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AREVOLUTIONARY EXPERIENCE,
"Amigos! Irmãos! Conterrâneos! A pior das pragas, o detesttível chá, enviado a este
porto pela Companhia das lndias Orientais, acaba de chegar ao porto de Boston!"
;

- Carta dos Filhos da Liberdade, 29 de novembro de 1773

Você vai vivenciar agora o "evento
mais importante que antecedeu a Rev
olução Americana". Queremos que
grite, participe e faça parte da encena
ção! Seu guia o incentivará a gritar
"Ouçam, ouçam! " ou "Viva!" ao dis
cutirem o despejo do chá no Porto de
Boston. Ele também pedirá que grite
"Uuu!" ou "Vergonha!" ao discutirem
impostos, o Rei George III e o Parla
mento. Que o Rei George III ouça sua
voz ecoar nesta sala!

Samuel Adams conduz uma impetuosa reunião municipal

Antes de começarmos, leia as seguintes informações de segurança:
Senhoras e senhores, a Historie Tours of Ame1ica tem orgulho de recebê-los no Boston Tea Party Ships & Mu
seum. Devido à natureza única desta atração, existem algumas informações importantes sobre segurança que
vocês devem conhecer. Ao deixarem esta sala, vocês estarão em uma exibição náutica flutuante. Por favor, ten
ham cuidado com onde pisam e usem os conimãos ao embarcar nos navios e andar nos passadiços. Em caso de
emergência durante a visita ao museu ou aos navios, retornem ao edifício pelos passadiços e usem as portas de
saída. Desliguem seus telefones celulares e dispositivos eletrônicos. Câmeras fotográficas são permitidas nesta
sala, a bordo dos navios e nos decks exte111os, mas são proibidas no museu. Acompanhem seu guia do Boston Tea
Party durante todo o percurso e lembrem-se que não estão mais em terra firme. A única coisa que queremos jogar
no mar é o chá.

TOWN MEETING
A data é 16 de dezembro de 1773, e você é um cidadão
de Boston participando de uma importante reunião mu
nicipal ! Nessa reunião estão presentes os Filhos e Filhas
da Liberdade, que lutam pelo direito de participação no
Parlamento e são contra a cobrança de impostos sem
representação. Os Filhos da Liberdade e os Legalistas
- estes últimos defendem o respeito às leis da Coroa 
discutem o que devem fazer com a chegada do contro
verso chá. Três navios - Eleanor, Dartmouth e Beaver 
chegaram ao porto de Boston com um carregamento de
340 caixas de chá das Índias 01ientais. Francis Rotch,
proprietálio dos navios Dartmouth e Beaver, foi envia
do a Milton, Massachusetts, para pleitear junto ao gov
eniador Thomas Hutchinson o retomo de suas embarca
ções à Inglaterra sem descarregar o chá. Se o chá fosse
descarregado e os impostos pagos, os cidadãos de Bos
ton seriam obrigados a pagar ainda mais impostos sem
representação! Nessa reunião, Samuel Adams lembrará
que as colônias têm sido uibutadas continuamente pelo
Boston Circa 1773
Rei George III e pelo Parlamento sem que tenham qual
quer representação no goven10 britânico. A Lei do Selo tributou todos os artigos de papel, até mesmo baralhos e
dados! As Leis de Townshend taxaram produtos como chumbo, tinta, vidro e chá. Os Filhos da Liberdade haviam
protestado contra os últimos tiibutos sem representação, muitas vezes através de protestos, petições e boicotes aos
produtos britânicos. As ações dos Patriotas forçaram a revogação dessas últimas leis, mas Boston agora se reúne
para protestar contra o novo imposto do chá. Enquanto espera pelo retomo de Francis Rotch, você será conduzido
por um Pat1iota para ver o Conselho Popular decidir que "água salgada e chá vão se misturar esta noite". Samuel
Adams encerra a reunião profe1indo o sinal secreto: "Não há nada mais que uma reunião possa fazer para salvar
este país !". Vista seu disfarce simbólico de índio e siga seu Pat1iota até o Cais de Griffin!

Festa do Chá de Boston, 16 de dezembro de 1773

-
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A DESTRUIÇAO DO CHA
Siga seu Patriota até o Cais de Griffin para despejar o chá nas águas do
Porto de Boston! Grite com o seu guia "Joguem o chá no mar!" e não se
esqueça de usar seu disfarce de índio ! Estas penas são símbolos inspira
dores da nação de nativos americanos Mohawk e de sua independência
aqui na América do Norte. Para honrar esse espírito de autonomia, os
Filhos da Liberdade usaram penas naquela noite. Os patriotas também
esconderam seus rostos usando telTa ou fuligem e cobriram-se com ca
sacos pesados. Quando chegar ao Cais de Griffin, você embarcará em
um dos dois navios - o brigue Beaver ou o Eleanor - onde encontrará
um colega Filho da Liberdade. Ele avisará que o que você está prestes
a fazer é considerado traição pela Coroa. Duas fragatas, a HMS Som
erset e a HMS Boyne, estão ancoradas a apenas 500 metros de nós,
observando todos os nossos movimentos. Você deve jurar que jamais
revelará os nomes das pessoas reunidas aqui. Vamos jogar o chá ao mar,
tomando as águas do porto de Boston uma bebida salgada!
Nas três horas e meia seguintes, entre 90 e 150 Filhos da Liberdade
destruíram mais de 90.000 libras de chá (mais de 45 toneladas), com
valor estimado de f 10.000 (em valores atuais, cerca de US$ 1,5 milhão).

"Marca comercial" da Companhia
das Índias Orientais

Nosso protesto também é contra a Companhia das Índias Orienta.is e seu monopólio sobre o comércio de chá nas
colônias britânicas. A Companhia das Índias Orientais tem uma grande dívida com o Império Britânico, e possui
um estoque de chá que totaliza mais de 17 milhões de libras. Parte desse chá estava apodrecendo nos a1mazéns
de Londres há ma.is de quatro anos ! O Parlamento aprovou a Lei do Chá, que concedeu à Companhia das Índias
Orientais o direito exclusivo de vender chá na América do Norte. Isso retirou os comerciantes de Boston do negó
cio, e se o Parlamento foi capaz de acabar com o comércio de chá, os Patriotas temem que também seja capaz de
fazer o mesmo com outros artigos. Observe a marca da Companhia das Índias Orientais na lateral das caixas do
amaldiçoado chá!
Quando a Destruição do Chá
estiver concluída, você poderá
explorar o porão e a cabine de
popa do navio. Abaixo do con
vés, encontrará várias cargas,
incluindo barris com óleo de
baleia, rum e melado, bem como
barris de pinho contendo trigo e
outros alimentos secos. Há mui
tos baús contendo suprimentos
e mobiliá1io para as casas. Você
poderá até mesmo encontrar o
Capitão do navio escrevendo em
seu diário sobre os eventos que
acabaram de ocorrer.
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Joguem o chá nas águas do Porto de Boston!

O BRIGUE BEAVER:
Este navio é uma réplica do brigue Beaver original, que
foi construído no ano de 1772 em Scituate, Massachusetts.
Ele pertencia à família Rotch de Nantucket. O Beaver era
predominantemente um baleeiro, mas também transportava
outras cargas, como chá. Normalmente navegava com uma
tripulação de 8 a 10 homens durante excursões de comércio,
e muito mais homens quando saía para a caça de baleias. Seu
comandante era o Capitão Hezekiah Coffin, um marinheiro
quacre. Foi o último navio a chegar ao Porto de Boston, car
regando 112 caixas com chá da Companhia das Índias 01ien
O Brigue Beaver
tais. A embarcação ficou retida no atracadouro devido a um
caso de valiola na tripulação. Por causa disso, permaneceu
em quarentena na Ilha de Rainsford, onde passou por uma limpeza e defumação com enxofre. O navio atracou
no Cais de Griffin na quarta-feira, 15 de dezembro de 1773, um dia antes da Festa do Chá de Boston. O Capitão
Coffin temia que, durante a Destruição do Chá, os Filhos da Liberdade pudessem destruir parte da fina mobília
e outras cargas que o Beaver transportava. Porém, os Filhos da Liberdade prometeram que nenhuma outra carga
além do chá se1ia destruída naquela noite, e que nenhum mal se abateria sobre a tribulação do navio. Eles manti
veram sua palavra e não destiuíram nada além do chá a bordo do biigue Beaver.

ELEANOR:

Este navio é uma replica do original Eleanor, um dos diversos navios de
propriedade do grande comerciante de Boston, John Rowe. O Eleanor foi o
segundo navio a chegar ao Cais de G1iffin, na quinta-feira, 2 de dezembro de
1773. Estava totalmente equipado com três mastros e era conhecido como
um "navio mercante permanente", ou seja, sempre transportava cargas e
jamais era usado como baleeiro. O Eleanor transportava 114 caixas de chá
e era comandado por James Bruce, um simpatizante do partido conservador.
Biuce adicionou o chá à carga do navio contra a vontade de John Rowe.
Rowe disse mais tarde que teria dado "500 guinéus para que Bruce não em
barcasse o chá no navio". Naquela noite, os Filhos da Liberdade exortaram
seus colegas patriotas dizendo que "nenhum chá deverá sobreviver a esta
noite". Aprendizes e jovens patriotas pegaram vassouras para retirar do con
vés qualquer folha de chá que restasse!

Proa do navio Eleanor com seu
proprietário, John Rowe

CAIS DE GRIFFIN
Em seu caminho até o Cais de Griffin, você conhecerá outros detalhes sobre os eventos daquela noite e as pes
soas envolvidas na Destniição do Chá. Encontre o nome do seu personagem na lista de participantes da Festa do
Chá de Boston! No passado, os protestos em Boston eram muitas vezes violentos e tumultuosos ! Mas, naquela
noite, os Filhos da Liberdade não causaram nenhum dano à tripulação do navio, e apenas um item além do chá
foi destruído. Um único cadeado foi arrombado no Dartmouth durante os eventos, mas os Filhos da Liberdade
secretamente colocaram outro no lugar na manhã seguinte!

Notícias de um Patriota e de um Conservador na manhã seguinte à Festa do Chá de Boston

A MANHÃ SEGUINTE. ..
A manhã seguinte à Destruição do Chá começou em Boston como outra qualquer. Sabemos que uma linha peri
gosa havia sido ultrapassada. O governador Thomas Hutchinson afirmou que este tinha sido o "golpe mais au
dacioso jamais perpetrado na América". Sob esse ímpeto de alto astral surge uma divisão em Boston. Você
conhecerá Sarah, apoiadora do movimento patliota, e Catherine, simpatizante do partido conservador. Catherine
permanece totalmente fiel ao Rei e vê as tropas britânicas que ocupam a cidade de Boston como protetoras contra
as revoltas dos Filhos da Liberdade. Cathe1ine, como muitos dos conservadores, acha que os Filhos da Liberdade
estão criando mais problemas para Boston, em vez de resolver os que já existem. Sarah vê os Casacas Vermelhas
(outro nome dado às tropas biitânicas) como invasores. Ela acha que a Destruição do Chá acabará fazendo com
que o Parlamento retire os impostos, da mesma forma que os outros protestos culminaram na retirada dos imp
ostos ante1iores. Sarah participou do pacto de não importação dos patliotas, que consistia em não comprar nem
vender artigos tributados sem representação. Sarah também acha que todos os verdadeiros cidadãos de Boston
devem boicotar o consumo de chá até que o imposto seja revogado. Elas discutem sobre onde devem depositar
suas lealdades e os pe1igos que podem surgir, agora que o chá do Rei foi destruído.

A MEIA-CAIXA DE ROBINSON
Apesar de todos os esforços para destruir a evidência, alguns resquícios das caixas de chá e do chá ainda flutuam
no Porto de Boston. O frasco que você está vendo, um empréstimo da Old North Church, contém chá encontrado
na bota de um participante, curiosamente preservado em forma líquida.
Mais tarde, naquela manhã, uma desco
berta foi feita nos baixios de Dorches
ter. Ao longo da praia, o jovem John
Robinson encontra uma caixa de chá.
Ele a leva para casa e a esconde em
baixo das escadas, e mais tarde parte
para lutar na Guerra Revolucionária.
A Caixa de Chá de Robinson e sua
história foram passadas de geração
em geração, e essa é a única caixa de
chá conhecida que sobreviveu à Festa
do Chá de Boston de 1773.
A caixa de chá carrega os sinais de
sua localização na casa. Um jogo de
trilha foi esculpido em seu fundo e
flores foram pintadas nas laterais. Ao
longo dos anos, foi usada para guar
dar bonecas e até mesmo como cama
de gatinhos!
Esta modesta caixa de chá sobre
viveu a uma travessia do Atlântico,
foi aberta à força com machadinhas,
submergiu na água do mar e inspirou
A Meia-Caixa de Robinson
uma revolução. Hoje, ela repousa so
bre o mesmo mar onde foi jogada naquela fatídica noite de 1773. Este tesouro Americano está pronto para inspi
rar uma nova geração de patriotas. Realmente é uma "caixa que vale a pena ser guardada".

A GALERIA DE RETRATOS

Rei George III

Samuel Adams

A seguir, você conhecerá nossa galeria de retratos, que mostra os nomes e os rostos de muitos Patriotas, que
lutaram contra a ttibutação injusta, e Lordes, que aplicavam esses impostos. Apresentados em destaque estão o
Rei George III e Samuel Adams. As notícias sobre a Festa do Chá de Boston levaram seis semanas para chegar à
Inglaterra. As reações do Parlamento e do Rei foram rápidas e duras! Embora esses dois homens nunca tenham se
encontrado pessoalmente, suas diferenças de opinião e palavras mordazes mostram a divisão que se formou em
todo o Impé1io Britânico.
Em 1774, o Rei George III pune Boston com uma série de leis conhecidas como Leis de Coerção: nas colônias,
elas eram chamadas de Leis Intoleráveis! Com isso, os ingleses interditaram o Porto de Boston, destituíram as au
toridades eleitas da cidade, dissolveram muitos dos tribunais de Boston e transfe1iram a jurisdição para Londres,
colocando a cidade sob controle militar. Em fevereiro de 1775, o Rei declara que a Nova Inglaterra está em estado
de rebelião e que homens como Samuel Adams e John Hancock devem ser presos por traição. Ele desenha uma
linha na areia e diz: "A sorte está lançada. Ou as colônias se submetem ou tiiunfam. As armas decidirão se vocês
devem se sujeitar à Inglatena ou ser independentes".
Em vez de pe1manecerem divididas em tempos de agitação, a Nova Inglaterra e outras colônias começaram a se
unir por uma causa comum: o combate às opressivas Leis de Coerção. Em setembro de 1774, 12 das 13 colônias
se reuniram no P1imeiro Congresso Continental para discutir os rumos que tomariam. Em 1775, Patrick Henry
declarou: "Não sei qual curso os outt·os tomarão; quanto a mim, dê-me a liberdade ou dê-me a morte!"

THE MINUTEMAN THEATRE & LET IT BEGIN HERE
Dezesseis meses se passaram desde
a Festa do Chá de Boston. As Leis In
toleráveis não levaram Boston a se sub
meter. Em vez disso, essas novas leis
puseram mais lenha nas fogueiras da
Revolução. A tensão crescente causou a
queda do governador Thomas Hutchin
son. Em seu lugar, entra o General Thom
as Gage, que faz cumprir a lei marcial e
interdita o porto de Boston. Essa disputa
entre a Inglaterra e suas colônias evolu
iu e já não é mais sobre impostos. Algo
mudou no coração e na mente do povo.
Agora, parece inevitável que o conflito
entre a coroa e os colonos só poderá ser
resolvido no campo de batalha.

Casacas Vermelhas tomam Lexington Green

Let it Begin Here é um filme premiado, que retrata a batalha de Lexington Green e o "tiro ouvido em todo o mun
do". Assista a Paul Revere fazer sua cavalgada noturna para avisar aos habitantes do interior que um regimento
britânico estava a caminho. Veja como os Minutemen reuniram a coragem necessária para resistir ao poderio das
tropas britânicas. Nota: Este filme contém cenas de batalhas com sons muito altos, e pode ser muito intenso para
crianças. Se precisar de ajuda durante a exibição, fale com o seu guia.

CONCLUSÃO
"A natureza humana por si própria sempre é defensora da liberdade. Há também na natureza humana um res
sentimento pelas injúrias, e indignação contra o que é errado. O amor pela verdade e a veneração da virtude.
Estas paixões afáveis são a centelha latente... Se as pessoas forem capazes de entender, ver e sentir a diferença
entre verdadeiro e falso, certo e errado, virtude e defeito, que melhor princípio os amigos da humanidade
podem colocar em prática do que o sentido dessa diferença?"
-John Adams

A Festa do Chá de Boston foi o evento mais importante que antecedeu a Revolução Americana.

Em nome do Boston Tea Party Ships & Museum e do
Historie Tours of America, agradecemos sua partici
pação hoje! Não deixe de passar no Salão de Chá de
Abigail, onde encontrará os chás históricos envolvi
dos na Festa do Chá de Boston, bem como deliciosos
sanduíches, cookies e diversas bebidas.

Salão de Chá de Abigail

