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Mérito
Dom João VI
Prêmio Nacional da
Imprensa Brasileira
O Prêmio
O Prêmio Nacional da Imprensa
Brasileira - Mérito Dom João VI
foi instituído com o objetivo de
homenagear, prestando reconhecimento público ao seu trabalho
e às suas realizações, pessoas
que, em suas áreas profissionais
e institucionais, estão contribuindo para o desenvolvimento, progresso e aprimoramento do ser
humano e da humanidade.

A Imprensa
A transferência da Corte Portuguesa para o Brasil trouxe à então
Colônia inestimáveis benefícios,
dentre os quais a criação de uma
imprensa oficial. Pelo decreto assinado em 13 de maio de 1808,
o Príncipe Regente D. João criava
a Impressão Régia no Rio de Janeiro, cujo objetivo era de imprimir, com exclusividade, todos os
atos normativos e administrativos
oficiais do governo. Em 10 de setembro de 1808, é impresso o primeiro jornal no Brasil, chamado
Gazeta do Rio de Janeiro.

As Entidades
Os Conselhos Superiores das
entidades: IBEG (Instituto Brasi-
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leiro de Estudos Governamentais), IBEM
Nacional (Instituto
Brasileiro de Estudos Monárquicos),
Fenai/Faibra (Federação Nacional da
Imprensa / Federação das Associações
de Imprensa do Brasil)
e AIDF (Associação da
Imprensa do Distrito Federal), indicam ilustres personalidades para serem homenageados com a outorga do Mérito
Dom João VI - Prêmio Nacional
da Imprensa Brasileira.

Os Agraciados
Em todo o País poucas e seletas
personalidades foram indicadas
ao Conselho Superior para a Outorga do Prêmio Nacional da Imprensa Brasileira - Mérito Dom
João VI. A Cerimônia de outorga
vai acontecer na primeira quinzena de agosto de 2006 em Brasília
(DF), no Salão Azul do Hotel Nacional, com as honrosas presenças de representantes da Família
Imperial Brasileira.
O auspicioso evento contará com
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a presença e cobertura dos principais colunistas sociais do país
e personalidades conceituadas
das mais diversas áreas, além de
autoridades governamentais e diplomáticas.
A organização é do IBEG (Instituto Brasileiro de Estudos Governamentais), IBEM Nacional
(Instituto Brasileiro de Estudos
Monárquicos), Fenai/Faibra (Federação Nacional da Imprensa /
Federação das Associações de
Imprensa do Brasil) e AIDF (Associação da Imprensa do Distrito
Federal).

Dom João VI
A significativa homenagem se
presta na figura ímpar do Rei
D. João VI, Patrono da Imprensa Brasileira, o segundo filho da
rainha de Portugal, dona Maria I,
Princesa do Brasil, com seu tiomarido dom Pedro III.
Em 13 de maio de 1767, no Palácio Real da Ajuda, próximo a Lisboa, nasceu aquele que seria um
dia dom João VI, tendo por padrinho de batismo o rei da França,
Luís XV. Com a morte prematura
de seu irmão mais velho, José
(1788), passou à sucessão direta
do trono português.
Aos 18 anos casou-se com dona
Carlota Joaquina, de 10 anos, filha do rei Carlos IV de Espanha.
No conturbado casamento foram
gerados nove filhos, entre eles
dom Pedro e dom Miguel, respectivamente soberanos no Brasil e em Portugal.
A enfermidade da rainha Maria I
levou-o, em 15 de julho de 1799,
ao título de Príncipe Regente,
após sete anos de governo como
herdeiro da Coroa. Ao saber que
as tropas francesas, comandadas
pelo General Junot, avançavam
pelo interior de Portugal, tomou
a decisão de trazer para o Brasil,
em 1807, a capital do reino.
A resolução da transferência da
corte para o Brasil manteve intacto o poder soberano dos Braganças, evitando que ocorresse em
Portugal o mesmo que na Espanha e em outros reinos, onde os
governantes foram feitos reféns
do imperador Napoleão. Dom
João punha em prática um plano
já arquitetado pelo Marquês de

Pombal 50 anos antes.
Segundo Maria Beatriz Nizza
da Silva é “difícil saber ao certo
quantas pessoas aportaram em
Salvador e no Rio de Janeiro”. A
esquadra, composta de 8 naus, 3
fragatas, 2 briques, uma escuna
e uma charrua de mantimentos,
além de 21 navios comerciais,
trouxe a família real, ministros,
auxiliares, a corte e tudo que puderam organizar nos dois meses
que antecederam a partida de
Lisboa para o Brasil.
Na Bahia chegaram a 23 de janeiro de 1808, onde permaneceram por quase um mês. A estada foi marcada pela assinatura,
em 28 de janeiro, da carta régia
que determinava a abertura dos
portos brasileiros ao comércio
exterior. Em 7 de março de 1808
ancoravam na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, onde
permaneceram até 26 de abril
de 1821. Iniciava-se uma nova
fase na história do Brasil e de
Portugal.
A abertura dos portos, o livre
comércio, a introdução de hábitos culturais e industriais, a criação de importantes instituições
como a Imprensa Régia, a Real
Junta de Comércio, e as Academias modificaram definitivamente o perfil do país colônia, com
a introdução de novas forças
sociais.
A presença da corte portuguesa
no Rio de Janeiro alterou o panorama do cotidiano da cidade
que expandiu o traçado urbano,
introduziu novos estilos arquitetônicos e apresentou à socieda-
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de uma maneira cosmopolita de
viver. Entre saraus, festas, apresentações teatrais, efervescia a
vida política, social e cultural.
De 1808 a 1821 foram recriadas
na colônia americana as instituições portuguesas que permitiram o funcionamento do Estado
português, confirmando a citação de Oliveira Lima que “o regente e rei D. João VI veio criar
e realmente fundou na América,
um império”.
Em 1820 eclodiu, no Porto, a
revolução liberal que provocou
o regresso da Corte em 1821.
Dom João VI governou até sua
morte no dia 10 de março de
1826, com quase 59 anos. Terminava um reinado repleto de
complexos problemas pessoais
e governamentais. Ao regressar
a Portugal deixou no Brasil seu
filho Pedro, que no ano seguinte
proclamaria a independência da
Colônia.
Dom João VI, o rei que amou o
Brasil e lançou as bases para
emancipação política brasileira é pouco conhecido de uns e
mal compreendido por outros. O
marquês de Caravelas, em 1826,
discursando no Senado por ocasião da morte do Rei disse: nós
todos que aqui estamos temos
muitas razões para nos lembrarmos da memória de dom João
VI, todos lhe devemos ser gratos, pelos benefícios que nos fez:
elevou o Brasil a reino, procurou
por todos o seu bem, tratou-nos
sempre com muito carinho e todos os brasileiros lhe são obrigados”.
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Arthur de Rezende Filho

Deputado Alberto Fraga

Carlos Geraldo de Oliveira
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Consuêlo Badra
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Délio Cardoso

Feichas Martins

Deputado Vieira Reis

José Manuel Barroso

Coronel Flávio Lúcio de
Camargo

Janete Rico Antunes

José Ricardo Marques
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Ivan Paes Barbosa

Antônio Ramos Lessa

José Wilson Granjeiro
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Kurt Pessek

Liliam Sá

Marconi Delmiro Neves

Marcus Vinicius Britto Dias

Ruben Eleomar Parrilla
Albarracin

Sérgio Andrade

Manuel Lopes da Costa
Curval

Nava Píer Luigi

Vicky Tavares
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Marconi Antônio de
Souza

Palmerinda Vidal Donato

Walter Estevan Júnior
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Homenagem Especial

Veículos de Comunicação
Divulgação/WWW.FENAI.ORG.BR/Gabriel Santos

Diploma do Mérito da Imprensa Brasileira

Carlos Geraldo (TV Record), Jerônimo Alves (Hoje em Dia) e Eduardo Castro (TV Band),
representando os veículos contemplados com o Diploma do Mérito da Imprensa Brasileira.

Agência Lusa
Diploma do Mérito da Imprensa Brasileira - Categoria Internacional,
para a Agência Portuguesa de Notícias - LUSA, representada pelo
seu Diretor Presidente, jornalista José Manuel Barroso.
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TV Record DF
O diretor geral da TV Record, Dr. Carlos Geraldo
com o presidente da Fenai-Faibra, J.H. de Oliveira Júnior.

Jornal Hoje em Dia
O diretor-presidente do diário mineiro Hoje em Dia, jornalista
Jerônimo Alves Ferreira, com o presidente da Fenai-Faibra, J.H.
de Oliveira Júnior.
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Instituições
Polícia Militar do DF

Banda de Música da Polícia Militar

A Polícia Militar do Distrito Federal
tem suas origens remotas no Corpo
de Quadrilheiros, organização policial criada por D. João VI, recémchegado de Portugal em março de
1808.
Com a vinda e instalação do príncipe regente e de sua numerosa corte, um surto de progresso sacudiu o
Brasil-Colônia, que foi, assim, apurando a sua civilização. Por iniciativa
de D. João VI, vários atos administrativos deram um impulso extraordinário no progresso da Colônia, tais
como: abertura dos portos nacionais
a navios de todas as nações amigas,
criação da Biblioteca Pública, Arquivo Militar, Academia de Belas-Artes,
Academia de Marinha, o Jardim botânico e muitas outras iniciativas com
contribuirão para o progresso e o desenvolvimento.
Existia na Metrópole uma instituição, militarmente organizada - a
Guarda Real de Polícia - que serviu
de modelo para que em 13 de maio
de 1809 fosse criada no Brasil a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia,
primeiro núcleo, efetivo da Polícia Militar com a missão de “guarda e vigia
da cidade do Rio de Janeiro”.
Estava, assim, criada a Corporação, que, ao longo de seus 196 anos
de existência, vem se dedicando a
manter a ordem e a segurança pública da Capital Federal. O seu passado histórico constitui verdadeiro
repositório de páginas autênticas de
bravura, de heroísmo e de dedicação
à sociedade e à Pátria. A PMDF teve
parte ativa em todos os acontecimentos marcantes de nossa história.

A Banda de Música da Polícia
Militar do Distrito Federal tem a sua
origem na cidade do Rio de janeiro,
ainda na época do Império. Sua criação firmada por Decreto Imperial em
10 de junho de 1866, com o nome de
Banda do Corpo de Polícia da Corte,
era de 30 músicos instrumentistas e
dois mastros: Joaquim Garcia Godinho e Antônio da Rocha.
Em 1966, com a vinda da Polícia
Militar para o Distrito Federal, foram
escolhidos 32 Sargentos Músicos,
oriundos da vários Batalhões da
PM do Estado da Guanabara, para
formar a Banda Sinfônica da Polícia
Militar do Distrito Federal. O organizador e primeiro Regente desta Banda Sinfônica, 2° Tenente Músico Natanael Viana de Aguiar, chegou em
Brasília no dia 24 de janeiro de 1967,
com 45 músicos.
Com atuação efetiva na vida cultural e social da comunidade, a Banda
Sinfônica da Corporação participou
da montagem e apresentação da
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Ópera Aída, sob a regência do Maestro Júlio Medalha; foi também conduzida pela Maestrina cubana Helena
Herrera e integrou a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, na Festa do Trabalhador, sob a
regência do Maestro Silvio Barbato,
na execução da Abertura Solene
1812, de Tchaikovsky.
Com ênfase nas Obras originalmente compostas para banda
sinfônica, no seu repertório estão
compositores como Gustav Holst,
Alfred Reed, Bernard Green, Roger
Nixon, Edmundo Villani Côrtes, Vicent Persichet, além de arranjo e
transcrições de Obras de Carlos
Gomes, Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Lorenzo Fernandez,
Tom Jobim, Ari Barroso, Ernesto
Nazareth, Dimas Sedícias, além de
Dobrados, Hinos e Canções Militares. Seu atual Regente-Geral é o
Major do Quadro de Oficiais Policiais Militares Músicos, Elizeu Santos do Nascimento.
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