
1 |Patrícia de Jesus Palma 
 Restauração e tipografia no Algarve (1808-1811): um impressor, a independência de duas nações 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

Restauração e tipografia no Algarve (1808-1811) 

Um impressor, a independência de duas nações 

Patr íc ia  de  Jesus  Palma 
Doutoranda em Estudos Portugueses – História do Livro e Crítica Textual na FCSH – Universidade Nova de Lisboa 

Assistente de investigação no CHAM – Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar 
4 de Junho de 2015, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Anfiteatro Nobre, 14h.30m. 

 

Resumo  
A proposta de trabalho a apresentar no IV Encontro de Jovens Investigadores de 

História Moderna insere-se no âmbito dos estudos de História do Livro e da Leitura e 
tem como objectivo divulgar novos subsídios para a história da imprensa na periferia 
portuguesa Oitocentista (Algarve), assim como questionar o lugar que o objecto 
impresso ocupa numa comunidade onde a escrita/imprensa não é, para a maioria, o meio 
de comunicação habitual.  

Num período em que os impressores e as tipografias tinham ainda um carácter 
itinerante, ver-se-á como a imprensa quebrou fronteiras nacionais na defesa de 
interesses comuns, afirmando-se como instrumento de poder. Pretender-se-á, assim, dar 
a conhecer o quadro que justificou a presença do impressor na periferia e legitimou a 
edição; que uso lhe foi dado, que ordem instaurou na sociedade de então e que espaço 
conquistou por entre outros igualmente poderosos meios de difusão concorrenciais. 
 

 

A comunicação que venho apresentar integra-se no campo de estudos da História 

do Livro e da Leitura e visa compreender quais os mecanismos facilitadores para a 

expansão do material impresso e, por conseguinte, da própria cultura escrita em espaços 

periféricos.  

Existindo uma forte tradição historiográfica de estudos para o período que 

compreende os séculos XV-XVIII, o século XIX tem sido pouco explorado e, no 

entanto, correspondeu à fase em que Portugal entrou, na sua globalidade, na designada 

Era do Impresso, dando origem a uma nova cultura das letras. A rede de pequenas e 

médias oficinas tipográficas que se instalaram, ao longo deste século, nas várias 

províncias portuguesas (incluindo os Açores, a Madeira e o território ultramarino), são o 

garante de que o impresso alcançou, de facto, uma escala nacional e, por isso, inédita.  

O destaque que aqui damos à importância da prensa tipográfica não significa, 

bem entendido, que, até então, a circulação dos bens impressos e a edição não se 

fizessem a partir da periferia. Muito antes da disseminação da arte tipográfica até à mais 

remota serrania, já o correio distribuía aos eruditos locais, os livros e os jornais 

impressos em Évora, Lisboa, Coimbra, Porto, Braga, ou em qualquer das cidades 

europeias. Igualmente, não invalidou que tal escol se dedicasse ao estudo e à edição, 
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mas envolvendo farto capital económico e sociocultural. É imprescindível ter presente 

esta realidade, porque, na verdade, a instalação de uma tipografia não correspondeu a 

um grau zero da imprensa. Pelo contrário, a produção local entra em concorrência com 

os objectos em circulação, sendo necessário posicionar-se. É o determinar desse lugar 

específico no campo editorial que tem interesse heurístico, acompanhando o seu 

crescente protagonismo na resposta ao apelo de uma cultura cada vez mais 

escritocêntrica e impressa, que alastra, conquista, institucionaliza-se 

O estudo da edição na periferia compreende, no entanto, alguns desafios: por um 

lado, o carácter móvel e de fácil transporte dos prelos, que se manteve até ao segundo 

quartel de Oitocentos, não permitiu uma actividade contínua e substancial, sendo a 

descoberta acidental dos papéis aí impressos a única esperança do historiador para 

recuperar essa memória; por outro lado, os objectos que tratamos são frequentemente 

distintos daqueles que as grandes casas impressoras de uma qualquer capital produzem. 

Face ao livro canónico recorrente nos catálogos dessas casas, há que colocar os 

«impressos menores»1, por norma, de carácter efémero, como os almanaques, os 

rótulos, os sermões, as orações, os avisos, as circulares, os romances tradicionais, 

produzidos por pequenas oficinas tipográficas, muitas sem recursos físicos e humanos 

qualificados, com uma produção destinada a um consumo imediato e sem as 

características tendentes à preservação e ao inventário.  

O exemplo que aqui trago visa ilustrar este contexto e identificar algumas das 

especificidades de um processo longo e, por vezes, descontínuo, como é o da 

aculturação escrita-impressa. 

Os períodos bélicos foram muito favoráveis à expansão do impresso e ao 

aumento da sua influência na sociedade. A guerra da restauração (1808-1811) e a guerra 

civil (1828-1834) colocaram-no no epicentro das lutas travadas, respondendo com 

eficácia à velocidade e à intensidade que a guerra exigiu. José Tengarrinha considerou 

que “Só em 1808 o nosso jornalismo entrou numa fase nova”2 e José Augusto dos 

Santos Alves  observou que:  

[…] actividade impressora entre 1808 e 1811 é algo de notável e com um 

não desprezível circuito de comercialização (tipografias e lojas de 

                                                                 
1 INFANTES, Víctor – Las ausencias en los inventarios de libros y de bibliotecas. Bulletin Hispanique, t. 99, n.º 1, 
1997, pp. 281-292.  
Acessível em:  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_1997_num_99_1_4939 
2 TENGARRINHA, José – História da imprensa periódica portuguesa. 2.ª ed. rev. e aum. Lisboa: 
Editorial Caminho, (1989 [1965]), p. 60. 
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venda), uma espécie de rectaguarda material que se vai constituindo em 

matriz de alargamento e de aprofundamento de um espaço público em 

transformação. 

A quantidade de panfletos na altura das invasões é de tal ordem 

que sugere, sem dúvida, que a guerra pode ser decidida através da 

imprensa, por via de uma actividade panfletária que funciona como 

verdadeira “acção de rua”. 3 

No entanto, apesar desta explosão com incidências diagnosticadas para além das 

cidades de Lisboa, Coimbra e Porto – em Estremoz, Lamego, Portalegre e Viseu –  não 

existia dados que permitissem integrar a periferia a Sul no movimento bibliográfico da 

restauração nacional4. E, na verdade, nos primeiros dias de Julho de 1808 estava 

instalada na cidade de Faro a «officina de Don José María Guerrero», dando à estampa 

os escritos que noticiaram e consolidaram o «deitar fora»5 das tropas francesas. 

Quem era D. José María Guerrero e o que o trouxe ao Algarve, uma região que 

desde há três séculos não possuía actividade tipográfica?  

Neste período, a comunhão de interesses e de necessidades aproximou 

fraternamente o Algarve ao Sul da Espanha. Eleita a Suprema e Provisional Junta de 

Governo do Algarve a 23 de Junho, uma das primeiras providências foi a de confirmar 

quais as reais intenções da Junta Suprema de Sevilha, quanto à intenção de agregar o 

Algarve a Espanha. Afastada a suspeita de se consumarem as ambições expansionistas, 

tornaram-se aliados e, por diversas vezes, prestaram socorros mutuamente. 

Duas hipóteses podem ser lançadas como prováveis para o estabelecimento de 

D. José María em Faro: 1) refúgio político; 2) uma proposta dirigida pela recente Junta 

de Governo. À Junta, era necessário um instrumento que lhe permitisse difundir 

rapidamente os seus actos de governação, o seu expediente, e todos aqueles textos que 

visavam o encorajamento e a manutenção da vitória alcançada. Apesar de os termos 

procurado, não lográmos encontrar nem contrato, nem carta, nem licença de impressão, 

que permita estabelecer de modo definitivo uma ligação contratual. Ainda assim, não 

                                                                 
3 ALVES, José Augusto dos Santos – A opinião pública em Portugal: 1780-1820. Lisboa: Universidade Autónoma, 
2000, p. 305. 
4 GERALDES, Sofia – As gentes do livro na Guerra Peninsular. In Memória Social, Patrimónios e 

Identidades. Conferência pronunciada no XXIX Encontro da Associação Portuguesa de História 
Económica e Social, Porto, 13 de Novembro de 2009. Disponível em: 
 http://web.letras.up.p/aphes29/data/11th/SofiaGerlades_Texto.pdf.  
5 A expressão é de João da Rosa, escrivão do Compromisso Marítimo de Olhão, que a utiliza 
frequentemente na sua Lembrança para ficar na memória dos valorosos marítimos deste lugar de 

Olhão… Cfr. O Manuscrito de João da Rosa. 2.ª ed. act. e anotada. Olhão: Câmara Municipal, 2008. 
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temos dúvidas de que o impressor esteve ao serviço da Junta, como se pode ler em 

algumas das folhas, que se dizem saídas da Real Imprensa. 

D. José María Guerrero era espanhol, muito provavelmente natural de Cádiz, 

para onde partiu em meados de 1811 e onde desempenhou a actividade de impressor, 

seguramente entre aquela data e o ano de 1858. Aí, fixou-se primeiro na rua do 

Imperador, n.º 191, e, depois, a partir de 1820, na rua da Verónica. Em Faro, 

estabeleceu-se nos dias intensos da Restauração e permaneceu durante os três anos que 

duraram as invasões.  

Que mercado ter-lhe-á permitido viver da impressão durante este período, num 

território onde, por muito que houvesse leitores, não eram tantos os que poderiam 

comprar, viabilizando o negócio? 

O universo de textos localizados, ainda que constitua um rol certamente 

incompleto, permitem-nos, com maior propriedade, aferir da sua relevância na massa de 

escritos produzidos na Restauração, dos seus outros usos, dos seus autores, géneros e 

formatos e, enfim, do contributo para a alteração ou manutenção do quadro mental 

coevo. 

Lista provisória de publicações impressas por D. José María Guerrero 

N.º 
Descrição Repositório e cota Ilustrações 

1. 
1808 [30 de Junho?], Representação, ou carta 

enviada pela Camara desta Cidade de Faro ao 

Rio de Janeiro a S. A. R. o Principe Regente 

Nosso Senhor, Faro, Na Officina de Don José 
Maria Guerrero com Superior permissão.  

Folheto de 7 pp., in-8.º (21x15).  

BNP: H.G. 22540; 
http://purl.pt/22280. 

 

2. 
1808 [5 de Julho], Carta de partipacao [sic] 

que a o seu Soberano o Principe Regente de 

Portugal dirigio o Supremo Concelho [sic] de 

Governo do Algarve, encarregada ao Dor. 

Antonio Luis de Macedo e Brito, Conego na 

Cathedral de Faro, e Deputado do mesmo 

Supremo Concelho [sic].  

Folheto de 8pp. 

ANTT: Ministério do 
Reino, mç. 245. 
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3. 
1808 [8 de Julho], Povos do Algarve / A. L. M. 
B. [Cónego António Luís de Macedo e Brito]. 

Folha.  

Descreveu-se através de IRIA (2004 [1941]), 
doc. 159, entre pp. 164-5), por não se ter 
localizado na fonte indicada por aquele autor: 
ANTT, Ministério do Reino, mç 245. 

 

Não localizado. 

 

4. 
1808 [22 de Agosto], Povos do Algarve / A. L. 
M. B. [Cónego António Luís de Macedo e 
Brito], impresso nesta Cidade por D. Jose 
Maria Guerrero na Real Imprensa deste 
Supremo Concelho [sic] do Reyno do Algarve 
por ordem do mesmo.  

Folha  

Descreveu-se através de IRIA (2004 [1941]), 
doc. 160, entre pp. 192-3), por não se ter 
localizado na fonte indicada por aquele autor: 
ANTT, Ministério do Reino, mç 245. 

Não localizado. 

 

 

5. 
1808 [14 de Setembro], [Pastoral de Dom 

Francisco Gomes do Avelar], Impresso nesta 
Cidade de Faro por D. José Maria Guerrero na 
Real Imprensa deste Supremo Conselho do 
Reyno do Algarve. 

Folheto de 4 pp., in-4.º (30x22). 

A partir desta data não há mais referências à 
«Real Imprensa», porque no mês de Dezembro 
foram extintas todas as Juntas Provisionais.  

Arquivo Histórico da 
Diocese do Algarve, 
Pasta D. Francisco 
Gomes do Avelar. 

 

 

6. 
1808 [13 de Dezembro], Proclama, ou 

Exhortação Pastoral do Bispo do Algarve, s.l., 
s.i. 

Folheto de 3pp., in-8.º (23x14). 

IRIA (2004 [1941]: 196-7) reproduz um outro 
exemplar deste Proclama impresso em formato 
folha e onde se lê: «Impressa nesta Cidade de 
Faro na Officina de D. José Maria Guerrero». 
Encontra-se depositado na Biblioteca da 
Universidade de Coimbra, Colecção Histórica 
de Leis de 1808-1809 – da Livraria de João 
Pedro Ribeiro – fl. 372.  

BNP H. G. 6752//4 V. 
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7. 
1808 [15 de Dezembro], [Exortação de Dom 

Francisco Gomes do Avelar], Impressa nesta 
Cidade de Faro por D. José Maria Guerrero. 

Folha, in-4.º (30x27). 

Arquivo Histórico da 
Diocese do Algarve, 
Pasta D. Francisco 
Gomes do Avelar. 

 

 

8. 
1809 [6 de Janeiro], Edital / F. Bispo e 
Governador interino das Armas, Impresso nesta 
Cidade de Faro na Officina de D. Jose Maria 
Guerrero.  

Folha in-folio (44x32). 

Arquivo Histórico da 
Diocese do Algarve, 
Pasta D. Francisco 
Gomes do Avelar. 

 

 

9. 
1809, Instrucções que deverão observar os 

inspectores da reparação das estradas, F. 
Bispo Governador interino das Armas, 
Impressas nesta Cidade de Faro por D. José 
Maria Guerrero a 10 de Abril de 1809.  

Folheto de 7 pp., 4 gravs., in-8.º (22x17,5). 

Este exemplar encontra-se incompleto porque 
lhe falta uma gravura. O conjunto das cinco é 
reproduzido em ATAÍDE (1902) 

BNP RES-296-V; 

http://purl.pt/17465.  
 

 

10. 

 

18/07/1810-13/03/1811, Gazeta de Ayamonte, En la 
Imprenta del Gobierno [Faro: D. José María 
Guerrero]. 

Periódico de 8-12 pp., in-4.º 

Archivo General Militar 
de Madrid: colección del 
Fraile; Biblioteca 
Nacional de España; 
Hemeroteca Municipal 
de Madrid 
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11. 

1810 [21 de Agosto], Pastoral pella qual V. E. em 

cumprimento das Ordens do Governo destes Reinos 

exhorta aos seus amados Diecesanos [sic] a 

concorrerem com as suas esmolas para ajuda do 

Resgate dos Captivos em Argel, como contribuição 

voluntaria, encarregando a arrecadação aos 

Reverendos Parocos, Impressa em Faro por D. José 
María Guerrero. 

Folheto de 4 pp., in-4.º (29x21). 

Arquivo Histórico da 
Diocese do Algarve: 
Pasta D. Francisco 
Gomes do Avelar. 

 

12. 
1811, Diario de las operaciones de la division 

del condado de Niebla que mandó el mariscal 

de campo Francisco de Copons y Navia, desde 

el dia 14 de abril de 1810, que tomó el mando, 

hasta el 24 de Enero de 1811, que pasó este 

general al 5º exército / por José Ibañez, 

ingeniero voluntario encargado en el diário de 

dicha division, Impreso en Faro por D. Jose 
Maria Guerrero. 

Livro de 131 pp., in-8.º (20). 

Biblioteca Virtual del 
Patrimonio 
Bibliografico. 

 

 

13. 
1811, Verdad en toda su luz y espejo muy terso 

y brillante com cuja claridade y auxilio podra 

España ocurrir a sus males y vencer a sus 

enemigos infaliblemente / por un sacerdote 
amante de su nacion; en Faro, por D. José 
María Guerrero. 

Folheto de 20 pp., in-4.º.  

BNE: Sede de Recoletos, 
R/60163(17), Sala 
Cervantes. 

 
 

14. 

1811 [8 de Abril], [Exortação de D. Francisco 

Gomes do Avelar], Impressa nesta cidade por D. 
Jose Maria Guerrero. 

Folha in-folio (43x35). 

Arquivo Histórico da 
Diocese do Algarve, 
Pasta D. Francisco 
Gomes do Avelar. 

 

Este conjunto de títulos, se em reduzido número, é uma amostra muito 

significativa, quer do ponto de vista da actividade da oficina, uma vez que se reuniram 

edições de todos os anos da sua laboração, quer do ponto de vista da evolução da 

resistência ao invasor e da função política que a linguagem impressa assumiu. 
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As primeiras quatro espécies são documentos oficiais e de claro combate 

estratégico-ideológico, acordando, em todos, os ideais patrióticos, inclusivamente 

dirigindo-se às mulheres. Pediu-se-lhes que se inscrevessem activamente na história, 

trocando o seu papel social pelo político:  

Dignas e virtuozas Máys, amaveis espozas, e matronas d’este Reyno, 

séde vós as proprias que leveis vossos filhos, vossos maridos a encarar o 

inimigo; sacrificai os puros sentimentos da natureza e da ternura a os 

nobres sentimentos do Amor da Patria; preferi o nome de Cidadóas a o 

doce nome de Máys; (subls. meus, n.º 4.) 

Não poderia ser mais abrangente este apelo. Foi «publicado, e affixado a 

Bando», ou seja, lido publicamente aos iletrados e afixado nos lugares públicos para 

leitura dos que possuíam tal competência. Era o início da cadeia de transmissão, pois a 

divulgação posterior era assegurada pela oralidade. 

Um mês depois, a luta pela independência travava-se principalmente no domínio 

da informação. O proclama de 22 de Agosto (4.) denuncia as ofensivas noticiosas dos 

franceses, que são acusados de introduzir missivas falsas, revelando o jogo duplo e a 

amizade entre as autoridades portuguesas e francesas. Para contrariar estes e outros 

meios utilizados pelas forças napoleónicas, Macedo e Brito não só usou a letra de 

imprensa, como foi o próprio a legitimar o papel impresso como o meio autorizado de 

transmissão da notícia fidedigna: «As mais agradaveis noticias, que vão brevemente 

a imprimir-se, nos assegurarão da proxima restauração da nossa Capital.» 

A partir daqui, os textos portugueses passam a ser da autoria do bispo do 

Algarve e Governador interino das Armas, D. Francisco Gomes do Avelar. 

Após a extinção das Juntas Provisionais em de Dezembro 1808, D. José María 

Guerrero assumiu o seu trabalho sem outras vinculações. O autor continuou a ser D. 

Francisco Gomes do Avelar, alimentando até ao fim uma tipografia que, naturalmente, 

gozou da sua licença e da sua protecção. 

Mas, como se pode observar na lista que compusemos, o poder instituído no 

Algarve não foi o único a contribuir para a produção tipográfica da oficina de D. José 

María Guerrero. 

Esta imprensa revelou-se, na verdade, um meio fulcral para as vitórias 

alcançadas num e no outro lado da fronteira. Com a chegada do rei José a Sevilha em 

Fevereiro de 1810, a Junta que proclamara o rei D. Fernando VII seu legítimo monarca, 

viu-se obrigada a retirar para Ayamonte, onde foi também atacada a 6 de Março. Do 
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lado de cá da fronteira, o bispo D. Francisco Gomes do Avelar coligou todos os recursos 

à sua disposição para garantir a intransponibilidade do Guadiana, testando assim a 

eficácia das baterias que mandara antes reedificar. 

A falta de condições de segurança levou a Junta a refugiar-se temporariamente 

em Faro, por volta do dia 15 de Maio de 1810, mas, a 30 regressara a Ayamonte. Nessa 

data expediu uma carta ao Marechal D. Francisco de Copons y Navia, onde reconhecia 

que a falta de um prelo no local deixava a Junta numa posição muito desfavorável face 

às investidas do inimigo. Desde Fevereiro que se editava a Gazeta de Sevilla afecta aos 

franceses, não existindo até então nenhum outro meio de contra-informação6.   

Ficamos a saber que se diligenciou uma imprensa em Cádiz, mas a sua 

transferência para Ayamonte foi gorada. Foi novamente em Faro que a Junta alcançou 

cooperação, encontrando aqui o meio seguro para imprimir os seus proclamas e uma ou 

duas gazetas semanais, que permitissem inflamar o amor à pátria e o ódio ao inimigo: 

“No haviendo surtido efecto las eficaces instancias de esta Junta para 

que se le remitiese de Cádiz una Ymprenta, ha practicado las necesarias 

diligencias en Faro para poder imprimir allí los papeles que combengan, 

y en efecto se ha conseguido que en dicha ciudad se presten a imprimir 

una o dos Gazetas semanales (…)”7  

Com uma imprensa, um tipógrafo e circulação livre entre Ayamonte e a cidade 

de Faro, a Junta de Sevilha podia imprimir, com relativa segurança, todos os seus 

papéis, de onde emergiu a «primeira publicação da actual província de Huelva»8 que foi, 

na verdade, impressa em terras portuguesas. Intitulou-se Gazeta de Ayamonte e visou 

fazer frente à Gazeta de Sevilla, publicada pelo governo francês. Imprimiu-se entre 18 

de Julho de 1810 e 13 de Março de 1811, embora a data da sua suspensão não seja ainda 

definitiva, tendo em consideração a falta de colecções completas. Saía às terças-feiras e 

era composta por 8 a 12 páginas, in-4.º. Até Dezembro de 1810, dizia-se impressa na 

                                                                 
6 Real Academia de la Historia, Colección de Manuscritos del General Copons y Navia. Cota 9/6966. Apud 
SALDAÑA FERNÁNDEZ (2006: 187, nota 13). 
7 Real Academia de la Historia, Colección de Manuscritos del General Copons y Navia. Cota 9/6967, 
apud SALDAÑA FERNÁNDEZ (2006) – La prensa en el Suroeste Peninsular durante la Guerra de la 
Independencia: la Gazeta de Ayamonte como vehículo de expresión de la Junta Suprema de Sevilla.In CANTOS 
CASENAVE, Marieta (ed.) – Redes y espacios de opinión pública: XII Encuentros de la Ilustración al Romanticismo 

1750-1850 Cádiz, América y Europa ante la Modernidad. Cádiz: Universidad de Cádiz, p. 188, nota 15. 
8 Id., p. 186. 
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«Imprenta del Gobierno», mas, a partir do n.º 23, datado de 19/XII/1810, passou a 

identificar o impressor: «por D. José María Guerrero Impresor del Gobierno»9. 

De entre o que aí se imprimiu chegaram até nós a Gazeta de Ayamonte e o diário 

de guerra do já referido Marechal, a cargo do engenheiro José Ibañez, editado em 1811. 

Ambos foram impressos na oficina de D. José María, ambos são textos de propaganda e, 

sobretudo o segundo, de enaltecimento ao espírito de resistência e de patriotismo, 

representado por D. Francisco de Copons y Navia. No mesmo ano, de autor 

desconhecido, foi dado à estampa um outro folheto espanhol, de feição nacionalista, 

intitulado Verdad en toda su luz y espejo muy terso y brillante com cuja claridade y 

auxilio podra España ocurrir a sus males y vencer a sus enemigos infaliblemente (n.º 

13.).  

Ao dispor quer do Governo do Algarve quer da Junta Suprema de Sevilha, a 

tipografia de D. José María Guerrero serviu de plataforma editorial comum a Portugal e 

Espanha na luta pela restauração da independência. O impressor foi, por conseguinte, 

um actor decisivo na consolidação das vitórias alcançadas, porque, nos seus prelos, os 

textos puderam obter a forma que os governos restauradores investiram como a da 

legitimidade e da verdade informativa. A vitória foi, portanto, dupla mas 

interdependente: liberdade e impresso. 

Podemos, assim, concluir que a emergência da tipografia no Algarve esteve 

relacionada com um contexto político nacional muito concreto, em que a escrita 

impressa foi incorporada como agente – e não apenas como instrumento – do processo 

político e social em curso, com capacidade para o influenciar, relevando-se neste 

processo traços de originalidade e de mobilidade mais atendíveis do que a expectável 

acção nacional integradora. Pela primeira vez, história e imprensa tornavam-se 

indestrinçáveis, naturalizando o texto escrito e estabelecendo uma imbricada relação 

entre o processo político, opinião pública e cultura tipográfica. 

 

                                                                 
9 SALDAÑA FÉRNANDEZ (2006), p. 189, nota 24, alerta para o facto de a identificação do impressor 
poder ter sido feita em números anteriores, tendo em consideração que não lhe foi possível localizar os 
números 18-22. 


