lançal-o ao mar por sua conta e entregal-o íluctuando no Tâmisa no prazo de 24 mezes depois
da data da encommenda e prompto a seguir viagem.
Se, porém, o navio não ficar prompto e entregue no
prazo acima mencionado, os ditos constructores arrematantes serão obrigados a pagar ao Capitão-tenente C.
Braconnot, agentedo Governo Imperial do Brazil, a multa
de 30 libras esterlinas por cada dia de demora na en,
trega, além do prazo estipulado, salvo se a demora for
occasionada por sublcvação ou greve dos operários^ incêndio ou outras causas que os ditos constructores não puderem dominar, sendo-lhcs nesse caso concedido mais
um período igual ao tempo interrompido por taes causas.
O referido Capitão-tenente descontará a multa no acto de
pagar a ultima prestação aos mesmos arrematantes.
4. a Os constructores, no acto de entregarem o navio,
darão um titulo provando que fora expressamente feito
para o Governo Brazilciro.
5.a Obrigam-se os arrematantes a que o navio depois
de prompto, com as carvoeiras attestadas, 600 toneladas,
provido de sobresalentes, etc, não calará mais de 25 pés
inglezes, e se calar ficam sujeitos á multa de cem libras
(L. 100) por cada pollegada de excesso, sendo essa multa
deduzida da ultima prestação1; e não será imposta se o
excesso de callado for devido á circumstancias sobre que
os referidos arrematantes não possam ter domínio.
6.a O custo do navio será de L. 343.000, cuja quantia
será prompta e pontualmente paga em dez prestações
iguaes nos prazos e da maneira seguinte :
i." Uma décima parte ou £34.300 no acto da assignatura do contracto.

2." Uma d é c i m a parlo, ou £ 34.300, q 11,111 ilo seiscentns
toneladas do ferro estiverem empregadas no navio, ou
se acharem no estabelecimento proraplas a ferem, empregadas.
3." £ 34.300 quando mil e duzcntas toneladas de
ferro estiverem empregadas no navio ou se adiarem no
estabelecimento promptas para serem empregadas.
4." £ 31.300 quando mil e oitocentas toneladas de
ferro estiverem empregadas no navio ou se acharem
no estabelecimento promptas para serem empregadas,
e se houver dado começo ao assentamento da couraça.
5." £ 34.300'quando duas mil e quatrocentas tone" ladas de ferro estiverem empregadas no navio ou se
acharem no estabelecimento promptas para s.^rem empregadas; quando estiver no estaleiro e já apparelhada
toda a teca necessária ao navio.
6.a •£ 34.300 quando 3.000 toneladas de ferro estiverem empregadas no navio, ou se acharem promptas
no estabelecimento para serem empregadas, e houver
no mesmo estabelecimento SOO toneladas de couraça.
7." £ 34.300 quando o navio for lançado ao mar com
o convez assentado, excepto nos lugares onde for preciso ficar aberto para collocação das machinas e caldeiras , promptos todos os 'enchimentos ou almofadas
de teca, e já assente pelo menos a primeira carreira de
chapas da couraça a contar de baixo.
8.a £ 34.300 quando metade das chapas da couraça
estiverem assentes e fixas no «ostadO', as torres e mastros reaes em seus lugares e o apparelho em mãos.
9." £ 34.300 quando todas as chapas da couraça estiverem assentes e fixas no costado e nas torres, completo
o forro de dentro e adiantados os arranjos internos.
10." £ 34.300 quando o navio for entregue, completo
o prompto a seguir viagem nos termos deste contractò.
7,a Se dentro do prazo de três mezes depois de entregue o navio, for encontrado qualquer defeito na mão
d'obra ou no material empregado na construcção, os >
arrematantes corrigirão e substituirão taes defeitos.

8.a Fica lambem justo e contractado que, se os arrematantes abandonarem ou demorarem os trabalhos, e
deixarem de completar o navio de accôrdo com as condições a q u i mencionadas, fallirem ou ficarem insolventes, ou üzerem cessão ou transferencia de sua propriedade e effeitos, ou da principal parte destes em
beneficio de seus credores, então e em tal caso, não só o
navio no estado de construcção em que se achar na
occasião da quebra ou do abandono, mas também a madeira e o ferro (convertido ou não) e mais materiaes
e objectos applicaveis ou não á coustrucção do dito
navio, que se encontrar no estaleiro em que o mesmo
estiver em construcção, ou em qualquer parte do
estabelecimento, que o Gapitão-tenente C. Braconnot
approvar, ser-lhe-hão entregues pagando este e por taes
objectos os seus valores e igualmente o do ferro, da
madeira e dos outros materiaes para conclusão do navio
como fica dito, Ou pelo casco, como for encontrado no
estaleiro, o valor que o referido C. Braconnot, ou a
pessoa ou pessoas por elle indicadas certificarem ou 1
avaliarem. E no caso de quebra ou abandono, será licito
ao referido Gapitão-tenente G. Braconnot e aos officiaes
inspoclores para esse fim por elle indicados engajarem os
operários e outros empregados dos arrematantes, e com
ellcs ou com outros entrarem no estaleiro, onde estiver
o navio em construcção retirarem-no ou concluil-o, e
para isso fará tudo que for preciso para conseguir qualquer dos dous fins, e poderá usar francamente de todos
os andaimes, escoras e tudo quanto tiver sido posto
perto ou ao redor do dito navio, ou que for encontrado
no estaleiro, podendo usar de todas as ferramentas,
machinas e mais objectos providos pelos mesmos arre-'
matantes, c também lançar o navio ao mar para uso do
Governo Imperial do Brazil, sem ser molestado «ou
estorvado pelos referidos arrematantes, seus herdeiros,
executores, administradores ou procuradores, e sem
qualquer compensação a titulo de aluguel ou indemnização pelo uso do estaleiro ou da doca, e também sem
O
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qualquer compensação ou indcmnização pelo uso dos
mencionados andaimes, supporles, escoras, machinas,
ferramentas c oiUros objectos acima mencionados. E
no caso de semelhante quebra ou abandono, como licà
acima dito, será licito ao Gapitão-lcnente G. Braconnot,
se assim o julgar conveniente, utilisar-se de qualquer
ou quaesqaer contractos que por ventura os referidos
arrematantes (J. & W. Dudgeon) tenham feito para
fornecimento de materiaes destinados á construcção do
navio, ou que lhe possam ser applicados, em cujo caso
o material será entregue aos officiaes ou agentes do
Governo Imperial do Brazil pelas partes com quem os
referidos J. & W. Dudgeon tiverem ajustado, pagando
o referido Governo Imperial do Brazil ás ditas partes, por esse material, o preço pelo qual os referidos
J. & W. Dudgeon o tiverem contractado.
9." Os referidos J. & W. Dudgeon concordam e compromcttem-se a segurar e conservar seguro, contra
todos os riscos desde a presente data até a da entrega
o navio c todas as suas pertenças e material, e por sua
conta, mas em proveito do referido G. Braconnot,
na corporação « Royal Exchange Firo Assuranco, » ou
em qualquer outra companhia de seguro contra fogoi
em Londres, igualmente bem fundada, por tal somma
ou importância que seja sufíiciente para cobrir o prejuízo resultante de qualquer sinistro que por ventura
possa se dar no referido navio ato ser entregue e
aceito; os supracitados J. & W. Dudgeon depositarão e
transferirão ao referido G. Braconnot a apólice ou apólices de tal seguro, e a importância de semelhante seguro será applicada immediatamonte em reparar qualquer a varia que por ventura venha a solíror o dito navio ;
o,,se houver deficiência os referidos J. & W. Dudgeon
serão os prejudicados e tratarão de reparar, á sua custa ?
as avarias qae excederem á importância recebida do
mesmo, segurõj: Se os referidos J. & W. Dudgeon deixarem de segurar e conservar seguro o dito navio como
fica estipulado, depositando e transferindo a apólice ou

apólices como acima se faz menção, será licito, mas
não obrigatório, ao referido G. Braconnot segurar o,
conservar seguro o dito navio da maneira acima mencionada, em seu próprio nome; mas á custa ou por
conta dos referidos J. & W. Dudgeon correrá a despoza e
prêmio do mesmo seguro, e .bem assim todos os gastos
em levantar a somma segurada serão pagos ao referido
G. Braconnot, logo que o exija, deduzindo-se os dinheiros
acima mencionados da quantia a que tiverem direito os
ditos J. & W. Dudgeon.
10.a E para o exacto e fiel cumprimento deste con.
Iracto, e todas as partes de que elle se compõe, os referidos J. & W. Dudgeon obíigam-se por si próprios, por
seus herdeiros, executores e perante o Governo Imperial do Brazil, pela somma de .•£ SÓ.000 de dinheiro legal
britannico, que será pago ao Governo Imperial do Brazil
pelas faltas estipuladas, ou certificadas, ajustadas entre
o referido C. Braconnot e os referidos J. & W. Dudgeon,
independente de qualquer outra so.mina ou sommas que
os mesmos J. & W. Dudgeon ficam por este contracto
obrigados a pagar no caso de qualquer falta da sua parte
na execução do dito contracto, ou de qualquer de suas
partes.
11." Os referidos J. & W.'Dudgeon serão os responsáveis pelo navio c todas as suas pertenças, até ser elle
aceito pelo referido G. Braconnot; e os mesmos J. & W.
Dudgeon obrigam-se a que cia qualquer hora, durante
a construcção do navio, os oíliciues c vistoriadores apontados pelo referido G. Brauonnot, que o exijam, tunharii
entrada franca nos escriptorios de construcção, nas salas
de trabalho, armazéns o estaleiros, e no próprio navio
por dentro e por fora; c lhes seja peraiittida franca
inspccção e íiscalisação, exame do material e de mão
d ? obra;e ainda a que as pessoas empregadas nos escripto..
rios, salas de trabalho, etc. coadjuvçmíos ditos ofíL
cjaes e fiscacs, e lhes doem os esrlareqiíieníos quo os
mesmos offiüiaes c listes julgarem necessários. Os rofcridçs J. ít:W. Dudgeon supprirão ainda a esses oííiciaes
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todos os desenhos dos trabalhos que entenderem necessários para a boa inspocção da construcção do navio.
Se qualquer duvida se manifestar entre os referidos
J. & W. Dudgeon e os mesmos offlciaes inspectores, o
referido G. Braconnot reserva para si o direito de resolver ou decidir.
12."' Fica também ajustado ou convencionado entre
os referidos J. & W. Dudgeon e C. Braconnot que além
do que fica estabelecido no presente conlracto c ria especificação annexa ao mesmo, nenhuma alteração se fará
na construcção do navio, nos arranjos, pertenças e apparelhos estabelecidos na dita especificação e nos desenhos,
sem o consentimento do mesmo C. Braconnot, sendo a
licença ou autorização dada por este feita por cscripto
e será guardada; e guando qualquer alteração tenha de
ser feita por ordem, que será escripta, do mesmo C. Braconnot, será ellaexecutada pelos referidos J. & W. Dudgeon da fôrma e maneira e no tempo razoável que a
mesma alteração por sua natureza exija. O augmento ou
reducção que d'ahi resultar para consumo de carvão será
avaliado e convencionado pelos referidos J. & W. Dudgeon e C. Braconnot, antes de ser executada a mesma
alteração. A importância desse augmento eventual será
paga na seguinte prestação, ao passo que a reducção será
do mesmo modo deduzida.
13.a Logo que o navio e suas pertenças estiverem
completos, de accôrdo com o que se acha estipulado no
presente contracto, os referidos J. & W. Dudgeon os
entregarão ao referido C. Braconnot, ou ás pessoas que
elle indicar. A entrega será certificada em documento
por escripto.
14.a Finalmente, os referidos C. Braconnot e J. & W.
Dudgeon teem ajustado que , se durante a construcção ,
o a p p a r e l h a r e a entrega do dito navio, ou dentro de
três mezes depois da entrega, qualquer disputa ou
duvida se apresentar entre as partes contractantes á
respeito da interpretação e execução das estipulações
essenciaes do presente contracto, será, dentro de sete

dias depois da apresentação por escripto de qualquer
das partes oppostas, submettida a dous árbitros, um
nomeado pelo d i t o G. Braconnot e outro pelos referidos J. & W. Dudgeon.
No caso de qualquer das partes não apresentar o &eu
a r b i t r o dentro dos sete dias estipulados, o arbitro
apresentado pela outra parte terá poderes de nomear o
segundo arbitro, e então os dous árbitros nomeados de
qualquer dos modos indicados, antes de tomarem conhecimento da questão, nomearão um terceiro arbitro
como arbitro de desempate, e se os dous árbitros deixarem de nomear o terceiro dentro de sete dias depois
de terem sido elles nomeados, o terceiro arbitro será
designado pela Legação Imperial do Brazil em Londres.
A decisão de quaesquer dos três árbitros será sem
appellação para ambas as partes. As custas do arbitramento serão pagas como for julgado pelos árbitros.
Em testemunho do que as duas partes contractantes
firmaram o presente contracto no dia, mez e anno
acima indicados.
Por Aviso n.° 2258, de 6 de Setembro do mesmo anno,
accusa o Governo Impsrial o recebimento do offlcio
n.° 20 de 22 de Julho anterior, em que o Gapitão-ten e n t e C . Braconnot communica estar sciente da commissão de que fora incumbido pelo mesmo Governo,
o qual disso fica inteirado.
Em officio, n.° 13, de 8 do dito mez de Setembro,
communicou a Legação cm Londres ao Governo Imperial que, com satisfação, podia annunciar que oCapilãotenente G. Braconnot, conforme lhe officiára aos 30 de
Agosto, havia finalmente assignado com os Srs. J. & W.
Dudgeon o contracto para a construcção de um encouracado, conforme o Governo Imperial ordenara, r
Que não lhe ora dado poder informar nesse officio
das condições do supradito contracto, porquanto não
tinha conhecimento algum dos dctalhes4o ajuste celebrado pelo Sr. C. Braconnot. Que, porém, era mais do
que provável que o mesmo Sr. Braconnot não teria
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deixado, nessa occasião, de remetter ao Governo Imperial todas as particularidades relativas a tão impor»- 1
tante assampto ; c que mui Io confiava na reconhecida
intelligencia desse digno official e no seu zelo pelo serviço publico, para não duvidar por um só instante de
que ei!e teria sabido, ainda desta vez, corresponder
dignamente á confiança que nelle depositara o Governo
Imperial. Junta c o p i a d o offlcio do Capitão-tenente G.
Braconnot, communicando haver celebrado o contracto
para a construcção do encoúraçado com os Srs. J. & W.
Dudgeon, em que declara que procedera de accôrdo
com os Srs. Levei e Argollo Ferrão no ajuste que fizera
em obediência ás ordens do governo.
Por aviso n.° 2392, de 26 de Setembro citado, dirigido ao Capitão-tenente G. Braconnot, declarou o Governo que naquella data expedia as precisas ordens a
fim de que seguissem para Londres os dous mestres
pedidos pelo mesmo Capitão-tenente.
Em offlcio n." 14, de 28 do mesmo mez, communicou
a Legação Imperial em Londres ao governo ter recebido
do Capitão-tenente C. Braconnot um oíficio, datado de
6 do dito mez, em que declarava as condições com que
contractára com os Srs. J. & W. Dudgeon a sonstrucção
de urn encoúraçado, e com os Srs. John Penn & Sons o
fornecimento das machinas para o dito navio.
Em officio de 8 de Outubro n.° 36, assegurou o Capitão-tenenle C. Braconnot ao Governo Imperial que,
quanto á fiscalisação da construcção do encoúraçado, não
se poupariam, elle e os seus coadjuvantes, a fazer tudo
quanto era licito esperar de officiaes do marinha e fosse
necessário; que existiam, porém, certos trabalhos de
verificações, em construccões de semelhante ordem,
dos quaes vnão se devia prescindir e que exigiam um
pessoal de confiança, mas de outra categoria: que foi
para esse fim que requisitara a vinda dos mestres, e de
novo instava pata que o Governo Imperial se dignasse
tomar essa necessidade na consideração que fosse justa.
Que os trabalhos lê construcção progrediam satisfacto-

riamente; que o material começava a entrar para o
estaleiro; que prepa ravam-se os picadeiros, o Iralava-se
das fôrmas e desenhos de detalhes.
Por aviso n.° 2566, de 18 de Outubro accusou o Governo Imperial ao Capitão-tenente C. Braconnot o recebimento do seu officio, sob n.° 29, de 4 de Setembro
anterior, cobrindo as cópias dos contractos celebrados
com .1. & W. Dudgeon, de Poplar, c John Penn & Sons.
de Grcenwich, para as construccões do casco e appa
relho motor do encoúraçado. Ficava sciente de tudoquanto o mesmo Capitão-tenente Braconnot ponderará
no citado ofíicio.
Em ofíicio, sob n.° 44, de 8 de Novembro accusou o
Capitão-tenente o recebimento do aviso ri." 23!)2, de 2(5
de Setembro; agradeceu a ida dos mestres, e disse que
quanto á ultima parle do citado aviso, nenhum esforço
tinha poupado para que o encoúraçado seja o que se
conhece de melhor, e que até então não via razões para
duvidar do resultado.

1873.

Em offlcio, sob n." 12, de 8 de Marco de 1873, participou o Capitão-tenente C. Braconnot ao Governo Imperial que tendo os Srs. J. & W. Dudgeon solicitado o
pagamento da segunda prestação relativa ao encoúraçado,
allegando o recebimento de grande quantidade de material destinado á construcção do mesmo navio ; mas que
não tendo ainda completado a quantidade de trabalho
que, em sua opinião, deveria justificar tal pagamento,
concordara em conceder unicamente metade da dita
prestação, attendendo á proporção do trabalho feito, e
que em 19 do Fevereiro anterior requisitara c cffcctuára
esse pagamento. Que, cm construcções, de semelhante
natureza, costumava o Conselho do Almírantado Britannico adiantar prestações, á vista do material recebido,
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com o fim de auxiliar os constructores, mas que dispunha o citado Conselho de privilégios e elementos
para uma acção summaria, que nos faltavam : julgava,
porém, prudente não se cingir, emquanto fosse possiveíi
a semelhante precedente, ou, pelo menos, limitar a sua
applicação, vis Io como não era justo recusar absolutamente o tomar-se em consideração o material adquirido.
Que, cumpria-lhe mais informar ao Governo Imperial
que os trabalhos das construcçSes progrediam então
mais rapidamente, e que maior se tornaria o progresso
dentro em pouco tempo, segundo esperava, com o
melhor tempo e dias mais longos.
Que estava estudando a questão das carretas para
as peças de 35 toneladas, e que para concluil-a teria de
ir em breve a New-Castle, ao estabelecimento de Sir W.
G. Armstrong & C.a
Por aviso n.° 551, de 4 de Abril approvou o Governo
Imperial a deliberação, que tomara o Gapitão-tenente
C. Braconnot, de pagar metade da segunda prestação
relativa ao encouraçado.
Em officio, sob n.° 23, de 7 de Junho communicou o
mesmo Gapitão-tenente ao governo que aos 20 de Maio
anterior solicitara o pagamento aos constructores J.
& W. Dudgeon, de £ 17.150, segunda metade da terceira
prestação, a que os mesmos constructores tinham direito
pelo respectivo contracto, tendo requisitado o pagamento da primeira metade da mesma prestação em 25
de Abril anterior.
Que os Srs. Dudgeon pediam-lhe que continuasse a
dividir as outras prestações em metades, allegando que
lhes era isso mais conveniente, para acudirem aos seus
pagamentos, receberem menores quantias de cada vez
e a intervallos menores, do que esperarem mais tempo
por «maiores quantias; que não vendo inconveniente
algum em fraccionar as prestações, continuaria a fazel-o,
se o Governo Jmperial não determinasse o contrario;
emquanto os constructores se esforçassem, como procediam entSo, em accelerar o andamento do trabalho,

lendo sempre cm vista a proporcionalidade, consignada
no contracto, do trabalho feito e material preparado.
Que a construcção progredia, na. verdade, muito satisfactoriamcnte; que era então considerável o adiantamento; que a distribuição do trabalho, por parto dos
constructores, era summamcnte inlelligente com o fim
de apressarem a conclusão e recuperarem o tempo perdido no começo, sem, todavia, prejudicar a qualidade
do trabalho.
Por aviso n.° 1061, de 10 de Junho transmittiu o
Governo Imperial ao Capitão-tenente G. Braconnot cópia
da relação do trem bellico que devia fazer parle do armamento do encouraçado que estava cm construcção
em Londres, a fim de que, com urgência, informasse
o mesmo Gapitão-tenente sobre o custo dos objectos
mencionados na mesma relação, dizendo também a
respeito da sua conveniência e qualidades para o fim a
que se destinava.
Por aviso n.° 1341 de 18 de Julho do referido anno,
communicou o Governo ao Gapitão-tenente G. Braconnot que approvava a deliberação que havia tomado
de adiantar aos ditos constructores Dudgeon a primeira
metade da 3." prestação para o encouraçado, e o autorizou a dividir as demais prestações, conforme lhe
havia sido pedido pelos ditos Dudgeon. Que, porém,
cumpria attender que, importando taes adiantamentos
uma modificação da cláusula 6.a do respectivo contracto,
era razoável exigir-se, de conformidade com os estylos
commerciaes, um abatimento que correspondesse aos
juros do adiantamento.
Em officio n.° 41, de 21 de Setembro accusa o Capitãotenerite C. Braconnot o recebimento do Aviso n." 1341,
de 18 de Julho anterior, que approvava a deliberação
que havia tomado de pagar aos constructores Dudgeon
adiantadamente a metade da 3." prestação, e autorizava-o
a dividir as demais conforme desejavam os mesmos
constructores; acrescentando, quanto ao abatimento
exigido pelo Governo Imperial, cuja resolução levara
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como principal razão apresentada pelos mesmos Dudgeon, que, no acto de lavrar-se o contracto para a construcção do encouraçado exigiram elles que a importância total fosse dividida em vinte prestações ou pagamentos, pelo menos, por lhes ser isso mais conveniente, 1
e que, na sua opinião, desde que existisse trabalho feito
Correspondente á meia prestação, seria injusto exigir
qualquer desconto. Que devia informar ao Governo,
que, a instâncias suas, mas com muita reluctancia dos
Dudgeon, accederam os mesmos aos dez pagamentos do
contracto, persuadidos, porém, de que não haveria difíiculdade em modificar-se no futuro a fôrma do mesmo
contracto, desde que se respeitasse o seu espirito. Que
nenhum outro motivo tivera para desejar o menor
numero de pagamentos, senão o de tornar mais importante a ultima prestação, que sendo paga só depois da
entrega do navio, constituía uma certa garantia, e que
teria cedido ás exigências dos mesmos Dudgeon, se por
ventura elles tivessem insistido.
Que sendo oespirito do contracto, que o trabalho fosse
pago á proporção .que se fosse executando, não se podia
rigorosamente considerar como adiantamento o pagamento de metade da prestação, quando a metade do trabalho estivesse concluída, e que nessa persuasão não
havia hesitado em conceder a modificação pedida pelos
constructorcs.
Que estava convencido, de que se o governo se dignasse
de tomar em consideração o que acabava de expor, promptamente reconheceria que realmente não existia adiantamento, e que era apenas equidade, de conveniência
por demais manifesta, o pagar-se o trabalho feito.
Por aviso n.° 2Í59 de 20 do Outubro accusou o Governo Imperial ao Capitão-tenento o recebimento do
seu officio n." 41^ do 21 do mez anterior, e declarou-lhe
que podia prescindir do desconto correspondente aos
juros das quantias adiantadas aos Srs. Dudgeon, nas
meias prestações pedidas pelos mesmos constructores.

Poí Aviso n." 2751, de 20 de Dezembro accusou o
Governo ao Capitão de Mar e Guerra João Mendes Salgado o recebimento de seu officio, de 24 de Novembro
em que communicava haver no dia 10 do mesmo mez,
recebido do Capitão-tenente G. Braconnot a superintendência da commissão encarregada do encouraçado
Independência; e recommendou que empregasse todo o
seu zelo, afim de conseguir não só que a artilharia destinada áquelle navio fosse preparada com a maior presteza possível, mas ainda que o referido encouraçado
ficasse concluído dentro do prazo do respectivo contracto.

Em officio n.° 4, do 1." de Fevereiro de 1874, accusou
o Capitão-tenente G. Braconnot o recebimento do
aviso n.° 2731, de 18 de Dezembro anterior, e declarou
que, na parte que lhe competia, bem como ern tudo
quanto pudesse ser auxiliado por elle, embora não
fosse de sua immediata competência, a nada se pouparia
afim de promover a realização das vistas do governo.
Em officio n.° 93, de 8 de Agosto do mesmo anno
communica o Capitão de Mar e Guerra João Mendes
Salgado ao Governo Imperial as deploráveis occurrencias que então se acabavam de dar com o encouraçado
Independência, pela seguinte maneira:
Diz que em data de 19 do mez anterior fizera o Governo sciente de que só havia mallogrado a primeira
tentativa para lançar ao mar o referido encouraçado.
Que examinada a carreira e preparados novos elementos mais poderosos para dar o primeiro impulso ao
navio, fez-se nova t e n t a t i v a a 29 do mesmo mez, com
fundadas esperanças de bom exito^ a que, infelizmente,
outro muito diverso havia sido o resultado.
Que, cedendo o navio promptamente ao impulso dado
por poderosas prensas hydraulicas, qae actuavam nos
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topos dos cachorros, correra o mesmo navio livrem e n t e ; e no momento era. que já havia penetrado
dentro d'agua a extremidade de ré, tendo percorrido
218 pés do comprimento da carreira, estacara, ficando
138 pés do comprimento do dito navio suspensos fora
da mesma carreira.
Que, não podia, portanto, ficar o navio em posição
mais critica, e que, com effeito, não sendo possível,
attenta a rapidez com que baixava a ma ré no lugar, dar
providencia alguma no sentido de apoiar-se a parte
exposta do mesmo navio, tentára-se immediatamentc,
como único recurso, movel-o por meio de três possantes
rebocadores, que, apezar de desenvolverem toda a
força de suasmachinas, nenhum resultado conseguiram
produzir.
Que, á proporção que a maré baixava no prolongamento da carreira, em parte construída no leito do rio,
foi ella cedendo ao peso do navio, cedendo também os
berços na região destinada a receber as caldeiras, produzindo-se immensos rombos em ambos os fundos, deslocando-se as anteparas e jazentes, curvando-se os pés
de carneiro e váos, e projectando-se o convéz e a coberta do navio.
Que, tratou-se sem demora de applicar os meios disponíveis com o fim de limitar a entrada d'agua no
navio, e evitar que esta passasse aos compartimentos
estanques dn ré, e de preparar tudo para uma nova
tentativa de lançamento na maré seguinte.
Que, infelizmente, as anteparas estavam abaladas por
tal fôrma e deslocadas que pouco ou nada se conseguiu
fazer, penetrando sempre a água nos compartimentos
de ré. ,
Que, apezar disto, applicaram-se de novo os rebocadores e duas prensas hydraulicas, mas sem resultado
algum, tornando-se evidente que só se conseguiria a
remoção do navio empregando-se meios extraordinários, que exigiriam tempo e avultadas despezas.
Que o Sr. Warren,directordasconstrucç5es navaes do
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arsenal de Chatham, assistira a essas operações durante
toda a noite, auxiliando com os seus valiosos conselhos.
Que tamhom compareceram os Srs. Barnaby, constructor cm chefe do Almirantado, e Capitão-tenente
Trajano Augusto de Carvalho, offerecendo este os seus
serviços, e aquellc não só isso como também os recursos
do Almirantado.
Que, na manhã seguinte, logo que baixou a maré,
reconheceu-se que o navio havia soffrido ainda mais,
e que dava signaes de aluimento no costado o tolda, e
de alquebramcnto.
Que o Sr. Capitão-tencnte Levei declarou immediatamentc que, na sua opinião, o navio não merecia mais
concerto, porquanto, a menos que não se fizesse uma
reconstrucção completa, todo o navio devia estar mais
ou menos molestado, e portanto não poderia mais inspirar confiança.
Que, á vista disto, recommendou-se aos Srs. Dudgeon
que requisitassem uma vistoria dos construotores do
Almirantado, para melhor fundamentarem os passos a
dar em relação ao seguro, a qual tendo sido requisitada
e realizada, apresentara os pareceres que juntara por
cópia e que confirmavam a opinião enunciada pelo Capitão-tcnente Levei.
Que, cm seguida, ouvidos os advogados mais autorizados na matéria, fizeram os Srs. Dudgeoa abandono do
navio ao seguro como perda total.
Que o navio havia sido seguro por conta dos Srs. Dudgeon, contra os riscos do lançamento ao mar, no valor
de ,-g 220.000, importando as prestações pelos mesmos
Duclgcon recebidas em £240.100, havendo, portanto,
a quantia de £ 20.100 não garantidas, porque não puderam os ditos Dudgeon em tempo conseguir fazei-a
subscrever pelos seguradores.
Que, sendo recebido todo o dinheiro do seguro, com o
material proveniente do casco, se poderá construir um
novo navio, podendo só assim o thesouro não soffrer
prejuízo,

— 30

Que os constructorcs declaram estar promptos para
continuar no contracto fazendo um navio novo, mas
precisam que se faça um ajusto cspesial da maneira
por que deverão receber o dinheiro proveniente do seguro, o que se lhes adiante, desde já, pirto delle para
poderem, recomeçar os trabalhos.
Que existem duvidas acerca da validade do contracto,
c se os seguradores pagarão intsgralmentc as £ 220.000.
Que não se julgando autorizado a resolver taes propostas, c attonta a urgência das circumstancias, pedira
pelo tclegrapho ordens ao governo.
Que os constructores estão promptos a entregar as
apólices do seguro como garantia, devidamente endossadas; mas que sobre ellas suscitam-se muitas duvidas,
e que não sabe se de facto cilas valem o dinheiro que
representam.
A Legação Imperial em Londres em officio,sob n.° 7,
de 8 de Agosto do mesmo anuo, communica ao Governo
Imperial essa lamentável occurrencia nos seguintes
termos:
Que no dia 16 de Julho anterior fora convidada para
assistir á solcmnidade do lançamento ao mar da fragata
independência; mas que, com grande pezar, communicava ao Governo Imperial que, não obstante todas
as .diligencias empregadas pelos constructores, não se
poudc obter o resultado desejado, o que o navio não se
movera.
Que depois lhe communicára o Capitão de Mar e
Guerra Salgado o seguinte: « que no dia 29 do mesmo
mez, aproveitando-se uma grande enchente do Tâmisa
e applicando-se alguns apparclhos hydraulieos com o
auxilio de dous rebocadores, o sobredito navio tinha
corrido livremente a distancia de 218 pés do seu comprimento, c tinha depois estacado, ficando o comprimento de 128 pés suspenso fora da carreira; que
entretanto a carreira bem como o solo não pareciam
ter cedido; que, infelizmente, quando a maré baixou,
pesando o navio sobre seu berço, alguns dos cachorros
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quebraram c outros peneiraram nos fundos do navio
na região das caldeiras, produzindo grandes rombos
e estragos consideráveis; que a água entrou pelos
differentes compartimentos e invadiu todo o n a v i o ;
entortaram-se alguns pés de carneiro e váos, abalendo-sc parte do convéz c da coberta, e ficou finalmente
o n a v i o alquebrado, com a popa enterrada na lama. »
Que nestas tristes eircumstancias, os constructores
Dudgcon, por indicação do commandante Salgado,
pediram ao almirantado inglez mandasse uma commissão *de engenheiros e constructores marítimos para
proceder á vistoria.
Que essa commissão respondeu aos quesitos propostos pelos Srs. Dudgeon na fôrma que o Governo
Imperial verá do seu relatório, que naturalmente será
remettido pelo Capitão de Mar e Guerra Salgado.
Que achando-se o mesmo Capitão de Mar e Guerra
em sérios embaraços motivados por este accidente,
lhe pedira quo o auxiliasse no desempenho da sua
tarefa para resguardar os interesses do Governo Imperial.
Que lhe respondera, que a Legação de Londres não
tendo sido parte no contracto cornos Srs. Dudgeon,
o qual fora feito antes de sua nomeação (do Barão de
Penedo) para Londres, e de que não tinha conhecimento, nada podia fazer offlcialmente, mas que estava prompto a dar-lhe todos os conselhos que o caso
pedisse, e todo o auxilio ao seu alcance.
Que, do que o commandante Salgado lhe communicára na véspera, tinha podido deprehendor o seguinte; Que os Srs. .Dudgeon seguraram em seu nome
o n Independência» pouco tempo antes do desastre,
contra os riscos do lançamento pelo valorde £225.000;
mas que lhe constava que o pagamento dessa quantia
não teria lugar sem pleito judicia! com os seguradores,
porque estes contestavam a validade do*seguro, alleganáo haver-se-lhcs occultado alguns lactos de toda
importância, que provavam a insuficiência dos esta-
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loiros dos comtruciores para empr-eh^nder uma construcrão clofsi ordem, etc., etc.
Que a commissão brazileira, diz o ComrnandantcSalgado, recusa-se a açoitar o navio concertado pela fôrma
suggerida pelo alinirantado inglez, á visla do que
propõem os Srs. Dudgeon c u m p r i r o seu contracto
construindo novo navio; mas que faltando-lhes para
isso os meios necessários, pedem o a d i a n t a m e n t o
immediato de £ 25.000, para cuja garantia querem
endossar ao Governo Imperial as apólices de seguro
do navio contra os riscos do lançamento, sem o que,
dizem os Dudgeon, serão forçados a quebrar.
Que essa garantia ó porém aleatória, pela incerteza
do pagamento do sinistro, e só lia de trazer diversas
demandas com as companhias que seguraram o navio.
Que, a ser assim, a quebra dos Srs. Dudgeon seria ainda
inevitável, e insufficiente seria o adiantamento de
£25.000 por elles pedido para fazer novo navio ; pelo
que em breve ficariam provavelmente as obras paradas
por falta de meios pecuniários, e o Governo Imperial na
obrigação de fazer novos desembolços sob pena de perder,
além do mais, esta ultima prestação.
Que a questão do seguro é o que lhe parecia, na
occasião, da maior importância, porquanto da sua solução
dependia a solvabilidade dos constructores Dudgeon.
Que o commandantc Salgado lhe dissera que os Dudgeon
lendo já feito abandono do casco do navio ás companhias
de seguro, estas renunciaram o abandono e protestaram.
Que, a ser inexacto, já não podia ser duvidoso que os seguradores contestem o seguro. E que tanto mais assim parece, que se a validade das apólices não fosse contestada?
fácil seria aos Dudgeon levantar sobre cilas, representando £ 225.000, as £ 25.000 que ora pedem ao Governo
por adiantamento, sob pena Jde"quebrarem ; notando-se
que ô, contando com o valor do seguro, que elles pretendem fazer novo navio.
Que aconselhara ao commandante Salgado que nada
decidisse sem prévia autorização do Governo Imperial,

pondo o mesmo Governo na posse de todos os fados e
circumstancias cspeciaes do caso ; que nesse sentido lhe
mostrara o mesmo commandante Salgado um telcgramma
em que referia ao Governo o que acabava do expor.
Aos 13 do mesmo mez e anno communicou o:Capitão
de Mar c Guerra Salgado, nos seguintes termos, os façtos
que se deram posteriormente ao officio de 7 :
Ficara combinado, por conselho dos advogados, que os
Srs. Dudgeon entregassem o Independência aos seguradores como perda total; que estes, porém, recusaram
aceitar o navio e protestaram, firmados no parecer dos
v peritos do Almirantado, que declararam que o navio
tinha concerto e ficava cfficiente , e que, á vista disto,
estavam promptos a pagar tão somente o concerto.
Que o Capitão-tenente Levei era de opinião que o navio,
ainda mesmo bem concertado, não inspirava confiança,
e que elle Salgado tinha razões para crer que os seguradores não fariam o concerto, que, no seu fraco entender,
precisava o navio, isto é, de quilba á borda, que importava nada menos que um novo navio;
Que em taes circumstancias não sabia o que seria
melhor.
Que os advogados eram de parecer que, se não aceitássemos o concerto, nada se receberia do seguro, e que
só teríamos o casco do navio, que pouco valia.
Que, se entrássemos em ajustes com os Dudgeon c os
seguradores, ainda assim haveria prejuízo, porque se
avaliaria o concerto, e com o valor do Casco, a somma não
attingiria ás 240.000 jg, preço cm que estava o navio.
Que, se não fizéssemos outro navio, teríamos a macliina, artilharia, carretas e outros accessorios sem
applicação.
Que taes eram os embaraços creados pelo desastre do
Independência.
Que, como não julgasse que o parecer dos peritos do
Almirantado fosse um dogma, pedia á Legação Imperial
em Londres para requisitar do Governo Inglez uma nova
vistoria, que seria ar, mesmo tempo acompanhada dos
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Srs. Capitães-tenentes Trajano o Levei, para conhecer-se
até que ponto tinha lugar aquelle parecer.
Que os Srs. Dudgeon lhe communicaramque os seguradores propunham entrarem ajuste com elles, no sentido de adiantarem dinheiro para o concerto do navio,
e que nesse sentido uma Commissão de peritos examinara
o navio para indicar as medidas que convinha tomar
para lançal-o ao mar, e concertal-o em doca secca.
Que, como lhe parecesse urgente essa noticia, tinha-a
expedido pelo telegrapho.
Por aviso de 3 de Setembro do mesmo anno, dirigido
á Legação em Londres, accusa o Governo Imperial o ré.
cebimento do officio da mesma Legação de 8 do mez
anterior, narrando o desastre que soffreu o encouraçado
Independência ao ser lançado ao mar.
Nesse mesmo aviso diz o Governo Imperial, que via
com sorpresa, do offlcio da mesma Legação, que o navio
fora seguro em nome dos Srs. Dudgeon, pouco antes do
desastre, contra os riscos do lançamento.
Que estranhara esse facto, porque, segundo a cláusula
9."docontracto, para o qual chamava a altcnção da Legação, o navio devia, desde que foi começado, ser seguro
pelos Srs. Dudgeon contra todo e qualquer risco e em
proveito do Governo Imperial, a cujo agente se transfeririam á apólice ou apólices do seguro, etc., etc.
Em offlcio sob n.° 8, de 7 de Outubro do mesmo anno,
communica a Legação Imperial em Londres que aos 12
do mez de Agosto, tinha recebido do Governo Imperial o
seguinte telegramma: «Trate de garantir interesses do
Estado quanto ao Independência; sem ordem não se faça
novo contracto. »
E que anticipando essa determinação da parte do .Governo Imperial, já em officio de 8 do mesmo mez, sob
n.° 7, havia participado o desastre do Independência
e as difflculdades que surgiram com os constructores
Dudgeon.
Que, em taes circumstancias, offerecêra ao Capitão de
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Mar eGuera Salgado a sua coadjuvação afim de garantir
os interesses do Estado.
Que, logo que recebera o telegramina acima referido,
mostrára-o ao mesmo offlcial, que ficou na intelligencia
de nada fazer sem consultara legação.
Que cumpria-lhe relatar circumstanciadamente ao Governo Imperial; o que se havia passado desde a data
daquelle seu officio, 8 de Agosto.
Que devendo intervir officialmente nos assumptos
relativos ao desastre do Independência, julgara de seu
primeiro dever tratar de obter sem demora conselho e assistência legal e profissional para habilitar-se a
resolver as questões que necessariamente nasceriam de
semelhante sinistro.
Que o contracto celebrado para a construcção do navio
pelo Capitão-tenente Carlos Braconnoí, em nome do
Governo Imperial com os constructores Dudgeon era a
fonte d'onde deviam dimanar os meios de acção para
proteger os interesses do Estado.
Que nesse sentido procurara ouvir os advpgados mais
competentes na matéria afim de defiuirem os direitos do
Governo Imperial na questão pendente, e na eventualidade da quebra dos constructores Dudgeon..
Que, nesse sentido, formulara os quesitos qua o Governo Imperial verá das cópias n.os l e 2, e as respostas
que deram os Srs. Henry Cotíone Watkim Williams,
advogados dos maisdistinctos em Londres.
Que maiores autoridades não havia alli cm questões
dossa natureza.
Que devia dizer, que antes de sua intervenção nesse
negocio, o Comniandante .Salgado havia já empregado
os advogados Parker Walney & Glarke, que deram os
primeiros passos nesse assumpto, como o Governo Imperial verá da cópia n.° 3. Qus alli se encontra o parecer
do advogado Mathieusobroa mesma quoslão.
Que, de todas essas opiniões resultava que., comquanto
avistado contracto não se pudesse exigir nos Tribunaes
de Direito estricto a transferencia em favor do Governo
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Imperial das apólices do seguro fei lopólos Dudgeon contra os riscos do lançamento, todavia nos Tribunacs de
Equidade essa exigência poderia ser admittida com probabilidade de bom exilo.
Que isso, em todo caso, só por demandas feitas aos
diversos seguradores, se poderia conseguir, c comas
delongas próprias naquelle paiz em processos de tal
natureza.
Que nesse intervallo os Srs. Dudgeon continuavam a
pedir com urgência ao Commandante Salgado algum
adiantamento cie dinheiro afim de proseguir nas obras e
lançar-se ao mar o encouracado — operação que asseguravam seria finalmente coroada do bom resultado.
Que o Chefe da Gommissão Brazileira não accedêra a
esse pedido, limitando-se a declarar aos Srs. Dudgeon
que instava pela estricta execução do contracto comelles
celebrado.
Que chegara, porém, ao seu conhecimento que os seguradores contra os riscos do lançamento do Independência
haviam já pago a quantia de £10.000 aos Srs. Dudgeon, com o fim de adiantar ostrabalhos necessários para
lançar-se ao mar o navio, de conformidade com os planos do Sr. Cronsland, .constructor naval e chefe da
commissão do Almirantado, encarregado de proceder a
uma vistoria do dito navio depois do desastre, como o
Governo Imperial já havia sido informado, e ao qual
desejavam os seguradores confiar a execução desses
planos: que nisso interviera o Governo Britannico, e
receiando que da cooperação desse oficial resultasse talvez alguma difficuldade para com o Governo Imperial,
dirigira-lhe LordDerby a nota por cópia n.° 4, á qual
linha respondido pela de n.° 5.
Que por abi veria o Governo Imperial que pelo theor
da sua resposta tivera em vista desassociar inteiramente
o Governo Imperial de quaesquer arranjos feitos entre
os seguradores e os constructores.
Que percebendo o Almirantado que nenhuma responsabilidade aceitaríamos pelo resultado da projectada

obra, mandara-lhe informar por Lord Derby, que o Sr.
. Gronsland não seria nclla empregado.
Que em taes circumstancias, e julgando indispensável
ter uma opinião independente dos peritos, dirigira-se
de novo ao Almirantado. isto é, aos Lords do Almirantado, pedindo-lhes mandassem proceder á nova
inspccção do navio. Responderam-lhe, porem, estes,
por intermédio do Foreign officc, que havendo já os
ofíiciacs daquella Repartição dado um parecer sobre o
estado do navio, seria mais conveniente esperar que elle
fosse lançado c levado para algum dique para fazer-se
nova vistoria. Que conformando-se com esse conselho
dirigira entretanto uma carta ao Sr. E. J. Reed, celebre
constructor naval e membro do Parlamento, o mesmo
que havia dado os planos e desenhos para a construcção
do Independência, pedindo a sua valiosa opinião sobre
as causas do desastre e a possibilidade de rcparal-o.
Que o Sr. Reed foi sem demora examinar o navio e
respondera-lhe, fazendo as observações que erão transmittidas então ao Governo Imperial relativamente á
construcção do encouracado e aos meios a empregar
para concertal-o.
Que, no sentido da mesma resposta, apparecôra
poucos dias depois um longo artigo no Times que não
deixou de ser contradictoriamcnte apreciado pelos profissionaes, o sobre o qual não lhe era dado emittir opinião.
Que, proseguindo porém os constructores nas obras,
conseguiram lançar felizmente o Independência no dia
10 de Setembro anterior, e sj apressará a dar ao Governo
Imperial conhecimento daquclle facto pcio seu, telegrarama do mesmo dia; que achava-se pois satisfactoriamente resolvida a questão do lançamento, o qual era
de natureza problemática para os próprios proflssionaes;
e que o navio ficara de ser levado para 'o dique logo
que houvesse algum dêsoccupado que pudesse rccebel-o.
Que depois desse feliz resultado apresentaram de
nov.o os Srs. Dudgeon a pretenção de receber algum
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favor communicasse ao Governo imperial as circumstancias em que se achavam, declarando que sem prompto
soccorro seriam obrigados a suspender os seus pagamentos e a quebrar.
Que ponderara então ao Gommandante Salgado, e de
conformidade com a opinião do advogado da Legação,
que na sua opinião podia ser levado á consideração do
Governo Imperial o pedido de um adiantamento de
£ 30.000 aos Srs. Dudgeon, a titulo de prestação adiantada, caso dessem elles cm garantia as apólices de seguro
endossando-as ao Governo Imperial.
Que, com effeito, pondo de part e o direito que nos
assistia, de. recusar-lhes agora qualquer adiantamento á
vista do contracto, a prudência e a pratica dos negoc ios
aconselhavam dar a mão aos Dudgeon soccorrendo-os em
tempo útil para impedir algum desastre irreparável e
fatal aos nossos interesses,, e prescindir assim do expedienle de embargar no "Tribunal de Chancellaria o
pagamento das apólices de seguro aos mesmos Dudgeon,
único meio lembrado pelos advogados na actualidade das
cousas, e que sem beneficio immediato para o Governo
Imperial traria forçosamente a quebra dos Dudgeon e
demandas entre o Governo e os seguradores.
Que confirmava-o nessa opinião a crença de que os
seguradores, não contestando mais o seguro, pareciam
dispostos a pagar as despezas do concerto, pois recusaram aceitar o navio como perda total. Mas, que nada
pagariam antes da avaliação definitiva das mesmas despezas, a qual só poderia ser feita com exactidão quando
o navio estivesse no dique. Que os seguradores teriam
então de effectuar os pagamentos á proporção que se
fizessem os concertos ou como se entendessem com os
segurados. Que entretanto os-constructores, que ainda
tinham de receber doGoverno Imperial cerca de£ 100.000,
não podiam mais adiar o pagamento das obras em andamento no seu estaleiro para terminação do Indepen-

dencia e cumprimento dos respectivos contractos com os
fornecedores de chapas, apparelhos e outros materiaes.
Que a ser assim, e não tinha motivo para duvidar da
boa fé dos Srs. Dudgeon, além de ser isso do seu próprio
interesse, nada viria o Governo a perder em dinheiro,
mas só no tempo estipulado para a construcção do
navio.
Que, de conformidade com esse pensamento, dirigira
o commandante Salgado uma carta aos Srs. Dudgeon
marcando as condições, mediante as quaes se poderia
submetter á approvação do Governo Imperial o adiantamento projectado. Mas, que havendo os Srs. Dudgeon
replicado que o simples endosso das apólices ao governo
poderia ,complicar a situação com os seguradores e demorar os pagamentos que estes teriam de effectuar, o
advogado da Legação admittira a objecção, e de accôrdo
com o dos Srs. Dudgeon propôz que as apólices fossem
depositadas na Legação como garantia do adiantamento
que o governo quizesse fazer, ou a titulo de empréstimo,
ou como prestação adiantada, sem que houvesse em
nenhum caso por este facto alteração do contracto exis»
tente. Que nessa intellicencia e de accôrdo com a Legação, mandou o commandante Salgado ao Governo Imperial o seguinte telegramma :
« Dudgeon urge pelo adiantamento de trinta mil libras
com garantia das apólices do seguro depositadas na Legação sem innovação do contracto, a titulo de prestação
adiantada. O Ministro julga conveniente adiantamento
para evitar quebra imminente prejudicial aos interesses
do governo. Peco ordens do governo por telegrapho.»
Que sendo muito para desejar que o Independência pudesse quanto antes entrar no dique do arsenal militar
de Woohvich, assim o pediram os Srs. Dudgeon ao Ministério da Guerra, e que tendo sido necessária a intervenção da Legação tivera de apoiar aquelíe pedido dirigindo-se ao Poreign office.

Que, antes disso, já havia pedido afLòrd Derby que
obtivesse do Aliairantadü uma nova vistoria do navio
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então,, para ser continuada quando elle estivesse no dique >
e, á qual deviam assistir os officiaes da Comtnissão Brazileira, bem como o Sr. Trajano de Carvalho, que se
achava era Londres.
Que logo que se tivesse procedido a essa nova vistoria»
a qual devia mostrar cxactamente a qualidade e extensão
do concerto que seria preciso fazer-se., apressar-se-hia a
dar conta do seu resultado ao Governo Imperial.
Que em resposta ao telcgramma do commandante Salgado serviu-se o governo communicar á Legação pelo
telegrapho a seguinte resolução: Que só concedesse adiantamento a Dudgeon depois de ter certeza, em virtude do
parecer de peritos, de que o Independência depois de con.
certado ficaria tão perfeito como se não soffrera o sinistroQue, de conformidade com essa ordem do Governo Imperial nenhum adiantamento se faria aos constructores
antes de saber-se o parecer dos peritos, e que já assim
lhes havia declarado.
Que receiava, porém, que antes disso, pois não dependia da Legação apressara vistorh já pedida ha tempo*
viesse a fallir a firma dos Dudgeon por falta do soccorro
pecuniário por elles solicitada.
Que quando dissera no telegramma que não podíamos
então rejeitar o navio, tivera em mente o seguinte :
Que não havia no contracto cláusula expressa para recusar o navio por excesso de lapso de tempo. Que o accidente fora caso de força maior e que assim alli o consideravam, pelo que nem seriam as multas applicadas.
Que, demais, tendo sido a construcção íiscalisada por
agentes do Governo, e gradualmente feitas as prestações,
o que implicava paripassu approvação da construcção, só
.no caso de ficar depois do concerto fora das especifica-;
Coes do contracto, haveria lugar a questão de rejeital-o.
Que entretanto espera vão resultado da vistoria final fora
e dentro do dique para ver o seguimento que levaria esse
desastrado negocio. Que de tudo iria dando conta ao
Governo Imperial servindo-se do telegrapho quando houvesse urgência:!
,-., v .
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Em officio de 8 de Outubro do mesmo anno, accusaa
Legação Imperial em Londres o.recebimento do aviso
do Governo Imperial de 3 do Setembro anterior, cm
resposta ao seu officio de 8 de Agosto.
Que já no seu officio n." 8, datado da vespeia, tivera a
honra de relatar circunstanciadamente tudo quanto se
havia passado alli em relação ao Independência, desde
a data daquelle seu officio de 8 de Agosto, escripto sob a
impressão do sinistro do navio.
Que muitas daqueilas circumstancias se tem modificado, como na véspera referira largamente ao Governo
Imperial e o que naquelle officio expuzcra respondia em
parteao aviso do governo de 3 de Setembro.
Que não menos do que o Governo Imperial ficara sorprendido quando soubera que o navio havia sido seguro em nome dos constructores contra os riscos do lançamento.
Que nunca tivera noticia do contracto celebrado para a
construcção do Independência, feito aliás muito antes
da sua nomeação (do Barão do Penedo) para Londres, que
nemaquella Legação tivera nelle parte alguma; e que
por isso só depois do desastre soubera do seu conteúdo
por ter pedido uma copia ao Commandante Salgado.
Que, com effeito, deparara com a cláusula 9.a para a
qual chamava o Governo Imperial a sua attenção,
c que desde logo antevira a ambigüidade a que se prestava .a sua redacção. Que era verdade que alli se dizia
— deverem os constructores segurar o navio contra
tQdos os riscos, mas acrescentava-se logo—na companhia tal
de seguros contra incêndio, ou em outra
igualmente bem reputada companhia contra incêndio.
De sorte que a obrigação contrahida pelos constructores
parecia limitada por essa cláusula ao seguro contra
fogo.
Que assim fora praticamente entendida por ambas as
partes aquella obrigação; e constava-lhe que o Capitãotenente Braconnot redigindo aquella cláusula nunca
tivera em monte outra espécie de seguro senão contra o
6
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fogo; sendo sem duvida por isso que as apólices que os
constructores lhe endossaram erão unicamente contra
esse fisco, e bem assim as prestações que gradualmente
se lhes tem feito até aquella data para a construcção
do Independência.
Que, querendo porém saber qual a verdadeira intelligencia da sobredita cláusula procurara obter a'opinião
de advogados de primeira ordem, como já na véspera
dissera ao Governo Imperial, e erão elles de parecer
que a obrigação, por parte dos constructores, de transferir ao governo as apólices do seguro que fizeram,
contra os riscos do lançamento, não era compulsória em
direito slricto; mas que poderia ser requerida com probabilidade de bom êxito no Tribunal de Equidade.
Que pois via o Governo Imperial, que longe de se
poder receber a importância total do seguro, como suppunha o mesmo Governo, era questionável o nosso direito de obrigar judicialmente a transferencia das ditas
apólices;
Que nas circumsíancias da occasião, quando por um
lado as companhias de seguro não aceitaram o abandono do navio como perda total, e em virtude do
parecer dos peritos doAlmirantado, que reconheciam-a
possibilidade de ser elle concertado de modo efficaz,
pareciam dispostas a auxiliar os constructores para
realizarem o concerto necessário; e quando por outro
lado, a não receberem os constructores o producto do
seguro, se diziam em perigo de quebrar, não haveria
vantagem alguma em pedirmos embargo naquellas apólices, e demandar em favor do Governo Imperial a
transferencia aliás duvidosa das mesmas apólices.
Que fora devido ao eminente perigo daquella situação
para os interesses do Estado., que aconselhara ao Commandante Salgado, como já dissera no seu officio da
véspera, que telegraphasse pedindo autorização para
fazer o adiantamento de £ 30.000 aos constructores
mediante as cautelas julgadas suficientes.
Que, pelo que colligira do seu ofíicio e do do'Comman-
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dante Salgado, dissera-lhe o Governo Imperial que o
casco do Independência não podia ser concertado e devia
ser desmanchado para aproveitar-se o material, e que
nisso concordavam os peritos do Almirantado ;
Que pedia venia ao Governo Imperial para dizer-lhe
que julgava haver nisso um equivoco. Que, com effeito,
o que dissera o Gommandante Salgado, no ofücio que
o governo lhe mandara por cópia, ser a opinião do
Sr. Levei confirmada pelos pareceres dos peritos do Almirantado não estava de accôrdo com aquelles mesmos
pareceres., como veria o Governo Imperial das duas
cópias enviadas, traduccão liei dos ditos pareceres de i e
- 4 de Agosto a que se referira o Gommandante Salgado.
Que alli se dizia exactamente o contrario, e que
naquelia data eslava a mesma Commissão do Almirantado procedendo, a pedido da Legação, á nova vistoria
do navio antes de ser levado para o dique, e que seria
alli depois completada. Que emquanto não soubessem
exactamente o resultado daquella vistoria final, parecia-lhe prematura qualquer resolução.
Aos 19 de Outubro do mesmo anno, por ofíicio sob
n.° 19, transmittiu a Legação Imperial em Londres a
cópia do relatório apresentado em 9 daquelle mez pela
Gommissão do Almirantado encarregada de proceder a
uma vistoria no encouraçado Independência, á qual as-i
sistiram os Srs. Salgado, Levei e Trajano de Carvalho.
Por ella, diz a Legação, veria o Governo Imperial que
as linhas de tosamento do navio não haviam soffrido
quasi alteração alguma, declarando os Offlciaes doAlmirantado que só quando o navio estivesse no dique
seria possível dizer, com certeza se as difíerenças notadas
deviam ser attribuidas ao desastre que soffreu o navio
ou a alguma alteração das linhas durante a construcção.
Que a vistoria continuaria logo que o navio estivesse
no dique de Woolwich.
Aos 20 do memo mez accusa a Legação o recebimento
dos avisos de 9 e 17 do Setembro, em que o Governo
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Imporia! transmittia-lhe as suas instrucções relativamente ao cncouraçarlo Independência.
Que, em resposta aos sobroditos avisos, cumpria-lhe
dizer que no estado, em que se achavam então ascousas,
'não convinha ainda tomar nova resolução ;
Que o navio devia em breve entrar para o dique der
•Woolwich, onde seria de novo visitado pela mesma commissão de peritos-, que já havia procedido á vistoria de
'9 do mesmo mez, como já tinha informado ao Governo
Imperial cm seu officio do dia anterior.
Que parecia, porém, fora de duvida que o navio iria
soffrer concerto para ser-nos entregue, e que em tal caso
teria todo o cuidado em exigir que o mesmo concerto
fosse feito sob a inspecção do Gapitão-tenente Levei e
de outros proflssionaes pela Legação designados, na certeza de que o navio para ser aceito pelo Governo Imperial teria de ficar tão perfeito, como se não tivesse
soffrido o desastre que occorrôra ao ser lançado ao mar.
Aos 22 do mesmo mez accusa a Legação'o recebimento
do aviso de 6 de Setembro, com o qual o.Governo -Imperial mandara-lhe uma cópia do aviso n.° 1369, expedido ao seu antecessor (do Barão do Penedo), em 2 de
Julho de 1872, recommendando-lhe que auxiliasse com
todos os meios a seu alcance a commissão encarregada
de fazer na Inglaterra acquisição de um encouraçado.
Que verificara, com effeito, que o encarregado de
negócios interino, Sr. João Pereira de Andrade, havia
sido consultado pelo Sr. Braconnot quanto á escolha das
pessoas a quem se deveria confiar a construcção da
Independência, opinando elle que fosse dada a preferencia
aos Srs. J. & W. Dúdgeon.
Que, quando declarara ao Commandante Salgado, segundo communicára ao Governo Imperial C ' Ü R O U ofíleio
de 8 de Agosto anterior, a que se referira o governo,
que aquellá .Legação não tinha tido parte no contracto
celebrado com os Srs. Dúdgeon, nem dellc tinha conhecimento pedia venia para dizer que tivera unicamente
em. vista mostrar que a,Legação não era parte contrac-

tanto'e que não existia nos seus arcliivos cópia alguma
do' f sobredilo conlracto, o podia igualmente asseverar ao
Governo Imperial, que o Sr. Andrade não tomara parte
na redacção do mesmo contracto, nem tivera conhecimento das suas cláusulas, havendo sido tão somente
informado da sua .celebração pelo Sr. Gapitão-tenente
Carlos Braconnot em 30 de Agosto de 1872, e alguns
dias mais tarde dos preços geraes ajustados com os
Srs. Penn para fornecimento das ma.chinas, c Dúdgeon
para a construcção do navio.
Que, permiltisse-lhe, pois, o Governo Imperial deixar
assim rectificada a'sua anterior declaração, na certeza de
que não haviam sido aquellas circumstancias já allegadas motivo para que não tomasse todo o interesse,
como asseverava ao Governo Imperial tinha feito, naquella inesperada situação relativamente ao encouraçado
Independência, prestando desde o principio, e mesmo
antes de receber as ordens do Governo Imperial, todo
o auxilio e conselho ao Capitão de Mar e Guerra João
Mendes Salgado.
E' ainda da mesma dala o officio da Legação Imperial
em Londres em que accusa o recebimento do aviso
confidencial do 18 de Setembro anterior, com o qual
o Governo Imperial transmittira-lhe cópia do officio
n.° 96 que daquella capital dirigira ao mesmo governo,
a 13 de Agosto, o Capitão de Mar e Guerra João Mendes
Salgado, acerca do encouraçado Independência..
Que nos seus anteriores officios sobre tal assumpto
teria o Governo Imperial visto as razões, que lhe assistiam para divergir em alguns pontos de opiniões enunciadas no sobredito officio do Gommandante Salgado em
fôrma tão peremptória c prematura; que referia-se
principalmente ao concerto do navio de modo a reslituil-o ao seu estado anterior ao desastre.
Por officio de 23 de Outubro communicou o Capitão
de Mar e Guerra Salgado, transmittindo cópia do officio
que aos 17 do referido mez lhe dirigira a Legação em
Londres, que, em virtude do que lhe fora determinado
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pela dita Legação, officiára á delegacia do thesouro em
Londres para quo pagasse aos Srs. Dudgeon a quantia
de £ 30.000, a t i t u l o de prestação adiantada, conforme
solicitara a mesma Legação, que opportunamente o
avisaria para o pagamento aos mesmos Dudgeon.
Em officio sob n.° 27, de7 de Novembro communicou
a Legação Imperial que o encouraçado Independência
achava-se ainda em MilKvall Docks, devendo em breve
entrar para o dique do arsenal de Woohvich, onde receberia os concertos necessários.
Que na mesma occasião a commissão do Almirantado
procederia á nova vistoria, da qual apressar-se-hia a dar
parte ao Governo Imperial.
Que, constando-lhe que os seguradores contra os riscos
de lançamento tinham chegado a um accôrdo com os
Srs. Dudgeon, em virtude do qual teriam estes de receber cerca de £. 77.000, tratara logo de embargar o
recebimento dessa quantia pelos constructores procurando segural-a em beneficio do Governo Imperial, para
ser ella applicada aos concertos do navio. Que fora,
porém, avisado que se se fizesse o embargo pelos Tribunaes, de bom grado o aceitariam os seguradores, que
nada pagariam por emquanto, o que só fariam depois de
litígio.
Que desse modo ficariam paradas as obras do reparo
ao navio, e os Dudgeon quebrariam infallivelmente.
Que resolvera, tendo ouvido os advogados da Legação,
nada tentar pelos meios judiciaes. Queos construclores,
porém, receiando que a Legação lançasse mão do expediente do embargo, offereceram logo depositar em mãos
de fldei-commissarios pela mesma Legação nomeados o
producto das apólices do referido seguro. Que nesse sentido preparára-sc um accôrdo, o qual esperava seria assignado naquelles dias pelos Dudgeon e o Capit3otenente Carlos Braconnot. Que devia, porém, dizer ao
Governo Imperial que sobre as apólices de seguro os Dudgeon já haviam levantado £. 30.000, que declararam
haver sido empregadas para pagamento de material dês-.

tinado ao Independência, e que allegaram seresta a quantia
que teriam de receber depois do lançamento do navio,
casonão tivesse tido lugar o desastre. Que já havia tomado
as providencias necessárias para que se verificasse nos
livros dos Dudgeon a verdade dessa declaração.
Que assim que fosse assignado o sobredito accôrdo
o que ainda não tinha por seguro , não deixaria de
mandar cópia delle ao Governo Imperial.
Que o que lhe era dadoafíirmar era que os Dudgeon
não tinham recursos de qualidade alguma, e que por
essa razão qualquer exigência da nossa parte podia motivar a sua quebra, sem beneficio algum para a nossa
causa. Que entretanto não deixaria de empregar todos
os meios ao seu alcance, afim de que não fossem prejudicados os interesses do Estado.,
Por aviso de 4 de Dezembro, expedido á Legação em
Londres, communicou o Governo Imperial ter recebido
o officio n.° 19 de Outubro anterior acompanhado da
cópia do relatório da commissão de Almirantado que
vistoriara a fragata Independência; que reiterava a recommendação já feita á Legação para que o constructor
Reed fizesse parte da commissão de peritos que tinha
de proceder ao ultimo exame, e que só se aceitasse o
navio se fosse reparado á custa da casa Dudgeon, e
ficasse tão perfeito como antes de soffrer o sinistro.
Em officio de 5 de Dezembro sob n." 30, communicou a legação, que em seu officio n.° 27 de 7
de Novembro havia declarado ao Governo Imperial
que os constructores do Independência, mediante uma
transacção por, elles feita com os seguradores, devo*
riam receber 3S°/0) isto é, £ 77.000 sobre as £ 22S.OOO
em que estava seguro o navio contra os riscos do
lançamento. Que aquella transacção fora feita com sorpreza e á revelia da legação, apezar da noticia formal
dada aos Dudgeon pelos advogados da mesma legação,
de que considerando-se o Governo Imperial com direito
ás apólices do seguro nada deveriam fazer sem prévio
conhecimento da legação. Que apezar de devidamente
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i n f o r m a d a poucn autos do r e a l i z a d a a sohrcdiía transacção, n ã o . q u i z e r a p ô r - l h e embargo pólos meios j u d i ciaes, por saber que os seguradores, prevalecondo-se da
opposição da legarão, a d i a r i a m de bom grado o pagamento de seguro para liquidal-o em tempo indefinido.
Que, p o r é m , os Dudgeon recoiando que a legação
fizesse o referido embargo, dó que os ameaçara, e quet e r i a por consequeneia a sua quebra immetliata, offerecerara-11'ic depositar o produclo do seguro em mãos de
fidci-commissarios, para ser elle applicado aos reparos do
navio, e pago s'ómente sobre attestado dos inspcctores do
governo Imperial encarregados de ílscalisar o concerto.
:
Que nas circurnstancias, em que se achavam os constructores, sem meios de qualidade alguma, e nada
podendo absolutamente fazer em beneficio cio Independência sem algum soccorro do Governo I m p e r i a l , -ou
sem o dinheiro do seguro, resolvera aceitar o expediente, por não haver outro meio ao seu alcance. Que
d'ahi nasceriam, porém, novas complicações das quaes
passava a dar circumstanciadamente conta ao Governo
Imperial.
Que sentia dizer que desde que se achara encarregado dê garantir os interesses do Estado naquella complicada questão, pouco ou nenhum, apoio encontrara
por parte da commissão presidida pelo Capitão de Mar e
Guerra João Mendes Salgado. Ou fosse porque a comais,
são se tivesse julgado desligada desde que o Governo
Imperial ordenara que a legação interviesse, ou fosse
porque a idéa preconcebida pelo Gapitão-lencnte Levei,
de que não seria possível concertar-se o navio de modo
efficaz, influísse no animo de seus membros, o certo era
que desde o tempo em que se dera o desastre, na occasião de lançar-se o navio, não tinha encontrado da parte
delia senão difflculdades e inércia, apezar de aífectarem
sempre os melhores desejos. Que só se falia vá em fazer
novo navio, e abandonar o Independência, pondo inteiramente de parte o que representava até aquelle momento a constrücção do encouraçado, isto é, £ 243.000!
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Que fácil seria recusar o navio, se os constructores
quizesscm devolver as prestações pagas, ou se as po.déssemos -receber do seguro, mas que isso não era o
caso. Que os Dudgeon não a b a n d o n a r i a m por certo o seu
contracto, c que qualquer exigência da nossa parte os
faria quebrar, com perda quasi total para o Estado; e
que o seguro, apoiado na opinião de Almirantado, nada
mais pagaria do que o concerto realizado.
Que, finalmente, o Gommandante Salgado, que aliás
sempre mostrava boa vontade, mas declarava-se incompetente, relirára-se para Paris com parte de doente ; e
que o Capilão-tenente Levei, com quem tivera de insistir para que assistisse ao concerto do navio, fizera o
mesmo, prometlendo, porém, voltar para Londres
quando o navio estivesse no dique.
QuequantoaoCapitão-tenenle Carlos Braconnot,achava-se elle desde algum tempo na França, occupado com
a constrücção dos encouraçados .alli encomniendados
pelo Governo Imperial.
Que quando se tratara naquella occasião de realizar o
accôrdo com os Dudgeon para o recebimento dos di'nheiros do seguro, isto é, as £ 77.000 por elles consentidas, verificara com pezar que parte dessa quantia já
tinha dcsapparecido. Que, com eííeito, em primeiro
lugar era preciso deduzir-se daquellas £ 77.000 as
£ 10.000 que os seguradores t i n h a m adiantado a prin.
cipiopara lançar-se o navio depois do desastre, e depois
£ 30.000 que os Dudgeon tinham levantado sobre as
apólices de seguro no « Union Bank of London » , e isso
sem conhecimento da Legação, allegando elles ser essa
a quantia equivalente á prestação que tinham de receber
depois do lançamento, e com a qual contavam pagar o
material destinado ao encouraçado, pelo que já haviam
tomado compromissos com os respectivos fornecedoresQue além disso tinham exigido mais £ 10.000 para fazer
os trabalhos necessários no dique do Woolwich, destinado a receber o navio e cobrir as despezas em que
incorriam diariamente.
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Que a Legação se vira obrigada a aceitar o estado das
cousas, pois, repetia, os Budgeon eram inteiramente
pobres, não podiam dispor de capital algum, e que qual.
quer exigência da nossa parte não teria outro resultado
senão a sua quebra immecliata. Que a quantia disponível para os concertos seria portanto somente de £27.000
e isso quando todos os seguradores tivessem pago a sua
quota parte, o que ainda não tinha tido lugar. Que entretanto só quando o navio tivesse entrado no dique
seria possível avaliar-se a importância e .extensão do
reparo. Que, porém, os Dudgeon apertados pelos crê.
dores não poderiam esperar, e que na necessidade absoluta em que se achavam de dinheiro para não quebrarem, tinham aceitado uma transacção com o seguro
em vez de obrigal-o, como era do seu direito, a pagar
todas as despezas do concerto até a importância do
mesmo seguro, isto é, £ 225.000, quantia que era mais
que sufficiente para aquelle fim, e que assim teria succedido com qualquer outra casa mais importante, e que
tivesse capitães ou credito,
Que naquellas precárias condições devia ser assignado
o accôrdo, cuja cópia juntava, entre os Dudgeon e o
Capítão-tenente Braconnot.
Que durante o tempo de todos aquelles incidentes
achava-se o Independência sempre fundeado na doca de
Millwall, no Tâmisa, bem que ha mais de dous mezes
tivesse sido concedido aos Dadgeon o uso de um dos
diques do arsenal de Woolwich.
Que admirado de tanta demora tinha por vezes perguntado o motivo delia, e sempre se lhe respondia que
em poucos dias entraria o navio para o dique. Que,
porém, como não se realizasse tal promessa mandara
chamar o Capitão-teneute Levei, que acabava de chegar
do continente, o qual lhe dissera que ignorava as razões
da demora, mas que devia prevenir de que seestavam
fazendo muitos trabalhos a bordo do navio, que julgava
absolutamente desnecessários.

facto, o que não era para admirar, visto como nenhum
membro da commissão havia delle informado a Legação,
mas que aelleLevel competia mandar immediatamente
suspender as obras em andamento. Que declarara-lhe
outrosim que não, podia naquella occasião dispensar os
seus serviços, e y que clle devia assistir por parte do
governo aos, concertos que o navio ia soffrer, para
exigir que fossem feitos de modo completo e á sua inteira satisfação;
Que o Sr. Levei mostrara a maior repugnância em
aceitar a incumbência que lhe dera, dizendo-lhe que
havia recebido ordens do Governo Imperial para prestar
á Legação tão somente as informações que ella precisasse, e que devia retirar-se para o Brazil.
Que lhe declarara que só se poderia retirar quando a
Legação pudesse dispensar os seus serviços,.de conformidade com as ordens do Governo Imperial, e
que não poderia então fazel-o, porque julgava a sua
presença de absoluta •. necessidade para liscalisar os
concertos.
Que tendo depois objectado por escripto á Legação
que a ordem da suspensão das obras deveria ser dada
aos Dudgeon não por elle mas sim pelo Chefe da com-,
missão, respondera-lhe por modo que parecia disposto,
a prestar-se á coadjuvação, de que tanto precisava a
Legação naquellas melindrosas circumstancias. Que,
porém, como acima tinha dito, retirára-se para Paris,
onde se achava enfermo.
Que na ausência do Capitão-tenente Levei, e á requisição da mesmo, se dirigira ao Sr. Moreaux, e lhe
pedira que informasse á Legação detalhadamente acerca
dos trabalhos, a, que estavam procedendo os construo-,
tores no dique de Woolwich e a bordo do Independência .
Que conviriha notar que os Dudgeon em resposta á
intimação, que lhes fora feita em nome da Legação pelo
Gapitão-tenente Levei, de suspender as obras em andamento a bordo do encouraçado, tinham respondido por

Que lhe tinha respondido que não sabia de semelhante
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meio dos seus advogados, que proseguiriam nas obras
de conformidade com o seu c o n t r a c t o ; e se tinham
queixado de cfue ninguém os acompanhasse por parte
do,Governo Imperial.
Que os advogados da Legaôão tinham contestado immediatamente semelhante prétenção, reiterando aos
Dudgeon a intimação do suspender os referidos trabalhos, pelos quaes toda a responsabilidade rccahiria
sobre elles, pois que naquelle tempo só se deveria
tratar dos concertos, e estes não poderiam ter principio senão depois da entrada -do navio no dique, e do
exame final a que deveria proceder a Gommissão Brazileira com a do Almirantado.
Que fácil lhe era descobrir o motivo da insistência
dos Dudgeon cm continuar as referidas obras, allegando execução do contracto. Que seu íirn era adiantar
os trabalhos de construcção do navio de modo que pudessem reclamar as prestações, a que teriam direito
posteriormente ao lançamento, caso as cousas tivessem
corrido regularmente. Que era inútil dizer que nunca
admittiria semelhante interpretação.
Que tendo o Sr. Moreaux, a pedido da Legação, visitado o dique de Woolwich em que devia entrar o Independência, dissera-lhe que o mesmo dique ainda se
achava em muito mão estado e cheio de lama, e que os
trabalhos de limpeza, a que eram obrigados os Dudgeon,
se faziam com tanto vagar e tão pouca gente, que duvidava estivesse prompto antes de meiados de Janeiro.
Que o mesmo Sr. Moreaux fora também a bordo do
encouraçado e alli se convencera de que mais de 60
operários estavam occupados em trabalhos, que pareciam ter por fim esconder as avarias que o navio tinha
sofrido.
Que muito desgostoso ficara ao ter sciericia daquelle
estado de cousas, e que antevia muitas difficuldades e
complicações para o futuro.
Quê os fundos naquella época nas mãos dos fideicommissarios seriam insufflcientes para o concerto, e

que paradas as obras nãohaveria senão dous expedientes:
ou adiantar dinheiro aos Dudgeon, ou deixal-os quebrar,
e, de conformidade com o contracto., tomar posse do
navio cm nome do Governo Imperial, e acabar por
nossa conto os trabalhos necessários para completo c
perfeito concerto do encouraçado, do modo indicado
pelas commissões Brazileira c Inglcza.
Que pesando devidamente todas as circumstancias do
caso, a insolvabilidade dos Dudgeon, a impossibilidade
de obter delles um concerto radical e efíicaz do navio>
as difíiculdades que haviam de necessariamente occorrer
entre os constructores e os fiscaes das obras de recon.
strucção, as quaes a final teriam de ser feitas em grande
parte á nossa custa pela insufflciencia da quantia recebida subrepticiamente dos seguradores por composição,
não via a Legação melhor expediente do que abandonar
os Dudgeon aos seus próprios recursos, deixal-os
q'ucbrar, e tomando conta do navio fazer-lhe os concertos á nossa satisfação n'um estabelecimento de primeira ordem, para o que não antevia grande difficuldade.
Que cumpria, porém, arrostar as contingências de
algum litígio, a começar pelos próprios Dudgeon,
quando tivéssemos de apoderar-nos do navio. Que em
todo o caso a não adoptar-se o expediente, a que se
referia, seria de absoluta necessidade fazer adiantamentos aos Dudgeon sem garantia de qualidade alguma*
o que traria em resultado final ficarmos sem navio que
prestasse, e gasto inútil do dinheiro do Thesouro. Que
já via, portanto, o Governo Imperial que não mereciam
mais fé alguma 03 taes Dudgeon, para cujo estaleiro a
fatalidade parecia haver conduzido uma construcção de
semelhante magnitude.
Accusou o recebimento do telegramma de 19 de Novembro concebido nos seguintes termos: l
íReed deve fazer parte da commissão de peritos que
examinar o Independência, o íiscalisar concertos quando
resolvidos.»
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Que em resposta tinha a dizer que desde que aquelle
negocio fora incumbido á Legação, tinha tomado o
Sr. Reed como um dos seus conselheiros profissionaes,
ao que sempre se prestava com a melhor vontade.
Que sem duvida elle lhe daria o seu relatório, quando
examinasse o Independência no dique de Woolwich; mas
que duvidava que elle quizesse fazer parte da commissão de peritos a que se referia o telegramma. Que
em todo o caso, porém, sabia que não se prestaria a
fiscalizar os concertos, quando fossem resolvidos; mas
que ainda instaria com elle no caso supposto de serem
feitos fora da direcção dos Dudgeon.
Que, mesmo prevenindo a hypothese de vir a ser a fiscalização das obras do concerto do encouraçado confiada
a pessoas fora da Commissão Brazileira, que nesse particular cifrava-se no Capitão-tenente Levei, com cuja
boa disposição nada autorizava a Legação a contar, como
já tinha dito, estipulara no ultimo accòrdo a faculdade illimitada para a Legação de nomear quaesquer
inspectores e fiscaes das referidas obras.
Que antes de concluir o seu já longo officio, pedia
venia ainda ao governo Imperial para dar mais uma
amostra da cooperação efflcaz que encontrava da parte
da Gommissão Brazileira.
Que devendo o ultimo accòrdo com os Dudgeon ser
assignado pelo Gapitão-tenente Brac onnot, por ter sido
com elle feito ocontracto primitivo, mandara-lhe o sobredito documento para Toulon, e elle o devolveu, allegando ter passado a direcção dos negócios dacommissão
ao Commandante Salgado, a quem compelia assignal-o.
Que este já se tinha retirado para Pariz com parte de
doente. Que não obstante ia mandar-lhe o sobredito
accòrdo a ver se o queria assignar, sem o que ficariam
sem effeito todas as diligencias até aquella occasião empregadas para salvar das mãos dos Dudgeon aquellas
S, 27.000; producto do seguro.
Que era esse o estado em que ficavam Os negócios do
Independendo,. Que o que estivesse ao alcance da Legação

podia o Governo Imperial ficar certo empregaria sem
reserva no desempenho de semelhante incumbência.

Por officio de 7 de Janeiro de 187K, sob n." l, accusou
a Legação Imperial em Londres a recepção dos Avisos de
30 de Novembro e 4 de Dezembro anteriores , e do seguinte telegramma, expedido aos 29 de Dezembro:
«t consta que Dudgeon faz concertos e obras novas no
Independência antes de aceito. Estas obras podem ser
pretexto para reclamações e indicam contar Dudgeon
com aceitação do navio. Qual a causa da grande demora no exame definitivo para se resolver a aceitação
nos restrictos termos estabelecidos pelo governo.?»
Que respondera immediatamente pelo telegrapho, aos
30 do mesmo mez, da seguinte maneira : « Que em ofíici.o
de 5 daquelle mez informara ao Governo Imperial haver intimado Dudgeon para descontinuar trabalhos
desnecessários no Independência os quaes finalmente foram suspensos. Causa da demora foi preparar dique,
Commissão já approvou picadeiros e navio entrará dique 8 de Janeiro, terá então lugar exame -definitivo.
Por meio de ajuste ulterior com Dudgeon reservei direito de rejeitar navio como tudo explicarei em officio. »
Que como já tinha dito em seu officio n.° 30, de S de
Dezembro anterior, pelo accòrdo de 3 de Novembro de
1874, cuja cópia naquella occasião tinha remettido ao
Governo Imperial, tivera principalmente em vista,
como ultimo recurso, passar para as nossas mãos a parte
disponível do producto do seguro recebido pelos Dudgeon, afim de ser ella applicada aos concertos do Independência depois do exame final da commissão de peritos.
Que pelo art. 4.° do mesmo accòrdo ficara estipulado:
« que os Srs. J. &W. Dudgeon devem concertar o navio
sob a fiscalisaçãodo inspector ou inspectores (escolhidos
pelo Governo Imperial) e reparar as avarias que soffrêra
á inteira satisfação destes , mas. a execução b comple-

ttiento dos concertos do navio sujeita' á d i t a inspecção
não será considerada por fôrma alguma como a c e i t a ção do navio pelo dito Carlos Braconnot, nem poderá
exonerar os Srs. Dtidgeon de acabar e entregar o navio
nos termos do contracto de 28 de Agosto de 1872.
E que pelo art. S." tinha licado entendido que o presente accôrdo em nada alterava o contracto original do
1872.
Que, como já tinha declarado ao Governo Imperial,
não tinha sido sem grandes esforços e só depois de ter
ameaçado os Dudgeon como embargo, que lhe fora dado
obter que elles adherissem ao sobredito accôrdo de 3 de
Novembro. Que os membros da Commissão Brazileira
achavam-se naquelle tempo fora da Inglaterra, mas que
nunca pensara que puzessem duvida cm assignal-o, visto
como tratava-se unicamente de salvar em beneficio do
Estado o resto do producto do seguro já recebido pelos
Dudgeon ; tanto mais que aquelle accôrdo longe de
implicar a aceitação do navio, reservava o nosso pleno
direito de recusal-o, mesmo depois de effectuado o concerto, caso não estivesse o Independência nas condições
do contracto original, isto é, como se não tivesse soffrido
desastre algum.
Que ficara, portanto, sorprehendido quando depois de
haver declarado o Sr. Braconnot que competia ao Capitão de Mar e Guerra Salgado assignar o sobredito accôrdo,
na qualidade de Chefe da Commissão, recusara este
fazel-o, sob os futeis pretextos, que o Governo Imperial
veria da correspondência que naquella occasião tivera
com o Secretario da Legação.
Que a não ser a má vontade em auxiliar a Legação, a
única explicação que podia achar no procedimento do
Capitão de Mar e Guerra Salgado, era o não haver elle
comprehendido a natureza e alcance 'do documento para
o qual requisitava a suaassignatura. 'Porquanto dalli nenhuma responsabilidade lhe poderia provir; mas que
sendo o accôrdo um additamento ao contracto original
devia ser assignado pela1 parte que naquelle figurara,1 ou

quem o substituísse, accrescendo que, não sendo a Legaçã»
sujeita á jurisdicção dos Tribunaes. Inglezes, era conveniente que fosso o accôrdo assignado por pessoa, caia
nome pudesse ir aos Tribunaes em caso de litígio.
Que o certo era que a incomprchcnsivel recusa do Capitão do Mar e Guerra Salgado püzcra a Legação emdilliculdades, podendo acontecer que por esse motivo viesse a
ficar sem effeito ulterior o accôrdo de 3 de Novembro,
aliás indispensável para a fiscalisacão dos concertos e dispendio dos dinheiros pagos pelo seguro. Que faria todavia o que fosse possível para preservar a validade
daquellc documento.
Que não desejava queixar-se novamente da Commissão,
mas que no seu recente procedimento veria o Governo
Imperial mais uma prova da falta de auxilio, a que já se
tinha referido no seu officio de 5 de Dezembro. Que
parecia-lhe que a intenção da Commissão fôía desde a
occasião do desastre rejeitar o navio para fazer-se outro.
Que bem sabia o Governo Imperial que não dependia da
Legação tomar semelhante decisão, e nem se podia tomal-a, á vista do exame, a que procedeu a commissão do
Almirantado, e que em presença da situação financeira
dos Dudgeon, os quaes firmando-se no seu contracto, e
allegando força maior, poderiam fazer o concerto sem a
nossa fiscalisacão, e levar-nos depois aos Tribunaes para
obrigar-nos a aceitar o navio.
Que naquellas difíiceis circumstancias se tinha esforçado para resguardar os interesses do Estado nos limites
do possível, como lhe havia recommendado o governo,,
e para tal fim celebrara , vencendo dificuldades e
evasivas dos constructores, o accôrdo de 3 de Novembro,
o qual sem comprometter-nos quanto á aceitação do
navio, deixava em nossa guarda o que se podia salvar
do producto do seguro, para ser effectivamenteapplicado
nos concertos do Independência.
. Que no seu telegramma de 20 de Dezembro declarara
que tinham sido finalmente suspensas ;as obras de construcção do Independência, a que tinham procedido os
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sentia, porém, dizer que aquella suspensão dos trabalhos
fora de pouca duração, c que os Dudgeon os haviam
recomeçado apezar das diversas intimações e protestos,
que receberam dos advogados da Legação, conformo
constava da correspondência sob n.°s i e S. Que declarara
aos Dudgeon do modo o mais terminante que as sobreditas obras não seriam aceitas por nós, nem poderiam
ser pretexto para pagamento de futuras prestações,
emquanto o navio não se achasse no seu estado de primitiva solidez.
Que no dia 23 de Dezembro anterior tinha ido a commissão do Almirantado acompanhada dosSrs. Levei e
Trajano de Carvalho visitar os picadeiros do clique de
Woolwich, para o qual devia entrar o Independência., c
tinha informado que se achavam em tão bom estado
quanto era para desejar; pelo que tinham sido os constructores autorizados, em nome da Legação, pelo Sr.
Levei, afazer entrar o navio no dique o mais cedo possível. Que como ainda fosse necessário acabar algumas
obras no referido dique, tinha ficado adiada a entrada do
navio para a primeira maré grande, que seria no dia seguinte. Que não deixaria de informar immediatamenle
do resultado daquella operação.
Que pouco tempo depois da entrada do navio no dique
deveria ter lugar a vistoria que o Governo Imperial
hav ! a indicado em seu aviso de 12 de Novembro, e que
pelo íelegrapho transmittiria sem perda de tempo o
resultado do exame final.
Que devia dizer que o Sr. Reed não faria parte da
commissão do Almirantado, mas que daria a sua opinião
em separado, como já tinha communicado ao Governo
Imperial.
Que se a commissão não fosse de parecer que o navio
depois de concertado ficaria tão perfeito como antes do
sinistro, diria qual era a nossa posição legal para com os
Dudgeon, e pediria as ultimas ordens do governo : para
conformar-se ás, suas instrucçSes.

Que, porém,'lhepermittisse dizer que se a maioria da
commissão declarasse que o navio podia ser effectivamente concertado não dependeria da Legação rejeital-o.
Que praticamente de nada serviria a rejeição, pois que
os Dudgeon, como o Governo já sabia, não tinham meios
de qualidade alguma para indemnizar o Estado das prestações já realizadas, accrescendo que até a occasião de
lançar-se o navio, tinham sido as obras de construcção
pagas por terem sido approvadas pelos flscaes do governo, e por conseguinte aceita a construcção pró tanto. Que.
o Capitão de Mar e Guerra Salgado chegara mesmo a
pagar aos Dndgeon, por equidade, como allegava, metade
de uma prestação que só seria devida depois do lançamento do navio. Que os ccnstructores tinham p"ocurado
por todos os meios exigir o cumprimento do contracto
de 1872, e que se o Governo Imperial não aceitasse õ
navio sem a opinião motivada da commissão do Almirantado e dos outros peritos, os Dudgeon não abandonariam por certo o casco do Independência sem litígio,
no qual militaria em favor delles o caso de força maior.
Que allegariam mais que por não terem sido auxiliados
em Jempo útil, e para evitar uma quebra imminente,
tiveram de aceitar a transacção dos 3b % com os seguradores. Que a não ter sido inevitável aquella transacção, diriam ainda elles, seriam os seguradores obrigados ao concerto integral do navio até a quantia de
£220.000, importância do seguro. Que pelas instrucções
que o Gove.rno Imperial se dignara mandar-lhe com o
seu despacho de 12 de Novembro, ficava sciente dos sacrifícios que o mesmo Governo estava resolvido a fazer
em ultimo caso, para a conclusão das obras da fragata.
Que, entretanto, pelo seu despacho ulterior, de 4 de
Dezembro, via que só devia ser o navio aceito se fosse
reparado á custa da casa Dudgeon. Que pedia venia para
desde logo dizer que essa ultima hypothese nunca seria
realizada, porque os Dudgeon, como já tinha declarado
mais de uma vez, não tinham recursos de qualidade
alguma; e que sem auxilio do Governo nunca pode-
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riam concluir satisfatoriamente as obras do concerto,
caso se pudesse fazer de modo que o navio viesse a íicar
tão perfeito como se não tivesse soffrido sinistro ;
Que respondendo ao tópico do aviso do Governo Im*
perial relativo ao preço de SOO.809 £ pelo q u a l t i n h a
dito que fora conlracUdo o Independência, remettia para
justificar a sua declaração a seguinte nota detalhada que
lhe tinha sido entregue pelo Capitão de Mar e Guerra
Salgado :

Que ordenava ao Capitão de Mar e Guerra João Mendes
Salgado c Capitães-tenentes Carlos Braconnot e Napolcão
João Baptista Levei que ficassem á disposição da Legacão>
cujas ordens deveriam cumprir exactamente.
Que o procedimento dos Srs. Dudgeon era indesculpável, e que via que., infelizmente, não podia a Legação,
á vista do que expuzera, fazer mais do que tinha feito
em proveito dos interesses do Estado, e que esperava
que o Sr. Salgado tivesse assignado o accôrdo, salvando-se assim ao menos £ 27.000.
Que no telegramma que ao Governo Imperial expedira aos 30 do mez anterior, comrnunicára que o Independência entraria no dique no dia 8.do mez seguinte.
Que com anciedade aguardava a confirmação daquella
noticia e o resultado dos exames definitivos.
- Que no aviso reservado de 12 de Novembro anterior
transmittira áLegação instrucçQes detalhadas pelas quaes
se guiaria na solução daquelle melindroso assumpto.
• Por officio de 6 de Fevereiro do mesmo anno, sob
n.° 2, communicou a Legação em Londres que, como já
anteriormente tinha informado, entrara finalmente o
Independência no dique de Woolvvich no dia 8 do mez
anterior, mas que a commissão do Almirantado, que já
tinha visitado o encouraçado diversas vezes, ainda não
tinha dado resposta definitiva aos seguintes quesitos
formulados pela Legação:
1.° Quaes eram- as avarias que se observavam no
casco do encouraçado Independência?
2.° Se era aquelle navio susceptível de ser concertado
de modo que se tornasse em efficiencia, segurança e
fôrma, igual ao que era antes do desastre?
1
3.° Em tal caso, qual seria detalhadamente a natureza e
importância dos trabalhos para obter aquelle resultado ?
Que era de esperar que em breve ficasse concluída a
vistoria dos peritos.
Que quanto ao Sr. Reed, achava-se elle ! naquelle momento na Itália, mas que esperava ter a sua opinião
quando elle regressasse a Londres.

Casco
Machina
Artilharia de 12
»
de 7
Carretas para a de 12
»
para a de 7
Munições para a de 12
»
para a de 7
Cofres para pólvora

£ 343.000
» 95.20Q
» 20.000
» 2.745
» 17.000
» 1.670
» 16.000
»' 1.133
» 4.261
Somma...

£ 501.009

Que achando-se então todos os membros da cornmissão fora da Inglaterra, e que não tendo em seu poder
senão o contracto para o casco do Independência, não
lhe era dado informar mais circumstancíadamente a
semelhante respeito. Que constava-lhe, porém, que a artilharia e a machina do Independência estavam promptas
desde muito tempo.
Que era quanto se lhe offerecia naquella óccasião
dizer ao Governo Imperial, e que não deixaria de informai-o pelo telegrapho do que occorresse depois da
entrada do Independência no dique de Woolwich, e que
exigisse,prompta providencia.
Por aviso de 15 de Janeiro, dirigido á Legação em
Londres, declarou o Governo Imperial que lera com
toda attenção o officio n.° 30 da mesma Legação, datado
de 5 do mez anterior, e louvava o zelo e dedicação com
que a referida Legação tinha tratado da complicada
questão do malfadado Independência.
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accusou a Legação em Londres os avisos ostensivo de
15 de Janeiro e reservado de 15 de Fevereiro, anteriores,
declarando.
Que, sciente das ordens do Governo Imperial, as communicára ao Sr. Salgado, o qual asseverou com protestos de sua boa vontade que prestaria á Legação
todo o seu auxilio para o desempenho da árdua tarefa
que o Governo Imperial confiara á mesma Legação.
Que tratando-se então da questão toda profissional
dos concertos que teria de soffrer o Independência, o
Sr. Levei era o membro da commissão cujos serviços
lhe eram mais necessários, e devia dizer que encontrava então naquelle offlcial as melhores disposições
para dirigir e íiscalisar as referidas obras conjunctamente com o Sr, Trajano de Carvalho, o qual, a pedido
da Legação, offerecôra ao Estado os seus serviços. Quo
julgava que a coadjuvação do Sr. Trajano era mais uma
garantia para a boa execução das obras que se iam fazer,
por ser aquellc constructor de todo estranho áquella
construcção, e desinteressado na opinião anteriormente formulada pela Commissão Brazileira de ser
irreparável o desastre do Independência', além de que as
obras deveriam ser fiscalisadas com a maior vigilância
e por certo uma só pessoa responsável não poderia
attender com a devida assiduidade a trabalhos, que não
durariam menos de um anno, segundo estava informado
pelos próprios constructores Dudgeon, de sorte que não
estaria o Independência promplo a navegar antes de anno
e meio, mais ou menos.
Que foi, portanto, a bem da efficacia de tão importantes concertos que tinha 'indicado o Sr. Trajano em
seu telegramma de 22.de Março .
Que tendo o Governo Imperial determinado em seus
telegrammas de 24 e 27 do mesmo mez que se entregasse a íiscalisação dos concertos á commissão brazileira,
admittindo-se o Sr. Trajano para fiscal, se nisso concordassem os Srs. Salgado e Levei, sendo este o prin-

cipal fiscal, não quizera o Sr. Trajano aceitar semelhante posição subordinada, e havia recusado positivamente o convite, que lhe tinha feito por ordem do
governo.
Que assim ficaria o concerto do Independência exclusivamente aos cuidados da commissão, a qual praticamente fallando reduzia-se ao Sr. Levei, por ser o
único competente para a incumbência das referidas
obras.
Que era quanto naquella occasião se offerecia dizer
sobre o assumpto, assegurando que continuaria a empregar todo o esforço c diligencia, a fim de chegar á
solução mais vantajosa aos interesses do Estado.
Por telegramma de 24 de Blarço ordenou o Governo
Imperial á legação, accusando a recepção do seu telegramma, que preferisfe o parecer dá commissão brazileira, que offerecia maior garantia de bom resultado do
concerto; que admittisse o Sr. Trajano para fiscalisar,
se nisso concordassem os Srs. Salgado e Levei, sendo
o segundo o principal fiscal.
Por outro telegramma de 27 do mesmo mez mandou
que a fiscalisação do concerto fosse entregue á commissão brazileira, e que convidasse o Sr. Trajano para
fiscal, que devia aceitar, visto estar em harmonia com
o Sr. Levei; aocusou o recebimento do telegramma
de 26.
Ainda por outro telegramma de 2 de Abril, expedido
também á legação em Londres, determinou á mesma,
accusando o seu telegramma de 30 de Marco, que se
regulasse pelas instrucçoes de 12 de Novembro de 1874;
que, se a commissão brazileira concordasse, se fizesse
somente o que tinha indicado o Sr. Reed, ou o almirantado.
Que em todo caso procurasse reduzir o augmentode
despeza o mais possível, pelo menos aos limites das
ditas instrucçSes, isto é, cerca de cinccenta e, seis
mil libras esterlinas. Que o accrescimo de oitenta
mil 1 parecia também exagerado. Este telegramma é

explicado c desenvolvido pelo aviso de 8 do mesmo
jnez.
Por telcgramma de 14 de Maio, perguntou o governo
ã legação se já tinha resolvido alguma cousa sobre o
Independência, declarando que urgia tomar uma resolução.
Por outro lelegramina da mesma data, accusou o
recebimento do telegramma da legação, datado da véspera ; approvou o c e n t r a d o , e p e r g u n t o u quando
ficaria prompto o Independência.
Por ofíicio de 22 do mesmo mez sob n . ° 4, cominunicou a legação que só no dia 22 de Fevereiro
anterior chegara ás suas mãos, por intermédio do
Fureign Office, o parecer da Commissão do Almirantado inglez, encarregada de proceder ao exame do
independência no dique de Woolwich;
Que igualmente de posse do parecer da Commissão
'Brazileíra, da qual tinha feito parte naquella mesma
occasião o Sr. Trajano de Carvalho, e do de uma minoria
da mesma Commissão explicando e discutindo os pontos
de divergência com o referido parecer do Almirantado,
se tinha apressado, de conformidade com as ordens do
Governo, a submetter os sobreditos documentos á apreciação do Sr. Reed, que naquella occasião acabava de
chegar da Itália, e lhe pedira quizesse também dar a
sua opinião sobre o assumpto.
Que o Sr. Reed se tinha prestado com a melhor vontade ao pedido que lhe fizera, e que apezar das suas
numerosas occupações profissionaes e no Parlamento,
tinha dado em poucos dias o parecer que lhe havia pedido, e que o tinha acompanhado de uma carta, em que
lhe communicava os seus valiosos conselhos, quanto ao
modo de dirigir e fiscalisar os concertos.
Que o Governo Imperial encontraria nas cópias sob
n." l, 2, 3, 4 e 5 os documentos, a que acabava de referir-se e que iam acompanhados das respectivas traducções.
Que immediatamente dera conhecimento á Commissão

Brazileira do p.irccer do Sr. Reed,, e t i n h a pedido á
mesma commissão que llio Uzesse conhecer cora brevidade a sua opinião definitiva depois daqueüo exame
final.
Que não lhe competia entrar em explicações relativamente ás divergências, que t i n h a m apparccido entre
os perito.} sobre questões proflssiouaes. Que, todavia,
devia notar que as diffiouldades que sj í i g u n v a m naquella occasião por causa da insuíücieucia do dique
podiam ter sido f a c i l m e n t e evitadas, se a cuininissão
o tivesse examinado antes da entrada do navio. Que
não fora de certo por falta de tempo, porque ojndepcndencia depois que tinha sido lançado, tinha ficado mais
de dous mezes fundeado no Tâmisa, allegando os constructores Dudgeon a necessidade de preparar convenientemente o dique, e que só depois de reiteradas
insistências com os mesmos Dudgeon, como de tudo já
tinha informado ao Governo Imperial, viera a saber do
Sr. Carlos Moreaux as obras que já só tinham feito
no dique para dar-lhe maior comprimento, e as çlospezas em que por semelhante motivo se havia n a t u r a l mente incorrido. Que via, porém, então que talvez
fosse necessário alargar o dique, occasionando-se assim
novas despezas; além de que, pertencendo o mesmo
dique ao Estado, seria indispensável o b t e r o consentimento do Ministério da Guerra, o qual talvez exigisse
fosse depois o dito dique rcstituido ao seu estado anterior. Que accrescia também que nas vizinhanças não
havia as competentes ofücinas, o que o arsenal de
Woolwich era bastante longe do estaleiro dos Dudgeon,
o que seria motivo de maiores despezas de mão de
obra, etc. Repetia, porém, que de nada daquillo tinha
sido informado •opportunamenle, pela prolongada ausência da commissão, como já anteriormente havia informado ao Governo.
Que parecia, porém, que a commissão julgava poder
levar o navio para algum outro dique mais conveniente,
logo que fosse possível pôl-o em estado de fluctuar, e
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que talvez ainda fosse o expediente mais simples no
estado das cousas.
Que com satisfação tinha observado que todos os peritos, inclusive toda a Gommissão Brazileira, bem que
divergentes em alguns pontos, nenhuma duvida tinham
tido em declarar que depois dos concerto's indicados e
devidamente executados, o navio ficaria tão perfeito
como se não tivesse solírido sinistro.
Que a Gommissão Brazileira, inteirada dos pareceres
do Almirantado e do Sr. Reed, tinha mantido o seu,
declarando que, exigindo o máximo dos concertos, tinha
tido em vista dar ampla margem á reparação completa
do navio; mas que talvez não fosse necessário fazer-se
obras tão radicaes, se as explorações feitas no navio e
na couraça não indicassem aquella necessidade. Em
summa, que assumindo a peior das hypotheses tivera por
fim a commissão dar a maior garantia possível de um
concerto radical.
Que atíendendo a tão plausíveis razões, se tinha
apressado a dar conta ao Governo imperial do occorrido,
solicitando ordens pelo seu telegramma de 22 do mesmo
mez, cuja cópia, sob n.° 6, juntou a esse ofílcio.
Que sciente do pensamento do Governo Imperial, transmittido pelos telegrammas de 24 e 27 de Março anterior,
havia logo communicado aosSrs. Dudgeon a especificação dos concertos indicados pela Gommissão Brazileira,
intimando-lhes que principiassem as obras sem perda
de tempo.
Que dias depois tinha tido uma longa conferência com
o Sr. Dudgeon filho, á qual tinham assistido os Srs. Salgado e Levei. Que logo percebera que os sobreditos constructores, a quem havia declarado que os concertos deveriam ser feitos unicamente com oproductodo seguro,
procurariam por todos os meios lançar a maior parte
das despezas sobre o Estado, allegando que as exigências da Gommissão Brazileira importavam a reconstrucção quasi total do. navio, declarando por outro lado que
estavam promptos a executar os concertos indicados pela
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Gommissão do Almirantado sem exigir de nós quantia
alguma.
Que havia ponderado a improcedencia de semelhante
pretensão, mostrando-lhes que elles se tinham tornado
inteiramente responsáveis pela efííciencia dos concertos
á nossa satisfação pelo contracto de 3 de Novembro de
1874, e que o terem elles transigido com as companhias
de seguro por uma quantia, que naquella occasião declaravam insufficiente, não podia de modo algum obrigar
o Governo Imperial a despezas além das do contracto
primitivo para a construcção do navio.
Que os Dudgeon lhe tinham apresentado naquella occasião uma estimativa, orçando as despezas de concertos
em £ 80.000, além dos fundos provenientes do seguro,
e tinha sido sob tão desagradável impressão que dirigira
o seu telegramma de 30 de Março.
Que ocioso seria nesse seu officio referir todos os particulares das longas e protrahidas discussões, que tinha
tido em seguida com os Dudgeon, os quaes, sentia
repetir ao Governo Imperial, pouca ou nenhuma
confiança lhe inspiravam.
Que tinham querido especular largamente com a situação proveniente do desastre do Independência, mas
que ameaçados pela Legação de serem confiados os concertos a alguma outra casa, e de uma demanda por causa
da questão de seguro, tinham dado interpretação diversa
ao orçamento, que antes haviam apresentado, dizendo
que achavam-se incluídas na quantia de £ 80.000 as
£ 30.000 que tinham pago por conta da construcção do
navio depois de ter sido lançado ao mar, bem como as
quantias que poderiam custar os concertos não especificados.
Que, finalmente, tivera de fazer as concessões absolutamente necessárias, sem as quaes, pela falta completa
de meios pecuniários daquellès constru,ctores, nada se
poderia conseguir. Que tinha reconhecido a necessidade
dê'modificar as suas aliás justas exigências; e que
tomando em séria consideração as demoras prejudi-
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ciaes aos interesses do Estado, linha resolvido aceitar
o accordo que juntava por cópia sob n.° 11 (traducção
n.° 12), que fizera depois assignar pelo Gapitão-tenente
Carlos Braconnot.
Que da conclusão do sobredito accordo havia informado ao Governo Imperial pelo seu telegramma de 13
daquelle mez.
Que no supraraencionado accordo veria o governo estipulado, como cláusulas principaes, que os concertos
especificados pela Commissão Brazileira teriam lugar
sob a sua immediata liscalisação e seriam pagos em oito
prestações com o dinheiro proveniente do seguro;
e quando esse fosse esgotado com o supplemento de
£ 15.000 por conta do governo.
Que as explorações necessárias e respectivas obras da
balisa 38 á ré e 98 á vante seriam feitas por administração, isto é, mediante uma tabeliã de preços de material e mão de obra, a qual tinha sido approvada pelo
Sr. Levei.
Que sendo, porém, indefinida e mesmo desconhecida a
natureza e extensão daquellas obras antes das explorações, não havia outra base para contratal-as senão a que
se havia adoptado, isto é, pagar aquelles concertos pelo
trabalho effectuado, e por aquella tabeliã de preços estipulados.
Que por aquelle contracto final continuava o navio a
ser propriedade do Governo Brazileiro,com quanto isso
não importasse, diz o contraclo, a sua aceitação definitiva.
Que essa declaração era importante para o caso de
vir a quebrar a casa dos Dudgeon, como o governo
facilmente perceberia.
Que finalmente se havia estipulado que qualquer
duvida que pudesse provir seria decidida por árbitros,
na fôrma indicada no contracto primitivo de 28 de
Agosto de 1872.
Que havendo o Sr. Levei requisitado a presença dosSrs*
Moreaux e Lavigne para auxilial-o na fiscalisação das

obras de concertos, tinha determinado aquelles Srs. que
ficassem á disposição do mesmo Sr. Levei.
Que cumpria-lhe pedir ao governo revogasse a ordem
expedida aquella Legação em aviso de 15 de Fevereiro
anterior, no qual determinara o regresso ao Brazil do
pensionista do Estado Luiz Gaston Lavigne, visto como
tinha sido obrigado a adiar a sua execução, em conseqüência da requisição dos seus serviços feita pelo Gapitão-tenente Levei, o qual julgava necessário ter comsigo pessoas, em quem pudesse depositar confiança.
Que, além daquelles auxiliares, já tinha autorizado o
Sr. Levei a procurar os ajudantes que julgasse necessários.
Que assim mui resumidamente expunha as estipulacões principaes do contracto que tinha feito com os Srs.
Dudgeon para o concerto do Independência.
Que da leitura dos documentos, que acompanham o
seu officio, veria facilmente o governo que não tinha
sido sem grande trabalho e diligencia que havia podido
dar uma solução final aos negócios inherentes ao inesperado sinistro, que tinha soffrido aquelle navio, e que
folgava de ver que aquella solução tinha merecido a
approvação do governo como se dignara dizer-lhe no
seu telegramma de 14 daquelle mez, em resposta ao
que tinha transmittido na véspera, e no qual havia
dado parte da conclusão do contracto, a que então se
referia.
Que igualmente lhe era mui satisfactorio ver que havia feito anticipadamente o que o governo lhe tinha
indicado no aviso reservado de 8 de Abril, cujo recebimento tinha, a honra de accusar o que lhe chegara ás
mãos depois de concluídos aquelles arranjos com os construclores.
Que antes de terminar permittisse o governo que
confirmasse o seu telegramma de 17 daquelle mez, em
que tinha declarado que o Independência poderia ficar
prpmpto dentro de um anno, segundo lhe dizia o Capitão-tenenle Levei. Que já havia dous dias tinham
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começado as obras de concerto do navio, e que quanto
na legação coubesse faria por actival-as.
Que cabia-lhe finalmente dizer que não só não havia
alli, na Delegacia do Thesouro, aberto o credito para o
concerto do Independência, que fora autorizado pelo
governo em seus avisos de 12 de Novembro e 8 de Abril
anteriores, como também que, segundo estava informado, achava-se já esgotado todo o credito para sua
construcção. Que o governo, portanto, se dignasse
com a possível brevidade autorizar o necessário para
os concertos, visto que em breve tempo seria preciso
despender por conta do Estado, e que não lhe era dado
predizer desde logo a quanto montaria o custo das obras,
não conhecidas. Que em todo o caso não consentiria que
ficassem elías paradas, e que se serviria do telegrapho,
se necessário fosse.
Em officio de 3 de Junho, sob n.° 10, communicou o
Capitão-tenenteCarlos Braconnot que cumpria-lhe levar
ao conhecimento do governo, que aos 14 de Maio ultimo
tinha recebido ordem do Sr. Barão do Penedo para
assignar e devolver um accôrdo celebrado por S. Es.
com os Srs. J. & W. Dudgeon, para os concertos do
encouraçado Independência. Que enviava ao governo
copias do ofíicio do mesmo Sr. Barão de Penedo e do
que, em resposta, tinha julgado dever dirigir-lhe
apontando os defeitos que lhe pareceram notáveis na
fôrma do dito accôrdo. Que não tendo recebido nova
communicação de S.Ex. sobre o assumpto, devia crer
que as suas observações não tinham sido julgadas procedentes, e que apenas cabia-lhe fazer votos para que
se tivesse enganado.
Em outro officio da mesma data, sob n.° 9, communicou o referido Capitão-tenente que remettia ao governo cópias de uma carta que o constructor Reed dirigira á Legação Imperial em Londres, e da informação
que a respeito tivera de ministrar ao Sr. Capitão de
Mar e Guerra João Mendes Salgado.
Que, atarefàdò com a promptificação do monitor
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Solimões, lhe tinha faltado até então o tempo preciso
para dar ao governo conhecimento daquella occtírrencia.
Que da sua informação o governo veria que nenhum
direito tinha o Sr. Reed a reclamar cousa alguma do
Governo Imperial, nem tinha a commissão, que com
elle tratara, motivo algum para recommendar semelhante imposição. Que, se os constructores estivessem
em falta para com o Sr. Reed, este teria o cuidado de
os perseguir e prom piamente os compelliria a pagar:
que não o podendo fazer, nem querendo, naturalmente, esperar (elle Reed) que se vencessem os períodos
em que os constructores tinham estipulado pagar, o
mesmo Sr. Reed lembrara-se de empregar o expediente
de ameaçar o Governo Imperial com os tribunaes de seu
paiz. Que era o caso de se lhe responder que usasse dos
seus direitos; que ignorava, porém, o que teria resolvido a Legação.
Por officio reservado, sob n.° 7, de 8 de Julho, communicou a Legação Imperial em Londres que aos
10 de Abril anterior lhe tinha dirigido o engenheiro
E. J. Reed a carta, que incluia por cópia sob n.° l, reclamando do Governo Imperial a quantia de £ 2.220,
saldo da importância do £ 6.000 pela qual havia a Gommissão Rrazileira, então presidida pelo Capitão-tenente
Braconnot, contractado com elle Reed os planos do encouraçado Independência, e declarando ha ver já recebido
dos constructores Dudgeon a quantia de £ 3.780, mas
que não podia alcançar o resto do pagamento que lhe
era devido.
Que tinha mandado a sobredita carta ao Commandante Salgado, então Chefe da Commissão Brazileira,
para 'informar-lhe sobre o seu conteúdo.
Que da carta do Capitão-tenente Braconnot ao Commandante Salgado (cópia n.° 2), veria o Governo que
os planos do Independência tinham sido effectivamente
contractados, pelo preço de £6.000, entre a Commissão Brazileira e o Sr. E, J. Reed, mas que este tinha
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áccil.o a condição de ser pago pelos constructores que
tivessem de fazer o navio.
Que, porém, tinha acontecido que desde Setembro do
armo anterior, época do desastre do Independência,'os
constructores Dudgeon não tinham podido mais satisfazer os compromissos tomados com o Sr. Reed, o qual
na realidade só tratara, nos termos que deixava acima
mencionados, com aCommissão Brazileira, na persuasão
de 'que representava ella o Governo Imperial.
Que á vista das explicações que lhe fornecera o mesmo
Sr. Reed em uma carta subsequente (cópia n.° 3), tinha
entendido de toda a justiça c conveniência satisfazer
sem mais demora uma reclamação que poderia trazer
algum dezar ao Governo Imperial, pelas considerações
que resultavam naturalmente dos meios adoptados para
a construcção daquelle navio.
Que além disso o pagamento daquellas £ 2.220 ao
Sr. Reed era um simples adiantamento por conta dos
Dudgeon para ser descontado das futuras prestações
que tinham de receber os mesmos constructores.
Que naquella intelligencia o Commandante Salgado
tinha requisitado da Delegacia do Thesouro a supradita
quantia, e que lh'a tinha entregado em um cheque, que
havia remettido ao Sr. Reed, como constava da carta
n.° 4.
Que o Sr. Reed, accusando á Legação a recepção da
spbredita carta (cópia n . ° S), agradecera a decisão que
a mesma tinha tomado, e assegurara que estaria sempre
prompto a prestar seus serviços ao Governo Imperial,
quer em relação aos concertos, quer em quaesquer
outros casos que lhe fossem, pedidos.
Que, por conseguinte, tinha ficado entendido com
os Dudgeon que aquella quantia de £ 2.220 seria deduzida das futuras prestações, a que tinham elles 'direito, e na fôrma e proporções anteriormente convencionadas com o Sr. E. J. Reed.
Que daquelle : modo ficava concluído um incidente,
que não deixaria de ter para nós sérios inconvenientes,
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á vista das persistentes reclamações do Sr. Reed, cujo
direito achava-se amplamente justificado, e sem que
tivesse resultado prejuízo algum para o Thesouro Nacional.
Por aviso reservado de 22 de Julho, dirigido á Lcgação em Londres, significou o Governo Imperial que
tinha lido com muito interesse o officio da mesma
Legação de 22 de Maio, e bem assim os documentos,, a
que nelle se referira.
Louvou o zelo e a intelligencia com que a Legação se
tinha havido, conseguindo reduzir, quanto fora possível, o prejuízo resultante do sinistro soffrido pela fragata Independência, e ficava certo dos termos do contracto, que approvava, que por ordem da Legação havia
sido assignado pelo Gapitão-tenente Braconnot para a
realização do concerto pela casa Dudgeon. Que lamentava 1
que essa firma não inspirasse a necessária confiança á
Legação ; mas confiava que envidaria todos os esforços
para que ella desse plena execução aos seus compromissos para com o Governo Imperial.
Que approvava a resolução que, á vista da representação do Capitão-tenente Levei, tinha tomado a Legação
de ordenar que ficassem em Londres os Srs. Moreaux e
Lavigne até a conclusão do Independência, parecendo ao
governo que assim se poderia prescindir de quaesquer
outros ajudantes.
Esperava que a Legação evitasse, ou pelo menos reduzisse o mais possível, qualquer novo sacrifício cio
Estado conseqüente da questão de diques, a que a Legação se tinha referido.
Que tinha sido muito agradável ao Governo Imperial a
noticia, dada por telegramma c confirmada pela Legação
no officio, a que então respondia, de que, na opinião do
todos os peritos, ficaria o Independência, depois de concertado, tão perfeito como se não.tivesse soffrido o sinistro que tanto tinha afíligido o governo.
•Que, como a Legação veria de outro aviso, que o governo lhe dirigia naquella data, ficava a Delegacia do
10
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Thesouro em Londres habilitada com os fundos necessários para o pagamento das prestações restantes do
contracto de 28 de Agosto de 1872, das £ 15.000, de que
rosava o de Maio anterior c das despezas não orçadas
nem previstas nos ditos conlractos, as quaes, esperava
o governo, não excederiam o saldo restante do credito
aberto á mesma Delegacia, pagas as quantias estipuladas
nos dous alludidos contractos.
Por offlcio de 6 de Agosto, sob n.° 14, participou a
Legação em Londres que na véspera dera ordem á Delegacia do Thesouro para pagar,,, sob responsabilidade da
mesma Legação, a quantia de £ 245—18—2 aos advogados Dawes Sons & Ralph, importância dos seus honorários, até aquella data, em relação aos numerosos negócios litigiosos em conseqüência do sinistro, que tinha
soffrido o Independência, e que tinha mandado abonar, a
pedido da commissão brazileira (cópia n.° 1), e até
nova ordem, a quantia mensal de £ 25 ao Sr. Francis
L. Adcock, empregado na qualidade de auxiliar da mesma
commissão nos trabalhos de concertos do referido cncouraçado no dique de Woolwich.
Que tivera de mandar cffectuar os sobreditos pagamentos, sob responsabilidade da Legação, e de conformidade com as ordens existentes do Ministério da Fazenda, por ter o Delegado do Thesouro recusado fazel-o
a pedido do chefe da Gommissão Brazileira,' allegando
não haver os créditos necessários para semelhantes fins.
Que pedia venia para chamar a attenção do Governo
Imperial para o seu offlcio reservado, datado de 22 de
Maio, em o qual havia declarado que não estava ainda
aberto na Delegacia do Thesouro o credito para o concerto do Independência, autorizado pelo Governo em seus
avisos de 12 do Novembro de 1874 e 8 de Abril da^uelle
anno.
Que, como já tinha informado no seu officio acima referido, as despezas a nosso cargo para completar os
concertos ao Independência seriam de £ Í5.000 parcas
o>bras previstas, devendo as outras ser pagas por meio

de uma tabeliã especial, Que lhe permittisse lembrar
a urgência de mandar abrir o necessário credito, e ao
mesmo tempo solicitava a approvação dos pagamentos
feitos aos advogados Dawes, Sous e Ralph e ao Sr. Adcock, visto como já se achava anteriormente autorizado
pelo governo a fazer todas as despezas concernentes ao
Independência, desde que taes negócios ficaram a cargo
da Legação.
Por aviso de 6 de Agosto, accusou o governo a recepção do offlcio da Legação dirigido ao Governo em 8 do
mez anterior, em que deu conhecimento da reclamação,
que lhe havia sido apresentada pelo engenheiro naval
E. J. Reed, e da resolução que tinha tomado de mandar
pagar áquelle engenheiro a quantia de £ 2.220, saldo
da importância, pela qual haviam sido contractados os
planos do encouraçado Independência, devendo aquella
quantia ser descontada das futuras prestações, que os
constructores Dudgeon tinham ainda de receber.
Que inteirado do que a Legação havia exposto, e do
conteúdo dos documentos, que tinham acompanhado o
seu officio, approvava a resolução, que havia tomado,
recommendando, entretanto, que restringisse o mais
possível a concessão de qualquer adiantamento, e que
se servisse do telegrapho sempre que fosse indispensável.
Que confiava que a Legação envidaria todo o seu zelo
para que as obras do Independência fossem feitas e terminadas inteiramente de accôrdo com o que se tinha
contractado.
Por aviso do 1.° de Setembro declarou o Governo
Imperial -ao Capitão de Mar e Guerra Salgado, que,
tomando em consideração os motivos expostos em seu
offlcio» de 17 de Julho anterior, sob n.° 49, approvava
a resolução, em que tinham combinado o mesmo
Capitão de Mar e Guerra e o Capitão-tenente Levei,
de mandar empregar teca em vez de pinho no taboado da tolda do encouraçado Independência, não
obstante o accrescimo de £ 1.600 na despeza total.

— 76 —

Por aviso de 30 do mesmo mez, dirigido á Legação
em Londres, communicou o Governo Imperial que
tinha presente o officio sob n." !4 que a Legação lhe
havia dirigido aos 6 do mez anterior, e que approvava
a resolução tomada de mandar pagar £ 243—18-2 aos
advogados Dawcs, Sons o Ralph, devendo tal quantia
sahir do credito de £ 60.000 aberto á Delegacia do Thcsouro em Londres em 22 de Julho anterior, para a conclusão do Independência, concertos daquelle navio e
mais despezas relativas ao mesmo.
Que tendo já a Commissão Brazileira dous auxiliares
technicos, e que tendo seguido para Londres o Capitãotenenle Antônio Pompeu de Albuquerque Cavalcante,
nomeado Immediato do Independência, a quem competia
também flscalisar as obras em andamento, julgava desnecessária a aclmisScão do Sr. Francis L. Adcock, a quem
a Legação se tinha referido, e que fora requisitado pelo
Capitão de Mar e Guerra João Mendes Salgado, para auxiliar a Commissão Brazileira.
Que convinha, pois, que a Legação mandasse despedir
aquelle indivíduo, a quem entretanto se abonariam
vencimentos na razão de £ 2o meu sã es, durante todo
o tempo em que houvesse estado ao serviço do Brazil.
Por telegramma de 19 de Outubro communicou a
Legação Imperial ao Governo que os Dudgeon tinham
fallido na véspera sem haverem informado á Legação :
que estava dando os passos necessários para, conforme
o contracto, legitimar a posse do Independência por
conta do governo, e pedia ordens.
Por aviso reservado de 22 do mesmo mez communicou o Governo Imperial á legação que estava de posse
do seu telegramma, expedido no dia 19 communicando que na véspera havia quebrado a casa Dudgeon, etc.
Que, como a Legação bem comprehendia, muito havia
contrariado ao governo essa noticia.
PI Que á vista das disposições do contracto de 28 de
Agosto de 1872, e do que se havia celebrado em Maio
ultimo, a que - a Legação se referira em seu officio
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do Império não só do navio como dos materiaes a elle
destinados, não podia ser contestada.
Que aguardava amplas informações da Legação para
resolver sobro o que conviria fazer.
Por officio de 23 ainda do mez de Outubro sob
n.° 22, confirmou a Legação a noticia da fallencia da
casa Dudgeon, annuiiciada cm seu telegramma expedido a 19 declarando que cumpria-lhe acrescentar
que, de accôrdo com os advogados da Legação, tinha
tomado sem perda de tempo todas as medidas, que o
o caso exigia para tornar effectiva a posse do Independência e do seu material por parte do Governo
Imperial do Brazil; que com tal fim também tinha
passado ao Governo Britanuico a nota, cuja cópia juntava, c que mais tarde informaria ao governo do que
occorresse com relação á quebra da casa Dudgeon, c a
influencia que semelhante facto pudesse exercer sobre
os nossos interesses.
Que não tinha tomado providencia alguma a respeito
da continuação dos concertos do Independência e que a
tal respeito aguardava as ordens que solicitara em seu
telegramma de 19.
Por officio reservado de 24 do mesmo mez, communicou o Capitão de Mar e Guerra João Mendes Salgado que, estando em Paris, fora avisado da fallencia dos Dudgeon pelo Sr. Moreaux, ao qual pelo telegrapho determinara que tomasse posse do navio, planos,
material, etc. Que dera conta do occorrido á Legação em
Paris,que se communicàra cornos Srs. Levei e Braconnot, e que partira para Londres onde chegara no dia
seguinte á noite. Que no dia 20 pela manhã tinha ido
ao arsenal de Woohvich entender-se com o Sr. Moreaux e saber do occorrido; que fora informado pelo
referido Sr. Moreaux que no dia 18 tinha ido a Londres
entender-se com a Legação e dar parte do acontecimento
que acabava de dar-se; que encontrando o Secretario da
Legação, esse senhor, depois de ouvil-o, respondera que
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ia tomar todas as providencias e que seria conveniente
tomar conta do navio, o que já se havia feito; que o
Sr. Moreaux voltando para Woolwich naquelle mesmo
dia dirigira a seguinte carta ao chefe Inspector da Policia: <( Senhor. —Tive ordem do Ministro brazileiro
« em Londres para vos informar que não dcveis peri mittir que sejam tirados quaesquer livros, papeis,
« desenhos ou materiaes do local em que está o cncouí racado Independência.»—Ao que tinha respondido o
referido chefe que tudo licaria garantido. Que, depois de
bem informado, se tinha dirigido á Legação em companhia do Sr. Gapitão-tenente Braconnot e se apresentaram ao Sr. Barão"de Penedo, o qual os havia informado
de tudo quanto tinha feito, e que por sua vez lhe fizeram
algumas ponderações no sentido de melhor garantir a
propriedade do Estado, ao que S. Ex. os aconselhara
que procurassem o advogado e lhe cxpuzessem o que
acabavam de communicar-lhe; que haviam feito isso
naquelle mesmo dia, ficando assentado com o advogado
que no dia seguinte se installaria a bordo do Independência um homem pago pelo Estado, munido de um documento, que declarasse que o mesmo Independência era
propriedade do Brazil; que se ia reclamar a presença
de dous policiaes para rondarem dia e noite o navio
com o fim de evitar algum incêndio, e que fosse desencaminhado parte do material; que ao mesmo tempo se
pediria que o arsenal se encarregasse de esgotar o dique
e conserval-o até que começassem os novos trabalhos, e,
finalmente, que um empregado nosso iria marcar todo o
material existente nos estaleiros e ofíicinas dos Duclgeon.
Que tinha, sabido na véspera, que Dudgeon pretendia
propor a entrega do navio e todo o material ao governo do Brazil, para libertar-se do contracto : que isso
porém não tinha ficado assentado, nem pôde garantir
cousa alguma ao governo.
Que tinha sido uma infelicidade a fallencia dos
Dudgeon, que ella trazia mais alguns prejuízos para o
Estado, mas que esperava eni pouco tempo ver tudo de-
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cidido, e o navio caminhando para sua final promptificacão.
No dia 28 do mesmo mez expediu o Capitão de Mar c
Guerra João Mendes Salgado o seguinte telegramma:
« Estamos de posse do Independência; convém continuar
<t já trabalhos ; peco autorização para contractar. » A esse
telegramma respondeu o governo, a 29 com o seguinte:
« De accôrdo com a Legação, contracte com todas as garantias o concerto e conclusão do Independência, não excedendo os preços marcados nos contractos para a sua
construcção e concerto. »
Por officio de 3 de Novembro, sob n.° 88, communicou ao Governo Imperial o Capitão de Mar e Guerra
João Mendes Salgado que logo que vira concluída a
relação, que tinha mandado tirar do material existente no estaleiro de J. & W. Dudgeon, ficando o
mesmo material convenientemente marcado com o
signal do Governo Imperial, telegraphára pedindo
ordens para contractar o concerto e conclusão do navio,
afim de evitar as despezas que se estavão fazendo com o
dique, guardas e policiaes, que, a seu pedido, vigiavam,
o navio, além dos empregados do governo que alli se
achavam para fiscalisar os trabalhos. Que o governo se
dignara responder-lhe immecliatamente, o que muito
agradecia, e que no sentido das ordens que tinha recebido escrevera aos Srs. Green, Samuda e á Companhia
— Thames Iron "Works—, pedindo propostas para o
concerto e conclusão do navio.
Que não esperava obter propostas de preços definitivos
para os concertos, porque não era costume alli fazer-se
taes propostas, nem era possível aprecial-as com precisão. Que era opinião do Sr. Capitão-tenente Levei,
e parecia-lhe bem fundada, que o algarismo estipulado
no contracto feito para os concertos pelo Sr. Barão de
Penedo era sufficiente para concluil-os.
Que não podia anticipar se o mesmo se daria com a
conclusão, e se acharia quem quizesse concluir o navio
pelo resto do dinheiro proveniente do contracto primi-
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1,ivo, comquanlo lhe não parecesse possível, porque os
constructores a quem se t i n h a referido t i n h a m pedido
preços mais altos que J. & W. Dudgeon para a construcção do navio.
Que se houvesse differença recorreria ao Governo,
communicando pelo telegrapho; e, se pudesse, continuaria com os concertos sem demora, como esperava, c
não haveria perda de tempo sensível.
Que os concertos podiam continuar, emquanto se'
decidia a liquidação da casa de J. & W . Dugeon, e
para aquillo acreditava que seria conveniente fazer
dous contractos: um para os concertos, que seria fácil,
e outro para a conclusão do navio, que levaria mais
tempo, por se ter que esíudar as especificações, e outros
muitos detalhes.
Em officio de 8 de Novembro, sob n." 23, communicou a Legação em Londres, que no seu officio de 23
do mez anterior tinha reproduzido o telegramma, que
havia dirigido ao Governo Imperial, aos 19 do mesmo
mez, e que estava fazendo as necessárias diligencias
para tornar effectiva a posse do Independência por parte
do Governo Imperial.
Que folgava de informar que os advogados da Legação
lhe tinham declarado que estavam para aquelle fim
tomadas todas as medidas neceessarias, e que aquella
posse não era então disputada por ninguém.
Que o Capitão de Mar e Guerra João Mendes Salgado
lhe tinha apresentado, dias antes, o seguinte telegramma
que o Governo ao mesmo tinha expedido: « Rio, 29 de
Outubro de 1875.—De accôrdo com a Legação conlracte
com todas as garantias o concerto e conclusão do
Independência, não excedendo os preços marcados nos
contractos para construcção e concerto. » Que sciente
de taes determinações havia de dar-lhes a devida execução, como á Legação cumpria.
Por ofíicio da referida data^ sob n."'93, communicou
o Capitão de Mar e Guerra Salgado, que a Companhia o
Thames Iron Works» e os Srs. Samuda e Green tinham
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respondido ás suas cartas de modo m u i Io salisfaclorio,
e quo com os mesmos havia e n t r a d o em negociações e
detalhes a respeito do concerto o conclusão do Independência: que nutria esperanças de decidir o negocio por
toda aquella semana.
Por aviso reservado de 22 do mosmo mez, d i r i g i d o
ao Capitão de Mar e Guerra João Mendes Salgado, declarou o Governo I m p e r i a l que ficava i n t e i r a d o de
quanto o mesmo I b e c o m m u n i c á r a em. officio reservado
de 24 do mez anterior, a respeito das occurreucias que
naqueüa occasião se haviam dado c, que tinham determinado a suspensão dos trabalhos de reparação do encouraçado Independência ; recompiendou que o mesmo
Capitão de Mar e Guerra informasse circumstanciadamente do mais que houvesse occorrido, quando já não o
tivesse feito depois da communicação a que se-referia.
Por aviso de 24 do mesmo mez, dirigido á Legação cm Londres, commuuicou o Governo Imperial
que tinha recebido o seu officio de 23 do mez anterior, sob n.° 22, em que transcrevera o telegramma
de 19, relativo á fallencia da casa Dudgeon, e participara ao Governo os passos que havia dado para
tomar posse do Independência, fazendo acompanhar o
dito officio cia cópia da nota que a mesma Legação
para aquelle fim tinha dirigido ao Governo Brilaníiico,
Que,, logo que recebera o telegramma, dirigira á
Legação o aviso de 22 do mez anterior, do qual já devia
estar de .posse. Que ao que tinha dito naquelle aviso,
cabia-lhe acrescentar, que no dia 29 do citado mez
recebera o seguinte telegrannua do Capitão de Mar
e Guerra Salgado: « Londres, 28—Estamos de posse
•do Independência. Convém continuar já os trabalhos.
Peço autorisação para contractar. »
Que a esse telegramma respondera por outro concebido
nos seguintes t e r m o s : « 29 de O u t u b r o — D e accordo
com a Legação, contracte com todas;.ás garantias o

concerto e conclusão do Independência, não excedendo
11
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os preços marcados nos contractos para construcção
e concerto. »
Que esperava que, nos limites traçados naquelle telegramma, já estivesse celebrado o novo contracto para
a conclusão da dita fragata, e que ancioso esperava as
informações da Legação sobre aquelle assumpto.
Aos 27 de Novembro, expediu a Legação o seguinte
lelegramnia : «Conforme as recommendações expressas
no despacho de 22 de Outubro, julgava dever informar
ao Governo Imperial haver Reed, voltando da Rússia,
offerecido por carta da mesma data seus serviços ao
Governo Brazileiro, para concertar e acabar o Independência, sob sua immediata responsabilidade. Que não
aceitaria intervenção da Gommissão. Que julgava a
proposta Reed a melhor solução da situação, que demais
não parecia adiantar-se, correndo sempre despezas de
dique, seguro e policia. Que Reed devia merecer plena
confiança. »
Aos 30 do mesmo mez dirigiu o Capitão de Mar e
Guerra Salgado o seguinte telegramma:
«Cinco propostas para concertar e concluir o Independência. Uma pede ausentas o desoito mil libras:
as outras todas offorecem fazer a obra por administração.
Parece provável que estas ultimas não importem tanto
como acima, mas sendo impossível assegurar que não excedam os preços dos contractos primitivos, peço ordens.»
A 3 de Dezembro, em offlcio sob n.° 94, communicou o Capitão de Mar e Guerra João Mendes Salgado., transcrevendo o seu telegramma de 27 (a data
do telegramma é de 30), que cumpria-lhe então explicar detalhadamente o que tinha occorrido até aquella
data, e a natureza das propostas que lhe haviam sido
apresentadas, e que em primeiro lugar devia dizer
que a ultima e mais- importante das propostas,— a de
Thames Iron Works—só lhe tinha chegado ás mãos ás
sete horas e meia da noite de 26 e que portanto tendo
telegraphado a 27, como havia feito, não tinha perdido
um momento.

Que mais tarde, no mesmo dia 27, depois de ter expedido aquelle telegramma, tinha sido chamado pela
Legação, e então soubera que o governo havia indagado do estado das cousas, e tinha explicado á mesma
Legação que não estando as propostas nos limites das
ordens terminantes do governo, tinha informado do
caso c pedido novas ordens, no que a Legação pareceu
concordar.
Que dos três estabelecimentos, que mereciam confiança
em Londres, eaosquaes tinha pedido propostas para o
acabamento do Independência; dous— o de Green e o de
Samuda tinham promptamente declarado que só se prestariam a fazer o trabalho por administração e que de
modo algum poderiam determinar preço. Que o primeiro tinha proposto que se. estabelecessem tabellas de
preço para o material e mão de obra, o que era a peior
fôrma de administração para casos da ordem daquelle.
Que os últimos tinham proposto receber uma porcertagem de 2-1 °/0 sobre o custo liquido, excluindo, todavia
certas despezas, que ficariam indeterminadas: que exigiam um adiantamento de £ 30.000, e pagamentos
mensacs das despezas feitas, ficando 20 % dellas em poder
do Governo Imperial, como garantia, para lhe ser paga
na conclusão do trabalho.
Que o de — Thames Iron Works—tinha sido o único,
que se havia prestado a examinar detalhadamente a natureza do trabalho e a apresentar um preço, comquanto
declarasse terminantemente que preferiria fazer a obra
por administração, e que assim também seria preferível
aos interesses do Governo Imporia!, porque na incerteza de poder apreciar bem exactamente a importância do trabalho,, teriam os proponentes de exagerar
consideravelmente os algarismos resultantes dos seus
orçamentos, para se cobrirem de todas as eventualidades.
Que a demora na entrega daquella proposta (Thames
Iron W o r k s ) tinha sido conseqüência da necessidade
de examinar minuciosamente a questão em todos os

,.
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seus detalhes, quer para o concerto, quer para o acabamento, e que não podia rasoavelmente ter sido muito
menor.
Que o mesmo estabelecimento ( Thames Iron
Works) tinha proposto fazer o concerto por £ 42.000,
e o acabamento por £ 160.000, exceptaando, todavia
para o primeiro o material de ferro e madeira que tivesse
de ser substituído, e cuja importância não era possível
precisar, c o material .e objeeto.5 existentes no estabelecimento dos Dudgeon, que pertenciam ao acabamento ; que a importância de tacs objeclos não devia
exceder de £ 16.000, e era de presumir que não chegasse áquella quantia: que por prudência e segurança,
porém, tinha declarado que a importância total seria de
£ 218.000 —concertos c acabamento—.
Que o mesmo estabelecimento tinha apresentado
outra proposta, offerecendo fazer a obra por administração, mediante 17 1/2% sobre a parte relativa ao
concerto, e 20 % sobre a do acabamento, ficando 20%
dos pagamentos mensaes em poder do Governo Imperial,
sem exigir adiantamento algum, o que tornava real a
garantia, emquanto que no caso de Sá muda era illusoria
pelo facto do enorme adiantamento.
Que pela Legação Imperial lhe tinha sido também
remettida uma proposta dos filhos dos fallidos, offerecendo fazerem o trabalho mediante uma pequena porcentagem, pagando-se, todavia, aluguel do estabelecimento
e ferramentas, além de todas as despezas inherentes a
um estabelecimento daquella ordem. Que taes despezas
seriam provavelmente maiores do que as porcentagens
de qualquer dos outros proponentes, além de que não
encontraria o Governo as garantias de conhecimentos
profissionaes necessárias em taes moços inexperientes.
Que tudo induzia a crer que o trabalho feito por administração não chegaria ao exagerado algarismo
acima mencionado; que era provável, porém, que
custasse mais do que os algarismos restantes dos contractos primitivos, que eram cerca de £ 130.000, mas
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que não era de crer os excedesse muito; que, todavia,
não lhe era licito decidir, sem referir ao Governo Imperial o que se tinha dado, á vista das ordens termi.nantes do mesmo governo, para não exceder os preços
marcados nos contractos primitivos para o concerto e
conclusão.
Que cumpria-lhe também mencionar que em qualquer
caso teria o governo de pagar o uso do dique e os serviços
da policia, que guardaria o navio, emquanto estivesse,
no mesmo dique.
Que esperava em breve ter a solução do governo para,
de accôrdo com a Legação, fazer os contractos e começar
os trabalhos, o ver terminada em pouco tempo a conclusão do Independência.
A 3 do mesmo mez expediu o Governo Imperial á
Legação cm Londres o seguinte telegramma: «Recebi
telegramma, 27. Diga preços c condiçõesReed. Informe
sobre telegramma Salgado de 30 de Novembro.»
Por officio reservado sob n."16, de 8 de Dezembro,
communicou a Legação em Londres ao Governo Imperial que tinha recebido o aviso reservado -de 22 de
Outubro anterior, no qual lhe dissera o mesmo governo
que aguardava as informações da Legação para resolver
sobre o que conviria fazer relativamente ao Independência, depois de haver fallido a casa Dudgeon, encarregada dos concertos daquella fragata.
Que sabia que a commissão presidida pelo Capitão de
Mar e Guerra Salgado tinha procurado receber propostas
dosprineipaes constructores navaesdo Tâmisa; masque
ainda ignorava o estado das negociações, quando no dia
23 de Novembro anterior o Sr. E. J. Reed lhe tinha
dirigido, ao chegar da Rússia, a carta, cuja cópia juntava,
na qual offerecia os seus serviços ao Governo Imperial.
Que, á vista das recommendações do governo, contidas no sobredito aviso, de 2á de Outubro, e da importância do proponente, tinha julgado do seu dever dirigir
ao Governo Imperial, sem perda de tempo, o telegramma
de 26 de Novembro, que transcrevia.
,
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Que igualmente pedira ao Commandante Salgado que
lhe informasse do que havia feito a commissão desde
que tinha sido encarregado pelo governo de tomar as
providencias necessárias, de accórdo com a Legação, no
intuito de completar os concertos do Independência. Que
o Chefe da commissão lhe tinha respondido, que na
véspera, isto é, no dia 27 de Novembro, tinha mandado
um telegramma ao governo imformando das propostas,
que haviam sido apresentadas, e dera-lhe uma lista das
mesmas, que eram das seguintes casas: Samuda, Green,
companhia—Thames Iron Works—, e, finalmente, dos
mesmos Dudgeon.
Que á espera da resposta do telegramma, que havia
dirigido ao Governo Imperial, tinha procurado encontrar-se com o Sr. Reed, mas que este já não se achava
em Londres.
Que tendo, porém, recebido o telegramma, que o
governo lhe expedira a 3 daquelle mez, concebido nos
seguintes'termos:«Recebi telegramma de 27. Diga preços
e condições Reed. Informe sobre o telegramma Salgado
de 30 de Novembro», se tinha apressado em telegraphar ao Sr. Reed no sentido das ordens do governo,
e que delle tinha recebido resposta, de que mandaria as
informações pedidas o mais breve que fosse possível.
Que, quanto á segunda parte do telegramma, que deixara transcripto, mandara chamar o Sr. Salgado para
saber o que tinha elle dito ao governo cm seu telegramma de 30 de Novembro, observando-lhe que não
devia deixar de communicar á Legação as propostas que
a commissão transmiti i sse ao governo na conformidade
de suas ordens.
Que lhe declarara porém o Sr. Salgado que não tinha
dirigido ao governo outro teíegramma além do de 27 de
Novembro; pelo que lhe parecia ter havido algum equivoco, e devia suppôr que as informações pedidas pelo
governo referiam-se ás propostas acima alludidas no despacho telegraphico do mesmo Sr. Salgado de 27 de Novembro. Queaquellas propostas lhe haviam sido entre-
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o governo havia ordenado á Legação que informasse
sobre as mesmas, acrescentando naoccasião que o Sr.
Reed por sua parte tinha apresentado igualmente uma
proposta.
Que tal era o estado daquelle negocio, ao qual não
deixaria de dar todo o andamento, que dependesse da Legação, informando ao governo pelo telegrapho das condições do Sr. Reed, bem como do merecimento das
propostas recebidas pela commissão.
Que o governo lhe permittisse, ao acabar o seu officio,
que justificasse o que tinha dito em seu telegramma « que
o Sr. Reed devia merecer plena confiança. »
Que, quando por tal forma se exprimira, tinha sido
porque lhe parecia que o mesmo Sr. Reed, cuja habilidade profissional não podia ser contestada, tinha desejo
particular e orgulho natural em acabar um navio, cujos
planos eram delle, e que para tal resultado empregaria
todos os meios, de que podia fac ilmente dispor pelas suas
relações e posição profissional.
Que a commissão por outro lado, bem que animada
das melhores intenções, teria sempre que lutar com o
espirito mercantil dos constructores, que não podiam
lirar gloria alguma de acabar um navio com planos e
construcção primitiva alheios, e tão somente vantagem
pecuniária de uma situação, que elles sabiam ser má, e
na qual o Governo Brazileiro continuava a incorrer em
despezas consideráveis com aluguel dedique, apólices de
seguro, policia etc., além de grande perda de tempo.
Em officio de 8 de Dezembro, sob n.° 98, informou o
Capitão de Mar e Guerra Salgado ao Governo Imperial,
que no dia 4 daquelle mez lhe tinha declarado a Legação que havia recebido um telegramma do governo,
ordenando á mesma Legação que informasse sobre outro
telegramma delle Salgado, de 30 do mez anterior, de
que precisava ter conhecimento.
Que respondera que nenhum outro telegramma havia
expedido depois do de 27 de Novembro e do qual havia
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dado immedialo••conhecimento á Legação; que julgava
ter havido engano <Ie d a t a , e que tinha entregado ú
Legação copiado telegranima que tinha expedido.
Que a Legação tinha exigido que apresentasse as propostas, que tinha em seu poder para a conclusão do Independência.
Que na segunda feira, 6 daquclle mez, tinha ido á Legação e entregado as ditas propostas, acompanhando-o
na ; mesma occasião o Capitão-tenente Levei, afim de explicar as condições technícasdas mesmas.
Que o mesmo Capitão-lenento Levei ponderara naquella occasião que qualquer demora tornar-se-hia de
dia em dia mais prejudicial, estragando-se o navio e as
machinas, que estavam ao tempo, e que o seu aproveitamento dependia da reinstallaçãodo trabalho promptamente.
Que a Legação lhes tinha declarado, que esperava uma
outra proposta'do Sr. Reed, sem a qual não podia respori-.
der ao Governo Imperial. Que desde logo manifestaram
a sua sorpresa a tal respeito, por não parecer-lhes admissível que se perdesse tempo com proponentes da natureza daquelle, que, não tendo estabelecimento no Tâmisa,
não estava habilitado, c nãoofferecia as garantias technicas especiaes para executar o trabalho em questão.
Que devia assegurar ao Governo Imperial,, que tinha
cumprido religiosamente as suas ordens, communicando
á'Legação tudo quanto tinha occorrido ; e que se de
novo tinha recorrido ao governo havia sido porque as
propostas, que tinha recebido, não estavam nos limites
dos preços dos contructos primitivos, condição expressa
nas ordens do governo.
Em officio reservado, de 45 de Dezembro, sob n.° 17,
communicòu a Legação Imperial em Londres que em
add i lamento ao seu. officio, n." 16, de 8 daqueile mez,
incluía a cÒpiírda communicacão, que tinha recebido
do Sr. Reed, relativa ao modo e condições, mediante
as quaes se encarregaria de completar os concertbs
e acabar o Independência.

:

Que se havia apressado em dirigir ao governo o
lelegramma , cuja cópia também incluía, e confirmando o que nelle tinha cxpendido, devia dizer que o
mesmo Sr. Reed não lhe marcara o preço, por que se
incumbiria das referidas obras, conforme o pedido, que
lhe havia dirigido a tal respeito, de accôrdo com as
ordens do governo contidas no telegranima de 3 daqueile mez, por não se julgar ainda habilitado (elle
Reed) a fazol-o de modo conveniente, sem ter procedido
aos exames e especificações necessárias, que reclamavam
tempo e despezas, que elle não faria sem previamente
saber se o Governo Imperial aceitaria a.base condicional
de qualquer dos expedientes por elle suggoridos, isto é,
sua exclusiva e immediata fiscalisação.
Que ninguém melhor do que o Sr. Reed estava no caso
de obter mais vantajosas condições para a execução das
obras de que se tratava pela sua posição social, pelas
suas relações com os principaes estaleiros da Inglaterra,
suas habilitações profissionaes e experiência em matéria
de semelhantes contractos, adquirida no exercicio de
suas antigas luncções de constructor era chefe do Alrnirantado Inglez.
Que, como provavelmente antes de chegar ás mãos do
governo esse seu officio, teria o negocio já recebido
urna solução, não lhe parecia necessário entrar na apreciação das propostas apresentadas na carta do Sr. Reed,
devendo só acrescentar que, para sua solução, a confiança na pessoa do contractador devia ser condição essencial, agora, mais do que nunca, depois de tantos desastres e contrariedades, por que tinha passado semelhante construcção.
Na mesma data expediu a Legação o seguinte telegramrna:' « Antes de informar telegramma Salgado,
pedi a Reed preços e condições, segundo as ordens
do governo. Recebi hoje longa comniunicacão, propondo três expedientes dependentes todos da sua exclusiva üscalisaçãoe responsabilidade: primo, contraclar
com íirma competente a obra integral sob dirccçãa
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dellc, precedendo seus exames e especificações; secundo,
contractar com as mesmas cautelas a execução da obra
porsecções; tertio, encarregar-se o próprio Recd de
acabar o navio por preço fixo, obrigando-se a que fique
bom vaso de guerra. Elle considera este expediente
mais vantajoso—Reed julga perigosa ao bom êxito da
obra quaesquer propostas sem prévias especificações
dellenosdous primeiros expedientes. Commissãodc Reed
sobre dispendio effectuado será cerca de oito por
cento, incluindo custo, exames, planos, especificações
e superintendência. Reed próprio e seus empregados
nenhuma coinmissão receberão, no terceiro expediente,
que me parece ser melhor, por collocar a conclusão do
navio nas mãos mais competentes. Para poder proseguir
nas negociações com P>eed compete ao?governo decidir,
como questão prejudicial, se aceita a condição da sua
exclusiva fiscalisação e responsabilidade. A cormnissão
informa que o Independência está exposto ás severidades
do inverno, estragando-se diariamente: a demora
augmenta o custo das obras. »
Por telegramma de 16 do mesmo mez, expedido á
Legação cm Londres, accusou o governo a recepção do
telegramma feito pela mesma Legação aos 15 daquclle
mez; e disse que precisava urgentemente saber o preço
fixo de Reed, se fosse aceita terceira hypothese.
Por aviso reservado, de 17 do mesmo mez, accusou
o Governo imperial á Legação em Londres, a recepção
de seu officio de 8 do mez anterior, declarando que ficava
inteirado de quanto nelle se continha.
Que, antes de chegar ás suas mãos aquelle officio,
tinha recebido o telegramma que a mesma Legação lhe
havia feito a 27, communicando que o constructor Reed
se tinha offerccido para concertar e acabar a fragata
Independência,, sob sua immediata responsabilidade e
sem intervenção da commissão brazileira.
Que a referida Legação havia acrescentado que julgava a aceitação da proposta do Sr. Reed a melhor solução daquelle negocio.

Que, para poder resolver sobre tal proposta, precisava de informações minuciosas acerca do constructor
Reed, e, sobretudo, saber qual o preço exigido pelo
mesmo engenheiro. Que por isso tinha expedido á Legação, em 3 daquelle mez, o seguinte telegramma :
< Recebi telegramma de 27. Diga preços c condições
Reed. Informe sobre o telegramma Salgado de 30 de
Novembro. »
Que o telegramma do Capitão de Mar e Guerra Salgado,
a que se referia, era concebido nos seguintes termos:
« Cinco propostas para concertar e concluir o Independência. Uma pede 218.000 libras esterlinas ; outras
offerecem fazer a obra por administração: parece provável que estas ultimas não importem tanto como
acima, mas sendo impossivel assegurar não excedam os
preços dos contractos primitivos, peço ordens. »
Que na véspera tinha recebido o telegramma de 15
daquelle mez, em que tinha a Legação dado conhecimento da proposta do constructor Reed, a qual continha
três hypotheses.
Que sendo essencial saber qual a despeza a fazer, no
caso de ser aceita a 3.a hypothese, que á mesma Legação
parecia a melhor, havia na véspera expedido o seguinte
telegramma :
« Recebi telegramma. Preciso urgentemente saber o
preço fixo de Reed, se for aceita a terceira hypothese. »
Que aguardava a resposta da Legação para resolver
sobre aquelle assumpto.
Por officio de 18 de Dezembro, sob n.° 99, communicou o Capitão de Mar e Guerra Salgado que depois do
seu officio de 8 do mesmo mez nada tinha occorrido que
merecesse ser mencionado; que continuava esperando
resposta do governo ao seu telegramma de 27 do mez
anterior para, do accôrdo com a Legação Imperial,
tratar da conclusão do Independência. Que toda demora
era prejudicial ao navio e materiaes, que se estavam
estragando com o inverno, além das despeza s que se
esta vão fazendo com o dique, policia, etc.
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Que constava-lho que pela Legação havia sido cotoimaiicada ao Governo Imperial a proposta do construclor Reed para o acabamento do navio; que a commissão
não tinha visto tal proposta, nem tinha a mais remota
i d e a d a s condições exigidas. Que não lhe era possível
remetter copias das propostas que tinha recebido, porque a Legação conservava-as em seu poder e tinha declarado que não as podia ainda rcstiluir.
Aos 21 de Dezembro, expediu a Legação o seguinte
telegramma: « Reed vai examinar o navio, promettcndo
dar orçamento approximado dentro de dez dias. Commissão lhe facilitará meios necessários. »
Em officio de 23 do mesmo mez, sob n.° 100, communicou o Capitão de Mar e Guerra Salgado, que incluía
nesse seu officio, cópias de um officio que aos 18 daquelie
mez lhe tinha dirigido a Legação Imperial e do que,
em resposta, tinha endereçado á mesma Legação.
Que, á vista do que tinha occorrido, concluía que as
obras do Independência não seriam recomeçadas logo,
como tinha esperado, e que resolvera mandar fazer a
despeza necessária com a limpeza e pintura para salvar
da ruína o material e navio, tanto quanto possível fosse,
despeza aquella que havia pensado poupar, mas que não
se podia adiar mais.
Que esperava que o governo se dignaria de approvar
aquella sua deliberação, tomada com o fim de resguardar
os interesses dos cofres públicos.

Aos 6'de Janeiro de 1876 expediu a Legação Imperial
em Londres o seguinte telegramma : « Reed. depois
de uma vistoria minuciosa, informa achar-se o Independência com importantes defeitos primitivos, além dos
estragos do lançamento. Ser excessivamente desvantajoso ao governo • contractar por preço fixo, devendo o
contracto necessariamente abranger todas as obras

eventuaes, mas talvez desnecessárias . Reed recommenda
como meio mais econômico do acabar eííicazmenle o
navio, fazer as obras por administração, por contraclos
parciaes e successivos — expediente adoptado peloalmirantado em caso análogo : oíTerece dirigir einspeccionar
as obras; fazer contractos, íiscalisar todas as contas,
tendo de tudo absoluta responsabilidade, mediante onze
mil e quinhentas libras sterlinas. No estado clascousas
o plano Reed parece-me o único pratica vel. »
O aviso de 19 do mesmo mez, dirigido á Legação
Imperial cm Londres , accusa a recepção de vários
ofíicios e tclegrammas e dèscnvoividamente trata da
proposta do engenheiro Rccd .
Em aviso da mesma data, dirigido ao Capitão de Mar
e Guerra Salgado, accusou o Governo Imperial a recepção dos ofíicios de 3, 8, 18 e 23 do mez anterior, versando
todos sobre o encouraçado Independência.
No primeiro daquelles officios prestara o mesmo Capitão de Mar e Guerra informações sobre as propostas,
que recebera para o concerto e conclusão do Independência, propostas, a que já se tinha referido em telegramira, que trouxera a data de 30 de Novembro, mas
que tinha expedido a 27, como depois foi explicado.
Que tinha lido com interesse os referidos officios, pelos
quaes tivera mais uma prova do quanto tinha o Capitão
de Mar c Guerra Salgado se esforçado para remediar os
transtornos que tinham havido nos negócios concernentes á construcção do Independência.
Que, entretanto, como desde que se dera o sinistro,
que soffrêra o mesmo Independência ao ser lançado ao
mar, tinha julgado o governo indispensável que interviesse nos assumptos ao mesmo navio relativos a
Legação Imperial em Londres , acabava por isso de
expedir-lhe as necessárias instrucções, autorizando-a a
contractar com o constructor E. J. Reed, : que á mesma
Legação apresentara unia proposta, .as obras de que
ainda carecia aquelle navio para sua final conclusão.
Que, portanto, se entendesse com a Legação, a cujas

t
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datenniiiações daria, assim como os demais membros
da commissão, o devido cumprimento.
Aos 22 de Janeiro, expediu o Governo Imperial á Legação, o seguinte telegramma: «Pelo Neva vão instrucções para contractar com Reed, aceita preliminar
exigida. »
Em officio de 4 de Janeiro do mesmo anno, sob n." 5,
dirigido ao Governo Imperial, cpmmunicou o Capitão
de Mar e Guerra João Mendes Salgado, que no dia 1."
daqueüe mez tinha recebido o aviso reservado a elle
dirigido aos 22 de Novembro anterior, sob n.° 2787,
determinando-lhe que informasse circumstanciadamente a respeito do que tinha occorrido depois da
suspensão dos trabalhos de reparação do encouraçado
Independência.
Que devia dizer, que por todos os paquetes das linhas
regulares da Franca e Inglaterra se tinha dirigido ao
governo dando conta de tudo quanto havia acontecido.
Que restava-lhe mandar cópias das propostas que
tinha recebido para a reparação do Independência, e se
não o havia feito, era porque a Legação ainda não lh'as
tinha restituido e dizia precisar clellas.
Que continuava a esperar pela decisão do Governo
Imperial para dar principio aos trabalhos, e resolver,
de accôrdo com a Legação, as duvidas suggeridas pela
massa fallida de Dudgeon & C."
Que tinha reformado as apólices do seguro em seu
nome, e havia tomado outras providencias relativas á
conservação do material do navio e suas machinas.
Que ia mandar o Gapitão-tenente Pompeu á Birmingham, a fim de examinar o armamento, corrcame e
outros objectos do Independência, que estavam depositados em casa dos fabricantes, por especial favor.
Em offlcio reservado, sob n.° 2, de 8 cie Janeiro,
dirigido ao 'Governo Imperial, communicou a Legação
em Londres que, em resposta ao telegramma, que fizera
a 14 de Dezembro anterior, cuja integra reproduzira
em seu offlcio n." 17 de 15 do mesmo mez, receberá o
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seguinte despacho telegrapliico (reproduz o telegramma de 16 de Dezembro de 1875).
Que prevenira immediatamente o Sr. Reed dos desejos do governo, e na conformidade do que elle lhe
promettera, telegraphára em 21 de Dezembro (reproduz o telegramma).
Que no dia 4 daquelle mez o Sr. Reed tinha procurado a Legação, e n'uma larga conferência expuzera
as suas vistas, cm relação ao Independência, depois dos
exames minuciosos, a que havia procedido, acompanhado pelos Srs. Salgado e Levei, que lhe tinham fornecido todos os meios, de que precisara.
Que o Sr. Reed explicara alguns pontos technicos a
proflssionp.es, que serão objecto de um relatório especial e que se referem a defeitos sérios da construcção
primitiva do Independência, como sejam as suas condições,
estanques e outras faltas importantes. Declarara que algumas obras do concerto haviam sido feitas inutilmente ; e, resumindo finalmente as suas idéas, dissera
que no estado das cousas era impossível fazer-se uma estimativa do preço das obras necessárias para acabar o
Independência.
Que as obras tinham de ser feitas successivamente á
proporção que se tivesse experimentado o resultado de s
trabalhos realizados : que era pois impossível determinar desde logo a sua importância, a qual era de na*
tureza incerta. Que o contractador, que tivesse de contemplar todas as eventualidades, teria então de deixar
uma grande margem, que as abrangesse todas, afim de
cobrir os seus riscos. Que o Sr. Reed considerava, portanto, muito desvantajoso o expediente de contractar as
obras por preço íixo, que teria também o inconveniente
de suscitar difficuldades com o contractador, interessado em executar o menos trabalho que fosse possível.
Que fazer as obras por administração implicava por
outro lado o perigo de exagerar as obras sobre as qunes
tinha o contractador de receber uma commissão proporcional.
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Que, din tá es circtimslanciiis. suggenrao Sr. iíecil
o expediente já adoptado pelo Ainrirantado em caso a n á logo, isto é, tendo quebrado o constructor durante a
construcrão de um navio cncouraçado por conta do Governo Inglez, acabar-se o navio pelo systcma de administração, por meio de contractos parciaes e successivos.
Que devendo, porém, em semelhante caso ser de todo
independente quem representasse os interesses do Governo Imperial, o Sr. Reed propuzer;; que a pessoa
encarregada de dirigir o concerto e acabamento do Independência recebesse uma quantia fixa, 'tendo a seu
cargo toda a responsabilidade da obra confiada aos seus
cuidados. Que nesse sentido lhe tinha dirigido o Sr.
Reed a carta cuja cópia juntava, que tinha recebido na
véspera, pelo que havia passado logo ao governo o
telegramma de 6 de Janeiro.
Que recommendando o plano do Sr. Reed, como único
praticavel, tinha tido em vista as dificuldades, com que
leria de lutar a commissão brazileira, se fosse encarregada de fazer por administração as obras, de que se
tratava. Que faltava-lhe a. pratica necessária para fiscalisar eficazmente a importância dos trabalhos realizados, custo de mão de obra, preço de material, etc.,
como já uma vez lhe havia declarado o Sr. Levei que
faltava ter á sua disposição pessoal sufflciente e. adestrado, para dirigir einspeccionar os operários inglezes,
sem mencionar a espinhosa tarefa dos contractos parciaes com pessoas, que se colligariam para impor condições onerosas, aproveitando-se da posição desvantajosa,
em que nos achávamos collocados.
Que : a ninguém, melhor do que o Sr. Reed, se merecesse
a -confiança plena do Governo Imperial, como julgava
que a devia merecer, se poderia incumbir a difíicil
execução .das obras do Independência, o qual sob a sua
vigilante direcção ficaria um vaso de guerra, como era
para desejar. Que entretanto aguardava as ulteriores
-ordens do Governo Imperial, que seriam fielmente executadas, como lhe cumpria.

Por aviso reservsdo de 3 de Março, dirigido à Lêgação Imperial em Londres, accusou o governo a
recepção do ofllcio reservado sob n.° 2, de 8 de Janeiro
anterior, que a mesma Legação lhe havia dirigido.
Que inteirado do conteúdo do officio c do da carta
do Sr. Reed, que por cópia o acompanhara, nada tinha
a acrescentar ás instrucções que havia expedido pelo
Neva á sobredita Legação aos 23 de Janeiro anterior.
Que aguardava o resultado do procedimento da Legação, á vista das ditas instrucções.
O aviso datado de 19 de Janeiro de 1876, expedido
pelo Neva, faz um resumo dos officios de 8 e 15 de Dezembro da Legação, transcreve diversos telegrammas
delia e autoriza-a a celebrar com o engenheiro Reed
o contracto para o concerto e acabamento do Independência sob a exclusiva e immediata inspecção e responsabilidade do mesmo Reed. Recommenda-se á Legação que procure realizar o contracto com todas as
garantias de fiel e prompta execução, tendo também
muito em vista a máxima economia c não esquecendo
o seguro com reaesj garantias.
Indica a conveniência de serem os pagamentos, segundo o contracto, que celebrar a Legação, feitos sempre
com as convenientes seguranças, na proporção do trabalho realizado.
Segundo informou o Capitão de Mar e Guerra Salgado,
das quantias, de que tratam o contracto primitivo e o
que foi celebrado para o concerto do Independência,
resta despender a sornma de cerca de £130.000. Não
sabe o governo quanto exactamente se gastou das
£ 27.000, que pelos seguradores foram postas á, disposição da Legação, e, por isso, recommenda a eèta que
declare positivamente o saldo, que ainda temos disponível das alludidas quantias.
Ordena que, feito o contracto autorizado pelo mesmo
aviso, regressem immediatamente para o Brazil o Gapitão-tenente Levei e todos osauxiliaresda commissão.
Recommenda que a Legação informe se será preciso ou
13
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conveniente que fiquem na Europa até a conclusão do
navio o Commandante, Capitão de Mar e Guerra Salgado,
e o immediato, Capitão-tenente Pompeo.
Outrosim recommenda que a Locação informe se ó
necessária a presença do Capitão-tenente Brac.onnot na
Inglaterra para o assentamento da machina fabricada
sob sua mspecção na casa Ponn & Sons, ou si desse serviço se encarregará Rtíed, semprejuizo de sua perfeição.
Informará ainda a Legação se será necessária a presença do Sr. Salgado na Inglaterra para a aceitação e
collocaçao da artilharia encommendada á casa Withworth.
O governo declarou que preferia que o contracto
fosse feito a preço certo; mas á vista das ponderações
0 br. Reed autorizava a Legação a contractar a obra
por administração, com todas as garantias e a máxima
economia.
Em offlcio de 17 de Fevereiro accusa o Capitão de
Mar e Guerra Salgado o recebimento do aviso de 19 de
Janeiro em que se lhe communicára que a Legação receberia mstrucções para tratar com Rced.
Cumprindo a ordem contida no dito aviso puzera-se á
disposição da Legação, que lhe declarara que ia contractar com Reed as obras do Independência e que requisitam do mesmo Capitão de Mar e Guerra os planos,
especificações e mais detalhes do navio, bem assim
todos os contractosde machinas, artilharia, etc. etc.
1 Bde o Sr. Salgado que o Sr. Ministro determine o
destino que deverão ter os membros da commissão por
elle presidida.
Por offlcio reservado, n.» 3 de 23 de Fevereiro, accusa
o Sr. Barão de Penedo a recepção do Aviso de 19 de
Janeiro contendo as instrucçOes para a conclusão do
Independência.
Preveniu logo o Sr, Reed das instracções do governo,
e tomou as providencias necessárias para dar promptò
andamento ás obras da fragata.

Não pôde ainda informar o governo de todas as tfar-

ticularidades que se prendem à tarefa que lhe foi
confiada; assegura porém que serão ellas attendidas e
que fará quanto em si couber para corresponder á confiança que o governo nelle depositou.
Em offlcio de 15 de Março communica o Capitão de
Mar e Guerra Salgado que o Capitão-tenente Levei lhe
participara que a Legação Imperial em Londres o dispensara da commissão fiscal do Independência, determinando-lhe que partisse com seus auxiliares para o Rio
de Janeiro, visto estar celebrado o ajuste com o Sr. Reed
para o acabamento do navio.
A 21 de Março expediu o Sr. Barão de Penedo ao
governo o seguinte telegramma :
« Assignei contracto com Samuda para acabamento
« Independência, sob direcção Reed. Principiarão obras
« dentro sete dias, devendo durar mais de um anno.
« Gommuniquei ordem a Levei e ajudantes para regressa« rem Brazil immediatamente, presença aqui de Salga« do, Braconnot, Pompeuinteiramente desnecessária.»
Em oflicio reservado, n.° 4 de 30 de Março, communica o Sr. Barão de Penedo :
Que aceita pelo governo a proposta do Reed pára
concluir o Independência e prevalecendo a idéa de
fazer-se a obra por administração, dirigira-se a Reed,
comniunicando-lhe que recebera autorização do Governo
Imperial para aceitar o seu offerecimento. Convidára-o
para ser agente liscal do governo e para proceder á sua
tarefa, logo que lhe remettesse S. Ex. todos os papeis
relativos ao assumpto.
Que o Sr. Reed respondeu, agradecendo e declarando
que se occuparia com a maior solicitude e promptidão
da conclusão do Independência. Aguardava os planos,
desenhos, etc. etc.1
Refere-se o Sr. Penedo a três cartas anteriores do
Sr. Reed a respeito do Independência. Em uma dellas
diz este senhor:
Que a causa principal dos accidenle» do navio foi a
falta de cpmpetente fiscalisação.
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Que eâta pôde agora ser effectiva quando feita por
elle e seus empregados, isto pela grande pratica que
tem.
Que antes de collocar-se a quilha do Independência
mandara elle (Rced) por seus empregados examinar a
solidez da carreira sobre a qual devia ser construído o
navio; mas que haviam elles sido despedidos pelos
Dudgeon, aceitando a commissão brazileira a declaração destes de que era sufliciente o esteiamento. Esta
foi a causa primordial do desastre do lançamento e dos
conseqüentes prejuizos.
Para encarregar-se da conclusão do navio propõe três
expedientes:
l.° Considerar que se trata de construir um,navio
novo, preparando as especificações, etc. e pedir propostas a constructores idôneos para fazerem a obra sob
a íiscalisação delle Reed, celebrando, de accôrdocom
seu parecer, a Legação os contractos.
2.° Preparar a obra por secções e fazer a Legação, de
accôrdo com Reed, diversos contractos, com outros
tantos constructores.
3.° Gontractar elle directamente com a Legação a
obra, tomando a responsabilidade dos contractos paKciaes com os constructores que lhe convierem.
Explica Reed o que chama vantagens e desvantagens
dos três expedientes.
A ser aceito o 1.° só poderá a Legação celebrar o
contracto com uma firma, que esteja no caso de cumpril-o estrictamente. A desvantagem desta resolução
será acarretar ao governo duas origens de importantes
despezas: l.a os honorários de Reed e de seus empregados, que no estado, em que se acha o Independência,
sendo a obra a fiscalisar muito mais. trabalhosa do que
se se tratasse de um navio novo, em vez de importarem
em 5 % do valor da obra se elevariam a 7 1/2 ou 8 %;
2.° o estado do navio fará com que qualquer constructor ao seu orçamento em globo addicione uma grande
somma para prevenir qualquer prejuízo por obrasuper-
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venientc que não pôde agora ser calculada. Só ha duas
ou três casas no caso de fazerem a obra e por certo se
aproveitarão da situação difficil de um governo, que
ellas sabem que pôde pagar.
O 2." expediente terá a vantagem de não obrigar a
Legação a entregar a obra toda a uma só firma, podendo
fazer contractos parciaes e successivos; mas trará a
desvantagem de não poder-se desde já calcular quantum da obra toda.
O 3." expediente tem a desvantagem de o collocar
(Reed) na dupla posição de contractador e fiscal. Que
não é, porém, a primeira vez que isso lhe acontece,
pois assim já aconteceu com diversos navios que tem
construído em taes condições. Que não visa só a
lucro; mas principalmente á gloria de construir um
navio perfeito. A vantagem para p Governo será ter
um preço certo, o mais razoável possível, porque
ninguém melhor do que elle Reed pôde obter preços
baixos nos contractos parciaes com os construclores.
Accresce que assim ficará o Governo tranquillo, na certeza de que a obra será a mais perfeita.
Qualquer, porém, que seja o expediente adoptado , é
para elle condição imprescindível ser o único responsável pela obra, sem fiscalisação ou intervenção de quem
quer que seja.
Em outra das alludidas cartas diz o Sr. Reed que
tendo meditado bem sobre a questão Independência
convenceu-se de que não é prudente, nem praticarei,
aceitar o 3.° expediente, a que se referira na carta anterior.
Pensa agora assim porque achou no navio muitos defeitos além dos que são devidos ao desastre, sendo por
isso necessário tomar-se uma grande margem para despezas eventuaes, o que importaria em grave ônus para
o governo.
Aconselha, pois, que se faça a obra por administração,
mediante diversos contractos successivos,.

Offerece-se nesta hypolhese o Sr. Reed para tomar a

ir
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Si a completa fiscalisação das obras, ficando responsável
pela entrega do navio perfeito, recebendo pela fiscalisação das obras £ 9.000 e £ 2.500 pela fiscalisação das
contas, mão de obra, operários, materiaes, etc. Total
£11.500.
Chama o Sr. Barão de Penedo a attenção do Sr.
Ministro para a 3.a das cartas, a que se refere, na qual o
Sr. Reed descreve o estado do Independência depois
da vistoria,, que fez em companhia do Capitão-tenente
Levei e de outros oíficiaes da Commissão Brazileira.
Diz o Sr. Reed que estes senhores concordaram com
elle em que ha outros sérios defeitos no navio, que
precisam ser remediados, além dos que foram causados
pelo accidente que occorreu no lançamento.
Os principaes dos alludidos defeitos são :
Não terem sido feitas, na construcção primitiva, á
prova d'agua as cobertas e outras divisões e compartimentos.
Não ter sido feita como estava designado nas especificacSes a juncção das plataformas^ que se acham por
baixo da coberta inferior em cada extremidade do navio,
com o costado do mesmo. Fizeram-se obras de natureza muito inferior, que teriam por conseqüência que
muita água penetrasse nessas partes do navio. E'preciso fazer tudo de novo. Neste ponto está certo Reed
de que com elle devem concordar os commissarios brazileiros.
Terem sido retirados, inutilmente, depois dodesastre,
a maior parte dos conlpartimentos estanques do fundo
do navio.
Existirem defeitos no fundo do navio, cujos compartimentos estanques não foram experimentados, como
era indispensável, SuppõeReed que a maior parte da obra
não supportaráaprova d'agua, devendo portanto ser reprovada. Refere-se só á parte do navio que não soffreu
em conseqüência do desastre.
Ser o trabalho de rebites em grande parte de qualidade inferior, necessitando concerto mesmo nos póritos
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que não foram abalados pelo desastre. Observa que a
especificação do navio, em cuja preparação auxiliou
Reed os commissarios^ providenciou sobre a devida
execução e experiências das obras supramencionadas.
Rcceiar Reed que não sejam sufficientemente sólidas
algumas partes do navio, devendo ser substituídas por
outras; por exemplo : os pés de carneiro que deviam ser
ocos, com o fim do obter-se grande força em proporção
ao peso, como havia especificado para o Independência,
são massiços, de diâmetro comparativamente pequeno.
Entende que alguns desses pés de carneiro devem ser
substituidos e acrescentados outros em certos lugares;
bem assim que se deve fazer certas obras em conseqüência de uma modificação feita no vigamento.
Haverem defeitos no convéz, como sejam a má disposição das chapas perto das torres. Devem ser as chapas
substituídas, ou será necessário introduzir juncções supplementares.
(
Terem sido perfuradas as plataformas de ferro para
se adaptar uma coberta de madeira, inteiramente desnecessária.
Ser preciso submetter a uma revisão a ]uncção das
cobertas de ferro e madeira, esperando Reed que será
possível tornal-a á prova d'agua. Ha lugares no cbapeamento que precisam ser calafetados efficazmente aíimde
que o navio não faça água, quando inclinado navegando
á vela, ou em outras circumstancias.
A maior parte das carlingas, debaixo das abitas, cabrestante, etc., em vezde serem feitas de teca ou carvalho massiço, haverem sido feitas de pinho e simplesmente cobertas com uma folha de teca, para parecerem
que são feitas desta madeira. Algumas destas fracas
carlingas de madeira de pinho foram collocadas onde
deveriam existir carlingas de ferro. Os próprios cabrestantes e as abitas precisam ser substituidos.
Terem sido mal formados os mastros do navio, prescindindo-se de precauções especiaes para dar-lhes a
necessária força.

—m ~
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•Diz o Sr. Ree,d. que é desnecessário expor mais extensamente, os defeitos do Independência; declarando ao
mesmo tempo que não é por desejo algum de censuraios oííiciaes da Commissão Imperial que falia com franqueza a respeito do navio.
Tendo sido chamado para dar parecer e conselho
devia ser franco.
Acrescenta que se deve ter presente que os oíficiaes
brazileiros tiveram outros deveres a cumprir, alguns
delles em França, e em circumstancia alguma se poderia esperar que officiaes da patente dos de que se trata
pudessem empregar no navio a constante vigilância a
respeito dos pormenor.es das obras, qualidade dos materiaes e da mão de obra, vigilância tanto mais necessária quando se tratava de obra confiada a uma casa
que nunca havia construído encouraçados de grandes
dimensões.
Não admira que offlciaes, mesmo com a experiência
do Gapitão-tenente Levei em matéria de construcção,
mas que não tiveram occasião em seu paiz de adquirir
pratica em construcções tão especiaes, como são as de
encouraçados das dimensões do Independência, tenham
deixado de conseguir a execução satisfactoria das obras
de que se trata.
Termina o Sr. Reed reiterando a exigência de, no
caso de serem seus serviços aceitos, serem as obras
feitas sob sua exclusiva responsabilidade para cora a
Legação e o Governo Imperial.
No dia 2 de Março recebeu a Legação outra carta
do Sr. Reed aconselhando-a a contractar as obras do
Independência com a casa de Samuda Irmãos, nos termos
que constam de uma carta dirigida áquelles constructores pelo Sr. Barão do Penedo. Nesta carta diz o
Ministro que autorizado pelo Governo propunha a celebração do conlracto com aquella firma para conclusão
do Independência sob a fiscalisação e inteira responsabilidade do engenheiro Reed. Com effeito segundo as
cláusulas propostas pelo Sr. Barão de Penedo fica a casa

construo tora sob a completa fiscalisação de Reed. A
obra, feita por administração, deverá concluir-se no
prazo de 12 mezes.
As condições propostas foram previamente examinadas
pelos advogados da Legação e por pessoas competentes
que as acharam sufíicientes para garantirem a execução
das obras.
Com algumas alterações de insignificante alcance,
aceitaram Samuda Irmãos as condições propostas pelo
Sr. Barão de Penedo.
Não pôde ser imposta a condicional aceitação do
navio porque as obras serão feitas por administração e
pagas successivamente por trabalho realizado, e assim
a aceitação é implícita e portanto effectuada.
« Pelo que toca ás garantias do Sr. Reed (diz o
« Sr. Barão de Penedo) sobre cuja capacidade moral e
« idoneidade me expenderei em outro trecho deste
« officio, parece-me obvio que não sendo elle o con« tractador mas sim o nosso agente, representante e
« fiscal;, não havia mais garantias que pedir-lhe. A
« sua intervenção é toda de confiança, e essa confiança
« é indispensável deposital-a em alguém.»
Assim ficou celebrado o contracto, ficando a cargo de
Reed tudo quanto se refere á execução do mesmo contracto e ao acabamento final do navio.
Com o mesmo ollicio remetteu o Sr. Penedo cópias
das propostas recebidas pelo Capitão de Mar e Guerra
Salgado para o acabamento do Independência, depois da
quebra dos Dudgeon.
Referindo-se a um tópico do aviso do Sr. Ministro
diz o Sr. Penedo que essas propostas só lhe foram communicadas pelo Sr. Salgado depois de haver elle Barão
recebido o telegramma de 3 de Dezembro de 1873; sendo
que foi S. Ex. quem as pediu áquelle Capitão de Mar
e Guerra.
E acrescenta «Tal era o modo por que a commissão
julgava obrar de accôrdo com a Legação, segundo
lhe ordenara V. Ex. »
14 .
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Diz que dessas propostas a única, que apresentou
preço fixo, mas com razão julgado excessivo pelo Sr.
Ministro, foi a da companhia Thames Iron Works, que
entretanto não aconselhava a adopção desse expediente.
As demais tratavam de obras por administração e as
que seriamente poderiam ser aceitas eram asdaThamcs
Iron Works Comp. c de Samuda Irmãos.
O Sr. Salgado entregou á Legacão todos os documentos
relativos á construccão do Independência. De taes documentos envia o Sr. Penedo cópias, e deiles se vê que
resta ainda a pagar as seguintes quantias:
AArmstrong
A Whilwortl)
Aos advogados Dawes

£ 2.551.13.4
£ 21.732.19.8
£
524.10.0
24.809.3.0

Do saldo de £ 27.000 recebido dos seguradores e depositado no Union Bank receberam os Dudgeon, de conformidade com o ajuste de Maio de 1875. £ 26.835.5.0
Ficando aquelle fundo reduzido a
£ 164.15.0
Os seguradores pagaram desde a data
daquello ajuste a quantia de
£ 1.833.5.4
Dando como saldo em nosso favor, em
conta conjuncta
£ 1.998.0.4
Com os juros vencidos no Banco até o
dia 1.° de Março de 1876
£
41.11.9
£ 2.039.12.1
Dera o Sr. Penedo instruccões urgentes aos advogados da Legacão para cobrança das quantias ainda devidas pelos, seguradores, as quaes podem elevar-se a oito
ou doze mil libras.
Vê-se pois que a somma de £ 15.000 que o governo
deveria pagar em virtude do contracto de Maio ficou
intacta.
Remetteo nosso Ministro a demonstração das despezas
feitas com o Independência até 26 de Fevereiro de

1876. A totalidade das mesmas é £ 370.610.12.10,
réis 3.294:316^811 ao cambio de 27. Nesta quantia está
incluída a de £ 17.150, metade da oitava prestação do
casco que somente seria devida depois de lançar-se o
navio ao mar, e que o Sr. Salgado adiantou aos Dudgeon
por equidade, segundo allegou, e a de £ 2.220 adiantada
aos mesmos Dudgeon « por conta de futuras prestações»
afim de completar o pagamento a Reed dos planos da
fragata.
Por intermédio do Ministério de Estrangeiros recebeu
a Legacão a conta na importância de £ 1521.6.6 do aluguel e outras despezas do dique de Woolwich. Os
Dudgeon nada pagaram pelo mesmo dique, facto de que a
commissão fiscal tinha conhecimento; mas de que a
Legacão só foi informada depois da quebra daquelles senhores .
Diz o Sr. Barão do Penedo que agora é fácil comprehender o motivo por que elles, allegando não haver outro
dique disponível no Tâmisa, tanto insistiam em que
fosse o Independência para o de Woohvich, pertencente ao
governo. Calculavam livrar-se da responsabilidade do
aluguel que recahiria sobre o Governo Imperial.
Para limpar esto dique, que estava cheio de lama, foi necessário fazer grandes despezas, além de obras especiaes,
que teremos de desfazer para repor o dique no seu estado
anterior, e pelo que temos de pagar ao Governo Inglez.
Nessa épocha, diz a Legacão, achava-se todo a commissão em Pariz, havendo abandonado depois do desastre
a nossa fragata, declarando-a incapaz de qualquer concerto, e aconselhando como único recurso fazer-se a todo
custo outro navio.
Em apoio deste alvitre soccorrêra-se o Sr. Salgado do
parecer do almirantado, que aliás sustentara b contrario,
e até recusara assignar o accôrdó, polo qual fazia a Legacão
o ultimo esforço para salvar as £ 27.000, que serviam de
base ao ajuste de Maio de 1875.
Inquirindo do motivo da demora em entrar o navio
em um dique, foi a Legacão informada pelo Sr. Moreaux,
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üflica pessoa que então se achava em Londres, do estado
do clique e das obras que nelle se faziam.
Assim, diz o Sr. Barão do Penedo, a fraude premeditada
pelos Dudgeon, sem encontrar obstáculo no zelo da commissão, foi causa de mais essa despeza por conta do Thesouro.
Existia na Delegacia do Thesourp o credito de £ 60.000
para o Independência; deste credito mandará tirar a Legação £524.10.0 para pagar aos advogados e £3.833 para
pagar a Reed a primeira das três prestaçSes em que
foi dividida a quantia de£ 11.500 ajustada como prêmio
da fiscalisação das obras, etc.
Referindo-se aos materiaes destinados ao Independência
avaliados pelo Capitão de Mar e Guerra Salgado em
£ 16.000, diz o Sr. Penedo que nos é agora contestada a
propriedade de taes materiaes, o que muito o sorpreendêra á vista da .declaração, que de olHcio lhe fizera o
mesmo offlcial, de estar pago todo o material destinado
ao Independência e existente no estaleiro e ofíicinas dos
Srs. J. & W. Dudgeon e arsenal de Woohvieh.
Apparecendo esta duvida, mandou o Sr. Penedo chamar
o Sr. Salgado que se achava em Paris, e elle informou
que os materiaes tinham sido pagos pela commissão,
ou que tal era a sua opinião.
Respondeu S. Ex. que não podia ser matéria de opinião se taes materiaes haviam sido ou não pagos e exigiu
provas do pagamento. O Sr. Salgado acrescentou que
os materiaes não tinham o valor de £16.000 mas talvez
de oito a nove mil, e que não se recordava de haver informado ao Sr. Ministro terem elles o valor de £ Í6.000.
Resolveu a Legação mandar intimar os Dudgeon pelos
meios legaes, para entregarem os ditos materiaes.
Feito o contracto, communicou o Barão de Penedo ao
Sr. Salgado que o Sr. Levei e todos os auxiliares da
commissão deviam seguir para o Brazil.
Declara que é desnecessária a presença do Capitão de
Mar e Guerra Salgado e do Gapitão-tenente Pompeu em
Londres.
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A artilharia pôde ser aceita á vista dos contractos, e
collocada sob a direcção do Capitão de Mar e Guerra
Silveira da Motta.
Reed se encarregará do assentamento da machina, de
accôrdo com a casa Pen &Sons, sendo portanto também
desnecessária a presença do Capitão-tenente Braconnot
na Europa.
Todos os membros da commissão estavam ausentes
de Londres, tendo-lhe o Capitão de Mar e Guerra Salgado officiado declarando que seguia para o Continente
em virtude de ordem do governo.
Referindo-se ao trecho,do officio, que lhe fora communicado, em que o Sr. Salgado diz ao Sr. Ministro
que manifestara sorpresa ao Sr. Barão de Penedo quando
elle annunciára que esperava uma proposta de Reed,
por não ser admissível, na opinião do Sr. Salgado, que
se perdesse tempo com proponentes da natureza daquelle, que não tendo estabelecimento no Tâmisa, não
estava habilitado e não offerecia garantias technicas especiaes para executar semelhante trabalho; tem o Sr. Barão
de Penedo unicamente de afíirmar que nem o Capitão
de Mar e Guerra Salgado nem o Capitão-tenente Levei
jamais lhe manifestaram tal sorpresa. Quando S. Ex.
annunciára a proposta de Reed, o Sr. Levei pronunciara
estas simples palavras : então acabou a commissão.
Sorprendido ficou S. Ex. de que a commissão ainda
não soubesse quem é Mr. Reed, esquecendo-se de que
ella própria lhe pedira os planos para o Independência.
Termina o Sr. Barão de Penedo o seu oíHcio, agradecendo ao Governo a confiança, que nelle depositou, assegurando que tem completa convicção de que Mr. Reed
desempenhará cabalmente o contracto que celebrara, e
que o plano adoptado era o único praticavel no estado
das cousas. Sobre a idoneidade de Reed faz o nosso Ministro largas considerações, bem assim sobre o desejo
que terá aquelle constructor de fazer de uma carcassa
alquebrada, um vaso de primeira ordem, cujos planos
são seus.
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Em ofücio n.° 24 de 9 do Abril de 1876, informa o
Sr. Salgado:
Que estando em Lorient recebera um telegramma do
Barão do Penedo, communicando que' os Dudgeon recusavam entregar o material destinado ao Independência.
Que partira para Londres e declarara ao mesmo
Sr. Barão do Penedo que todo o material destinado ao
Independência e existente nos estabelecimentos dos Dudgeon e no arsenal de Wooíwich era propriedade do
Governo Imperial.
Que os representantes dos Dudgeon contestam o nosso
direito sobre o material que não está trabalhado; mas
que com um pouco de habilidade será fácil provar o
contrario.
Que logo depois da quebra dos Dudgeon tivera o cuidado de mandar relacionar e marcar com a marca do
governo todo o material destinado ao Independência
existente no estaleiro e oficinas, e mandara pintar
grande parte do mesmo material, sem que pessoa alguma fizesse observação.
Que esperava que tal duvida desappareccsse, logo que
resistíssemos á pretensão que se apresentava.
Ofíicio da Legacão em Londres de 15 de Abril de 1876.
Remette o Sr. Penedo uma carta, que lhe dirigira o
Sr. Reed acerca do Independência. Desta carta consta
que, tendo-se desmanchado diversas partes illesas do
navio, verificára-se que grande parte do material era
de má qualidade e a mão de obra defeituosissima.
Uma grande parte do forro do fundo do navio é de
natureza defeituosa de modo que é realmente vergonhoso .
Muitas das taboas têm considerável quantidade de
branco nas bordas e são portanto impróprias, outras
são de dimensões defeituosas e têm outros defeitos que
foram remediados introduzindo-se emendas.
As cavilhas das chapas são de ferro de qualidade inferior, quando deveriam ser de farroda melhor espécie.
Muitas destas cavilhas sendo experimentadas que-

braram-se, e é de receiar que haja necessidade de substituir-se a maior parte dellas.
Alguns dos accessorios dos compartimenlos estanques
do duplo fundo em vez de serem de ferro forjado são
de ferro fundido, que é material mais barato, porém
inteiramente impróprio. Muitas dessas pecas já estão
muito estragadas. Todas devem ser substituídas por
outras de ferro forjado.
Grande parte do material empregado nos travessões
entre os váos, que deveria ser teca solida é pinho
da mais ordinária qualidade. Todos esses travessões
deverão ser substituídos por outros de teca.
Uma grande parte do enchimento de teca no costado
do navio foi collocado com tanta negligencia que em
uma extenção considerável nem se quer adhere ás
chapas e deixa tantos vãos que expõe a estragos a superfície exterior e até as chapas da couraça. As próprias
chapas não foram assentadas exacla e convenientemente
no enchimento de teca.
Muitos rebites foram pessimamente collocados no
navio, cie modo tal que não dão quasi forca alguma ao
casco.
Grande parte das obras de ferro do casco que deveriam adaptar-se exactamente, nem sequer assentam,
pois as chapas e as cantoneiras acham-se muito separadas umas das outras.
O forro de madeira acima do cobre foi tão mal feito
e é de qualidade tão inferior que torna-se absolutamente necessário remover o restoxlo cobre e examinar
detalhadamente cada taboa e todo o cavilhame.
Aponta o Sr. Reed estes factos porque delles resultarão augmento de despeza e demora na conclusão do
navio.
• Lamenta que um navio de tanta importância fosse
construído com tão grande negligencia.
Lamenta ainda que tal navio fosse entregue a uma
firma de ordem inferior, a qual foi deixada, ao que
parece, sobre si e sem a indispensável flscalisação.
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Não acreditaria em taes defeitos se os não tivesse verificado com seus próprios olhos.
A questão dos materiaes não está ainda concluída,
e o Capitão de Mar e Guerra Salgado, de quem requisitara o Sr. Barão de Penedo informações precisas,
declara :
Que todo o material trabalhado pertencente ao Independência e existente nos estabelecimentos dos Srs.
Dudgeon foi pago na conformidade do contracto, como
se pôde verificar pelas cláusulas do mesmo contracto.
Qne quanto ao material novo existente nos estabelecimentos de Dudgeon e no arsenal de Woolwich, declarou-lhe o Capitão-tenente Levei, que íiscalisára o
ultimo contracto, que o considerava pago pelas prestações recebidas pelos Dudgeon, e assim o marcou como
propriedade do governo.
Quanto ao cobre retirado do fundo do navio, que
ignorava que o tivessem removido do arsenal de Woolwich, e não pôde haver duvida sobre o direito que temos
a esse material.
Observa o Sr. Penedo que esperava do Sr. Salgado
uma demonstração baseada de que os materiaes de que
se trata haviam sido pagos pelo governo, persuadido
de que a commissão tivesse uma escripturação ; mas
que infelizmente aquelle offlcial se limitava a asseverar
aquillo que os Dudgeon contestavam.
Assim declarou aquelle offlcial que era desnecessária
a sua presença em Londres e regressou elle para Paris
como havia pedido , para executar ordens do governo.
Chegara a Londres o Capitão de Mar e Guerra Silveira
da Motta, cujos serviços pretendia o Sr. Penedo aproveitar.
Por aviso de 4 de Maio de 1876 se ordenou que regressassem á corte todos os membros da commissão e
os respectivos auxiliares, devendo ser entregue á Legação em Londres a fiscalisação do contracto sobre a
artilharia.

Em 17 do Maio foi expedido á Legação o seguinte
tclegramma:
>< Mota, Trajano, engenheiro Almirantado verifiquem,
perante commissão, defeitos encontrou Reed Independência, lavrando termo, todos assignados. »
Em aviso reservado de 19 de Maio accusou o Sr. Ministro a recepção do oílicio da Legação de 30 de Março,
e approvou o contracto celebrado com Samuda e Irmãos,
manifestando o pezar que ao Governo Imperial causaram
as informações de Reed a respeito dos defeitos encontrados no Independência.
Referindo-se ao tclegramma supra, explica S. Ex. o
seu pensamento, isto é, ter uma base segura, que seria
a vistoria ordenada, para proceder contra quem fosse o
culpado, dando opportunidade á commissão de, perante
árbitros imparciaes, allegar o que julgasse conveniente
em seu favor.
Ordenou-se que, se para o futuro outros defeitos apparecessem, procedesse a Legação do mesmo modo, prescindindo da presença da commissão, seja se houver ella
ausentado da Europa.
Estranha o procedimento dos Dudgeon em relação
ao dique de Woolwich ; restando, porém, agora só pagar
a conta apresentada pelo governo inglez.
Fica S. Ex. inteirado do mais que consta doalludido
officio e communica que expediu ordern para o regresso
do Capitão de Mar e Guerra Salgado, devendo o Capitão
de Mar e Guerra Silveira da Motta ser encarregado de
tudo quanto se refere á artilharia do Independência.
A' vista do que disse a Legação sobre as machinas,
também ordenou-se a retirada do Capitão-tenente Braconnot.
Em telegramma de 2o de Maio communica o Sr. B.
do Penedo :
« Trajano recusa. Pedi engenheiro almirantadò.
Chamei commissão de Paris. Obras continuando fazem
necessariamente desapparecer defeitos primitivos. »
Em offlcio de 8 de Junho(n. a 6) communica a Lega15
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çaoque estava terminado o incidente relativo aos matcriaes.
Depois de resolvido a proceder judiciariamente, convenceu-se logo de que nas condições complicadas em
que se achavam as cousas, não restava outro alvitrc
senão entrar cm uma composição com os Dudgcon.
O único sócio existente da casa fallida estava doudo
e os curadores da massa oppunham-se á entrega dos materiaes. Demais seria difflcil, senão impossível, provar
qual a parte do material que devia ser considerada como
paga pelo governo.
A este respeito o chefe da eommissão limitou-se a repetir o que já anteriormente dissera, isto é, « que na
opinião tanto delle como do Sr. Levei, o material referido se achava pago; » mas não apresentou cscripturação nem documento algum que provasse semelhante
asserção, e com o qual se pudesse sustentar em juízo o
nosso direito.
Acabava-se de verificar que havíamos sido victima de
um verdadeiro roubo, contra o qual nada pôde a Legação fazer por ser impossível intentar uma accão criminal contra um alienado.
Desappareceram as folhas de cobre, que haviam sido
retiradas do fundo do navio, e indagando o Sr. Penedo
do fim que ellas haviam levado, declarou o Sr. Levei
que esse cobre, cerca de 4.000 folhas, devia naturalmente achar-se arrecadado em Cubit-ToAvn, no estabelecimento dosDudgeon. Lá, porém, não foi encontrado
e os advogados dos Dudgeon responderam aos da Legação que nada sabiam a semelhante respeito, e que
provavelmente os Dudgeon haviam vendido o dito
cobre.
Este facto corrobora a opinião já manifestada pelo
Sr. Barão do Penedo acerca da msufficiencia da eommissão para dirigir as obras de que se trata.
Entretanto era de absoluta necessidade lançar mão
do material depositado nos estaleiros dos Dudgeon, sem
o que seria forçoso pauar as obras e o concerto, ou en-

commendar material novo, o que requeria muito tempo
e traria uma nova dcspeza de £ 10 a 12.000.
Sem accôrdo prévio com os .representantes da
massa fallida não podíamos retirar do Union Bank as
£ 2.039—12— l, producto de algumas apólices de seguro
contra os riscos do lançamento, que estavam depositadas cm conta conjuncta com os Dudgeon, nem poderíamos obter a transferencia do resto das apólices da
mesma proveniencia que não foram liquidadas e se
acham ainda em nome daquelles constructores, e sobre
as quaes é de esperar que possamos cobrar de 8 a 12.000 £.
Nestas circumstancias açoitou o Sr. Barão de Penedo a
proposta dos representantes da massa, isto c, pagar o
Governo 4.500 £ pelo material de que se trata c é avaliado em £ 8.470.4.3, estando nesta incluída a quantia
£1.355.16.9, importância do transporte de machinas e
ferramentas, que o próprio Sr. Levei reconhece não
ter sido paga.
Realizou-se aquelle pagamento e a Legação entrou na
posse immediata do material, recebendo as£â.039.12.l
depositadas no Union Bank, assim como as apólices, que
não foram ainda liquidadas, e podem representar 8 ou
12.000 £.
Em officio de 9 de Junho de 1870, communica o Sr.
Barão do Penedo que expedira ordem, á vista do certificado de Mr. Reed, para o pagamento de £ 7.642.3.9,
representando 85 "/„ da quantia, em que importaram as
obras do Independência durante o mez de Maio, achandose incluídas nesta quantia as £ 4.500 pagas á casa
Dudgeon, de conformidade com o ajuste a que se refere
o officio da Legação de 8 de Junho.
Por aviso de 12 de Junho recommendou-sc á Legação
que enviasse um orçamento da despeza que, approximadamente, se teria de fazer com o concerto e a conclusão
do Independência.
, Em data de 15 de Junho protestaram 0s membros da
conamissão brazileira contra a LegaçJó, cujo procedimento taxaram de parcial em extremo, contrario ás
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ordens do Governo e offensivo da dignidade dos membros da mesma commissão.
Lavram es lê protesto por lhes haver constado que,
para a vistoria , requisitara a Legação designadamente
do Almirantado um indivíduo, que nãoeraconstructor,
nem engenheiro.
Que não tendo o Sr. Trajano aceito o convite para
a vistoria, nem sendo designado quem o substituísse,
desapparecéra a única garantia de imparcialidade technica.
Que pelo constructor em chefe do Almirantado souberam que a Legação requisitara, em vez de um engenheiro constructor, um inspector de trabalhos por
contracto, evidentemente indicado pelo próprio Reed.
Que ignoravam quaes eram os defeitos referidos pelo
constructor Reed, pois nada se lhes conjmunicára até
então a respeito.
Sujeitam-se ao juizo de quaesqucr profissionaes ímparciaes, com tanto que não sejam designados pela Legação, identificada com Reed, e que não possam ter outro
interesse senão o de fazerem justiça.
Resolveram, pois, retirar-se para o Rio de Janeiro
no menor prazo possível, a fim de prestarem informações ao Governo.
Em officio n.° 7, de 8 de Julho, accusa o Sr. Penedo a
recepção do aviso de 19 de Maio, e, referindo-se á vistoria, diz:
Que o Sr. Trajano recusara prestar seus serviços
nestas circumstancias, allegando que suas relações de
amizade com o Sr. Levei o poriam em posição difficil.
Que pedira ao Almirantado, por intermédio do Foreign Office, que autorizasse um engenheiro naval a
assistir á projectada vistoria, e fora informado de que
havia sido designado o Sr. Dodd — inspector das obras
feitas por contracto com o Almirantado.
Que apresentado-se o Sr. Dodd na Legação lhe cxplieára o Sr. Penedo o serviço, de que se tratava e deralhe cópia do relatório de Reed.

- 117 Que no dia seguinte declarara o Sr. Dodd que não podia
aceitar o encargo de arbitro entre uma commissão
estrangeira c o Sr. Reed.
Faltaram assim dous elementos prmcipaes para a vistoria • mas sendo certo que o que o Governo desejava
era ter a opinião de profissionaes competentes e alheios
áconstrucção da fragata, recorreu o Sr. Penedo ao
Lloyd britannico, pedindo-lhe que designasse dous inspectores para procederem com o Capitão de Mar e
Guerra Silveira da Motta ao exame de que se tratava.
A competência dos inspectores do Lloyd é incontestável. Foram designados dous inspectores em chefe,
os Srs. Martell e Davye, aos quaes entregou o Barão
do Penedo o relatório de Reed.
No dia 30 de Junho procedeu-se â vistoria a bordo do
Independência no dique de Woolwich, achando-se presentes o Capitão de Mar e Guerra Silveira da Motta, os
dous inspectores do Lloyd, os representantes de Mr.
Reed e de Mr. Samuda e todos os membros da commissão brazileira. Estes, porém, retiraram-se para Paris
logo depois da vistoria, sem assistirem ás provas de
materiaes, que se fizeram poucos dias depois nos estaleiros de Mrs. Samuda Irmãos na presença das outras
pessoas supra mencionadas.
Enviou o Sr. Penedo cópia do officio, cm que o Sr. Salgado coinmunica a sua retirada com seus companheiros.
' Assim ficou incompleta a parte final da vistoria.
Alludo á repugnância dos membros da commissão em
demorarem-se ern Londres, tendo sido necessário intimar-lhes que se não retirassem para o Brazil antes de
ter lugar a vistoria.
Brevemente remetlerá o parecer dos peritos e as
amostras dos materiaes experimentados.
O Sr. Motta informará minuciosamente sobre a artilharia ; declarou, porém, que não poude receber os
contractos celebrados com a casa Whitworth, que o Capitão-tcnente Braconnot allegajá ter mandado para o
Brazil com a sua bagagem.

— 118 —
A commissão brazilcira communica por officio de 9
de Julho que recebera telegramma do S. Barão do Penedo
communicando que no dia 30 de Junho teria lugar a vistoria, devendo a ella assistirem os Srs. MartelleDavye,
sem declarar quem havia designado estes Senhores. Foi
a commissão assistir á vistoria.
Diz a commissão que os ditos Senhores são empregados
da companhia do Lloyd, sendo suas funcçQes examinar
navios mercantes para serem cotados pela companhia;
Que comquanto estivesse certa de que o Governo não
escolheria taes indivíduos para ajuizarem da construcção de um encouraçado, todavia, se apresentou ella no
dia marcado no arsenal de Woolwich, onde achou o
Capitão de Mar e Guerra Silveira da Motta em companhia dos dous inglezes já nomeados e de um empregado
de Reed, que, auxiliado por outros, também empregados
de Reed, redearam e dirigiram os dous Inspectores do
Lloyd e fizeram o que bem lhes pareceu.
Os membros da commissão ficaram impassíveis, aguardando que lhes pedisse qualquer informação, o que
não aconteceu, tendo elles apenas uma vez intervindo
para repellirem uma insolente insinuação, que por acaso
ouviram.
Sendo-lhes declarado que quatro dias depois teria
lugar em casa de Samucla uma experiência sobre uma
das cavilhas da couraça, experiência, que nada tinha
que ver com as especificações do contracto do Independência, responderam que a cila não assistiriam e retiraram-se, promettendo-lhes o Capitão de Mar e Guerra
Motta enviar-lhes para Paris o parecer dos Inspectores
do Lloyd, com suas observações.
Opportunamente darão conveniente e cabal resposta
ao parecer de Reed, de que só no dia da vistoria tiveram parcial conhecimento.
A 13 de Julho foi expedido á Legação em Londres o
seguinte telegramma:
« I n t i m e Commissão Brazileira que não regresse antes
vistoria ordenada telegramma 17 Maio e aviso de 19. »
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este telegramma:
« Vistoria teve lugar trinta Junho, presentes membros da commissão, Motta, dous inspectores Lloyd. Retirou-se, porém, commissão mesmo dia para Paris, sem
assistir ás provas de materiaes defeituosos. »
Em resposta a este, foi expedido á Legação o seguinte
telegramma:
« Recebi telegramma 16. Intime commissão para
assistir provas materiaes defeituosos, podendo contrapor o que entender. »
Por aviso de 22 de Julho accusou-se o recebimento
dos officios da Legação de 8 e 9 de Junho e approvou-se
o ajuste sobre os materiaes, cuja posse era contestada.
Por avisos da mesma data enviou-se á Legação cópia
do protesto de 15 de Junho da commissão e fez-se referencia aos telegrammas supracitados.
A 26 de Julho expediu a Legação o seguinte telegramma :
« Recebi telegramma 19 depois de commissão haver
já seguido .para Brazil, sem assignar termo nem assistir
provas materiaes. Em 9 Agosto mandarei pareceres
vistoria. »
Cora o aviso de 3 de Agosto, remetteu-se á Legação
cópia do officio da Commissão Brazileira acerca da vistoria.
Com officio n.° 11 de 7 de Agosto envia o Sr. Barão
de Penedo o termo cia vistoria a que se procedeu no
Independência, os pareceres do Capitão de Mar e Guerra
Silveira da Motta e dos Inspectores do Lloyd britannico
c a lista cias amostras de materiaes, que foram sujeitos a
experiência. Taes amostras são remettidas ao Governo
pela Legação.
Os pareceres supracitados confirmam a 1 oppinião de
Mr. Reed a respeito dos defeitos do construcção primitiva, da qualidade dos materiaes e mão1 de obra e falta
da devida fiscalisacão; observando o Si*. Penedo, quanto
aos mastros e o cabrestante, que o Sr* Levei lhe havia
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antoriormenlc assegurado que tencionava mandar reforçar oí primeiros e dera ordem para que se substituísse
o ultimo, que é de ferro fundido, por outro de ferro
forjado.
Por Aviso de Í5 de Setembro foram enviados ao Capitão do Mar e Guerra João Mendes Salgado o termo de
vistoria e os pareceres supracitados, determinando-se
que o mesmo Capitão de Mar o Guerra o os Capitães-tenentesBraconnot e Levei prestem minuciosas c fundamentadas informações sobre taes documentos c a respeito de todos os factos occorridos em relação á construcçãp do Independência e do procedimento dos mesmos
ofíiciaes no desempenho da commissão, que lhes fora
confiada, de fiscalisar a dita construcção.
Respondendo ao Aviso de 15 de Setembro diz a excommissão brazileira, em officio de 26 de Outubro:
Que a casa Dudgeon era considerada muito nas circumstaricias de levar a cabo a construcção do encouraçado, o que fora attestado pela legação Imperial, accrescendo que a dita casa havia construído para o
governo inglez três encouraçados: o Hecate, oAvyssinia
e o Viper, e dous para o Brazil : o Herval e o Mariz e
Barras. Além disso a commissão teve cm vista que a
proposta dos Dudgeon era £ 94.000 inferior á de outras
firmas.
Que recorrera ao Sr. Reed tão somente para obter os
planos do navio, isto porque não tinha os elementos
necessários á sua disposição e o Governo tinha pressa.
Não estava por tanto sujeita áquelle senhor, cujos empregados nunca foram despedidos do estabelecimento dos
Dudgeon, antes alli entraram elles sempre que quizeram. Que não foi por falta de solidez da carreira que
se deu o desastre do lançamento.
Que o navio fora seguro por conta do Governo contra
todos os riscos t mas somente de fogo. Que o seguro
contra os riscos do lançamento ó sempre feito por conta dos constructqr,es.
Que o capitãof-tenente Levei com effeito foi de pa-
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recer, logo depois do desastre, que o navio não podia
ser concertado c que se deveria tratar de construir
outro com os materiaes do primeiro ; mas que, depois de
lançado ao mar com inaudita felicidade c de achar-se
n'um dique, examinando-o de novo, reconheceu que
podia ser concertado e ficar efficienle.
Que não é exacto que a commissão se negasse a
auxiliar a legação, sendo pelo contrario esta que evitava consultal-a, dirigindo-se de preferencia a indivíduos que nenhuma responsabilidade tinham para com o
governoimperial.O Sr. Salgado nunca se declarou imcompetente, e o Sr. Levei acompanhou sempre os exames
que no Independência fizeram os peritos do almirantado,
c, só quando estes declararam que nada podiam fazer
emquanto o navio não entrasse n'um dique, é que áquelle
ofíicial seguiu, não para Paris, como affirma a legação;
mas para Toulon e o Havre a fim de examinar o Solimões e
o Javary. Nunca se retiraram de Londres os membros
da commissão sem anuuencia da legação.
Que o Sr. Braconnot assignou o contracto de 3 de
Novembro de 1874, promettendo-lhe o Sr. Barão do
Penedo mandar-lhe uma ordem por escripto, promessa
que nunca foi cumprida.
Que a commissão não interveio na escolha do dique
de Woohvich, procedendo neste assumpto a legação como
bem lhe pareceu. O Sr. Levei só examinou o dique depois de estar prompto para receber o navio, não cabendo
portanto responsabilidade alguma á commissão pela despeza que acarretou ô alargamento do mesmo; despeza
aliás insignificante, sendo a maior a do aluguel.
Que o capitão-tenente Levei avisou a legação que os
Dudgeon estavam fazendo obras no navio, logo que reconheceu que elles não attendiam ás suas observações;
não podendo áquelle oíficial fiscalisar taes obras, antes
de resolver-se sobre o que se faria do Independência.
Que quando o capitão de mar e guerra Salgado recebeu
o telegramma ordenando-lhe que, de accôrdo com a
letracão, contractasse o acabamento do Independência.
16
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procurou o Sr. Barão do Penedo e disse-lhe que'4a
chamar propostas. S. Ex. approvou este alvitre e declara!';
que bastava dar-lhe conhecimento do contracto antes de
ultimal-o. Não estando nenhuma das propostas rece-:,
hidas nos limites traçados pelo Governo, pediu o Sr.
Salgado novas ordens.
Que este official, quando orçara o valor dos materiaesi
em £ 16.000, levara em conta o valor dos que estavam |
nos estaleiros e o dos que seria necessário substituir,
porinutilisado. O material existente e qne nos pertencia
valia de 8 a 9 mil libras. E' para sorprehender, diz aquelle
offlcial, que o governo tivesse de pagar cousa alguma
para rehaver o material que pelo Contracto lhe pertencia,
e acrescenta que lastima que não se tivesse melhor aproveitado as estipulações do mesmo contracto para resolver em nosso favor a duvida que appareceu.
0iie o cobre que desappareceu é o que foi retífado do
fundo do ílavio, e tendo de ser substituído por outro
por conta dos constructores, nada tinha a commissão que
ililportar-se com esse cobre inutilisâdo.
Que não é exacto o que diz á legação quando assevera
que a commissão não desenvolveu todo o zelo e solicitude na fiscalisação das obras.
Que não é exacto o que diz O Sr. Reed quanto ás
divisões que deviam ser á pfova d'agua : tudo quanto
devia ser feito estanque foi assim feito e experimentado com água. Muitos compartimentos foram, porém,
abalados pelo desastre e iam ser rectiflcados, segundo
o contracto para o concerto.
Que era exacto não estarem feitas de accôrdo com as
especificações as juncçôes das plataformas, mas esse
trabalho fora reprovado pelo Sr. Levei e ia ser feito
de novo, como o próprio S. Levei communicára ao
Sr. Reed.
Quê estranha que o Sr. Reed queira empregar
cimento para compor defeitos, quando a commissão
repelliu tal expediente, por imperfeito.

Que foram retílovídos só os compartimentos estanques
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concerto; não foi pois trabalho inútil como diz O
Sr. Reed que, quando tomou conta do navio, já achou
concertada a parte de que se trata.
Que se algum compartimento do fundo não estiver
estanque será devido isso ao abalo que soffreu o navio,
pois todos os compartimentos foram experimentados
com água antes do lançamento , e reconhecidos estanques.
Que a commissão marcara grande numero de rebites
para serem substituídos, por estarem abalados. Que o
trabalho primitivo tinha sido perfeito e flscalisado pelo
mestre Henrique Gomes de Oliveira, mais competente
que o Sr. Reed em tal matéria.
Que preferiu os pés dê carneiro massiços aos ocos por
occuparem aquelles menos espaço e que mandou collocar
cantoneiras que tornaram a obra muito mais solida do
que fora especificada pelo Sr. Reed. Que as especificações deixaram o arbítrio de collocar pés de carneiro
ocos ou massiços.
Que nenhuma importância têm os pretendidos defeitos de juncção do chapeamento da tolda, e que os tapajüntas de que tratam os agentes do seguro foram collúcados nos lugares que soffreram com o desastre.
Que o soalho de madeira sobre as plataformas não
estava especificado; mas que a commissão o julgou necessário.
Que a commissão não só queria submetter a uma revisão as plataformas de que falia o Sr. Reed, mas até
desmanchal-as.
Quanto ao calafeto do chapeamento, que a commissão
já havia dado as providencias para ser elle refeito com
perfeição, depois do deáástre que abalou o navio. Isto
consta do livro de ordens.
Que as folhas de teca, que se diz terem sido empregadas para simular esta madeira, efám de uma pollegada nos topos e de três pollegadas ná! parte inferior dos
chaços, Que a especificação determinava que os chaços
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debaixo dos cabrestantes fossem de teca ou carvalho
africano em pedaços, occupando apenas parte dos espaços entre os váos; mas que a commíssão entendeu
que muito melhor seria considerar esses pedaços como
enchimentos e fazer correr por baixo delles e dos vãos
prancbõesde teca unidos de três pollegadas de espessura
que abraçassem a um tempo todos os chaços e fossem
cavilhados para o convéz; ficando assim o navio muito
mais solido do que se fosse executada a especificação.
Que todas as madeiras empregadas no Independência
eram de boa qualidade; não sendo de admirar que estivesseaootempo.
pinho estragado depois de ficar 18 mezes exposto
Que, como o Sr. Reed fora informado, a commissão
já havia ordenado que os cabrestantes, mordentes e
abitos de ferro fundido fossem substituídos por outros
de ferro batido.
Que os mastros não estavam acabados, e deviam ser
reforçados no interior, conforme as ordens do Sr. Levei.
Que o forro de madeira do fundo do navio foi bem
feito, empregando-se taboas largas para evitar numerosas juncções, sendo que algum branco que se encontrou em nada prejudica, pois essa parte do pinho não
apodrece debaixo d'agua.
Que as cavilhas da couraça eram de ferro de boa qualidade, desde que offerecia uma resistência á tracçfo
superior a 20 tonelladas.
Que, na opinião da commissão, era sufficíente que as
golas das tampas das aberturas de entrada nos compartimentos do duplo fundo fossem de ferro fundido, e não
batido.
Que tendo sido retiradas certas chapas da couraça,
ficando o respectivo enchimento exposto ao tempo por
mais de um anno, não admira que algumas peças desse
enchimento dessem de si ,e não se ajustassem perfeitamente ; mas que p trabalho fora feito com a maior perfeição, o que sepodjBria ter verificado retirando alguma
chapa da parte illesa do navio.

Que a commissão marcara os rebites que estavam alluidos e deviam ser substituídos.
Que é falso o que diz o Sr. Reed quando assevera que
grande par te da s obras de ferro do casco não se adaptam.
Os agentes do Lloyd não tiveram ensejo de verificar
tal asserrão porque lhes carecia que os defeitos já haviam sido corrigidos, e o capitão de mar e guerra Silveira da Motta nem toca neste ponto.
Emofficio de 27 de Outubro declara o capitão de mar
c guerra Salgado que quando assumiu, em 10 de Novembro de 1873, a direcção superior da commissão já se
achava o Independência, quasi prompto para ser lançado
ao mar, e que, segundo as ordens do Governo, não lhe
competia inspeccionar as obras como profissional, pois
isto estava a cargo dos Srs. Braconnot, Levei e Argollo.
Para bem elucidar tão importante e complexa questão,
resolveu o Governo, por Aviso de 7 de Dezembro de
1876, que um conselho de investigação, estudando-a
escrupulosamente em vista de todos os papeis que lhe
foram remettidos, emittisse parecer a respeito.
Para este conselho foram nomeados, pelo ajudante
general da armada, o chefe de divisão Victorio José
- Barboza da Lomba e os capitães de mar e guerra João
Gomes de Aguiar e Pedro Leitão da Cunha.

