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Uasi no meio do Combate, 
sustentado pelos Inglezes con¬ 

tra as Esquadras combinadas , cm 
11 de Outubro , o Lord Nelson 
estava sobre a tolda da Poppa , 
aonde resolvêra conservar-se , em 
quanto durasse a acçao. Alguns 
minutos antes de que fosse ferido, 
olhando com toda a firmeza para 
M. Bourke, que estava junto del- 
le, lhe diz; » Bourke, quero que 

A ii ca- 
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isto. » 
ímine- 

ue lhe dj 
sobre cs 

a po^_ 
I. Scott , 

seu SecfWPRf»» nao estava jun¬ 
to de S. S.^como se disse , e que 
não recebia Ordens ; porem que 
communicava algumas a hum Of- 
ficial, em sitio algum tanto distan¬ 
te sobre a tolda da Poppa , foi 
quasi dividido em dous por huma 
baila de artilharia. Morre, e no 
mesmo momento] foi lançado ao 
mar. 

Lord Nelson o vio lançar, e, 
como se nao estivesse certo , per¬ 
gunta a hum Guarda Marinha , 
que tinha junto de si <j Aquelle 

he 
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tant,■ • ••■ Hstan- 

,1 quj dlo pnss^^^^Hariam 

te antes de rcct«mjNo mo¬ 
mento em que serÊttra , olhando 
o inimigo, foi mortalmentc ferido 
no peito esquerdo , de hum tiro 
de espingarda , que se julga ser 
dirigido do cesto da gavea do 
masto da Mesena do Redontable, 

Navio de linha Francez , que a 
Victoria havia atacado no princi¬ 
pio do combate. 

Cahe immcdiatamente. Não foi 
levantado , como se disse , pelo 
Capitão Hardy. No movimento do 

com- 



tre 

esta v ao ta 
e o con- 

ontc 

Foi 

jiim 

duzi 

ma 
sobre huma ca- 

e cis-aqtiFrém substancia a 
conversaçãò que houve realmente 
entre S. S. o Capitão Hardy , e 
MM. Bourke e Beatty. 

Vendo-o conduzir, M. Bourke 
corre para elle e diz : >» Eu temo 
>> que V. S. esteja ferido. » — » 
Mortalmente, mortalmcnte. 
>9 Espero que não , meu querido 
»> Lord ; permetti que M. Beatty 
»9 examine a vossa ferida. >» rz » 
99 He inútil , melhor he que elle 
cuide dos outros. 99 M. 
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dicio certo^i K era mortal; 
olha depois para^Bourke , e pelo 
seu ar consternado lhe exprime a 
sua opinião. Lord Nelson, voltan¬ 
do-se então para Bourke, lhe dia : 
” Chamai-me Hardy. » Bourke sa- 
he. Beatty então lhe diz : » Per- 
» metti, Mylord , que eu sonde 
” a ferida com o meu dedo ; isto 
» nao vos fará mal algum. » 
Lord Nelson lho permitte, c Beat¬ 
ty passando o braço esquerdo em 
torno do seu corpo , sonda a feri¬ 
da com o primeiro dedo da sua 
mão direita. 

/r- 
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fnra a 
Lord 

,]e se 
npimuná • 4;;Kai-mc , 
” Ha*K™« irdv o 
abraça , dizen^M|Bfpcro , My- 
>j lord , que a»da Iráveis de ter 
>j muita vida, para gozar do vos- 
i» so triunfo. >i =s Tal nao vereis, 
» Hardy ; eu niorro .... eu sou 
» hum homem morto .... Bcatty 
j» vo-lo dirá. Fazei ancorar a Es- 
» quadra ; e tendes cumprido to- 
» do o vosso dever; ; Deos vos 
conserve ! O Capitão Hardy diz 
então : » Eu penso , meu caro 
» Lord , que Collingvvood vai 
» commandar a Esquadra. » t= 
» Não, em quanto eu vivo for: » 

querendo semdúvida dizer , que 
el- 



O que sáfcassòWfepoís foi só¬ 
mente accidctJdT As ultimas pala¬ 
vras do Herc^^rao dirigidas ao 
Capitao Hardy , no momento em 
que expirava nos seus braços : » Eu 

»» estimaria muito a vida por 

>j gozar de tanto bem ; j porém 

>> faça-se a vontade de Jjeos! =3 

>» Mylord , vós morreis no meio 
do triunfo. ~ j He verda- 

>» de, Hardy! ; seja Deos lou- 

>j vado! Eis-aqui as ultimas pala¬ 
vras que elle pronunciou antes de 
morrer. 
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fnterro do 

J A’ mais houv^áeste Paiz (*) 
pompa funcbrc ta^Jjrtnde, como a 
que deve acompanhar o funeral do 
Lord Nelson. Mais de 3000 pes» 
soas deverão'seguir o cortejo sobre 
o 1 amisa (**). 1 odos os escale¬ 
res das Companhias públicas seriío 
soberbamente adornados , da mes¬ 
ma maneira que os do Almiranta- 
do e outros. Na manha do dia , em 
que o corpo houver de ser condu¬ 
zido de Grcenvvich , a ceremonia 
comejará debaixo da direcçao de 

qua- 

(*) Inglaterra. 
(**) Rio de Inglaterra. 
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Mairc e ’ 

Os Lord 
em gran 

de costume , e cortf togar verme- 
Ihas, se acharáõ á entrada da Ci¬ 
dade , em Temple-Bar ; humn De¬ 
putação de doze Membros do Con¬ 
selho Commum , vestidos de ne¬ 
gro, e trazendo sua toga , seguirá 
o Cortejo a pé ; os seus domésti¬ 
cos de librés, com fumos e luvas 
pretas. Todos os Membros da Cor¬ 
poração receberão dous bilhetes de 
entrada em São Paulo , hum para 
si e outro para sua esposa. 

Duas Juntas de Parlcmentarios 
da Corporação da Cidade de Lon¬ 
dres se congregarão todos os dias, 
para regular tudo o que respeita a 
esta ceremonia : huma hfc compos¬ 
ta de Lord Maire , sete Vereado- 
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res , e tc 
de, pela 

e todos •s da Cida- 
ence a este 

Corpo f e a outra se congrega em 
Guildhall para deliberar sobre a 
parte que respeita ao Conselho Com- 
mum. 

No dia da ceremonia todas as 
boccas de ruas , que terminao na 
Ribeira serão fechadas , para im¬ 
pedir que as carroagens aqui che¬ 
guem. 

O Enterro está determinado 
para o dia quinta feira , nove de 
Janeiro. O Lord Maire aceitou, 
diz-se, o serviço dos seguintes Cor¬ 
pos , que deverão postar-se na dis¬ 
tancia que vai de TemplerBar até 
São Paulo , no dia desta ceremo¬ 
nia. A Cavallaria de Londres , 
commandada pelo Coronel Ander- 

son; 
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son i a honrada Companhia de Ar¬ 
tilharia , pelo Coronel Curtis , o 
.Regimento de Milicia de Real 
Eas London , pelo Coronel Sir J. 
Camer ; o Regimento de Milicia 
de Real West London, pelo Coro¬ 
nel Newnham; os tres Regimentos 
de Voluntários da Companhia das 
índias ; os onze Regimentos de 
Voluntários de Real London , com- 
ma ndados pelos Coronéis Bierk , 
J. Smith, Kcnsington, Sir C. Pri- 
ce , S. Smithc, Sir R. Wigram, 
Pratt Canuing , Hankey , Com- 
be, e Reed. 

A lamina que ha de pôr*sc so¬ 
bre o tumulo do Lord Nelson he 
de ouro, e tem treze polegadas de 
comprido sobre nove de largo. 
Sáo estas as mesmas dimensões 

que 
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que tem a lamina , posta sobre o 
tumulo de Mr. , o Duque de 
Gloucester. Hc o Ourives do Rei, 
que está encarregado de a fazer. 
Eis-aqui a inscripçao que se lhe 
deverá gravar, 
«. ’ Jl r . ■ r-r-.aiiitn. bc 

DEPOSITUM. 

The Most Koble Lord Horatio 

Nelson, 

Viscount and Baron Nelson of the 

N:le, and of 

Burnbam 7horpe , in the County 

of Norfolk, 

Baron Nelson of the Nile , and 

of Hilborougb, in the snhd Co¬ 

unty 

Knight of the Most Honourable 

Order of the Bath 

Vi- 
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Vice Admirai of tbe IVhite Squa- 

dron of tbe Yleet, and 

Commander in Cbief of His Ma- 

jestfs Ships and vessels in tbe 

Mediterrauear. 

Also, 

Duke of Bronte , in Sicily ; 

Kni’gbt Grand Cross of tbe Siri* 

lian Order of St. Ferdinand, 

and of Merit, 

Member of tbe Ottoman Order of 

tbe Crescent; and 

Knigbt Grand Commander of tbe 

Order of St. Joacbim. 
• íi r.u8 sb ao:v.. o 

Bom September -29 , 1758. 
O.: * J i* ft: I Om"*, 

After a series oftranscendent 

and heróic Services, this Gallant 

Admirai fell gloriously in the mo- 

ment 



# i6 # 

ment of a brillant and decisive 

Victory over the Combine d Fleets 

of France and Spain , of Cape 

Trafalgar , on the 21 of Octo- 

ber, 1 80?. Aqui jaz o Muito nobre 
Lord Horacio Nelson , Visconde e 
Barão Nelson do Nilo, e de Bur- 
nham Thorpe, no Condado de Nor¬ 
folk ; Barao Nelson do Nilo e de 
Hilborough, no mesmo Condado; 
Cavalheiro da muito honrada Or¬ 
dem do Banho ; Vice Almirante da 
Esquadra Branca e da Frota , e 
Commandante em Chefe das Náos 
e Navios de Sua Magestade no 
Mediterrâneo ; e também Duque 
de Bronte na Sicilia ; Cavalheiro 
Grã Cruz da Ordem Siciliana de 
S. Fernando e do Mérito ; Mem¬ 
bro da Ordem Ottomana do Cres- 

cen- 
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cente, e Cavalheiro Coinmcndador 
da Ordem de S. Joaquim ; nasceo 
em 29 de Setembro de 175 8. De¬ 
pois dc huma continuação de Ser¬ 
viços imminentes e heroicos, este 
valente Almirante pereceo gloriosa- 
mente no momento , em que alcan¬ 
çava huma victoria brilhante e de¬ 
cisiva das Esquadras combinadas 
de França e de Hespanha , na al¬ 
tura do Cabo de Trafalgar cm 21 
de Outubro de 1807. 

No primeiro de Janeiro do 
corrente se expedio Aviso ao Col. 
legio Heráldico, participando-o de 
que o Corpo do defunto Vice Al¬ 
mirante Lord Visconde Nelson se¬ 
rá exposto com todo o apparato 
no Hospital de Greenwick Do¬ 
mingo proximo, 7 do corrente, e 

B nos 
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nos dous dias seguintes , desde as 
nove horas da manha até ás qua¬ 
tro depois do meio dia. 

Aos Membros da Nobreza , 
ao Clero, e a todas as outras Pes¬ 
soas de distinção , que deverão 
acompanhar nas suas carruagens 
o Enterro do defunto Vice Almi¬ 
rante Lord Visconde Nelson , des¬ 
de o Almirantado até á Cathedral 
de São Paulo , no dia 9 de Janei¬ 
ro , se lhes roga dirijão os seus 
titulos, nomes e indicacão ao Col- 
legio Heráldico, São Bennets-hill, 
São Paulo , daqui até Sabbado 
proximó, 4 docorrente, ás quatro 
horas depois do meio dia , afim 
de que o seú lngar possa ser desi¬ 
gnado no Cortejo, segundo as suas 
diversas classes, Dignidades equa* 

li- 
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iidadcs. Traráõ vestido de luto; 
os Cavalheiros das differentes Or¬ 
dens viráõ adornados dos seus col- 
lares ; e o Clero , no costume Ec- 
clesiastico , segundo os seus diver¬ 
sos gráos. 

Aos Officiaes de Marinha , 
que não tem.serviço algum parti¬ 
cular a cumprir na ceremonia , c 
que desejarem assistir a elia , por 
rerteraçao ao defunto, se lhes roga 
queirão enviar seus nomes e mais 
indicações á Junta Heraldica, da¬ 
qui até Sabbado proximo , 4 do 
-corrente , ás quatro horas depois 
■do meio dia , afim de que se 
possa procurar hum número de 
carruagens sufficiente para os rece¬ 
ber. Pede-se-lhes igualmente de vi- 

- 'iii B ii i'i. .. irem 
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rem de Uniforme grande no dià 
da ceremonia. 

Está recommendado que os 
cocheiros e domésticos , que acom¬ 
panharem as carruagens dos Mem¬ 
bros da Nobreza , do Clero e de 
todas as mais Pessoas de distin¬ 
ção, venhao de luto. 

Regulamento dado peloLord Mai- 

re de Londres, relativamente 

ao Enterro de Lord 

Nelson. Ei. t ofiti ■ f " obeddisS òi" :u(> 
stá determinado que o Corte¬ 

jo indo para São Paulo , e regres¬ 
sando , no dia quinta feira , 9 de 
Janeiro , presente mez , seguirá a 
marcha aqui indicada: 

Haverá tres differentes cami¬ 
nhos 
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2JL- 

nhos para cliegar á Igreja , com 
sahidas distinctas para cadahuma, 
as carruagens os devçráõ tomar, 
indo e voltando. 

Caminho Occidental , para 

o Cortejo sómente. 
% 

O grande caminho ou rua des¬ 
de Temple-Bar até á Igreja será 
reservado exclusivamente para o 
Cortejo. Todas as carruagens da 
comitiva deverão tomar por esta 
rua em huma sô fileira; e nenhuma 
outra carruagem , qualquer que el- 
la seja , se deixará passar. Todas 
as carruagens do Cortejo que pre¬ 
cederem ás da Familia Real , ou 
de algum Principe ou Princeza do 
Sangue , pararão á porta Occiden,- 
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tal da Igreja , aonde se apearão 
as Pessoas que nellas forem ; ellas 
irão depois , bem como os cria¬ 
dos , pelo lado meridional da Igre¬ 
ja para o Este, por Watling-street 
c Budgc-row ; voltaráó por Wal- 
brook , passarão ao Oucste dc 
Mansion Houee, chegarão a Chea- 
pside por Poultry, e ficarão postas 
em tres ordens pelo lado meridio¬ 
nal de Cheapside , virados os Ca-» 
vallos para a Igreja , até serem 
chamados. 

As Carruagens daFamilia Real, 
do Lord-Maire , a em que fôr o 
Corpo , as das principaes Pessoas, 
que formarem o Corpo de enoja¬ 
dos , e as dos parentes do defun¬ 
to , chegaráÕ á porta Occidental 
ao pé da Escadaria , ; aonde se 

ape- 
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apearão as Pessoas , que conduzi¬ 
rem ; irão para o Norte da Igreja , 
c alli esperaráÓ o fim da ceremo- 
nia ; em cujo momento voltando 
para o pé da Escadaria , as mes¬ 
mas Pessoas se tornaráõ a embar¬ 
car nas carruagens. 

Caminho Scftcntrional. 

Para todas as Pessoas , vindo 
da parte Occidental da Cidade , 
que não fazem parte do Enterro. 

As Pessoas vindo de Hol- 
bron , da parte Occidental da Ci¬ 
dade , se lhes pede queirão seguir 
Skinner-Street e Newgate-Street , 
de voltar á direita por Warwick- 
lane, e depois á esquerda por Pa- 
ter-Noster-Row > e descer a Ca¬ 

non- 
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non-Alley , em frente da porta 
Septentrional da Igreja ; como 
também ordenem aos seus criados 
de ir com as suas carruagens ao 
fim de Pater-Noster-Row, dc vol¬ 
tar i esquerda na Nevvgate-Street, 
c dalli por S. Martin-le-graod , em 
Aldersgate-Street, tomando o lado 
esquerdo da rua até á Lon-Lane, 
e voltando pelo lado direito, fican¬ 
do alli em duas linhas , em frente 
de Newgate-Street, até ao fim da 
ceremonia ; e voltaráÕ pelo mes¬ 
mo caminho para receberem seus 
senhores. 

Caminho Oriental, para a Corpo¬ 
ração da Cidade. 

OLord Maire, os Vereadores,- 

/ os 
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os SherifFs e os Membros do Con¬ 
selho Commum , deputados para 
representar a Corporação j parti- 
ráõ de Mansion-House hum pou¬ 
co antes da hora indicada , na or¬ 
dem seguinte , a fim de poderem 
jyntar promptamente o Cortejo etn 
Tleet-Street. A Deputação do Con¬ 
selho Commum estará á testa, de¬ 
pois os SherifFs , depois os Verea¬ 
dores (recebidos os últimos mar¬ 
chando os primeiros) e no fim, o 
Lord-Maire , irão por Chcapside, 
voltaráô pelo lado Meridional de 
S. Paulo , subiráó Tleet-Street , 
até á extremidade Oriental da 
Igrej2 de St. Dunstan , postar-se- 
hão do lado Septentrional de Fleet- 
Street, eaqui ficaráó para juntar o 
Cortejo , e daqui tomar os luga¬ 

res 
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res designados , o Lord-Maire na 
sua carruagem de ceremonia irá a 
Temple Bar , voltará o mais de¬ 
pressa que lhe fôr possivel, toma¬ 
rá pelo lado Septentrional deFleet- 
Street, junto de Temple-Bar, vi¬ 
rados os cavallos para a Igreja de 
S. Paulo. Depois que elles se hou¬ 
verem apeado á porta Occidental, 
as carruagens passaráó por Wat- 
ling-Ftreet , Bugg-Row , Wal- 
brook , Poultry , voltará6 por 
King-Strcet , e esperaráó na Cor¬ 
re de Guildhall até serem chama¬ 
das. 

Os Membros do Conselho Com- 
mum e suas Esposas irão á porta 
Septentrional da Cathedral , pelo 
longo do lado meridional de Chea- 
pside , descerão pelo canto ao 

Nord- 
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Nord-Este do Cemiterio, segfliráó 
o lado Septentrional , e entrará# 
na Igreja pela porta do Norte, 
Ordenará# que as suas carruagens , 
devendo ir por Foster-Lane até 
Finsbury-Square, alli se demorará# 
até serem chamadas. 
. Haverá Cartazes fixados e 
Condestavcis postados cm todas 
as emboccaduras para obstar qual¬ 
quer engano dos coxeiros. 

Horas da Entrada. 

Os Conegos e os seus amigos 
entrará# na Igreja pela Porta do 
Deão, antes das oito horas. 

Os Membros do Conselho com- 
mum e suas Esposas estarão na. 
Igreja o mais tardar até ás oito. 
horas. To- 
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Todas as mais Pessoas que não 
fazem parte de Convite no Enter¬ 
ro estarão na Igreja antes das oito 
horas. 

Regulamentos geraes. 

Para conservar as ruas da Igre¬ 
ja tão livres e desembarassadas, 
quanto fôr possivcl , pôr-se-hão 
estacas com cadéas na entrada de 
cada huma , como igualmente de 
todas as passagens que terminem 
ao Norte e ao Meio dia cm Fleet, 
Ludgate-Hill , Ludgate-Street, no 
cemiterio de São Paulo , no Wat- 
ling-Street, Budge-Row , Poultry, 
Cheapside, Newgate-Street, Skin- 
ner-Street \ de Holborn até ás 
Barras , em Maiden-Lane , Lad- 

Lane, 



# 2? # 

Lane, Callaton-Street, e n3 entra¬ 
da de todas as passagens ao Este, 
ao Oueste dc Walbrook , King- 
Street , St. Martin, e Aldergate- 
Street até a Barbican, do lado do 
Norte. 

Pôr-se-hao estacas ecadêas des¬ 
de o canto de Pater-Noster-Row, 
ao Sud-Este , voltando ao Norte 
de Newgate-Street; desde o canto 
ao Nord-Oueste de Rowgate-Hill 
e de Canon-Street , até ao Sud- 
Este de Mansion-House , atraves¬ 
sando a rua até ao canto do Sud- 
Oueste de Princes-Street, desde o 
canto ao Sud-Oueste de Barbuar, 
atravessando Aldergate , até ao 
canto ao Sud-Oueste de Long-La- 
ne; desde o canto ao Nor-Este de 
Warwich-Lane, atravessando N e\v- 

ga- 
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gate-Street; desde o canto ao Nor* 
tc de Maiden-Lane , atravessando 
Noble-Streec ; desde o canto ao 
Sud-Este de Maiden-Lane , atra¬ 
vessando Wood-Street ; desde o 
canto ao Sud-Este de Lad-Lane, 
atravessando Wood-Streer ; no fim 
de Milk-Street do lado do Norte , 
no fim d’Aldermanbu'y , do lado 
do Meio dia, e no fim de todas as 
ruas e passagens que terminem nos 
sitios , porque passe qualquer parte 
do Enterro do Lord Nelson. 

As ditas estacas y grilhões , c 
cadéas serão postas perto das duas 
horas da manhã , e permanecerá^ 
até que todas as peásoas tenlião 
sahido de São Paulo •, e nenhumas 
carruagens ( á excepção das de 
pessoas acima mencionadas) não se 

de- 
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JemorardÕ , debaixo de nenhum 
pretexto , no circulo das ditas es¬ 
tacas ou cadcas. 

Condestaveis e outras Pessoas 
estarão postadas nos sitios , aonde 
huma ou ma is fileiras de carrua¬ 
gens, yindo de differentes ruas pa¬ 
ra ir á Igreja devão juntar-se em 
huma só fileira, para fazer avançar 
alternativamente as carruagens de 
huma fileira e as de outra , afim 
de naõ formar mais que huma; e 
elles conduzirão immediatamente 
debaixo de prisão todo o coxeiro 
ou qualquer outra Pes;oa, que re¬ 
sistir ou contravier ás ordens , re¬ 
lativas ao presente regulamento. 

Na rua do Nord-Oueste , to¬ 
das as carruagens não formarão 
mais que huma só fileira desde a ca» 

dêa 
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dêa de Holborn , e na rua d’Es- 
te , todas as carruagens formaráô 
huma só fileira desde Mansioi> 
House. 

Condestaveis e varias outras 
Pessoas estaráô encarregados de vi¬ 
giar na segurança das estacas e 
cadêas , nos sitios em que forem 
postas. 

Condestavcis c varias outras 
Pessoas serão encarregadas de vi¬ 
giar em que a passagem que con¬ 
duz da rua do Nord-Ouestc por 
Canon-AIiey , e a que vai da ruat 
de Este ao longo do Cemitcrio 
até á Igreja , estejão desempedidas 
de tudo o que as possa embaras- 
sar. 

Nenhuma carruagem da Praça 
poderá , debaixo de qualquer pre- 



* 33 # 

texto que possa cogitar-se , passar 
pelos sitios da Cidade que estive* 
rem no circulo das estacas e ca- 
dêas. 

Enterro de Nelson. 

Havendo expirado na terça fei¬ 
ra , pelas cinco horas da tarde, o 
tempo fixado para a exposição do 
Corpo deste illustre Heroé , em hu- 
ma das salas do Hospital Real de 
Greenvvich , começou immediata* 
mente a fazer-se os preparativos e 
disposições necessárias para o trans¬ 
portar na quarta feira ao Almi- 
rantado. 

O caminho de Londres para 
Greenwich estaya coberto na quar¬ 
ta feira de madrugada de carrua- 

C gens 
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gens de Almirantes , Ofticiaes de 
Marinha , Aspirantes c outros Ofti- 
ciaes do Departamento Heráldico, 
convidados para assistir ao Enter¬ 
ro , vindo do Almirantado a Gre- 
emvich. Forão segaidos , pouco 
depois , pelo Lord-Maire , pela 
Corporação da Cidade de Lon¬ 
dres , pelos Chefes e Ofiiciaes de 
diversas Companhias , todos de 
grande luto e nas suas carruagens. 
Chegárao todos successivamente á 
porta que esrá ao Oueste , e se 
apearão em casa do Governador, 
As carruagens, voltando humas de¬ 
pois das outras em torno do pa* 
teo , que está diante da casa , e 
sabindo pela porta do Este , re¬ 
gressarão para a Cidade, e se pos- 
tárao no íargo do Palácio deWest- 

mins- 
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minster , para alli esperarem por 
seus senhores. 

As Guardas de Corpo que ha- 
vião sido postas de madrugada 
nas entradas , não deixavao passar 
xnais que as Pessoas que devião 
ter parte na ceremonia , afim de 
prevenir a confusão e embaraço. 

Ao meio dia , tendo chegado 
todos, hum tiro de canhão , dado 
a bordo de huma das embarca¬ 
ções dos Fencibles , deo signal 
para juntar-se na grande Sala Pin¬ 
tada , donde o cortejo devia partir. 

Duas filas de guardas , com¬ 
postas dos Voluntários de Green- 
Avich e de Deptford occupavão a 
plataforma de verdura , que está 
entre a casa do Governador e a 
do Vice-Governador até á porta 

C ii do 
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do Norte , terminando na Ribei¬ 
ra : duas outras filas , compostas 
de Fencibles do Tamisa, armados 
de sabres e lanças , se estendião 
desde a linha dos Voluntários até 
á Sala Pintada; e foi por alli que 
o Enterro se dirigio, para embar¬ 
car-se nos escaleres , que esta vao pre¬ 
parados para o receber na Ribeira. 

Ao meio dia e meia hora em 
ponto, o Cortejo se pôz em movi¬ 

mento , e desfilou por meio dos 
Voluntários , que apresentarão as 
armas , pela ordem seguinte : 

Quatro Pifanos e quatro Tambores, com 
farda do Rei, tocando a marcha dos Mortos 
de Soiit. 

Quinhentos Pensionarios de Greenvvich, 
que, á medida que sahiáo do Hospital, des- 
filavão para a direita e para a esquerda, e se 
formavão adiante dos Voluntários , fazendo 
face no centro. 

' Seis 
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Seis Carpidores com banda de Militar e 
flammulas no chapeo. 

Oito Trombeteiros tocando o canto do 
104 Psalmo. 

O Estandarte, trazido por hum Capitão 
de Marinha Real , e sustentado por dous 
Tenentes. 

(O Estendarte tinha quatro divisSes: na 
primeira, junto da vara , estava o Yach da 
União ; no segundo , a Cheleek , ou Pluma 
do Triunfo , dada pelo Grão Senhor na oc- 
casião da Yictoria do Nilo; na terceira, es. 
tava huma Coroa Naval , ornada de hum 
Tridente e de hum ramo de Louro em Aspa; 
e no quarto estava huma pintura da Poppa 
da Náo São José , com a legenda ; „ Pal- 

,, mam aui meruit, foral. ,, ) 
Dous Trombeteiros tocando o mesmo 

Canto que os antecedentes. 
Dous Aspirantes com o seu uniforme. 
O Guião, trazido pelo Capitão Durham , 

sustentado por dous Tenentes com a legen¬ 
da voltada. 

Dous Trombeteiros tocando como os 
precedentes. 

Hum Aspirante. 
A Bandeira da Ordem do Banho, brazo- 

na- 
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nada sobre hum fundo de Sable , e trazida 
como o Guião. 

A grande Bandeira , trazida pelo Capi« 
tão Moorsome, e sostida por dou» 'iene.iter. 

Quatro Aspirante». 
Dous Capei lães do Hospital de Green- 

vvich. 
Seis Tenentes dos Inválidos de Greer.- 

vvich , com Uniforme da Marinha , e ctm 
meias, veste c calções negros- 

Iluma Bandeira carregada de Emblemas, 
trazida pelo Capt. T. M. Iiardy , e sostida 
por dous Ter entes. 

A TUMBA 

Coberta com hum pannn de Veludo 
preto , estendido sobre hum esquife elegan¬ 
temente ornado e trazido por deze Pessoas 
de grande luto. 

Conductor do Funeral, o Almirante Sir 
P. Parker, Baronet. 

O Honrado Capt. Blackvvood pegando 
na cauda do manto deste Almirante. 

Os Almirantes Hood e Radstock sosten- 
do o Conductor do Funeral. 

Seis Vice Almirantes, eis-aqui os No¬ 
mes S 
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mes i Caldvvell, Hamilton, Nugent, Bli- 
gfi, Sir R- Curtis, e Sir C. M. Pole , Ba- 
ronet. 

Huma Bandeira emblemática , trazida 
por hum Capitão e sostida por dous Tenen¬ 
tes , sobre a qual se via a Figura da Ingla¬ 
terra , assentada debaixo de hum Cypres¬ 
te , chorando sobre o escudo do Heroá j ti¬ 
nha a teus pás hum Lião deitado , guardan¬ 
do o seu Escudo. No fundo estavão as Ban¬ 
deiras de França , de Hespanha , e de Hol- 
landa abatidas. 

(Quatro Capitães e seis Tenentes da Yi- 
ctoria. 

Todo este Cortejo passou pela porta do 
Norte , para embarcar-se nos escaleres, pela 
escada que desce á Ribeira, ao som de tam¬ 
bores e trombetas. 

Sendo depositado o Corpo no 
Escaler de apparato , as differen- 
tes Pessoas pertencentes ao Enter¬ 
ro tomárão lugar nos escaleres que 
lhes estavao destinados ; depois o 
Lord-Maire c os Membros da Cor¬ 

po- 
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poração da Cidade sahírão da Sala 
Pintada , e caminharão, com cha- 
peos derrubados , até á Ribeira , 
para irem a bordo dos seus respec- 
tivos escaleres , que cstavão deco¬ 
rados de ornamentos analogos áquel- 
la circumstancia. O grande sino 
que está em cima da Columnata 
ao Sud-Este , não cessou durante 
todo este tempo de tocar. 

Todo este Funeral , seguindo 
a mesma Ordem , voltou a remo 
em torno da pequena chalupa de 
Sir-Sidney Smith , que está anco¬ 
rada diante do Hospital, e remon¬ 
tou a Ribeira até Londres , a fa¬ 
vor da maré e com vento contra¬ 
rio. As chalupas dos Fencibles ati¬ 
rarão hum tiro de canhão por mi¬ 
nuto , durante toda a passagem 

até 
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até á escada de Whitchall, aonde 
o Cortejo chegou ás tres horas e 

. meia em ponto. Então todas as 
embarcações se formárao em co- 
lumna, estando hum pouco adian¬ 
te da escada o escaler que trazia o 
Corpo , o qual depois voltando de 
bórdo chegou ao lugar do desem¬ 
barque. O Esquife foi posto em 
terra, e recebido com honras Mi¬ 
litares , debaixo de hum palio ne¬ 
gro , decorado com as armas do 
defunto , que havia sido mandado 
para este effeito pelo Almirantado. 

As Pessoas do Cortejo desem¬ 
barcarão depois successivamente , 
e se postárão no largo de White- 
hall , na mesma Ordem que ti- 
nlião seguido do Hospital de Gre- 
enwich ao lugar do desembarque 
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e caminharão até Almirantado. O 
terreno estava todo guardado por 
numerosos destacamentos de Infan¬ 
taria e Cavallaria. O Cortejo en¬ 
trou a passos lentos no Almiran¬ 
tado , e o Corpo foi depositado 
em hum quarto á esquerda da 
grande Sala , chamado a Camara 
dos Capitães. Estava illuminado 
por quarenta eseis velas postas em 
xadres, e de cada lado do Esqui¬ 
fe havia seis grandes tochas de 
cera. O Reverendo M. Scott, Ca- 
pellão da Victoria , que vigiou o 
corpo todas as noites , depois que 
elle foi posto em apparato, passou 
a noite da quarta para a quinta 
feira no Almirantado. 

A pezar de que se soube que 
ninguém seria admittido a ver o 

Cor- 
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Corpo no Almirantado, entretanto 
a curiosidade do Publico foi tal 
que todas as portas muito cedo se 
entulhárao de gente. Muitas Pes¬ 
soas aqui se demorárão até alra 
noite ; porém sem conseguirem a 
entrada. 

Hum destacamento de Inváli¬ 
dos da Torre , com mandado por 
hum Capitão , passou a noite da 
quarta feira no Almirantado. 

Desde Greenwich até á Ponte 
dc Westminster , houve na quarta 
feira hum concurso immenso de - 
Espectadores dos dons lados da 
Ribeira e nas ruas que termina- 
vao neste sitio. Todos os cami¬ 
nhos, telhados e janellas das casas 
visinhas de Whitehall estava tudo 
empechado dc gente. Todos os 

ua- 
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navios , barcos e chalupas arvorá- 
rao bandeira ou algum emblema. 
Esta marcha aquatica offereceo 
hum golpe de vista o mais inte¬ 
ressante. 

O Lord-Maire , os Membros 
da Corporação da Cidade etc. não 
desembarcarão na escada de Whe* 
tehall ; porém sim na escada do 
Palacio-Jard, e montárão nas car¬ 
ruagens para voltar para a Cidade. 
As Chalupas dos Fencibles, c as 
outras pertencentes ao Cortejo, á 
excepçao dos escaleres da Cidade, 
voltarão com a maré , disparando 
hum tiro de canhão todos os mi¬ 
nutos. Acabou-se tudo, ficando as 
r-uas livres pelas seis horas da tar¬ 
de. 

Mo* 
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Monumento consagrado á Me- 

mor ia do Lord Nelson. 

O primeiro monumento , eregi- 
do á memória do Lord Nelson, 
foi imaginado pelo Capitão Wat- 
son , da Marinha Real, e execu¬ 
tado debaixo da sua direcçao perto 
de Castlewnsend, no Condado de 
Cork. No Domingo que se seguio 
á chegada da noticia da Victoria 
e da morte do Heroc , este man¬ 
cebo e valente Marinheiro juntou 
todas osFencibles do seu destrito, 
em número quasi de mil. Condu- 
zio-os ao cume da mais alta mon¬ 
tanha deste Paiz, elhesdirije hum 
discurso assaz energico , em o 
qual respirava o mais puro patrio- 

tis- 
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tismo , e acabou por lhes dizer que 
elle os havia conduzido áquelle 
sitio , que domina sobre o mar e 
sobre huma vasta campina , para 
aqui erigir hum monumento ao 
Grande Homem , que havia pere¬ 
cido no ceio da mais memorável 
victoria. Produzio depois o desenho 
que tinha feito de hum arco de 
triunfo. Os Voluntários se pozerao 
logo a trabalhar , e foi construído 
no tempo de seis horas. Tem 20 
pés de alto; os muros tem 12 pés 
de grossura no seu todo > e são 
compostos de enormes massas de 
granito , de que esta montanha 
abunda. Faz face ao mar , e vê- 
se de todas as partes da Costa, 
desde o Cabo Clear até a Kinsale. 

NB.: 
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NB.: Todas estas relações, que 
compõem a Collecçao relativa ás 
Memórias do Lord Nelson, já da 
sua vida, já do seu célebre Testa¬ 
mento , já esta , todas foráo tradu¬ 
zidas das noticias que os mesmos 
Inglezcs derão a este respeito ; as 
quaes rodas se vendem na Loja de 
Livreiro de Luiz José de Carva¬ 
lho , defronte do Convento dos 
Paulistas ; na Loja de Capela de 
José Tiburcio Martins , em Be- 
kro ; e na casa da Gazeta; a sa- 
her o folheto da Vida do Lord 
Nelson com o seu retrato por i6o 
reis; o seu Testamento e Codicilo 
por 6o reis ; e a presente relação 
P°r 120 reis. 
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