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Eleição da regencia provisoria .. Proclamação ao povo. O segundo imperador. Decreto de amnistia. Pedro. I. A assem_
b léa geral. Os dous partidos. Exaltação do . povo. Varias
providencias em favor da ordem. A regencia permanente.
O tutor do imperador. O partido exaltado. A imprensa. A
força militar/ Sedição de julho na côrte. O ministro da
justiça . Os bravos dapatria. Motim no theatro de S. Pedro
na córte. Sedição da ilha- das Cobras na capital. Sedições
e movimentos no Pará, Maranhão, Ceará , Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Bahia, Espírito-Santo e Santa Catharina. Regosijo em S. Paulo pela revolução de 7 de abril.
Finanças. InstrucÇão publica. O corpo legislativo. O primeiro ministro accusado e processado no Brazil.

Abdicará D. Pedro I em · 7 de abril · de
I83x~ e contando seu filho, herdeiro do throno~
pouco mais de cinco anrios de idade, reuni_rão-se no paço do senado .vinte e seis senadores
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e trinta e seis deputados, que,estavão na côrte ;
e apezar de mão formarem numero legal, investirão-se de poderes extraordinarios elegendo
, uma regencia provisoria composta de homens
moderados. Forão ·eleitcvs re-g-errtes o inarquez
de Caravellas, Francisco de Limá e Silva e
senador Nicoláo Pe-rei-r-a de Çampos Vergueiro.
Prestado o juramento organisárão os regentes
o seguinte · ministerio : visconde de Goyanna;
ministro do imperio ; brigadeiro José Ignacio
Borges, da fazenda; conselheiro Manoel José de
_$6uza França, da jtrstiça; tenente-genera~ Jósé
Manoel de Moraes" da guerra ; marechal .José
_Manoel .de A:lmeiQ.a,, da mRPi®ha; e c0nselheiro
Fr~1'1cics·c0 Carlre~ro de Ca:mpos, dé est'tálng·eHros.
Fo'i as·sfin reintegrado ~ 'mitüsterio , demittid.o por Pedro I em 5 de abrÍl, .não :po.r ·me~~er a oon,fiança p:u biicar, .p0is fôra •<Drgani•s ado
'f'~lb ·govérno qüé ·ca].lifa, poi"êm ·pôr accin'te a
.es.se govérno C
").
_
Nomeade J,osé Joaquim de .Lima e Silva
itoo:rfma·rtdánte inlierino ··dias a1rrnas ·da oôtt e e.
provinda do Ri'O clé J'ahéito, dirigi'o 'umà: ôt'derri
do dia ao.s ci_d adãos e á ·tropa concluindo ~om
estas palavras :
p

.

. {') ·P~Jssou a l'ep~rtiÇ!io' da ·fitzenda pata José I~naci o: ·Berg'ês
por ter Hollanda Cavalcanti recusado o cargo.
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« Complete-se emfim a nossa grande obra

sem que se offusque a gloria adquirida ; sejamos cidadãos amigos , da ordem, obedientes
ás leis, respeitadores das aüctoridades constituidas e, desprezando motivos".particulare·s , sejao
nosso norte o bem dà patria, a conservação
da liberdade.)) ·
Assumio a gerencia dos negocias publicas
o partido liberal, que fizera a revolução. de 7 de
abril, e, reconhecendo q:ue a crise politica que a
nação atravessava exigia a harmonia ·de todos ,
o accordo de todos os Brazileiros, ·começou a
prégar idéas . de moderação.
Tendo o deputado Carneiro da Cunha proposto que a reunião dos representantes procla.masse ao ·povo apresentando-lhe quaes as ra.zÔes da mudança. política realizada n<:> paiz ;
encarregou-se Evar.isto d,a Veiga da proclamação,
que, publicada no dia 8, recommendava moderação e ordem, prudencia e energia da parte ào
p~vo, sem o que não fruiria a nação as vantagens de sua situação ; que nomeada . com . as
.attribqições marcadas pela constituição exerceria a regencia provisoria o poder até a reunião da' assembléa geral, da qual devião es.;.
perar os Brazileiros as medidas energicas que
a patria reclamava.
Sem sangue operára-se a revolução ·e sem

I,
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injuria terminara por ter havido no povo prudencia e coücordi a.
\

Tendo abdicado o primeiro imperador, foi
acclamado seu filho Pedro II; e paisanos, militares, tepublic~n~s, federalistas e liber.aes parecêrão todos concbrdâr, não havendo quem
bradasse contra a àcclamação do segundo so·
berano.

- -

Solemne Te-Deum celebrou-se na e:apella
imperial no dia g em festejo da entrada do
menino imperador~ que acenando com o lenço
COITespondia aos vivas dos cidadãos e dos militares que o saudavam jubilosos. Estavam
guarnecidas de tropa as ruas desde a cidade
nova até a cathed_ral, as casas adorna_d as com
colchas ~ de damasco e seda, e trinta mil espec""
tadores assistião ao festejo, disputando muitos
a honra de _ puxar pelo carro que conduzia o
imperante. Ao co-rtejo do paço comparecêrão
o - corpo diplom(:ltico, a nobreza, ofi?.ciae~ :.,; de
mar e' terra e ctescido numero de cidacfã-os. ,
Publicou-se no mesmo dja - o decreto per·
doando a todos os Brazileiros que por --motivo
de crimes' políticos es'tivessem ·condemnados ou
mesmo pronunciados, assim . como a todos' os
réos militares; que immediatamente deverião
voltar a seus respectivos corpos os que esti-
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vessem presos, e os outros no prazo de tres
mezes contados -da data do decreto.
Havião-se recolhido ao romper do dia 7
de abril a bordo da náo ingleza Waspite, COII?-mandada por Talbot, D. Pedro I, sua esposa,
sua filha , a rainha de ·PorJugal, o duque e a
duqueza de Lcmlé e alguns criados.
No dia seguinte es·c reveu o ex-imperador
aos senadores e deputados communicando-lhes
que, por decreto de 6. de abril que lhes transmittia, decreto . evidentemente anti-datado, no·
meara tutor de seus · filhos . ao · muito probo, ·
. honrado 'e patriotico cidadão, seu verdadeiro
amigo, José Ronifacio de Andrada e Silva .
Decidio-se que fossem _archivados a carta
e decreto para serem present~s á assembléa
geral ~egularmente_ installada. (*)
No dia 10 se passou D. Pedro com su a
esposa para a corveta Volage, sendo acompanhado pelo marquez de Cantagallo, barões da
Sa, d.e e lnhomerim, de Mr. Plasson, redactor do Moderado, do Dr. Tavares e outros,
e_na corveta La-Seine embarcárão D. Maria 11,
o duque de Loulé e sua esposa, o conde de
Sabugal e Pezerat, secretario da rainha.
Fizerao-se de vela no dia 13 esse-s nav10s,
(") Veja documento n. 1.

·,
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seguidos com ordem de acompanha-los até largarem as aguas do Brazil da · corv:eta brazileira.
Amelia; inas regressou esta cinco dias depois ·
por haver perdido de vista aquellas embarcações.
D. Pedro não voltou mais ao Brazil.
Franco, expansivo; generoso, dotado de ta·
lento, de genio ar'dente, dedicado ao estudo
das artes, porém · de instrucção limitada e superficial, viera este príncipe completar ·no Brázil
quatorze. annos. Foi regente . antes de contar
vinte ·e sete e imperador com vinte e oito; mais .
···moço cinco annos que Napoleão quando ciqgio
a corôa de França.
·Despido de educação política, só confiando
em sua propria natureza, .sem as lições da experiencia,· e sem ter quem nos primeiros annos lhe
servisse de m~ntor, conimetteu D. Pedro diversos
erros em seu curto reinado. · Foi acto arbitraria
seu a dissolucão
da constituinte, assim
como
'
.
·arb'itrarios forão a prisão e banimento de varios
deputados, que havião figurado na independerrcia .
. Afastou do imperador o partid.o liberal, e foi o
pomo de discoFdia eritre elle e os Brazileiros o acto
· da dissolução da constituinte. Apezar de decreta-r
logo a convocação de outra ca'mara e de outorgar
urria constituição,. m0s.trou-se Pedro I inclinado .
ás idéas absolutistas, em que havia sido creado,
compartilhadas por muitos de seus-antigos con-
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·selheiros, e por quasi todos os soberanos do
antigo continente.
As commissões mHitares creadas nas proviri·
cias para sentenciarem os revol.tosos, a execução
de variós brazileiros por crimes políticos, a guerra
inconveniente e desastrosà .que sustentou no Rio
da Prata, o descalabro das finança s, a luta que
travou com a representação nacional, e o interesse e ingerencia . que desde a morte de
D. João VI tomou por negoéios de Portugal são
factos que assignalão erros do reinado daquelle
pnnc1pe.
Era D. Pedro portuguez, e o antagonismo
entre Brazileiros e Portuguezes que se foi tornando mais saliente desde que vio-se o imperador proteger ·interesses e intrometter-se nas
intrigas dõ governo de Portugal cooperou para
exacerbar o odio dos Brazileiros, que cómeçárão
a considerar seu soberano como absolutista e
estrangeiro . .Cresceu de dia para dia a luta entre
b povo e D. Pedro, entre a nação e o throno, até
que delle desceu Pedro I, abdicando a corôa.
Salvou este acto sua dignidade, salvou a monarchia no Brazil; e pôz. fim ao seu reinado na
America, que não foi feliz .
. Chegado â Europa praticou actos de hero~smo
e abnegação ·em favor do throno de sua ·filha
D. Maria 11, iniciando nova phase de sua vida,

. I
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brilhante e heroica, que pertence ~ historia .de
PortugaL
. .
·
.
.
.
Era este pnnc1pe de figura altiva e gracwsa, .
de feições ex;pressivas, olhos . grandes, pretos e
\'Ívos, cabellos ca,s tanhos escuros, annelados, nariz ligeiramente curvo~ boca regular, labios um
tanto volumosos, . testa larga e erguida, barba
cerrada, rosto oval, pallido e bexigoso, côr morena, estatura mediana, e voz sonora e cheia. Era
dotado de gran,de força, e ,gabava-se de levan,t ar
pesos maiores do que ninguem1: Hábit cavalleiro
governava de pé seu carrinho de passeio, puxado
por duas pare-lhas, e toureava com destreza. Era
perito torneiro .e excellente musico.
Falbva diversas linguas e era inclinado ás
mulheres. Dotado de grandeza d'alma, se não
manifestou tino em seLl governo, praticou ~cçÇ)_e s
que são sufficien.tes para el~var um homem e tor- nal-o heróe . Executou q.ctos de verdadeira abnegação, e para brilho e gloria ae seu nome basta
lembr~r que, cingindo duas corôas, abdicou
an1bas, regenerou dous povos, e no novo e velha
mündo plantou instituições liberaes. Foi no Érazil o primeiro que proclamou o grito qa indepen·..dencia e em Portugal o primeiro que derrubou o
domínio absoluto dqs reis désua dyriastia.
Antes ~e retirar-se do _Brazil dirigio de bordo
urüa carta a setdilho; em resposta de outra que
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recebera d::J joven imperador, e~ mandou publicar
outra carta despedindo-s_e de seus verdadeiros
amigos. (*)
Deixou a -tropa em I 4 de abril a praça ,da
Acclamação, cujo nome .se quiz mudar para
campo da Honra; porém prevaleceu o primeiro
em memoria da acclamaçãp do primeiro imperador, celebrada no ari.tigo palacete alli existente.
Os corpos de artilharia e o batalhão de granadeiros, unicos que se conservárão em armas na
praça, re,c olhêrão a qtlarteis no dia I 5.
. Em proclamação datada de I 3 annunciára a
\ regenda a retirada de Pedro I par:I a Europa,
louvàra a moderação e proced~mcnto do povo, e
terminára com as seguintes expressões : « Somos
' li_vres, sejamos justos . .)) (**)
Dirigió o commandante das armas uma felicitação á tropa e outra ao pov,o, elogiand9 a mo'deração, a ordem e o serviço prestado á liberdade
pelos soldados e pelos cidadãos. Celebrou-s~ no
templo de S. Francisco de Paula solemne acção
de graças pela victoria dá nação em7 de abril,
assistindo ao acto o imperador menor, os regentes
e os ministros.
Pereceu victima da revolução de 7 de abril
(")Veja documento n .. 2.
("") Veja documento n. 3.
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-um unicci cidadão, o brazileiro Manoel de Aguiar: .
Brandão, de vinte _an'1.os de idade, que ferid~
mortalmente por um.1 bala de mosqu~te, qu~
casuaJmente' disparou depois. da leitura do
decreto da abdic~ção, foi ~epultado co~ m;uit~
pompa e concurrencia de povo na igr~ja de
S. Francisco de Paula.
·
Sahindo do ministerio em ·26 de abril pQr_
rnotivo de molestia o visconde de Goyanna, fqi
interinamente encarregado da pasta do imperio o
ministro da justiça, Souza França.
Abrio~se em 3 de maio a assembléil legisla-tiva, tomando os regentes assento júnto da cade!t;a,
-do presidente, e lendo o marquez . de Caravellqs
a falia de abertüra. Apresentado o projecto d_o
voto de graças, congratulando-se .a assemblé{li
pelo resultado do dia 7 de aprit . que mostrára
praticamente a grande verdade _da_soberania da,~
nações, e pela elevação aothrono de D. Pedro li"
primeiro ~1onarcha nascido no Brazil, foi discu:tido e approvado. Levou-8 Pedro de _Araujo.
Lima, ulteriormente rn,s1rquez de Oíindii, á regep 1
cia, que respondeu-nestes termos :
<< A regencia confiando na sabedoria da
camara dos deputados não póde deixar de presa·_
giar os maiores bens e felicidades á nação. >>
Ao marquez de Barbacena, -- orador do
senado, respóndeu a regencia:

I,
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<<A regencia provisional, em nome do impera.dor, agradece as expressões do senado, e,conven-,
cida da sabedoria do mesmo senado, não póde
deixar de presagiar grandes be_ns á nação. >>
Tendo passado o paiz por uma revolução tãq
importante como inesperada,produzio semelhante
· acontecimento grande abalo; agitárão-se os arrimos, excitárão-se as paixões e revolucionárão-se
·os espíritos. Achárão-se. em pouco tempo dividi. dos os vencedores do 7 de .abril, formando dous
partidos, o moderado e o exaltado. Assumira o
primeiro o poder, sustentado pela grande maioria
da camara dos deputados .' Desejava que os progressos e mudanças na ordem social marchassem
de accordo com os progressos da intelligencia e
da civilisação,- que as reformas afim de permanecerem fossem operadas lentamente e pelos
meios leg~es. Esforçava-se por estabelecer o culto
da legalidaçle, a economia, a substituição do re.gimen civil ao militar, a concessão de reformas
constitucionaes e legislativas exigidas pela opinião publica, e porfiava por sustentar a monar ~
chia, cercada de instituições republicanas.
De modo diverso p~nsava o . partido exaltado; queria que todas as mudanças e todos .os
·' melhoramentos fo.ssem feitos já e já, sem consultar-se a aptidão do povo, nem as disposições dos
elementos.existentes em. relação ás reformas, qu~ -
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pretendia dar á ·organisação social. Proclamava
a necessidade- de vinganças, embora fosse a·lei
preterida, e mostrava-se tão vehemente quanto
- precipitado. Arrebatado por inspirações illegaes,
por paixões violentas, começou a pertur~ar a
ordem publica, a segurança individual, e travoudiscussão e luta. Hasteou o estandarte da soberania popular, da resistencia ao poder. pevotado
á republica, desejou estabelecer nova organisação
politica e clamou pela liberdade mas não pela
ordem. Sem acceitar o termo da-revolução jul-gou -s er -preciso solapar. e destruir tudo p:ua
reorganisar nova ordem de cousas. Não admittia
revolução sem sangue e f?.ern con,c ordia e mode- ·
ração com os vencidos. Alçou na côrte e nas províncias o facho da revolução, ~reando alli em 3 I
de dezembro a sociedade Federal. Iguaes associa- ções surgirão em Pernambuco, Bahia e S.Paulo.
Tambem o partido moderado instituio na çôrte
a s_ociedade Defensora da Liberdade e Indepencia Nacional; da qual mais tarde nos occuparemos.
Dessa luta política travada com vehemencia.
na imprensa nascêrão dias de des9rdem e anarchia em todo o imperio. Ferido mortalmente em 26 de abril
moço
brazileiro nas n1as da côrte por um caixeiro portuguez, bastou este. facto para appÇirecerem fiOS
I

um
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lugares mais frequentados magotes de homens
-armados de páos, chuços e facas, ameaçando to'm arem vingança dos Europeus ; e diversas pes~
soas forão espancadas e feridas ..
Assustou-se o povo, iicárão as ruas desertas,
fechárão-se as casas de negocio; parárão as transacções com~erciaes, e interrompeu-se a com·
- municação entre os cidadãos, julgando cada um
sua vida ameacada.
>
_ Ainda nos ultimas dias de maio foi perturb-a da a ordem publica, percorrendo a cidade
v(lrios grupos ao som de gritos-morrão os Chum- bos, vivão os Brar_ileiros,fóra os Papeletas. Forão
apedrejadas as janellas ele muitas ca~as, apossá'rão-se de temor e consternação os cidadãos pacíficos.
Para serenar os animas proClamou a municipalidade ao poyo pedindo-lhe paz e concordia,
e pedio á camara dos deputados medidas conducentes a manterem a segurança publica. Reuni4a
em ·sessão secreta approvou a camara dos repre.;.
sentantes U!Il projecto dando varias providencias
para a administração da justiça e prompto· cas..;.
· tigo àos culpados. Publicou a municipaiidade
em edital algumas posturas provisorias, pr-o hi- bindo a venda de polvorá e-armas offensivas sem
licença prévia ; 'não ' poderião os mercadores vende-la a·es·c ravos ou a pessoas suspeitas ·; ··e ra·proH. P.

2
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hibido aos ferreiros, ;espingardeiros, barbeiros e
fazerem ou prepararem qualquer arma
para pessoa suspeita ou ~ scrava. Nos botequins,
. tavernas e bilharçs erão prohibi"dos os jogos. Sof·
frerião oito dias de p6são os escravos encontrados
depois das sete horas da tarde sem licença dos
senhores; e a todos, não exceptuados no codigo
criminal, era vedado o uso de armas de qualquer natureza e tambem o de bengalas e páos.
De noite todos, sem excepção de pessoa, serião
apalpados pelas patrulhas e vedado aos marinheiros nacionaes e estrangeiros desembarcarem
. de noite n::t cidade sob qualquer pretexto.
Approvado pela camara temporaria o projecto ·de lei relativo a varias providencias sobre a
administração da justiça, foi lido, disqltido e
adaptado em uma só discu.ssão do senado, subindo á sancção imperial.
Querendo evitar que a ociosidade e falta
de recursos levassem os operarias despedidos dos
arsenaes· e da fabrica das armas do morro 'da
Conceição a aproveitarem-se das-circumstancias
anomalas do paiz para commetterem desacatos ~
furtos, avisou-os. o governo para comparecerem
naquellas repartições afim de serem empregados
nas respectivas officinas.
Organisárão-se rondas nocturnas, compostas
de cidadãos, · para velarem na ordem publica ; ·e
.cutileir~s

.-1
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levados por louvavel solicitude e nobre patriotismo prestárão-se a tão penoso encargo diversos
membros· do corpo ·legislativo, officiaes generaes,
officiaes do estado-rpaior, rriedicos, advogados,
engenheiros e outros de classes distinctas.
Reunidas as duas camaras no paço do
senado, em 17 .de junho, para procederem á
eleição da regencia permanente, estando presentes
trinta e cinco _senadores e oitenta e nove qeputados, alcançárão maior votação o brigadeiro
Francisco de Lima e Silva e os deputados José
·da Costa Carv~lho, depois marquez de Monte
Alegre, .e João Braulio Muniz.
ErãC? os dous primeiros homens conhecidos : ·
N aturai do Rio de Janeiro, disting·Lüra-se Lima,
e Silva na revolução da confederação do Equador
co.m batendo os rebeldes; fizerà parte da regencia
provisoria, e representava o sul do Imperio.
'Natural da Bahia, occupara Costa Carvalho o
ca~go . de juiz de fóra e ouvidor de S. Paulo ;
pertencêra á assembléa constituinte e represen. tava o nort~ do Imperio. Quanto a Braulio Muniz,
filho do 'Ylaranhão, se era novel na política,
era moço laborioso e grave . em suas resolucões.
>
Foi apresentado no dia seguinte â assembléa
geral legislativa por uma commissão especial o
· projecto da proclamação que deveria ser dirigida
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ao povo, . sendo approvado com l'igeiras modi-ficações' (t):
Havião sido regulacl.as pela lei de 14 de
junho as attribuições da .regencia permanente;
tendo entre outras a attribuição de adiar a
assembléa geral.
Abdicando a . corôa do. Brazil, nom~ara,
como vimos, Pedro I a José Bonifacio tutor dos
prindpes; mas a assembléa legislativa não acceitou
semelhante nomeacão .
Estabelece a constituição tres hypotheses
sobre o tutor do imper-ador menor; primeira, a
nomeação paterna em testamento ; segunda, na
falta deste, ,a , tutoria .de sua mãi emquanto não
tornàr a casar; terceira, na falta desta' a nomeação
da assembléa geral. Não tendo-se dado as duas
primeiras hypotheses, a · primeira porque o e~·
imperador não havendo fallecido não pudera
expôr vontade sua em testamento, a segunda
p·o rque era fallecida a mãi do menino imperador' restava a ter.ceira em qlle o direito de
eleger pertence á ásse~bléa gerat que sem infringir a lei fundamental da nação, não 'podia
despir-se de uma de suas attribuições.
·Accresce que pelo direito particular tem o
pai auctoridade dt:: nomear em testamento_tutor

.

(') Veja documento n. 4. ,'
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ao filqo,; poré_m o pai nomear tut0r parél este
fa!z~r suas· funcç5@s , durante sua vida é cousa
qt.H! jámais __ s~ vio ,
Taes foFão os ;:trgq-mentos de algq_ns depu·tados, que pronunci~rão-'se contra a validade da
designação feita pelo ex-imperador.
Pisc:utindo semelhante questão nci senado,
diss-e Vergueiro qu_e o -pa,i, quando se ausenta,
!íl01'Qêa para cuidar do filho _um procurador e
n&o ·tutor; . que 'o pri~eiro é él)movivel pelo pai,
e pôde ser removido ; q1:1e o tutor .obra em seu
proprio noll,le, e não _pelà vontade dictada do
pai ; 'Obra em v:irtude d~ nomeação feita _p~lo
pai; porém não lhe te_rn de dar contas; o que'
não faz o procurador, que tem de prestar contas
a seu constituinte; que o tutor não é obrigado
a dar cont,as <;10 defunto, mas á auctorid_ade
pu_bli~a ;_ portanto, se o l}~to era, absur:do, se não
era reconhecido em direito nenhum, era além
d;isso absurda a , nomeação pela outra razã<? de
l),ão poder s·e r _d ecidida seme1l;lan'te ,q uestão pelo
direi-to partícula;r, sim pelo direito publico. Se a
· constituição, ac<t:-r escentou o orador, f9.cultou a9
imperador o direito de noljlear tutor em testa~
.mento_, foi por jqlgar que como chefe da mação
era o mais iateres-s ado aa felicidade defla ·7t e tantG
••
_.. ..
a questão é de direi'to puq,licq-,e n_ão. particu:lar;que foi inserida na constituição do _paiz.
I
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Conhecido o voto da representação nacional, ·
publicôu José Bonifacio um protesto dec'laran<;lo
que sem faltar ao seu dever e á sua honra não
. ·podia cumprir ·com a palavra dada ao ex-imperador de cuidar na tutoria dos desgraçados ·
orphãos, que lhe tinha commettido.
Convocada a assembléa geral para proceder
á eleição do tutor, obteve em segundo escrutínio .
maioria de votos o conselheiro José Bonifacio, ·
recahindo a escolha no·mesmo individuo indicado pelo ex-soberano; mas ~xercerido desse
modo o corpo legislativo um direito, que lhe era
privativo. Acceitou José Bonifacio o. cargo, do
qual não recebeu jámais retribuição alguma. _
Marcon a lei de r 2 de ~gosto as attri büições
do tutor, e ordenou que exercesse a tutoria não
só do imperador como das princezas.
Já dissemos que levãdo pelo impulso da
época tornara-se an:archico, exigente, . altiyo e
dominador o partido exaltado, julgando que só· .
delle podião provir a felicidade e ·grandeza d<;t '
nação, e que, se havia patriotismo; liberdade e ·
independencia, ~ra em .seu estandarte que se
lião estes princípios.
A imprensa, que desde os·ultimos annos do
· reinado do primeiro imperador tornara-se ipconveniente, , indeco.r:osa, esquecendo ' a reserva, e
gravidade dos primeiros tempqs, cahira, depois.

' • __;::j '
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do 7 de abril, na licença, no destaçame~to, e
de dia para dia foi derramando peçonha e fel
no corpo' social. · Transformou-se o jornal em
·pasquim e aos argumentos substituirão as injurias, aos raciocínios os insultos, pervertendo os
jornaes o povo em vez de educai-o. Na côrte.
e nas províncias circulavão puiodicos exal. tados que prégavão a anarchia, considérando as
ameaças, as injurias, a deportação, o bacamarte
e o punhal como meios 'uteis de debellar o
partido . contrario.
IndisCiplinada, arrogante, tendo a espada
.como o sceptro da lei, crendo que tudo deveria
decidir-se pelas armas, pela . vontade dos soldados, orgulhosa por ver que desde r82r satisfizera suas exigencias, e conspícuo papel representara nos negocios publicos, deixara a força
militar ~e ser a depositaria da ordem, da tranquillidade publica. Debellava os cid<j.dãos em vez
-~de garantil-os, não era elemento de ;ordem, nem
sustentaetllo da lei, · mas um corpo anarcj:üco,
que alçava a cabeça logo que havia um motim,
quando não era o prime~ro a atear o fach~ da
·rebellião.
E tão desorganisada e dissoluta andava a .
corporação militar, que qualquer tribuno alliciava
soldados, e levava-os de espingarda ao hombro
·a commetter desatinos, a desrespeitar a lei, a
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perturbar o socego e a levantar exigencias que,
quando não c~mpridas, erão o cartel de desafio·
e a iniciação de sedições r~petidas, perigosas 'e
sanguinolentas.
Fallando da tropa que reunio-se na praça
da Constituição, nos dias 14 e r6 de julho de
r 83 r, disse o deputado Vieira Souto :
<< Os corpos que vierão em socego e obe·
diencia se deixárão seduzir pelos anarchistas. >'
São" estas as causas das sedições e movimentos que surgirão p.a metropole e nas provindas
após a revolução de 7 de abril.
.
Na noite c}e 12 de julho insubordinou-se o
batalhão 26 aquartelado no mosteiro de S. Bento.
Ouvirão as rondas proximas quatro ou cinco tiros de espingarda, que parecião trazer bala, e
por isso apitárão p7dindo reforço. Chegárão avisos ás parochias circumvisinhas, e dentro de uma
hora havia na rua ·Direité,l., ·hoje I 0 de Março,
mais de seis.centos cidadãos, guardas municipaes . .
Informado da sedição o commandante das
armas Lima e Silva, i:nais ta,rde_ visconde de
.M;Igé, levou-a ao conhecimento da regencia, que
ordeq.ou o embarque do batalhão para a província
·~que perténcia; emquanto porém se prepara vão
.os aprestos para a viagem, resolveu-~e, para cor:$er,-var aquelle batalhão dividido, incumbil-o da
gnarnição da cidade no dia seguinte. Logo após
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embarcou para a Bahia. A sedição communicou. se ao córpo de policiá aquartelado na rua Nova
de S. Bénto, e em seguida a outros corpos.
Toda essa tropa insubordinada, voltada contra a lei e a auctpridade, commetteu desatinos e
crimes, disparou tiros, praticou- roubos, perpetrou assassínios, e espalhou a consternação e o
terror, obrigando muitas famílias a emigrarem
·para os arrabaldes ou para os navios ancorados
no porto.
Ordenou o governo que se empregassem todos os me~os para abafar ?-,sedição. Reunindo a
força sob seu commando, determinou o;commandante das ãrmas dividi-la em tres columnas, que
marcharião em direcção diversa para assediar o
quartel de policia, sendo intimados os não culpa.dos a deporem as armas, e sahir . do quartel, sob
pena de começar o ataque contra os revoltosos.
Formada a força na praça da Constituição á
espera da ordem pára marchar, amotinou-se o
povo, e começou a seduzir os soldados. Echoárão de ~oda a parte gritos de desordem e anarchia.
Déixando o quartel veio o corpo de policia unirse com o povo e os batalhões amotinados na praça
·da ·Comtituicão.
'
Tão grave sl;lccesso levou a assembléa geral
a entrar em sessão permanente e secreta no paço
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da cidade, onde se achavão o imperad~r menor
e as princezas suas irm-ãs. '
f
Começou a sessão ás tres horas da tarde do .
·dia 14 e prolongou-se pelo dia seguinte.
Proclamou a regencia aos_soldados censurando seu procedimento e rebeldia; ':1 assembléa geral ao povo convidando a confiar no governo,
nos representantes da nação e nas leis, e a camara
municipal lembrou á população que devia considerar como seus defensores a constituição, o
cÓrpo -legislativo e o governo. (*)
Marchando para o campo da Acclamação pedirão os soldados e cidadãos rebeldes em altas ,
vozes. a quéda da regencia, da assembléa geral e_
· a convocação de uma constituinte.
Chegou a, sedição a seu auge, tornou-se excessiva a confusão, extraordinario o alarido,
houve tiroteios entre a força militar, dos quaes resultárão ferimentos e a morte de um soldado. O ·
cadaver da victima despertou a -ira e vingança
·de seus companheiros de- batalhão que chegárão
a empunhar armas para atacar os outros corpos
rebeldes com quem ha pouco 'confraternisavão ~
.·Querendo as rondas municipaes intervir, forão
repellidas e os cidadãos pacificas ultrajados. Ten~
(*) Veja documentos ns. 5, 6 e 7.
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·tárão tirar armas dos arsenaes, e cercárão o, paco
.
•
imperial em attitude ameaçadora. '
Penetrando no palacete que havia no campo
.da Acclamacão enderecárão os cidadãos e soldados rebeldes uma representação ao governo pedindo a deportação de oitenta e. nove cidadãos,
dos quaes sete erão senadores do imperio, a immediata decretação de reformas constitucionaes,
a suspensão por dez annos da emigração portu. gueza e outras medidas· excepcionaes. Enviada
pela regencia a representação ao corpo legislàtivo,
condemnou-a e a devolveu por ser considerada
absurda e incon~titucional. Continuava a assembléa geral em sessão. permanente.
Indicado· nessa época para o ministerio da
justiça, por necessitar a regencia de um homem de
sua inteira confiança, acceitou o padre Diogo Antonio Feijó o honroso cargo depois de ter o governo annuido ás , suas reflexões, e concordado
com certas e determinadas condições.
Deu logo promptas e energicas providencias
o ministro da justiça para abafar a insurreição.
·Nomeou o deputado Sebastião d'o Rego ·Barros
· para commandante geral das guardas mnnici. pays ; e para este cargo publicou instrucÇões.
Mandou embarcar para as fortalezas de Villegai-

.

.

.

n

(.) Veja documento 11. 8.
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gnon e S . João o corpo . de .Policia, q11e ·foi e*·
tincto ; sendo removidos os soldados para differentes províncias afim de serem aggregados aos
corpos do exercito. Mostrando-se dous ministros ·
tlbios e vacillantes no emprego ·de medidas · re.•
pressivas contra os rebeldes, · fez o padre Feijó
com que se modificasse o i:nin,isterio; passando as
pastas do imperio, fazenda e da guerra a serem
oocupadas ppr José Lino Coutinho, Bernardo
Pereira de Vasconcellos · e Manoel da Fonseca
Lima e Silva.
Manifestou-se em tão graves circumstancias
o patriotismo dos bons cidadãos, que reprovando
a rebeldia dos soldados e os excess.os do partido
exaltado, approximárão-se da caus·a da: lei e to- ·
márão armas para defender a :patria. Offi.ciaes de
todas as patentes' e de ·todos os corpos constituirão o batalhão chamado dos soldados da patria,
commandado·pelo gene~al José Manoel de Mo:raes . Forão, de espingarda ao hombro, guardar
as estaÇ,ões publicas, que poderião ser investidas;
prestárão relevantes serviços, derãd - prestigi0 ás.
ordens do governo, afastárãd muitos cidadãos
d;:ts fileiras rebeldes, e é:ooperárão para o restabelecimento da ordem. ·
Elogiando esse corpo diz o padre Feijó. ' _

,.;

« Estes bravos da patria cingirão as patróifas.

I
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sobiie' as bandas; elles derão o primeiro exemplo
de patriotismo. >>
Accrescenta. um pe!iiodico do tempo :
«O brigadeiro, o chefe de esquadra passeão
cóntentes de espingarda áo hombro e vão fazer a
sua;ronda. >>
'

•

; :r·'~\-~

Mandou a regencia recolher às fortalezas
diversos cidadãos compromettidos na sedição,
lavrou as baixas de muitos soldados, e transferio, reformou e demittio muitos officiaes .
.Se lisongeando a força militar, impellindo-a
â revolta tramavão"'os exaltados contra o governo ; se de braço ~·I Çado e voz arrogante fazião
requisições. imprudentes ; se para atemorisar á
auctorida~e rodeavão o paço da camara dos
deputado~ em ?ttitude ameaçàdora, poriiavão os
bons cidadãos em offerecer seus ser_viços á regencia e pugnar pela,tri:mquillidade publica, ~espeito
ás leis e salvação da patria. Representárão mais
de mil e quinhentos cidadãos â camara temporaf-ia offerecendo seus serviços e vidas afim de
sustentarem .o governo legal e a constituição.
-Igual procedimento ti verão os officiaes ·do
·corpo de-ártilharia-·de marinha· e- do · primeiro
cor-po de artilhatia montada do exercito.
Afugentou aos sediciosos, que pouco e pouco
forão-se dispersando a at.titud~ energ·ica.·do go-
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verno, da representaçã,o · naCional e dos bons
cidadãos.
Correndo o boato que alguns desqlmados
· determinavão deitar fogo á alfandega. p.elo lado
do mar, ordenou o governo que ·os empregados
daquella repartição permanecessem em arma-s.
Por aviso de 20 de julho tornou o ministro
da jústiça responsaveis os juizes qúe não perse- .
guissem os rebeldes com a pena de cumplicidade;
. ordenou ao corregedor do crime da côrte e casa
que·fizesse processâr na fórma da lei, as pes-soas
que 'derão gritos sediciosos na noite de 14. de
julho e seguintes. Recommendou ·ao chefe de
policia a conveniencia de fornecerem-se armas
aos homens que tivessem casas de neg")_cio nas
ruas mais desertas e arrabaldes da cidade ; man·
dou distribuir armamento e cartuxarrie por tres · ·
mil cidadãos que· tivessem as qualidades de elei· ·
to r, e pelos cÕmmandantes .de esquadra para ás
.rondas diarias. (*)
Mandou
na acta os
.. - a assembléa mencionar
'
· nomes dos militares que protestárão conservar-se .
fieis defensores da patria, e ordenou o governo
que fossem .publicados os nomes dos cidadãos e
{') Veja ·Necrologia dÓ senador Diogo Antonio Feijó, publi·
cada pelo Dr. Mello Moraes.
·
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militares, que ·offerecêrão seus ~erviços em defesa
das leis e poderes constituídos.
·
Propoz o deputado Hollanda Cavalcanti que
pelos acontecimentos de I 4, I 5, I 6 e I 7 de julho
ningúem ~osse perseguido, e fosse arredada para
districtos afastados pelo menos cinco leguas da
cidade a tropa da guarnição.
Patenteia este projec:to, que foi rejeitado, _o
receio que inspirava a força militar, cuja influencia era tão perniciosa em todos os motins.
Annunciou a regencia ao povo a terminação
da sedição ; o mesmo fez o ministro da justiça ao
corpo legislativo (*) e o do imperio aos pres1·
dentes das províncias.
Emquanto injuriavão os periodicos exaltados aos adversarios e censuravão ao governo
repetindo : ccPovos do universo, conhecei e ficai
sabendo ·que no Brazil, em julho de I 83 I, con•
.sidera-se _anarchia pedir ao governo que livre a
p~tria de seus inimigos )) ; animava a imprensa .
moderada aos bons cidadãos: e procurava ·c hamar a seus deveres aquelles que se mo~travão
fascinados pelas paixões e odios políticos.
Acordou o patriotÍ$mO dos cidadãos de
di versos municípios das províncias do Rio de
Janeiro, S. Paulo e Minas a noticia da sedição
(')Veja documento n. 9.
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operada na côrte. Fe·chou-se o curso jurídico de
S . .Paulo, organisando os estudantes o corpo dos
Defensores do bem público, que se offereceu marchar em auxilio da constituição. Alistárão-se
naquella província mil e quatrocentos voluntarios
promptos a virem á côrte sustentar o governo
constituído. Abrirão-se subscripções para o
mesmo fim. Enviárão muitas municipalidades
quer de S. Paulo, quer de Minas, representações
pondo em defesa da patria os serviços de setis
mumc1pes.
Caúsára grande mal ao commercio semelhante
sedição ; assustado. o povo, ausentárão-se muitas
pessoas para as .províncias de Minas e S. Pedro
do Sul e para a Europa. Desejando a· regencia
tranquillisar os animos, tomou diversas provi- ·dencias ; prohibio ajuntamento de povo nas visinhanças das guarqas e quarteis, avisou ao ministro1da guerraque prestasseimniediatam-ente quÇtl.quer forçá requisitada' pelo da justiça ; ordenou
aos chefes das repartições ciyis, ~ilitares ou
ecclesiasticas, onde existissem errpregados de
nascimento portuguez, que examinassem se erão
cidadãos brazileiros adoptivos ou natura Usados,
e-aos presidentes-de província que ind,agasserh se
havia estrangeiros occupando ·-cargos publicos ;
começando por se informar da naturalidad-e··desemelhantes empregados.
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Excitava a questão da_nacionalidade os espíritos, despertava rivafidades, intrigas e odios,
pelo que promulgava o governo semelhantes
determinações para satisfazer ao sentimento na-·
cional.
Vendo a capital quasi sem tropa r.e gular para
o serviço da guarnição e policia,. apresentou o
ministro da justiça á camara temperaria a proposta da çreação do corpo de municipaes p~rma
nentes. Approvado o proj'ecto e levado ao senado
em 8 de outubro, foi nesse mesmo dia discutido e
· remettido á· sancção ; sengo sanccionado dous
dias depoís.
Ordenou o bispo diocesano que ao toque do
sino da A.ve-Maria findarião todas as solemnidades, actos religiosos e funebres, para dessa hora
em diante conservarem-se fechadas as igrejas.
Fizera o ministro da justiça sentir á camara
municipal a necessidade de uma postura para a
revisão das peças, antes de serem representadas,
afim de evitar as ,allusões odiosas e immoraes,
_que começa vão a apparecer nos theatros.
Representava-se. em uma noite de setembro
no theatro de S. Pedro, então denominado Constitucional Fluminense, quando se começou a
notar entre os espectadores muita inq1,1ietação e
in~tim
H. P.

~.

~
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F aliando da ' vozeria no theàtro diz Evaristo da Veiga :
« Desde alguns mezes que um punhado de
facciosos occupava quasi constantemente o thea. tro e dahi bania o cidadão honesto, o homem
tranquilto, que procurava . innocente recreação ;
era mister verdadeira coragem para que alguns
desses ousassem ir expor-se aos ultrages mais
violentos, e esperar os effeitos de clamores sediciosos em que a auctoridade e.as leis erão a cada
momento menoscabadas. ))
Concorrera para azedar os animos a soltura
de alguns indivíduos presos em virtude da devassa feita sobre· os acontecimentos do mez de
julho .
Haven4o grande inquietação e vozeria no
theatro, vierão chamar o juiz de paz, que presidia ao espectaculo, para aquietar uma desordem ·
travada entre dons officiaes; queixando-se um de
ter sido acommettido e desarmado pelo outro e
seus companheiros.
Ordenou ·o juiz a prisão de ámbos, mas
echoou logo : um grito geral contra a prisão de
·um dos officiaes que era brazileiro ; e mais acerba
tornou-se · a colera dos turbulentos quando se
soube que -desélpparecera o outro official, que era
brazileiro adoptivo. Em vão objectou a auctoridade _que ···prendera a ambos e providenciaria
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para ser recolhido ao xadrez o que se evadira.
Não attendeu o povo, porque quando arrastado
pelo frenezi de·momento s.e Iião aqtiieta facilme~1te ;
nem ouve a voz mais auctorisada que lhe brade
moderação e ordem. Arrastado pela 01~da popular o official brazileiro para o recinto do theatro,
repercutio alli o brado-Estamos trahidos.
Cresceu o al_arido, ferveu a confusão, atirárão-se a auctoridade ferinos insultos, pesadas injurias e imprude~tes ameaças ; clamando todos
. que"por causa de um ~strángeiro achava-se preso
um nacional. Inutilmente ordenou o juiz que se
effectuasse a prisão daquelle official; protestarão
muitos indivíduos clamando que se .o ppunha o
povo soberano a semelhante "prisão. O tumulto
attrahio ao lugar as rondas municipaes, compostas
de duzentos ' homens; que se conservár.ã o a certa
dist"ancia da arcaria do edificio. Principiáriio os
amotinadores a insultar a força publica; procurava o juiz conter os guardas revoltados contra
as provocações dos exaltados, e· prender os mais
oúsados turbulentos ; mas se occultavão estes no
interior do theatro do qual já se havião ausentado os espectadores. No meio do tLtmulto e
. confusão arrebatou um individuo de um guarda
en-~iado ao saguão a espingarda, e coni ella fez
fogo para fóra. Uma descarga foi a resposta dada
a esse tiro.

3.6.

.
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Irritadas as roncJ_g~ muQ._i,cipa~§ , e julggp.do':"se investida~ pelos rebeldes di~parárão as
armas sem n_ingv~.m lh~s ordenflr.
.
Deu-se
facto
semelhante
na
revolucão
de
....
.
.
1848 em P_a riz, em que urp tiro disparado por .
mã<? desconhecida sQbre os soldado~ que fazião
guarda no palacio do inini$t~rio d~ estrangeiros,
foi o signal da descarg<!. que offen,deu. a cincoenta
e duas pessoas.
Os tiros dos soldados municipaes matarão a
tres indi-v íduos ferirão a diversos, e afugentarão
os facciosos. Do$ morto~ um era pernambucano,
outro maranhense, e-outro portuguez.
Dispersou-se o povo, porém continuarão a
affluir á pra.ça da C:onstituição as rondas municipaes, de 'sorte que á meia noite havia alli maisde miL homens, em ar~Jfas, e em toda a cidade
mais de tre$ mil.. Collocárão-se vedetas na ·rua
do Piolho, hoje da Carioca, por correrem boatos
'que marcharia de seu quartei contra a auctori- dade o corpo de granadeiros ; porém nada occorreu, e ao amanhecer deQandou-se toda a força.
Procedeu-se a corpo de delicto n,os mortos e
feridos, á devassa_ dos. factos, . e forão preSO$ e
recolh.i.dos a diversas fortalezas o major Fri;:1s de
Vasconcellos e outr.o.s officiaés para serem j"qlg;:ldos. segundo O. f~_sultado da deV.~S.Sa .qqe- se prOj"
cédesse pelo facto de assuada, motim e res.i~ten~
) .

/
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cia á justiça no the'atro, ein que tivérão p'a-rfe
aguelles officiae's.
Exagerou á irriprénsa do partido exáltado· as
éircumst-ancifas deste niotim, e rnveritoU: diversos
incidentes par'a-impressionar ao povo. Propalou
que cereou ...~e o ediJ!cio qll{t~do ós espectadores
quizerij.(o i-eü1~~1:'-s·e ;- qu'e erão portugueies os guardas mtmicipa~s que cercavão o theatr6, e q:ue
pelas portas é oculos das paredes lateraes fez-se
fogo sobre ó po'vo ; per..ecendo mais de vinte pessóas, entre as quaes uma mülher.
Durante o motim mostrou-s·e prudente e
:firme o juiz de paz Saturni:no de Oliveira ; n:ão
abu1sou aa forÇa sob seu cargo, sustentou o pres~
tigio da lei, co~nsegüio rest-abelec~r a ordem e o
socego) a'peiar de não ser coadjuvado pela força
'de linha, que fazia a guarda do theatro, e foião
seu civismo e circumspecção elogiados pela su..;
cieclade Defenso-ra da-Liberd'ad:e e Independencia
Nacional. Fechou-se o theatro) que só se _abrio
n0 rriez de dezenibro p'a ra fe's tejar o anniversario
nata1icio dh imperador.
- Passádos oito dias houve na côrte uma sedição militar.Corria, -flia mais de: rnez,- a n'Oticia-que hrevé'
r.ornpéri:a ürrl'a- sediçãh no -óorpo de' artilhál':ia de
marinha al'iru àrtella do ri·a: - ilha das Gobra:s .- ü'icl:i-·
'
'1.
'
cavão-se certos offi:c"i!aes·c_onio chefes dá~ tebéUiã"d;

.. 38

HISTORIA PATRIA

J:I?.anifestando a linguagem desenvolta dos soldados que alguem insuflava-lhes os animos e excitava-os á revolta. Apezar desses boatos não provid ~nciou em tempo o ministro da marinha; não ··
lavrou a baixa de soldados insubordinados, e
deixou entregue á unia soldadesca suspeita e inquieta o deposito de tres mil armas, muito cartuxame e aJgum dinheiro .
Se o ministro da guerra demittio diversos
officiaes e transferia muitos, só poucos dias
antes de romper a sedição .removeu o ministro
da .marinha o armamento da ilha ; concedeu
algumas baixas, n1andou prender alguns officiaes
e transferir outros p~ra as províncias . Ordenou
que se recolhesse preso a um nàvio de guerra um
alfe r~s que, dando parte -de dóente, teve baixa
para o hospital de marinha, estabelecido na ilha,
donde procurou rebellar os soldados. Tambeq1
instigava-os o Dr. Cypriano Barata, que se achav!i
detido na ilha.
.
Mandando o governo aúsentar-se da côrte
um capitão, e distribuir ·pelas eg}barcações
diversas praças do · corpo de artilharia de marinha, começou a propalar-se na ciqade, na.noite
de 6 de outubro, que reclamava aquelle corpo -o
capitão, e que os ?oldados do navio Presiganga,
deixando seu posto, havião .desertado para se
unirem á_quelle corpo revoltado.
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De feito, desembarcou no arsenal de marinha uma .deputação_ da ilha reclamando o
capitão . Na esperança de aquietar os animos
enviou-se esse official ; mas produzia resultado:;.
funestos semelhante acto de condescendencia
e fraqueza. Fortaleceu a sedição, animou os
timi-dos e provocou a ousadia dos exaltados, que
'de noite despejárão fogo de fuzilaria _sobre a
cidade.
Immediatamente tocou-se a rebate, soárão
as mattacas, e tratarão os guardas municipaes
.de guarnecer as praias e diversos pontos da
· · cidade'. Requisitando o capitão-tenente Faustino
alguns guardas, collocou-se á frente de alguns
cidadãos, correu ao arsenal de madnha, e, dando
vivas á patri~ e á lei, rompe-u o fogo contra os
rebeldes. Movendo · rapidamente de tlm para
outro ponto a pequena força sob seu commando ,
mtimidou por meio de . semelhante tactica aos
revoltosos, que já embarcavão para a cidade ;
mas julgando-se inve·s tidos por força respeitavel,
aterrárão-se e fugirão.
, Guarnecerão os guardas municipaes as praças
e ruas _e pontos de desembarque, e em armas
conservarão-se toda a noite. Ao amanhecer conduzirão o batalhão de officiaes soldados e
diversos cidadãos seis peças de artilharia para
o morro de S. Bento. ·
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Tres vezes enviou o governo emissarios
aos rebeldes intimando-lhes a réndição, ·e que
depostas as aPmas espera~sem embarcados ou
indulgencia ou castigo, conforme a decisão dos ·
poderes competentes; porém traduzindo a prudencia por fraqueza recusárão elles, ousando
propôr condições indecoro~as.
-Já era occasião de empregar toda a en:;rgia
contra os - sediciosos. Assim fez o governo.
Mandou marchar eontra '·a ilha força sufficiente, ·
que, dividida em tres columna~, ,emprehendeu o
assalto da fortaleza.
_ A bateria assestada no morro de S. 'Bento,
e os navios de guerra começárão a despejar fogo
sobre os sediciosos.
. Cercados pela força atacante retirárão-se_os
rebeldes dos parapeitos da fortaleza,__porém inti:
mada a réndição, não attendêrão. Aprovei- tando-se da c~ssação do fogo disparárão alguns
tiros, dos quáe.s resultou a ' morte do guarda
municipal Estevão de Almeida Chaves. Em represalia la.nçárão os soldados uma descarga., que
afugentou pa-ra. o ce11tro da praça os revo-lt0sos.
Não podendo ser arrombado o portão; escalou a. muralha. o ténen.te-coronel Araujo Cor<Fêa,
que sem escadà, firmado nas frago s id~des das
pedras, galgou o parapeito. -Teve imitaçlores tão
heroico feito, e por m~io de escadas outros offi~
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ciaes chegárão ao espaldão, e in ti márão a rendição, que foi acceita.
Neste -interim entrava pelo lado opposto a
.o utra colurnna~ commandada por Lima e Silva,
depois ·duque de Caxias, havendo abatido o
portão sem maior resistencia.
Aprisionados duzentos rebeldes, exceptuando
os presos por elles soltos, que fôrão logo recolhidos ao navio ·Presiganga, regressou-á cidade
.a força atacante, que fôra commandada pelo ,
marechal Pinto Peixoto, commandante da guarda
municipal, pelo coronel Santos Barreto, pelo
major Lima e Silva e cidadão Ayrosa. Ficou
·O batalhão de o-fficiaes soldados encarregado de
.sobreroldar a fortaleza e capturar os rebeldes e
preso~ homisiados em pontos adjacentes.
Ficárão feridos e ,contusos trés officiaes da
-força ·legal, e dos rebeldes diversos recebêrão
ferimentos.
· A' custa de uma subscri.pção popular celebrárão::se as exequias de Almeida Chaves, que
foi sepultado· com muita pompa, assi~tindo ao acto funebre os regentes e 'outras pessoas de
alta gerarchia. A municipalidade teve ordem de
escrever no livro destinado a transinittir os
grandes , acontecimentos o nome daqüelle guarda
municipal.
Não foi simples . movimento d~ soldados

,·
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amotinados esta sedição. Os boatos espalhados
ha mais_ de mez, cartas -vindas dê S. Paulo e
Minas annunciando o movimento, as censuras
levantadéls contra o governo por haver afastado
da ilha o deposito de cartl1xame e armamento,
as relações dos facciosos com a trop<! insubordinada e a linguagem exaltada da imprensa fazem
crêr na t;!Xistencia de um vasto plano. _Terttárão
os' sediciosos desembarcar na cidade, onde contavão encontrar partidarios, ter . a seu favor a·
força de linha) na qual não tendo o governo
confiança, a não enviára _contra a forta)eza
.. rebelde, e ser apoiados .pela plebe.
E nessa época de effervescencia popular, em
que hasteavão a imprensa e as sociedad~s políticas o archote da desordem e a_narchia, rresen- .
ciaria 6 povo scenas dolorosas se deseinbarcasse
em uma cidade populosa e despida, de ·meios
de defeza, essa tropa indisciplinada': Mas a energia
dos bons cidadãos salvou o Rio de Íaneiro da
anarchia e do frenez·i da luta civil.
Foi dissolvido o corpo ·de artilharia de
marinha) e o ministro desta repartição foi substituído por Joaquim J. Rodrigues Torres, mais.
tarde visconde de Itaborahy.
Se na capital do imperio derão-se estas.
sedições e . movime.p.tos, tambem ·agitadas c6nservárão-se as províncias. Em quasi todas causoü_

l
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profundo abalo a noticia da abdicação de Pedro I ;
mostrando-se exaltados qs . espíritos contra a
realeza não só pelas idéas liberaes, então mui
generalisadas, senão pelos aggra.v os que guardavão cio antigO governo.
Chegada ao !=>ará a noticia da abdicação, reunia o presidente, barão de Itapicurú-mirim o conselho presidencial e proclamou ao povo recommendando-lhe paz e respeito á constituição; mas
não podião os partidos deixar de entrar em luta
em tempos tão. exaltados.
Exigio ·o partido liberal . a deposição do
commandante ·das armas Soares de Andréa, d epois barão de Caçapava,e seduzia alguns soldados
que apoderarão-se do trem e ahi se fortificarão.
Guiando os batalhões que se conservarão fieis e
os cidadãos que tomarão armas atacou Andréa
os sediciosos e obrigou-os á rendição, ficando tÍm
morto e oito feridos, e da força legal só quatro
feridos.
Por sua energia conseguia manter-se em sua
. posição o commandante das armas, e tambem ao
presidente su:stentado pelo par~ido moderado .
. No meados para presidente da província o
visconde de Goyanna e para commandante da~
armas o coronel SiÍva Bitiencourt ; instigada por
Araujo Rosq, pOr alguns portuguezes e .pelo proprio commàndante das armas que se inimistara
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com o presidente,· revohou-se a força pt.tblicá,
marchou sobre b palacio, prendeú e d·~poz - o
presidente que, , levado para bordo 4o páqliete
Campista, teve de retirar-se para o Rio de Janeiro.
Forão presos outros indivíduos, entre os quaes o
vice-presidente Baptista Campos, que foi maltratado; muitos fo rão deportados, e entregue o governo a~ mais antigo .merribro do con_s·elho presi•
dencial.
- Alterando-se nó Marahhão o sbcego publicá
logo após a noticia da abdícação, prb'c urou acal.:.
mar ns anien às o presidente Araujo Viánna, ult~
fiormente marquez de Sapucahy; porém não
pôde evitar que a r 3 de setembro, apoiáda pót
alguns paisanos, e reunida no campo de bUrique,
fiz·~ sse a tropa requisições e ex-igencias violentas;
taes comb a exp~lsão dos postos mUitares da pri ..
meira e segunda linha de todos ós Braziteiros
adoptivos ou Portuguezes ; a suspensão de diver•
sos magistrados; a privação de empregos ~ivis 
da fazenda e justiça a todo·s os Bràzil-eiros adoptivo·s sem excepção alguma; a deportação, 'dé
varios indivíduos, a prohibição da enh·ada dds
fil~Ç>s de Portugal na provinciu, excepto ds üidustriaes e artistas e outras rnei:ii~as injustas e e:h-ravagantes reclamadas por soldá'dos ind.iseip~iHa- ·
dos e de arma~ na mão .. Pedindo aos irísÜrg~rite5
qu~ não fossem tão exigentes erb suas ineclidas;
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proq.1rou o governo contemporisar ; mas persistirão elles, e guardando attitude ameaçadora,
çedéu o pr~sidente declarando que expedira a,s
ordens. para prompta execução-das reclamações.
De feitq fo~ d~posto o commandante das armas
por exigencias . dos. sediciosos, assiri1 como farão
obrigados a deix~r a província diversos magistra9.os. accusados de affectos ao poder absoluto,
e tambem os. fra4es franciscanos que, chegados
ao P.ará, dalli regr.e ssárão de novo.
Em novembro foi de novo perturbada a
ordem publíca. Manifestou-se um motim contra
o, presidente, que mandou postar em frente do
palacio um batal-hão com artilharia. Tentarão os
.
r~voltosos invadir o quartel do batalhão 1 5, ·mas
. farão repellidos. Amotinou-se o corpo de policia,
e foi unir-se aos rebel~es no campo de Ourique ;
porém O·batalhá? I 5, firme á disciplina e á ordem,
pôde ·chamar ao governo o corpo policial. Resta:
bele~eu-se 'a- paz sem derramamento de sangue ;
e proclamando· ao povo recommendou-lhe o presi<:tente que, unj9o e calmo, ·coadjüvasse o go- verno no 'r estabelecimento da ordem.
Fug_in_q:o da capital farão os rebeldês amotinar o. interior; da P~;"OVincia, onde um ourives do
Çearà, chamado D~rp.asceno, attrahio a si algun~
SCeler.ádos; e visit<?U differ~ntes povoaçÕes commettendo roubos ~ assassinatos. A' frente de
\

r
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duzentos homens invadio a villa de Itapicurúmirim, donde fez varias requisições ao governo,
entre outras a expulsão dos Braz~leiros adopti vos
dos empregos civis, dos postos militares e. da
guarda nacional; a federação, e a annullação da .
devassa em q~e forão prmlunciados os re~oltosos
.de novembro na capital. Atacou o destacamento
militár da villa; porém encontrando forte resistencia passou-se . para Icatú. Foi á freguezia dei
Rosario, onde vio seus partidarios disper;;;ados
pela força governista. Enviando á capital aiguns
assalariados para ajudarem a revolta alli preme·
d itada, avançárão estes até á casa da polvora, de
que se apoderárão; mas ·sorprendidos pelá
guarnição da ·cidade, forão presos n1ais de sessenta . Continuou Darnasceno em suas depreda~
ções , e apezar de batido em diversos pontos con~
seguia sempre escapar e ter gente que o seguisse
Vencido perto de Caxias, refugiou-se na
povoação do Estanhado, donde marchou para o·
Boqueirão. A' frente de quatrocentos homens·
atacou esta villa; porém depóis de vivo combate '
foi derrotado e morto em julho de I 832 i muitos
dos rebeldes forão mortos, outros feridos e diversos prisioneiros. Contotta força legai divers~s
mortos e feridos ; tendo concor-rido muito p·a ra a ,
pacificação ·da província o co~ mandante das
armas Corrêa de Vasconcellos.

'·
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Hóuve agitaç~o no Ceará logo que se divulgou a revolução de 7 de abril.
Era múural que experimentasse excitação
.com a quéda do primeiro imperador essa província, que seguira em 1817 a Pe·rnambuco na
propa.gação das idéas liberaes, e que como esta
experimentara a reacção violenta do governo.
Perseguido o coronel Pinto Madeira, r!;alista exaltado, vio-se obrigado a retirar-se para a villa do
Jardim, onde, tomando por pretexto a abdicação
forçada . çie Pedro I, a quém · continuva a reconhecer como legitimo soberano do Brazil, hast~ou
o pendã9 da revolta ; e, usando de medidas vio:lentas para sustentar a reacção, determinou -rigoroso recrutamento, e de presos entulhou as enxor vias das cadêas. ·
Encontran'do' no engenho Burity as forças
.\
do governo, deu-lhescombate; e, sahindo vencedor, entrou na villa do C rato, mandou saqueai-a
e fuúlar diversos cidad-ãos.
En). abril do anno seguinte, dispondo de tres
mil homens, offereceu combate em Icó, aonde foi
sua fo_rça debandada; ficando ·no campo da batalha cem mortos, duzentos feridos e poucos prisioneiros. Morrêrão do lado legal vinte e dous
homens.
Vendo Madeira rarearem suas forças de dia
para dia, as quaes em poucos mezes estavão
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muito reduzidas, e perseguido tenazmente te:ve de
entregar-se ao general Labatut, que officiou ao
presidente de- Pernambuco remet~endo-o preso,
assim como seu companheiro,o vigario do Jardim ,
Antonio de Souza, afim de fazê-los chegar ào
seu destino no Rió de Janeiro, onde desejavão
ser julgados. Embarcárão com direcção á corte;
mas attendendo-se que ainda não tinhão os presos culpa formada, e nem havião sido interrogados nem ouvidos, suspendeu-se a sua remessa.
Vagárão elles de prisão em prisão, de navio para
navw.
Julgad0 Madeira pelo jury da villa dó Crato
em novembro de I834, subio no.. dia 27 para o
oratorio, por haver sido sentenciado á pena.
ultima: e no dia seguinte foi executado, sem o
réo ter podido appeU~r para o jury da capÚal da
provincia, conforme deterrnina o codigo do pro...
cesso, e sem sciençia do governo _geral, segund0
a lei de I I de setembro de I 826, o'n de se acha
a expressa determinação ~e que nenhuma sentença de morte, proferida em qualquer parte do
imperio, seja executada sem ·que primeiro suba
á presença do impera_dor.
Era presidente da provinda o padre .Martiniano de Alencar. (*) .
(") yoi arcabuzado Pinto Madeira junto á forca por ser coronel de
mi!rcJas. Qllebroll-lhe uma bala -um dos braços, que estavão alge-

/
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A execucão .dessa sentenca foi sem duvida
'
'
acto violento, arbitraria e cruel, dictado pela
reaccão dos
exaltados
-contra os realistas.
.
.
Reunirão-se · na província da Parahyba o
povo e a tropa, e de armas em punB.o exigirão a ·
deposição do commandante das armas, de varios
com mandantes .de corpos e da fortaleza e de al:guns officiaes militares . .
ConseguirãD todo seu intento. Era o veneno
da indisciplina qtie se inoculava na tropa, lepra
da insubordinação, que tantos males teria de
causar.
_Em Pernambuco retrocedeu a tropa que ia
para Olinda, e depoz o commandant.e das armas.
Na noite de f4 de s·e tembro r~bentou outra
sedição no quartel do batalhão 14· Revoltados os
soldados contra os officiaes começárão a dar ti·
ros. Julgando poder acalmar a desordem apresentou-se o general ; porém .foi repellido com gritos de desprezo e a tiros de mosquete. Generali-'
soU-se a sedição, excepto entre os officiaes ; e no
dia seguinte era a cidade dos rebeldes, que arr'ombárão portas a golp~s de 1nachado, saqueárão
casas; assassinarão diversos indivíduos sem que
~

.

'

mados, a outra varou-lhe o tronco, e o infeliz agonisando exclamou:
Valha-me o Sacramento .
. Um soldad-o acabou- de mata-lo conÍ um tiro no ouvido. H. P.

4
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ousasse q população cohib~r semell;tantes attentados, taJ o susto, tal o horror de que se apossara.
Vaga vão no dia 16 pe'las ruas 0s sediciosos já'
ebrjos e dispersos~ e carregados com os despojos
do s_a;que. ·
Considerados menos temíveis esses scelerados, tratárão alguns cidadãos, reunidos nos su:
burbios da cidade com milicianos do Recife e
O linda, e cincoenta estudantes do curso jurídico,
de acommetter os anarchistas.
-~
Se no primeiro ímpeto ti verão de recuar, re-.
pellirão no segundo ataque a estes desalmados,
dos quaes mais de oitocentos forão presos, e mor- tos mais de trezentos, sendo aquelles remettidos
para a ilha de Fernando de Noronha.
- Se a coragem cívica abateu esta sediç~o, co-,
nhecida com o nome .de Setembrisada, arrebentou outra em novembro ; na fortaleza das -Cinco::-_
Pontas, planeada por indivíduos- exaltados e al-.
guns militares, que fizerão requisições absurdas.
Exigirão a expulsão de todos os portuguezes -não
Casados e de - todos qu~ntos fossem declarad<?S
·'Í!limigos da liberdade do Brazil, ·a demissão de ,
varios e~pregados publicas, a expulsão de c~rtos_
indivíduos, a prohibição de desembarque de Por·
- tugueze~, excepto artistas
fabris e capitalistas ·de
r;~, . 1.!~·· ir; n:
dous .contos de réis para ciina, e .a arrecadaÇão
.f

•
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das armàs das mãos dos ~ nascidos em Portugal, _
erribora milicianos~ · ·
Ajudado por diversos cidadãos e pelos
guardas municipaes, atacou , o governo~ os rebeldes, -repellio-os, mo_rr~endo na luta diversos e sendo
muitos aprisionados. Da força legal morreu u~
homem ; e desse modo abafou o movimento . o
.
presidente Paes de Andrade.
Na província das Alagôas_, na vi lia do Pe·
nedo, exigirão diversos sediciosos a demissão de
- varias auctorid~des; mas delib~rou o conselho
presidencial esperar o cumprimento dessa medida do governo geral, e assim ficou sem effeito
semelhante exigencia.
Na província da Bahia ligarão-se em 4 de
abril a tropa epovo no campo e fortaleza do
Barbalho, e reclamárão a demissão e ·e xpulsão
da província do command~mte das armas e de
outros offi.ciaes europeus, que não havião se reunido naquelle acampamento ; e que violenta
guerra rebentaria coritra tod,os que se mo_strassem
inimigos da-liberdade brazileira, se em vinte e
quatro horas não fosse cumprida aquella deter•
minação, assim como se houvesse a menQJJ:! hos,,
tilidade contra aquelle ajuntamento, ou desem•
barque de gente portugueza ~armada.
Convocou o ·~p.r:esidente o , conselho pr:esjd.en..
·ciaL· bem çomoJO..Stdeputad0.:sre;D se.nad:o.r.Jda piêG:;..
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e accedeu a tudo. Sahindo do fort~ de
S. Pedro, onde se encerrara com alguns bataihões,
embarcou o commandante das armas para o Rio
de Janeiro, sendo substituído pelo visconde de
Pirajá. Pédio o presidente a demissão, passando
o governo da província ao membro mais votado
do conselho.
Esse movi~ento ; que findou sem que fosse
derramada uma gota de sangue, foi excitado pelo
- mesmo motivo que determinara a revolução .política de 7 de abril no Rio de Janeiro.
vinci~

Diz um periodico da provínCia :
« E' necessario que o imper:ador se desen~
gane que ·ou ha de ser todo brazileiro e todo constitucional, ou que se vá dispondo para ve~ oc~
cupado o throno por um monarcha brazileiro,
que faFá as delicias e preencherá as esperanças de
seus compatriotas. ))

De novo perturbou-se a ordem publica no
dia 13 sob o prete;x:to do assassínio de um brazileiro, que julga-se haver sido_ morto tenciol)al. mente para lançar odiosidade sobre os Portugue •
.zes. Acommetteu um grupo de scelerados a homens inermes, matou a muitos delles, arrombou
lojas .e armazens de negocio, profanou o lar domesti,co; e mais tropelias e desacatos praticaria .se
não houvessem concorrido muito para deter . a '
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esses desalmados o visconde de Pirajá e o
Dr. Cypriano' Barata.
Desembarcando na capital d·a província do
Espírito Santo o batalhão 26, enviado da côrte,
sublevarão-$e os soldados, expellirão o commandante e nomearão outro. Satisfeitos com esta
accão
arremessarão-se armados contra os habi,
tantes da cidade, que em grande numero fugirão
horrorisados. Praticarão os soldados ·vencedores
roubos e desacatos até serem afugentados · pelos
habitantes com o auxilio dos milicianos.
Foi recebida-em S. Paulo com muito regosijo a
abcÍicacão
I. Houve Te-Deum mi. cathe' ' de Pedro
.
dral, percorreu o povo as ruas ao som de hymnos
e vivas, illuminou-se a cidade tres noites consecutivas e derão os estudantes do curso jurídico
espectaculo gratuito ao povo.
Erguerão-se em Santa-Catharina vozes coritra
o presidente e o com mandante das armas, nomea- dos pelo governo decahido.
Correu a tropa a quarteis, convocou o presidente o conselho da província e apresentarão-se
na praça o povo e os batalhões de linha. Deliberou o conselho que no dia seguinte serião as duas _
primeiras al_;lctoridades substituídas por aquelles a quem competião segundo a lei. Desde então
o povo socegou e dispersou-se, e recolhêrão-se
os batalhões a q,u arteís.
'

'
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Além dessas sedições e motins ·surgirão pará
o governo outros obstaG:ulos. Nã.o :bqstavão ··para
, preoccupal-o a indisciplina e insubórdinação do
exercito, a luta desabrida dos partidos; tinha
ainda contra si as sociedades políticas e a -Iinguag~m accesa e irritada da imprensa.
\
Pedipdo providencias em favor da paz e da
segurança pu,blicas, dizia o ministro da justiça ao
parlamento.
<< Quatro periodicosJ ec!1os dess~ partido anarchico, entretêm e conservão nó espírito da popu:lação a insubordinação, o desprezo das leis e
nenhum caso da auctoridade, e por conseq uencia a
verdadeira anarchia. Não é ao governoque compete punil-os. A lei e os jurados são insufficientes.
O codigo cnminal é em muitos c~sos irrisorio pela
leveza das penas ; o nosso processo eterno, cer- cado de mil tortuosidadesJ abre a porta á impunidade; e quando a agitação tem chega_do ao termo
_actual não são medidas ordinarias que podem
salvar o Estado ; o . governo já tem proposto
algumas medidas ;. mais serião propostas se esperança houvera de serem attendidas, e se já semelhantes não fossem desprezadàs. ))
Além desses trepeços que embaraçavão a
marcha governativa estavão as finanças em pes- ·
s-imo estado. A eblilição do paiz trouxe o q~cres
cimento das rendas e a depreciação do credito

HISTORIA PATRJA

publico; a alfandega da côrte teve em 183 i à
diminuição de quasi quatro milhões em sua
renda, e forão as apolices co~adas a quarenta e
cinco. Ainda mais. Já em I 83o não havia sido
paga á Inglaterra a annúidade do empresti'mo
brazileiro; quanto á divida portugueza, suspendera-se o pagamento desde r 828, tendo-se accumulado- em quatro annos à somma de quatrocentas mil libras esterlinas. Sob pretexto deste pagamento fizera D. Miguel a .usurpação do throno portugucz.
-Vierão peiorar as circumstancias financeiras
· as exigencias do governo inglez relativàs ás presas
~o Rio da Prata, ~xigencias que avultavão em
mais de quatro mil contos' de réis.
Tendo de lutar com essa dissolução social,
sotibe a regencia sustentar o credito publico,
- ergu~r o' prestigio do poder, manter a segurança
dos cidadãos 'e sustentar sobre seus hombros o
paiz, conservando-o em sua integridade e aütonomla.
Esforçou-se por melhÓrar o estado financeiro,
supprimindo diversas despezas, estabelecendo vigilancia sobre os dinheiros publicos , e economia
na despeza geral. E,m virtude _d a lei do orçamento
eliminou por decreto de deze_mbro os commandos
das -armas de diversas províncias; abolio o corpo
de veteranos e os corpos de policia, e ,fez no
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exercito reduccão de mais de tres mil homens
comparativamente ao que se decretára em I 83o.
Fixou a força publica em de~ rnil homens
entre officiaes, inferiore~ e .soldados, além do
corpo de pedestres. Teve a marinha tres mil e
quinhentas praças.
A methodica e regular distribuição do di11heiro, a restricta economia, e a constante vigilancia habilitarão-na a fazer desapparecer o deficit, ~quilibrando a receita e despeza e ainda a
apresentar: o. saldo de setecentos contos de réis.
Emquanto se assignalava põr esses relevantes serviços votava-se a regencia ao bem da patria,
á felicidade dos cidadãos e cooperava para a cul·
tura da instrucção e ensino do povo, dando-lhe
meios de conhecer seus direitos e reclamar suas
prero gativas.
A resolucão
de 22 de outubro tornou exten•
siva a todas as províncias a disposição do decreto
que creara na província do Ceará as cadeiras- . de
philosophia, rhetorica, geometria e francez. Estabeleceu o governo na villa.da Parahyba as cadei-ras de rhetorica, geographia, a de elementos de
historia e philosophia; na de Corytiba em S. Paulo
a de grammatica latina .; tres escolas de . instrucção primaria na província do Espírito-Santo,
. sendo uma de ensino mutuo, uma em-Santa Catha- ·
.rina e outra de grammatica latina no Rio Grande

/
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do Norte. Approvou os estatutos provisorios dos
cursos jurídicos de S. Paulo e Olinda.
lséó.tou de porte os periodicos e todos os
impressos nacionaes. Ordenou que nas officinas
do arsenal de marinha fossem admittidos os ingenuos ou libertos que nellas_'quizessem empregar-se,
sendo dispensados os trabalhadores escravos.
Extinguia o conselho da fazenda e creou o thesouro publico.
Fundou uma associação particular no Rio
de Janeiro uma caixa economica, não tendo o
governo a . menor ingerencia em sua administração.
_
Occupou-se o corpo legislativo com uteis
reformas ; votou varias leis salutares e encetou
as reformas constitucionaes reclamadas pelo
povo. Prohibio a concessão de loterias, votou
a- lei vedando á regencia a concessão de dis:..
.tinccões honorificas e condecoracões. Creou a
'
'
.. guarda nacional, extingui o os corpos de milicias
e de o·r denanças. Abolio a carta régia de outubro
de 1 8oS,-que mandava deda~ar guerra aos índios
BÚgr:es, e comparou os índios aos orphãos, e
·como taes sujeitos á júrisdicção desses juizes.
Discuti o ó - codigo do processo que foi promulgado .. Approvou a lei de 7 de novembro declarando livres os africanos importados para o
imperio. Prohibio que regressassem a Pernam-
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buco os fr~des carmelitas descalço·s·,appeUidà:dos
Therezios, expulsos como infensos ã •indep·endencia nacional, e converteu o respectivo convento em casa pia de edücação d:e orphãos . .
Accusóu ao ministro da justiça e. aos exministros conde do ·Rio Pardo e José é~emente.
Quanto _ao prüneiro por haver- suspendido a
garantia de habeas-corpus,· ao segundo por havér
procedido ao recrutamento sem lei que o auctoO:
risasse, e ao terceiro por ter mandado recrutar
illegalmente e ter encommendado dez mil armamentos completos, na iínportaHcia superior a
seiscentos e cincoenta contos de. réis.
As accusações contra o , padre Feijó e o
conde do Rio Pardo fôrão, julgadas improcedentes.
Quanto a José Cleme,nte foi a accusação
apresentada ao senado, que, reunido em meiado
do anno de_1 832,_em sessão ordinaria como tribunal de justiça, comparecêrão a co'tn 'missâ'O da
camara dos deputados como accusadora e o
accusado ..
Lidos o processo preparatori~, o libeH~
accüsatorio e a contestação dos artigos do mesmo
libello pelo ex-ministro, encetou-se o debate entre
o accusado e a com missão accusadora. Retirados
estes; entrou_o s~nado em sessão secreta. Tornada
de novo publica a sessão, tesumio o presidente

'' .
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o debate, indicou as provas e fundamentos da
ac~usação e defesa, formulou os quesitos, e con·
sultando ao senado, decidio este a favor do
ex-ministro, -que foi absolvido unanimemente.
Bons tempos de moralidade, c i vis mo e integridad~ civil ! Como vão dles longe e mud~dos de costumes nestas épocas_ de falta de
amor e respeito ás leis.
Ha'v endo-se ausentado para fóra do imperio,
sem licença da assembléa e do governo, o senador
marquez de Aracaty, considerou-s<:o vaga sua
cad~ira por deliberação do senado, mandando o
governo suspender-lhe o soldo de marechal de
campo
reformado.
I
Neste anno de_tanto civismo e actiyidade apparecêrão e se constituirão as liberdades públicas.
'Se toda nação partilhou perigos, a todos -resistio.
Congraçarão-se o poder e a lib~rdade, e concorr~rão para o ·complemento do grande edificio
social. Continúou o Brazil em suas relações de
paz e amizade co!ll os povos de todos os paizes, .
que se apressarão em reconhecer o novo imperador, acreditando seus encarregados _de negocies
na mettopole do imperi'o americano.

11

I8,32.
O partido restaurador ou caramurú. União dos partidos restaurad~r e !JXaltado. Motins de 3 e 17 ele abril. O tutor elo imperador. Crise politica. O dia 30 de julho. Novo ministerio. O
partido moderado. Reforma constitucional. Trabalhos legislativos. Sedições militares na comarca·elo Rio Negro e Per. nambuco. Os Cabanos. A imprensa perioclica . Medidas eco
nomicas. Situação elo paiz.
·

As dissenço~s politicas, a reacção que sempre
se apresenta após uma revolução, em virtude de
perturbações e soffrimentos que ~rdinariamente
nascem desse abalo social, originarão um terceiro partido além do moderado e exaltado) que
compo_stos daquelles que fizerão a revolução de 7
de abril,· lutavão na arena politica.
Vendo certos individuas que a tranquilliqade
publica padece, que paralysada éstá a industria, e
diminuidos seus lucros, começão a suspirar por
um tempo e por um regimen que outr'ora lhes
era indifferente, ou causava-lhes odio. A onda do
tempo e a interposição de novos acontecimentos,
I
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quasi sempre desastrósos, apagão a memoria dos
males que antes supportavão, e levão-nos a dese..:
jar nova revolução, que os co-lloque no estado a
que se subtrahirão.
Os motins políticos e militares, os assassínios
e roubos ; que se derão depois do 7 de abril,.-o
enfraquecimento do commercio, o abatimento da
industria, a exacerbação da imprensa periodica e
outras causas contribuirão para que fosse Ia~
vrando o desgosto mais e mais, e se augmeptasse
o numero dos. desconterltes, que. se ali ~tarão. em
.um novo partido.
A animosidade que se manifestou aos parti~
daribs de Pedro I e a proposta lida ria camara
temporaria, mas rejeitada, para que fossem apo~
sentados ou reformados todos os emjn;egados
suspeitos, apressarão o apparecin;:Jento do terceiro
partido em que se alistarão todos os descontentes
e todos os aulicos e funccionarios p:qblicos, que
havião perdido o .antigo predotnin~o ,infi\l.ep.cia~.
Em março de r 832 fundou esse partido .a
sociedade conservadora da constituição política.
jurada no imperio do - Br~zil, a qy.al se installou
em uma casa do morro do Castello no Rio de
Janeiro. Como orgão çlesse partido appareceu o
periodico Ç aramurú., com. o fim - declarado-,de
pugnar pela ~onstituição tal qual; mas guerreand~o
o.
governo,
comparando- o Brazil,
anfe.
.
.
..
.
.
..s e d~pois.
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do 7 de abril, principiou a elogiar a governação
de Pedro I, e a manifestar desejos de seu regresso.,
quer como soberano, quer como regente. A',quelle
periodico succedêrão-se outros com o mesmo
tom na linguagem.
Atearão os acontecimentos de julho no Rio
de Janeiro o ciume e o odio dos partidos mo·
derado e exaltado, julgando-se um victorioso e
. outro derrotàdo. Desde então, sob frivolos pretexto.s .do bem publico, travarão. encarniçada luta, viva rivalidade e multiplicarão-se na imprensa o~
orgãos de um e de outro, creando ambos soçii!:dádes poliücas.
·condemnado á prisão o redactor da Matraca
em virtude de ter sido considerado criminoso no
segundo artigo da lei da imprensa, desappareceu
aquelle p;!riodico; e com . elle desapparecêrão
todos do partido exaltado, :fi_cando em campo
hostil ao governo só os do partido restaurador.
A severidade do governo ·contra a imprensa
periodica exasperou os espiritos e cooperou para
que se désse a união dos partidos exaltado e cara~
murú ou restaurador, os quaes ·com o soccorrq
da ana:'rchia "procurarão atacar o novo regi!D,~~-·. Discutindo a falla do throno l)._e§_t~_. aJJ.Q.(),~
~isse um _deputado de Pernam.b.uco. :_ ·
·« Era sabido. e nQtÇ>rio. em_P_e_rnamb\J,ç_Q, que
· dous parJidos .d~ametr.aim~~te oppoSJQ~_ ~e)!n.:l:tãR 1

------------------------~------~~-~----~--~~~-------
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dado as mãos no Rio de Janeiro para dar com p
governo e a regencia em terra; contava-se com
isto como cousa certa, e eu "fui instado para que
não viesse, assim como me consta o forão alguns
dos outros meus collegas de Pernambuco. ))
Verificou-se a fusão desses dous partidos ·na
sessão secreta, que houve na loja maçonica do
valle do Passeio Publico, onde foi determinado o
movimento hostil contra o governo.
Desde o começo do anno mostrava-se agitado e receioso o espírito publico, e fallava-se que .
-ia rebentar revolução. Assustadas por semelhantes boat_os muitas famílias retirarão-se da cidade,,
baixarão de preço as apolices do governo, e ficou
o commercio qua.si paralysado.
Propalou-se que romperia o motim na côrte
na noite de 2 para 3 de abril, que serião assass inad~s alguns membros da regencia e do ministeria, e que reunidos no _campo da Honra, a um
signal dado, enviarião os sediciosos grupos de
homens armados a impedir qüe pudesse formar a
guarda nacional; ·blasonandq elles terem o apoio
desta milícia. Espalhavão elles que não · farião
mal a pessoa algumá, e só almejavão a constitui
ção de .um governo forte que garantisse orepouso
e direitos dos cidadãos.
· Esforçava-se linguagem audaciosa da imprensa por 'exaltar os animos e süstentar porfiada

a
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luta, na qual nem media as palavras, nem pesava
os insultos que atirava ás auctoridades constituídas. '.
Ao poder legislativo dizia o ministro da
justiça :
cc Qualquer homem sem lettras e sem costumes espalha impunemente principies falsos, ataca
a vida particular e publica do cidadão honesto,
infiamma as paixões e revolve a sociedade. ))
Sabia-se que em varias casas d·a cidade nova
reunião-se moços de idéas exageradas, e gente
do vulgo aos dez, quinze c trinta, contando já
com a vtçto~ia da causa que sustentavão.
· Receiandograv~ alte~ação. na ord~m publica
tornou-se o governo in~atigavel em providenciar
tudo que pudesse garantir a paz e os direitos dos
cidadãos.
Officiou o qlinistro da justiça ao intendente
da policia e ao~ juizes de paz nos termos seguintes:
cc Tendo-se ha dias espalhado o rumor que
dous partidos, co_m o fim ou pretexto de salvar a
patria, tendem abysn~al-a nos horrores da anarchia, pois que prete~1de um proclamar a federação
já e já, e o.utro preparar a entrada do ex-impe·
rador, cõllo~~ndo na regencia e aqministração
pessoas affectas ao antigo governo, cumpre que
sejão pesquizados os auctores e cumplices de taes
H P
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crimes para que sejão punidos com toda a severidade da lei. ))
Avisou-se a tropa para se reunir, postarão-se
guard.a s nos edi:fic.ios publicas; convocou-se a
guarda nacional; chamou o ministro da justiça á
sua casa ns auctoridades civis e militares, c conferenciarão a regericia e o ministerio expedindo
ordens concernentes a repellir qualquer ataque
dos facciosos.
Na noite de 2 de abril espalharão os exaltados, tambem appellidados farroupilhas ou jurujubas pelos moderados, uma proclam_?ção · em
que em nome do povo e tropa se dizia que os
membros da regencia e do mipisterio, por ella
escolhido e nomeado, hav.ião perdido .inteiramente a confiança publica, e não podião continuar a presidir por mais tempo ·aos destinos do
Brazil sem grave perigo da nação ; que por aétos
positivos praticados contra a constitu.ição e mais
leis existentes tinhão os ministros de estado, prin.
cipalmente o da justiça e da fazenda, incorrido
na execração publica. Accusava-se a regencia pelo
insensato desprezo com que tq:1tava a noticia de
que o ex-imperador intentava obter a intervenção
de algumas potencias da Europa para rehaver o
throno; o que officialmente havia sido referido
pelos ministros brazileiros residentes nas côrtes
de Londres e Paris ; que não cuidava a regenc1Çt
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enl. reparar as fortalezas ; que ·na camara dos
' deputados tinha uma maioria connivente, e as
.te_rtdas publicas havião diminuído. Lembrava
·; ~ pa'ra sanar o~ . males p\Iblicos a . nec.essidade. de
derribar a· reg'ê ncia, sendo nomeqdos para ella
Antori{0 Carlos, Pedro Ma;ynard e Paes dé An·
'drada'; e 'dissolvid~ ,. a camar::t, dos deputados se
convocasse u,ma asse-mbléa constituinte.
/ Despertotl o dia 3 sen~ que se realizassem as
previsões aterra:d~ras espalhad~s na cidade. _·
Acprdou o povo ·tr'iiihq.tülln e não.h ouve ·inclicio
de trama reV'oluciona.Pi;ó , oü porque fizesserü: Yecuar os facciosos as promptas e, energicas ptovidencias do governo, ou p0rque a desharmon.ià do's
. chefes fizesse abortar o's planos ·prei11editados ...
Alguns militares, porérn, qi.H! ~e .àc:havãó re~· .
colhidos ás fortalezas pelo motiüi o:c corrido . no
theatroJcapitaneados pelo major Fi·ias, sublevarão
as guarnições e os presos, apossarão-se de uma
peça de artilha.ria e desembarcarão i1a pf.a_iá~ c;J.e
Botafogo.
··' : ,,
Em . numero de cento' e - Ümtos . a -dh~-~ntos .
chegarão. os facciosos ao cámpo da Honra .e fize- ·
rão frei}te··. para o quartel alli existente; donde
julgavãoromperia o ataqúe.
. · ·
. · ~.r.ão nesses tempos ·tão audaciosas as tenta:. .
ti vás,·; ~ tàl o : esta dó de anarchia ern qüe vivhi.:<ol : ·
'd~ad~; •que ql}al~uér' tribuno, empunhàqd6\ tr.:.

. ... .

.

.
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mas, cercado dé alguns assalariados, apresentava-se nas · ruas, e formulava com voz arrogante
exigencias, ou de braço alçado reclamava garan.tias.
Ousarão os revoltosos atravessar grande
parte.da cidade arrastando uma peça de artilharia, e excitando o povo para se un1r a elles. Che·
gados á praça começarão a clamar que convinha
depôr a regencia, estabelecer o governo republicano e convocar uma assembléa constituinte.
Tendo noticia deste movimento, ordenou o
ministro da justiça que marchasse o corpo de
permanentes para bater os rebeldes.
Asseverou-nos o duque de Caxias que recebêra por lettra do proprio ministro um aviso ordenando-lhe que sem perda de tempo assumisse
o commando daquelle corpo, e com elle marchasse para o campo da Honra afirp de dispersar ,
a ferro e fogo os grupos armados qúe alli encontras~e. Vem referido semelhante facto em outros
documentos da época(*); asseverarão-no testemunhas coevas por nós consultadas, e em ordem do
dia do general das armas é indicado o major
Lima e Silva como commandante da infahteria e
(') Veja Necrologia do padre Diogo Feij6 publicada pelo Dr. Mello
Moraes, e a carta que o barão de Caxias escreveu ao padre Feijó
por occasião da rehellião de S. Paulo -em 1842,

·-
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The.obaldo da cavallaria, a cuja arma pertencia
este official.
Se os periodicos do tempo mencionão Theobaldo como commandante do corpo, que marchou contra os rebeldes, e esse milite.r em ordem
do dia elogia o denodo de seus soldados, não nos
deve causar isso reparo ou duvida seria, pois era
elle o commandante legal.
Composta de cento c tantos homens avançou
a infanteria pela rua dos Ciganos, hoje da Constituição, e a cavallaria sob o commando daquelle official ou de Manoel de Mello (*) como
dizem o~...1tros periodicos investiode espada desembainhada pela do Alecrim, ou do Hospício.
Ao entrar na praça deu a infanteria uma descarga, e calando baioneta atacou a ferro frio os
revoltosos, qüe dispararão a peça, porém.,: inves- .
tidos e cercados pelas forças do governo, fugirão
em debandada, occultando-se muitos nos portôes
e casas que encontrarão abertos. Homisiando-se
em uma casa conservou-se alli o major' Frias até
embarcar para os Estados-Unidos. Rendêrão-se.
mais de setenta de seus companheiros, outros
(') Antonio Manoel ele Mello nasceu a 2 de outubro de 1802 e
falleceu na idade de 63 annos em serviço na guerra do Paraguay.
Foi gueneiro, astz-ouomo, mathe rnalico, e distin g uia-se no magisterio e na carreira ad111inis~rativa. Er·a appellidado o mestre de manobras .
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forão presos: dez morrêrão, e diversos ficarão
feridos. Morreu um soldado do ·governo e tres
receberão ferimentos.
Propalarão os periodicos do tempo que
abortou o plano por haver-se anticipado o major
Frias, apresentarido..,se em campo antes do prazo
convencionado.
Chegarão a assestar peças contra a cidade ·as
fortalezas de Villegaignon e Santa Cruz, que havião adherido ao movimento ; ·mas por uma
contra-revolução operada na noite do motim na
fortaleza de Santa Cruz, conseguio o capitão Maranhão prender ao official, que se fizera nomear
governador, e por tres tiros de canhão annunciou o restabelecimento da ordem.
Cercada a fortaleza de Villegaignon e intimada a rendição ou a destruição TI? caso de resistencia, capitulou essa praça de guerra, sendo
presos os revoltosos.
O permanente morto em prol da lei e da
ordem foi sepultado com grande pomP,a, assistindo ás exequias os membros da regencia e do
ministerio e muito povo. Copcedeu o governo
uma pensão aos pais daquelle soldado, e proclamou ao povo louvando SÇ!U civismo, prudente e
patriotico procedimento.
Cahio a bagagem de guerra dos rebeldes em
poder do corpo de permanentes, que mereceu da
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regencia elogios, que tambem couberão ao batalhão de officiaes soldados, e á armada pela attitude honrosa e digna em face do perigo.
Officiou o ministro da justiça aos presidentes
de província referindo-lhes o movimento operado
na capital, e recommendando-lhes constante energia para conservarem em segurança todos os
pontos do imperio.
Occupando-se com o motim de 3 de abril
disse o deputado Henrique de Rezende :
<< Se estes partidos tão oppostos e encontrados tivessem conseguido derribar a regencia,
onde estaríamos nós, senhores! Eu appello para
a convicção e testemunho de todos os que me ouveri1, appello para o Brazil inteiro que o diga. Se
elles o tivessem conseguido, depois o que se jul•
gasse mais forte e ·Fencedor faria uma guerra de
extermínio ao outro, porque tendo elles fins diametralmente oppostos, não podião estar por mais
tempo em harmonia. Cada um arrastaria atrás
de si uma grande massa . de cidadãos ; esta capital seria alagada em sangue, e elles levarião a
desolação e a morte a todas as partes do imperio. >>
Escreve o redactor da Aurora Fluminense :
« Por mais que e>s caramurús genuínos trabalhem para fingir sympathia com os exaltados,
que por vergonhosa aberração das leis moraes se
lhes unirão, impossível é que não descubrão seus
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sentimentos para com elles, e o destino que lhes
reservão logo que venhão a obter o triumpho.
« E' liga de materias repugnantes, cuja solda
unica está na aversão que todos votão ao poder
actual.Caso o poder actual succumbisse na luta, os
dous corpos estranhos separar-se-hião, e sahindo
da metaphora, rijamente se haterião até a exterminação. >>
Provão semelhantes documentos a liga dos
dous partidos oppostos com o firme proposito de
derribar o governo.
Tendo falhado aquella tentativa preparou-se
o partido caramurú ,para por si só entrar em luta
aberta com o governo.
Propalavão os periodicos restauradores que
pretendia a . regepcia fugir l~vando comsigo o ·
joven imperador. Havia susto e inqúietaçãô na
cidade. Dizia-se que no paço de 'S,. Christovão
· reunia-se gente armada. Mandou o ·ministro da
justiça' syndicar do facto.
Negarão-o as pessoas do palacio. O governo
requisitou do tutor do soberano a entrega d'e duas
peças de artilhc.ria existentes naquella residencia
imperial ;. mas di~serão-lhe que aquellas peças,
que tinhão servido de divertimento aos príncipes
D. Pedro e D. Miguel, estavão inutilisadas.
Em proclamação dirigida á regencia pedio-se
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a transferencia da familia imperial para o paço
da cidade, ao que accedeu o governo.
Lançado o mandado de prisão ao impressor
responsavel de um jornal do partido restaurador,
emrpudeceu aquelle periodico. Era chegado o momento de entrar na luta para não haver desanimo
no partido, amordaÇado na imprensa pelo go- ,
verno.
Forjarão-se planos mais ou menos audaciosos, e tentativas para realizai-os.
Na tarde de 16 de abril procurarão individuas daquelle partido seduzir a guarda do arsenal
de marinha para se apossarem do arsenal; porém
um delles foi preso e outros fugirão. Forão outros
a uma fragata de guerra e com uma ordem falsa
requisitarão . cincoenta marinheiros arh1ados.
Com elles pretendêrão desembarcar na cidade e
tomar de surpresa o arsenal de guerra. Não conseguindo aqueJle intento por serem repellidos por
um batalhão da guarda nacional, fizerão-se ao
mar. Reconhecendo os officiaes e marinheiros
vindos da fragata . que havião sido illudidos,
procurarão afastar-se dos conspiradores, que perseguidos ·forão presos e recolhidos ás fortalezas.
Estava a regencia de sobre aviso; soubera
do dolo empregado para acquisição daquelles
marinh~iros, das investidas contra os arsen~es
e dera por isso diversas providencias. Mandou
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vigiar os arsenaes, collocar avançadas em diversos Jogares, e .pôr em armas a guarda naciona~ e o
batqlhão de officiaes soldados.
Estava premeditado o ataque em diversos
pontos por aquelles que pugnavão contra o governo. Emquanto uns tentassem assenhorear-se
dos arsenaes, marcharião outros sobre a cidade.
No dia seguinte reunidos no paço de S. Christovão em numero de duzentos e cincoenta ho·
mens, notando-se entre elles creados da casa im·
perial, guardas nacionaes de algumas freguezias,
alguns estrangeiros e officiaes brazileiros, marcharão sobre a cidade guiados pelo barão de
Bulow, e arrastando as duas peças de artilharia
da quinta da Boa Vista.
Trazião os revoltosos um laco vermelho ao
'
peito como os companheiros de Camillo-Desmoulins na revolução franceza, que para se reconhecerem c defenderem collocarão no .. chapéo uma
folha de castanheiro.
Chegados ao R o cio da cidade nova derão vi v as
a Pedro I clamando- abaixo a regencia.
Mandara a regencia formar no quartel do .
campo da Acclamação a tropa de linha, a guarda
nacional, e conduzir do quartel de Mataporcos,
hoje Estacio de Sá, o corpo de cavallaria· de
Minas, para não deixai-o exposto ao ataque dos
rebeldes.
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Informados da attitude armada do governo
retrocedêrão os revoltosos, e forão postar-se no
caminho de S. Christovão, junto a uma chacara alli existente.
Teve ordem de marchar para cortar a retaguarda dos facciosos um batalhão da guarda nacional, que estivera postado por determinação do
governo no cáes da Gloria. Avançarão pela rua
do Aterrado a cavallaria da guarda nacional, a
de permanentes e o esquadrão de Minas. Aquelle
batalhão e esta força carregarão sobre o inimigo·
Sustentou a cavallaria o primeiro choque. Dispararão os rebeldes as peças resistindo á violencir
do ataque. Para poder a infanteria operar teve a
cavalla ria de mover-se alguns passos á retaguarda.
O major Luiz Alves de Lima e Silva mandou
avançar o batalhão da guarda nacional e romper o fogo.
Pouco durou o tiroteio. Desbaratados pela
cavallaria e pelos primeiros pelotões do batalhão,
dispersarão-se os rebeldes, dos quaes muitos fugirão favorecidos pelo lusco-fusco do dia e pelo
fumo da polvora; muitos forão presos, e morr~
rão de dez a vinte.
Da força legal ficarão feridos diversos officiaes e soldados. Um desses officiaes, o capitão
Peçanha, que teve de soffrer amputações no
braço e na côxa veio a fallecer, assistindo _a seus
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funeraes, celebrados com pompa, a regencia, o
ministerio e officiaes de altas patentes.
Na porta do templo postara-se um menino a
espargir fiôres sobre o ataúde, como se fossem
·lagrimas e saudades .da patria pelo cidadão que
pela patria se sacrificara.
Concedeu o governo á viuva deste bravo
capitão uma pensão· de oitocentos mil réis, e .
promoveu a furriel a um anspeçadã que, apezar
de duas feridas recebidas em cOmbate, jámais
abandonara o denodado gt~erreiro.
Terminada a rapida luta marchou a força victoriosa até o paço imperial da cidade ao som
de vivas ao imperador-e á regencia, e corri enthusiasticas accl~mações saudou ao joven imperante,
que occupava uma das janéllas do palacio.
Publicou a regencia uma proclamação louvando a victoria dos verdadeiros cidadãos, e o
ministro da justiça officiou. aos presidentes . de
província, relatando o movimento ~ccorrido na
côrte. (*)
Foi preso em uma chacara de um dos arrabaldes o barão de Bulow. Este aventureiro, cujo verdadeiro nome era
Augusto Hugo auf Honser, natural de -Hanover,
viera da Europa para Buenos-Ayres -e dali i para
(') Veja documento n.lO.
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o Rio de Janeiro. Intromettendo-se na política
collaborara em diversos jornaes. Já havia sido
processado por crime de resistencia á justiça.
Levado ao jury em I 833 descobri o-s~ que procurára ãlliciar patrulhas de cavallariã para se unirem á força rebelde. Leu elle proprio sua apologia apregoando seus títulos e serviços prestados
ao Brazil. Condemnado a dez annos de prisão
com trabalho, foi no anno seguinte commutada a
sentença em banimento para fóra do imperio.
Dando-se busca no paço de S . Christovão
encontrarão-se diversas armas e municões .

.

A apprehensão dessas armas na residencia
imperial, o terem os rebeldes conduzido as peças
alli existentes, e a presença em suas fileiras de
creados do paço despertarão graves censuras
contra o tutor José Bonifacio.
Em vão publicou um empregado da quinta
da Boa Vista que desde . principio de I 832, por
ordem do tutor, da gente do paço se armara uma
força para rebater qualquer inesperado insulto
que pudesse acontecer, e que conservava-se essa
força sob a direcção do delegado do juiz de paz
da freguezia, o qual era tambem administrador
da quinta. Desprezou a opinião publica seme. lhante justificação, e pesados insultos atirou a
José Bonifacio, apezar de sua idade, serviços e
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etevada posição sua e de seus irmãos na camara
dos deputados.
Apparecerão epigrammas e censuras contra
osAndradas, indicados pela opinião publiGa como
favoraveis ao partido restaurador.
Ninguem ha tido o coração mais brazileiro
do que Jo,sé Bonifacio, que á patria consagrou
seus talentos e seus serviços; mas a anarchia que
desde 7 de abril irrompera violenta, as dissenções,
discordias e lutas, a lamentavel licença da imprensa que não respeitava nem a vida domestica,
nem o pudor do sexo e o sagrado das famílias,
fizerão-no crêr, assim como a outros brazileiros
illustres, que ia o Brazil desmembrar-se, perder
sua grandeza e unidade. Já se vaticinava para o
grande imperio a sorte das republicas hespanholas
da America, e acreditavão muitos que para afastal-o do nefando caminho que levava convinha
um governo forte, instituído pelo duque de Bragança, que com o prestigio de seu nome arredaria
as ambições e plantaria paz e segurança.
Era além disso José Bonifacio verdadeiro
amigo do ex-imperador~ como este declarara em
documento no dia de sua abdicação; assim, se não
conspirou pela sua volta não oppóz-se> e até
desejou-a.
Este pensar alienou de si por algum tempo o
favor publico~ sendo um anno depois aped.rejada·

a
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sua casa ; o que não deve causar reparo, porque
se mostra o povo in'grato desde que deixão de
servi!-b a seu modo.
Accusou o ministro da justiça perante o corpo
legislativo ao tutor de inepto ou connivente com
o partido restaurador. Privado da confiança do
ministerio julgoll a camara temporaria qlle devia
ser demittido aquelle funccionario. Lavrou pare.
cer neste sentido a commissão de justiça criminal
e de constituição. Apresentou um membro daquella commissão parecer em separado opinando
que antes de qualquer reso luçãQ se ouvisse o tutor
sobre as arguições feitas pelo ministro em seu
relatorio. ·
Levantou vivo debate semelhante questão,
que interessava a ambos os partidos liberal e restaurador. Era luta de bandeira contra bandeira,
de idéas e princípios oppostos, e por isso se dividia a camara em dous grupos. Bradava Tlm contra José Bonifacio, repetia ser o palacio da Bo::tVista refugio de conspiradores, criminosos e de
gente armada, e castello feudal onde tremulava o
estandarte do partido caramurú.Lembrava o outro
os serviços do tutor, seus talentos e merecimentos,
e estigmatisava a calumriia de seus adversarios.
Ouvia o povo os debates que lhe interessa vão por
ser a questão capital, tratando-se de ánniquilar
um partido e télmbem um homem, que por seu
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prestigiO e cargo que occupava, era apC?ntado
como chefe daquel.le. partido, quer fosse ou não,
porque necessita cada acontecimento ou cada
época de alguem que sirva de chefe.
·
Fallava um deputado sustentando como m~
dida necessaria a remoção do tutor, quando das
galerias arremessarão-lhe com uma moeda.
Produzia o pesado insulto violento alarido e 1
muita confusão; e immediatamente tomou a camara medidas regimentaes ordenando que to'd ó o
espectador que quizesse assistir~ás sessões devia
apresentar-se decentemente. ve~tido d.e sobrecasaca ou casaca.
Approvada em .sessões seguintes a remoçã~
do tutor, foi a questão enviada ao synado, que
d,epois de tres dias de deb::tte rejeitou-a por um
voto.
No dia seguinte pedio o ministerio sua demissão.
.
.
.
'
C_hegara a n~ção a Uq1 estado de,plorayel, e
sentira-se a sociedade ~balada ~m seus fundaJil1:entos. Para sustentar-se e sobrepujar ao partido
C(:)qtrario desejava o partido exaltàdo contfnual: a
~~té!. Antepondo sua salvação á lei e á humanigf!çl_e,· co~spirava, prégava doutrinas subversivas,
pev~l~1cionava o paiz , e repetia as palavras de
~~~p.t~Just-.-A liberdade deve vencer seja por que
_preço f~ r.
· ·
; .,\
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Restaurar o antigo regimen, atear a anarchia,
exasperaras paixões, exaltar os arrimos, para dessa
situação arrancar a victoria, era o fim do partido
caramurú, que acreditava na necessidade indeclinavel da volta do antigo systema, sem attender
que nás revoluções se não póde retrogradar.
Governava o partido moderado o paiz; porém tantos triumphos o ensoberbecêrão; e as leis
já lhe parecião outros tantos embaraços para sua
marcha, s~m lembrar-se que lhe tinham elias facilitado os louros com que se apresentava.
Vivião em luti diversas províncias, e parecia
que ? chamma da rebellião prestes se espalharia
por todo o Brazil.
Deixara o padre Feijó o cargo de ministro da
justiça, incumbido de velar na segurança publica
e na tranquillidade do .imperio. Homem de vontade energica, de acção prompta, expedito, resoluto~ infatigavell'lO trabalho, severo em suas medidas, impassível ás queixas dos descontentes,
forte e ousado conseguira suffocar a insurreição
da ilha das Cobras, dissolvera os corpos indisci·plinados, constituíra o corpo de municipaes per·
manentes, subjugara os rebeldes de 3 e 17 de
abril, e propuzera a suspensão do tutor como
medida conveniente para abater as facções; tendo
porérn·elle deixado o ministerio, apossou-se de
HP6
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susto e receio a população, e desde logo começarão a correr noticias aterradoras.
Em tão tormentosa crise julgarão os membros
mais exaltados do partido · moderado, que para
afastar o pai z do fLúuro triste que o esperava, dos ·
males proximos que se previão, da marcha progressiva do espírito revolucionario, só convinhão
medidas violentas, remedios promptos e fortes.
Julgárão que pat'a tranquillisar os animos e tirar
aos partidos oppostos o pretexto da luta, convinha reformar a constituição por meio de um golpe
de estado.
Reunidos os membros da maioria da cam·a ra
dos deputados em uma chacara da rua da Ajuda,
propuzerão, de accôrdo com a regencia, que esta
e o ministerio se demittirião, e levada a exoneração dos regentes á camara temperaria, se conver~
teria esta pelas urgencias da situação, ein assembléa nacional, decretando nova constit,u ição que
seria votada por acclamação.
Já se havia elaborado um projecto de constituição com amplas concessões ao principio liberal, abolindo-se o senado vitalício, e tomando-se
outras medidas de igual importancia. Havia sido
impresso em Pouso-Alegre sob o titulo- Constituição Política do Imperio do BrarJl reformada
segundo os votos e necessidades da nação.
Nas reuniões nocturnas do club revolucio-
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nario manifestou Carneiro Leão, depois marquez
de Paraná, franca e decidida opinião contra o
arriscado e terrível plano, e combateu a opinião daquelles 'q ue, çomo Saint Just, dizião :
. cc Vós nada tendes que transigir com os inimigos
da nova ordem de causas. ))
'
'
Tambem declarou-se Evaristo da Veiga contra este acto imprudente e pernicioso, mas admittida a questão pela maioria de seu partido, mos'trou-se coherente com seus princípios políticos,
sujeitou.:se, e votou no parlamento a favor do
golpe de estado.
Estava tudo preparado pelos espíritos exaltados do partido dominante que, não podendo
conseguir pelos meios ordinarios as reformas,
resolverão obtel-as por modo violento. Esses
homens que se havião coHocado entre os sustentad.ores da tranquillidade publica, e havião calmos
e impavidos affrontado as tormentas, as revoltas e
perigos, elles, sentinellas outr'ora firmes e dedicadas da constituicão e das instituicões sociaes,
levados agora pelas proprias idéas, que querião
subjugar, talvez habitnados á luta que constantemente tinhão combatido, pensarão em revolucionar o paiz, e_m instituir uma dictadura. Querião ser anarchistas para debellar os anarchistas, servir-se de recurs·os que havião condemnado, . e esquecidos dft constitúição e da

.
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liberdade, não comprehendião que poderião levar
a nacão á ruína em vez de salval-a.
'
Espalhavão-se aterradoras noticias. Dizião
uns que o partido restaurador, não véndo quem
se lhe oppuzésse, ia apparecer; pro palavão omros
que exigia uma facÇão a reintegração do minis- ,.
ter io.
Aberta a sessão da camara dos deputados eri1
3o de julho, recebeu o presidente o officio da
regencia, datado desse dia, communicando a
retirada do ministerio, e dando-se igualmente por
demittida. Remettido o officio á uma commissão
especial para sobre elle dar parecer; propoz o deputado Paulo Araujo que se declarasse a camara
em sessão permanente. Foi approvado. O mesmo
fez o senado á espera das deliberações da camara
temporaria. Na tarde do mesmo dia apresentou a
commissão o parecer para que se constituísse a .
camara em assembléa nacional, afim '- de tomar
todas as medidas tendei1te~ á salvação db , estado,
e se pedisse á regencia se conservásse em seu
posto até a assembléa resolver o que julgasse conveniente.
Agitou semelhante parecer larga discussão ;
clamarão uns que queria a camara uma dietadura e a reintegração do minis.t erio ; outros que
se tencionava estabelecer a republica e roubar o
joven imperador; e disserão outros que se dese)
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java uma constituinte. Se uns atacarão o parecer,
outros o defenderão.
Declararão varias deputados não terem poderes para fazerem parte da assembléa nacional que
havia sido indicada, e que a camara não tinha
poder algum legitimo parà receber a demissã_o da
regencia, disserão outros.
Offereceu Carneiro Leão uma emenda para
que se dirigisse á regencia uma mensagem convidando-a a cqnservar-se em seu posto, a yue fôra
elevada legalmente pelos votos da assembléa geral,
assegtirando-lhe que esta passaria a tomar medidas
aptas e conducentes a salvar a p~tria da crise
·actual.
Formularão dous deputados outra emenda
para que se fizessem conhecer á regencia que, fiel .
á constituição,. não podia a camara temperaria
acceitar a demissão offerecida: e para assim lh'o
significar se lhe dirigisse uma deputação. Proseguia a discussão até ás onze horas da noite, em
que se interrompeu a sessão par11 continuar na
manhã seguinte.
Abalada, fraccionada pelos eloquentes e ener·
gicos discursos de varios deputados, vendo deten·
didas pelos membros da oeposiç~o, a ordem as .
instituições que jÚlgava ver atacadas, vacillou a .
maioriai perdeu-se no terreno da discussão e não
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conseguiu reunir votos. Leu-se e approvou-se
quasi unanimemente este parecer:
Que se dirigisse uma mensagem á regencia
convidando-a a permanecer em seu posto por não
reconhecer nem na assembléa, nem na regencia,
auctoridaâe para uma dar e a outra acceitar sem e- -lhante demissão, .e que se nomeasse um niinistério de confiança publica.
Nomeada uma commissão apresentou esta
uma mensagem á regencia convidando-a a permanecer no honroso posto a que fôra elevada pela
livre escolha da assembléa geral, que se esforçaria
por sustentai-a e coadjuvai-a. (*)
Respondeu ·o governo regencial que agradecia
á camara a confiança que nelle tinha e que para
manter-se em seu posto faria os ultimos esforços,
e em caso algum o deixaria sem consentimento
do corpo legislativo.
Terminou a sessão permanente d~pois das
cinco horas da tarde. Guardarão os regentes os
seus lugares, e em 3 de agosto chamarão para o
ministerio a Araujo Lima, mais tarde marquez de
Olinda, Hollanda Cavalcanti, ulteriormente visconde de Albuquerque e a B~rroso Pereira,
homens moderados, que julgarão encontrar nas
leis apoio sufficiente para repnm1r a sanha dos
partidos.
(")Veja documento n. li.
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Durpu, porém, pouco esse ministerio de
transição, pois pedindo o ministro da fazenda
um credito de tres mil contos de réis por meio de
apolices de juros> sendo-lhe recusado, retirou-se.
Imitarão-no "seus collegas do ministerio, que foi
chamado dos quarenta dias, pela sua ephemera
duração.
Espalhou-se uma proclamação concitando o
povo a pedir reintegração desse ministerio, e
houve reuniões de pessoas em algumas praças da
cidade; mas não foi perturbada a ordem pu.,

blica.

Organisou Carneiro Leão novo gabinete
r ecuperando o partid·o dominante sua antigi;l.
influencia. Assenhoreou-se novam ente da situação e hasteou a bandeira da reforma constitucional._
Acceitou o commando das armas da côrte
Manoel da Fonseca Lima, que acabara de ser
ministro da guerra, declarai1do que nas circum- stancias especiaes em que estava o paiz não recusaria nem o commando de uma fortalezà, se nesse
posto fosse julgado util.
Bello exemplo de abnegação e patriotismo d eu
esse brasileiro, manifestando ser movido ·unicamente pelo nobre e digno desejo de bem servir á
nação.
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Foi um erro político a crise constitu~ional
de 3o de julho. Quiz o governo ser arbitrario e,
não confiando nos recurso_s Iegaes, tentou um
meio que assustou aos verdadeiros amigos do
regimen constitucional.
Os homens da lei descrerão della, jL1lgando
que SÓ podião vencer seus adversarios com as
mesmas armas com que estes os ·accomme~tião,
e prepararão um acontecimento que podia destruir a ordem publica, sem attenderem que lhes
estava confiada a sorte da patria e tambem sua · _
grandeza e integridade. Felizmente no momento
decisivo esqueceu cada deputado suas -convicçõe~ políticas, interesses de partido, odios e ambições, e ouvindo a voz da patria, porque era a
voz da razão e da legalidade, levantou valente
brado contra o acto do governo. Nenhum ousou
afastar..:se do terreno da legalidade, nenhum ousou
tocar na arca-santa das ·instituições pitrias.
'
Referindo-se a este acontecimento, diz o
barão Homem de Mello :
(( Cada deputado, seguindo o pendôr de suas
idéas, só considerou na gravidade do golpe;
diante de seus olhos estava a imagem da p_§ltria,
não o interesse do partido. Nessa conjectura não
houve maioria nem minoria. Arrastado por uma
inspiração subita e espontanea o mawr numero
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repellio o golpe. Os chefes do plano recuarão em
face desse susto. A tentativa havia falhado. (*) ''
. Ouvio a camara as representações que lhe
dirigirão os juizes de paz das freguezias da capital, e a guarda nacional pedindo-lhe ene1~gicas
providencias para o bem da patria .e conservando-se em attitude honrosa: constituio um só
partido, o do senso publico e da ordem, e desse
modo conseguia terminar em paz e com jubilo
publico essa revolução parlamentar.
Mencionando este dia da historia , diz o
periodico Constitucional de 1862 :
<< O imperio prestes a descambar foi sustido
como por um milagr~ á borda do abysmo. Dia
nenhum assomou tão iracundo nos horizontes
do paiz, e terminou cercado· de tão vividos esplendores como o dia 3o de julho de r832. »
A guarda nacional, que se puzera em armas
por ordem dos juizes de paz, não manobrou
porque o povo não teve um insulto e nem uma
ameaça para dirigir a qualquer cidadão. Comprehendendo que ninguem tratava de atraiçoar a
patria, conservou-se quieto, calmo e nobre no
meio das ameaças e intrigas poli ti cas, e guiado
pelo instincto do dever e da ordem, ensinou ao
governo que se devem acatar as instituições pa-
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trias, consagrar profundo resp~ito á constituição
politica; assim o bom _ senso popular foi nesse
dia sublime razão.
Tratando deste acontecimento, diz Evaristo
da Veiga:
·
<< O dia 3o de julho, esse thema eterno das
declamações da opposição, imprudente como
foi, e quanto á nós pernicioso, será não obstante
algum dia apreciado no seu devido valor, e o
·Brazil, conhecendo a pureza dos motivos que
determinarão alguns patriotas a assentirem ·ás
idéas, qu e então apparecerão, e a perfidia com
que se têm convertido seus pensamentos e desígnios, far-lhes-ha toda a justiça que merecem.
Verá se errarão que ao men~s a sua intenção
estava despida de considerações de · interesse ·
pessoal, que seu fim era salvar a patria, cujos
perigos parecião formidaveis, e ainda hoje não
são pequenos. Cinco mezes apenas têJ;,P. decorrido
e muitos daquelles que se procurod , intimidar
com os receios da republica, estão persuadidos
de que sua boa fé fôra então surprendida p_or
espertos intrigantes; deixe mos passar mais alguns
mezes, e então fallaremos friameilte ácerca do
3o de julho, do qual comtudo estamos longe de
ser partidista. >>. (*) ·
Em sessão de ' maio de x83r fôra apresentado
(") Veja " Aurora Fluminense» de 11 de janeil·o de 1833.
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e ap_:,rovado na camara temporaria o seguinte
requerimento :
« Requeiro a nomeação de uma commissão

especial que se encarregue de propôr por escripto, na fórma do art. 174 da com.titüição do
irnperio, a reforma dos artigos constitucionaes
que ella conhecer que a merecem; e depois se
prosiga nos mais actos que a constituição prescreve nos arts. r 7 5, I 76 e· I 77. ))
Eleita a com missão es,p,ecialleu em g de julho
seu parecer propondo ?S bases da lei. Dous mezes
dei)O Ís entrou em · discussão o projecto da com·
missão eJ approvado em I 2 ele outubro, foi remettido ácommissão de redacção. Lida c approvacla esta foi enviada ao senado, que deu
parecer, voltando em agost~ ele I832 com quatorze emendas, elas qu aes doze forão rejeitadas
. pela camara dos deputados.
Reunidas as duas camaras em assembléa
geral, afim de deliberarem sobre as emendas
offerecidas pelo senado) foi rejeitada a questão
da monarchia federativa, assim como a propo·
sição que destruía a vitaliciedade do senado. Foi
approvado o art. 49 para que possa reunir-se o
senado em qualquer época logo que exerça as
funcções de tribunal judiciario. ·
Prolongarão-s~ as discussões ·até o dia 28 de

gz
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setembro, sendo votada a seguinte lei da reforma
da constituicão.
Artigo unico . - Os eleitores dos deputados
paraa seguinte l e gisla~m·a lhes conferirão nas
procura~ões' especial !faculdade para reformarem
os artigos da constituição que se .seguem :
O art. 49 para o fim de poder o senado
reunir-se independente da camara dos deputados
quando se converter em tribunal de justiça.
O art. 72 na parte que exceptúa de ter conselho geral a provincia· aonde estiver collocada
a capital do imperio.
_
Os arts. 73, 74, 76, 77, 8o, 83 3°, 84, 85,.
86, 87, 88, e 8g "para o fim!de serem os conselhos
geraes de provincia conv:ertidos em assembléas
legislativas provinciaes.
Ü art. I O I 4° sobre a approvação das re- .
soluções dos conselhos geraes de provincia pelo
poder moderador.
"
O art. I 23 para o fim de que a regencia permanente seja de tlm só membro: e quanto á fórma
de sua eleição..
.
Os arts. 137, I38, r3g, qo, I4I, 142, q3
e 144 para o fim de ser supprimido o conselho
de estado.
Os arts .' I7o e I7I em relação ao. 3o do
art. 83.
Havendo 'encetado seus trabalhos em 3 de
;

e

e
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maio, encerrou-se a assémbléa geral em fins de
outubro, havendo gasto por la-rgo espaço o ternpo
em vãos debates e em arguições reciprocas. Insuflara os arrimos dos representantes o espirito
que influíra sobre o povo, de sorte que muitas
vezes a representação nacional pareceu attender
antes ás paixões do que á razão. Sahirão porém
do corpo legislativo importantes deliberações.
Assim, pela lei de 3 de- outubro houve a reforma
das academias me~icas da nação~ que passarão a
denominar-se escolas medicas ou ,faculdades de
medicina. Crearão-se por decreto de 29 de dezembro escolas de instrucção primaria em quatro
freguezias da côrte.
Melhorou-se o codigo do processo criminal
na ordem do processo civil. Reformou-se a
guarda nacional. Fez-se a fei fixando a~ condições para a naturalisação dos estrangeiros _em
geral. Houve o projecto da reforma constitucional. Approvou-se a lei declarando amnistiados
todos os crimes políticos commettidos ·depois
de 7 de abril de I83 1: com varias excepções.
As excepções versarão sobre Pinto Madeira
e seus sequazes, votando pela excepção, isto é,
contra Madeira é seus partidarios dezoito sena~
dores, e contra a excepção, isto é, a favor de
Madeira e outros dezesete senadores. Além de
outras resoluções - menos importantes mcor-
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porou o pQder legislativo · á província do Rio
de Janeiro as villas de Campos e de S. João
da Barra com os seus respectivos termos.
Pareceu collocar o governo e a nação em posição perigosa a organisação do partido restau-rador, e que demorada guerra civil fiagellaria o
paiz ; mas ou fosse errada a direcção dos chefes
daquelle partido, oU a boa fortuna do Brazil ; ou
ambas as cousas reunidas, certo é que essa espessa
nuvem, que toldava o horizonte e ameaçava
grande tormenta, se de todo não se desvaneceu,
perdeu muito em sua importancia e grandeza.
Em algumas provincias esse partido produsio de prompto a união dos liberaes até então
separados em exalt1dos e moderados.
'
«Ao passo que os retrogrados se afasta vão dos
moderados, chegavão-se elles para os exaltados,
diz Theophilo Ottoni. ))
Em outras províncias aplacoti' , de algum
modo os odios que parecião extremar para
sempre essas duas facções do partido que :fizera
a revolução de 7 de abril, ou a approvara com
enthusiasmo .
. Apparecerão motins militares em algumas
províncias do Norte.
Sublevou-se no lugar da Barra, capital da
comarca do Rio Negro, a tropa de primeira
linha, que estava de guarnição, assassinou o

'
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commandante e dispôz da adminstração publica
por meio de auctoridades conniventes ou coactas.
Enviou o presidente do ?ará uma expedição
contra os rebeldes,· do que tendo elles noticia,
praticarão novos excessos e attentados. Coagirão as . auctoridades á declararem a referida
comarca separada da província; o que se realizou
em 22 de junho, collocando-se á frente dos negocias publicos um juiz de paz, que exercia tambem o logar de professor de instrucção primaria,
e no commando das armas um tenente.
Distribuio o novo governo postos militares,
e interceptou o commercio e as relações entre a
comarca e o resto da·provincia.
Conseguia pacificar a . rebeldia o coronel
Machado de Oliveira, que teve de vencer a resistencia das baterias do forte do Bom Fim, d~
trincheira de Lages e do barco Santa Cru{, entregue pelo proprio commandante aos sediciosos.
Appareceu em Pernambuco, em I4 de abril,
uma sedição dirigida pelo tenente-coronel Martin:> e outros officiaes de corpos extinctos.
·
Desejando proclamar o governo de Pedro I,
alliciou Martins um batalhão de milícias, apode·
rou-se do forte do Brum, onde havia deposito de
muniçõ.es, tomou o bairro do Recife, cortou a
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ponte e levantou trincheiras
algodão. ·

de saccos

de

Reunio o governo o conselho da . província,
arregimentarão-se os estudantes do curso juri- ·
clico e forão occupar o forte do Buraco, onde
estava o laboratorio; cortando assim aos rebeldes
a communicação com a cidade por aquelle
lado.
Rompendo estes o fogo de fuzilaria e artilharia do forte e das trincheiras, travou-se a luta
com a força legal, composta de milicianos, de
guardas municipaes e de cidadãos postados no
bairro de Santo Antonio. Um brigue de guerra
coadjuvou os homens da lei. Tiverão os sediciosos de desamparar o forte e, atacados na
cidade, forão repellidos,·deixando muitos mortos
e feridos.
Poucos perecerão do exercito d,o governo,
mas essas phalanges vencedoras deshoqrarão seu
esplendido triumpho. Entrando na cidade
matarão a homens ínermes, praticarão actos _de
carnificina, extermínio e outros excessos .que
deshonr.ão e aviltão aos vencedores.
Continuou, porém, a a~solar a província
uma luta de longa, penosa e terrível d4ração;
começada por alguns exaltados capitaneados por
Antonio Timotheo, tornou-se de dia para dia
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1mportante, devastando e despovoando a provmcta.
Conhecidos por Cabanos vivião esses re- .
beldes commettendo vinganças, devastações e
rou bos . Proclamou o presidente de Pernam búco
aos habitantes das mattas intermediarias de
Ja cuipe :e Panellas convidando-os a depôrem as
armas sob promessa de amnistia e enviou contra
os rebeldes o commandante das armas com forca
sufficiente. Travado o combate no arraial de
Jacuipe forão os sediciosos -repellidos e tomada
a povoação, contando o governo nessa refrega
diversos soldados mortos e feridos.
Continuarão os rebeldes a devastar diversas
povoações limitrophes da província das Alagôas;
e. se investirão em principio· de I 833 a vi lia de
Porto Calyro forão expulsos, abrindo, porém , muitos claros nas forças que com elles se medirão.
Néste anno, cuja historia vamos term.inarJ
encarniçada foi a luta política e ardente o odio
dos pàrtidos. Publiearão-se na séde do imperio
e nas províncias trin~a gazetas, cuja linguagem
audaz e ferina irritav~ os espíritos e exasperava
as paixões.
Descrevendo o movimentÇ> da imprensa nesta
época, ' diz o redactor da Aut·ora Fluminense :

.
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.A maior parte dos jornaes que rossuimos,
e nesta parte tambem nos confessamos culpados_,
mais invectivão do que argumentão; os nomes .
proprios e não as doutrinas enchem quasi de
todo as suas paginas. Conhecemos que este vicio
é ainda mais notavel nas·folhas que pertencem á .
comm.u nhão exaltada; porém não são isentos de
tal censura os periodicos da moderação. A razão _
é clara :·a polemica enceta-se, as personalidades
apparecem, o amor proprio se interessa na luta, .
julga - s~ fraqueza ci deixar de reagir _e muito é ·se
acaso a vida privada e a decencia são respeitadas )J,
Deu lugar a violencià da imprensa periodica · .
éf adcs reprovados e úiminosos .
Foi ferido por um tiro de písrola Evaristo da ·
· Veiga · quando se achava na loja de livros de seu
irmão, situàda em umà das ruas da capital do
imperio. o assassino, que se ' vendera ao odiei
político, foi preso, e levado ao jury c:Íous annos
. depois foi sentenciado a. galês perpetuas.
Tão pesada sentença manifesta a vingança ·
e o rancor político daquelies .tempos de luta.
Se houve lutas a vencer, paixões a acalmar,
correu o anno de r 83z serh assignalados revezes.
A auctoridade publica firmou-se, e com ella as
esperanças do futuro, a confiança dos cidadãos e .
o bem estar,geral.
cc
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Abolio o governo certas despezas,- como a~
que se absorvião com as intendencias da marinha
dó Pará, Maraí1hão, Pernambuco e Santós. Extinguio a thesouraria geral das tropas da côrte e
provinci?- do Rio de Janeiro, subsiituii1do-a pela
pagado ria da tropa. -Supprimio a secretaria do
. registro geral das mercês, a contadoria da intendencia geral da policia, o lugar de pitoto-mór da
barra em todas as ·provinciás, o commando das
·armas das províncias do Maranhão e Santa Catharina e ou tras despezas. Desse modo equilibrou
it receita com á des peza, sendo_ orçada a primeira
para I 833 em r 0;787:833$ e a segunqa em igual
quantia.
Além' de tão assignalado serviço, sustentou a
regencia a legalidade , e procurou firmar a tran•
quillidade publica; mas tinha ainda _de superar
ingente-s obstaculos .
Não havia Ui11 codigo de commercio ; rriaí
orga'pisada andava a magistratur~; esta-v a por
deÇidir a ques tão das reformas _c onstitucionaes ;
falta vão recursos para emprehender diversos melhoramentos materiaes que o pal.z reclamava, e
era grande o numero dos desGontentes, que tudo
confuridião e embaraçavão, difficultando a mar- ·
cha governa ti va. ·

·.
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Convocação extraordlnaria da assembléa geral. Mensagem do
minlsterio. A camara dos deputados e o senad?. Medidas contra a restauração ·de Pedro I. Projecto de banimento do
ex-imperador. Lei de imprensa: A sociedade Militar. Intrig~s políticas. Veheméncia da imprensaperiodica. ExaltaÇão
popular. Destruição das typographias. SuspeiJSão do tutor
~ do imperador. José Bonifacio e o marquez de Itanhaem .
Conspiração mallograda. O partido retrogrado. Sedições em
Minas Geraes, Matto Grosso, Pará, Ceará e Bahia. A moeda
de cobre. A princeza D. Paula Marianna. O bispo do Rio
de Janeiro. O regente Costa Carvalho. Medidas governativns. Aspecto do pãiz.

O decreto de 7 de janeir-o deste anno convo·
cou-extraordinariamente a assembléa geral para
1 de abril a fim de pr~videnciar ao progresso dos
males causados pela m_oeda de cobre; e para evi•
tar que o poder legislativo perdesse a maior part~ .
do tempo em estudar as medidas convenientes ao
meio circulante, nomeou o governo uma commissão de pesso~s idoneas incumbida de d'iscutir os
meios mais ·p romptos e effi.cazes de curar o mal
_em . questão. Escolheu outra corrímissão para
apresentar um trabalho sobre que assentasse a
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reforma do systema de pesos e medidas .então seguido no imperio.
Aberta a s·essão exfraordinaria do corpo J.e ...
gislativo, foi discutida eni poucos dia~ a falla do- throno. Encetado o debate do rüeio circuJante,
prolongou-se até 3 de maio, em que en-cerrada' a
sessão extraordinaria, começou a ordi.-naria, sem
nada de dennÍtÍVO haveF-Se resolvido sobre
q.uestão.
Çorrião regu:lares os trabalhos legislâtivos
qu-ando em sessão do naez de· junho. con1rpareceu
fi'O redinto da catnára tempo:raria: o niin·istro, dos
n:egoÔOS estra:Iigeir'os ·com U!Íla metl·s~ge'm, levando ao conhecimento do corpo 'legis'l aüvo a,s representações re0ebiillas dos nrinistros·di plomaticos
do- Bri=t'~il na Ettwp·· a ' das
q·tiaes se d'eC:h:.iziã0 o.
.
projecto da restauração do cl'üqüe d~ B'ra·gahça
a0 thronó. 'Declarou qu:e r}a sessão passada já seu .
a:tftecessor no nünisterio lêra no pa:rlàm:ento, os.
officios de algtms dos referidos ag-e11tes, dipJomaticos, e~ delles ·se deprehenq~ão o~ plan:os desd·e
éntão tracados com o fim .de camirrha~r-se á: Fes·..,
taura:ção. Se nesse tempo; asseve:roü e> · arinis.~ro,
n·ão se lhes deu todo credito p>Ol' r.rãC> se presnri:rirr
que·. tir:rdo o d,uque de Bragança àbdi'éado v0hr.r1:.
tá'r.i:arnénte a corôa etn seu fithó',, e :terett.l' as -p dtendas da Eui-0pa e da Amér.ica feHcitaEh) a:0 jG>vem
i'rnperadór -D.. Pedro II pela sua é!xarttàç~:o ·ao

a
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'furono, houvessem pessoas que tratassem de pôr
\ pratica
. em preza tanto n1a1s
. 1ouca e temerana,
.
em
quãhto não podia ella encontrar apoio algum da_
parte. dás referidas potencias, conhecedoras de
seus interes~es, para protegerem tão insensato
pro-jecto, infelizmente agora · os s.Uccessos que se
havião dado no Brazil, as sedições em varias
províncias, ousando surgir na côrte u m partido
que com toda audacia e sem disfarce prégà va a
restauração por meio de periodicos que advogavão essa doütrina e se esforçavão em desacreditar
a regencia e o ministerio, attribuindo-lhes o desi·gnio de querer mudar a fórma .monarchica constituc!onal, tudo isto, combinado com as participações recebidas dos ministros diplomaticos,
fizera acreditar que se tratava effectivamente da
restaúração. Que uma das condições impostas
aos indivíduos engajados para o exercito do du:que de Bragança ·era de servírem por tres annos,
podendo ser empregados fqra de Portugal; que
téndo havido ãlteração neste engajamento, comtúdo em elle feito em nome cie uma sociedade,
que se dizia colonü:tl e cornmer.c iante, a qual pre- ·
·tendia ·r~ceber homens a c ti vos e . intelligentes
como colonos para . o Brazil, . ou para qualquer
outra parte, exigindo'-se que fossem empregados
onde as -circumstancias tornassem necessario seu
. ·~erviço"; sendo os prazos do engajamento de doze,
.
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· dezoito e vinte e quatro mezes; dando-se prey~
renciaa officiaes desempregados do exercito .· Que ·
as pessoa·s que sahirão do Brazil e tanto co.tÚri-;,.
buirão para que o duque de Bragança perdesse
a popularidade e o amor que lhe 'tributavão os .
Brazileiros erão as mesmas que continuavão a
dominar no animo daquelle príncipe. -Que tendo
ellas u nic~ mantê os olhos fitos no Brazil, preten~
dião empolgar aqui os altos empregos que outr'ora
occupavão. Que blasonavão esses indivíduos
existir no Brazil um partido fbrte a favor da res•_
tauração, e que já havia no Rio de Janeiro requer imentos ~ epletos de assignaturas pedindo a _volta
do duque de Bragança. Que não cessavão de de·clarar que não se tranquillisaria _o Brazil senão
quando a assembléa legislativa solicitasse 'a vinda
daquelle ex-soberano á An1erica. Que reconhecendo a regencia seria o signal de guerra civil e
a .perda dâ monarchía constitucio-nal s'~ em algu~
ponto do -Brazil se effectuasse a restauração, para
afastar semelhantes males, elle ministro viera d e
antemão procurar no seio dos repr-esentantes do
povo os meios extraordinarios que serião neces~
sarios empregar para vingar os dir,eitos nacionaes
quando offendidos. Que farião os ministros de
outras repartições as competentes propostas a esse respeito ; e se fazia elle semelhante exposição ~ra
- para. que se lhe não imputasse a todo o tempo
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criminoso silencio sobre negocio que profundàmente tocava-o bem da patria.
Começarão a camara dos deputados e o senado a discutir a mensagem com-muito interesse
_e vehemencia: Em ar!lbas as casas do parlamento
expenderão os oradores valiosos argumentos. Se
- manifestarão estes serios receios da restauração:
aquelles mais calmos, ou rnenos impressionados ,
·esforça rão-se por desvanecer os temores do governo, dando pouco assentimento a boatos e
atoárdas adventiciamente espalhados pelo odio
dos p~rtidos para excitar mais e mais o odio pc;>piilar.
_
. Se existia o partido resta\].rador, comprehen·
dia o governo que lhe fallecião forças _para levar
seus planos a effeito; todav:ia era preciso tornar
mais difficeis e perigosas as circumstancias, exagerar os recursos dos · restauradores para irritar
c<:>ntra elles os animos e sustentar para si e seus
parti dar i os o poder.
Chegou a camara a trabalhar em sessao secreta discutindo semelhante assumpto; e, depois
de haver gasto dez sessões, approvou com cincoenta votos contra trinta e dous o parecer separado do deputado Costa Ferreira; addicionandose-lhe u ma emenda additiva de Carneiro_Leão,
que tendia a dar.:.lhe maior pronunciação e força .
Dizia o voto separado :
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« Responda-se que a carnara dos deputados,
firme em sustentar a honra brazileira, o systerna
rnonarchico constitucional, o.' throno do Sr~
D. Pedro II, e a tevoltlção .de 7 de abril, coadjuvará efficazmente o governo em tudo ·o que fôr
. constitucional e justo para se evitar o opprobrio
de urna restauração) e que tomará em considera~ão as suas' propostas. ))
Dizia o additarnento :
cc E além disso adaptará por si todas as
medidas que lhe parecerem conducentes a evitar
o opprobrio de uma restauração, e mesmo que 6
duque de Bragança volte ao imperio sob qual-·
quer titulo que seja. ))
Re's olveu-se que uma deputação apresentasse
a resposta á mensq.genYdo governo.
Lavrando parecer sobre o assumpto a commissão de co'.1stituição da camara vitalícia, coricluio não haver senão cousas illusoria:? e sem
fundamento, inseridas em periodicos, p:a ra des. afiar a vinda de D. Pedro, ou para outros fins
-particulares.
Baseou este juizo nas segu'intes considera- ções : 1 a a difficuldade que ha em que o duque ·
de Braga11ça, empenhádo como está no · arduo
negocio da liberdade de Portugal, tente outra ·
. empreza ainda mais difficil e arriscada ; 2a a dif. ticuldade ·da realização desse proiecto contra o

.
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qual. deve contar com . o geral sentimento do
Brázil; ;3a a falta da cooperação das potencias ;
4• o não ter accrescido depois que se apresentarão
as primeiras participações ao senado circum_stancia notavel para augmentar, receios de uma empreza tão louca e temeniria.
· Officiou' o ministro do iniperio aos p~esiden
tes de província declarando que tendo o governo
noticias ' officiaes por differentes vias na Europa,
pelasquaes se colligia que projectava o duque de
Bragança regressar ao Brazil com o resto das
forças · q\1e .ficassem, se por ventura não triumphasse na luta em que se achava empenhado,
para arredar os males qüe traria semelhante acontecimento, mandava prevenir aos presidentes
afim de tomarem desde já todas as medidas, organizando e pondo em bom pé as guardas nacíoriaes; na certeza_· de que tomara a regencia e
continuaria a tori1ar todas as providencias para
oppôr a mais firme resistencia a qualquer tentativa naquelle sentido.
Parecia não haver serio receio da volta de
D. Pedro ao Brazil.
'
Tendo abdicado a córôa do Brazil em . seu
.filho, e sabendo da animosidade que deixara
contra -seu governo, estando alén1 disso empe·
nhado em uma luta difficil e arriscada, não se
ammarra o duque de Bragança a expor-se a se-
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melhante em preza de resta-urar a corôa americana.
Elle, qve não quiz resistir no ri1omento do perig0,
não ousaria invadir um paiz longinqu'o e impor-tante, onde, se contava alguns·partidarios, tinha
contra si a opi!1ião nacional. Seria em preza louca
e temeraria atravessar o oceano para, com
-poucos recursos, vir-atacar uma nação que, elle
sabia facilmente o repelliria, porque Í<;tria com
que todo o povo se erguesse o antagonismo entre
Brazileiros e Portuguezes; e deshonrado e perdido
:ficaria o ex-imperador nessa tentativa.
Se D. Pedro tinha defeitos era tambem dotado de grandes qualidades; infiainmava-o - o
amor de gloria, e não ousamos -crer qu~ quem de
si deu provas de grande abnegação se arriscasse
a perder em semelhante empreza, da qual co:..
nhecía bem _ o alcance, ·sua reputaç_ão e seu
nome.
Para reformar a guarda nacional, dar-lhe-·
mais disciplina, e-sujei:tal-a convenientemente ao
poder central, apre;;entou o ministerio á camara
dos deputados a proposta, pela qual ficava com:..
petindo ao governo na côrte e aos presidentes
nãs províncias a nomeação dos commandantes,
major e ajudantes dos batalhões.
O governo na côrte e nas províncias os pre_sidentes poderião suspender os officiaes quando
assrm o exigisse a tranquillidade publica e a
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, segurança interna e externa çlo Estado, nomeando
quem os substituísse interinamente. Todos os
_officiaes nomeados desde aquella data ficarião
dependentes da confirmação - do' ,governo na
capital do imperio, e dos , presidentes nas províncias. Os officiaes inferiores s(::!rião nomeados
pelos commandantes dos corpos sob propostas
dos commandantes de companhias avulsas. Ficaria o governo auctorisado a mandar alistar na
guarda , nacional, como adcFdos aos respectivos
batalhões, todos os cidadãos no estado de pegarem em armas. No caso de invasão externa todo
o guarda nacional que não tomasse armas para
repellir o .inimigo seria punido com a pena do
art. I 07 do codigo criminal. Só o ministro da
justiça na capital, e nas províncias os presidentes poderião conceder dispensa de serviço aos
guardas.
Essa l~i, que só deveria ter efl'eito por um
anno, revogou varias disposiçõ::!s da lei organi. sadora da guarda nacionaJ,_entre outras, a que
.ordenava fo ~se feita pelos guardas a escolha dos
officiaes.
Submetteu o governo outra proposta auctorisàndo-o a recrutar para preencher o corpo da
guarda municipal permanente, a admittir, al~m
das praças do corpo, mais duas companhias de
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add idos, c. a conceder aos ·que se engajasscn1 por
dous annos o premio de quarenta mil réis.
Pedio ao corpo legisla_tiyo o augõ.1ento das
forças do exercito para elevai-o· ao pé. de doze
mil baionetas, auctorisação para chamar ao ser- ·
. viço da guerra corpos destacado·s d_a guarda
nacional, e o credito de trezentos contos de réis
para fortificações.
Ordenou que se procedesse ao recrutàment~
por meio dos juizes de paz e officiaes militares
commissionados para isso p elo poder executivo.
Determinou que todos os officiaes de marinha,
os da primeira e segunda tinha do exercito, os
de ordenanças e· mais indivíduos alistados no
batalhão de officiaes soldados voluntarios da
patJ·ia fizesse m recolher · ao ar_senal de guerra
iodo o ani1amento e equipamento fornecido ás
. praças do referido batalhão. Interrompeu · a
correspondencia diplomatica com o enC'à,rregado
de negocios interino de Portugal, · e mandou
cassar-lhe o exequatur á sua patente de consul
geral.
AJém destas medidas tomadas como se seriamente receiasse o governo a volta de D. Pedro,
querehdo talvez por semelhante meio adquirir
recursos de defeza e prestigio para debellar os
partidos oppostos, apresentou o deputado Henrique de Rezende o projecto seguinte :
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A assembléa geral legislativa decret_a :
«O ex-imperador .do Brazil D. Pedro I fica
pãra sempre inhibido de entrar no territorio . do
Bra~il e de residirem qúalquerpartedelle, aü<da
qu"e seja como estrangeiro e individuo par:ticular; .
se o contrario fizer, ·de qLJalquer fôrma que seja,
será tido e tratado como inimigo e aggressor da
nacão brdzileira. >>
•
'
P·a s5ou este projecto i1.a camara electiva por .
grande maioria de votos.
Para cohibir os excessos da imprensa CC?ntriria: formulou o goveri1ci a proposta para que
nenhum impressor pudesse · eúcarregar-se da
·impressão de qualquer diario ou periodico sem
dar ·a caução de quatrocentos mil réis, ou prestar·
fiador idoneo a esta quantia ; tanto que o impresso fosse pronunciado . não poderia continuar
süa publicação sem prestar nova caução ou
.fiança. Nenhum diario oú papel avulso seria impresso sern que na sua frente viesse declarado o
nome do responsavel, . sob · pena de pagar o
.impressor a multa de cem mil réis. Os gue por
ine.io de escriptos impressos, lytographados ou
gravados procurasseni directa ou indirectamente, ou irisinuassem como _ neces~aria ou util, a restauração do duque de Bragança ao throno .do
Brazil, serião punidos com as pem1s do art. 87
do codigo criminal. Os que por · escriptos rm<<
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p ressos louvassem qualquer crime especificado
nas leis, ou elogiassem seus · auctores ou cumplices, em razão de o haverem commettido,
serião punidos com a terça parte das penas que
estivessem decretadas par:a aquelle ' crime; e no
caso da pena ser de morte se guardaria na aevida
proporção a regra estabelecida no art. 34 d o
codigo criminal.
Que havia necessidade - de uma lei de im- ·
prensa era evidente pela linguagem exaltada e
solta que empregavão os periodicos políticos ;
resultando dessa conflagração de idéas lutas e
crimes. Assim na província da Bahia pereceu
assassinado em consequencia de uma polemica
do redactor do Investigador corp o do Jornal do
Commercio o irmão de um ·daquelles redactores,
e vimos já o que acontecêra no Rio de Janeiro
ao redactor da Aurora Fluminense •
.Qissemos que em pt'incipios de r 832 fu.t;Idara
o partido restaurador a sociedadê Conservadora,
de cujo seio partirão as primeiras tentativas desse
partido. Essa sociedade não celebrou sessões publicas, e foi mais tarde substituída pela sociedade
Militar para cobrir _assim com. o manto de UIJ?a·
classe o estandarte d·e um partido.
Instituída em I I de agosto em um p~edio do
largo de S. Francisco de Paula, na côrte, dizia-se ser seu fim sustentar a constituição do Estado,
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os direitos do imperador D. Pedro li e a subordinação e disciplina da tropa. Teve como presidente o tenente-general Nobrega Botelho. Para augm~ntar o numero dos associados declarou que
serião admittidos não só os empregados civis
das repartições da guerra, os offi.ciaes da segunda
linha, os de _o rdenanças, os honorarios da guarda
de honra e cavalheiros das differentes ordens
honorificas, como tambem, a ti'tulo de socio
honorario, todos os cidadãos que g_uizessem
pertencer-lhe.
Que a sociedade Militar tinha caracter político, era representante de um partido e centro e
club de indivíduos que machinavão contra o
governo, veremos demonstrado nas _paginas seguintes.
Viva e continua era a luta dos,partidos naquel·
les tempos; não havia insulto que se não atirasse
ao lado contrario; e emq uartto se troca vão doestoSlevantavão-se calutnnias, que ião ferir as repu-tações mais .puras e os creditos mais bem for-·
mad_os.
~
Começarão os retrogrados- a propalar que o
governo queria roubar a~pessoa· do imperador, e
chegou o tutor a ter denuncia disso ; pelo que
J;Ilandou chamar os archeirosj e pôr a postos os
criados. Espalhado semelhante boato por toda a
cidade, reunirão-selno paço imperial os juizes de
n.

P,

8

paz de algumas -fregue·t-ias da côrte ·com seus res•

pectivos escrivães e ·i dspectores de quarteirão.
Não era isso mais do qt~e 'uma intriga ferina
dos inimigos do governo afim de aterrar os tímidos·, tornar malquistas as auctoridades constituídas, espalhar a desconfiança e o odio contra os
· que governa vão e, tornando inquietos os cida~ ·
dãos, dar pretexto a ajuntamentos ou a commoções populares de que pudessem tirar proveito.
Comprehende-se que o partidó mode~ado, ·
senhor do mando, nada ganharia em arrancar do
Rio de Janeiro por surpreza ou perfi.dia o joven
imperador ; pois sendo este príncipe considerado
pelo povo o penhor da ordem; a segurança social
e esperança futura da nação, só odio e descredito
lucraria o governo se p~nsasse em praticar sefu~
lhante violEmcia.
Por terem comparecido ao paço imperial sem ·
auctorisação forão suspensos por oi·dem da regen:.
cia aquelles juizes de paz, devéndo responder em
juizo competente por omissão e culpabilidad-e de
inquietação publica.
Tendo partido Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada p,lra a Europa, anminCiarão ·jornaes da
Inglaterra e da Fra·nça a qtw'Iidade de sua
missão, e escreveu uma folha de Livetpool o
següinte (*).
(')O periodico Albion de

l~.

de ,agosto de 1833.

~
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Os ministros occnpão-se em u~ accôrdb
pai·a a volta de D. Ped;o ao Brazil. Tem já havidó
- varias conferencias ~ntre Mr. Talleyrand e lorCi
.Palmerston a este rE;spei to .
. cc Foi enviado um agente por um partiClli,a}
influente nó Brazil, onde tudo se acha ·em con;;.
fusão, e chego~1 já a este paiz de caminho para
Pot;tugal encarregado de tratar com D. Pedro seu .
.regres-so ao Brazil, para que alli reassuma a sua
imperial auctoridade. )).
Mostràva-se acre e ferina a imprensa do par·tido rêstaurador. Não havia lin1ite nos ult1;ages, ·e
tornarão-se lícitos a intrigá, a diffamação, o
insulto e o abuso da expressão do pensamento.
Publicavão os perio'dicos restaüradores proclanúcões vomitando os maiol"es insultos' contra a
'
regencia. Criticando a linguagem desses periodicos
.diz um escriptor da época : ·
cc Põe remate · a tudo quanto a ousadia, a
I mpudencia, a torpeza de escriptores anarchicos
têm até hoje vomitado. ))
Appellidando de chimangos a seus contrarias
' .atiravã·o -lhes todos os doestos; erão exaltados é
impudicos na linguâgem e aviltando o governo,
~aviltavão a ímpl'éüsà, e lánçavão lodo sobre s~tÍ
jwoprio estandárte.
·
·
·
.
"
1
· De um passaro do Rio ·Grande .do· Sul deti~
-vou-se o nome de chimango, dado a principio. à
· cc

I

116

·HISTORIA PATRlA

um corpo militar alli existente, e applicâdo depoispor analogia aos addidos á guarda municipal permanente do Rio de Janeiro.
Tratando-se em 1832 ácerca do direito de:
votar, attribuido ou recusado a esses soldados addidos, sustentarão os moderados semelhante
direito allegando terem os appellidados chimangos . a renda exigida pela constituição. Opinarão
os caramurús que taes homens não tendo parochia
em nenhuma dellas era-lhes permittido votar.
Vencidos nesta contestação começarão a denominar chimangds a todos seus contrarias, fosse
qual fosse a modificação do credo político destes .
Propalava-se que era o palacio -de S. Chrístovão o conventiculo de ambiciosos forasteiros e
· bandidos. Fallava-se que se tencionava corromper a fidelidade de alguns corpos de linha e de
guardas nacionaes, e que já se havia distribuidocartuxame embalado.
Corrião estes boatos quando raiou o dia
anniversario natalício do joven imperador, festejado com cortejo no paço e espectacqlo de gala no
theatro Constitucional Fluminense.
-Findo o espectaculo, capacitado ·o povo de
que na frente da casa da sociedade Militar_, entre
figuras de officiaes de differentes armas representadas em um painel, estavà o retrato do duque de
Bragança, pediu e obteve que fo~se dalli retirado
\
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,o quadro e depositado em casa do juiz de paz da

freguezia.
Procedeu-se sobre . a pintura o competente
a
uto
de exame, e vio-se não haverem indicios.
.q ue indicassem ser o retrato de D. P~dro.
Lobri.gando no painel a figura do duque de
Bragança julgou o pmro ser isso uma provocação
-do partido restaurador. Accresce que ousou publi-car um dos orgãos desse partido .que as moças
das famílias brazil~iras se ufanavão de preferir
em casamento os Portuguezes, sendo isto o maior
brazão destas famílias.
Annunciando a sociedade Militar que ia reu ..
nir-se para objecto de muita consideração, porque
se quizesse superexcitar os animos, espalhou .. se
uma proclamação pedindo ao povo se reunisse e
representasse á regencia para dissolver a soci_e·
dade restauradora, que se encobria com o nome
enganoso de militar, dizia a proclamação .
Não se realizou a sessão annunciada; porém;,
affiuindo o povo ao largo de S. Francisco de Paula, _
- e achando-se presente um juiz de paz, denuncia ..
rão-lhe diversos indivíduos a existencia de armas
na casa da sociedade, e requererão se désse busca.
Emquanto se procedia á busca, encon ..
trando-se apenas alguns moveis, invadio o povo
a casa, arremessou á rua os trastes e arranC0\.1. o
dístico da sociedade .
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Outros indivíduos, tão ex:altados como aquel-ies que havião lançado os 'ôbjedos á ~t~·a ; "'bí-a~
davão na praça que ião represergar á regencia.
~'ãü . só para dissolver .a'g uella sÔçÍedade, como·
támbem para demittir o tutor ·p or pertencer -.a~- '
partido r-estaurador e . ser 'connivE;nÍe com séti
· !i'n)ão An.tonio C~ rios. · ·
· · · ·--_
.. ) .. · Í?repàraçlo ~ . requerimento, ex:igio-se que. o)uiz de paz o ap,reseótàsse ·â·regep.ci~~ · _Annuio ~-
au~toridade ás . recl~macões
tÚrbuleritos dá
p raç·a publica, e anriundou que ~·colhera ·o gô~· ·
ver'ri6 benigilamente a represeÍltação e a con.si·
_qeraria. Vivas á regenci~, ao Ü1inist:er:io, á con- ·
-s.Útuição e ao imperÇ\dor cobrirãó : ?'-~6~ - daquelle
;q~ e voltara com a ·desejada nÕtlda . .A's àccia-·
·~1áÇões 'succedúão as vaias' ápup~das'-~o,s. i'ncti:Vid,uos do partido 1·étrognidà. · ·- ··· ,___ . · .. . ...
- . - . Levados peia _-exaltâÇ,ã õ do mó1,11ent.o, e·x ci-Úldo~ por alguns' ch~fes que ' ousãÓ c~~ar. conspi~
rações: par:~ ter.em o di~eito e {il'efito de punÜ~~-s-,. ,.
~ 1!.-~- --j
'
·-'~-...
..
.
c
t omo âiz Segur, encaminharão-se diversos_indi~~1duos- ás typograp~ias, .onde se in~p_rimião ..p.e ~ 
fl od:icos do partido ·r~$taurád9r-, . ,é e~-palharãp . 9-s.
iyg~s, -qt{~brát:ão . ~s c~ixás; inutili~~rãó e ··~rre;_
, 1}~~~~-arão ~- rua ~s iJE_p~~.ssos. _~ã.? _ ~~tisfe,it?s em
.s.~.~~ vçmd~li~IJlo ape,.qrej~ ~~o a_s ~ ~~~a~ ·de -~!g:~p_s.
infi.uel)tes do partido car.amtlrú .
· ·
'- _,,_ VSe se -mo;tra~a co~p~a~ep;t~- o . gove:no .e:
•
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..Quvira 9-,s repryseQ.t9-ções çle desalmado~, for-m,l,17
lªdas IlJts ru<;ts da cidape, proclarcno'-1 no dia
s~gyinte a_o povo (*) peçli_ndo-:'1~ pru<
denci9-, conf:j.J}-n_ç.c;t na rt::gencia e respeito ás leis e ás au_c tori-

dªd,~~ Çonstitu~d9-s.
- Pr0hi,bio aos _mil-itares da primeiré). e $egum;lé).
J;inha e ordeo.anç.as faz.e rem _parte da SQCieçiade
:Mi!litar, SG>b p,ena de serem c:;tstigadQs como d,esol;>edientes e infnactor_es da .Eli_s,ciplivgt.
Dizia-se que premedit-a va o pa,rtido r~stau
rador 1;10va revoJta, e que se distribuira cartuxame
}?-.elos 9-gfntes da conspiração.
Houvesse verd_a<,i~ ness:;t not_icia ou fosse prete:l):tQ, porq.ue prQCPr,a va o gov~rn9 servir-se de
p~q1,1;e_nà,s il~triga,s para a.tacar e destruir o partido
,ç,ontréilrio., r~m;lÍo-s_e o mil)isterio, e durante un~
s :arráo, da,do em Çél,Sfl qe u.m d,o s r:pin_i~tros, assignou
os decretos de 14 de dezembro suspendendo do
c,a rgo de tutor o conselhe~ro José Bonifacio e nomeapdo par.a su.bstituil-o o marquez de Itanhaem.
_No dia seguinte, se~~údos çl.e cento e tantos
h.PJ.llyn,$. çle infa,nteriÇt e çl~ igual força de caval_J~hia,, ~Qfii9 #. qt~Í_1Jta qa Boa Vista os jui,zes de
Pfl-~ -e apre§e!}t~r.ªo ao tytor n decret,o da rt:gencia.
Reagio José BoniJ~cio e annunciou que não cumpr;i~ a .Q,nt~ru P~!P se dava por suspenso do exer;..
(') Veja documento n. 12,
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do cargo, commettendo, arrastado pelos
assomos de seu genio,· que as vezes irrompia violento, não só um acto inconveniente, senão desobediencia á lei e á auctoridade '(*). Officiarão
os juizes de paz á regencia, e José Bonifaci0 ao
ministro do imperio; aqllelles participando o
occorrido, e este persistindo em não rE!signar 6
cargo, como qúem não reconhecia no governo
o direito de suspendel-o do exercício de tutor, e
que só cederia á força.
CICIO

Resolveu a regencia _e nviar ao paço os brigadeiros Lima e Silva e Cunha Mattos em com·
panhia do niarquez de Itanhaem para pedirem ao
imperado~ que viesse residir no-palacio da cidade,
e intimarem a José Bonifacio sua _suspensão de
tutor. Ordenou aos juizes de paz que prendessem
ao ex-tutor, que seria conduzido á ilha de Paquetá.
Accedeu José Boniiacio, e em companhia de
um capitão dirigio-se para aquella ilha, onde se
recolheu a domicilio seu.
Vier~m o imperador e suas irmãs para o paço
da cidade, que de noite ostentou luminarias nos
edificio:> publicas e. casas particulares, e o povo
ao som de vivas percorreu as ruas.
·Mas, nesses turbados dias tão viva era a
(') Veja documento n . 13.
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riyalidade entre Brazileiros e Portuguezes, que dos
homens do partido sahirão sicarios que ferirão
com punhal ou estoque cinco ou seis indivíduos ,
nas ruas da cidade.
Proclamou a regencia ,ao .povo annunciando
haver descoberto uma conspiração, cujo fim era
deitar abaixo o governo, e que, forjados os planos
_no paço de S . Christovão, suspendera por isso o
tutor, c~ntro e instrumento dos facciosos ; e para
substituil-o, nomeara ao marquez de ~tanhaem ,
emquanto pela assembléa geral não se ·determin_asse o contrario. Offi.ciou aos presidentes de
província relatando as occorrericias da côrte, e
dando como muito recommendaçlo toda a vigilancia e cuidado na manutenção. da_ ordem publica.
-Dando-se busca na quinta da Boa- Vista, encontrarão-se varios indivíduos occultos e algum
armamento e cartuxame, e forão ·recolhidos á
fragata Paraguassu diversos officiaes, accusados
de cumplices naquella conspiração:
- Dos indivíduos encontrados na quinta forão
·alguns soltos por alvará do jury, outros, porém,
fo~ão. pronunciados a prisão e livramento, como
José Bonifacio, que çontinuou a residir em Pa~
quetá.
Depois da revolução de 7 de abril entrara o
paiz em phase nova. Inexperientes na luta poli·

'

'

;tiç~, tori?-ar ão-se o_s ·p~ r~~dos, .q.\le se orgaLli;w,r.ãç,

Ítf'~RrLJd.entes e p.r.eci pi té\cl,o~. Se l;l;lf\ÍS <d,e up,1fl y~z
conspirar~ o partido restaura9or, . o n)Odet:açiq,

que o debellava, excedera-se algvres ~,m . st~flS pq-

, ~.~g~iç0~s, e pin~ara ?;qu e:\Ia..s cqJ?spir~_ç,õ.e:s com

mais as sust?,qpr do ~we pçnriãq ,t.i.d.t;J.
~fprov~rão o,s Andraqas o mp.viw.ento Gf.e
7 d<i! abril, e crm política, e.sp.ecialmerit~ e.m. ~pq ç:a
_d e efferves,c enda e la,bor d~ .id~as, ç:pp.s,~qer~o:-.~e
. in!.l1~~g.os e traido.r ~s aqt~e lles q9f! s~1s_t~n~~o _op·~.;.
. n\~o c0ntr~ri<;l á que pr':!domina. Come.çc;tr&-9 ,, a
ser n1al vistos pelo goy en1o e,s Ançi,rad,as ; . e ~ e
ai?.raçou Antonio Carlos cl;;tramente ao partiçio
.re~ ~at1raclw, José ;6op ifac~o,. ~~u _ipnão,·ov por
_sy,-Ji11p,athi~flr c01,n a iqé<;t dfl . vo,l t,a .~,<;>. ,aptigo.sys, tema: ou por fraqueza de animo, deixou-se.apr;e~~llt<;lr co,n)o chefe cios re_s_~?uradores, qué do
·pres1t_igio go seu no~1 ~ nece.s sitavão para propa.garem
~uas
dou.tr
~nas
e crencas
políticas.
Assim
.
- •
.
.
.
, .)
. .
1\
.
e~cu d_
a dos forão até á re~idencia imp~ria'l; ahi
' conspirarão, a_lliciC:J.rão gent,e , accumul?rão ar-mas
e n;mnições de g~1erra ; transf0rm~nd<;> o pa-lacio
de S. Christovão eçn fortalez:a feudal, em torre de
• refugio.
·
E José ·,aoni facio, que tantos serviços prestara
~ á independenda e org~ni~ação do _in1perlo, deixou-se ar_ra::;tar por um partido, por uma idéa
f!; Ute-nac,ional, co111o era a r'e stanração de Pedro L
. cqq:~c:ter

1
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á ra~ão fraql!equ. F q_i cir
dadão antes do que político, querendo pugnar por
.. Mffi principe, q~1~ f na_ção afastara, sem se lem.Rr.ar fJUe .n&?.só Vfp,lenf~ya a vontade nacioqal,
?~~~9-- qp.e ge .tf!: l P,tR1Ç~;!di.mento P9sf eri~o provir á
causa publica gravés, penosas e funestas consequenctas .

.A re?t1;turação de Pedro I era um erro polit.ico, e aqtielle.s ·q ue ni~so pensar~o, ·conspirarão
. con't ra á lei, cont~a o verqade_iro .~obera~o , accla~~cÍo pela vontade nacional, e contra a soberania
~a nação, que admittira o~1tros princípios, outro
·chefe, outra ord~m social e delegara o poder a ~Ú}~rri de direitg competia.
Se á :_JiJ.J
.nqticia
da
tentativa ·de restauracão do
.
1
,a:-nt~·~o r~g, m_en prot~~t,ar~o 1l?,go alg~u;né,ls proyi9,- ·
c~~~' e ap~e.s$a,t:~P.;-)?~ 4;e-envi~ r ? ,regencja ·Y<?.t<?s
. :11~ }\~he!$ã~ . ~ ,:fi§~lfP.~4f., .~-rç:}~ r ~n,4,o.:.$.~ pr9x1w.t ~s
a \ep~l_l! r~rp o :rp.nid9 .re!t?zgr 'i\<i_o . e SlJ,~t;ent~r.e.rú
..g. .qq;v,.~ psd:rW .fJe ~?R~~s i ~e ~ -~ pcic;lade d9 c.urso
juridico de Olinda, como genuína represent~n,te
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rão-se de que guerreavão a legalidade, a ordem
e a lei .
Havendo-se mallogrado o 3o de julho, acreditou o partido retrogrado na fraqueza do governo, e blasonou a existencl.a de suas forças e
recursos.
Em março rebentou em Ouro-Preto; na
província de Mir:tas Geraes, uma sedição atiçada
pelos restauradores. Pondo-se em armas o regimento de cavallaria de primeira linha, ó corpo
de municipaes permanentes e a guarda nacional,
levantarão os broqueis contra o governo, e unidos a alguns paisanos -apossarão-se em poucas.
horas da capital e da administração publica. Exigi~ão a deposição do presidente Mello e Souza,
dep()ÍS barão dp Pontal, que estava ausente-, - e a
expulsão pu prisão do vice-presidente Bernardo
de Vasconcepos .e do deput~do Ferreira de Mello-.
Da presidencia da província investirão a ·Soares
do Couto, e do commando da tropa ao coronel
Ribas.
Ao primeiro signal da agitação corrêra Vas
concellós a palacio e dera diversas providencias,
porém, logo após, acharão-se elle e Ferreira de
_Mello cercados · pelos revoltosÇ>s, que pedião a
cabeça -do primeiro . e a prisão do ' segundo.
Interveio o commandante Ribas,_e aquietou os
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animos, cont'entando-se os rebeldes com a deportacão de ambos .
Sahindo da capital, vigiados por uma escolta
de soldados, encontrarão estes cidadãos benigno_
acolhimento em Queluz.
Divulgado o acto revolucionario da capital,
tornou armas a povoação das villas e lugares
circumvisinhos. Protestarão diversas camaras
municipaes _contra o attentado, e apres-entou-se a
guarda nacional decidida a defender a ordem
'publica. Em Queluz alliciou Vasconcellos, com o
grande tino que o ,distinguia, seiscentos comba'
tentes. Chegado á Barbacena a municipalidade
· desta povoação e de outras convidarão-no a
·assumir o governo, por constar considerar-se
coaGta e impedida a auctoridade legitima. Em
S. João de El-Rei 'installou Vasc'oncellos o governo, tendo em torno de si a província inteira
.
.
que o acompanhava.
Proclamou a regencia aos Brazileiros, e
tambem aos Mineiros recommendando-lhes obediencia ás auctoridades constituídas, e contra os
rebeldes enviou o mar~chal . Pinto Peixot_o, que
sê collocou á fr-ente da guarda nacional reunida
nas immediacões
de Ouro-Pr.eto.
>
Cercados nesta cidade tentarão os rebeldes
romper o cerco, porém forão 'repellidos, perdendo
Uma .peça d·e artilharia, munições, correiame, e
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prisioneiros, além' dbs que ficarão
mortos traspassados pelas espada·s de seus cm'icidadãos. Não forão. mais feliié..<>' em nova tentativa. No fim de alguns dias te\re a cidade dfe
render-se, ~ o general veneedor penetrou na' pO'~
voação colhendo os louros e- os àl1plaus'os da
victoria.
Proclamou ao póvo, .prerídeu os chefesd·a se·dição e reintegrou o presidente legal, qué logo
depois ped!o dem_.issão, vindo substitúil-o Araujo
Ribeiro.
Se a força legal Ç!xperimentbu perdas de
vida em suas columrias, .maiores forãô as dàs
fileiras rebeldes. Infelizmente tingii-ão-se . de
sangue as armás nesta luta fratricida. .
Pata mostrar que se não retardava em re'compensar os defensores da ord'em) concedeu· o .
governo, por decreto de 2S de· outubro, uma
diaria a cada um dos feridos e ás viuvas ou mãis
dos mortos em peleja.
Bem alto ostentou-se riesta luta civil o patriotismo do povo mineiro. Forão sustentado-s,
armados e municiados por particulares e'pelo
povo da província os combat~qt.es . que se apresentarão para defenderem os sagràdos n01i:1es· dé
patria e ' liberdade) iudibr'iados por insensatos .
que sem lei, levados únicamente dé desq':larcada
ambição~ procura vão charnar a si li1assas ·dré
diver.~os
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)J'ess·ôas ignorantes para · accende_rem o facho d:à
3:i1archia:.
Amotinarão-se em Ma:tto-Grosso os · s~ldados
dos destacamentos da fro11teira, mas entra-rão
facilmente ern seus deveres ; todavia jul-gem o
governo acertado disso! ver o resto da legião
daquella província.
No Pará rnanifestou-se o par-tido restaurador
ou lusitarro contra as auctoridades, afim de destruir a independencia e o systema abraçado. Parecia haver accôrdo ·ou insinuações das auctoridades recentemente chegadas com os restauradores para se ~marchisar a província.
Alvorotou-se o povo, afiuio dos snburbios e proximidades da capitat unio-se á tropa
e armado permaneceu nos .quarteis, não con·
sentindo na entrada, do novq presidente José
Mariani e do commandante das armas Corrêa de
Vasconcellos, que se dizia pertencerem ao par.tido . retrogrado.
Intimado para comparecer perante o JUIZ
de paz um subdito portuguez, 1;ecusou-se; pel'6
que foi sua residencia ·cercada ·por uma patrulha.
Sem _h aver experimentado o-utra qualquer violencia, das janellas de sua casa atirou sobre os
·soldados, niatándo um e ferindo outros.
Foi-·:esse · tiro o signal do ata·que. Grupos
arhtado·s- de conjurados congregados em outras ··

/
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casas fizerão fogo sobre o povo, _que se exaltou.
A' frente da população sensata puzerão-se o presidente Machado de Oliveira e o commandante
das . armas Seára. Formada a tropa ihvestl.o
contra os sedicioso.s, durando o ataque algumas
horas. Muito $angue correu ; mais de cincoenta.
pessôas cahirão mortas e mais do dobro feridas,.
Do governo ficarão sobre o campo da luta cinco
homens e feridos dezoito, elevando alguns este
numero a quarenta.
- Óerão-se estes acontecimentos em abril, e no
mez _seguinte representou a: municipalidade da
capital á assembléa legislativa pedindo a conservação do presidente Machado de Oliveira do
commandante Seára.
O governo annuio; mostrando-se fraco e
sem energia moral recebeu a noticia do motim
e da- desobediencia ás suas ordçns como facto
inevitavel e consumado.
Houve no Ceará em IO de noverp.b,ro uma
sedição da tropa de primeira linha, promovida
por alguns officiaes com o fim de destituir o p~e
sidente Marianno de Albuquerque ou assassinai-o se resistisse.
I
.
Sem forças para suffocar o primeiro Íl'n peto
da sedição, yio-se o presídente na contingencia
de fugir. para a povoação de Maranguape. N_ão
desanimou porém ; proclamou aos militares re-
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beldes concitando-os a afastarem-se do pavilhã_o
da anarchia. Desenganados aquelles sobre os inteútos de
seus chefes, desgarrarão-se delles- e vierão unir-se
, com a primeira auctoridade da província que,
entrando na capital, prendeu os auctores da
sediçãÓ, e os enviou a Pernambuco para serem
julgados pela rebção.
Assim, -sem perda de uma só yida, sem
mancha de sangue que toldasse as côres do pavilhão nacional, supplantou-se a revolta e restabeleceu-se a paz e segurélnça da província.
Na villa-Nova da Rainha, na província da
Bahja, mais de cem paisanos investirão sobre a
povoação e cercarão o quartel. Se o destacamento
do lugar mostrou forte resistencia, não pôde
impedir q~1e_ fossem saqueadas diversas _casas e
varios cidadãos assassinados. Persisti o a luta
entre os facciosos e os soldados até o dia seguinte, em qüe chegando um reforço de ti-opa,
que sahira em diligencia, bate~1 os sediciosos,
dós quaes diversos forão mortos e diversos feridos. Do âestacamento morreu_ um. soldado,
alguns forão feridos, e dous assassinados nos
domicílios onde se acha vão em tratamento.
Em 26 de abril revoltarão-se os presos políticos recolhidos á fortaleza do Mar, em consequenCia do movimento revolucionaria de S. Felix.
H :P
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Nesta povoação, fronteira ·á ciqade da Cachoeira, se havia acclamado republica em 'fevereiro de r 83 2; Apressou-se o presidente ·da
província em dirigir uma proclamação ao povo
visinho á séde da recente republica.
.
·. .
Produzia a voz da auctoridade salutar ·
effeito, não sabendo os republicanos resi~tir aos .
patriotas armados) que forão ~ontra elles , Dis..:
persas -e fugitivos forão presos nas casas em que
se pccultarão, e se finou a epheri1era republica
que foi incruenta.
r
Ago·ra revoltados de novo aquelle~ presos,
arm.arão-se de facas e punhaes, seduzirão pa;te
do destacamento · da fortaleza, surprenderão o
resto, ferirão o com mandante e a ·um irmão
deste, arvorarão 'uma bandeira branca e azul e
voltarão as bocas das peças para a cidade.
A' vista desta revolta reunio o presidente ei:n
palacio as príncipaes auctoridades çivis e militares, e mandou pôr de promptidão, a gmirda
nacional e a tropa de linh;:~. Apossarão-se os
sediciosos de uma barca, que estava ás ord~n~
da fortaleza, c de tres ou quatro pequenas embarcações chegadas qo reconcavo com generos.
Encarregado d.a disposição e ordem do
ataque mandou o comrnandante das armas co-1. locar na cidade, defronte da sê e no .arse11al, peças
de artilharia, e romper o fogo sobre os insur-
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gentes, assim como do navio Regeneração. Não
se amedrontarão' os insurgentes. Sustentarão até
a noite a peleja; evchendo de susto e terror aos
habitantes da cidade.
Continuando o fogo pedirão os sediciosos
para tratar com o · governo, que lhes respondeu
que emquanto não arreàssem a bandeira, que
.chamavão da federação, e hasteassem a nacional,
~ti1quanto não . depuzessem as armas e voltas. sem as bocas das peças para o lado do mar, não
entraria elle em qualquer ajuste. Desprezadas
semelhantes condições, persistia o ataqtle.
Collocarão-se peças em outros pontos da
cidade ; e conhecendo-se que estavão -inutilisadas algumas baterias da fortaleza premeditou-se
o assalto della.
No momento decisivo arvorarão os rebeldes
a bandeira branca ; pelo que dirigia-se á praça
. um official e prendeu os culpados, dispoz as
peças. nos respectivos lugares e guarneceu a
bateria com um destacamento de soldados.
Cessou assim essa luta de quatro dias: a
qual mais funesta e sangrenta teria sido ·se -os
insurgidos ateassem fo~o no _paiol da polvora,
onde havia um d<:!posito de quatro miL barris;
ardil este que fôra lembrado por mais de um
daquelles scelerados.
·
Debellado era assim o·partido retrogrado na
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côrte e nas províncias, o qual levado de loucas
esperanças, de cegas aspirações fomentadas pelo
odio ou pela ambição de alguns, fizera as instituições patrias vacillarem.
Sabemos que h2.via imprudencias e er~os
recíprocos, sinistra desconfiança, e credulidade
falsa de um e de outro lado, a qual fazia acceitar
as mais perversas insinuàções; todo o mal era
acreditado, e tudo era jnterpretado de um modo
ab.:;urdo e violento; toda via no meio dessas
complicações' a patria salvou-se: ,e a náo do
Estado p.Jde atravessar salva esse mar de adversidades.
Uma questão grave chamavã a attenção do
gov:erno -o meio circulante.
Em consequencia da grande quantidade de
moeda de cobre falsa, que havia em circulação,
achava-se paralysado o commercio, e diversos
vendedores de generos combinarão em fechar as
portas de seus estabelecimentos, receiosos de
receberem uma moeda ·que era, quasi toda: considerada sem valor.
Tratou o governo de providenciar de prompio
para afugentar o mal. Convocou extraordinariamente a assembléa legislativa prorogando a
sessão até 20 de setembro, para serem discutidos
o orçamento e a lei do meio circulante.
Ordenou á camara mu~icipal que pÕr edital
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declarasse aos negociantes a obrigação de acceitarem a moeda de cobre, que não fosse visivel_mente falsa: Publicou um aviso_explicando que só se entenderia por moeda sem valor a que fosse
imperfeita no cunho, ou que tivesse de menos a
oitava parte do peso legal; isto é, a de oitenta réis
que tivesse menos de sete oitavas, a de quarenta
réis que tivesse menos de tres e meia oitavas, à
' de vin~e réis que contasse menos de uma oitava
e tres quartos, e a dez réis menos de sessenta e
tres grãos. Sanccionou mais a' lei seguinte:
Art. 1. 0 Os possuidores de moeda de cobre
act-ualmente _em circulação poderão depositai-a
nas thesourarias provinciaes, recebendo ahi cedula'> que representem o valor das quantias recolhidas, em razão_do peso legal com- que forão
emittidas pelo governo, e girão nás provmc1a~ ;
deduzindo-se cinco por cento para a fazenda
publica.
Di~ião outros_artigos que as ce_
d ulas dadas
em troco serião ad mi ttidas como moeda- nas estações puqlicas _d as respectivas províncias; as
dil~ceradas serião reformadas pelo governo ;
marcavã<? o prazo de -dous mezes para a operação
do troco, findo -o qual niiTguem seria obrigado a
receber em moeda de cobre, tanto nos pagamentos legaes como em quaesquer outras trans·
acções, senão até a quantiá de uni mil réis . Seria
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cortada e entregue a quem pertencesse a moeda ·
de cobre falsa, sendo considerada falsa a que
fosse visivelmente ii11perfeita em seu cunho, ou
que .tivesse de menos a oitava parte do peso com
que foi legalrnente emittida nas differentes províncias. Serião punidos os fabricadores e introductores de moeda falsa, pela primeira vez, co1i1 ·
a pena de galés para a 1lha de Fernando de No:..
ronha pelo duplo do tempo de prisão que no '
codigo criri1inal está d esignado p~lra cada um
destes crimes, e na~ reincidencias serião condem· ·
nados em ga lés perpetuas, além do dobro da
multa. Incorrerião na mesma- p ena os fabricadores, introductores e falsificadores d e notas,
cedulas, cautelas c papeis fiduciarios d;;1 nação
ou do banco de qualquer qualidade e denominação que tivessem.
.'
Legislava o governo desse modo para 1111. pedir a superabundancia da moeda de cobre e a
continuacão do falso cunho.
,
'
Ordenou a lei de ,8 de outubro o ' estabelecimento de um banco de deposito.
Neste anno p ereceu a princeza D. Paula M-arianna, irmã do imperador.
Contava pouco mais de nove annos e foi seu
cadaver depositado no côro inferior do convento
das religiosas da Ajuda, na côrte, onde já dormia o somno sem fim sua mãi, a imperatriz :·
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D. Maria Leopo!dina '; cobrindo o regaço materno ·a-inda na morte, os restos inanimados da
infeliz princeza. Servio o mesmo recinto de jazigo
aquella imperatriz e a essa princeza,· que tão
pouco viverão no" Brazil.
Tambem desceu ao tumulo o douto p_relado
D. José Caetano, que durante vinte e cinco annos
regera a igreja fluminense, honrando a ~c; ede epis·copal, e deixando na memoria do povo lembrança
grata e duradoura.
Pretextando molestia, escrevera o regente
Costa Carvalho a seus collegas participando-lhes
que se au_sentava piua suas fazendas em S. Paulo :
Afastarão-se do ministe rio Silva Lisbo::1 e
Vergueiro, tomando interinamente posse da pasta
de estrangeiros Aureliano Coutinho, e sendo escolhido para a do imperio C_h icborro da Gama.
Mas esses obstaculos e contrariedades venceu-os o governo com prudencia e energia, mostrou-se activo, forte e zeloso. Esforçou-se por
afastar os males e conservar a paz no imperio.
Por decreto" de 4 de no~embro amnistiou os
/ indivíduos presos pelos ac~:mtecimentos de 6 e
7 de outubro de 183 r no Rio de Janeiro. Nomeou
uma commissão para se occupar _em rever os
defeitos mais salientes da legislação.
Declarou destituídos dos direitos de cid_adãos
brazileiros ao· marquez de Rezende e outros por
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acceitarem empregos e condecorações portuguezas
sem a competente licença do goyerno nacionaL
Removeu, como-vimos, o tutor \do imperador,
indicado como centro de apoio e de reuni!Io do
partido restaurador; e para fundar a primeira
casa de correcção dó Brazil comprou uma, cha- _
cara com espaçoso terreno na capital do impcrio.
Se neste período annual houve agitações ,não chegarão ellas a compromctter o credita -da
nação. Não deixou um só momento de ser respeitado nos _gabinetes estrangeiros ·o nome brazi.leiro; e d~cretarão-se varias reformas relativas á
arrecadação de imposto;; c renJas nacionacs,.
A exportação do impcrio foi no valor de trinta c
dous mil contos de réis e a importação, no valo·r
de trinta e tres mil contos de réis. Começou o
jury a trabalhar na capital do imperio. Crc~rão-sc
eompanhias de barcas de vapor para navegação
de certos rios.
Em todas as províncias multiplicarão-se as
escolas e instituirão-se cadeif"as de litteratura e
sciencias. Fundarão-se caixas economicas e estabelecimentos de caridade; todavia, apezar desse
progresso crescente, notava-se ainda falta de
união de princípios e falta de confiança nos que
dirigião o leme do Estado.

IV

O voto de graças. 'Discussão das reformas constituci~naes. Promulgação da Jei chamada acto addícional. Festejos publicas. Protesto de um senador. Considerações. A província do
Rio de Janeiro e seu primeiro P''esidente. Elevação de villas
a cidades. O partido da restauração Communicação do encarregado de negocias de Portugal. Cahe no senado o projacto do banimento do ex-imperador. O novo tutor elo imperador. Pedro I, seu fa!Iecimento e influencia deste acontecimento no Brazil e Portugal. Con~id_erações. Situação política. Os cabanos. Movimentos políticos no Pará 'e Matto
Grosso. Trafico ele africanos . .Meio circulante. Suppressão
da casa da moeda da Bahia. Monte-pio dos servidores elo
Estado. Codigo do commercio. Navegaç~o por vapor. A pri·
meíra casa de correcção do imperio. Sociedade Defensora
da Liberdade e Inelependencia Nacional.

Aberta em 3 de maio a assembléa geral, e
aprese!_ltado sete dias depois o projecto do voto
de graças, passou sem discussão, o qt;te pela primeira vez acontecia no Brazil, desde que se estabeleceu a a ssembléa legislativa.
Tendo a camara temporaria de occupar-se
com a importante lei dás reformas da constituição, foi offer ecido na sessão de 5 de maio o seguinte
requerimento :

I
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« Requeiro que com urgencia se · eleja uma

commissão especial pa.r a apresentar á redacção
.das refot~mas da constituição conforme aos artigos
da lei relativa.>> ·
Entrando em discussão esse requerimento dó
deputado Henrique de Rezende, ficoü adiado
com a seguinte emenda de Hollai1da Cavalcanti :
cc Que se nomeie uma com missão para propôr a ma teria da reforma ordenada c promulgada na conformidade do art. r76 da constituicão. >>
'
Offerecida na sessão ·seguinte a emendà de
Rego Barros para que se nomeasse a commissão
depois de discutida a lei das reformas constitucionaes, ficou prejudicada ; sendo approv:ados o
requerimento e emenda da sessão antecedente.
NomeoÚ-sc a commissão.
Lido em 7 de junho o pareéer da comr::lissãc,
especial, imprimia-se logo e entrou em -discussão.
· Ap~esentado por Hollanda Cavalcanti . um
requerimento sobre a cornpetencia dos repi·esen·
tántes que terião de decidir acerca da reforma
constitucional, decidia-se por setenta votos contra
deseseis competir só á camara dos deputados, independentemente do senado, decretar semelhante
lei.
Baseou-se esta doutrina nos seguintes argu-
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mentos : que a legislatura cuja duração marca
o art. ·7 r da constituição se deve entender appli ~
·cavei á camara temporaria sómente; que o senado jâ havia votado na ma teria das reformas ; .
que, como não . se renova, se votasse outra vez
votaria duas ·vezes, e viria ficar assim com um
poder exorbitante ; que a promulgação desse projccto não era como a de uma lei ordinaria ; qu e
dependendo essas reformas i1ão do poder legislativo, mas sim elo poder ~onstituintc,· que está
na nação que as quer, e que para ellas não
deu poderes especiaes senão aos deputados ultimamente eleitos, unicos delegados do mandato
especial.
Entrando em primeira discu ssão o projecto,
foi approvado para passar á segunda em votação
nominal por setenta votos contra treze. Submet- .
tidos á discussão os differentes .artigos, forão approvados com diversas emendas. Em 29 de julho
passou o projecto em terceira discussão, sendo
rejeitado ~1m outro substitutivo ao da commissão.
Adaptado em votação nominal por sessenta
·· e quatro votos contra vinte, leu-se a redacção
em 4 de agosto) e) a requerimento de Paula Araujo,
ficou sobre a mesa quarenta e oito horas.
Appróvada a redacção, propoz aquelle deputado que o autographo da reforma constitucional, , depois de assignado pela mesa, fosse
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apresentado á regencia por uma deputação de
vinte e quatro membros.
Approvou-se o requerimento, e nomeou-se
a commtssao. Foi orador della o deputado
Limpo de Abreu, que leu perante os regentes
um discurso. Respol1deu a regencia que persuadida de que as reformas da constituição ·ião
preencher a expectação da grande família brazileira, louvava o zelo, sabedoria e patriotismo
. com que a camara dos deputados se houvera em
tão importante _e melindrosa · missão, e partilhando os sentimentos dos dignos representiHJ.tes
do paiz, passava a ·mandar publicar essa lei, da
qual, sem duvida, pendia a união, a felicidade e o futuro engrandecimento da 9-ação.
Promulgada a lei no dia z r, que foi declarado de festividade nacional, derão as fortalezas
e vasos de guerra as salvas do estylo.
Reunidos os vereadores no paço municipal
leu l) presidente' a lei, .que foi distribuída impressa, levanrando o povo , vivas 'e acclamações.
Precedidos de alguns senadores, deputa-dos,
juizes de paz, officiaes da guarda nacional, e
acompanhados de uma guarda de honra, dirigirão-se os vereadores á capella imperial, onde se
entoou solemne Te-ÍJeum com a assistencia do
imperador ,-das princezas e regentes. A' noit~ osten·
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tou a cidade esplendidas luminarias, e ao espectaculo de gala concorreu toda a côrte e immenso
· povo . .
Protestarão alguns membros do senado
contra a doutrina, que só dava á camara elecüva
a competencia da promulgação das reformas
constitucionaes. Formulou o senador José Saturnino um requerimento para que declarasse o
senado illegâl semelh_ante lei, visto como não
havia tomado parte nella. Enviado o requerimento a uma commissão para dar parecer) foi
este rejeitado; reconhecendo a assembléa vitalícia
o direito exclusivo que tinha a camara: temporari~
para al.t erar a lei constitucional.
As reformas constitucionaes conhecidas por ·
acto addicional substituirão- os ·conselhos gentes
das províncias por ·assembl~as legislativas. Separarão da auctoridade da assembléa legislativa
da provincia, em que e?tiver a côrte a mesma
côrte e seu município. Substituirão· a regencia
trina por um só regente electi vo e temporario,
cujo cargo durará quatro annos; renovando-se)
para esse fim, a eleição de quatro em quatro
annos, sendo esta· feita pelos eleitores da respectiva legislatura, os quaes reunidos em seus ·
collegios votaráõ por escrutínio secreto em dous
cidadãos brazileiros, dos quaes um não será nascido· na província, a que pertencerem os collegios

.\
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e nenhum delles será cidadão naturalisado. Supprimirão o conselho de estado.
Taes Jorão as principaes ·alterações dessa
lei, que respeitou as bases do systema de governo
admittido e jurado pelo povo, alargou os laços
que ata vão demasiadamente .as províncias -á metropole, sem comtudo separal-as inteiramente,
e a cada uma dellas abrio espaço vasto ao seu
desenvolvimento interno.
·
Os acontecimentos por que passara o paiz ·
fizerão os homens políticos modificar súas idéas,
e lembrarão-1hes a necessidade de ser reformada
a constituição. Sanccio'1ou o acio addicional as
idéas democrciticas que começarão a correr depois âe r 83 r, e foi talvez um penhor de alliança,
que quiz fazer o partido moderado, senhor da
situação, com os liberaes mais exaltados que lhe
fazião opposição.
Ordenou o decreto de 23 de agosto que a
primeira reunião ela assembléa legi~lativa da
província do Rio de Janeiro se verificasse na villa
real da Praia Grande; e como os eleitores do
município da côrte não devião tomar parte na
eleição dos_trinta -e seis membros d~quella assembléa, declarou-se que ficasse sendo cabeça do
districto, para o fi~1 sómen.te da sobredita eleição,
o termo da villa real da Praia Grande.
Nomeado presidente da província do' Rio·de
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Janeiro Rodrigues Torres: ulteriormente visconde
de Itaborahy, tomou posse do ·cargo em outubro.
Em I de fevereiro · de I835 installou-se a
assembléa . legislativa 1-irovincial, q1,.1e ficou com
. as mesmas attribuições que as outras; não tendo,
como já foi dito, auctoridade sobre o . município
da côtte do imperio. Elevou essa assembléa a
cidades as villas da Praia Grande com o nome
de Nictheroy, e as de Campos e Angra dos Reis.
Depois dos acontecimentos .occorridos em
fins de I.833 já se não mostrava ameaçador o partido da restauração de Pedro I.
Parecia ter perdido a importancia e activi. dade de .outr 1ora, quer por serem seguras e valiosas as medidas . do governo, quer pelas circumstancias diffi.céis de Portugal, que absorvião
, a. attenção do duque de Bragança e tambem toda
sua actividade. Não lhe passava então p ela cabeça regressar ao Brazil p:ua restaurar a corôa
que abdicara. Accresce que em janeiro, na occa- .
sião em que o encarregado de riegocios de Portugal fizera entrega da credencial que o acreditava
nessa cathegoria junto do governo . brazileiro,
apresentou a communicação offi.cial da rainha,
na qual maóifestava quanto o duque' de Bragança ,
desejava que não fosse perturbada a paz do impeno; e exprimia o desejo que tinha de que
. nmguem ousasse nem levemente presumir que,

<
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depois de ter abdicado a co~ôa livre e espontaneamente, pudesse formar mais ·tarde outros
votos, que não fossem os do feliz reinado de seu
augusto filho e da prosperidaâe do imperio.
. Lido
senado . em I 6 de maio o_ projecto·
do banimento de D. Pedro I, cahio logo em primeira discussão na sessão de 18 de junho por
vinte e seis votos contra nove.
Julgou porém o senado que devia acompanhar o g•1verno na questão da remoção do tutor,
approvanclo esse ae.to por cincoenta e sete votos
contra trinta e um.
Reunida a asserpbléa geral -legislativa para
se occupar com a eleição d_~ tutor, alcançou setenta e tres votos o marquez de Itanhaem, sendo
assim confirmada pelo poder legislativo a escolha feita .pela regencia no fim do anno anterior.
Proximo estava o dia em que o partido .,restaurador teria de receber golpe mortal e desapparecer da-scena politica para não res~1-rgir mais.
Em 22 de novembro espalhou-se no Rio de
Janeiro a noticia da morte do duque de Braganç;a,
transmittida ao governo pelo · consul brazileiro
em Gibraltar.
Fallecera D. Pedro _em 24 de setembr0 de
I 834 no paço de Queluz, em Lisboa.
Sentindo em si o mal que teria de levai-o
ao tumulo, escreveu em 18 de setembro ás côrtes

no
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portuguezas resignando o cargo de regente do
reino, pelo que propoz immediatamente a camara
dos deputados que fosse considerada como de
idade para que pudesse entrar no exercício do
poder a rainha D. Maria li. Adaptada semelhante proposta, foi remettida á camara dos pares,
que tambem approvou-a. Assim, antes da idade
legal entrou D. Maria li no pleno exercício dos
pode res regias.
Prostrado no leito da molestia e da agonia,
experimentou o duque de Bragança o prazer de
. ver sua filha acclamada soberana pelo povo.
Colhia o triumpho, a victoria de sua causa, a
gloria de sua campanha, e os louros de seus
combates ~ esforços pela liberdade e pela constituição. Podia o guerreiro adormecer libando o
hydromel·da gloria.
Placidos e serenos correrão-lhe os den·adeiros momentos da existencia. A boa situação de
Portugal e a tranquillidade em que deixava o
paiz dizião-lhe que podia descansar, como o
'cançado caminhante que, lassos os membros,
deixa-se cahir ao chão, sorvendo o perfume das
plantas que o cercão. Calmo e tranquillo esperou
D .. Pedro o adeus da vida. Desde 29 de agosto
tivera presentimento de que breve morreria; sup. punha que não atravessaria o mez de setembro,
e que marcaria o dia 2 r o fim de sua existencia.
H P
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Communicou á imperatriz seus receios, e fez-lhe
prometter que o não deixaria um só instante, não
desejando que outra pessoa o servisse.
Pedio á filha que logo que elle tallecesse promulgasse o decreto restituindo á liberdade todos
os indivíduos, sem excepção alguma, que se
.achassem presos . por delictos civis e políticos ;
.que não fossem suas ,exequias as de personagem
real, porém simplesmente de commandante em
chefe dos exercitos portuguezes ; ordenou que
depois de seu fallecimento os espectaculos publicos apenas se interrompesse m por oito dias, e
que seus restos mortaes, ou pelo menos seu coração, fossem sepultados na cidade d'o Porto.
Mandou vir á sua presença um s,•ld::tdo do primeiro regimento de tropas ligeiras e abraço'u-'o
pedindo-lhe que transmittisse a seus camaradas
esse signal de saudade e de ap;-eço. Acção igual
praticou com o coronel e um soldaçlo de cada um
dos corpos da primeira linha. Teôçlo abraçado
sua esposa e filh a e recebido os soccorros da igreja,
exhalou o ultimo alento revestido da m~sma
heróicidade que o distinguira nas batalhas.
Fez-se autopsia no cadaver: que ficou ericer·
rado na igreja de S. Vicente de Fóra, jazigo dos
príncipes de Bragança.
Fallecera D. Pedro nu propno quarto do
palacio em que nascera.

.,
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A morte prematura do valente príncipe cons-

ternou ao povo e despertou o sentimento nacional, porque os, beneficios que elle fizera á
patria são daquelles que se . gravão no coração
dos povos e na memoria das nações.
lnfiuio a morte de Pedro I mais ou menos
nos destinos do Brazi1 e de Portugal. Se fez des. apparecer no Brazil o partido restaurador, deixou
em Portugal rec~ios á causa constitucional que,
apezar de firmada e' reconhecida, ainda não estava consolidada.
Não entra em nossa competencia tratar do
duque de Bragança como soberano ~uropeu; e
por isso, pesando a influencia de seu passamento
sómente na America) diremos que seu nome já
não podia ser evocado no Brazil como o estandarte de um partido ; e aquelles que havião pensado em restaurar seu poder na terra americana
virão •desfeitos seus sonhos dourados, perdidas
sHas ledas esperanças, não podendo pugnar pela
auctoridade de um morto.
Fazendo o elogio de Pedro I, diz Evaristo da
· Veiga: ·
.
cc Não foi um príncipe de ordinaria med ida ;
·existia nelle o germen de grandes qualidades que
defeitos lamentaveis e uma viciosa educacão suf'
focarão em parte,, e a Providencia o tornou um
instrumento poderoso de libertação 1 quer no
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-Brazil, quer em Portugal. Se existiiúos çom6
corpo de nação livre, se a nossa terra não foi re·
talhada em pequenas republicas inimigas, aonde
só dominasse a anarchia e o espírito militar, devemol-o muito á resolução que elle tomou de
ficar entre nós, de ~oltar o primeiro grito da nossa
independencia.
« D. Pedro, capaz :_de enthusiasmar-se pela
gloria, dotado de figura esbelta, de grande robustez e agilidade physica, achou-se, por uma
poúção não commum, á testa dos Iiberaes do·
Brazil em I 822 e dos de Portugal em I 833. Era
apto para sustentar e levar mesmo ao cabo uma
empreza tão grande como as duas a que se abalançou, quer pelo prestigio de seu nascimento,
quer pela promptidão um tanto estouvada de seu
espírito. )) (*)
É jmp::mente a figura de Pedro I na his-,
toria do Brazil. Se este grande estado · começou
a mostrar-se ao mundo como nação ··independE;nte, se constituía-se todo em um só im~1erio,
se de seu vasto territorio formou uma só na-·
ção, deve-se em grande parte àquelle. príncipe,
que pela sua adhesão, prestigio e estirpe favoreceu a idéa da independencia ; unio elle
todos os homens e todos os sentim~ntos e
(') Veja Aurora Fluintnense de outubro e novembr.o de 1834.
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firmou o throno na antiga e vasta colonia portugueza.
Nos campo~ do · Ypiranga foi elle q;uem
.ergueu mais alto o estandarte da emancipação;
.e alcançou · tambem a gloria de estabelecer as
fôrmas, as garantias e as instituiÇões politica·s
do povo que despertou livre e independente áo ·
.som de seu brado e ab aceno de seu b~rá:co.
Se no dia em que o desenvolvimento da ·colonia a chamou a transformar-se em paiz ' in~
.dependente,, em despedáçar os laços que a ata vão
.á Portugal, não encontrasse a quem entregar o
mando supremo, talvez rompesse a luta vehemente e a sorte . do Brazil seria outra.
;

Acontecimentos anteriores havião tornado
inevitavel a independencia do Brazil; o movimento nacionaL havia de realizai-a; era·· utna
idéa que estava na opinião publica) e que
.a voz do povo repetia; mas D: Pedro tornou .
a separação dos dous reinos mais prompta e
mais facil, elevou a direito o que era apenas
um facto,' tornou-se· o centro da vontader nacional, o ·braço director do movimento liber- ·
tador, e sustentou a integridade do paiz nasi.. '
cente.
Mas sua pouca id.a de, o regime_n em q.!Je
fôra educado; e · osr·antigos . aulicos· que• O•Ce•r'-
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cavão, fizerão muitas vezes o príncipe afastar-se:
da vereda da lei e da liberdade.
A dissolução da assembléa constituinte,,
que fez receiar em todas as províncias a volta
do systema absoluto, a creação e permaQ.encia
de commissões militares em !I~ais de uma provín-cia(*) e a interferencia de D. Pedro nos negocios de
Portugal desde r8z6, antepondo-os aos do Brazil, factos que assignalão erros ele um rei constitucional, alienarão-lhe as sympathias, até que
. teve de abdicar em 7 de abril de I 83r ; acto
este prudente e reflecfido, pois seria in.decorosoregistrar a histor.ia que o defensor perpetuo do
Brazil armou-se para lh~ resistir.
Fallando de D. Pedro diz Armitage :
(( Apezar de todos os erros do ex-imperador'
e de seus ministros, o Brazil durante os dez.
annos da sua administracão fez certamente mais
progressos em intelligencia do que nos tres seculos decorridos desde sua descoberta até a proclamação da constituição portugueza em I 8zo. ))
Afastando-se da America para nunca mais
voltar a e.Ua, encetou o duque de Bragança no
velho mundo . a campanha gloriosa, , que havia
de immortalisar seu nome, .e grangear-lhe o
desejado titulo de rei soldado e .libertaâor,.
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Os descontentes do novo governo que se
constituíra no Brazil, a nova ordem de causas
e a conflagração de todo o paiz fizerão apparecer
o partido restaurador
Mas pensaria sériqmente o duque de Bragança em regressar ao Brazil, e teria aquelle partido firme e franca adhesão de sua parte ? Eis o
que a historia não póde 'affirmar. Talvez no meio
de seus combates e triumphos na terra de seus
avós, lhe passasse pela mente regressar ao Brazil;
talvez ao som dos clarins da peleja volteasse em
seu espírito a idéa de ainda ter auctoridade na
America, assumindo a regencia dt1rante a menoridade de seu filho, e vingando-se daquelles que
o havião trahido. Todavia, occupado de corpo e
alma na causa que defendia, não passaria isso de
um sonho, de unia phantasia, e não póde a historia memorar a menor tentativa feita directamente pelo duque de Bragança para recuperar o
poder na America. Se ha, são presumpções que
não fazem provas, noticias vagas que não podem
passar em julgado, pelo .que não . podemos crer
nem affirmar que D. Pedro tencionasse regress'a r
ao Brazil. Não seremos nós que o accusaremos
de factq tão imprudente e temerario'. Não póde o
historiador, como outro qualquer juiz, proferir
sentença em falta de faCtos comprovados ou ao
menos de indícios vehernentes e claros.
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Marcou o sepulcro de D. Pedro o termo do
partido restaurador no Brazil.
Devia, porém, a morte deste partido dar ori:
gem a outro, alistando-se os adeptos dessa seita
sob outra bandeira.
Previo semelhante facto · o exímio publicista
Evaristo da Veiga quando disse:
cc As·sim as opiniões do Brazil . vão achar-se
divididas, como em I 83 I, entre moderados e
exaltados, entre os homens que desejão a sustentação da monarchia constitucional, como ele·
mento necessario á li·berdade do paiz, e aquelles
que a todo o custo quererião a proclamação da
republica. >>
Firmado o predomínio das liberdades publi!..
cas pela promulgação do acto addicional, e tendo ,fallecido o duque de Bragança, e com elle seu
partido, só ficou em scena o partido moderado.
Até então forte e unido em presença de seus
inimigos, em luta animada e viva, d·i sputando
com muito esforço o teri"eno ao lado contrario,
conseguira esse partido vencer, segurar-se no
poder, e consummar importantes acont~cimentos ·
que considerou como.resultádos de sua política sã,
e beneficios legados ao paiz,por·sua longa adhtinistração. Fôra o unico no Brazil que exercêra1 ver.:.
dadeira influencia nos neg0cios publicas; e ,se o ·
exaltamento de •alguns de seus membros atarre-·
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tou males e desaccordos . fataes, pôde-se affirmar
que foi em geral firme e patriotica a sua política.
Cumprida a gloriosa missão de que se ili.cumbira, de estabelecer a ordem e a liberdade, esgotou-se sua acção politica, enfraqueceu-se sua
cohesão, foi-se apagando seu prestigio e appareceu
a dissolucão.
;

Já não havia partidos, havia facções, grupos,
donde teria de surgir um novo partido, que dominaria a situação) e presidiria aos acontecimentos
que devião seguir-se.
Arites, porém, de chegar-se a este resultado
deu ..se um período de transição, e;n que o espírito ·publico, largo tempo occupado na 1uta, parou,_
vio e reconheceu que a auctoridade estava enfraquecida, o poder sem força e sem prestigio. Se o
credito nacional havia-se augmentado, se as apolices.tinhão subido em Londres de setenta e qua.
tro e tres quartos a setenta e cinco e um oitavo,
não estava ainda restabelecida a ordem e via-se
que se mostrava o governo fatigado e fraco para.
garanti-r a paz e o socego da sociedade.
Antes de divulgar.-se nas províncias· a morte
do duque de Bragança:continuou o JYartid~ - r.es.;.··
tautador a ser o germen de lutas fratricidas', e de1
contendas e conspita~ôes do povo e. dos soldad:os.i
Ainda co·ntinuava-a.luta:de- Jacuipe e~ Panella;s\
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assolando o territorio das dúas províncias Alagoas e Pernambuco.
Excitados pelos excessos das primeiras expemandadas
contra elles, irritarão-se os
dicóes
>
'
Cabanas, e conseguirão a coadjuvação dos caramurús que da Bahia e Pernambuco enviárão:..lhes
soccorros de armas, munições e dinheiro. Ta-,
!ando os campos em que S<;! estabelecião; _sublevando os escravos das fazendas, e vivendo de
pouco~ não necessitavão esses selvagens de baga-, ·
gens. Em toda a parte apparecião para accommetter rapidamente e fugir com a mesma velocidade.
Impellidos á guerra pelo fanatismo político e religioso, devastavão tudo, e ignorantes e
exaltados saqueavão e matavão, assolando assim
grande parte do imperio.
Se o governo tivesse no começo da luta ma.nife.s tado mais energia, teria terminado cedo esta
guerra civil; mas :fiado nos recurso~ das províncias, que servião de thea:tro a estes acontecimentos, não tomou immediato interesse, como
1
era de seu dever.
Tão fraca foi sua acção qüe se chegou a proclamar no norte do imperio a idéa de que a côrte
desejava o abatimento e miseria daquellas provincias, afim de tel-as sujeitas e : ~midas.. , Repercutio o écho de semelhantes boatds no recinto da
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camara temporaria, sem se attender q'ut- nenhum
fundamento poderião ter, pois sabia a regencia
que sacrificios custava essa luta ao thesouro, e
como padecião os creditos da nação com tão
vergonhoso flagello. Essa guerra, que consumira
já muita gente e dinheiro, destruíra quarenta e
tantos engenhos da província das Alagôas, exhaurira os cofres provinciàes,· paralysara o commel-ei~ e fizera definhar a agricultura.
Esforçando-se por terminar luta tão I onga e
perniciosa, ordenou a regencia que·se declarasse
em estado de sitio o terreno onde acampavão
os revoltosos, sendo tratados como salteadores
todos os habitantes que, oito dias depois da
publicação do edital,, fossem encontrados dentro
do referido terreno. ·
Prohibio o presidente de Pernambuco o
despacho na alfandega e a venda ·do salitre e
enxofre, afim de .evitar a continuacão
do fabríco
'
da polvora, emquanto não se concluísse essa
guerra ; vedo~ em toda a província a venda da
polvora, quer em pequena quer em grande quantidade, e por edital pôz a premio as cabeças de
diversos chefes dos, Cabanos.
Enviarão-se forças contra elles, que no
espaço de nove mezes perdêrão em combates
. m~is d~ dous rriil homens ; sendo aprisionados
m"ais c:I~ mil, não incluindo nessa relação aquelles
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que nas mattas perecerão de fome, de frio, de
miseria, de molestias e ferimentos.
Baldos de todos os recursos dispersarão-se
por terrenos incultos de leguas de extensão.
Nesses ·mesmos lugares reconditos e inhos-·.
pitos foi pregar-lhes palavras de conciliação, de
paz e religião o piedoso bispo de Perr;tambuco ;
e muito se conseguio pela persuasão, o que não
se tinha podido obter com a força. Muitos delles
vierão apresentar-se, e arrastados por conselhos,
persuasões e·diligencias approximarão-se, acompanhados de mulheres e crianças. Persistio o
prelado D. Marques Perdigão em sua missão
santa e piedosa ; dirigi o em r 83 5 uma pastoral
aos illudidos, chamando-os á ordem e ao dever,
e mais de se~scentos vierão asylar-se sob o estan·
darte da lei.
Chegarão a estar empregados nesta guerra
seis mil homens, e ·foi preciso que os :combates
se succedessem uns aos outros para findar essa
encarniçada luta.
Os generosos esforços daquelle digno prelado e as medidas ditadas e executadas pele> ·
chefe das forças legaes, major Luiz de Souza:,
terminarão essa longa guerra fratricida em maio
de r835, fugindo o chefe Ferreira de Paula para
as mattas, acompanhado apenas de alguns;·.e scravos quilombolas.
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Em agosto a população da villa de Tapajós,
no Pará, em numero de trezentos homens,
assaltou o deposito de. armamento e munições
de guerra, apoderou-se das armas alli depositadas, e conservando-se tres dias successivos
em attitude revoltosa, ameaçou commetter excessos se não se attendesse ás suas ' exigencias.
Reclamava a deportação de todos os .l?ortuguezes
e de todos os adoptivos na villa.
Reunio-se um conselho municipal extraordinario, presidido pelo juiz de direito interino,
que sem se occupar de provar os crimes desses
indivíduos, sem lhes formar processo, sem haver
da parte delles justificação, e sem consultar as
leis · nem os tribunaes, os expellio da povoação.
Satisfeitos os sediciosos, dispersarão-se ;
porém, anim~dos pela covardia e fraqueza das
auctoridades, rebellarão-se de novo dez dias
depois. Forão então difficilmente repellidos,
custou a ser feito o que a principio seria facil,
porque as medidas tardias são sempre más e
perigosas. Presos alguns chefes da r'evolta, forão
remettidos para a fortaleza de Macapá, e fez-se
a ordem.
Na cidade de Marianna, ·na província de
Minas Geraes, · forão apedrejadas as casas de
alguns membros do partido restaurador ao som
de vivas aos chimangos.

I

58

HISTORIA PATRTA

Reunidos no quartel ao toque de rebate o
povo e tropa da cidade de Cuyabá, em Matto
Grosso, requisitarão a expulsão dos Bra:zileiros
adopti vos, e investindo contra estes, matarão seis
e a um brazileiro nato, que no m~mento de
fugir foi alcançado por uma bala.
Convocou o vice-presidente aos conselheiros do governo, aos juizes de paz e outras auctoridades, e expo.z que exigia o ~1ovo a expulsão dos
adoptivos, conhecidos alli por bicudos.
Foi ace~ta e approvada esta violenta resolução ditada pela colera ·e agitação do espírito
partidario; reci'erão ordem esses pacificas ci- .
dadãos para em vinte e quatro horas deixarem
a cidade e sahirem da província .
. Ousou a primeira auctoridade da província annunciar em proclan1ação essa medida
CQntra individuas que tinha ella por dever defender e amparar. ·
Continuou a cidade em estado d~ agitaçãG
e anarchia até que o coronel Caldas cor;seguio
acalmar os animas, affastar os turbulentos,firn}ar
a paz; correndo o sangue nacional nessa luta
des}1ertada pela fermentação das_idéas da época.
Além desses motins que ensopa vão de sangue
brazileiro varias pontos do terr.itorio da nação,
outro mal tão funesto e fatal vinha escurecer e
·envergonhar as côres brilhantes do pavilhão

HISTORIA PATRIA

I5g

nacional. Continuava em toda a costa, com o
maior escandalo, a introducção de escravos
africanos, apezar das leis penaes, que erão illusorias porque se não executavão. Favorecido
pelo estado pouco favoravel da fortuna publica,
pela rotina e por algumas auctoridades, ou frouxas ou co'rrompidas e venaes, tomara grande
incremer.lto esse commercio vergonhoso e immoral. A lei de 7 de novembro de r83 I declarara, como já se disse, livres todos os escravos
vindos de fóra para o Brazil, comminando penas
severas aos importadores; mas j Lllgava-se ainda
cedo para eliminar do organisrno social àquella
malfadada instituição) e quarentà annos devião
correr ainda entorpecendo a marcha progressiva
do paiz: antes de appal'ece r o vulto grandioso
do visconde do Rio ~ranco, que com mão energica escreveu a lei depois da quaL nenhum
homem nasce escravo no Brazil ; extinguindo
assim gradualmente tão nefando m a l.
Além do mal da escravidão, havia outro que
corroia a moral publica, e era a introducção do
cobre falso.
Emittira o goverqo de D. João VI, como
moeda, uma especie de tão baixo valor, como o
cobre, pelo quadruplo ou mais do seu valor
intrínseco, e dahi resultou animar o fabríco dos
particulares e a entrada da moeda falsa do es-
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trangeiro. Tão depreciada corria aquella moeda,
que os cambistas davão cinco mil réis em cobre
bom por quatro mil réis em papel.
Desejando melhorar o meio circulante e
ter immediata fiscalização sobre a moeda, sqpprimio a regencia a casa da moeda ç:la província
da Bahia, por decreto de r 3 de março; deixando
só a do Rio de Janeiro para todo o impe ~io .
Quanto ao corpo legislativo findara seus
trabalhos neste anno, apresentando, entre ' outros) o projecto de , um monte pio geral de economia em beneficio dos empregados publicos. Já
em r 8z5 fizera o marquez de Baependy a proposta de uma caixa geral de . contribuições voluntarias para a subsistencia de famílias brazileiras, que não tivessem rendimento. Leu-se
mais tarde no corpo legislativo o projecto de um
monte pio civil, o qua.l foi remettido á commissão
de fazenda. E m sessão do mez Je agosto de r 834
offereceu o marquez de Baependy seu projecto .
com divérsas modificações; porém não' foi avante,
até que elaborando outro o ministro da justiça,
Aureliano Coutinho, foi approvado por dec,r'eto ·
de r o de janeiro de r 335, creando-se o monte pio
geral dos servidores do Estado, ao qual concedeu·
o decreto de outubro do mesmo anno quatr.o
loterias annuaes por espaço de seis annos.
Havendo o governo nomeado uma commissão
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co~posta do desembargador José Clemente e de

quatro negociantes para se encarregar da redacção
do projecto do codigo commercial, fotmulou ella
um bem elaborado' trabalho, que servio de base
á confecção do codigo do_commercio.
Neste anno inaugurou o governo o hospital
de marinha na capital do imperio, e concedeu á
companhia de Nictheroy o privílegio da navegação por b,a rcas de vapor em todas as bahias e rios
da proviqc~a do Rio de Janeiro por espaço de dez
annos.
Em e~ecução do codigo criminal, que determinava que a pena de galés temporarias fosse
substitu~d.~ pela de prisão com trabalho pelo
mesmo tempo, logo que houvessem casas de correcção nqs logares, em que os réos estivessem
cumprindo 'as sentenças, cuidou a regencia em
. estabelecer na côrte a primeira casa de correcção
·do imperio. (*)
Já em 183 r nomeara a sociedade Defensora
da Liberdade e Independencia :Nacional uma
coinmissão, que formulou um relatorio indicando
Q plano de .uma casa de prisão com trabalho, a qual d~yéria ser construída no lo.gar onde hoje
se ele_và o palacio do senado.
(') Veja a obra intitulada O Rio de .Taneiro, sua historia, monu~~J;ttos, etc., vol. 2o, pag. S93.
H, P .
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Fundada naquelle anno, logo depois da revolução de 7 de abril, adquirio a sociedade Defensora em pouco terúpo muita influencia e
preponderancia nos negocios publicos. Abrindose seus estatutos vê-se que tinha por objecto
sustentar por todos_ os meios'licitos a liberdade e
independencia nacional : primeiro: auxiliando a
acção das auctoridades publicas todas as vezes que
, se faça preciso a bem da ordem e- tranquillidàde
commum ; segundo, usando do direito de petiÇão
para as medidas, que não estiverem ao seu' alqmce; e ainda quando se julguem indispensaveis
medidas maiores, reclamando sómente pelos
meios legaes. E jámais exhorbitou dos limites
traçados em seus estatutos. Forão sempre publicas sua~ discussões e divulgadas pelos. jornaes
suas correspondenciàs e petições . .
Nada fez nas trevas e no mysterio. Se üppoz- se á sociedade Militar, se pedio a suspensão qo
tutor do imperador, teve . este acto o yoto do corpo legislativo; se bradou contra os restauradores,
sé os combateu, não se póde negar a existepcia:
desse partido, .~ tanto a estes como aos exaltados
_da revolução de 7 de abril, fez guerra desabrida.
Se houve calor em suas discussões, vehemepcia
em suas censuras, jámais se desviou da_ trilha
legal, e d.a luta sahio sem mancha, Começarão
seus trabalhos a ter mais. regularidade e systei;na
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desde agosto de , I 83 I por occasião da eleição da
nova directoria composta dos homens mais influentes da política. Alargou-se tanto sua importancia, e tal _preponderancia chegarão a ter suas
deliberações, que não se realizava qualquer acontecimento, não abria o governo mão de qualquer
medida que já não tivesse sido lembrada por ella.
Parecia ser quem inspirava ' e iniciava o go·
verno. Se tinha sempre promptas palavras de
louvor para elogiar os actos da administração,
não se receiava de lembrar-lhe melhor caminho,
quando nãoa"julgava uteis e energicas _as providencias vindas do poder central. Chegou a contar mais .de mil -socios, ~ sociedades filiaes em
todas as províncias; e desse modo governava,
póde-se dizer, como se fosse corpo político~ ou
i11Stituicão marcada nas leis do Estado. Dominou
omnipotente a situação, governou o Brazil em
certo período, pesando sua influencia no ministerio e nq parlamento e estendendo-se por todos os
angulo!) do imperio. Era um Estado no Estado,
, porém não foi. prejudicial nem nociva sua influencia ; se pugnava era pela ordem, pela tranquilli·
dade e paz da nação. Soube collocar-se á frente
de toda a idéa util e grand~osa que se discutia.
Em 183 I esforçou-se por estabelecer uma prisão
que pelo trabalho regenerasse o criminoso ; em
Í 834 offereceu o premio de quatrocentos ~ il réis .

.
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. a quem apresentasse a melhor merrioria analytica
combatendo o trafico de escravos africanos, e
mostrando sua nociva influencia sobre os costumes, civilisação e liberdade do p~iz.
Queria sustentar sobre s.eus hombros a condemnação desse problema, que só alguns annos
mais tarde recebeu golpe fatal manejado pelo
braço herculeo de Euzebio de Queiroz. O seu
orgão na imprensa denominava-se O Homem e a
A ·nzerica-.
-,
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I.835
Divisão do partido moderado. Estado de transição. A assembléa
provincia l de Sergipe. Motins politicos no Pará e Pernambuco. Insurreição de negros na Bahia. Conflicto na província
de .Minas Geraes. Revoluç!ío no Rio Grande do .Sul . Medidas
do goyerno central. Fallecimento ·de um membro da regencia.
Eleição do novo regente. O general Lima e Silva. Manifesto
do governo. A camara temperaria. Formação de um terceiro
partido. A imprensa. Trabalhos legislativos. Est'a do do paiz .
. Sociedade scientitica.

No trigesimo dia depois da declaracão
official a D. Pedro 11 do fallecimento de seu
augusto pai, celebrarão-se solemnes exequias
en;t janeiro deste anno em honra do primeiro
imperador do Brazil.
. Desapparecerão com a morte ·de Pedro I os
temores da restauracão
de seu domínio no Brazil,
>
e cessado o_ perigo, que aconselhava a união, e
· introduzida a discordia entre alguns chefes do
partido moderado, dividio-;e a maioria da ca._
mara dos deputados. O cansaço. do poder em
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consequencia do predomínio por espaço de quatro
annos, e a diversidade de opiniões sobre o modo
de entender a recente organisação social, eis as
pri1,1cipaes causas. da divisão do partido moderado.
Já se :fizeré). sentir em fins da sessão parlamentar de r 834 a divergencia de algLÍns chefes
desse partido. Desde então experimentara abalos
e perdas na união de seus membros; porém ~
apezar de fraccionado, continuara a .manter-se e
a equilibrar~se com as forças dos outros partidos
qué procuravão supplantal.-o. Mas não poderia
ser duradouro e brilhante seu triumpho em conseqt1encia d e mostrar~se mais e mais dividido,
guerreandó-se mutuamente aq,11ell~s que outr'ora ·
havião obtido vantagem assignalada sobre os
· ad ve,rsarios de credos diversos.
Fallando da scisão daquelle partido escreve
Evariste ·da Veiga :
<< Subjugadas as facções, tranquillo o povo,
1ivre dos sustos da retrogradação, o partido moderado fraccionou~se. )J
Entretanto arregimentado e poderoso m_im~
tinha-se o partido ·exaltado, e suste11:tavão suas
doutrinas no domínio da imprensa quinze pe:..
riodicos. Mas se os partidos ainda pugnavão,
achava-se o paiz em uma época ~e transição,
os elementos que as
em que as seitas políticas
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constituião· confundi"ão-se e misturavão-se, facilitando a fusão das facções e dos grupos.
Acabavão de ser postas em ex;ecução as
reformas do acto addicional reclamadas pelas sociedades políticas, pelos escriptos e periodicos
de todo o imperio e pelos votos da camara tempararia em r 83 r e da camara vitalícia em r 83z _.
Das províncias do imperio foi a de Sergipe
a primeira que vio installada sua assembléa, ·
ab-erta no primeiro dia do anno, cujos acontecimentos descrevemos, sendo presidente da província Moraes Navarro.
Emquanto se orgaríisava na capital da nação
novo ministerio em 8. de janeiro, emquanto se
·mostravão os animos inclinados á paz e ao ·
repouso, após as continuadas lutas de exaltados
e restauradores, e parecião querer entrar em
nova organisação os' P<!-rtid~s. políticos, dando
treguas a seus adversarios, layrava na~ províncias
a anarchia; e manejado o archote revolucionaria
por braços violentos' e iracundos, estendia seu
clarão sinistro pelas povoações e cidades de todo
o imperio·. Paixões ainda não domadas, ambicões ainda
·não satisfeitas, preconceitos, igno.
rancia e odios preparaão novas convúlsões, que
flagellarão a nação, mas . que nobres. e<>forços,
dedicações, patriotismo e sabedoria dos bons
cidadãos souberãp sobrepujar.

.
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No districto do Acará,. na província do
Pará, reunindo gente · de seu partido para proclamar o systerna republi'cano, àggredio o tenente·
coronel.de
. nülicias Clemente Malcher o destacamenta do districto, sendo assassinados o commandante e algumas praças.
Sciente deste açontecimento convocou o presidente da província, Lobo de Souza, o conselho
do governo, em outubro de I 834, e propôz se
declarasse em estado de sitio o districto de Acará,
se demittisse o secretario do governo e se expellissem da província dous estrangeiros por corroiventes com os revoltosos. Adoptou o conselho
essas medidas.
Aos Paraenses dirigio o presidente uma
proclamação convidando-os a tomarem armas
contra os rebeldes.
Emquanto excitava à primeira auctoridade
da província os · brios nacionaes, ,resolvião os
revoltosos, impellidos por seu chefe, affrontar ·
a resistencia legal.
.
Ao iniciar-se a governação de Lobo de Souza,
gue succedera a Machado de Oliveira, cuja conducta não merecera o assentimento do goyerno
central, dividira-se em duas fracções o antigo
partido liberal do conego Baptista Campos, das
quaes se seguia uma dellas este chefe, approximou-se a outra do presidente, e se era este de
.
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caracter violento e dispotico, erão o conego e
seus adeptos dados á revoltas e costumados a
dissencões e contendas.
Havendo o presidente lavrado ordem de
prisão contra redactor do periodico Sentinella,
p<;>r inserir na folha proclamações insidiosas, foi
elle occultar-se em casa do co nego Baptista, a ..
qual foi cercada e varejada. Fugindo o redactor
para a fazenda de Clemente Malcher, tratou de
alliciar gente.
Fez, o presidente marchar forças contra os
rebeldes ; . derão-se tiroteios em que cahirão
mortos homens de um e de outro lado inimigo ;
lançou-se fogo á propriedade de Malcher, que
resistio tenazmente, porém vencido e preso, foi
recolhido a um navio e dahi á uma fortaleza,
soffrendo muita- oppressão e máos tratos, apezar
de ser homem rico e a'ntigo membro do governo
independente. Não ficou ahi a vindicta da auctoridade; forão mais longe a violencia e o arbitrio.
Forão recrutados para o exercito os partidarios
do 'conego e de Malcher~ suspensas as garantias,
e pronunciados muitos indivíduos como crimmosos.
Desde eq.tão traçou o conego ousado plano
de revolta, que a morte não o deixou realizar,
porque o sorprendeu em jane~ro de I835. Mas
o legado d~ vmgança devia ter quem o execu..,
;
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tasse; amigos e alliados do padre mostrarão-se .
digqos de pôrem em pratica a empreza nefand~
e fratricida de pelejarem com seus irrr:ãos. .
.Não . descansarão mais; o seu protesto ·de
sangue e de odio impellia-os para diante. Na
noite de 6 para 7 de janeir.o penetrarão na ca,
pital da provinci,!l, e ajudados· pela tropa, que
em ·grande parte debandou-se, ~passarão-se do_
quartel, soltarão os presos, t~carão a rebate, e ·
antes que apparecesse o primeiro ha-usto da luz
do dia, assassinarão ao commandante das armas
Silva Santiago, que succedera a Corrêa Seara,
ao capitão-tenente Inglish, que fôra encarregado
da expedição contra Malc;her, na qual se gabára.,
como fizera o chefe Alarico, que tudo destruira,
excepto as igrejas, e ao presidente Lobo de Somza:
Dormia o co_mmandante das armas no palacio do
presidente, quando avisado por uma sentinella
que um grupo armado penetrava ' no édi:ficio,
quiz fugir, porém alcançado pelos assassinos,
cah,io morto. Despertado pela vozeria dos desalmados, tentou o capitão-tenent~ Inglish embárcar
·, para a corveta, que ancorava·no porto, quando
choveu sobre elle uma d·escarga, e traspassado
por muitas balas, que lhe despedaçarão os
mernbros, 'morreu o mísero i'nstantam;amente.
Quanto ao presidente, procuraya occultar-se erri'
seu palacio, mas encontrado e reconhecido por
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um official á frente de soldados, ou antes de
assassinos, recebe~+ no peito as balas de umà
descarga.
Não fôrão só estas as victimas, mais seis
officiaes e quatorze pessoas do povo fôrão immolados á sêde·da vingança e do odio.
Praticadas e1:!tas atrocidades e outras violencias, tendo a cidade em seu poder, corrêrão
os revoltosos á fortaleza da Barra, e conduzindo
em triumpho a Malcher, acclamarão-no presidente da província.
. Para coinmandante das armas escolhêrão a
Pedro Vinagre, que, antes se occupara no fabrico
de seringas de borracha, e para secretario ao
official que dera ordell} a seus soldados para
fazerem fogo sobre o presidente.
Expostos todo o ··dia aos insultos e aQ ludibrio da canalha os cadaveres das victimas
desses sediciosos, fôrão por fim enterrados, servindo uma só cova para mais de um corpo. Era
o throno de esqueletos, que ergu(ão para si esses
que se apossayão ' dos primeiros cargos da prQvmcia.
Nesse mesmo dia·de acre vingança, de sangue
e carnifi-cina lavrarão os sublevados~ uma acta
assignada por duzentas e ·tantas pessoas, na qual
protestarão não receber mais presidente algum
enviado pela regencia, pela certeza em que es,tavão
I
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de que não podia a província progredir se não
fosse administrada pelo qenemerito é patriotico
cidadão, que com tanto jubilo havião acclamado.
Ergt{ião -assim , independei). te do governo da regencia, o governo de Malcher, emquahto o irnperador fosse menor. .
·Tomados de susto, aterrados pela approx imação da morte, que vião imminente, ·subscre;vêrão os cidadãos semelhante acta; e tambem
considerando na sorte que a esperava se procedesse' ·de modo diverso, conferio a municipalidade posse áquelles indivíduos dos primeiros
cargos da província, que·havião usurpado. Era
o domínio · do terror ;
Offi.ciou Malcher ao governo geral relatando
os acontecim~ntos dados na capital da província,
de ct1jo governo, dizia, se tinha errrpossado.
Se pelo abüso da força alcançara o mando,
pelo arbítrio e violencia proct1rou manter-se nelle.
Prohibio a remessa de periodicos' para fóra do
territorio provincial, - àemittjo muitos ef?pregados, perseguio outros, niandou prender e assassinar. a diversos cidadãos e commetteu outros.
actos contrarios á ·lei e á justiça.
Cedo veio a ambição de Malcher e Vinagre ,
,a irromper violenta e insaciavel para desuni1-o~
e preparai.- novas scenas de horror e sangue. Se
um era rancoroso e máo, era o'outro exce$siva~
f
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mente ambicioso e sedento do poder. Se tm1
tinha rnáo coração, era b outro ávido dó rriando;
e assim ' depressa ' se ateou o ciume entre' elles, e
logo após a luta.
Sabendo Malcher que Vinagre preparava-lhe
· a quédaJ demittio-o e ordenoU a sua prisão; mas,
avisado a tempo, collocou-se o commandante das
armas á testa da maior parte da tropa e da populaça e acommetteu o presidente. Travou-se luta
' encarniçada e sanguinosa entre os dous chefes,
assignalada cada dia por ~ mais odio·, mais furor.
e mais sangue. Houye tres diéis de raiv&, de
desespero, de vingança e ' represaliaJ · e dessa
pugna desesperada sahio vencedor o ambicioso
e sequioso. do domínio. Ficou desbaratado o
partido de Ma~che~. Vencido e ·preso, era esse
chefe arrastado para a fortaleza da Barra qu!lndo
cahio crivado de golpes despejados por aquelles
que mais havião eontribuido para levai-o ao
fastígio do poder. Daquella fortaleza sahi'ra para
presenciar sua apotheose, e quando para lá ia
se&unda vez, foi sacrificado e pereceu ~anhado .
em sangue. Triumphou o outro · tyramio,, alastrando o chão de sua passagem de cadaveres de
oiterlta a cem homens immolados á- sêde de sua
ambição .
.Publicou Vinagre um bando ordenando aos
~uardas nacwnaes, aos muÍlicipaes permanentes
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e aos militares da primeira linha, que o coadjuvarão na luta contra os anarchistas capitaneados
por Malcher, que depuzessem as armas com que
defendêfão a lei, apresentando-se de hora avante
armados só em occasião de serviço, ou quando
a patria estivesse em perigo. Em outro bando
determinou aos pr9prietarios e negociantes que
abrissem suas lojas, afim de .que o povo da capital
se prevenisse do necessario de que estava privado
ha tantos dias. Tomou posse em março do cargo
de presidente no paço da camara municipal, e
-dirigindo-se aos circumstantes promette_u -lhes observar e fazer observar a lei no exercício do
lugar· a que fôra elevado por unanime vontade e
confiança do povo. Exprobrou a Malcher a hypocrisia e malvadez com que fet brotar o monstro
da anarchia, e lisongeou-se de ter salvo a patria
em 21 de fevereiro, dia que não poderá recordar
sem se ver recheado de dôr pelo sangue brar.ileiro
derramado (*).
.,
Não contente com o car'go de presidente, .
assumio Vinagre o commando das armas; ficando na inteira posse da auctoridade civil e
militar i para chamar- á seu partido os descontentes mandou punçar grande somma de dinhei.r o ; espalhou diversas proclamações e ma\") Proprias palavras de Pedro Vinagre.

,
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nifestos, (*) procurando justificar sua conducta,
e protestando governar só até que se apresentasse
o presidente nomeado pela regencia.
Despota, cruel e sanguinario, não podia
Vinagre governar sem praticar actos de delapidação, de roubo, perseguição e morte ; e por
isso presenciou a província a repetição das scenas de 7 de janeiro.
- Conhecidos os acontecimentos dados no Pará,
apress~rão-se as províncias drcumvisinhas em
remetter soccorros para debellar a anarchia que
assolava a sua co-irmã. Do Maranhão e Ceará
partirão navios conduzindo reforços.
Havendo obtido maioria de votos. na qualidade· de deputado â assembléa provincial, foi
Angelo Custodio elevado a vice-presidente da
pr?vincia do Pará. Oificiou-lhe Vinagre para
vir tolllar posse do cargo; o vice-presidente accedeu, mas em viagem forão accoi:nmettidas as
embarcações 'que o conduzião. Forão' repellidos
os . rebeldes e perderão os seus meios de ata, que ; todavía ju,lgou Angelo Custodio que devia recolher-se- a uma' fragata, que estacionava
no porto da capitàl. Dalli redigia um ma- nifesto convidando a população sensata a Vlr
abrigar-se sob as forças da ordem- e da lei.
í') Veja documento n. 15.
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Procurou empregar com os rebeldes a persuasão; .
mas rompendo estes o fogo do castello sobre
a fragata, abrio esta tam bem a sua artilhariã.
Tentou o vice-presid.ente o desembarque; porém, tão mal dirigido foi, e tanta gente debandou-se para o lado contrario, que teve a
.força legal de recolher-se aos navios.
Em signal de pàz hasteou a fragata a ban.
d eira branca, que não foi respeitada, e tão ·vivo
e continuo .tornou-se o fogo e m~tralhar dos re. voltosos, que forão ancorar os navios a tres leguas de distancia na bahia de Santo Antonio.
E emquanto se . afasta vão do porto essas embarcações fiagellavão . aos habitantes da capital
a fome, o roubo, as perseguições e a morte.
Chegando á côrte do imperio a noticia do
estado àffiictivo e 'desgraçado daquélla provinda, nomeou o governo para presidente .e commanda~te das armas ao marechal Manoel Jorge
Rodrigues, e a Taylor para chefe da esquadrilha.
Mas não se mostrou solicito e empenhado nos '
soccorros que çlevia remetter; prómettera- ex- .
pedir uma força de quatrocentos homens . e ape·
nas apresentou seis. E com grande lentidãó pre- ·
parou tão mesquinha e ridícula expedição des·
provida de gente de desembarque,
que só
chegou ao Pará depois de tocar ~m diversos
pontos a mençligar auxílios.
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Mostrou-se Vinagre submisso ao novo pre . .
sidente, e annunciou ao povo em urri manifesto a
chegada do delegado imperial, ao qual prometteu coadjuvar em tudo. Desembarcou o presidente sem difficuldade e tomou posse.
Antes h-avião os r~beldes retira_d o para o
interior · todo o armamento em bom estado e
munições; para o Acará, _rE'metterão uma escuna carregada de munições, armamento e quatro peças de artilharia, chegando a reunir _alli
onze peças, grande cópia de munições de guerra e
tres mil combatentes. Pouco sortimento bellico
encontrou a força legal na cidaªe, algumas armas
quebradas, alguns cartuchos e quinhentos ou
mil homens mal (!rmados.
Fraca e mesquinha era a fÕrça de que dispunha o presidente para, defender uma· cid~dE(
extensa, aberta por todos os lados, .e cercada de
matas e mangues extensíssimos. Contava pouco
mais de trezentos hom e ns~ pelo que se vio obrigado a crear um _corpo de voluntarios- sob o
nome de companhia de vo luntario.s nacionaes de
D. Pedro II.
Ou . por ffaqu~za ou por temer o inimigo,
nãb dispondo de meios para lhe resistir, deixou
o presidente de obrar com energi~ CO i'llO devei-a. Sãos e salvos continuarão os chefes rea
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beldes ; não forão perseguidos, vigiados, nem
presos, de sorte que persistirão livremente em
sua tarefa de conspiração, e de dia para dia alliciavão mais gente para seu partido.
Tardioveio o remedio.Tão·escandalósae patente tornou-se a criminalidade de Pedro Vinagre,
que lavrou o presidente .il ordem de prisão delle.
A noticia deste acto excitou a colera de Antonio Vinagre, irmão do precedente, qt1e cuidou logo
em vingar-se. Em represalia correu á freó.te de
alguns homens sobre a villa da Vigia,' que se pro. nunciara pelo governo legal, e .tomando a povoação praticou grandes atrocidades. Forão trneidados os principaes habitantes; forão esquartejados
a golpes de armas homens, mulheres e crianças;
e nem a velhice, nem o sexo, nem a infancia de::tiverã-o a brufalidade e fereza de semelhantes .
assassinos, que matarão cento e tantos homens,
·perdendo elles mais de trinta.: Em poder dessr.s scelerados cahio toda a ilha de Marajó, assim
como o ponto de Igarap_é-mirim, onde fuzilarão
o commanpante da força alli existente_, o juiz de
paz e outras auctoridades.
Ao presidente escreveu Antonio Vinagre exigindo a liberdade do irmão e de outros sob
a ameaça, no caso contrario, de invadir a cidÇJ.de
á frente de quatro mil homens. E de feito foi a
cidade investida por uma tropa indisciplinada e
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feroz, que alguns escriptores elevão a dous mil e
outros fazem descer a seiscentos.
Em pouco tempo apossarão-se de quasi toda
a povoaçãoexceptuand_o o palacio, o Trem e alguns
outros pontos. Cobertos pelas cercas dós quintaes,
pelas ruínas dos edificios demolidos, ou collocados nas casas de sobrado investirão contra as
forças do governo, que não puderão desalojai-os.
Em vão tentou o presidente resistir em alguns
pontos, em .vão veio auxiliai-o a tripulação dos
navios estrangeiros ancorados no porto. Nove
dias lutou com coragem, tenacidade e firmeza, e
de suas fileiras tão rareadas e âiminutas rio desapparecerem duzentos l:omens entre mortos e
feridos.
Irresoluto e desanimq.do tratou o presidente de
reunir em palacio as pessoas do governo, e fazendo-lhes ver que·nos dias decorridos de luta e defeza apenas se conseguii·a a morte do primeiro
chefe dos rebel~es, a conservação do Trem ou
arsenal de guerra, que dos quinhentos voluntarios
que se havião armado, havião desertado müitos,
restando apenas . oitenta,. numero insüfficiente
para defender o palacio, alvo predilecto dos revoltosos, e que não podião vir da esquadra tr:ais
marinh~iros, porque os que existião erão necessarios para o serviço de bordo, propunha: a retirada
para os naviOs.
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Acceita a proposta, encravada a artilharia, e
lançado o cartuxame nos poços do palacio, deixarão Manoel Jorge e os seus a cidade.
Tudo ficou nas mãos dos rebeldes. _Apossarão-se elles de seis peças de artilharia, e aprisionarão muitas familias, que refugiadas no palacio ·
da presidencia ·e no ar~enal de guerra não havião
conseguido ganhar as embarcàções. Na luta encarniçada, audaz e atroz travada contra o governo legitimo da patria perderão os sediciosos
muitos de seus cabos de guerra ; elevado foi o
numero de mortos e feridos, que tiverão em suas
fileiras, mas nada lhes fez deter o esf1)rço e a
audacia, e dessa pugna medonha sahirão elles
I
'
vencedores.
A' victoria acompanhou a vingan-ça. Nem _a
idade,-nem o sexo, nem a condição:forão atten,didos; não echoarãu em seus ouvidos os lamentos
e rogos, e nem as lagrimas desarmarão-lhes o
braço de algoz. Horri veis forã-a os- attentados
praticados por semelhantes malvados que tudo
sacrificarão
ao odio e - á vinganca. Procurando
'
>
escapar á sanha de_tão ferozes adversarios fugirão muitas familias para bordo; expostas á fome,
á miseria e á toda a sorte de privações, _recolherão-se outras ao Maranhão, e algumas_ás v;illas
de Cametá e Marajó.
- Grand·e responsabilidade cabia _ao gov;erno
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central dessa calamidade que soffria a província.
Expedira com mui ta morosidade alguns navios
e mui poucos soldados 1 e não attendera ás repetidas reclamações de gente,- de munições e mantimentos que lhe tinhão feito _seus delegados.
Em officio dirigido á regencia -dizia o commanâànte das forcas navaes :
'
« V., Ex. conhecerá agora que eu e o mare.chal não eramç:>s importunos quando requisita·
vamos nessa côrte . quatrocentos soldados, os
quaes forão promettidos mas SÓ Se reduzirão a
seis-. ))
Officiou o Chefe naval ao_governo geral relatando a conquista da cidade. pelos rebeldes, e
pedindo remessa de tropa e munições de guerra e
de boca, sem o que, dizia elle, o Pará em. breve
deixará de ser província do Brazil, e a America ,
terá em seu continente um novo Haity.
C,onquistada a cidade proclamarão os revol. tosos o.gcwerno republicano ; substituirão a ban- deira nacional por outra yerde e encarnada com
um taptiio de arco e setta; destruirão muitas casas,
repartirão as restantes entre si, pondo em cada
uma çj.ellas rotulas designando ·os novos possuidores.
Mais de cento e oitentà brancos forão {portos
pelos tapuios; e se Pedro Vinagre e outros havião
sido presos e recolhidos a um vaso de guerra, se

r82

HISTO.\"{IA PATRIA

morrera Antonio Vinagre, auctor da cruel carnificina, que ensanguentara a capital da província,
·podia-se dizer que esta já não pertencia ao Br_azíL
Divulgada nas províncias circumvisinhas a
noticia da catastrophe horrível da · ca,pital · do
Pará, envidarão os presidentes esforç"os para
remetter soccorros. Apromptou cem home1is o
-presidente do Ceará. Em edital convidou ·o çle
·Pernambuco aos paisanos que voluntariamente
q uizessem marchar em auxilio daquella província,
offerecendo-lhes duràhte o tempo que servissem
uma gratificação igual á metade do respectivo.
soldo. O arcebispo da Bahja D._ Rorimaldo, fez
ouvir sua voz calma, sã e prudente; p_rocurando
despertar nos cidadãos sentimentôs . d.e fraternidade, caridade e amor pelos seus compatriotas do
Pará fiagellados pelos anarchistas.
Profunda consternacão abalou os ·animos·. .
-capital do imperio pelas noticias vindas d.o Pará. ·
Tarde reconheceu o governo sua inctiria, tarde
sentio ter errado, e cerrado os ouvidos ás requisições justas de seus delegados. Mas era · tempo
de despertar. Compenetrado do sentimento do
devér, e attendendo ao grito unisàno, que
echoava no paiz contra -é}quelles · scelerados, nomeou immediatamente para ·· presidente e commandante das ·a rmas da província o brigadeiro ·
Soares de Andréa, depois barão de Caçapava,

.
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que recebeu amplas instrucções, podendo requisitar as forças que desejasse e mandar vir dos
Estados-Unidos os soccorros de que pudesse
carecer.
Preparou uma expedição maritimq, de cujo
commandÓ encarr:egou o capitão de fragata
Mariath. Ordenou que os vasos de guerra exis'tentes no Pará bloqueassem os portos da província ; que se p,roce~esse a rigoroso ·recrutamento, e aos presidentes de províncias remetteu
instruéções para agenciarem voluntarios.
Não se mostro.u o. povo fluminense indifferente e · surdo aos males que flagellavão seus
irmãos do norte ; nianifestou logo sua caridade
sempre prompta e expansiva abrindo uma subscripção a favor das famílias reduzidas á miseria
e pemiria pela guerra civil naquella provínCia; e
a ·primeira pessoa que na lista dos bemfeitores
escreveu seu nome foi o joven príncipe, que cinco
annos depois teria de alçar sobre seus hombros o
peso enorme da governação do paiz.
Fez-se. de vela em 3 r de dezembro a expedição composta do patacho Januaria, conduzindo
o presidente Andréa, brigue escuna Dous de
1liarço e escunas Pelotas, De{enove de Outubro, .
Porto Alegre e Rio Grande.
Reunirão-se a estes i1o Recife dous transportes corn seiscentos homens de desembarque.
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Emquanto cortão as ondas ·estes navios, que
vão salvar a infeliz província assolada pela guerra
civil, vejamos outros acontecimentos que por
theatro tem outros pontos do imperio.
Em Pernambuco insubordinou-se um corpo~
de duz_entas praças} e deixando o acampamento
de Alagôas dos Gatos encaminhou-se em 12 de
janeiro para a cidade do Recife. ·
Terido noticia desta sedição proclamou o
presidente Pa ~ s de A!1drada ao povo pedindo-lhe
que confiasse no governo> que sabéria conter o,s
sediciosos.
Dias depois t~ma facção capitaneada por
Francisco Carneiro excitou a população em proclamações para que expellisse o presidente. Não
se aterrou este ; tratou de conservar o povo no
dever e na lei> e contra os facciosos enviou forças,
de sorte que perséguidos tive:ão elles de abandonar os arrabaldes da capital, recolhendo-se á
villa de Goyanna.
Voltando á cidade, percorrerão diversas ruas,
es_palharão proclamações assignadas pelos dous
irmãos Carneiros, concitando- os cidadãos -á
revolta. Nenhum effeito, porém, prÓduzirão esses
ardís: e pouco e pouco forão-se dispersando os
turbnlent?s, . receiosos da força do governo, que
'
foi se reunindo.
A' frente de uma força de permanentes e
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com uma peça de artilharia marchou o presidente para a Bôa- Vista; porém a gente a! li postaqa e- armada retirou-se-sem disparar um tiro .
Mudarão-se as causas no dia seguinte í resistirão
os revoltosos, travarão combate, e delle sàh irã:: >
-derrotados.
Os militares que sé havião insurgido no
acampamento de Alagôas dos Gatos, logo que
chegarão a Santo Antão, doze leguas di stante da
capital, e tiverãb noticia da derrota dos sediciosos, não pen,sarão mais em resistir. Intimoulhes o governo a entrega das armas, e obedecendo
promptamente, marcharão elles desarmados para
a capital, recolhendo-se ao quartel do palacio
velho.
Na' noite de 24 para 2S de janeiro fizerão os
negros _Nagôs da cidade da Bahia lima tentativa
de insur-reição, que foi presentida e a tempo.
suffocada. Atacarão -varias . pontos da cidade;
mas prevénida a tropa 1.:-erseguio-os tenazq1ente.'
Repellidos de todos os I ugares, fôrão mortos
IÍ1ais. de cincoenta .- e muitos ficarão feridos.
Perdeu a força do governo oito homens e COl)-tou
diversos feridos.
Solicito mostrou-se o ·delegado do governo
nas medidas ordenadas para evitar a repetição
d~ tão grave acontecimento; expulsou qa proVlnCla os af~icanos Iibertos ; sem fiança dos
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senhores não fôrão soltos os escravos apnswnados na luta, e sem licença da policia não podia
escravo algum afastar-se da cidade.
Resolvendo o governo a.mnistiar alguns indivíduos e minorar as penas de outros que havião
sido sentenciados por occasião da sedição de
22 de março de I 8 33, em Ouro Preto, commütou
ao réo Bilstein a pena de galés perpetuas en1
quinz~ annos de degredo para o Rio Grande do
·sul.
·
Causou aquelle decreto indignaç~o na_província de Minas, onde os . animas aind.:a. não
esta vão caln~os. Não o executou o presidente
Limpo de Abreu, depois visconde de Abaeté, e
pedio ou a revogaÇão do decreto ou sua exoneração.
Entendeu o governo . que devia sustentar o
que estava determinado, e a:cceitando a demissão .
de Limpo de Abreu, nomeou para substituil-o .
ao Dr. Costa Pinto, que recusou o cargo. Pass_ou
Limpo de Abreu a presidencia ao vice-presidente; _
mas acontecendo que remlida pela primeira vez
' a assembléa previncial em I de fevereiro, e -procedendo á eleição çlo vice-presidente, tivesse Limpo _
de Abreu maioria de votos, officioü-lhe & muni- .
cipalidade para que na_ fórm,t da lei t0\11asse
posse do cargo. Assim se verificou.
Não concordando os membros do ministerio
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sobre apolitica a seguir-se em relação ao decreto
do governo, relativo . aos revolucionarias de
Minas, pedirão sua demissão.
·Encarregou a regencia a.o ministro da fazenda, Castro Silva, de organisar novo gabinete
. que, _procurando cortar a quest~o ,com o presidente de Minas, promulgou o decreto de 13 de
feveréiro ordenando que a commutação da pena
do réo Bilstein em degredo -por quinze armos na
provinda . do Rio Grande do Sul se ·verificasse
na de desterro para fóra do imperio pelo mesmo
tempo.
Se solveu a questão semelhante procedimento, não deixou de ser um abuso do póder
executivo; pois não é de sua alçada ággravar as
penas, porém minorai-as.
Mostrão essas-desavenças políticas que ainda
não estava extincto o odio contra aquelles que
havião pugnado pelo príncipe . que resignara a
corôa do Brazil.
Na provínci-a do Rio Grande do Sul uma
força governista, que andáva em explorações,
por se receia r proxima - sedição em consequencia
das' idéas exaltadas do partido opposicionista, foi
batida em 19 de setembro, nas proximidades
. da ponte de Azenha. No dia seguinte Bento
Gonçalves fez affi.xar na capital da província pro ~
clamaç6es assignadas por .e-lle concitandÓ o povo
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ás armas; e á frente de cento e tantos homens •
?Preserrtou-se diante da cidade) exigindo a demissão do presJdente Fernandes Braga por inepto
e amigo do partido retrogrado. Enviou o presidente a guarda nacional contra os rebeldes, · a
qual foi repellida, deixando alguns mortos _ e
íeridos. Sem encontrar mais resistencia approximou-se Bento Gonçalves de Porto Alegre. Immediatamente fugio o presidente para a escuna
Rio-Grandense, que, seguida de outro navio: navegou para a cidade do Rio Grande .
No dia 21 entrou Bento Gonçalves em Porto
Alegre, e proclamou ao povo annunci~ndo que
com a fuga do ex-presidente desapparecêra a
arbitrariedade, e que em :suas mãos o ramo de
-oliveira substitlfiria a folha da espada. Officiou
á camara municipal para que. empossasse o vicepresidente que teria de administrar a provincia
até a ·chegada do presidente nomeado pelo go:..
verno geral. A municipalidade fez prestar juramento como vice-presidente o Dr. Marcian~, que
foi convidado por se acharem ausentes os tres
primeirC?s vice-presidentes(*).
Officiou o n'ovo delegado ás municipalidades
da província exigindo obediencia; ~ em pouco
('J

';'e.ia Historja da Republica Rio-Grandense, por Assis Brazi.l.
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tempo a maior parte do Rio Grande do Sul
suje'itava-se ao domínio dos revoltosos.
· Em Porto Alegre procurava Bento Gonçalves, por meio de proclamações, tranquillisar
os estrangeiros, e em um manifesto pretendeu
justificar 's ua conducta, ai legando as arbitrariedades de Fernandes Braga, sep.1 attcnder que
era violento e arbitraria seu procedimento ; que
ehl vez de resistir por meios legaes, o que ~eria
honroso e digno, tratava de affrontar a auctori'dade á mão arrnada, usurpava _attribuições, vio- lentava a lei, e contra o governo e o poder legitimo erguia-se armado e rebelde.
O tenente-coronel Silva Tavares, depois
barão do Serro Formoso, unindo suas forças ás
do major Marques de Souza, mais tarde conde
de·Porto Alegre, marchou contra os rebéldes,
qüe fôrão batidos no Arroió Grande, perdendo a força l€gal alguns homens e cpntando_diversos
feridos. -Muito maior foi à perda dos rebeldes, e,
além de mortos, feridos e prisioneiros, deixarão
no campo grande cópia de armamento ,
Sabendo Silva Tavares que o commandante _·
das arma"s Sebastião Barreto fugira para a Cisplatina por haver _sido abandonado por parte de
seus soldados) deixou o a-campamento. Foi então
surprendido pelo chefe rebelde Antonio Neto,
que á frente de -quinhentos homens, ma1s Oll
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menos, veio atacai-o no Passo do Retiro. Silva
Tavares foi_ vencido; e, restando-lhe poucos comIJanheiros d'armas, passou-se para o Estado
Oriental, afim de pedir auxilio a Servando
Gomes, que lh'o havia promettido. Entrou a
forca
victoriosa de .Neto em Pelotas, e tratou de
.
'
avançar para a cidade do Rio Grande.
_
Desta cidade dirigira Fernandes Braga uma
proclamação aos ·habitantes, participando-lhes
que para alli transferira a séde do governo, e que
contra os revoltoso<; proseguia o· exercito nacional. Mas aterrou-o a approximação dos adversarios, de sorte que em 21 de outubro foi
·buscar abrigo em um navio. No dia seguinte
entravão os rebeldes na cidade, e era reconhe:.
c ido o vice-presidente Dr. Marciano.
A' frente de uma guarda avançada de. cento
e cincoenta homens, trazendo cada um um. laço ·
de fita verde e amarella, ou uma facha das
mesmas côres, circumdando a legenda-Lib~r
dade-, entrou na cidade Bento Gonçalves, e
immediatamente mandou soltar o deputado pro- .
vincial Domingos de ,·Almeida, que por haver
contribuído parà a revolução achava-se retido a ·bordo de .um navio de guerra.
Deixando a provinda, veio Femandes Braga
para o Rio de Janeiro com a maior parte dos
empregados publicas e muitas famílias que qui- -
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zerão deixar a pro v incia. Comsigo trouxera o
presidente tudo quanto p~de salvar, tomo officios
de archivo, papeis, ·e dizem que setenta contos
de réis em dinheiro.
Tendo noticia da revolução do Rio Grande,
procurou o governo, . que tambem lutava com .
a guerra civil do Pará, tomar medidas de maior
alcance. Publicoll o decreto ordenàndo que os
pre·sidentes de província fizessem constar por
editaes que· todo o brazileiro que · assentasse
praça · voluntario serviria sómente quatro annos, ·
perct:!Jendo mais meio soldo, e no primeiro anno
sessenta mil réis de ·gratificação. Mandou por
outro decreto que se procedesse em todo o
imperio ao recrutamen.lto d'e [quatro- mil e quar'enta homen~, para se elevar o exercito a seu
estado completo;· e que o r~crutado serviria
por seis annos, recebendo ?Ó o soldo simples.
Nomeou _para péesidehte do Rio Grande do Sul
ao Dr. Araujo Ribeiro, depois ~isconde do Rio
Grande,· e em vez de remetter forças para sub~
jugar aquelles que havião-se levantado · contra ·.
a lei, fez espalhar uma pr?clamação pedindo
aos Rio-Grandenses que · voltasem á obediencia
devida ás auctoridades legitimas, e promettendolhes amnistia geral.
Julgou. Araujo Ribeiro ser favoravelmente
recebido_ na provmc1a? . po! ser dalli . natural e
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ter alli parentes e amigos ; mas, encontrando 0pposição na assembléa provincial em dar-lhe posse,
passou-se da capital para a cidade -do Rio
Grande.
De feito, composta a assembléa - provincial
de partidat;ios da revolução, tendo já representado ao governo cen.tral contra Fernandes Braga,
accusando-o de prevaricador, dissipador , dos
dinheiros publicas, e da _desordem geral que
n~0vera na província, fez subir outra representação declarando que tomara a deliberação de '
-demorar a execução da ordem pela qual mandara o imperador empossar do cargo de · presidente ao Dr. Araujo Ribeiro, por constar que
no navio em - que elle viera havia armamento.
Allegava mais que se espalhara que em breve
seria elle -coadjuvado por outras forças de mar,
existi:1do no Rio de Janeiro pla'no combinado
de estigmatisar c punir a revolução a todo o
custo; que não passava essa revolução, de un1a
resistencia á oppressão, e que se originara pela ·
falta de attenção que déra o governo ás representações relativas á abolição dos impostos de dez
por cento na exportação dos xarques da província
para os paizes estrangeiros e pontos do Brazil,
e vinte por cento sobre os couros vaccuns nos
portos do paiz.
Declarava que devia o governo reconhe~
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cer a innocencia da revolução, e, se de nenhuma
forma fosse a província hostilisada, receberia
o presidente; no 'caso contrario, porém, se perderia a província infallivelmente para o Brazil.
Deixando para outras paginas a .relação dos
acontecirilentos da administração de Ar~ujo Ri:..
beiro) vej~mos outros factos occorridos no impeno.
Além de yer flagelladas pela luta civil duas .
·importantes províncias, vierfio outras difficuldades embaraçar a marcha do ~overno geral ; em
zo de setembro falleceu o 1~1embro da regencia,
Braulio Muniz.
Nascido em S. Luiz do Maranhão em março
de 1796, seguira Braulio Muniz para Coimbra
em r 8r3J onde se distinguira pela sua applicação aos estudos e pelo espírito de berieíicencia
com que valera a varios de seus collegas e compatriotas.
De volta á patria sentou-se entre os represe ntantes das primeira e segunda legislaturas,
guiando sempre seu voto a prudencia e a liberdade.
Elevado ao cargo de regente, guardou seus
habítos modestos, suas relações cordiaes, e sem
orgulho) sem fausto continuou a ser no supremo
poder ·o homem que fora no principio ele sua
carreira política. Aberta conservava sua bolsa
W, P.
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para valer aos necessitados, e sem ·attender a
quem protegia, não era raro vél-o derramar o
beneficio sobre aqtÍelles i!"Jesmos de quem recebêra offensas . Alguns de seus . compatriotas
cahidos eÔ.1 . pobreza vivião d e pens ões que elle
lhes concedia . Mod erado e justo evitava as animosic;lades dos partidos, sem sacrificar sua crei1ça política.
P rova seu am0 r a' teíTa em que nasceu af
verba testamentaria, na qual pedio ás pessoas
encarregadas da educação de seu iill~o, que o não
deixasse m sahir para fóra do imp erio cmquanto
não tivesse a idade propria pztra ganhar amor á
sua patria e ás suas instituições livres.
·
- Fez-s e autopsia no cadaver, que foi sepultado em 21 de setembro c on't as honras devidas
ao alto cargo que exercêra o ünado (*) .
Havendo fallecido este regente, apprQvou a
camara dos deputados a corl.clusão do parec~r
de sLw resp ectiva commiss1o, ju lgando conve·
niente e legal qt~ e a r ~ge ncia, _com dous ·membros
ou m es mo com um só, continuass~ a -exercer
suas funcções- até ser eleito e tomar p osse o regente nomeado, confor,J1 e o artigo 36 do a'c to
addicional.
(') App!trece neste liVl\) pela prim9 ira vez o retrato deste regente,
o qual foi .copiado de ou tro qi1e olHeCtlli0 3amehte nos confiou o
Sr . Braulio lVIuniz, filho daquelle servidor do Estado.
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De feito, além de ter perec ido um dos r'egentes, ausentara-se outro para S. Paulo, de
modo que sustentava o mando supremo um unico
membro regencial, o general Francisco de Lima
e Silva. _Em virtude dõ decreto de 2S de agosto
de _I 834, _que ordenara se procedesse em 7 de
abril do anno seguinte á eleição do regente,
segundo a lei do acto addici~:mal, fez-se a eleição
. em todo o imperio.

Dividirão-se os votos-entre dous candidatos:
o padre -Diogo Antonio Feijó e Hollanda Cavalcanti; porém conseguindo o primeiro m-aioria de
votos em onze províncias, emquanto seu co mpetidor ape nas reunio em sete, foi o primeiro declarado regente; e, em r 2 de outubro, comparecendo
.ao senado, tomÕu posse do cargo e prestou juramento .
Pt·estado o juramento> leu o p_res idente da camara vüalicia a proclamação da a_ssemb léa
legi slativa annqnciando á nação quem era o novo
regente.
Ao mesmo tempo em que era convidado a
tomar posse d o elevado e honroso cargo 'conferido
pela tnção, recebia Feijó o officio communicando-lhe sua nomeação d e bispo de Múianna ;
logo, p-orém, que assumio o poder ordenou que
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se guardasse esse decreto na secretaria, e não" se
fizessem as participações do esty-lo.
Na mesma occasião havia sido escolhido
para a s~de vaga do Rio de Janeiro o padre
Antonio Joaquim de Moura (*).
Francisco -de Lima e Silva, que tinha na
farda a alta divisa de general do exercito, onde
gozava de merecida e valiosa influencia, e ficara,
por morte d e um dos regentes e ausencia de
·OUtro, encarregado elle SÓ do poder executivo, '
passou o bastão do supremo mando a um padre,
sem a menor resistencia, sem violencia, nem
apparato de guerra.
Cingio-se á lei, devolveu a auctoridade legitima a quem d e direito pertencia; como militar
brioso curvou-se á lei e sujeitou-se ao eleito do
paiz, praticando d este modo um acto nob re e
honroso para si e para SLta pati·ia.
Organisado novo ministerio dirigirão o regente e seus ministros um manifesto ao po vo ,
em 24 de outubro, expondo o programma de
sua 'política.
Em um dos paragraphos desse manifesto
dizia o novo governo :
« A escolha de empregados publicos ami(") Veja Historia do Brazil de 1831 a 1840 pelo conselheiro Pereira
da Silva.
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gos de nossas instituições, caracterisados pela
sua probidade e aptidão) será um dos principaes
cuidados do governo ; elles serão aproveitados
aonde que'r que se encontrem, quaesquer que
tenhão sido até agora as suas opiniões, ou o partido a que tenhão pertencido.
« O homem de probidade deve considerar-se
seguro no seu posto; elle encontrará no ~governo
forte protector contra a maledicencia e a calumnia.
cc Nossas relações externas serão mantidas e
ampliadas ; mas o governo está firmemente resolvido a não sacrificar. em caso algum a honra
nacional. ))
Ninguem melhor do que o padre Feijó conhecia a posição critica dos negocias, e ninguem havia sobre si acarretado maiores odi()s
de uns, e attrahido tnais sympathias de outros.
Suspirava-se pela paz 'e por providencias que
punissem o crime e apoiassem as leis; , e sabendo todos quaes os funestos resultados das
commoções intestinas desejavão com anciedade
a ordellf.
Pareceu ·acalmar os desgostos .e contentar
os animas a proclamação do novo governo aos
Brazileiros, na qual tudo se promettia, davão,..se
as mais gratas esperanças, e manifestavão-se
todos os principias de justiça · e de tolerancia ~
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Apparecerão, porém, motiv_os de clamores, e
despertarão desconfianças os morosos e mesquinhos soccorros· enviados a reprimir _a revolucão do Rio Grande do Sul.
'
No dia seguinte á sua subida ao poder,
encerrou ·a regente a assembléa geral, cujo
trabalho foi nesse anno pouco proveitoso á
nação.
Explicando esse facto, diz Evaristo da
Veiga:
«Uma maioria mal organisada,_ e que pa·
recia não co:1hecer íim commum, retalhada cada
hora nas votações mais importantes, não podia bastar para que a suprema direcção dos negocias fosse regrada .e segura. >>
No fim da sessão a camara dos depu~a
dos manifestava claramente em seu seio a exi.stencia de tres ·g rupos distinctos ; primeiro a grande
fracção da antiga maioria, segundo. a antiga oppo·
sição, terceiro um partido medio .ou central,
cüjos elementos, pouco_ e pouco e sem desígnio apparente, forão-se condensando. Nestas circumstancias, não admira que se sentisse o corpo
legislativo entorpe.cido em sua marcha, e a formação de um ter~eiro partido n'um~ camara
·pouco numerosa, e onde as maiorias, desde 1831,
nunca excederão de dez a quinze votos, como
observa: Evaristo, não podia ·deixa: r de ser fu- -
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nesta e de pôr obstaculos ao andamento regular dos 11egocios.
Desde outubro de I 834, mostrara o periodico Sete de Abril o desejo da formação de
um terceiro partido no seio da camara, e pa- ·
recia que a norma que se procurava dar a esse
partido _era o mais decidido apoio á fór_ma mo··
narchica, e aversão ás exageraç ões populares
maior e mais saliente do que nos doLls partidos que em I 834 existião no corpo legislativo.
Dizia o Sete de Abril, que · esse partido havia
d~ ser eminentemente monarchico, -o symholo
do justo meio, o pensamento - da verdadeira
moderacão e a ancora
da salvacão do Estado.
Para patentear seu amor á monarchia co- ·
meçou aquelle periodico a advogar a idéa de
ser a regencia do imperio transferida á princeza
imperial D. Januaria.
Referindo-se á esta -i0éa política dizia Evaristo da Veiga.
« O Sete de Abril assevera que do Norte ao
Sul, do Poente-·ao Oriente uma-só voz se ouve, e
que esta- voz reclama a regencia de uma menina
de quinze annos, como se alguem pudesse acreditar, depois de alguma reflexão, que a regencia
nesse caso é conferida de facto á joven e inte~
ressante princeza. >>
Além desta divisão de partidos que emba-

.
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raçava os negocws em discussão na assembléa
legislativa, prolongando os debates e suscitando
lutas políticas, tornara-se agitada e vehemente a
imprensa activa. Contavão-se em todo o imperio
cincoenta e seis periodicos, e, exceptuando cinco
-que erão scientificos, entrega vão-se todos os outros
a questões políticas.
Todavia alguma~ leis importantes vototl o
poder legislativo, como a do meio c.i rculante,
que attendeu aos clamores do povo: ao do cunho
do cobre falso e ao cambio existente entre província e provincia. Discriminou no orçamento.
a renda provincial da renda da nação; approvou
o projecto declarando que a rainha D. Maria li _
havia perdido o direito de successão á corôa do
Brazil, e que seria D. Januaria reconhecida princeza imperial.
Tornarão-sé salientes dous. projectos ê::lpre·
sentados na camara temporaria : o de Ferreira
França pretendendo substituir a republica ao
governo monarchico constitucional, . e o de Raph~el de Carvalho separando a igreja brazileira
. da igreja romana, ficando o supremo sacerdoçio
incluído no governo.
Expendeu o presidente da camara ponde.rosos motivós, pelos quaes não podid sujeitar a~
apoiamento semelhantes proposições ; mas ence- ·
tada a discussão: decidia a assembléa que se vo-
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tasse sobre o projecto de Raphael de Carvalho,
e apenas se levantarão à auctor e mais outro
deputado.
.
Lançando a vista sobre a vida do imperio,
neste armo, veremos que não foi muito animador
o estado social, e que alterou-se a paz em differentes províncias.
Se na Bahia àppareceu o levantamento de
escravos, em Pernambuco uma facção empunhou
armas para depôr o presidente .. Após horrorosas
scenas·de carnificina, nas quaes foi assassinado
o presidente Lobo por parti dar i os de Malcher, e
este pdos de -P edro Vinagre, separou-se a província do Pará ·do centro do imperio e ficou do·
minada pelos tapuios. No Rio Grande do Sul
pronunciou-se Bento Gonçalves contra o delegado
do governo, e er:trando triumphante em Porto
Alegre obrigou a primeira auctoridade da província a ausentar-se para a côrte. Mas no meio
dessa anarchia, que parecia estender-se por todo
·o paiz, notou-se certo desenvolvimento no espi·
rito social; crearão-se algumas associações scien·
titicas, industriaes e políticas, e em 21 de dezembro installou-se 119 paço da cidade, com a
presença do imperador, a academia imperial de .
tTJediciúa.

VI
I836
Expedição enviada .ao Pará. Domlnio dos tapuios. O Brigue
inglez Elio. Devastações na proviacia. O general Andréa.
Pacificáção da provincia . O Rio Grande do Sul. Araujo J.Übeirõ e Bento Manoel. A assembléa provincial. Diversos
combate~. Providencias do governo geral. O presidente
Elisiario. Proclamação da republica. Combate do Fanfa.
Caracter definitivo da republica. O Estado Oriental. Lei
de habtas-corpus concedida a chefes rebeldes. Motim popular
na Bahia. Agitação na provincia de Sergipe. Corpo de
urbanos. Lei de impransa. Aprinceza D. ~an ua ria. Desaccórdo ·
do parlamento e da regencia. Incendio e roubo do thesouro
nacional. Credito de dous mil contos de r éis. Questão coin
a Santa Sé. Aspecto geral do paiz.
~artirão em 1 o de janeiro da capital do
imperio para o Pará os t·r ansportes _Industria e
Jupiter e o brigue de guerra Bra:r_ileiro com os
officiaes de todas as armas e tropa de desembarque; era q força de terra superior a dous mil
homens, é a esquadrilha composta de uma corveta e _de quatorze vasos pequenos, contendo
todos mil praç-as.
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Senh?res da capital da província, fortificarão-se os tapuios nos pontos mais convenientes,
e, atacando a alfandega, roubarão dalli o qué
encontrarão de precioso. Vivendo em _completa
anarchia, não observa vão ordem, nem l~i alg.uma.
Fuzila vão nas ruas e praças a quem lhes aprazia,
e arrombando casas e lojas apossavão-se de tudo
que nellas encontra vão. A' uma unica pessoa guarda vão algum respeito : era ao bispo, a cuja
sombra acolhião-se muitos infetizes. Corno se
não bastassem . estes males para opprimir o
povo, veio a peste com o cortejo da morte enutur a cida : b ; appareceu a varíola e aos milhares contarão-s~ as victimas. Entre estas foi
incluído o padre Casimira, secretario e mentor
do intruso presidente Partilho; que de soldado
raso arvorara-se erh command ante das armas.
Para pintar a degradação a que chegara
cidade e a anarchia em que vivia, basta repetir
que um preto chamado Patri9ta aspirou á presidencia.
- ·
Dividirão-se os facciosos em dous partidos,
que si se conservarão em respeito não foi por.
não amarem a luta e o sangue, mas por não se
reconhecer cada um delles com força para supplantar o outro.
,
, Além da capital, estavão os r~beldes senhore~·
de toda a costa das Salinas e de diversos rios.
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Acontecendo chegar ás Salinas o brigue
inglez Elio, carregado de 9-.r mamento por conta
do governo ,imperial, fundeou á espera do pratico . .
.Mandando um escaler á terra buscai-o, apossarão-se os rebeldes do escaler, matarão aguarnicão,
forão a bordo, assassinarão
o capitão e• o
>
•
resto da gente ·e levarão o navio .para a praia,
onde desembarcarão o armamento, que importava em cincoenta e.dous contos de réis.
O intruso presidente Eduardo Angelim enviou uma representação ao marechal Manoe l
Jorge,· ameaçando lançar fogo aos principaes
edificios, _já providos de· combustíveis, e
queimar a cidade para então abandonai-a. Emquanto fazia tãu barbara- cmeaça procurava estender seu dominio qa província.
Marcharão os rebeldes contra a povoação
de Collares ·; porém forão repellidos, deixa ndo
no lugar da peleja quatorze mortos.
Tornou esta victoria franca a cü"mmunicacão
'
entre Cametá e o Alto Amazonas, sendo abastecidas as tropas legaes '"lue até então tinhão soffrido
privações, çl.e sorte que a carne de vacca que
custava em Cametá quatrocentos réis a libra
baixou a quarenta réis.
Investirão os rebeldes por mar com diversas
embarcações e trezentos homens a povoação de
Abaeté. Avançarão contra elles tres navios, e
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atacados de improviso, · derã~ apenas os p~i
meiros tiros> ficando em poder .do governo todos
os barcos, sete bocas de fogo, granadas e espingardas. Lançando-se ao rio para buscarem salvamento, perecerão muitos revoltosos alcançados pelas balas inimigas e outros forãÕ ·. aprisionados.
Atacados de novo no engenho da viuva do
Valle, em frente á villa de Ahaeté, perderão elles
quatro peças, armamento: diversas -embarcações
e tive1'ão diversos mortos e feridos.
Nessa pugná pertinaz ião tambem se ra- ·
reando as fileiras do e:((ercito legal.
Prevendo Eduardo Angelim que inesperadamente poderia ser atacada a cidade por forçás
'supe~iores ás suas, acautelara::-se em embarcar
em uma escuna fundeada em frente da cidade, e
prompta a dar a vela ao primeiro alarma; com
destino ás cabeceiras do rio Acará, ·muitas fazendas e outros objectos de va~or.
Achavão-se as cousas nessas circumstancias,
quando chegou o présiciente Andréa, que tra_tou
logo d~ tomar posse do governo na ilha de
Tatuoca c perseguir os rebeldes. Bateu-os em
varios pontos, mandou bloquear a cidadé que
Eduardo c seus partidarios abandonarão, fugindo
em p?quenas embarcações para a embocadura
do Carnapijo.' . Fizerão-lhes fogo nessa occasião
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os vasos de guerra e tomarão-lhes um dos
navws.
Saltou o p-residente ,A ndréa em .terra com
quatrocentos homens, fazendo desembarcar o
resto da força no dia seguinte.
Retirarão-se para a capital do imperio o
ex·preside1~te Manoel Jorge e o chefe de _divisão
Taylor.
Officiarão os rebeldes a Andréa· pedindo
amnistia geral para os compro'J1ettidos na revolução, _ que assim deporião as armas. Respon.;.
deu-lhes o president~ não estar auctorisado a
publicar amnistia alguma, e quenem o proprio ·
governo o poderia fazer sem assentimento do
poder legislativo. Replicarão elles que implorasse da assembléa a graça pedida, suspendendo até essa data as hostilidades. Retorquia o
presidente não estar em seu arbítrio semelhante
resolução, porém se quizessem obter amnistia ~o
corpo legisla ti va escolhessem qualquer 1ugar onde
pudessem esperar resposta á sua supplica.
Derão-se ~::mtras trocas de officio, até que
vendo Eduardo a impossibilidade de chegar a
um accôrdo, proclamou a.os Paraenses que se
retirassem.
Mandou o presidente atacar a povoação
de Vizeu, que foi tomada; _restaurou toda a
costa da província até o ·Maranhão, sendo os re·
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beldes batidos em Guajar'á, Capim e outros pontos. Fugira Eduardo com os seus para Acará;
porém, perseguidos internarão-se para o centro;
debandando-se muitos e cahindo outros prisio_
neiros, de ·sorte que com aquelle chefe ficarão
apen~s duzentos' a trezentos homens . .Havíão sido
mortos, presos ou dispersados em differentes pon1os da . província mais dé ·dous mil rebeldes, e
o resto prócurara abrigo -no Alto Amazonas.
Enviado o major Luiz de Souza par~ ailha de
Marajó, occupada pelos revoltosos, levando em
quatro embarcações força sufficiente de infan-_
teria e cavallaria, colheu . dessa expedição victoria assignalada ; bateu o inimigo, apprehendeu
I
cmcoenta de seus adeptos, tomou quatorze peças
de artilharia e cincoenta espingardas . Marchou
em s ~guida contra Eduardo até ás nascenças do
rio Acará, onde foi este destroçado, recebendo
diversos ferim entos. Tomada a villa de Oeiras .e derrotado Eduardo, vió~se obrigado a fugir,
levando em sua companhia só sua mulher e
irmão, até que foi preso pelo capitão João de
Mello.
Remettidos mais tarde Eduardo .Angelim e
Pedro Vinagre para o Rio de Janeiro, · chega-·
rão á esta cidade na escuna Brasilia, em 4
de abril de 1837. Esteve o primeiro ,dez annos preso na ilha de Fernando ·de Noronha,
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até ser amnistiado. {*) . Pa.rece que o segundo
foi -condemnado a igual pena:
·Aproveitou à outros revoltosos a ammst1a
concedida P<?r crimes políticos . pela assembléa
geral em I 836.
Estando em sua alçada recompensar áquelles que ma~s o havião auxiliado na occupação
da capital da província, promoveu o general
Andréa· a capitão de mar e guerra o capitão
de fragata Mariath, a tenente-coronel o _major
Luiz de Souza, e a outros officiaes conferia diversas patentes, sendo todos. estes 'postos approvados e referendados pelo governo da regencla.
Depois de viver muitos niezes em luta
fratricida, de paver nadado em -sangue, entregue a selvagens, foi a. província qo Pará res~
tituida · ao . seio da união brazileira · pelas victorias successi:vas do general Andréa; co1_1seguindo
sua vontade, energia e presteza o que outros
não havião obtido.
Não deu quartel a.o ínimigo, perseguia-o em
seu retiro, através dos rios e montanhas, pe-

. ., .

(") Era Eduardo Ft,ancisco Nogueira Angelim natural do Ceará.
De commaridan te do corpo policial chegou a empunhar o bastão
de pre_s idente da provinda. Pereceu na idade de 68 annos, em 19
de jul]).o de 1882, eÍ:n seu engenho da Madre de Deus, onde ordenou fosse f!SJ.l jazigo.
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netrou nas mattas e · no mais recondito lugar
foi buscai-o. Emquanto vio· diante; de si o
Çldv~rsario não descansou, e tão feliz foi na
. lut~, que conseglilio anniq1.1ilar os revoltosos, e.
:sorprender e prender seu chefe. Pacificou a .
p'r ovincia e unio-a ao só lo . do imperio, pre. stando assígrialé!dO se_rviço ·á integridade da naç.ão ~
- . _ Accusàrão-no na camara dos _<repütad9s de
é).busos é attentados praticados contra.~o ·inimigo
selvagem·; ma~ -elle defendeu-se com nobreza e
d_'ignidade, não negou sua coFJ.ducta aspera_, e
provou . a Qecessidade .do rigor e dos actos mais
cen?lilrados.
Se,, a reget1cia trina mostrara-.se frouxa e
demorada em abater essa revolta excitaçia por
homens de· ínfima classe, · e que dera lugar _a
scena.s horrorosas que envergonharão a nação,
comprehenpeu o governo do padre Feijó que
devia debellar com força o mal, e os louros
..
do triumpho couberão a seus esforços,
·Se- esta revolta ·teve . erri seu coméco
certo
·
.
caracter político, tornou-se depois lut~ de éastas.
Revoltarão-se os sertanejds; os cabanos. contra os ·
homens brancos e ricos, a cla~se rustica e feroz
enr;heu-se · de odio contra <;t êla.sse branca e dinheirosa; tornou:-se a lut?·. social e praticarão-se
·Cruezas e abominaveis attentados, que erúorpe- _
cerão o desenvolvimento da pr0vincia.
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O propno governo · central, reconhecendo
talvez ' que alli não se combatião princípios, enviou tropas, . embarcações,· petrechos e generaes
para subjugar as classes barbaras e menos uteis,
que dev~tstayão a província, emquanto mostrava-se brando com os revoltosos do Rio Grande
·do Sul, para onde a pena:, mandou um presidente
com algumas munições e uma pron~essa de amnistia aos rebeld€s.
Esse presidente, tomando posse na cidade
do Rio Grande, proclati.1ou aos Rio-Grandenses,
congratulando-se por estar salva mais esta vez a
.integridade do imperio, e que se as palavras do
governo imperial erão paz e conciliação, igual
seria sua divisa.
Bento Manoel, parente e amigo dá novo p're.sidente. ·afastou-se dos sediciosos e declarou~se
pela -c~ usa. . legal. Offi.ciou á camara municipa I
aa cidade do Rio Grande annnnciando que, em
attenção ao procedimento dessa municipalidade,
que desapprovara · a conducta daquelles que
obstarã0 a posse ao D.r.. Araujo Ribeiro, como
fizerão . as camaras münicipaes de Pelotas e Villa
do Norte, elle, contando ~Oql todos os honrados
Rio-Grandenses, pl.1blicara uma orden1 do dia ao
exercito manifestando sua adhesão á causa nacional. Em offi.cio ao presidente affi.rmou-lhe
que as comarcas do Rio Pardo, Missões e Muni-
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cipio do Triumpho reconhecião a elle presidente
como legitimo delegado do governo, que detestando o partido republicano, estavão promptas a
march!lr . â capital, e·que d~ igual pensar estavão
os commandantes e _soldados do segundo e terceiro corpos de cavallaria de primeira linha, .a
cuja frente se achava como commandante das ·
armas.
Emquanto se congraçava deste modo com a
primeira 'auctoridade da íJ'rovincia, publicava
Bento Manoel ordens do dia em que reconhecia
a auctoridade de Araujo Ribeiro, estando prompto
a combater outra qualquer que o partido republicano intentasse levantar ou sustenta r.
·
De Porto Alegre partio uma commissão-da
assémbléa provincial, e d irigindo.-se a Araujo
Ribeiro, annunciou querer conhecer as intenções
do governo central.
Sciente da proclamação do governo, manifestou a com missão sentimento de não ter poderes
sufficieiltes para desde logo dar posse ao presidente, porém que ·não ·duvidaria seria immediat{lmente acceito em ·Porto Alegre, já que ~ra
intenção' da regencia lançar um véo sobre o
.
passado. _
Emquanto procedia a ç:ommissão desse
modo, émquanto , se queixava a assembléa pro·
vincial de Araujo Ribeiro, por não haver respon-
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dido aos officios do vice-presidente, que considerava legalmente no emprego, porquanto lhe
officiara a camàra municipal para tomar posse,
visto as respostas_e ausencia dos que o precedião
na ordem numerica; emquanto pregava de"5pejadamente a républica o periodico Continentista,
publicado na província, lavravão os deputados
rio-grandenses, que se achavão na capital do imperio; um protesto contra todos os actos praticados pela assembléa de sua provincia 1 e contra
todos e quaesquer actos tendentes a separar
aquella porção do imperio da grande união brazileira.
Patenteando a assembléa provincial em proclamação endereçada ao povó seu desgosto por
ter Araujo Ribeiro tomado posse na cidade do
Rio Grande, sem se dignar ao menos dirigir uma
só palavr~ áquelle .corpo legislativo, que se acha va
reuni~o,- officiou o presidente á assembléa communicando sua ,posse.
Nomeada uma commissão encarregada de
. dar parecer ácerca desse officio de Araujo Ribeiro, ~m que communicava haver-se empossado
do cargo na camara municipal da cidade do Rio
'
'
Grande, upinou se officiasse áquelle delegado
do governo protestando contr:a a illegalidade de
seri1elhante acto, que só se poderia executar
perante a assembléa, estando ellà .reunida, e no
r

. '
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caso contrario perante a municipalidade da capital.
. Recommendou mais que sem perda de tempo
viesse Araujo Ribeiro empossar-se legaimente até
I 5 de fever~iro, época até quando se 'cons~rvaria
a assembléa eni. sessão.
.
Foi tambem de parecer que se representasse
ao governo c~ntra a infracção da lei commetüda
pelo seu delegado, e se proclamasse ao povo
exhortando-o a permanecer tranquillo e a confiar
nas providencias que havia a regencia de dar em
prol do socego da província.
Officiando ã assembléa a Araujo Ribeiro
para vir até I 5 ·a e fevereiro tor;n'ar posse do
cargo, respondeu elle que é a assembléa
quando reunida, ou a cúnara municipal que tem
obrigação de dar posse ao presidente, e não. ~ste
de a tomar na camara ou na assembléa. Accres·
centou que seria 1,1111 absurdo em. muitos casos a
intelligencia contraria, e que ensina a poa herme-·
meutica que não é verdadeira a intelligeri~ia de
uma lei- quando della póde resultar absurdo ;
. a-ssim; quando tomou posse da presidencia fóra da
capital praticou elle um acto que as leis pe~mit·
tem.
Conhecida esta resolução decidia a assembléa
que o presidente fosse processado.
Em officio ao ministro da justiça partici.pou

-
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Araujo Ribeiro qu_e tencionava ir á capital ratificar süa posse, a convite da assembléa provincial,
bem que soubesse que tramavão conspirações
para que esse acto jámais alli se executasse,
ou a realizar-se para que foss~ elle compellido a
demittir_.se da presidencia . no dia immediato ;
mas que haverido recebido a accusação com que
a assembléa determinava mettel-o em processo, e
com que se preparava a r:ecebel-o como um cri~
minoso, reconhecera impraticavel sua ida á capital, assim como chamar ao dever e á ordem a esse
partido exaltado. Accrescentava que lhe expro·
bavão os revoltosos aquelle passo como falta de
execução da lei, pelo qLte julgava necessario que
expendesse o governo sua opinião a respeito. Não
consta que én viasse a regencia resposta alguma a
seu delegado.
Apressou-se a camara n1unicipal de Porto.:
Alegre em officiar a Bento Manoel para que não
se approximasse da capital com força armada
afim de não exasperar os animos do povo, e de
evitar . coüsequencÍélS funestas, poi~. a capital
achava-se tranquilla. 'Ponderou-lhe que se Bento
Gonçalves reunira por ordem do vice-presidente
os guardas nacionaes 'de seu . commando tôra
com elles bater as forças retrogradas, compostas pela maior -parte de ~llemães, que juntos
em Sant'Anna perto de S. Leopoldo ameaçavão
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com mão armada aggredir a .Porto Alegre - e pôr
em pratica barbara reacção contrà o partido
naci~nál; mas que havião sido dispersas essas
forças, e _~esq,e então se .conservara tranquillo
todo o município.
Entretanto de accôrdo com Bento Manoel
decidira-se Araujo Ribeiro a atacar Porto Alegre.
Marchou sobre esta cidade ; m11s recebendo em
caminho as proclamaÇões d~ Bento GonÇalves
excitando seu partido a apoderar-se da cidade do
Rio Grande, retrocedeu para alli, proclamou ao
povo animando-o, e tratou de reunir e armar ~
maior porção de gente para elle por um lado e
Bento Manoel por outro investirem contra o
chefe rebelde.
Com poüco discernimento e cautela procedera o presidente, porque · antes de dispô r _de
força suffi.ciente, contando apenàs trezentos
homens, e seu parente mil na · Cachoeira, movera-se pé_lra- a~saltar a capital, onde dispunhão
os rebeldes de grandes meio_s de défeza.
Mais tarde lançou elle mão de providencias
que dev:eria ter adoptado logo.
Mandou interceptar por aguas a communicação e toda a correspondencia com a primeira
cidade da província. Officiou á assembléa _provincial que usando dos direitos que lhe competião,
á vista da lei do acto addicional, reso!vera encer:

.J
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r.ar a presente sessão extraordinaria da mesma
·assembléa por ac;;sim o exigir o bem da-província.
Dispensarão os rebeldes do commando das
armas'a Bento Manoel, investindo daqu elle cargo o
major João Manoel de Lima e Silva, c á frente de
peqnena força afastou-se Bento Gonçalves de
Porto· Alegre.
-Enviado o tenente Silva _Barbosa para des_truir oJorte de Itapuan, nada conseguiu por
encontrar -forte resistenCia ;_ e na volta desembarcan-do no_.Estreito com poucos companheiros
forão ellc e os seus assaltados e mortos .
. Emquanio prôcurava reL1nir gente para
engrossar seu partido, suspendia o presidente ao
coronel Nettb _ ~o commando da guarda nacional,
por haver reunido os guardas n~cionaes, contra·
a expressa _disposição da lei) tambem a B~nto
Gonçalyes por exercer attribuições que não lhe
competião, quer convocando e proclamando - a
guarda nacional, quer praticàndo acto~ con1o
. commandante !>Uperior da mesma milícia
toda -provi.ncia, quarido a lei de -28 de agosto
de r83r, que creousemelhante emprego, restrin·
gio-o aos li~;nites de um só _municipio.
Sempre ·em luta com o delegado do governo, dirigira a àssembléa provincial uma representação á regencia expondo .os acontecimentos.
e nomeara uma deputação parà solicitar as me-

e
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didas capazes de restabelecer a pc;tz e a ordem.
S~ assim procedia, não ousando romper abertamente com o governo central, e deste espe. rando medidas conducentes a harmonisar a
província com todo o imperio, .julgava-se o
vice-presidente auctorisado a conceder pensões
ás viuvas dos cidadãos mortos no ataqu.e do
Artoio-:Grande, e a éstabelecer _o imposto de
cem a · duzentos mil ' réis aos donos d.e casas de
negocio que tivessem caixeiros estrangeiros.
Tornara-se encarniçada a guerra civil. Foi
derrotado Bento Manoel no arroio Capané, e
teve de fugir apressadamente, deixandono aca_mpamento mort0S e prisioneiros.
Em breve ficoú toda a província em arm1;1s.
Unindo-se com Silva Tavares que regressara do
- Estado Oriental, investio Bento Manoel no arroio Rosario contra os rebeldes queforão desbaratados, perdendo mais de vinte homens, e
entre feridos e prisioneiros sessenta. · Entre estes ficou Corte Real commandante da força (~)
Dias depois ferio-se outro combate no passo
dos Negros, junto ao rio S. Gonçalo, contando
os rebel~es setecentos homens: quando o partido do governo ·só dispunha de cento e setenta.
Pelejarão tres horas homens da mesma nação,
(') VejaHistoria da Republica Rio-Grandense, por Ass,is Brazil.
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do mesmo sólo, p<_?rém agora inímigo ~ pela irascibilidade p olítica qu~ dominava a prov íncia,
e sahirão ·vencidos os governistas, que entre
mortos tiverão desesete, diversos ferid o:; e mais
·d ~ vjnt~ prisioneiros, incluídos nestes o coronel Ãlbano, que foi fuzilado pelos re voltos0 s .~·
Não procederão elles do mesm o m odo com
Marques de Souza, que sorprendido em f\:lotas, foi preso e. remettido pa ra Porto-Alegre. · ,
Nada desculpa o acto violento dos rebeld es com
o coronel Albano, que, apezar de rião ·se i· militar, abraçara a causa legal e · por ella combatera ou por convicção, ou por conveniencia. E' sempre honroso respeitar o adversario
vencido.
Cahira
poder da revolução o munici i)iO
de Pelot<?-.s, ficando apena s ao governo legal a
cidade do Rio-Grande 'e a vi_lla de S. José do
Norte.
Acordarão a actividade , da regencia as noticias dessa guerra civil chegadas á capital do
imperio. 'Immediátamente fei sahir ·uma expedição composta de tres va~"lores de guerra .e
de um tr~nsporte cotn gente de desemba:que
e de artilharia. Devião incorporar-se á estas
cem praçéis, que marcharião de S. Paulo, · e .
t~m parque completo de a-rtilharia. J:'orão no. meados con1mandante da força expedicionaria,

em
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e tambem presidente da província do Rio-Grande, o brigadeiro Antonio Elisiàrio, e ·chefe das
forças navaes o capitão de mar e·guerra Greenfell. Ordenóu o governo que assumisse Silva Tavares o comma'1do superior da ·guarda
nacional da província, e Bento Manoel. o c om, ·mand<? das armas. Mandou dissolver tres corpos
de cavallaria, um de caçadores e um de . artilharia a cavallo, todos de primeira linha, ·e
pertencentes á guarnição da·província, por haver
grande parte de sua officialidade tomado parte
activa na rebellião. Dentro de tlm prazo, que
lhes seria marcado, apresenü1r-se-hião os officiaes dos corpos dissolvidos ao presidente da
província, incluindo com especialidade na or:dem ,em q uesfão ·o . coronel Bento Gonçalves e
o major João Manoel, que , serião presos e remettidos para a côrte . Mandou que cessasse o
expediente da alfandega de Porto-Alegre e se
removesse a thesourar'ia para a cidade do Rio_- ·
Grande, emquanto estivesse a capital em poder
dos rebeldes, e que fornecesse a ·guarda nacional do m_u nicipio da côrte quinhentas prqças ·
de infanteria para serem destacadas n'aquella
prOVlllCla.
- Procurara João Manoel apoderar-se de um
-navio a vapor _e de. duas canhoneiras de guerra,
estacionadas no rio S. Gonçalo; mas desta sua
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temeridade só lucrou receber um ferimento que
_
o trouxe muito tempo prostrado.
Excitados em Porto-Alegre pelo major Marques de Souza e Gaspar Menna o _oitavo bata- .
lhão de caçadores alli destacado, os soldados
aprisionados ·em Pelotas, e muitos cidadãos levantarão-em r5 de junl;w o primeiro grito a fayor
da legalidade, e ninguem ousou resistir-lhes.
Farão libertados os officiaes aprisionados
pelos rebeldes, e pr~sos e enviados para a côrte
o vice-presidente Marciano, o coronel Silvano e
outros chefes. Assumio Marques de Souza o
commando da tropa.
Logo qu~ teve noticia deste acontec_imento
mandou õ presidente sahir para a capital o tenente
Medella com cinco navios, ·afim de tomar as em·
barcações que os revoltosos havião armado e
ajudar o movimento patriotico alli despertado.
Praticarão os rebeldes diver$OS esforços para
se apossarem de -Porto Alegre ; porém a presa
não lhes voltou mais ás mãos. Tres vezes tentou
tornai-a Bento Gonçalves, mas outras tantas foi
repellido. Investindo a cidade por mar e por
terra, empenhou um combate de tres horas, do .
qual sahiõ vencido, deixando no t heatro da luta
muitos mortos e feridos, emquanl:o pouco sensíveis farão as per_das das forças legaes.
- Transfer-ia-se o presidente para a cidade res-
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gatada; alli tambem se apresentou Bento Manoel
com mil e quatrocentos homens, , emquan'to com
treze vasos de g~1erra e duzentos homens ia
Greenfell Jorçar o porto de Itapuam~
. Conquistada esta posição que abrio caminho
entre a pri:meira cidade da ·província e a' do Rio
Grande, deixou Bento Goncalves as fortificacõ~s
que erguera proximo áq~{efla, e - foi ent~·in
cheirar"'se na·. capella do Viamão.
Causara desagradavel sensação. na província
a escolha do brigadeiro Elisiario para presidente.
Com esta noticia reunirão-se os cidadãos mais
distinctos da ci.d ade do Rio Grande e concordarão
em mandar á corte o vice-presidente Vieir~ da'
Cunha com uma re;>resentação em que se pedi~se .
fosse revogada aquella medida, que acarretaria
males,· e se requeresse a persistericia de Araujo
Ribeiro no cargo. Se não fosse possível essa
concessão, se nomeasse outro qualquer que não
,
.
o brigadei.ro Elisiario.
Apezar da camara municipal ter solicitado
de Elisíario que retàrdasse a apresentaç<'!o dé sua
carta. de presidente até que deliberasse o-governo·
sobre a representação que lhe havia sido ende. reçada, não annuio eÜ~ e tomou posse da preside.ncia. Então en.viou . a· municipalidade uma
deputação a Araujo Ribeiro para que permanecesse na pi·ovincia ; ao que este annuio.

'.I
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A regencia, que deixara progredir a revolução sem procur~r aj:mfal-a ein príncipio, ella
que declarara no seio da representação nacional,
referindo-se ao Pará, que seria, arrancado ou por
bem ou po,r mal ás feras que o dominavão, mostrara certa contemplação para com os revqltosos
de Porto Alegre. Manifestara-se remissa erí~1•en
yiar ~occorros, de sorte que se dizia que por.ser
ministro da guerra o Ít'mão de um dos revoltosos
procedia desse modo (*), e ainda agora patenteou
fraqueza .consentindo que se con.servasse Araujo
Ribeiro na presidencia.
· Regressando Vieira da Cunha com resposta
favoravel, tomou de !lovo Araujo Ribeiro posse
do cargo ; retirando-se Elisiario, cujo governo
durara pouco mais de vinte dias. Passou na mesma: cathegoria para a província de Santa Catha·
.
nna . .
Mandando Bento Manoel fazer um .reconhecimento á posição dos rebeldes, pôde tomar-lhes
duas peças; porém ·atacada sua columna pela retaguarda, teve de fugir sóffrendo perdas de mortos
e feridos.
.
Havião os chefes rebeldes João Manoel e
Crescencio se.fortificado em Pelota~. , Nas mar-

I

\·

(') Era mi~fstro · da guerra Manoel da Fonseca Lima o Silva ,

I
\
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gens do Seival foi acommettido Silva Tavares
pelas forças ao mando de Netto, sendo aquelle
-derrotado (:Om a perda de cento e oitenta homen's,
além de _ses'senta feridos e mais de cem prisioneiros. Depois de tão estrondoso desbarato pro:..
- curoqfugir Silva Tavares para Jaguarão, quando,
sorprendido por David Cana varro, foi preso com
diversos officiaes e soldados. ·
P~rece_ que considerado o combate do Seival .
pelos revoltosos como um de·seus mais g}oriósos
feitos, exaltou de tal modo os sentimentos do
general vencedor, que este, em p~oclamação de
I I de setembro, dirigida á sua brigada no campo
do Menezes·, inçitou os seus a ·proc_lamarem a
republica. De- feito, no dia seguinte, no acah1pamento . volante - da ·co~ ta do rio Jaguarão,
achando-se a brigada em grande parada, e pre~
sentes Netto e seus officiaÇ!s, foi declarado que
daquella época em diante se constituía à pro- .
vincia em' nação livre e independente corri o
titulo de republica Rio-9-randense.
Foi es,te o primeiro brado franco do movimento ÍnÍCÍad_o na prOVÍncia em I 835 e a COnse ...
quencia logica dessa revolução_pertinaz. Ceçlo, ,
porém, tinha de soffre.r a nova republica golpe
fatal em sua força moral _e physica.
,
Conseguira Bento Manoel reunir um corpo
de tropas sufficiente, e avançando contra o ini -~
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migo, encontrou-o nos primeiros dias dct outubro
na ilha do Fanfa, no rio Jacuhy, e tendo a seu
favor a esquadrilha de Greenfell, alcançou com.:.
pleta victoria. Quinze peça? de artilharia, quinhE!ntos prisioneiros, mais de cento e vinte mortos
e muitos feridos farão os trophéos desse triU:J;npho, que ·poderiarnos chamar esplendido, se tarÚo
sangue derramado não· nos 'avivasse a idéa que
pelejavão homens da· mésma patria. Perdeu o
exercito ·governista quarenta homens, além de
div~rsos feridos. Presos Bento Gonçalves; Onofre,
Modesto e outros· chefes, farão recolhidos ao
navio presiganga em Porto Alegre, e dias depois
remettidos para o Rio de Janeiro.
· Depois da prisão desses chefes cbnstituira-se
Netto cabeça da revolução, o qual, percebendo
abatidos os animas após tão assignalada derrota,
procurou despertar os brios, dar maior sopro ao
movimento republicano, dando caracter,definitivo á republica.
Tratou-se da ' organisaçãb do gov.e rno e da
escolha de. um centro que servisse de base ás
operações.
Elevada a villa de Piratiny á capital do
novo estado, ·reunia-se .em 6 de novembro a mu:nicipalidade do lugar, e procedendo-se á eleição
do presidente da nova republica, coube a maioria
de votos a Bento Gonçalves, e durante s~u impe.

'

H P

15

.

\

'•

226

HISTOHIA PATRIA

dimento ao cidadão Vasconcellos .Jardim. Pa·ra
vice-presidentes forã'o indicados o coronel Domingos de Almeida, Oliveira Gomes, coronel
José Mariano e Paula da Fontoura. Prestov
juramento do cargo o vice-presidente Vasconcellos
Jardim, e nas mãos deste sujeitarão-se á- igual
ceremonia os _vereadores, officiaes ~a camara e
os cidadãos presentes.
Proclamou o novo presidente aos Rio-Grandenses, annunciando a fundação da republica
em Piratiny, Seival e Jaguarão, e creou as r.e particões ·e secretarias de estado do interior, do exte, '
'
rior, da fazenda, justiça, marinhÇt e guerra. Teria
cada ministro o ordenado annual de. 2:4oo$ooo.
Forão nomeados Domingo~ de .Almeida ministi·o
do interior e interino' da fazenda, Ulhôa Cintra
da justiça e interino 'de estrangeiros, , e Jos~ Ma·
. riano da guerra e interino da marinha.
Foi designado o padre Martins Avil:t para
na qualidade de vigario apostolico exercer as
funcçõ'es episcopaes. Admittidas provisoriamente
a constituição e leis do imperio, arvoroú-se o
estan~àrte de fórma circular, com as côres verde,
encarnada e an~arella {*)
- (') Existe no Instituto Historico um lenço com as mesmas-eôres;
tendo as datas celebres d'esta luta civil e o seguinte dístico:
Nos angL1los do continente
O pavilhão tricolor
·
Se divisa sustentado
Por..liberdade e amor.

\
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Regulada a atrecadação dos impostÓs, orga- _
nisadq o exercito, elevados os principaes c~efes
a generaes e outros com promoções nas patentes,
chamados os escravos· ás fileiras dos batalhões,
·sob a esperança da liberdade, conservadas as
auctoridades civis estabelecidas, mas tornando
os j,uizes de direito temporarios no civel, sem
cogitar . dos tribunaes da. segunda instancia, jul- ·
garão os revolucion~rios ter creado um estado
novo.
Apezar de serem considerados livres os escravos que fugião para suas fileir~s, os quaes, ,
reunidos aos corpos de exercito, usavão como
divisa de um pedaço oblongo de panno escarlate .
debruado de verde e amarello, t~ndo no meio as
·palavras em J.ettras pretas-r.e publica ou morte-,
não conseguirão os republícanos formar uma
força consideravel ; ·não excedeu seu exercito d~
mil e quinhentos homens.
. Já não ·efa ' um partido que procurava esmagar o outro, era um Estado que sé erguia para
combater outro regimen e outro estandarte. Já não
se pedia nada ao governo do imperio, hasteava-se
outro pavilhão para guerreai- o çla monarchia.
Era um paiz nascido da propria nação, que se
levantava para fazer fren~e á mãi patria.
, E;xaltados os revoltosos, levados pelas idéas
livres das -republicas ~isi~has, ·pelo 'ardor qüe as
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revoluções sabem atear, sem medirem o destino
de seu v·ôo, abrirão as azas ; não calculando nos
meios nem nos resultados, com pouca confiança
no que 'ião emprehender, elevarão a luta a um
principio, clamarão pela democracia, quando
parecião dever emmudecer pela derrota ; firmarão
um estandarte, qua~1do ·;~ acreditaria que ião
apresenta;r a bandeira da paz, e arr~gantes,
ousados e valentes erguerão a fronte provocando
toda a nação.
O golpe era decisivo, era uma violencia
atirada ao inimigo vencedor ; era o resultado da
fermentação ·das idéas, do desespero d'a causa,
ma~ tambem era um heroismo e era un1a neces- .
sidade. Esses homens vencidos não se curvavão,
e envolvidos em ·um pavilhão novo resolverão
affrontar todos os perigos e todas a·s derrotas ;
e para levantar os animos, abafar os temores,
imprimir novo movimento á revolução, angariar adeptos e dar nova vida e direcção nova '
á guerra civil da província, fizerão nascer um
novo estado de' feicão democratica.
Promulgou o governo republicano o decreto
sequestrando as mercadorias das alfandegas, povoações e casas particulares da província pertencentes aos subditos do governo do Brazil, todos
os predios rusticos e urbanos, gados, escravos,
moveis e embarcações para ~erem ~rreinatados
.
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em hasta publica,. entrando o prod~1cto destes
beris para o cofre das rendas da republica.
Entretanto, em . 24 de outubro , havia sid o
occupada a cidade de Pelotas por ·uma colunma
de novecentos hom ens, retirando-se os rebeldes
para a fronteira~ temendo a approximação de
Bento Manoel; porém infundado fô~a esse temor ,
porque este chefe não appareceu . . Depois da
victoria do Fanfa dispersara sua gent~, e com ·
pequeno numero de soldados dirigira-se para o
lado do Rio Pardo. Esse erro ou .traicão
alentou
'
aos republicanos que, reforçados com os setecentos homens de Bento Manoel, procurarão
emprehender novas operações.
Foi envü1do o chefe Greenfell com algumas
canhoneiras ·e hiates para buscar as familias que
se quizessem retirarde Pelotas, ordenando-se que
marchassem para outro ponto asforças legaes
que alli se achavãoJ em consequencia de saber-se
'que João Manoel reunira-se~ Netto em·Piratiny.
Fizerão de vela para o Estado Oriental al-:gumas canhoneiras para reclamarem as· embarcações que se tinhão alli refugiado com generos
e objectos extorquidos de Pelotas; recusando ,
porém, os Orientaes fazer a restituição, fez o
presipente da provincia navegar para Montevidéo a escuna Lebre e protestou contra semelhante procedimento.

'·
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. Logo que constou á regencia que se ·hayião
commettido na fronteira por auctori_dade.s or'ien·_,
taes algumas ·infracções de neutralidade inter-·
nacional, ·approvou a resolução tomada pelo seu
delegado de mandar á capital da republica um
vaso ·de gllerra, exigindo a satisfação· devida,
como tambem fez partir dous ·navios da armada
para estacionarem em Montevidéo.·
Vindo ter com Bento Manoel ·os republicanos .
Paula da Fontoura e Pedro Soares, auctorisados
pelo chefe da republica para a·presentarem pro-:
posições tendentes á terminação da guerra que ·
assolava a província, foi desprezado 'todo o ajuste,
porque entre a,s clausulas exhibidas havia a de ser
reconhecido aquelle estado livre.
Quando a luta parecia prestes a terminar,
quando se adiantavam os republicanos em propôr condições, não dispondo de corpo ' de ·exercito reunido, que.pudesse fazer 'frente ás armas do
imperio, a~ hes'itaç5es do poder cerltral, os erros,
e fraquezas das auctoridades, e a falta de energia
do poder publico alentaram aquelles, e deramlhes tempo de refocillar e preparar novos recurso~
para a ·guerra, que ainda teria de perdurar.
Recolhidos ás prisões do Rio de Janeiro o
Dr. Marciano e outros chefes requereram e obti' veram habt;as-corpus; pelo que foram soltos.
- Causou este acto mâ impressão na capital
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do imperio, e teve funesta influencia na província
rebellada. Desanimaram os . amigos d~ ordem ;
largaram as a,rmas muitos que haviam prestado
importantes e bons serviços, vio-se sem tropa
Porto Alegre> e o norte sem um soldado para
guarnição.
Procurou a rer:rencia
afastar a responsabilio
.
dade que lhe queriam attribuir na soltura daquelies chefes; julgou conveniente punir o juiz
que procedera de semelhante modo, ~ uspend e n
dó-o para que respondesse em juizo pela prevaricação, excesso e abuso de poder que commettera. Estq,va porem já feito o mal e tudo que
praticasse o governo contra o_juiz seria iúterpretado como violencia de um poder contra outro
poçler.
· . Fique para outras paginas a notic,ia do proseguimento desta guerra . civil, e caminhand'J
para o norte do imperio digamos quaes os acon·
tecimentos alli occorridos.
Approvara a assembléa provincial da Bahia
qu~ houvesse um cemiterio unico, onde se enter·
rassemos mortos. Construido o cemiterio e aspergido com agua benta, ia começ.a r a funccionar
quando appareceram eni. p'alacio as irma-ndades
'de cruz a1Çada e requereram que aos irmãos se
concedesse serem sepultados em suas irmandades.
'
Annuio o presidente espaçando a licença até
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7 de novembro, época da abertura da assembléa,
que resolveria a questão.
Retirarão-se satisfeitas as irmandades; porém
reunido ' o povo em pala cio e vendo ali i um
criptorio com a taboleta indicando a escriptura
do cemiterio ou da . sociedade , que o edificara,
começou a arremessar pedras sobre ella e em
poucos minutos destruio tudo; mostrando-~e
mais empenhadas nesse jogo · as mulheres que
haviam trazido os projectis debaixo das capas.
Entre os vivas ás irmandades e mortas aos maçons, aos pedreiros livres echoou o grito da destruição do cemiterio. Esse grito electrisou a todos
e immensa multidão de mais de tres mil pess()as,
furiosa, exaltada, empunhando machados, alavancas e outros ferros, encaminhou-se para o
lugar do campo santo, e em menos de mna hora
arrasou tudo .e deitou fogo no 'q~e 'podia arder.
E semelhante acto de ignorância, de supers-: .
tição e furia popular foi festejado na cidade com
a illuminação de muitas casas. :.
Uns quarenta homens armados de clavinas e
bacamartes sahirão da villa de sànto A.maro, na
província' de Sergipe) e dirigirão-se á viria das
Larangeiras, onde investirão contra o. quartel de
permanentes, roubando ~rmas ·e munições ·q ue
encontrarão. Praticada esta correria regressarão para o ponto donde havião partido.

es- .
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Tratou o commandante da guarda nacional
das Larangeiras de reunir força para cortar a
communicação com os rebeldes, que se co:Iscrvavão em posição suspeita e hostil. Conseguia
afugentai-os no fim de alguns dias, porem vierão
de novo elles e teve de travar.-se combate em
Sarito Amar.o, o qual. foi disputado e renhido)
até que veio·o anjo da victoria trazer os louros da
luta para os soldados do governo) perdendo os
rebeldes duas peças de artílharia,diversos homens
mortos ·e outros feridos.
' Emquanto se ·da vão nas províncias esses
movimentos e agitações empenhava-se a regen- .
' cia em manter a paz na metropole,receiando que
se fosse a ordem aqui perturbada tornar-se-hia
geral a conflagração, e . perdido ii.caria o paiz.
Creou um corpo de. ur~anos de duzentas praças
addido ao corpo de municipaes permanentes,
sendo seu pagam~nto tirado de uma subscripção
voluntaria, da qual ficou encarregado o chefe de
policia.
Promulgou lima lei contra o abuso de _liberdade de ·imprensa, ordenando que o impressor
que não apresentasse em juizo o editor ou auctor
responsavel, com as qualid-ades exigidas pela lei,
ou que não tomasse sobre si a responsabilidade,
fosse multado em quatrocentos mil réis; e se não
pagasse a multa em vinte e quatro horas , depois
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de requerido por ella, fosse _remettido para a
cadêa.
Reconheceu _ a assembléa geral em 3 1 d{!
maio, cõmo successora ao throno, .a princeza
D. Januaria, que no senado prestou juramento
na qualidade de ·herdeira da corôa do Brazil.
Forão nestE!. anno vehementes as discussÕt"s
do corpo legislativo. Prorogara o governo a sessão
até 2 de outnbro, e depois 'até o fim do mez; .
porém a camara temporaria, em opposição ao
ministerio, deixou de reunir-se. Officiou a regencia ao presidente da camara para que lhe
informasse se era possível contar com alguns
dias mais de t'rab~lho, afim de que pudesse o
governo resolver conforme pedião as necessidades publicas. Retorquia o presidente, que não
podia dar resposta decisiva, porque tin~ão poucos
deputadQs participado sua retirada para as res- ·
pectivas províncias, e constava que outros residentes na côrte estavão doentes.
Vendo que não se re~nia a ca':Uara, en.Çerrou
o regentE! a assembléa geral com esta falia :
« Seis mezes de sessão não bastarão para
descobrir remedios adequados aos males ·publicas; elles, i~felizmente, vão em progresso ; '
oxalá que na futura sessão o 1patriotismo e sabedoria da assetnbl~a geral possa satisfazer ás ur- · .
I

'

'
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gehtissimas necessidades do Estado. E stá fechada
a sessão. ))
Patenteava essa laconica falia de encerramento o desaccôrdo do parlamento e da regencia.
E era a guerra civil do Rio Grande do Sul que
havia acordado essa luta, na qual teria o governo
de naufragar. · perdera o governo moral e physicamente com as medida:; conciliadoras admittidas com os revoltosos. Se desse modo mostrara:-se frouxo, dera tempo a que aquelles
organisassem seus planos, reunissem e preparassem forças capazes de repellir as do governo.
Esta grave censqra proclamada na tribuna, espalhada pela imprensa, causou grande mal á regencia. Veio alé~11 disso inquietar o governo
o incendio do thesouro, occorrido em 14-de julho.
Co11:_1municou-se o fogo ás differentes repartições
do tribunal e contadoria, secretaria da fazendá ,.
c.ommissão do credito publico e officiúa de papel
sellado ; restando só do edificio as paredes e o
pavimentq terreo. Felizmente salvarão-se das
chammas todos os papeis de importancia, o dinheiro que se achava _na juntá do credito, tendo .
o thesour6 seu dinheiro no banco de Lisbôa.
Após o fogo apparece rão.os ladrões. Em 23
de julho roubarão _do thesouro publico Í11ais de
quatrocentos conto~ ·de réis em notas.
,A-rezar de ter offerecido doze C?ntos de r<.!is
'

'
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a quem descobrisse o r_o ubo, obrigando-se a pôr ,
o denunciante a Sf!..l vo de qualquer perseguição,
não cdlheu a policia resultado algum de suas
.
_
pesqmzas.
Vio-se forçado o ·ministerioJ para fazer face
ás despezas extraordinarias reclamadas pelo es-..
tado do p<iiz, a pedir ao corpo l.egislativo o credito de dous mil contos de réis ; e en1 virtude dessa concessão emittio o miq.istro da fazenda
cento e ·cincoenta contos · de réis em lettras de
cambio com o prazo de tres, quatro e cinco
mezes ~juros de seis por cento ,ao anp.:>.
Mas apezar da falta de seguranÇa que havia
em algumas pr.ovinciàs, augmentarão as rendas .
ptiblicas, adquirirão as apolices maior valor nominal, e prosperarãó o'_ commercio e a lavoura.
Diversas camaras municipaes do imperio não
cessavão de dirigir ao r;egen'te expressões as mais
cordiaes~ e ·respeitosas. A d~ capital do imperio,
querendo prestar.homenagem ao primeiro magistrado da nação, resolvera dar á ,segunda travessa de S. Joaquim o nom<::! de rua d_o Regénte,·
que ainda hoje conserva.
Patenteara o regénte seu caracter independente e altivo no modo por que, na falla da abertura da assembléa ·geral, expendera a questão
com a Santa Sé, que recusara acceitar a apresen·
tação do bispo eleito para a diocese·do Rio de
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Janeiro. Chegara a propôr que se modificasse a
discipliná da' igreja em interesse do Estado, rompendo-se a unidade catholica. ·
O internuncio Fabrini, em conferencia com
os ministros da Austria e da França e o padre
Feijó, ·procura.ra terminar_amigavelmente a questão, propondo-se a permuta do Dr. Moura para
MariannÇt e Fcijó para·o Rio de Janeiro; mas não
se_chegara a um accordo, porque; sem desejar
causa alguma para si, ~ó pensara o regente na
dignidade do paiz ..
Vimos que assustador fôra -o estado geral
que apresentara o imperio no principio do anno.
· Achavão-sé revoltadas duas províncias, e de dia
para dia crescia o sen:timento causado pelas
desgraças; que ambas ião _e xperimentando, especialmente a respeito do ·Rio Grande do Sul, que
passou por ·todos os azares da guerra civil. .Em
· Porto Alegre dominou o partido revolucionaria.
Refugiados m imperialistas na cidade do Rio
Grande e erri S. José do Norte, unicos pontos
fortificados que lhes restavão, farão ahi mesmo
sitiados pelos rebeldes. Todavia, quando mais
desesperada mostrava-se .a causa da legalidade,
houve a reaccão em Porto Alegre, manejada pelo
pa,rtido do go~erno. Semelhante suçcesso animou
a coragem abatida . dos amigos da ordem. 'Balçlados vio Be~to Gonçàlves seus esforços. para

I

I
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se apoderar díi capital. Cahio o forte de Itapoan
e alcançou-se a victoria do Fanfa; mas os revolu- .
cionarios, que occupavão Pelotas, fugirão para
o Jaguarão e proc~amarão a republica Rio-Gral~dense.
·
Entregue ao sa:que e ao extermínio, em poder
dos tapuios, foi por fim o Pará restitúido ao ·
gremio da communhão brazileira pelas victorias
repetidas da expedição commandada pelo bri- .
gadeiro Andréa, mais tarde. barão de Çaçapava.
Além dessas lutas nas duas províncias extremas, nenhuma outra occurren'cia peqqrbou a
tranquillidade publica, a não ser a destruição do
cemiterio na Bahia e a agitação que excitou por
alguns djas a província de Sergipe, mas que foi
tão promptamente comprimida como suscitad~.
Mais calmo . e sereno era o a:,pecto do paiz
no fim do-aririo. Apezar do cr~dito concedido ao
governo, do máo estado do meio circulante·e do
incendio e roubo do .thesourO ~1acional, persistia
inabalavel a confiança e subirão, como já f?i expresso, os fundos publicas.

VII

Revolução do Rio-Grande do Snl. Antero de Brito. Defecção de
Bento Manoel. Prisão de Antero de Brito. Chagas Santos no·
meado presidente. E' substituído. por Nunes Pires. Tomada de
C~çapava. Suspensão d'armas. Cerco da capital. Emprestimo
do governo republicano. Victoria ganha pelos republicanos. A
camara dos deputados e o regente. O regente interino Araujo
Lima. Novos princípios politicos. Medidas do g·overno. O presidente Elisiario. Proi:leguimento da guerra civil. Fuga de Bento
Gonçalves. A Sabinada, revolta da B_ahia. Fuga do pr'esidente
e do commandante das armas. Estabelecimento do novo go·
verno. O dasembargador Paim. O juiz de direito Simões da
Silva. Contra-revolução. O presidente Barreto P edroso. O pri·
meiro encontro com os rebeldes. Aspecto do paiz. O beija-mão.
Paquetes a vapor. Collegio de instrucção secundaria na cõrte
Morte de Evaristo da Veiga.

Atacados os republicanos do Rio-Gr.an?e
por Bento Manoel no Candiota, forão derrotados,
perqendo cinco peças de artilharia, e perseguidos
pela infantaria e artilharia por mais de quatro
leguas, deixarão Rela estrada mais de vinte mortos. Marchando sem cessar até passar oJaguarão,
no passo do Salto, penetrarão elles no Estado
Oriental. .
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Alguns dias depois entrarão de novo na província, tendo sempre á sua frente o genéral Netto,
que com uma força de cavallaria de setecentos
homens formou guerrilhas.
:Nomeado.presidente do Rio-Grande o brigadeiro Anter"o de Brito, tomou posse em 5 de janeiro'. Officiciu immediatamente a Bento Manoel
para que despendesse até a quantia de doze
contos de réis para, com a maio_r brevidade; resgatar Silva Tavares aos republicanos, restituindo-o·ás fi_leiras legaes.
Contra si porem . teve logo Q presidente o
comrnandante das · armas, despeitado pela demissão de seu parente e amigo Araujo Ribeiro.
Conservando-se impassível em S. ' Gabriel, no
meio das assolações que supportava o it1terior da
proviilcia, deu Bento Manoel parte de doente:
Respondeu-lhe o presidente qt~e entregasse o
commando ao official mais graduado? conforme
a lei. Contrariado por não ter' si dó instado para
permanecer rio commardo, e no proposito de
pôr embaraços á auctoridade; apresentou·parte
de prompto. 'Armou novas difficuldades, abandonando a fronteira e internando.-se na província.
Fez um abaixo assignado contra o presidente, e
enviou seu filho ao Rio de Janeiro com uma
rep~esentação pedindo a exoneração do briga~
deiro Antero de Brito daquelle cargo.
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Conseguindo depois de varias tentativas escapar das mãos dos republicanos, correu Silva
Tavares acombinar com o brigadeiro Antero. de
Brito. Tratou este de approximar-se de.Caçapava,
do que tendo noticia, dispersou Bento Manoel sua
gente~ dividindo por ella as munições e cavalhada, e marchou com sessenta homens ao encontro ~ do presidente a quem prendeu no passo de
Tapevy, em 23 de março.
Offi:ciou no qia seguinte a Chagas Santos declarando que prendera o presid·ente pelos males
desastrosos, . despotismo e iniquas arbitrariedades que se fazião pesar sobre os Rio-Granderises; q~1e sé extinguiria a guerra civil e desistiriãó os republicanos _d e seu projecto se fosse
chamado ao governo da província o vice-presídente mais votado, Vieira da Cunhá, e se elle
Chagas Santos entregass~ o commando de sua
guarnição ao brigadeiro Gaspar Menna; que
quanto á detenção do presidente comp-romettia-se
elle a responder perante o governo imperial.
.
Dado o aprisioriamento de Antero ·de Brito,
officiou o vice-presidente Cabral de M.ello ao
. coronel commandante do districto do Rio Grande,
com.municando que em consequencia da prisão
arbitraria do delegado do governo acabava a
municipalidade de Porto Alegre de erripossal-o '
do gÓverno da província. ·
H. P.
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Enviaram as ca~aras municipaes da cidade
do Rio Grande e da villa_ de S. José do Norte
uma circular a seus municipes ' avisando que
tendo sido preso o presidente, convinha que
todos os Rio-Grandenses dotados de s-entimentos
de lealdade se prestassem a resgatar a primeira
auctoriqade da província do poderdos facciosos,
e mostrassem que pela manutenç?o da ordem
serião capazes de pugnar e_verter a ultima gotta
de sangue.
'
Reunindo mil homens em Pelotas esp_alhou
Silva Tavares uma proclamação por se!JS camaradas da guarda nacion~l noticiando a prisão do
presidente e que para rehavel-o e bater os republicanos marchavão os defeqsores da legalidade
Caldeiron, Gabriel Gom-es, Gama e João Chrysostoíno.
Tambem procurou o commandante do distr-icto do Rio Grande cham_a r ás armas os habi-._
tantes da cidade em defesa do presidente detido.
Sabendo do aprisionamento de seu delegado,
-nomeou a regencia para presidente da província
a Chagas Santos, que pouco tempo governou,
sendo substituído por Nunes Pires. Tendo se afastado Bento Manoel do pode-r
legal, foi confiado ·a João Chrysostomo o commánd-u {ç:la forÇa que estava em Caçapava. Apre~
sou-se Netto em vir-siiial:-o, e· no fim de algum

.
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tempo apoderou-se da povoação, entregando-se
João Chryspstomo com seus soldados em num ero de novecentos, sem dar um tiró. Cahirão em
poder dos republicanos, além de todo o armamento, treze peças de artilharia com petrechos e
municões .
Lavrava grande desanimo nas fileiras do par-·
tido legál; visível é'ra a desorganisação do exercito, e·-manifesto o desgosto que reinava no partido
da ordem. Queixavão-se todos do governo da
regencia não só porque não era prompto em suas
providencias, senão por se haver descuidado de
reunir o mando supremo da província· ao commando das armas, como fizera no Pará.
As circumstancias difficeis da luta, o estado
precario da província levarão - Silva Tavares e
Greenfell a propor a Crescencio, ·chefe republicano, uma suspensão d'armas sob certas e determinadas cgndições. ( * )
Immediatamen_te partio Greenfell para Port~
Alegre afim de obter a ratificação da suspensão
das hostilidad~s, que se não foi acceita pelo presidente Chagas Santos, foi logo depois approvada
pelo seu succes_sor N ucies Pires.
· Em -conseq~encia deste.armist·icio o coroã el
Crescencio, que tendo passado o rio S. Goriç.aJo

.

( ·) Veja do~umento n. ·15.
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sitiava a cid;lde do. Rio Grande, retiro.u-se para
. Pelotas; e levantando o cerco de Porto-Alegre
foi o general Netto para Piratiny.
Mas algúm tempo depois, em 20 de junho,
quer se arrependesse quer tivesse recebido -aviso
em contrario, ·tornou Netto a apparecer diante da
capital, sobre a qual lanç9u cento e tantas granadas, que causaram bastante qamno.
Enviados contra os republicanos oitocentos
homens forão derrotados, perecendo mais de
sessenta.
Continuava Netto a cercar Porto Alegre.
Resolveu-seJluma sortida contra elle, na qual
coube á sua força vinte . homens mortos, além
de diversos feridos e pris~oneiros; entre os cadaveres estava o do chefe rebelde Joaquim Alvares.
Procurou o governo republicano contrahir
um emprestiti1o de trezentos contos·de réis, d~ntro
e fóra do Estado, para occorrer ás despezas da
guerra, (*) e enviou circulares convidando os
cidadãos a prestarem-se com ;:t quantia de um .
Conto de réis em prata ou ouro, séndo o emprestimo contrahido em moeda forte.
O coronel Gabriel Gomes, que se distinguira derrotando os adversarios na villa do Rio
Pardo, onde se havião commettido crueldades e
( ') Veja o documento n. 16.
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depredações, e que por este e outros serviços
_recebera do governo imperial a pensão annual de
oitocentos mil réis, marchou para a Freguezia
Nova a atacar uma pequena partida de republicanos; porém não o seguio a fortuna neste dia.
Correra o general Netto em_soccorro dos seus, e
esmagara com tão completa derrota ·ao inimigo, .
que de uma força de mais de tÍ-ezentas e cincoenta
praças apenis restarão cento e cincoenta, que se
refugiarão em Porto Alegre; ficando no campo
da luta o . coronel Gabriei Gomes crivado de
golpes.
Ufano com este triumpho e prelibando o
~ydromel da gloria, voltou Netto a continuar o
cerco da capital da provincia.
Divulgadas na côrte tão desastrosas noticias, occupou-se a camara dós deputados em
sessão secreta com os negocios da provincia que
. ardia em guerra civil. Levantou-se contra a
regencia grande accusação por não se servir de
tropas que existião em differentes pontos do im- perio, dando ínais attenção a tres ou quatro deputados, que declamavão contra 'a retirada de
soldados de suas provincias, allegando que- se
Crescera a
dalli sahissem havéria revolucão.
'
opposição que desde I 836 erguera-se ·contra o
regente Feijó. Se abrindo o corpo legislativo dissera o regente aos representantes da nação que
'
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remedios- fracos e tardios pouco ou nada aproveitão na presença de males graves e inveterados,
o projecto_de ·resposta á falla do regente foi IJ!ais _
um voto . de censura do que um voto de graças.
Vira-.se o padre Feijó obrigado a organizar novo
mi-nisterio em, I 6 de maio por ha-ver se .retirado
o existente, em consequencia de não ter . o ·concurso e confiança do poder legislativo. .
Depois de larga discussão fora ·approvada a
resposta á falla da abertura; que apresentada ao
regente deu este a seguinte resposta:
« Como me interesso muito pela prosperidade ·do Brazil e pela observancia da constituição,
não posso estar de accôrdo com o principio con...
tido no segundo periodo da resposta á falia do
throno; e sem me importar com os elementos de
que -se compõe a camara dos Srs. deputados,
prestarei a mais franca e leal cooperação á camara, esperando que ao menos desta vez cumpram as promessas, ta~tas vezes repetidas, de tomar em considerq.ção, as propostas do gov~rno. >>
Era o padre Feijó homem de indomavel tenacidade, porém de Úma aspereza, de um modo
ta-lvez rustico para com aquelles-que contraria vão
sua~ idéas. Logo que a camara temporaria co•
meçou a fazerMH1e bpposição, mostrou-se elle acre
e desabrido contra o poder legislativo, offendendo
á todós os-principios que serv~m de no~ma de con-
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ducta aos _governos nos estados representativos.
Não comprehendia que é inherente aos gover_nos
constitucionaes uma opposição, sem o que a in ..
dqle desses governos passaria a ser absoluta.
Se no periodo. calamitoso que se abrio em 7
de abril de I 83 I soube ser prudente e energico
derribando as facções, quer as.do ultra liberalismo, quer as do absohitisniO, que devia resurgir
com a restauração do príncipe que abdicára ; se
salvou o l.mperio de uma dissolução social e dos
horrores inherentes á anarchia, elevado á suprema magistratura da nação, sua energia comeGou a declinar.
·Diz o conselheiro Pereira da Silva:
cc Faltava em r 835- ao padre Feifó o campo
material da pugna, a convulsã? a ·reprimir, o
motim a refreiar, o tumulto a esmagar. Ahi era
forte a sua vont~de e energicos os se~s m.eios de
acção. Carecia agora-porém de talentos proprios
para acalmar, conciliar e chegar a accôrdo~. Não
havia mais inimigos pertinazes e francos ; mostravão-se distinctos personagens, com colorido
particular, vestes differentes, anciosos _d e intervir
e pesar na direcção da sociedade, cada um com
seu valor e sua força relativa) mas que . cumpria
consider-ar e apreciar como merecião. >> (*)

.

(*l Veja Historiado Brazifde 1831 a 1840 do. conselheiro Pereirl.
da Silva, l!ag. 154, ·
,
.
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Contrariado em seus actos, sendo homem incapaz de transacções, VJ~~1do que erão recusadas
as medidas energicas e pro mptas que propüz~ra,
·e que estava inhibido de fazer _appello ao paiz,
pois não gosava. da attribuição de dissoJver a camara temporaria, tratou o padre Feijó de pro-·
curar quem lhe succedesse na regencia. Neste
sentido convidou a Limpo de Abreu a voltar
para a pasta do imperio, que exercera com tanto
brilho, destru-indo com muita logíca e eloquencia
as accusações do parlamento contra o regente, ;
mas ãquelle distincto cidaàão recusou. No dia
- i8 de setembro assignou o decreto nomeando
Pedro de Araujo Lima, que acabava de ser esco:lhido s·e nador, para o cargo de ministro do imperio. No dia seguinte officiou-lhe declarando-se
demittido do lugar de regente, para que ficasse
interinamente encarregado do referido cargo na
qualidade de ministro do in1perio,, conforme pre- .
ceitúa a constituicão do Estado.
'
Deste modo desceu Feijó da alta ' posição que
occupava, renunciando com dignidade, honra,
probidade e abnegação, de que talvez poucos
fossem capazes, o importante cargo qúe éonquistára pelos suffragios ·de seus concidadãos.
Com a sua propria lettrá escreveu um mani- festo dirigido aos Br:azileiros, no qual estão estas
palavras:

~i li
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Não devo por mais tempo conservar-me
na regencia; cumpre que lanceis mão de outro
cidadão que n_
1ais habil ou mais feliz m erêça as
sympathias dos outros poderes políticos. >> (*)
Nomeado regente interino, organisou A~aujo
Lima, depois marqt1ez de Olinda, o ministerio de
membros da-opposição do antigo governo. Enviou uma circular aos presidentes de provi ncia
commun~cando a renuncia do padre Feijó e ter elle na qualidade de ministro do imperio ass_u mido a regencia interina.
Dizia: elle nessa -circular :
tcPara que as nossas instituições liberaes produzão os esperados fructos> para que de sua leal
e plena execução resultem a liberdade e a_ordem
é de mister que o governo tenha a necessaria
força, porque é assim _que elle póde ' fazer o bem
e prevenir o mal.
« Esta força pensa o governo encontrai-a na
sua propria organisação, sujeitando os seus membros à uma reciproca responsabilidade por seus
actos -governativos, desvelando-se em m_anter
perfeita harmonia entre si, de maneira que a exposição da vontade de -um seja a expressão da
vontade de todos. >>
Mostrava o regente conhecer o mechanismo
<<

(*)

Veja documento n. 17.
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do systema constitucional chamando para a scena
da política activà a opposição, que triumphara
nos debates da imprensa e da tribuna. Além disto
proclam~:m pela primeira vez o principio da so~
lidariedade ministerial. Fir-mou-se tambem nessa
época que a confiança do -corpo legislativo é
condição de vida do rhinisterio, que o governo ·
tem obrigação de estudar as necessidades publicas, formular ~obre ellas- propostas, e apresentai-as ao parlamento; que deve a opposiçãô
ter um programma e trabalhar para subir ao
poder afim de dar desenvolvimento ás suas
theorias e pôr em pratica seus princípios. Proclamarão-se assim dous principias capitaes que
contribuirão para firmar o systema político · representativo, o principio da solidariedade miiJ.isterial -e das maiorias parlamentares._
~udado o regente, ordenou:_ o governo que
não sahisse do porto da capital embarcação alguma nos dias 20 e 21 de setembro. Queria evitarque com a renuncia do regent~ se não divulgassem nas províncias noticias alteradas e prejudiciaes á ordem ·publica·.
·Perante á assembléa geral prestou Araujo
Lima, no paço do senado, o juramento do alto
cargo que o·c cupava interinamente.
Dirigia logo suas vista~ para a província
r-evoltada. Proclamou aos Rio-Grandenses cha-
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mando-os · á ordem e ao dever, e- resoluto ,a
empregar na pacificação daquella província toda
a força d~ primeira linha, mandou destacar,
para auxiliar o exercito cincoenta praças de
pret âa guarda nacional das freguezias de
Irajá e Campo Grande, do município da côrte, e
duzentas e cihcoertta da província do Rio de
Janeiro. Auctorisou os presidentes da Bahia,
Pernambuco, Alagôas, Parahyba e Ceará à destacarem o numero de praças da guarda nacional
que fosse necessario para o exercito de linha nas
respéctivas províncias, comtanto que não excedesse aos das pr-aças que marchassem para o Rio
Grande do Sul. Não iria o destacamento além de
dous mezes, vencendo os guardas dest~cados os
mesmos so·ldos, etapas e mais vencimentos que
competem aos soldados do , exercito .
.Derogou as dispo&ições do artigo primeiro do
decreto de 2 de novembro de r 83 5 na parte em
que marcavão sómente quinze dias para a apresentação d~ voluntarios, que quizessem assentar
praça no exercito, admittindo-se ·sempre que se
àpresentassem os mesmos voluntarios a. alistars·e. Expedia ordem ás províncias para remetterem
para o Rio Grande do :Sul toda a tropa de linha
disponível, e para alli fez embarcar seiscentas
praças. Nomeiou em 28 de setembro para presidente dessa provmeta .o marecha-l · Elisia rio,
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que tamberr~ recebeu o commando do exercito
que alli se achava em operações. Enviou petrechos, munições e embarcações de guerra para
op~rarem de accôrdo com as força,s de terra.
Havião-se dado na província que vivia em
luta civil outros successos.
Achando-se Sebastião Barreto na serra de
S. Martinho reunindo gente · a favor da legalidade, apparecera naquellas immediações Bento
-' Manoel com o mesmo intento para o partido op~
posto, bem ~orno para frustrar as diligencias de
Barreto. Tendo e)tE! noticia de semeihaÍlte facto
mandara cercar-lhe a casa e conseguira prendel-o,
dando-lhe porém o acampamento por menagem.
Acontecera apparecer nesse tempo o republicano
João Antonio, que travando combate com Barreto tivera este de retirar-se eli.1 desorde·m. Dessa
occasião aproveitára-se Bento Manoel pàra fugir.
Dirigira-se Barreto para Alegrete . a reunir-se
,com Loureiro pará marcharem ambo·s sobre Piratiny; mas sabendo este que se achava o major
João Manoel na çampanha fôra sobre elle, atacara-o e destroçara-lhe a gente . .
Dera João Manoel carta de corso á uma embarcàção · que, fundeando em Maldonado, hasteara a b.a ndeira da republicá de Piratiny. Quizera ahi desembarcar cinco negros e dal-os pór
libertos; porém immediatamente o encarregàdo
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de negoeios do Brazilem Mont~vidéo reclama_ra
do governo da republica as ordens precisas para
a captura do navio, , que conseguio escapar.
No intLiito de defender a causa do governo
do Brazil~ auctcirisara Oribe, presidente da republica Oriental, aos chefes da_legalidade para congregarem naquelle. estado os Brazileiros que
quizessem toinar parte na luta ; e elle. proprio
.viera para a fronteira com dous mil homeils orientaes afim de impedir q\1e os revoltosos do RioGfande passassem para o territorio do Uruguay ·
e recebessem ·s occorros.
Na capital do imperio havia sido absolvido
pelo jury o juiz municipal .que concedêra ordem
de habeas-corpus a alguns . dos - presos remettidos
do . Rio Grande; e havião se evadic:bo em r I de
marco
' . da forta1eza de Santa Cruz Onofre e
·Côrte Real, que parte mui activa tinhão tomado
nos acontecimentos daqllella província.
Enviado do Rio de Janeiro para a ·. Bahia e
recolhido a uma fortaleza, poude Bento Gonçalves fugir na occasião em que fôra banhar-se . ao
mar, como lhe havião permittido. Em uma pequena,canôa navegou para a ilha de Itaparica, e
dalli passou a occultar-se na capital da província~ e por
em uma corveta americana tomc:iü
passagem para o Rio Grande do Sul.
Em consequencia. da fuga de Bento Gon-

fim
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çalves, occorrida em rode sete.mbro de r8?7, a
junta da justiça condempou ao commandante do
forte do Mar a não poder ter commando algum
durante, dous annos, e ao -alferes que cõmmandava o destacamento daquella praça de guerra a
ser expulso da classe militar e mais a 'dez annos de
prisão.
Produzia a noticia destes acontecimentos
dolorosa impressão no Rio Grande. Não houve
quem não censurasse o_ governo pela fuga
daquelles presos politiços. Clamavão todos que
assim não se extinguiria a luta ciyil, que entorpecião tudo o descuido e frouxidão do governo
centr~l, cuja fraqueza ou imprevidenci'a despertarão altos clamores. Desgostosos mostrayão":'se
os amigos da ordem e )linguem -poderia prever
que desenlace terião tão complicados incidentes.
-Revestião-se de um caracter grave e perigoso
os negocias do sul do imperio ; as ,nuvens que
alli toldavão o horizonte da paz tendião a estender-se, e · embaraçavão os planos do governo,
como já havião difficultado a marcha governativa do padre Feijó, que se vira ' obrigado a tomar
a resolução de resignar ó poder.
·
Assim essa terceira regencia que devêra ter
durado quatro . annos, tão forte opposição vira
crescer contra ella que tivera de largar o' posto
no segundo anno de sua existencia. -
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Quando empenhava o novo regente todos os
esforços para debellar a revolução do sul, veio
desviai-o desse intento, e produzir uma diversão
nos cuidados,nos meiose nos recursos do governo,
a revolta da Bahia.
''
Desde muito que se notavão nas provincias
do norte' homens temerarios, orgulhosos e exaltados afagarem a"> idéas de separação. Para estes
era degradante virem á côrte procurar recursos,
que poderião encontrar no solo da província que
.habitavão.
Outras circumstancias, que mais tarde expenderemos, favorecião as imaginações esquentadas
. desses, que vendo áfrentedo governo üm homem .
que em política professava sentimentos oppostos
a todacyntralisação, julgarão a occasião favoravel
para tealisarem ·seu plano de separação, cujo
resultado não parecia duvidoso, estando o governo
atarefado com a revolução do Rio Grande do
Sul. Corrião essas idéas e ião minando sob insondavel segredo, quando se deu a catastrophe de
rg de setembro. Devião os propugnadores ou des, pirem-se de suás·pretenções ou mostrarem-se logo
em ca.mpo. Seguirão este ultimo alvitre.
Nos primeiros dias de outubro· apparecerão
nos lugares mais publicos da capital da Bahia
- pródàmações e escriptos sediciosos,· tendentes a
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incutir no povo, . e particularmente na tropa, a
insubordinacão, o motim
e a. -desobediencia.·
.
Ao anoitecer de 7 de novembro. rebentou a
revolução, á testa da qual se achava o Dr. Sabino . .
Comecou o movimento no forte de. S. Pedro; O
presidente da província, homem fraco e tímido,
assustou-se; porém ordenou que o commandante
das armas,
Luiz da Franca,. marchasse
corO:
a
.
. .
força de seu commando para o lugar do pet}go. Procurou Lüiz da França entrar . em negociações, corítemporisou, hesitou em empregar
meios energicos e decididos, não comprehendeu
o peso do bastão do .commando, de sorte que·
quando quiz que respeitassern sua farda foi desobedecido. Debandarão-se os soldados par a o
lado opposto, a principio sómente quarenta de
artilharia, porém, q;,. estes unirão-se os permanentes e alguns batalhões que forão povoar as '
fileiras rebeldes. Retirarão-se o commandante
das armas e o chefe de policia que o acompanhára; e invadindo os rebeldes a praça do palacio deixou
o presidente -paraíso sua residencia, .e ·com o
commandante das armas _c orreu, a buscar asylo
·
em um navio de guerra.
Proclamarão os rebeldes a republica até á
maioridad_e do imperador, e reunidos en_1 palacio
acclamarão para presidente do novo estado
a Galvão, que estava nos Estados-Unidos, para

.
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vice-presidente a João Carneiro, para secretario
ao Dr. Sabino e a Sergio Velloso para commandante das armas.
Annunciou o vice"-presidente aos Bahianos a
victoria da" revolução, e convocou a camar~ municipal para que, á vista da representação assignada pela maioria dos cidadãos presentes ao ado
da próclamação da independencia, declarasse
na acta de se considerar a independencia só mente
até a maioridade .de D. Pedro li. '
O governo republicano promoveu officiaes,
creou dous corpos de milícias, denominados
Voluntarios Leaes ,á Patria e uma companhia de
primeira linha com o- titulo de Libertadores Itapancanos.
Logo que a onda revolucionaria agitou a
capital da província, officiou a municipalidade
de Sanro Amaro ao desembargador Paim convidando-o a assumir o governo da província na
_qualidade de segundo vice-presiclente, visto como
o primeiro se recusara. Participou á camara
municipal da Cachoeira avisando-lhe que talvez
.se estabelécesse nessa cidade, como aconteéerq
na gloriosa época de 1822 a 1823, a séde da admi..;
nistração provincial.
Allegando 'molestia pedira Paraíso dispensa
do cargo de presidente, que Paim acceitou, e
.

H. ' P.
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seguindo para a Cachoeira com os empregados
da secretaría, que havião abandonado a capital,
. prestou juramento e escolheu ·para secretarío a
Rebouças. Ao novo presidente entreg~u 6 thesoureiro geral Almeida Couto a .quantia de quatro- ·
centos e cincoenta contos de réis, que conseguira
arrecadar dos cofres publicas, e que tanto servio
para coadjuvar as despezas da guerra.
Não se ramificou pela província o movimento
revolucionaria. Se por algum tempo absorveu a
ilha de Itaparica, se abraçou o"bat<tlhão de permanentes o pavilhão revolucionaria, cedo deixou
as fileiras rebeldes, e voltou · aquella povoação
ao domínio da lei.
Conservarão-se firmes ao governo legal as
cidades e vi lias do interior e do reconcavo ; nenhuma prestou adhesã~ á forma republicana,
nenhuma afastou-se do codigo da lei e das -institu,ições legitimas da nação. Se triumphou a
revolução na primeira cidade da província ficou
alli circumscripta; não avançou nem mais um
passo porque a rJ:?.aioria da província reagio,
protestou contra 'o rnovimento de 7de novembro,
desobedeceu á metropole, que renegando 6 governo legitimo, desprezando a constituição, erguera em vez do estandarte nacional o pendão da
revolta e .da anarchia.
'
Os ~esembargadores, os empregados publi-
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cos, capitalistas e negociantes desampararão a
capitél.l: donde v~rão que havião desapparecido a
segurança e a ordem. Recolhendô-se a Santo
Amaro, o douto arcebispo primaz publicou uma
pastoral p<ltriotica cheia de unção e verdade
profligando a revolução.
Foi debalde que o governo republicano
c~mvidou aos empregados publicos para virem ·
· tomar posse de ~eus logares, sob pen;;t de serem
demittidos 0\1 substituídos por outros; não foi .
attendido, porque todos·só ouvião a . voz do patriotismo, e não obedecião a outra ordem que a
do dever.
Os empregados publicas emigrados para
Santo Amaro constituirão uma companhia que,
incorporada a · batalhões da guarda nacional,
· incumbio-.se da: defesa da cidade.
Convidado o juiz de direito Simões da Silva·
pelos revoltosos para ·assumir o cargo de chefe
de policia por h<!. ver · se ausentado esta auctoridade, qu.iz esquivar-se para que se ·não pensasse
que abraça.va aquella causa; mas seus amigos, os
homens da ordem e · da lei, pedirão-lhe que se
apresentasse e procurasse tra:nquillisat os arrimos.
Não hesitou mais, . e.. resoluto a praticar uma
contra-revolucão conferenciou com os bons ci.dadãos é ~o~ diversos militares, e á frente do
batalhão de policia, dando vivas ao imperàdQr ~

-- _._ . . . .
'
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á constituição 1 atravessou a cidade e marchoq
para o campo de Pirajá.
Referirão-nos este facto o proprio Dr. Si.
mões (*) e outras testemunhas coevas de subido
criterio (**), e em documentos publicados pel.o
general Callado sobre os acontecimentos que vamos memorando, lê-se : (** *)
« Serv!o de auditor o . honrado magistrado
Dr. Antonio Simões da Silva, que distinctos
serviços prestou á causa da legalidade, sendo
quem heroicamente conduzia .da cidade para
Pirajá o 'corpo policial, á cuja frente marchou,
segundo o general foi informado.))
Unirão-se no campo de f>irajá diversos contingentes do reconcavo, de S. Francisco, ·de
Santo Amaro, o batalhão de voluntarios da Cachoeira e os índios da Pedra Branca. Falta vão,
porém, provisões para toda essa gente, pelo que
í') . F.alleceu
o conselheiro AntonioI Simões da Silva ~m 20 de ou·
'
t ubro de 1883, ~ onl ando 76 annos dtl idade e 50 da carreira da
magistratura. Nascera na província da Bahia . Nunca .foi ·extremado
am politica, porque dizia que não deve o m3:gistrado ter. pa1~tido.
Além de occupa'r o ca1·go 'de chefe de policia da Bahia ~x~rce~
igual emprego no município da côrte. Merece u da .munific~ncia i~·
perial diversas coudeco rações.

('') O barão de' Monserrate
e outros.'
.

("') Veja relatorio dos acontecimentos memoray-eis dos ,dias 13,

14, 15 e 16 de março de 1838, na cidade da B~hia, mandado pu.

blicar pelo marechal Cal!ado .

I-------- -
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teve Simõ.es da Silva de recorrer aos agricultores ricos da província, e em breve apparecerão
viveres trazidos pela força que se chama patriotismo.
Tiverão esses defensores da patria por command,ante Argôlo Ferrão, que proclamou aos ·
soldados, excitando seus brios) e despertando
seu c1 v1smo e coragem.
Iniciou n'essa época sua vida de soldado,
vida que teria de ser brilhante e rica em serviços á patria, o joven Argôlo Ferrão . Filho,
que após gloriosos feitos . em campos de bata- '
lha, conqúistaria um pergaminho de nobreza.
Filho de militar, criado entre lutas e pelejas,
praticou Argôlo, na guerra qo Paraguay, feitos
que immorlalisão os guerreiros, actos qne se
cham~o heroismos ; patenteou a bravura dei soldado e a perícia · do engenheiro, affrontou a
morte em vinte b~talhas ; e se regressou á patria ferido e doente, foi para morrer, ornando
seu ataude ' as palmas e os louros conquistados
em tantas batalhas.
Antes de ter noticia da revolução da Bahia,
enviára o governo para presidente d'·essa província a Barreto Pedro~;o.
· Ainda não havia chegado á capital quando
recebeu o àelegado do · governo officios noticiando-lhe a, revolucão.
Entrando á barra incum>

~--
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bio immediatamente ao com mandante do brigue
Tres de Maio, de empregar às forças navaes alli
existentes ·no·bloqueio da cidade. Tomoupo~se da
presidencia na Cachoeira. Ordenou que se ar- ·
massem bar_cos com os rodízios da corveta Sete
de Abril. Officiou aos consliles para retirarem do
porto os navios de suas nações. Mandou que se
estreitasse o bloqueio e os vasos de guerra s ~
cOllocassem em linlp de batalha para atacarem
a cidade ao mesmo tempo que fosse investida
pelo exercito. Fez marchar para Pirajá as praças
que pôde apromptar, ·e procurou manter a ordem no reconcavo contra as suggestões dos rebeldes que forcejavão por fazer ramificar a rebellião e insurgir os escravos.
Tendo arrebatado da alfandega quinhentas
armas alli depositadas,. e dispondo de muito ar·
mamento · e munições, .e tambetú de tres mil defensores, começarão ·os ·revolto:;os a fortificar-se,
a armar fortalezas e levantar trincheiras ao re·
dor da cidade. Apossarão.. se do paquete Brasilia,
que não attendêra aos tiros de aviso da revolução disparados pelo brigue · Tres de Maio.
Se erão mais numerosas as forças legaes, ·
faltavão·lhes armas, e um.incidente. tornou inutil
a previdencia do governo. Arribou d~pois de
doze dias a barca de vapor ·qúe expedira do.
Rio de Janeiro com armamento. En~iou outro
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navio com trem de guerra; porém emquanto não
chegou ao seu destino,·ficarão inhibidos os defen ·
. sores da lei de entrar em luta com os auctores
da anarchia.
Saltando em numero de cem ou cento e v in te
homens na ilha de Itaparica, investirão os re_
beldes ·. a povoação e ·atacarão a fortaleza. Fizerão-lhes frente os soldados do governo, ajudados pelos reforços recebidos dos navios de guerra.
Vigorosa foi a resistencia e continuado o fogo
durante horas; mas forão os .1ggressores repellidos, deixando no campo diversos mortos, feridos. e muitos extraviados.
Iniciadd estav'a a luta de irmãos contra irmãos. Em campos de peleja, entre nuvens de
.fumo, ao som das explosões dos tiros de espingarda e de peças de artilharia, correra o sangue brazileiro derramado por filhos do mesmo
paiz, que se precip'itão uns contra os outros para
se dilacerarem e se trucidarem com colera frenetica. Eis os resultados das lutas civis. Em vez de viverem unidos peito a peito, coração a coração,
para amarem e defenderem . a patria, ergnem-se
ésses cont,ra aquelles, e em campo qe batalha
apontão armas, atirão-se uns sobre outros, ma_tão, trdcidão, e causando estrago commum ensopão · o pavilhão · nacional no proprio sangue
da nação.

I
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Em novembro atacarão_ os rebeldes alguns
pontos do acampamento das forças legaes, porém forão derrotados, . perdendo diversos soldados que forão presos.
Assim terminava o anno, não apresentando ,
o estado interior do paiz um ·aspecto satisfactorio. Se a provinc~a do Pará reconhecia o governo legal, estava a ,capital da Bahia entregur;
ás calamidades da guerra civil. No Rio-Grande
do Sul tinha havido vantagem para os repu··
blicanos. Mostrara-se fra~o e imprevidente o
presidente Antero de Brito e atraiçoando o par- ·
tido da ordem, ligara-se Bento Manoel com os
homens da revolução.
Entregara·-se em Caçapava um batalhão commandado pelo coronel João Chrysostomo; dissolvera-se o batalhão,, 'e suJeito o commandante
a conselho de investigação na côrte-, fôra absolvido pelo conselho supremo militar. Cahira toda
a campanha em poder dos republicános, . gue
emprehenderão . de novo o sitio da 'capitaL
Um acontecimento de grande importan.cia,
para o qual muito concorrêra a cainara dos deputados, e que viera · mudar a _política até então seguida, fôra a renuncia do padre Feijó ao
cargo de regente.
Saudada com enthusiasmo, havendo decla, rado solemnemen~e qué deixaria seü posto logo

.
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o parlamento retirasse della a confiança,
mereceu a regencia· de, Araujo Lima, por este
_ procedimento franco e constitucional, o apoio
do poder legislativo, que liberalisou-lhe, antes
de encerrada a sessão, tudo quanto . pedio; habilitando-a a estabelecer a ordem no imperio.
Produzio·neste anno grande sensação na cidade, exaltação em uns, indignação em outros,
surpreza 'em todos, como diz o publicista Justiniano Rocha, quando se soube que i1a festi'
v idade da Çruz, á porta_ da igreja, ~iante d-e numerosíssimo cóncurso havia-se o regente.inclinado
e beijado a mão ao imperador.
Censurou a ~pposição o. restabelecimento
dessa etiqueta do regimen absoluto, vendo-se
obrigado o governo a responder que nenhuma ingerencia tivera nesse objecto, e que não estando
tal pratica prohibida, poré~ unicamente suspensa 'desde I 83 I, era permittido a ca:da um
condu~ir-se a ' este respeito do modo . que lhe
aprouvesse.
1
Com a renuncia de Feijó começara a política
da reaccão.
'
>
.. Erguendo sua voz contra. as idéas da revolução de 7 de abril, puzera-se Bernardo de Vasconcellos á frente da reacção monarchica, e começara
a fazer forte opposição ao padre Feijó, regente
da democracia e representante dos pnnciptos
qu~
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combatidos , por elle: Vio-se Feijó obrigado a resignar o poder, pelo que ficou -Vasconcellos arbitro da situação, e desde então procurou armar
a auctoridàde e reconstruir a monarchia.
Mas para alcançar prestigio e força n-ão ntcessita a rt1onarchia dessas 'velhas pr~ticas. de
adulacão e servilismo ; entretanto se inanteve.·o '
U~O do beij~-mão até I 872, sendo abolido p~los
proprios ·desejos do· imperador, por aviso de 27
de abril desse anno . .
Comprehende D. Pedro li que bastão suas .
virtudes de homem, bastão suas virtudes de pri'ncipe~ além da qualidade de chefe hereditario da
nação, para não se lhe poder negar as hom~na
gens que sejão dignas de uma nação liv.re.
Em I 837 approvou a regencia o conttacto
com um negociante estrangeiro para o estabeleci- '
mento de ' paquetes a vapor desde o Rio de Janeiro .até o Pará e vice-versa: · e transformou o
antigo semjnario de S. Joaquim, na côrte, em
estabelecimento de instrucção secundaria, denominado imperial collegio de Pedro II, facilitando .
á môcidade instrucção variada, e conferindo aos
alumnos a carta de bacharel em lettras .
.Caião na-ultima pagina deste capitulo algumas lagrimas sobre o jazigo de Evaristo da Veiga,
que se fi!lou no Rio· de Janeiro em I 2 de maio
deste anno. Nascido nesta mesma cidade em 8
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de outubro de 1799, elevou.:.se de simples livreiro
a cidadão distincto e patriota notavel, exercendo
- nos destinos da patria ·poderosa influenci<;I. E'
Evaristo da Veiga, senão o· primeiro, um dos
typôs mais salientes da nossa historia na :época
de que escrevemos ; Nesta phase política da vida
da nação seü nome exprime muito, symbolisa a
ordem, a liberdade e o .patriotismo.
·
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Continuacão
da' revolta da Bahia. Soccorros das províncias visi'
nhas. Ministerio do governo republicano. Seus decretos.
O, marechal Callado . Atàque da cidade. Incendio.
Prisão dos revoltosos. Suacondemnação. Lei de amnistia
Causas da revolução. Proseguimento da guerra civil do
Rio Gral!de do Sul. O marechal Elisiario. Bento Gonçalves assume a presidencia da republica. Combate do Rio
Parao. Manifesto republicano. Decreto creando o corso.
A villa de Cftçapava elevada a capital da republica.
providencias da regencia. A Bà;laiada. Attentados contra
os presidentes do Piauhy e Rio Grande do Norte. Sedição
em Villa Franca. Eleição do regente. Estado do paiz.
Tres . instituições importantes. Fallecimento de José Bonifacio.

Publicou em 5 d~ janeiro o governo republicano da Bahia u~a circular chamando ás armas voluntariamente todos os cidadãos, com a
restricção de que se não se apresentassem no
prazo· de oito dias seria·m constrangidos pela
força. ·
Se o presidente de Sergipe convidado para
abraçar
movimento revolucionario repellio

o
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com desdem e energia os votos· dos rebeldes, e
remeiteu <;1lguns soldados para abafarem a rebeldia, apressou-se o de Pernambuco et:n enviar
homens e·munições para sustentarem a ·ordem e
a lei. E taes feitos praticarão os Pernambucanos
que, alem do nome de irmãos; tiverão os Bahianos de conferir-lhes o titulo de libertadores.
C]:legarão da -côrte novas remessas de arma~
mento e munições, e, reuniqas todas as forças em ·
PirajáJ ·subia ·a quatro mil o J].Umero dos defensores.
Nesse campo tão famoso nas lutas da independencia pelos feitos dos veteranos da patria,
estavão postados ·novos lidadores empenha-dos na gloriosa em prezá de defender os ·direitos ·
e garantias dos ' cidadãos' vilipendiados por am. biciosos '; combatiam como aqueHes pela . liberdade, pela magestade ·da lei e con-solidação da
ord_em publica ; como os defensores da liberdade
da patria pelejavam pela honra e -pelos direitos
. constitucionaes
da nacão.
.
.
,
Vigiada ·por· mar ·e por terra) cercada pela
. barra e pelo continente, estreitada pela armada
e p'elo exercito_, começou a cidade a experimentar
falta de viveres; por isso tentarão duas vezes os ·
rebeldes embarcar para procurar um ponto no
·- interior que lhes abrisse caminho; ·m as recuarão
ante a linha dos-navios. Voltados contra as baio-

.
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netas dos soldádos, atacarão todos os pontos das
fileiras legaes. Foi quasi todo de fogo o dia 6 de
j~rieiro. Contin:uou no dia 8 óataque, e a principãl acção deu-se na Campina, que foi conquistadá pela brigada de Pernambuco, sendo repellido? os revoltosos que deixarão o , campo semeado
de mortos e feridos, e mais de setenta prisioneiros.
Encontrara a revolução positiva repulsa da
população sensata; Ficou .a capital deserta da
mel.hor gente que aJli ,habitava; só não emigrou
quem não poude.; ao horror da guerra:, 9a fome e .
da morte fugirão os que puderão; e protegidos
pelas sombras . da noite forão buscar asylo nas
matas. Receiosos os capitalistás, depositarão sem
thesouros a bordo dq fragata ingleza Samarang:
Fecharão-se as casas de negocio. T.ornarão·se
as ruas desertas, revestio-se a cidade ·de um
aspe~to triste e lugubre, e em todos os semblal;ltes vião-se esculpidos os traços do terror,
como se o flagello de uma peste violenta visitasse
. a população. · Tu'do denunciava a reprovação do
povo contra o governo rebelde estabelecido na
metropole ·da província. O susto, o silencio e a
tristeza erão os indícios que dava . contra àquelle~
que por ambição havião pisado o pavilhão nacional para levantar o da revolução.
. ~ Havendo · falta de mantimentos permittirão
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em edital os revolucionarios ás mulheres, aos
homens de cincoenta annos para cima e aos meninós abaixo de quinze deixarem a cidade, prohibindo-lhes levarem os escravos, que ficarião
ao serviço da republica. Confiados ~m seme- .
lhante indulto afastavão-se da cidade em um
navio mulheres,velhos e meninos, quando sohre
elles abrio a fortaleza ,do Mar as bocas de fogo,
que matarão e ferirão a diversos.
Ha nas lutas civis dessas scenas dolorosas
de vingança, de delírio e furia, trans~ormando-se
a fraternidade em odio rancoroso e cruel, especialmente quando não ha Uf!l esp_irito superior,
corno o do rei heróe da casa de Bourbon que,
vendo seus soldados v~nced,ores encarniçados :a cu·
tilarem seus irmãos, os Francezes, soube bradar
com ei1ergia e humanidade-Salvai, osFrancezes.
Publicou o presidente João Carneiro o d~
creto creando um ministerio, cujos membros
serião nomeados pelo 'p residente para as seis
repartições de que se comporia, e encarregado
da suprema administração. Forão nomeados:
,ministro da fazeq.da e presidente do thesouro
publico ~ Silva Freire, da justiça João Carneiro
Filho, da marinha tenente-general Freitas ·Guimarães, da guerra tenent~·coronel Gomes de
Freitas,. e , do interior
e interinamente .de estranr
geiros o Dr. Sabino.
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Designadó i)arà vice-presidente João cai:..
neiro Filho, ordenou que nos diplomas publicados em seu· nome; e por elle rubricados ou
assignados, se accrescentasse depois da data · o
numero de arinos da elevacão da Bahia a estado
livre e independente; devendo contar..:se de 7
de novembro de r 837. E m edital reçÕmmendou
ao , major Leal, encarregado da policia da cidade, que coadjuvasse ás pessoas incumbidas do
recrutaq.1ento forçado a que . se ia proceder. ·
Appareceu em 2 7 de janeiro o decreto em
que se ordenava que as terras da ilha de Itapa·
rica deixassem de pertencer aos 'ch~scendentes da
casa dos mar quezes de Niza, fidalgos portuguezes, e passassem para o Estado da .Bahia.
Offi.ciou ·s abino ao vic~-presidente, ponderando util e conveniente arrancarem·se as lettras existentes. no pedestal da pyramide do Passeio Publico, que memoravão a chegada do príncipe regente D. João ás terras do Brazil, para se·
rem substituidas pela seguínte inscripção, em
caracteres dourados- 7 de novembro de r837. '
Emquanto promulgavão os rebeldes decretos
empenhando-se em apagar d~s n~onumentos pu:blicos as datas da . historia pàtria, ordenava o
activo presidente Barreto Pedroso, que não deixasse o administrador da mesa do consulado .
sahi-r. embarcacão de barra á fóra levando comesI
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tiveis, sem que prestasse uma fiança de quantia
equivalente ao triplo valor da carga, pela · qual
se obrigassem os resp.ectivos mestres ou donos,
a não entrar para o porto da capital da mesma província emquanto estivesse occupada pelos revoltosos~ e com declaraÇ,ão de apresentar ,em sua volta
attestado das auctoridades legaes dos lugares em
qu.e tivesse deixado os carreg~mei1tos,' para desobrigarem s·eus fiadores.
Havendo os rebeldes confiado a um official,
chamado Malhado, o commando de um brigue,
acceitara aquelle constrangido semelhante commissão -; pelo que, logo qUe as circumstancias
farão-lhe favoraveis, volveu paJ'a o làdo da
ordem e da lei.
Irritados os revol ucionarios mandarão em
represália queimar dez casas pertencentes ao re·
ferido official, facultando aos inquilinos só o
tempo restrict~. de retirarem os moveis. ·
Além deste acto iniquo e cruel, pratic~rão o
de sequestrar todos os predios rústicos e urbanos
pertencente.:; quer a Bral:i!eiros, quer a Portuguezes ·que se acha vão no reconcavo pugnando
pela ordem, pela fraternidade e pela paz.
Não trepidavão em apossar-se dos bens de
.seus compatriotas aquelles que pisavão o estan·
darte da patria, e violando direitos legitimas
erguião o arbítrio fi altura do direito.
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Desprovidos de viveres , e atormentados pelos horrores da fome, buscavão todos os meio~
para {)bter alimentos. Desembarcando na cidade
a marinhagem d'o brigue inglez Vi:r_ard, com
mantimentos para os subditos de sua nação,
arremessou-se a plebe esfomeada sobre a manija ingleza e·arrebatou-lhe tudo quanto trazia.
lmpellio-os a abrirem caminho por entre
as baionetas que os ameaçavão e a romper as
fileiras que os fechavão por todos os lados
o estado precario e desesperado da cidade.
Investirão em I 7 de' Janeiro contra as forças
legaes, e dez horas combaterão soldados do
mesmo paiz, filhos da mesma nação, homens
que desde o berço fallavão a mesma língua~
Multiplicando esforços, manifestando tenacidade
indomita ens-opão de sangue, ao som da metralha
e das .c argas de baioneta, o solo da patria, que
se respira é pot: ver que se inclina a victoria para
aquelles que levantão alto e triumpl1ante o estandarte das côres nacionaes.
Continuou o ataque no dia seguinte, e aiqda
vierão os· lou(os ornamentar o pavilhão nacional.
Dirigia .a acção desses dons dias de luta civil
o tenente-coronel ·Ar'gôlo, que manifestou a bra<
vura e intrepidez ào bom soldado, conquistando
aos rebeldes cinco posições e causando-lhes o
ctamno de seiscentos homens fóra de combate
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entre mortos, feridos e eX'traviados. Do governo
morrerão dous capitães, um alferes, dez soldados.
e houve trinta feridos.
Confi-ado ao marechal Call a do o com mando
das · forças em operações conti·a os revoltosos,
chegou á Bahia em 21 de fevereiro. Conferenciando com o chefe das forças de mar, re~olverão
àmbos apertar o sitio, collocando b inimigo em
um circulo de ferro e fogo formado pelos bata~
lhões e navios, pelas espingardas do exercito e
baterias dos vasos de guerra.
Instava o presídente por um ataque immediato sobre a cidade, mas opinav~ de modo con·
trario o general Callado. Persistia em não emprehender acç:ão alguma, queria permanecer no
cerco, desejando reduzir pela fome os rebeldes e,
vencei-os sem a carnificina da guerra.
Entretanto, continuavão estes a molestar os
soldados do governo, e cada dia abrião um claro
nas fileiras com a morte de algum afficial ou sol~
dado, e sellavão a vergonha da patria conservando erguido o estandarte da anarchia. ,
, Repetia o presidente ao general das armas ·:
« 'E ' preciso expellil-os, ataque V. S. quanto
antes os rebeldes da capital; o que lhe é mui
positivamente ordenado por este 'governo. ))
Mas não _se movia o general ; queria poupar
o inimigo e respeitar os deveres da humanidade;
I
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não se lembràndo que nem sempre deve ter o
guerreiro tanta prudencia, que pareç~ cobardia.
Se a .cidade foi investida, não partio a ini- ,
ciativa do commançlante das forças, e nem premeditado foi o ataque.
Vendo o tenente-coronel .Joaquim Coelho, _
commandante da brigada pernambucana, que
estava esta postada no lugar mais proximo das
linhas inimigas, que em posição assás vantajosa
havião assestado uma peça que muito mal lhe
causava sem que pudesse responder-lhe por não
ter artil_haria, e preseliciando de dia para <;lia a
morte de seus officiaes e soldados, dirigia-se
ao general e manifestou-lhe ser impossível permapecer naquella posição. Op havia de .avançar
ou retroceder; màs elle e seus companheiros,
não' costumados a voltar o rosto ao inimigo .,
preferião marçhar para a frente, indo nisto sua
honra.
Assentia o general com a vontade do distincto commandante qu~, guiando tres companhias, investia para o~ rebeldes e tomou-lhes o
ponto que occupavao : Enthu'siasmados forão proseguindo os soldados em sua , marcha e con- quistando mais terreno . Apossarão-se de uma
p~ça de artilhãria: approximarão-se dos pontos
Bate-Folha e S. Caetano, guarnecidos de sete
bocas de fogo ·de , grosso calibre ; unirão-se á
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outra brigada do exercito e forão levando o
inimigo de vencida. ()
Continuou em 14 de março a peleja, que durou até as quatro horas da tarde, em 'que tiverão os revoltosos de ceder e recuar para o
centro da cidade, abrigan?o-se sob' as-muralhas
do forte de S. Pedro. Repellidos da fortaleza
do Barbalho e suas immediações, tomado ,o
ponto de Nazareth e estreitado o cerco para que
não pudessem escapar pelos suburbios da cidade,
penetrava ao mesmo tempo a terceira brigada do
exercito pelo lado da Victoria e Bom Gosto.
Quando virão que - pertencião os louros da
victoria ao exercito le~al, lançarão os revoltosos
fogo á cidade. Qúerião com este acto de deses'
pero e violencia arrasar, consumir e aniquilar
tudo. Não os impellio a esse plano abominavel
nenhum principio poli ti co OU militar, e SÓ O
desejo da vingança, a r_aiva e a ferocidade contra
ad versarios vencedores.
As charrimas que devoravão os edificio-s despertarão o ardor e enthusiasmo dos homens que
combatião pela lei e pela . o-rdem ; semelhante
acção violenta e perfida acordou-lhes a colera, e
(") Veja Relatorio dos acontecimentos memora~eis dos dias 13, 14,
15 e 16 de março de 1838 na cidade da Bahia, mandado publicar pelo
marechal Callado, e o Jo1·nal do Comme1'cio de 1838.
'
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avançando intrepidamente, combate,ndo com furia
e delírio, romperão todas as linhas, apezar da
firmeza e resistencia dos con trarios; e na noite
de 14 para r 5 de março estava a cidade em poder
do exercito legal, excepto os fortes de S. Pedro
e do M_ar.
'
Reunidas, as forças de Argôlo e Joaquim
Coelho estreitarão o cerco do forte de S. Pedro,
e encetarão a luta,que .se tornou geral, encarniçada
c desabrida. Cercados por todos os lados combaterão os revoltosos com vehemencia, soltando
brádos de vingança e Ódio de mistura com gemidos de agonia e morte. Vencidos nesse ataque,
que parecia antes um duello immenso, tal o ardor
coh1 que cada qual buscava um contendor para
si) arvorarão a ·bandeira branca.
Bocas de fogo) munições e mais de seiscentos
prisioneiros: á fi:ente dos quaes estava o general
Sergio Velloso, cahirão em poder dos soldados
victoriosos. Na tarde do mesmo
dia 15 rendeu-se
'
'
_o forte do Mar·, onde havia cinco peças asses· ·
tadas para terra.
Acidade, os navios e as fortalez-as voltarão
ao domínio do governo legitimo da nação, qu,e
n'essa luta civil perdeu quasi seiscentos cidadãos,
mortos em campo de batalha por seus irmãos
transformados em seus rivaes. A estes custqu a
luta quatro mil e oitenta homens, dos quaes
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perto de dous mil mortos e o resto prisioneiros.
Entre estes o presidente da republica João ·éar.
neiro, seu filho, o ministro da marinha Freitas
Guimarães, o chefe 'de policia Sá Freire ~ Ma(t()S;
Liberato de Mattos encarregado do expediente da
justiça e Innocencio Eustachio e José Leite commandantes de di visões.
Em casa do vice-consul francez forão encontrados o medico Alexandre Gaulette é o Dr. Sab~no occulto dentro de um armari o.
- . Forão remettidos os prisioneiros importantes
pa_ra os nav~os de guerra, e os militares para o
-presídio de Fernando de Noronha.
Era deploravel o estado da cidade, da qual
havião ard'ido màis de sesse~ta casas. Havendo
supportado dias e dias de fome, percorria o póvo
amedrontado a.s ruas, como se das ruinas 'do
incendio ainda podessem surgir revolucionarias;
e contra esses que havião derramado o sangue de
irmãos; extorquido a propriedade e ultrajado a
honra e dignidade da patria, . erguiâ vozes de maldicão.
Com estes brados misturavão-se acclama,
ções patrióticas e enthusiasticas áquelles que
havião restabelecido o direi to e integridade do
'
pa1z.
Fallando dos horro.res praticados pelos revolucionarias, disse Bernardo de Vasconcellos no
recinto do parlamento :

.
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« I'ncrivei's são os at~entados horríveis que

commetterã_o os rebeldes ; arrombárão cofres,
prenderão, assassinarão, saquearão, e por fim
incendiarão a cidade, como se fosse necessario o
incendio para encher a medida dos horrores
perpetrados. ll
Depois de haver presenciado todas as scenas
da revolução, assistido ás depredações, aos .ataques, ao incendio, experimentado todas as calamidades,, a forhe, a guerra, o fogo, a devastação
de ruas e casas, e contado dias de susto' terror' penurié;l e morte, rev~stio-:;e a capital da província
d·e galas, flores e luzes para festejar a r~stauração
do domínio da Íei. Illuminados-os edificios e casas
particulàres, elevados estandartes nos campa·
narios das igrejas, abrirão-se estas aos sons har·
moniosos aos' canticos e hym.nos de louvor.
Ao eríu·ar na cidade dirigia o presidente
uma proclan:~ação aos Bahianos congratulando-os
pela victoria e pela conquista da ordem._(*)
Iguaes festejos houve na côrte do imperio
pela restauraçao da cidade de S .' Salvador.
Os edificios, monumentos .e domicílios dos
cidadãos cobrirão as frontarias de lu~es ; soarão
hynmos nas naves dos templos, e ao.s actos de
louvor ao Omnipotente celebrados na capella

n Veja-documento n.
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imperial assistitão o imperador, as prmcezas, a
côrte, o ministerio e o po.vo
Apressou-se o governo em ·recompensar
aquelles que mais se 'distinguirão na defeza da
ordem ; promov~u a tenente-general effectivo o ·
marechal Callado, Joaquim Coelho a brigadeiro,
e mais tarde honrou-o com o titulo de barão da
V ictoria, e assim a Qutros.
Abrirão os Bahianos uma subs~ripção para
, offerecer ao tmirechalCalladouma prenda valiosa
e ·digna; mas recusou esse militar qualquer offerta 1
e pediu se distribuissé o dinheiro recolhido pelas
viuvas e orphãos dos que morrerão pelejimdo
em prol da integridade do solo da patria, Apreciando semelhante ;generosidade · offertarão á
esposa do general o retrato de D. Pedro. 11 c'om a ·
legenda-os Bahianos agradecidos ao marechal
Ca llado.
Offerecerão ao presidente de Pernambuco,
p~lo zelo e actividade em expedir poderoso auxi- ·
lio, uma espada de honra de oÍuo, esmaltada de
pedras preciosas.
·
·
. Havendo conseguido romper o assedio, chegarão quinhentos rebeldes á villa da Feira; mas
perseguidos pelas forças do governo e atacados,
tiverão de fugir dispers3:,ndô'-se e extm'l'·i ando-se;
e nessas escar~mucas mais de cem forão . mortos
.
e muitos aprisionados.

.
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Levados . ao jury -forão condemnados á
morte o Dr. Sabino, João Carneiro, seu filho,
Sergio, Innocencio Eustachio, J0sé Leite e Alex~mdre Sucupira; a galés perpetúas Hermes de
Moraes, Freire e Mattos e <;Jaulette ; e outros a
diversos annos de prisão com trabalho.
Submettidos a conselho de guerra os militares envolvidos na revolta, forão con~em
nados ~ morte. Entregue o processo á junta
mi~itar ·ele. justiça da Bahia, foi confirmada a
sentença quanto aos quatro,réos seguintes: Sergio
V clloso, géneral em chefe . dos rebeldes, Innocencio Eustachio, general de divisão, José Leite,
corÓnel de divisão, e Sucupira, major commandante. Quanto·_ aos mais foi alterada por este
modo : tre s condemnados a prisão perpetua e os
mais a vinte annos de prisão em qualquer fortaleza.
Recorrerão todos para o supremo tribunal
de justiça, qÚe designou para julgamento a relação do Rio de Janeiro pelo unico fundamento da
incompetencia do fôro militar para conhecer dos
crimes de .rebellião. Julgado em janeiro de 1840
na relação da côrte sobre revista o processo, foi
esta a decisão: Sergio, Eustachio, Leite e Sucupira condemnados á morte 'por unanimidade de .
votos, e a mesma pena imposta a todos os o.u tms,
. mas por simples maioria. Assim o resultado par'a
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esses réos da interposição do recurso' foi verem
aggravadas suas penas.
Tendo sido encontrados occultos em casa' do
vice-consul francez os réos Sa bino e Gaulette, ao
governo imperial testemunharão os Francezes
resid'entes na Bahia a magoa de terem sido des- '
cobertos criminosos de Estado na residencia do
representante de sua nação. Reprovando semelhante procedimento, suspendeu o ministro fn;mcez no Rio de Janeiro aquelle vice-consul.
Acclamado maior 6 segundoimperador, -pro-·
mulgou o governo ampla amnistia aos 'crimes
· políticos como desejando apagar os vestígios ' de
t9dos os odios e conciliar todos os Brasileiros ;·e
desse indulto de clemenci~ e concordia aproveitarão-se os condemnados da Bahia, salvando-os
da prisão e da morte a bondade de um príncipe,
que, inaugurando seu . reinaao, · comprehendia
que magnanimidade é symptoma de força.
Sabino, principal motor _dessa rebeldia, conhecida na hi~toria pelo nome de Sabinada, e que
por isso fora suspens.o ,do cargo de lente da fa~
culdade de medicina, preso e sentenciado, não se
m<?stron 'corajoso no momento encarniçado da
luta, porém máo e crueL Elle que jurara jamais
abandonar uma causa pela qual estava disposto
· a derramar a ultima gotta de sangue; elle que
incitara seus amigos a romperem as leis da ·nação
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para inaugurar outro governo e outros princípios,
no momento da victoria dos ad versarias esqueceu-se de' tudo, e foi occultar-se entre as roupas
de um armario, como fizera Miguel de Vascon-:
cellos, sec;retario da r~gente de Portugal. Quando
vio a palma do triumpho nas mãos dos col:'ltra:..
rios, mandou lançar fogo á cida,de (*) e assustado
foi esconder-se. Salvo da morte pelo manto da
amnistia, teve ordem de retirar-se para a provincia de G,o yaz; deixando seu nome ligado a um
acontecimento violento da histeria patria e a
scenas de dôr e luto , de fogo e sangue .
A exaltação do paiz, a revolução do sul, a
vehemente linguagem da imprensa, a marcha dos
acontecimentos politicos, ·a temeridade e orgulho
de genios exaltados e ambiciosos, e a administração frouxa e imprevidente de Souza Paraizo
contribuírão pa~a esta rebellião _que assolou a
capital da Bahia. Iniciada na capital, alli realisada e victoriosa não se propagou pelos limites
da província, estacou ante as cohortes dos soldados da lei, ante os defensores da integridade do
grande imperio do Cruzeiro .
.,
Tratal}.do qas com moções em Pernambuco,
Minas, Pará, Rio-Grande do Sul e Bahia, diz o
conego Marinho que outras causas não tiverão
(") Veja os periodicos do tempo.

286

HISTORIA

PATRI~

senão o despeito da fàcção abs()lutista, o espírito
de vertigem que ella lançava em todo o imperio, ·
·que a sociedade militar est;1belecida na côrte e
perfilhada no Rio-Grande espalhara .
. Vi, diz o visconde de S. Leopoldô, ardentes
monarchistas proporem a separação da. província
até a maioridade do Sr. D. Pedro II, e é sabido
quaes são esses ardentes monarchistas, e -que tal ,
fôra a propaganda no P~rá e na Ba-hia.
Circumscripto á capital alli triumphou completamente este ·movimento; porém a maioria àa
província reagia contra e pronunciou-se a favor
·
da constituicão e da ordem. .
Foi um~ ' rebellião em grande escala ·; ficárão
os rebeldes senhores. de tudo; · apossárão-se dos
cofres do Estado; dos arsenaes, das fortificações;
mas o governo envwu armas~ mtlmçoes, vasos
de guerra, e depois .de tres dias de porfiado com'
bate poderão as tropas legaes entrar na cidade,
e
no curto espaço de quatro mezes e alguns dias
- foi suffocada a revolta.
No Rio-Grande do Sul entregarão os republicanos em 9 de janeiro o presidente Antero de
Brito,. que tratou de retirar-se para a côrte; recebendo elles em troca o coronel de suas fileiras
Sarmento Menna aprisionado pelos legalistas.
Tomando possé pela segunda vez do cargo
de prçsidente des~a província, marchara o mareI

•

•
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chal Elisiario para Viarnão na ~ntenção de cercar
os republicanos e batel-os; porém prevenidos
estes afastarão-se, e vadeando o rio .Cahy seguirão
para a éampanha. Contente por haver afastado o
inimigo do cerco de Porto Alegre, regressara
Elisiario para sua residencia official.
Reunindo forças marchou para o Hio Pardo,
· occupado pelos adversarios; porém retirai1do-se
éstes parao interior da província, e reconhecendo
que não era satisfactorio o estado de sua cavalhada, voltou o presidente, deixando alli o
marechal Se bastião Barreto com mil e duzentos
homens e sete peças de artilharia. Commandava a
infanteria o brigadeiro Xavier da Cunha e a
cavallaria o brigadeiro Bonifacio .Caldeiron.
De volta ao Rio-Grande . assumíra Bento
Gonçalves a presidencia da republica, dando
com sua presença impulso á luta civil.
Partira da cidade do Rio-Grande o general
Silva Tavares para unir-se ás forças de Sebastião
Barreto ; mas antes, vadeando o rio Pardo, cahio
Bento Manoel sobre a divisão de Barreto e derrotou-a.
. Per~erão os imperiaes riesta acção trezentos
homens, entre os quaes tim coronel, um major,
diversos capitães, tenentes e alferes, · seiscentos
prisioneiros e oito bocas ~e fogo.
Dad~ este golpe de mão, marchou Bento
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Manoel para o rio Cahy e aprisionou, como
veremos,· duas canhoneiras.
·
Conhecido do governo geral o desastre de
· 3o de abril do Rio Pardo, ordenou que se reco.:. '
lhesse preso ao quartel para justificar seu procedimento o brigadeiro ~avier da Cunha~ que
abandonara a força quando ·ella ainda resistia ao
m1m1go.
.
Submettido9 a conselho d,e guerra os generaes commandantes das tropas derrotadas, fQrão
absolvidos, sem que ficasse justificada a sorpreza
do ataque .contra a posição que deferidião: nem a
negligencia de semelhantes cabos ·de guerra.
Coritavão , então os republicanos' ou farrapos,
como por ludibrio erão denominado~ por . seus
contrarios, Ufi?.a força de seis a sete mil homens,
sendo a maior a que se achava em Pedras Altas,
composta de tres mil e quinhentas praças.
Não excedia de cinco mil o exercito legal,
incluindo mil e seiscentos a 1nil e oitocentos de·
cavallaria, numero insufficiente· para affrontar
quatro mil lanças inimigas da mesma arma.
Orgulhoso com o triumpho alcançado p.ela
c; tlsa republicana no Rio Pardo, publicou Bento, .
Gonçalves ur~ manifesto em que promettia a
confederação e conjunctam~nte'. a coaçljuvação
do Rio Grande ás províncias irmãs que adaptassem o mesmo systema democratico, e em ,nome
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de seus partidarios declarava que havião elles
jurado não receber do governo imperial paz
ignomin_iósa em que se sacrificassem a soberania
e indeoendencia
do Rio Grande do Sul.
'
Classificavão-se nesse manifesto os aggravos
feitos ao Brazil, e ' especiaes á província do sul,
como -o aviltamento do .pavilhão nacional, os
tratados ignominiosos ·com as nações estrangeiras,
os impostos gravosqs, a~ dividas, a permissão de
contrabanc!.os, a confecção de leis sem utilidade
publica, él parcialidade -administrativa, a impunidade e a falta de economia.
São vagas semelhantes accusaÇões e vagos os
aggravos que figurão na declaração dos motivos
da. independencia, pouco significando semelhantes razões pelo seu caracter de gener.a lidade.
Logo que incendiou a província o facho da
revolução, a parte J:I).ais importante dos habitantes, aquella que mais póde influir nos destinos
publicas, achegou-se ao governo legal para sus·
tentar a integridade do imperio. Formar~o-se
dous campos. Contavão-se em um alguns chefes
militares seguidos de alguns fanaticos e de muitos
indivíduos sempre desejosos, em toda a sociedade,~ de desordens e mudanças. Vião-se do outro
lado os negociantes, proprietarios, estancieiros,
e todos os cidadãos de melhor nota e posição
quer pela fortuna, quer pela consideração social. -

.
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Não podendo contar sobre a mas~a da popu:..
lação industriosa, que · ou emigrava ou votava ... se
a combater ein favor da lei, pro~urarão os chefes
da revolução chamar para -suas :filéiras os es.
.- cravos.
Havião os revoltosos commettido. excessos
.
'
calcado aos pés a constituição, repellido um pre-· .
sidente legal, recusado todosos convites á ordem
os mais conciliadores e frater·naes. Lançando
os germens da discordia e da guerra entre um
povo, e derramando sangue, chegarão a dictar a
lei ás auctoridades do imperio com as armas pa.
.mão. O c;aracter do povo da província, a visi, nhança .dos governos livres que a cércão e a
frouxidão da regencia que em vez c,ie anticipar e
atalhar o mal, enviando logo avultados soccorros
F'ara abafar, no principio, a rebellião, começou a
usar de meios brandos, como _não desejando sacrificar Brazileiros ao estado -da guerra, fez com
que cl~egasse a luta civil a tal ponto que, formu-lando vagas offensas e affrontas, ousarão os re·
· publicanos apresentai-as como motivos da independencia · da província á communhão do _Ím-.
peno.
Depois do manifesto pelo qual pretendeu
Bento Gonçalves elevar a villa de Piratiny á categoria de . nação soberana é independente, publicou.-se no periodico o Povo, impresso na typo.:.
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graphia republicana dessa villa, o decreto creando
o corso entre o governo e sub-ditos do imperio
americano (*).
· Espalhado seu' manifesto pretendeu Bento
Gonçalves que a- villa de Piratiny estava reconhecida como independente pelos outros estados
e ,que se achava auctorisado a empregar um meio
de hostilidade que o direito das gentes só per- .
mitte em certos casos. Quando um Estado regularmente constituído expede cartas de corso
contra o inimigo, emprega um meio hostil e violento que· as - hostilidades ' tolerão, porém não
·estava em 'semelhantes circumstanciasa republica
de Piratiny.
I)uas ou tres villas a que tudo faltava, po·
voação, recursos, meios de existencia, afastadas
:momentaneamente da communhão brazileira,
ainda não tendo é;lngariado a sympathia de outros
- povos e nações, ,não, estava no caso de-lançar no
mar corsarios que, se o direito internacional tolerava n'aquellas épocas, felizme_nte desde r 856 as
nações mais civilisadas resolverão abolir.
Tambem não chegou a ter força naval a r~
publica .Rio-Grandense; apenas possuio alguns
- lanchões, ·. que por algum tempo estivérão sob o
commando do caudilho . Garibaldi, que mais
(*)

Veja documento
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tarde teria de deixar fama -i~mortal eritie o~
mais ousados e_valentes paladinos -da unificação
dos diversos estados itaJianos.
Esta falta de navios da republica favoreceu a
conquista da província rebellada, pois como diz
o conselheiro Alencar Araripe, em uma região
com lag()s e rios navegaveis por tão dilatada ex"tensão, ninguem poderá qominar sem o elemento
da navegação (*)
. Temendo ser sorprendida sua capital de
Piratiny, trasladarão os re_pubLicanos a nietropole '
de seu Estado para ~açapava, povoação centr:al
e afastada dos insultos dos adversarios.
Inquietando ao governo regencial os decretos
e medidas . dos repüblicanos, e resoluto' a sustentar a todo transe a integridade da naç~o cuidou
em tomar diversas providencias. Assim, para
appljcar maior somm_a á essa guerra civil pr-o longada e diffi.cil, offi.ciou aos presidentes de
província que fizessem suspender todas as despezas, que por sua natureza se_podes~em dispensar sem .niaior detrimento do serviço, reduzindo logo á metade e mesmo a um terço as consignações d_estinadas a obras geraes em andament.o.
N orneou para commandante das forças navaes
(*) Veja Guej'M Civil do Rio Gj·ande do Sul, tom . .(3 da Revista
do Instituto HistoTico; pag. 115,
-
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do sul o capitão de mar e guerra Mariath, e ordenou que pará alli marchasse a força que ope~
rara na Bahia em favor da ordem . Determinou
que tod.o o escravo que fosse pr~so, tendo feito
parte das forças rebeldes, fosse logo ahi, ou no
sitio mais proxi'mo em que pudesse ter lu'g ar,
corteccio11almente punido com duzentos a mil
açoutes por ordem da auctoridade militar ou
civil, independentemente de proce~so. Depois de
castig~dos serião remettidos para a côrte, J?U blicando-se seus nomes e de seus senhores iJara estes
reclamal-os. Não podião reverter á província
emquanto não estivesse pacificada. Os escravos
· que no tempo da publicação desta provid-;n'cüi
fizessem parte da força armada dos rebeldes, e
deixando-os se apresentassem ao general em chefe
ou ás a'!lctoridades designadas por este; · serião
amnistiados, isentos de 'todo serviço forçado, -e
alforriados. Se quizess~m serião transportados
para fóra da província á custa do governo. Os
que se apresentasse'm e estivessem nas circumstancias da dispensa antecedente serião avaliados por
·dous louvados, um designado pelo procurador
.fiscal, e .oútro por seu dono ; é essa avaliação
seria feita summariamente. Se P,ertencesse b
escravo aos imperialistas, serião elles pagos
do preÇo da avaliação logo que requeressem, se
aos rebeldes só se realizaria o pagamento depois
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da devida indemnisação e da Ilquidação final,
ficando depositado o din:heirc.
Manifesta vão essas providencias energicas .
do governo a vontade de subjugar .e vencer a.1 uta
civil, que assolàva uma das importantes .províncias do imperio,
Na província do Maranhão) partindo Raymundo Gomes com dezoito assalariados da villa
de Itapicurú-mirim chegou á villa da Manga~ .
retirou os presos da cadêaJ entre estes a um seu
irn:iãoJ e dalli marchou para ·a Chapadinha e
para Miritiba. Entrando no Brejo reunio-se com
Ferreira Balaio, do qual tirou o povo ·o nome de
Balaiada para denominar esta revolta: .
Sem plano, nem princípios políticos, pr:ati·. carido a.·pilhagem e o érime, principiou -essa rebellião de atrocid~de e sangue, que assolou o ,
Maràrthão e o Piauhy.
Entrando Balaio na villa do Rosario fugio a
população amedrontada. Continuando em ·sua
marcha de e:X:terminio chegou Ra.ymundo Gomes ·
a Tutoya, ·penetrou nas fazendas e vadeou .o rio
Parnahyba. Perseguido pela força legal desceu o
chefe rebelde á barra do Longa, ·e acampou na
ilha do Meio ; porém havendo deixado um contingente de sl,las forças em Longa, foi este batido, ·
sendo repellidos os rebeldes, abandonando no
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campo da peleja arr.nas, cavalgaduras, feridos e
.. .
pnswnetros.
- · Chamado por Livio Lopes, atravessou .Raymundo Gomes pela segunda vez aquelle rio e pe-:netrou na comarca de Campo M;úor. Emquanto
se encarregava Livio ~opes de dev~star o Piauhy,
·encaminhava-se elle para a povoação da Chapadinhà que, ·investida, cahio -em seu poder depois
.de tenaz resistencia.
' Percorrendo as povoaçÕes, atravessaúdo as
mattas, · vadeando 1/ÍÍ'os rios.' e -transpondo os
montes, augn1entarão Raymundo Gomes e Balaio
o numero de seus adeptos. Investirão e ameaçarão ·cidades e villas; no enitanto crUzava o governo
os .braÇos ou .pbr desanimo, oü por fniqueza, e
a revolta foi progredindo como veremos nas paginas seguintes. -·
Na . província do Piauhy dispararão um tiro sobre o presidente, barão de Parnahyba, que
pelo terror e pela corrupção assumira odiosa
preponderancia.
· No Rio Grande do Norte foi assassinado o
presidente Silva Lisboa, attribuindo-se este acontecimento a causas a!heias á política.
Em Villa Franca, erh . S. Paulo, o capitão
Ferreira de' Barcellos entrou na villa, expellio os
empregados publicas, matou o fiscal da .camara e
amcaçoú e perseguia a diversos cidadãos. OrigiI
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nou-se esta sedição de intrigas e de.s orde_ns susci·
tadas por um rabula que, unido a · homens
exagerado~, preparou uma serie de denuncias e .
processos, que por algum tempo agitarão a
povoação. Dispersados Ç)S grupos e opprimidos os
culpados voltou a vi lia a ,seu ·estado de. paz.' (.*)
Procedendo-se neste anno á eleição do regen~e, ·
reunio-se o collegio eleitoral no mosteiro de
S. Bento, na côrte, pará realiza·r a apuração dos
votos de todo o imperl.o, a qual, ultimada, coube
a escolha a Ar:mjo Lima.
·
Findou sem b menor incidente, sem o ~enor
disturbio essa eleição, questão tão grave entregue
á decisão de milhares' de eleitores, e ultimada
no meio do turbilhão de paixões tão contrarias
e divergentes. _
Não era o regente homem novo. Em consequencia da renuncia do padre Feijó gover.nava o
Brazil ha um ·anno, e era conhecido seu modo de proceder nesta elevada magistratura. Col_locado
a cima do plano em qut:: se gladiavã9 os partidos
politicos; não ultrapassou a esphera de suas func·.
ções ; não interveio direc!amente na marcha da ,
politica activa,. e p~mde vencer a opposição liberal
em tres campanhas parlamentares, sem comtudo
(') Veja Apontamentos Historicos, Geographicos da província
de S. Paulo, por Azevedo Marques.
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afastar-se do circulo legal e da constituição. Soube equ'ilibrar a balançà dos poderes pol.iticos.
Foi este caracter do regente uma éondição
de duração e estabilidade para a auctoridade
suprema de que tanto necessitava o Brazil, fatigado de mudanças tão repetidas nos membros
irresponsaveis de seu governó; mudanças que,
pondo em duvida todas as causas, fazião vacillar _
o regimen ·governamental e privavão a sociedade
de unif9rmisar s·eus interesses e suas idéas. Chamad9 a continuar o movimento parado da realeza, -a ex~cutar algumas de _suas attribuições,
comprehendeu Araujo Lima cabalmente sua alta
missão. Se sustt;!iitou a política de s·uas convicções, não foi além do dever, e no exerci cio de
seu cargo cons~guio ser chefe, podendo por·todos
ser .invocado.
·Se a terceira regencia vio-se _obrigadaa largar
o poder, presenciand9 o Brazil pela segunda vez
a abdicação fõn;,ada da primeira magistratura
do paiz, Araujo Lima, apezar de inaugurar seu
governo effectivo rodeado de. consid~raveis em·
baraços, exerceu t-ão habilmente sua administra·
ção, que vio-se assistido- do apoio da opinião
publica e -da confiança do corpo legislativo.
·Não era satisfactorio o estado do Brazil nesta
época. J\pezar dos meios empregados, dos sacri~cios realizados, abandonara a fortuna as armas
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do imperio na provinda do Rio Grande do Sul ·
para levar a victoria aos republicanos . . E esta
guerra era a questão ma_is penosa e difficil ·que
encontrara o regente ao empunhàr o bastão do
·mando.
Além disto havião apparecido em outras
províncias elementos de desordem :
Foi abafada a revolta da Bahia, mas surgio
no Maranhão uma ·rebeldia selvagem, tude e
sanguirielenta, cuja marcha estudaremos nas f()lhas seguintes; porém foi igualmente debellada e
vencida, restando apenas bandos errantes, fugitivos, occultos nas sombras das mattas, e que só
mais tarde deixarão seus reconditás, quando
vi-rão . hasteada a bandeira da ·amnistia pelo se. gundo imperador, que occupou o _thrõno do
Brazil.
Se houve,, porém, e.sses elementos de desordem, que nem todos tiverão caracter político,_as
lições do tempo, a marcha civilisadora, o pro~
gressO da intelligencia publica, o conhecimento
pratico dos males que acarreta a anarchia, pesavão já sobre o animo do povo, que se mostrava
~mpenhado em auxiliar uma política firme,
moderada e esclarecida na grande obra da pacificação do paiz.
..
Tomou a imprensa melhor caminho, respeitou mais (;ls instituições existentes, ·procurou dis-
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· seminar as ·luzes, promover ·os melhoramentos
materiaes e concorrer para a paz, illustração e
progresso da nação.
Ao poder legislativo apresentou o governo
diversas propostas como para a creação de um
. com~elho naval, para estabelecimento de um
banco, para dar nova organisação á academia
Militar, hoje Escola Polytechnica, e oufras medidas conducentes ao restabelecin1ento da orden1
publica..
Nascerão tres instituições . importantes, o
rrionte do Soccorro creado por uma · associação
de acCionistas, e que começou a . fu~ccionar em
i 8 de in aio; o Archivo Publico, que s~ estabeleceu
provisoriamente na .secretaria do imperio e o
Instituto Historico e Geograph1co.
Apresentada em I 8 de agosto e approvada no
dia seg~inte a propQsta da creação ·desté instituto, ·
foi elle installado
em . 21 de
outubro. Em 1840
.
.,
.
concedeu o imperador uma sala de seu palacio
da cidad~ para a celebração das sessões, as quaes
começou a assistir desde I 849 até hoje.
Em I83g deu principio o Instituto á publicação de ~ua revista, que conta actualmente quarenta e seis volqmes, onde espíritos investigadores podem encontrar muita riqueza historica,
muito cabedal scientifico, ~eunido e preparado
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para obras geographicas e historicas tão uteis
sempre á vida e progresso dos povos.
Pereceu neste anno o Dr. José Bonifacio de
Andrada e Silva.
Citado em fevereiro de 1835 para compar~
cer perante o tribunal do jury pelos - aconteci- ·
mentos de I 833, não poude àpresentar-se pelo seu
máo estado de saude. Constituído o jury em 14
de março encarregou-se da defesa o desembargador Japiassú, sendoJosé Bonifacio absolvido.
Saudado e festejado pelos seus amigos e
enthusiastas, recolheu-se ao seu domicilio, · onde
pouco tempo esperou pel~ morte. Embalsamado
o cadaver.e conduzido de Nictheroy para a capital
do imperio,foi recebido pelo regente, os min~stros,
senadores, deputados',-e. homens da sciencia e da
plebe, que acompanharão-no até o ultimo jazigo. Desde o cáes até a igreja do Carmo ·estava
estendida em alas a gqarda nacional, por entre a
qual caminhou difficilmente o caixão que estava
aberto, deixando vêr o morto revestido dá ínsignia de cavalheiro de Christo, unica .condecoração que possuíra. De UJ?a das janeHas do paçoassistia o imperador, vestido de luto, ao' desembarque e trajecto do corpo do seu 'primeiro tutor,
o qual alguns annos depois fo~ removido para o
jazigo da família, na villa de Santos, ondé nascera tão celebrisado brazileiro. Em homenagem
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ao illustre morto propoz a assembléa provincial
de S. Paulo em I 83g que fosse aquella villa elevada á cidade, o que sanccio~ou o decreto de 26
de janeiro do mesmo _anno. Em 1872 offereceu
um artista uma pedra para o tumulo do grande
cidadão, que nesse mesmo anno teve uma estatua erguida em uma das praças do Rio de Janeiro, ficando - deste modo patentes a honra e a
gratidão .nacionaes no alto testenl.unho prestado
áqüelle ilfustre varão que, além de haver sido ·o
homem de mais prestigio e sciencia que, unido
ao príncipe D. Pedro., tanto cooperara para a
organisação e funcJ.ação do imperio, celebrisou a
patrià, quer no cultivo _das lettras e sc1encws,
quer - nos altos feitos de sua longa e agitada
vida publica.

/
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·_froseguimento da guerra civil do Rio Grande. O ministro da
. guerra no theatro da luta. Decreto dos republicanos. Crise
ministerial. O presidente -saturnino de Oliveira. Abandona
Bento Manoel a causa da · republica. Bonifacio Caldeiron.
Corsarios republicanos. Invasão de Santa Catharina. Tomada
da villa da Laguna. Republica Catharinense. O marechal _
Andréa. Derrota dos republicanos. Lei de aninistia para o
Pará. Continuação da revolta de Raymuúdo Gomes no Ma' ranhão. Soccorros enviados do Piauhy. O novo présidente
Lima e Silva. O barão da Parnahyba no Piauhy. Sedição
em Alagôas. Inundação na capital de Goyaz. A capital do
imperio. Renascimento das lettras e artes. Desenvolvimento
do ·commercio e industria. O corpo legislativo. Lanço de
vista sobre o paiz,

-

· Proseguia em sua marcha a lqta civil do
Rio Grande, . obrigando o governo a novos es.forços, gastos e apercebimentos de guerra. O presidente e gerieral das armas Elisiario sahindo de
Porto Alegre chegou ao passo,_ da Cachoeira.
Sabendo que o exercito imperial estava treze
leguas distante do Cahy, passou Bento .Manoel
o Taqw1ry com mai~ - de dous mil homens e veio
forçar aquelle ·. rio no pas.so do Contracto, onde
I

-

HISTORIA PATRIA

atravessou depois de haver tomado duas canhoneiras e um lanchão alli fundeados. Durou cinco
horas o .c ombate, perecendo quasi toda aguarnição de uma das canhoneiras, inclusive o com- mandante Bellico que, depois de batalhar ·com ·
muito denodo e yalentia, cahio traspassado de
golpes. Fdi a pique o navio, submergindo-se
com aquelle que o commandavé;l, e servindo-lhe
de tumulo e de trophéo de gloria.
Não procedeu do mesmo modo _o comman. dante da outra canhoneira; medroso e cobarde
deu o primeiro tiro e entregou.:..se logo. _
À notiéia da marcha e da -victoria dos republicanos imped-irão os passos do presidente, que
julgou acertado volver com o exercito para Porto
-Alegre. Veio perseguil-o em sua retirada a força de Canavarro que, seguindo em guerrilha a columna legal, causou-lhe damnq entre mor-tos e
_feridos ; porém maior desfalque soffreu, de sorte
que, perseguida pela carga da cavallaria, tev€ de
correr em fugida e em debandada.
Julgando a regencia conveniente a presença
do ministro da guerra no theatro da luta, para
de mais perto examinar os factos, avaliar as
circumstancias e providenciar com presteza e utilidade, partio o ministro Rego Barros~ levando
como ajudante de ordens o major 'Lima e Silva,
depois duque de Caxias.
·
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Nessa occasíão espalhavão os republicanos
na.provincia o decreto ·em que applicavão penas
de represalia contra os prisioneiros do exercito
legal (*).
·
As penas impostas em represa:lia erão desti-·
nadas, dizião elles; a fazer parar os horrores
commettidos pelo governo legal contra os prisio..:.
neiros da republica.
Nas longas dissenções civis ha sempre vingançf~;s a satisfazer, agitão-se os odios, enfurecem·
se as paixões, e os arrimos exaltados praticão actos
quE! a huma{1idade reprova e repelle. '
Se consentião · os monarchistas que fossem
presos os rebeldes amn.lstiados~ recolhidos ás .
prisões mais rigorosas, expulsos dos lugares de
suas residencias, ' se nãQ· lhes davão protecÇão
alguma, se conservavão pr_esos na cadêa de Porto
Alegre ho'mens . amnistiados (**), tambem prati~ '
cavão os republicanos a.ctos ·deshumanos e crueis;
mandavão matar, arcabuzar a alguns dos .aprisionados, fuzilavão outros, affectando o haverem
fe.ito em acto de resistencia.
Chegado a Porto AlegreJ conferenciou o minístro da guerra com ' o presidente, e dirigindo-se
·para S. Goli.çalo, fez .marchar immediatamente

.'

.

(') V~ja documento n. 20. ·
(") Veja Debates da camara dos deputados em 1839.
.

H, P.
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uma columna de . tres mil homens para Pi-'
·ratiny.
Dando-se nesse tempo crise ministerial no
· Rio dê Janeiro, resolveu o ex-ministro_da guerra
regressar para a côrte, e assim pouco demorou-~e .
na província rebellada, tendo sido mais conveniente se pudesse por mais -terp.po permanecer
alli. Acompanhou-o o -p residente ElÍSiarío, entregando o governo ao vice-presidente: Cabral de
Mello.
Entretanto colhêrão-se alguns r~sultados da
expedição mandada executar pelo membro do
ministerío demittído. Conseguia o major Abreu
tomar duas ca~retas co~1 a bagagem do general
Netto, a ·correspondencia e plano de campanha
do -inimigo e os ·lané:hões que tÍnha · em Ca~
maquam. .
,
Na mesma occasião aprisionava o vapor
Liberal no passo d_o Contra.cto -uma. das canhoneiras arrebatadas pelos republicanos.
Designou a regencia para )?residente da província do Rio Grande do Sul aó Dr. Sáturníno
de Otiveira, para commandante das armas ao
general M~noel Jorge e das forças navaes ao chefe
de divís,ão GreenfeU.
·
DesembarLando no logar,_. do _ seu governo
publicou Saturnino d~ Oliveira uma proclamação
annunciando estar armado do poder discricio- .
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nario pela suspensão de garantias e da faculdade
de amnis~iar; mas que seria parco e escrupuloso _
no exercício daquelle poder~ folgaria muito se
tivesse de usar dessa faculdade para com os
illudidos, que abandonassem as fileiras rebeldes. _
Aos soldados que viera com-mandar endereçou o ·general _Manoel Jorge, depois barão de
Taqüary, uma ·proclamação em que procurou
levantar os brios guerreiros e avivar o amor da
ordem com a sàcrosanta palavra-a lei.
Nesta época-começarão a surgir divergencias entre Bento Manoel e seus companheiros de
luta ; e chegàrão ·ao ponto de remetter este um
officio ao mini_stro da guerra da republica, Mariano ·de Mattos, demittindo se do serviço, por
haver sido nomeado pelo presiélente para tenen·_
te-coronel tom mandante _do segundo ba~alhão de
. caçadores . Francisco Rocha, seu desaffeiçoado.
Parece, porém, que ' o verdadeiro motivo da
retirada daquelle chefe foi ·a politiea seguida por
Bento Gonçalves, que abraçara a democracia
pura; principio político que a revolução não
proclamara em seu começo.
Entretan_to ião as armas da legalidade con·seguindo alguns triumpllos ainda que insignificantes; assim fazendo uma sortida· repellio o
brigadeiro Felippe Nery uma força republicana
de mais de mil ·homens ·ao- mando dó general

e
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Netto. Entrou Greenfell no rio Camaquam, no
legar chamado Lagôa Formosa, eapoderou-.se
. de tres lanchões e duas lanchas. Chegou do Estado
Oriental o brigadeiro Bonifacio Caldeiron com
. mais de quatrocentos Brazilei"ros, e veio formar
·a quarta brigada de cavallària do exerdto.
Em Porto Alegre fez uma sortida Francisco
Pedro á frente .de mil e tantos . soldados, e sorprendeu uma partida de ,republicanos; perecendo
no ataque o chefe e mais de vinte soldados.
Havião os republicanos lançado corsarios
ao mar; e entrando no porto de Santos, uma corveta encontrou perto de Canan€a dous corsarios,
aos quaes deu caça ; Ínas estes puderão escapa~ . .
Esta occurrencia levou o governo regencial
a mandar cruzar desde Santos até o Rio Grande
. uma esquadrilha composta de oito' vasos de
guerra.
Chegara a luta civil rio-grandense a: um
ponto qu~ era necessario ao general que quizesse
terminal-a usar de muita prúdencia, actividade,
rapidez de movimentos, perseguir o initnigo ei:n
todas as direcções, levantar forças em diversas
.localidades para . obrigai-o á divisão ; e
sem·
pre em campo uma columna respe!tavel, para
em caso de necessidadeJ soccorrer qualquer
posição atacada, não se distanciando· muito essa
columna do centro d·as·-o perações.
·
·
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Não era apropriado para tão melindrosa
missão o general enviado pela regencia. Homem
enfraquecido e pesado de annos, que já em I835
rt!querer,a sua reforma, não podia Manoel Jorge
en~prehender marchas forçadas, mover rapidamente as forças e manifestar assiduidade, energia
e presteza_ que só se encontrão em idades mais
novas e vigorosas.
.
Não lin1itando suas éxcursões á província do
Rio ·Grandé, invadirão os republicanos a de
SantÇJ. Catharina.
Preparada a ._exl)edição e dado o ..com mando
a Canavarro,· entrou este na villa. da -Laguna e
apoderou-se della. O.commandante da força legal,
que se - ~chava encarregado de def~nder aq uella
povoação, deixou-a mal soube que se approximavão os republicanos; abandonando todas as munições de guerra,_armas e navios~. Alguns dos. habitantes, logo após a retirada do commandante,
previriirã·o ·aos invas'ores que estava a villa sem
defensores; peJoAue, sem dar um tiro, entrarão
aquelles na povoação, tomando conta do trem
de guer~a, das armas, das lanchas e · do mais que
encontrarão.
·Invadirão em seguida a vi lia de Lages.
Reunidos os vereadores da Laguna, foi pro· ·
clamada, por deliberação de Canavarro, a repu_blica Catharinense, sendo nomeado ~presidente
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provisorio Santos Cardoso, constituído .um ministerio e creada uma bandei~a com as côres
verde, branca e amarella. Foi elevado Cana varro
a generàl em chefe do novo estado, cuj_a capital,
a villa da Laguna, recebeu o nome de cidade
, Juliana. (*)
•
_ A noticia desta invasão levou o governo im- ·
perial a nomear para presidente e commandante
das armas de Santa Ca.tharina o marechal· Andréa, que .se distinguira na· pacificação do Pará.
Estava o desanimo em todos os espíritos
quando chegou o novo presidente; pois compre, hendião todos que, toniada a villa da Laguna .e
invadida a de Lages, facil seria ás cohortes republicanas avançarem para a capital da província.
Forão promptas, salutares e energicas as medidas encetadas pelo delegado do governo. Se não
-havia exercito, elle organisou-o, se perdida estava
a disciplina, · elle restabeleceu-a e reanimou a
confiança que fugira do animo popular. E tão_
expedito e activo manifestou-se em suas d-iligencias que, quando se discorria ainda sobre o que
tentari':l fazer, já elle ·fizera tudo que pudera realizar, e assim firmou rapidamente o éstandarte
legitimo d_a nação nas muralhas das povoaç-ões
tomadas pelos republicanos.
{') Vej a Guerra Civil do Rio Grande do Sul, por· 'Alencar
Araripe. Vol. 43 da Revista do Instituto Historico.
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M-archando por S. Paulo o brigadeiro Xavier
da Cunha á frente de uma columna para engrossar as forças que estavam á disposição do general
Andréa, appareceu na villa de Lages com pouco
mais de cento e tantos homens, e foi reunir-se
com uma columna de duzentos cavalleiros, a
qual andava em guerrilhas na Vaccaria. Forão
estas forcas atacadas e inteiramente desbaratadas
'
em Santa Victoria por Canavarro que, dispondo
de maior numero de soldados, anniquiloL~ o inimigo, perdendo a vida aquelle brigadeiro e quasitodos qu'a ntos o acornpanhavão.
Após tão assignalado triumph0 deixarão os
habitantes a ~·illa de Lages 2 onde penetrarão os
republicanos e assolarão tudo.
. Se parecião essas victorias firmar o pavilhão
republicano em outra provincia brazileira, vierão
logo alguns revezes escurecer o brilho das armas
daquelles que queriam pregar e con~olidar no
Brazil outra fórma .de governo. Perderão os republicanos em dous pontos da provincia- vinte e
seis embarcações 'péquenas, além de · lanchões,
baleeiras e muitas canÔa~ _de diversas dimensões.
Entregou o generàl Andréa o commando do
exercito de operações contra os invasores ao tenente-coronel Santos Péreira e o da armada-ao
capitão de mar e guerra Mariath. ,
Dividia este as embarcações que ~ podião en-
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trar no porto da Laguna em duas divisões:
primeira composta de quatró lanchões e de uma
canhoneira destinada a dar abordagem aos navios ·
que fechavão a barra e cortar todos os emparaços,
e a segunda de vasos de maior porte para o fim
de ba.ter os navios armado~ que defendião o
porto.
Dispunhão os republicanos de cinco vasos
de guerra commandados por José Garibaldi.
Devia a forca
de terra marchar á vista
da
'
'
esquadrilha e entrar ao mesmo tempo na villa.
Forcou Mariath a barra d-ebaixo de vivo
·'
fogo de artilha~ia e fuzilaria a tiro de pistola,
obrigou o inimigo a deixar alguns de seus navios
e queimar outros, e a pôr-se em completa fugida,_
· quer em embarcações mjudas, quer a nado; _do
que lhe resultou grande perda.
Havençl.o a força de terra batido a vanguarda
dos republicanos uma legua distante da Laguna,
quando chegou·a entrar na villa, não experimentou resistencia efficaz, porque, atterrad'os com a
entrada dos navios, tratarão os invasores de fugir,
como já ·se disse, quer a nado quer err:i canôas.
Em poder dos vencedores cahirão os vasos
de guerra, doze peças de artilharia, muito armamento, munições, viveres, bois e . cavallos; mas
deixarão no lugar da peleja mais de cento e oitenta
combatentes, v~lentes e corajosos cidadãos, que .
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ao -altar da·patria havião sacrificado seu CIVIsmo
e vida.
Dolorosas forão as perdas dos republicanos;
contarão mais de duzentos mortos, entre estes
tres · cómmandantes de corsarios, e tiverão de
queimar os navios que lhes restarão, e onde a
peleja havia sido uma carnificina. Garibaldi salvou-se, e tambem sua mulher . por saber nadar
com muita agilidade.
· Foi tomada no n1esmo dia a villa de Lages ;
e perseguidos mais e mais os invasores tiverão de
retirar-se para o Rio Grande, gui~dos por Canavarro.
Ao norte do imperio estava pacificado o Pará,
depois de perseguidos e destroçados alguns
pequenos bandos dos antigos rebeldes dispersos
pelos sertões.
· Auctorisou o decreto de 4 de novembro ao
presidente da província para poder amnistiar os
réos que tiverão parte na rebellião da província,
exceptuando os cabeças, os que se achassem pronunciados por assassinos, por chefes e commandantes de districtos, pontos e éxpedições~ e os
chefes e empregados de repartições que t_ivessem
servido com o governo dós revoltosos.
No Maranhão entrarão os rebeldes de Raymundo Gomes, depois de um cerco de dous mezes,
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na cidade de Caxias. Já antes havião il).vadido a
villa de Pastos Bon$, onde soltárão todos os pre·
sos, assassinarão a cidadãos pacificas, roubarão,
incendiarão, depuzerão as auctoridades e com.:.
metterão outras atrocidades ·e cruezas. O presidente da provincia era Manoel Felizardo. Saquea·
rão a cidade de Caxias, e persistindo em suas
depredações, em sua marcha de exterminio, penetrarão em outras villas e povoações que cahirão
sob seu dominio.
Tornando-s,e a rebellião importante por sua
extensão e poderio, cuidou- o- governo ~ geral de
enviar forças contra os rebeldes) e aos presidentes
das provincias circumvisinhas recommendou que
remettessem soldados e armamento para suffàcar o mal.
Da pnvincia do Piauhy partio o major Clementino que, investindo a cidade de Ca4ias, con·
seguio dispersar os rebeldes. Tomada esta cidade,
afastou os revoltosos de dons pontos -do Pa-rnáhybaJ entrou na villa de Pastos Borís e segl)indo
para o Miradbr encontrou uma força inimiga, que
, foi batid~, deixando mortos e feridos. Apossou-se
das villas da Passagem Franca e S. José, e em
Santo Antonio saudou-o nova victoria.
Continuando em sua- marêh~. triumphante
perseguia ao rebelde Livio, e obrigotÍ-ó a passar
o Estanhado, acompanhado de poucos compa·
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nheiros; tendo,·de entregar peças de artilharia,
munições e outros objectos.
Semelhante derrota desorientou o inimigo,
que dispersou-se, indo alguns rebeldes para onde
se achava Balaio, e procurando outros entrincheirar-se nas mattas da Conceição, onde se refugiara Raymundo Gomes, alliciando gente para
voltar de novo ao combate.
Antes que se reunisse este chefe com Balaio,
marchou o major Clementino em sua perseguição,
precipito~1-se cóntra elle, praticou actos de valor
e heroismo, antepondo á bravura e valentia dos
soldados .maior denodo e coragem ; porém uma
bala prostrou-o em terra mortal~ente ferido.
Exclamando que por morrer um homem não
se despreza uma causa, aconselhou aos soldados
· que avançassem e vingassem SL!a !llorte; e instan·
tes depois o valente guerreiro era um cadaver.
Exasperados os soldados com a morte de seu
destemido chefe, lançarão-se furiosos contra o
in·imigo, que foi vencido; deixando o campo ensopado em sangue,· e alastrado de mortos e feridos.
Occupado o commando da columna do norte
pelo capitão Souza Mendes, successor de Clementino, bateu e dispersou os rebeldes em varios _
pontos, como na povoação da Aldêa, em que deixarão elles no terreno. da acção grande cópia de
mortos, prisioneiros e feridos.

/
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Continuou a persegqir o inimigo, derrotou-o
em outra posição e obrigou o chefe Livio a refugiar-se no Ceará:
De ãccôrdo com Raymundo .Qom_es abandonarão Ruivo e Balaio o Morro Agudo, e diri~
gindo:-se para .Caxias, assenhorearão-se della;
assignalando sua nova entrada nessa cidade por
assassinatos e depredaçÕes - horrorosas~ Embos· ·
cados de noite nas casas abandonadas dos bairros
desertos da cidade, e sabendo que sahiria na
manhã . seguinte uma columnà do exercito legal
para um reconhecimento, ao som dos passos d0-5
soldados, sahirão elles de seus escondrijos, tomarão as bocas das ruas, investirão a 'c idade pordiversas direcções, e guiad_os por Balaio commettêr€16 cruezas e 9-trocidades. Fugio a população
espavorida, e os que não cahírão debaixo do
cutelo dos assassinos comprarão a vida a peso
de ouro.
.
Se voltou ás mãos dos rebeldes ·a segunda
cidade da provi"ncia, foi devido este revez" ao
aba_n dono em que deixa_rão-na depo:is da primeira
restauração; e semelhante negligencia patenteou
a inepcia e ignorancia do COJ)lmandante das armas
da província
Havendo saqueado pela segunda vez a éidade
de Caxias ri1archarão os rebeldes para outros
lugares Batidos na Lagôa:do Ga.rn_eiTo,-deixando
o

o
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no acampamento mortos e prisioneiros, , farão
depois atacados· no porito da Manga e repellidos,
. sendo alguns mortos e muitos aprisionados.
Se pelejando desesperadamente chega vão ·a
apoderar-se de alg1,.1mas posições, erão 'mais tarde
afugentados dellas. 'Se em Arêas, na comarca do
Brejo, def_enderão-se · por tres dias, tiverão por
fim de fugir com perda de · muitos mortos e
feridos.
' Chegando á capital do imperio a triste nova
· da tomada de Caxias nomeou o governo para
-presidente ·e commandan te das armas da provin. cia ao coronel Lima e Silva, depois duque de
Caxias, e aos presidentes das províncias do norte
reiterou as ordens para que fornecessem contingentes contra os .rebeldes.
Deixando para as paginas seguintes o proseguimento da narrativa desta' revolta, digamos o
que se dava em outras províncias . .
Regia a província do P~auhy b barão da Parnahyba, homem severo e iníquo, que fazia pesar
sobre 6 povo o · governo despotico dos antigos
donatarios de capitanias. Fechando o livro da
lei governava como tyranno; opprimia e desesperava a população que, desejando reagir, saudou
como auror,a de redempção a revolta de Ray·mundo Gomes.
Procurou logo o aspero presidente calcar a

\.
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rebellião. Fez partir de O eiras o capitão Souza
Mendes com um contingente para organisar a
columna do norte, e tambem o majo~ Cletnentino, que tantos triumplios adquiriO sobre QS
revoltosos do Maranhão. Já forão referidas as
victorias alcançadas por esses bons cabos de
guerra.
Creou o presidente a columna de oeste sob
o commando do major Martins de Souza, que a
organisou, e avançando contra os entrincheiramentos da Manga soube conquistai-os.
No_meado command&nte em chefe das forças
em operações no Piauhy, o coronel Moraes Cid
sahio de Oeiras, foi para Campo-Maior, tomou
conta da columna çlo norte, procurou em proclamaçõe~s chamar os rebeldes á ordem; e caminhando para o Est.a nhado . creou o corpo de
imperiaes v9luntarios do Piauhy; e OJttro_. pro:visorio sob o com mando do ' major Pedro Paulo.
!~vestira a columna de oeste contra o ini . .
migo na- povoação dos Patos e conseguirá vencei-o. Vierão novos louros orpamentar as frontes
dos que batalhavão pela ordem e pela lei, como
dirão as paginas seguintes.
Transferida a' capital da província das Ala, gôas déJ. cidade deste nome para a de Maceió, houve
uma sedição por occasião da mudança da the~
sourarja daq_uella primeira cidád~ para a nova ·
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cabeça da província. Havião os sediciosos endereçàdõ uma representação ao presidente. para
não .m udar a thesouraria; poré_m, não anriuindo
este, amotinarão-se, ganharão a força de policia,
forçarão o deposito das armas, marcharão
para o palacio; e pondo-o em estadó de sitio,
ficou/ o presidente sem acção.
·
lminediatamente tomou as redeas d'o governo em Maceió o primeiro vice--presidente Cansansão
de Sinimbt:I, que começou a reunir forças, mandou intimar aos sediciosos a deporem as armas,
e a pôrem em li-berdade o presidente, ao que elles
se negárão. -Cuidou ~m pedir soccqrros a Pernambuco e Bahia para com mais segurança mar·
char sobre a càpital; porém correu nes~e tempo a
noticia que estava o presidente em liberdade.
Veio da província da _ Bahia auxilio de dinheiro, armas e munições, e partio ~ de Pernambuco um navio com duzentos homens de reforco .
Não forão, porém, necessarios meios energicos .
para abafar o mal; pacificou-se facilmente a província, pois passado o momento de despeito
·contra o presidente, depuzerão os sediciosos as
armas-, fugindo muitos para o interior.
_ .Se não foi assolada pela lu ta ci vil, teve a
província de Goyaz de soffrer, pelos ultrages do
tempo, inundação erp sua capital, occasionando
muitas victimas ~

.
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Após chuvas torrenciaes avolumarão as aguas
do rio Vermelho, que divide ·quasi pelo meio a
cidade, e cau.daloso, medonho, . com crescimenfo
insolito, precipitou-se sobre a cidade, levando no
marulho de suas aguas casas, homens, rr.mlheres,
crianças e o mais que encontrou na impetuosidade
de sua correnteza. ·Forão arrazadas mais de cem
casas, e immensas famílias, além de perder~m
entes caros e estremecidos, ficarão reduzidas á ·
m1sena.
Patentearão zelo e actividade todas as auctorid_ades, e realizou a dedicaçã_o doshabitantes
milagres de philantropia, arrancando do furor
e volume das aguas não pequeno numero de .
pessoas e de fortunas.
'
.
Emquanto lavrava pelas províncias a ver- ,
tigem revolucior;tariaJ emquanto a fio de espada
discutião-se _princípios p oliticos, e no excesso_·
das paixões decepavão-se pela raiz os germens
da prosperidade publica, da grandeza futura. dà
. nação; emquanto, á mercê do fanatismo e brutalidade das facções ficavão a vida e prosperidade
·dos cidadãos, dava a côrte exemplo . da moderação, e apontava a todas as cidades e povoa- ·
ÇÕE:!s do · paiz o unico caminho vantajoso que .
devião seguir. Aos gritos desordenados da anar- ·
chia, que se cruza vão na vastidão d-0 territorio
nacional) r~spondia com idéas elevadas e gene·

o
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rosas de progresso e civilisação, porque em seu
seio imperavão idéas de .socego e felicidade.
Se em I 83 I e r,83z vião-se desertas e silenciosas as ruas da capital, se lavrá\ra a desconfiança em todos os animos, fructo das sublevações
e commoções de todos os dias, se respirava a
população idéas de odio, vingança e excitação,
apresentava-se inteiramente mudado . o Rio de
Janeiro em . I 83g. Reconhec~ndo o povo que se
devêra fazer digno da · liberdade, mostrava-se
quieto e tranq~illo. Comp;ehendia que não podia
ser rico e feliz sem ordem nem paz. Em vez de
horizonte enlutado manifestava a côrte uma
atmosphera límpida, onde se vião raiar o progresso, a moralidé!-de e a illustração. Se nas províncias ainda não estava apagado o archote' da
guerra civil, na capital do imperio, á sombra da
ordem, vi_ão-se firmar as instituições, a moral,
Sob a benefi.ca influencia .da
o culto do ·'dever.
'
paz começarão a renascer as lettras e as artes.
No theatr~ Constitucional Fluminense, hoje de
S. Pedro, representoct-se a tragediá do poeta
- Gonç,alves de Magalhães, intitulada Antonio José,
que, subindo á scena pela primeira vez em 1838,
patenteou o genio drama~ic~ . do actor João Caet;ano. ' Foi a primei~éJ. tragedia escripta por bra·
zileiro e de assumpto nacional. Apparecerão os
. li. P.
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jornaes litterarios a Ga:r_eta dos Domz'ngos, o Correio das Modas e a Revista do Instituto Historico .
. Taunay imprirriio o Manual do .Agricidtor Bra:rileiro; e Nicoláo Dreys a Noticia Descriptiva da
Provinda do Rio Grande do Sul. Do' sabio brazileiro marquez de Maric;á sahio á lume urp.a
nova colleccão
de maximas. A acad.e mia de ma,
rinha foi transferida para bordo da náo de guerra
Pedro .JI, e deu-se nova orga!lisação á ac,a demia militar, começando a denominar-se· Esçola
Militar.
Prosperarão a industr:ia e o commercio; a
agricultura veio depositar nos mercados da, côrte
seús productos? e, seguros: os estrangei:ro.s efll suá
propriedade, ce~tos de ~ encontra( . cons:umidores
.ricos trouxerão ~o porto ' do ~ÍQ de !Jan~iro seus
;. .
vari11d0s produetos. _ . :: . . · ·>. · · ~ - ' .. _
·se '~é:ba ~é~ :~~l,o.ros·~~ ~~.vànt~l'~ão-s.e 11:?--r ecin to ··
das cartiai'<rs:i· :~: ;p.;«'ü.):. s:ém,pr~ Jiverãô resultados
.a pteciaV:ei's:,: ~ií<\ii~E>:~.:/ea•~- .PQ;dt::t"legislativo alguns
esforÇos,,·parà:~ _~s.~péà,?t::;âAlináréh;i;r que envolvia ·o
impetio. ;Api.e$~~tó:ti:' @, -sé,nadb: rima emenda á
lei da iixaé'ã o .das foi:cas~
· -à.~: .terri:r.auctorisandb
ó
.: >·: •:<. ..
' ...
.
_:t,. •
governo a engaJar·ires · -:rhi~.. éstrarigeiros;:pa~ém
não annuindo a camara teci~pn'raiía á e~s_a emenda, .
uni o-se em assembléa gera~ · o co~p<c;':jegislativo,
e posta·· em discussão a emenda; ·foi approvada
por cincoenta e oito votos co~tra quarentà e nove.
i
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Em sessão de g de agosto offerei:era Lopes
Gama á consideração do senado o seguinte requerimento:
<<Requeiro que se nomeie uma com missão
para que, ouvindo os ministros da justiça e da
guerra) offereça as medidas necessarias para o
restabelecimento da paz e da tranquillidade nos
diversos pontos do imperio, que se achão em
anarchia; medidas que ao mesmo tempo preservem as provincias ainda tranquillas do contagio
que as ame,aça. ll
Approvado o requerimento•farão eleitos para
pr(;!encher a com missão o ntarquez de Paranaguá,
Lopes Gah1a e Mello Mattos.
Motivara o presiden'te do senado, Diogo
Feijó, em 01.1tra sessão, um projeto de lei contendo disposições que, no seu entender, erão as mais
proprias para obstarem ao incremento dos males
do paiz. J ustiíicando os motivos que levarão-no
a expôr as medidas propostas) disse :
c< Confesso que a principaL medida
seria
uma ,reforma radical. da constituição; mas nem
nesta camara póde tal propC?sta ser feita, nem
convem que eu declare a maneira por que deveria ella ser feita; porém o que é indispensavel
é que a assembléa se mostre justa e fiel obse~
vaHte da constituição para dar exemplo ás auctoridades súbalternas; que deixy a camara dos

...
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deputados de anarchisar o povo, declamando,
injuriando, envenenando as intenções dos ministros, imputando-lhes prevaricações verdadeiras
e suppostas, desconsiderando-os na opinião publica, ensinando o povb a ter em desprezo
estés altos funccionar-ios. ))
Em verdade. estava todo o imperio a braços
com uma crise espantosa. As províncias que
não vivião sujeitas ás commoções, ás rebelliões,
poucos elementos tinhão de ordem, poucas
forças possuião pára suffocar qualquer moyi-:mento revolucionario que pudesse apparecer.
Attendendo ao lado político parecia que estavão
prestes a desconjuntar-se todas as peças do organismo social. Olhando para o lado :financeiro
vião-se decrescer as rendas ao mesmo tempo
que augmentavão as despezas. Parecia abalado
em seus fundamentos o . edi:ficio social.
Receiavão todos os cidadãos por suas. vidas,
propriedades e segurança, e voltavão-se todos
para o corpo legislativo, como se fosse o unico
d'onde pudessem partÍr remedios ás - publicas
calªmidades, a ultima taboa, que pudesse salvar
a patria do naufragio.
Mas no parlamento forão calorosos os debates, e com discussões' prolongadas se empe, nhara a opposição em estorvar a votação · das
medidas ma1s altamente reclamadas · pelas ne-
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cessidades publicas, e .toda sua tactica era dirigida para derribar o governo.
Dera-se por duas vezes mudança ministerial,
a primeira em · abril e a segunda em setembro:
Não se deixara porém a opinião publica arrastar
pelas crises ministeriaes; mais empenhada par~
cia con1 as noticias que vinhão chegando do
estado das províncias,
De feito neste anno havião os. republicanos
do Rio Grande. levado sua irru y:;â c; a ~ ~ á província de Santa Catharina. No Maranhão ganharão os revoltosos vantagens importantes, e
praticar.ão. em Caxias crueldades inauditas.
Procurou o governo attender a todos estes
males. Mandara para Santa Catharina um general activo, energico e habil, e remettera forças
de inar e terra que repellirão os republicanos, e
restituirão ao cl,ominio da lei as povoações da
Lagtfna e de Lages. Desembaraçado dess~ perigo
dispozera das forças victoriosas e da habili dade
de seus chefes contra o ,Rio Grande do Sul, onde
a retirada de 'Bento Manoet que privara a causa
republicana de uma espada valente e destemida,
revelara discordias e dissençõ,es no seio do governo da nascente republica. Além disso ganharão as tropas do imperio algumas vantagens, e
receberão augmento com a cavallaria que viera
do Estado Oriental <,:ommandada por Caldeiron .

/
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Convergirão para o Maranhão forças das provin.cias proximas afim de abater os revoltosos, e
prestes r,arec~ra a submissão desses scelerados,
que devasta vão essa província, a do , Piauhy e
outras, quando meaidas mal combinadas, falta
de accôrdo e harmonia no emprego das armas,
alentarão os rebeld es, passando de novo para
seu don1inio a cidade de Caxias e ficando ameaçada a capital da província. Prov-idenciara
porém a regencia com promptidão enyía'ndo .
para presidente e com mandante das armas urri milita,r brioso, prudente e perito. Fôra promptamente suffocada pelas prõvidencias do governo provincial e pelo immediato soccorro remettido pelo~
delegados das províncias limitrophes a sedição
que nascera em Alagôas.
Dera o governo nova organisação ao exercito, marcando-se a numeração dos corpos de
linha. Esvaecera-se toda a idéa de desintelligencia
com a Santa Sé, sendo. apresentado bispo do Rio
de Janeiro o padre Manoel do Monte, depois .conde
de Irajá; e confirmada e~sa escolhapelo papa Gregorío XVI, que não coilfirmara a anteriormente
feita do padre Antonio de Moura para igual
cargo.
Apezar do tratado de Vienna em 181 5 e da
convenção·de Paris em I S.z 7, occupara a França
uma porção da margem oriental do Ç)yapoc, de- ·
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·clarada provisoriamente brasileira por aquelles
tratados, e ahi fundara um posto militar. Não se
considerarão·, porém, rôtas as relações amigaveis
entre os dous Estados, encetando-se os mews
diplomaticos lqngos e interminaveis.
·,

' •'

X

Proseguimepto da revolta do Maranhão. Medidas do novo presidente. Raymundo Gomes e o negro 'Cosme. Pacificação da
provincia. Ponderações. O Rio Grande do Sul. Plano manogrado. O gene·ral Andréa: O presidente Alvares Machado e o
brigadeiro Santos Barreto. Condições de paz impostas pelo s
republicanos. O, brigadeiro .Labatut. Crise ministerial. O pre·
sidente Saturnino de Oliveira e o conde do Rio Pardo. Fructuoso
Rivera. O general Silva Bittencourt. O presidente· e commancl-ante das armas barão de Caxias. Bento Manoel. Combate de
Ponche Verde. Francisco Pedro. A assembléa constituinte republicana. Sizania entre os republicanos. Combate de Porongos.
Amnistia geral. Pacificação da provincía. Considerações.
' Interpre~ação do acto adcÜcional. Estado poli ti co do paiz.
Questão da maioridade. Luta política. Adiamento da assemblé'a geral. . Revolução. Proclamação da maioridade rle D. Pedro 11. Reflexões;

Chegado ao Maranhão dirigio o presidente
Lima Silva uma proclamação aos seus éoncidadãos annunciando a conducta que havia de
seguir. .
.
({ . Maranhenses, dizia elle, mais militar que
político e'u quero até ignorar os nomes dos partidos que por desgraça entre nós existem. ))

e
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E cumprio sua missão; organisou o exercito,
restaurou a disciplina, restringia ·as despezas,
fundou hospitaes, nomeou medicos, cirurgiões e
capellães para todos os corpos militares 'e acampamentos, e por meio de adequadas providenCias .
favoreceu a lavo1ua e o commercio da pri~eira
cidade da pro~incia .
Iniciando
os movimentos das forcas
conse:..
'
>
guio que fosse restaarada a cidade de Caxias;.
fugindo os rebeldes logo que se approximou a.
força legal e sendo a cidade conquistada quasi
sem resistencia. Retirarão-se para o Brejo, porém
mesmo ahi for~o perseguidos e derrotados._Desde
então não occuparão na provin_cia ponto algum
importante; espalharão-se pelas mattas em grupos
de cem a quinhentos, cahindo de improviso nas
fazenàas para terem vitualhas e atacando as villas
e pontos fracamente guarnecidos para se apoderarem de armas e munições. Tornou-se a
guerra toda de .emboscadas e explorações; e,
multiplicando-se os encontros entre os rebeldes e
os soldados do governo, sahirão e~tes const.ante•
mente vencedores.
/ Os contínuos revezes levarão o desanimo
aos revoltosos, que . já não pensavão senão em
fugir. Vendo-se cercado de poucós dirigio Ray·
mundo Gomes uma representação ao presidente
pedindo perdão · sob condições que não podião .
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ser acceitas. Respondeu o delegado do governo
que depuzesem eüe e os seus as armas se quizes·
sem ser perdoados. Não attenderão porém á voz
da razão e continuarão a persistir na lu ta. Perseguido de perto, e derrotado em Alegrete poude
Raymundo Gomes fugir, porém sem armas, sem
bagagem e comitiva. Quasi nír e só foi ter com
o negro Cosme, que o empregou em fabricar pol. vora, trazendo-o sempre vigiad0. 'Era elle hom em
de côr e de baixa condição, havendo eXercido o
·emprego de vaqueiro.
Achava-se Cosme á frente de tres mil escravos seduzidos .e .revoltados por elle, assignava-sc
D. Cosme Bento · das Chagas, tutor e imperador
das liberdades bemtevis; dava títulos , honras e
postos a seus negros, cr eou uma escola de leitura
e escripta, e estabeleceu seu quartel -general na
fazenda da Lagôa Amarella, cujo proprietario
elle assassinou.
Tratou o presidente de marchar contra este
scelerado, e alcançou,por planos bem combinados,
que se apresentass~m alguns escravos e fossem
outros aprisionados, dispersando o antro de
semelhantes malvados. •
Continuando a perseguil-os e investil-os
vigorosamente', forão eUes batidos em Bella Agua.
No mesmo dia em que fÓrão atacados os negros
fugio Raymu:ndo Gomes do poder de Cosme.
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Mostrava-sé proxima a extincção da guerra.
Reduzidos em numero e debandados andavão
os negros e outros rebeldes errantes nas mattas
em pequenos grupos, baldos de recursos, · de
viveres e munições e sujeitos ao frio e ás molestias.
Fortificados no ·logar chamado Detrás da
Serra os insurgentes, que occupavão a comarca
de Pastos Bons, forão invéstidos pelas forças da
comarca e desbaratados, deixando muitos mortos
e prisioneiros. Batidos em outras refregas, que
.lhes causav~o a morte e a prisão de muitos~ restavão apenas mil em toda província, e estes
mesmos cercados por todos os lados,. acoutado~
nos bosques e expostos a todos os perigos e a
todos os males.
Lavrado nesta época _o decreto de amnistia,
tornou-o o presidente conhecido e proclamou-o
em Caxias, chamando o povo á obediencia e
á lei.
. Refugiado em Miritiba, cercado e sem viveres tentou Raymundo Gomes ·escapar ainda uma .
vez pela fuga; porém pe~seguido tenazm-ente·,
mandou pedir perdão ao presidente pata se apresentar. Respondeu-lhe que sem prazo determinado comp~recesse, o que fez, assim como outro
rebelde chamado Matroa que ·arrastava uma
vida de mais de cem annos de lutas e crimes.

•I
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Depuzerão as . armas em Miritiba mais de
setecent9s rebelde~, e subio a mais de tres mil o
numero dos apresentados em todos os pontos da
provmcra.
.
Foi preso no lugar denominado Calabouço
ó ~negro Cosme e os demais que 'o acompanha vão,
perecendo uns cincoenta na tenaz resistencia que
fizerão. Entregue Cosme- á ·justiça, foi amnistiado Raymundo Gomes, assigpando termo ·de
evacuar
província por oito annos, sendo-lhe
designada a de S. ·Paulo 'p ara sua residencia.
Em I 9 de janeiro de I 84I annunciou o pre~
sidente a pacificação da província, _reduzindo
immediatamente os corpos provisorios á metade
de seu numero e licenciando grande parte das
fo'r ças.
·
Por sua act,i:vidade . inqu.ebran't avel, esforços ·
corajosos e providencias . bem ordenadas, terminou Lima e Silva ·essa luta civil,. .e tr.anquillisou
a província. Mostrou -se .franco, li,b eral, conciI
liador, administrador habil e miritar distinctoi ;
e por tão assignalado -serviço mereceu o titulo de
barão de Caxias, chegando mais tarde por outros
feitos çle muito amor ' á patria e de . muitó heroismo, a aka-nçar a c::orôa de duque ; sendo o _·
primeiro no Braz-il que conquistou tão elevada
mercê honorífica.
.
'
Não t~ve 'fim político, não procurou mudar

a
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a fórma do governo do paiz essa· luta civil, que
assolou as províncias do Maranhão, Piauhy e
Ceará. Foi luta social e não política do povo
contra os potentados.
cc Eu saudo a todos os Brazileiros 'pobres
que forem anwntes de sua patria e de nosso im- ·
perador, repetia o commandante em chefe da
força rebelde no Piauhy.
·
cc A revolta da Balaiada, diz l~m .escriptor
conhecido movimento sem caracter político máo
grado as asseverações de alguns escriptores apaixonados. ))(')
Pesava sobre esta província, como. já se vio,
a política as pera do barão de Parna~yb.a. Cruel,
máo e ignorante firmara-se esse homerh nó go- ·
verno opprimindo o povo por meio de seus
satellites ; e certamente muito concorreu sua
governação para que se levantasse na província
o grito da revolta.
·
Dirigirão o movimento Raymundo Gomes)
homem de côr escura, e Balaio, de baixa ·condi:
ção, ·pobre · e que vendo defloradas duas filhas
suas por um official, apresentou-se em campo,
attrahio gente, clamou que unidos aos Portuguezes querião os homens da legalidade exterminar
os de .sua raça, os de sua côr, e que suas vidas,
(') Veja a obra Sessenta Annos de Jornalismo pag . .97.
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honra; bens, patria e liberdade não tinhão outros recursos senão as armas.
Espalharão os 'revoltosos por suas crueldades e devastações o terror nos pontos em que se
mostrarão; farão martyrisados os, que não abracarão suas idéas, e · insuflarão e seduzirão os
'
escravos, em geral · muito mal tratados pelos
senhores, ·que até o sustento necessario negavãolhes. -Contra a cidade de Caxias; a cidade do
crime, o refugio dos facinorosos, o domínio dos
pequenos bachás~ como diz Gonçalves de Magalhães, marcharão esses rebeldes guiados pelo
negro Cos~ne, tido por feiticeiro, e commetterão
ahi todos os hqrrores.
Quando o partido bemtevi: que elles representayão, quiz entabolar negociações com o pre ·
sidente da província, pedio, entre outras condições, que se supprimissem os prefeitos, que os
presos do Estado que ·.se acha vão em custodia,
sendo processados legalmente, ·respeitando-se o
fôro de cada individuo, conforme a constituição
e as leis do imperio, fossem obrigados a cumprir
suas sentenças, havendo recUrsos dellas na fórma
·
.
do codigo do processo. .
Creados pela assembléa provtncial do Ma- ,
ranhão erão os prefeitos iguaes aos commandantes geraes e c,a pitães-móres, espalhavão espiões
para indagar do que se passava fóra e dentro dos

'
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. domicílios, e sob auctoridade tão absoluta ninguem julgava-se seguro.
Declarando-se toda a classe baixa da provi'ncia em opposição ao gov~rno, tornou-se connivente com os rebeldes, e assim ·mais de oito
mil homens armados contra o restante da província só cuidarão em destruir, roubar e matar.
Nascida do odio do opprimido contra o
oppressor, alimentada pela ignorancia da massa
bruta da população, animáda pelas depredações
e pela negligencia e descuido do governo provincial e central, findou esta revolta pda victori~ da
lei e pelo triumpho nas eleições do partido que
abracou-a. Veio a amnistia como baJsamo santo
sanar as feridas, que ainda gotejavão sangue e
applaéar e conciliar -os animos. (*) Persistindo a luta civil no sul do imperio
fizerão as forças legaes uma sortida contra os '
republiomos que sitiàvão a capital. Travou-se o ,
. combate em dous pontos) nos quaes forão elles ·.
batidos, contando entre mortos, feridos, prisioneiros e extraviados oitenta homens.
Pouco antes de dous mezes depois desse ataque occorrido em janeiro do anno que nosoccúpaJ
;

(') Veja nos vols. 10 e 35 da Revista do Instituto Histo1·ico a
Memoria Historica da provincia do Maranhão p-or Gonçalves de Magalhães e Notàs Dim·ias soúe a revolta· civil do Maranhão, Piauhy e
Ceará.
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forão elles derrotados em Tabatingahy: deixando
muitos mortos, alguqs feridos, e mais de trinta
prisioneiros, entre outros o chefe Onofre, varias
officiaes, e perderão duas peças 'de artilharia,
municões, !ancas c outras armas.
Occupava o general'J'v1anoel Jorge o Cahy
com toda-a infantaria e artilharia, e auxiliado ,
pela esquadrilha cortava as communicações do
inimigo con: o int~rior da província, deixandolhe apenas o caminho de cima da serra, qué era
in-trar!sitavel para a artilharia, e que a tropa de
S. Paulo avançando poderia c~Hnpletamente destruir com força muito _inferior. Marchara o general Caldeiron sobre Caçapava para dissolver o
governo republicano, reunir os legalistas da
campanha, e unir-se ao general em chefe em
Cahy.
Reconhecendo o perigo de sua posição chegou . 'O inimigo a fazer propostas de p'az ao
pres-i dente', que não forão acceitas; pelo que ausentou-se para o Alegrete.
Ent~·ando eú1 Caçapava e achando a povoa_ção des,occupada m-archou Cal~eiron para o
Cahy.
·
Tratarão os ·republicanos de abrir no mato
uma picada que fosse sahir pelo Taquary, · rio
aetma. Receiando-se que atravessassem rapidal

~
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mente a campanha, e fossem cahir sobre a cidade
do Rio Grande, pouco guarnecida, manobrou
para o rio Taquary o exercito imperial, a:tinJ. de
tentar impedir a passagen,Y delles.
Nessa marcha accelerada pereceu victima de
uma apoplexia o general Caldeiron, que á frente
de sua cavallaria: poderia prestar valjosos serVIcos
.
>
'
Passou o exercito o Taquary para o lado de
Santo At:naro para impedir a passagem dos republicanos no mesmo rio; mas logo no dia seguinte
ace::ommetteu Canavarro a brigada que protegia
a passagem do resto da força do governo. ' Travou-se o combate sendo o exercito amparado pela
esquadrilha, e depois de uma hora de vertiginoso
prelio julgou o pavilhão nacional haver alcançado
o triumpho. Mas foi uma victoria de Pyrrho,
porque se forão sensíveis as perdas dos republicanos, tambem forão mw1erosas -as do exercit<?
que julgou colher os louros. Vé,tdearão os repu·
blicanos Q Cahy.
·Era para lastimar semelhante 9peração do
inimigo. Se era militar brios.o e valente, era o
general Manoel Jorge homem maior de setenta
annos, e, oppresso pelo peso _da idade, não
dispunha da actividÇtde necessaria para _ esta
campanha. Mallogrou por sua inexplicavel demora no Cahy, e pela publiCidade de-·seu- 1-nov1-
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mento, -emprehendidÓ já tarde, todas as combi. nações de um plano _bem calculado e retardou
assim ~ decisiva vantagem das armas imperiaes . .
PassOl~ o exercito legal a occupar a margem
direita do Taquary, e collocarão-se os republicanos entre o Taquary e o Cahy.
, Depois do combate de Taquary, fingindo
abandonar a idéa ·de transpor esse rio para
ganhar a campanha, retrocederão os republicanos
para as immediações de Porto-Alegre,. qu·e de
novo achou-se cercado.
Principiarão a apparecer . desintelligencias
entre d preside·nte da província e o general das
armas; o que transtornou e paralysou tudo.
Errava o governo separando a auctoridade
civil da militar, destruindo a ordem, a unidade
que devia haver nessa guerra longa e difficil.
Desse modo tornavão-se pélrciaes os esforços ;
ainda qüe bem dirigidos, perdião por ,singulares
e destruião-se por encontrados. Tambem des.
- pertavão-se animosidades, e se embaraçava toda
a acção, todo o plano .
. Vendo que não trilhara caminho certo com
semelhante systema -nomeou a- regencia para
presidente e. commandante das àrmas da' pro. :vincia ao 'general Andréa, reunindo em uma só
·pessoa, · em uma só mão, a auctoridade civil e
militar; medida-nessa occasião de urgente neces·

·.. '·
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sidade pela desharmonia que se accendêta entre
o presidente e o comrnandante das armas.
Antes de chegar Andréa ao Rio-Grande, os ·
republicanos approximarão-se dé s·. José do
Norte e penetrarão nas trincheiras que ·cercavão a povoação ; -porém forão repellidos de..:
pois de renhida e travada peleja, que· abt~io
muitos claros em ambos os ·exercitas.
Chegado á província o general envidou esforços para abater o _inimigo, mas pouco con.
seguio apezar da amnistia geral aos crimes políticos, promulgada pelo governo em agosto
de 1840.
Depois de curta administração, na qual não
ernprehendeu acção de guerra algumª contra os
republicanos, foi o general Andréa substituído
pelo deputado AI vares-Machado, .e nomeado commandante das armas o brígadeiro Santos Barreto. ·
Proclamou o novo presidente aos Rio-Grandenses chamando-os á conciliação e ~ pa~, e
pareceu a prin~ipio que teria sua missão . exito
feli~. Offereceu-lhe Bento Gonçalves as seguintes
co11dições de paz: pagamento pelo Brazil da
divida contrahida pela republica, alforria dos
escravos que .havião servido á causa desta, isen~
ção do recrutamento para o~ officiaes republicanos
e conservação de suas respectivas patentes.- .
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Rejeitadas estas condições, baldados forão
os esforços do presidente a bem da pacificaçãp.
Além de oito mil homens de que dispunha
no sul do imperio, ordenou o governo que de
S. Paul<? marchasse o brigadeiro Labatut á frente
de um batalhão.
Sahio Labatut de S. Paulo para Santos, seguio para Santa-Catharina, chegou á villa de
Lages e d'alli ao Rio-Negro. Havia o plano de
fechar os republicanos no Viamão c ahi desbaratai-os .: Chegando. ao ' Passo-Fundo deixára Labatut este ponto para dirigir-se á Cruz-Alta;
porém tomando depois a qirecçãÕ do Rio-Pardo,
encaminhou-se para Porto-Alegre, onde chegou
doente em principio de 184r.
Alcançando o Passo-Fundo, poude Bento
Gonçalves transpol-o, e tomar o caminho da cam·panha para ficar com liberdade de acção e mo
vimerito~.

Accusado como responsavel por ter falhado
o plano militar, foi Labatut submettido a conselho de guerra, porém foi absolyido.
Durante este movimento das forças belligerantes, forão os imperiaes batidos em Santa
. Victoria e em S. José, na~ Missões.
Reunira Santos Barreto as forças sob _seu
commando para marchar contra os republicanos, e, quando pensava dar-lhes batalha de-..

. '
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cisiva, vio frustradas suas esperanças, porque
entregue ao systema de correrias na campanh;a
evitava o inimigo qualquer encontro que lhe
_
pudesse ser .fatal. Era esta guerra civil pomo de discordia e
divergencias. Originou no Rio de Janeiro· crisr;!
ministerial. Exigindo o ministro de estrangeiros,
Aureliano Coutinho, a demissão do general San- .
tos Barreto do commando das armas, opinarão
os outros ministros em sentido contrario. ··
Havendo prevaleci,dó em conselho a opinião
de Aureliano Coutinho, pedirão · seus collegas
demissão, ficando ell~ encarregado de organisar novo ministerio, em -março .de r84r.
Designou o novo gabinete para p~esidente do
Rio-Grande a Saturnino de Oliveira, que ou_
tr'ora regera a província, e para commanda~lte
das armas ao conde do Rio ·Pardo.
·Havendo sido demittido e accusado de desleal á .causa do imperio, soube Alvares Machado defender-se no parlamento dessas recriminações com animo varonil e eloquencia.
Quedou-se mais ·d e . um anno em ·PortoAlegre o conde do Rio-Pardo, sem ir collocar-se
á frente do exercito, e . nada fez em favor da tranquillidade da província.
Não dormitavão os republicanos; firmes ·e
constantes na Iuía, éstreitarão sua~ relaç,ões com
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.Fructuoso Rivera, chefe da republica Oriental,
que lhes forneceu munições, cavalhada, fazendas
e. o mais; proce_dendo com reserva e segredo,
por temer a rivalidade do imperio.
Demittido ·o conde do Rio-Pardo, foi substituído pelo . brigadeiro Silva Bittencourt, que
não foi mais actt vo e habil do que seu antecessor.
Dispensado d~ssa missão, foi nomeado em
setembro de 1842 o barão de Caxias, comman~
dante das ármas e presidente da província.
Cuidou o novo chefe em organisar e disciplinar o exercito, dividia-o convenientemente,
guardou as posições mais estrategicas, perseguia
. constantemente o inimigo, empregou meios brandos e conciliadores, e abandonou a prepotencia
de que tinhão usado outrqs delegados do governo. Chamou a si o valente Bento Manoel,
que, havendo solicitado amnistia do governo
imperia-l , que- effecti~amente lh'a concedeu, recebeu ordem para que voltasse ao Rio .. Grande
e entrasse no serviço do - exercito . . De accôrdo
com o governo imperial entendeu-se o barão
de Caxias com, o general Rosas, governadÓr de
·suenos-Ayres, que apoiava a candidatura de
Oribe á presidencia do Uruguay. De feito foi
este eleito, sendo por elle vencido o seu competidor Fructuoso . Rivera.
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Vadeando \o rio S. Gonçalo, iniciou o barão
de Caxias, em principio de 1843, as operações
militares. Dirigio-sc para o Rio-Pardo, chegou ao ·
acampamento de S. Lourenço á frente de sua columna) que se unio ao exercito alli acampado.
Organisado e dividido o exercito em duas colurnnas, soube o general . angariar a estit'na e
confiança do· ousado Bento Manoel, tão conhe·
cedor dos personagens e das scenas de todas· as
phases desta lut~.
'
Abrio o anjo das batalhas a campanha ao es·
tandarte nacional, dando-lhe a victoria no lugar
de Botucarahy; ficando as cohortes imperiaes
sem mais um inimigo na retaguarda.·
Em perseguição constante ·ao inimigo e em
marchas . forçadas percorreu o general toda a
campanha; mas vendo que fugião as fileiras
republicanas evitando o_ combate, enviou cada
columna de seu exerci~o- em posição opposta
para affrontar o inimigo onde o encontrass_e. k
testa de uma das columnas collocou-se elle, e
puxava a outra Bento Manoel.
.Pareceu aos repubbcanos azada a occasião
para ferir a peleja por verem dividido o exel·cito
legal. Atacarão a divisão de Bento Manoel, mas
forão vencidos. Esta accão do Ponche Verde foi
disputada e renhida, contando o exerc!to vencedor trinta mortos e quinhentos feridos_, e G,
;
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derrotado cem mortos e duzentos feridos. Além
de Bento Gonçalves, Canavarro·, Netto e outros
chefes da repub!ica, qu e entrarão n es ta pugna
sanguinolenta,- via-se o caudilho José Garibaldi
á ft'e nte d e uma divisão. Se Bento Manoel ficou
ferido, de ·virentcs louros enramou sua lança
ennobrecida por muitas victorias.
Trazião o inimigo eü1 cont inu o desassoccgo,
c ob1:igavão-no a refugiar-se no Estado Orie!1ta l
os rapidos movimentos do barão de Caxias;
porém dcr_rotado Fructuoso Rivera por Oribe,
privados v irão-se os republicanos do apoio daquelle caudilho. 03 partidarios que cllc fizera
passar a fronteira pará atacarem o exercito
impci·ial,- forão cercados c desarmados; c assim
ficou inhibido Fructuoso Rivera de auxiliar a
causa republicanà do Rio Grande.
Muito cooperou para as felizes operações da
guen:a o valente Francisco Pedro, ' depois barão
de Jacuhy, que grande damno causou aos republicanos com seus movimentos rapidos: sorprendendo-os e derrotàndo-os em varios pontos.
Confiara-lhe o barão de Caxias .o comrnando da
terceira columna do exercito, a qual _organisara
para n1ais effi.caz e tenazmente perseguir o
111tm1go .
Ao encetar o novo general em chete -suas
- operaç6es militares dissolv~u-se espontaneamente
\
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a assembléa constituinte republicana, que se
reunira em Alegrete em I 842 com vinte e dous
deputados, e que nenhuma influencia exerceu no
novo Estado; sendo insignificantes seus trabalhos
e poucas suas deliberações. Elaborara para a
republica um plano de constituição que havia sido
lido, porém não chegou a ser di sentido em consequencia da pouca duração desse corpo legislativo.
Lavrava a sizania entre os chefes republi,canos. Foi assassinado o vice-presidente Paulino
Fontoura por manifestar idé.as contrarias á maioria da assemblé a. Onofre Pires foi morto em
quello por Bento Gonçalves _a quem insultara.
Se em r 843, perseguidos os republicanos,
forão constantemente -batidos em varios combates, no anno seguinte, dispondo do apoio do
governo oriental, para onde mandara um mínis- _ ·
tro residente, c.onsegüio o imperio privar a
republica Rio-Grandense de todo o apoio- e refugio que encontrava nos Estados visinhos.
Percebendo que procurava o inimigo vencer
pelo cansaço e pela procrastinação, evitando
sempre travar peleja, persistio o barão de Caxias
em .seguil-o em todos os pontos da província, não
lhe-dando folga nem tregua.
Após diversos encontr<?s deu-se o cofnbate
de Porongos, onde sahio victorioso Francisco
Pedro, destrúindo mais de metade do exercito
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contrario. Perderão. os republicanos qLJatrocentos
prisioneiros, mais de mil cavallos, grande quantidade _de armas, os archivos da republica, e
contarão cem mortos. Abrio este triumpho as
portas da capital da republica.
Enviado Antonio da Fontoura ao Rio de
Janeiro entrárão os republicanos em negoc iação
com o governo legal, que concedeu, por decreto
de I 8 de deze~nbro de I 844, amnistia geral.
Reunidos em fevereiro de I 84S no campo do
Ponche Verde entre outros o general Cana varro,
munido de plenos poderes do presidente Gomes
Jardim) por haver renunciado semelhante cargo
o gen~ral Bento Gonçalves, annunciou ao resto
do exercito a amnistia e paçificação da província,
mandando entregar ao barão de Caxias os escravos incorporàdos ás suas · forças e - dissolver
as' praças que restavão. Proclamou aos cidadãos .
annllnciando a terminacão
da luta.
>
Teve o barão de Caxias a desejada gloria de
tambem, em proclamação, declarar finda a guerra
civil, que durante mais de nove annos assolara
uma importante província, absorvera enormes
quantias, produzira muitas cruezas e em jorro
fiZera correr o sangue dos filhos da patria. (*) Em
remuneracão de tão. alto servico mereceu o titulo

.

(') Veja documento n. 21.
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de conde e os honrosos ,distinci:ivos de marechal
de cam'po.
Essa província, que durante düa~ legis·l aturas não elegera deputados á representação nacional, que vira talados seus campos_ e ensopados
em sangue durante essa tremenda luta civil, e
qtÍe entre um povo filho da mesma terra e dos
mesmos pais presenciara lamentaveis pelejas,
volveu alegre a C:C(llocar-se sob o cscÚdo nacional ·
e as dobras do pavilhão da patria. fez a amnistia esquecer os odios, · apagou as vinganças e
todos, só pensando que· era o Brazil a patria
commum, renegarão · o passado e saudarão a
aurora futura da paz e união.
.
Começara essa guerra c i vil como um mctim
militar levantado contra as arbitrariedades impu!adas á alta administração da .p rovíncia.
·
<<Conheça o Brazil, dissera Bento Gonçalves
em seu manifesto, que o ~ia 20 de setembro de
r 835 foi a consequencia inevitavel de uma má e
odiosa administração e que não . tivenws outro
objecto, e não nos propuzemos a outro iim, que
restaurar o. imperio da lei, . afastando 'de nós um
administrador inepto e. faccioso, sustentando o
throno do nosso jo_ven monarcha ~ a integ'r idade
do imp~rio. ))
O caminho que foi seguin·do essa revolução,
a sua persistcn~ia, a fraqueza do governo geral,
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as medidas dubias e impoliticas de que lançou
mão, a appro.ximação das Tepublicas do Prata, e
a adhesão de alguns estrangeiros notaveis que
offerecerão suas idéas e seu valor aos insurgentes,
forão alterando a índole do movimento, dandolhe feição mais e mais democratica, c despertando ' entre seus chefes, al1imados por diversos
triumphos, o desejo da formação de uma republica. E esta constituio-se, organisou n1i'nisterio ;
formou assembléa, hasteou umà nova bandeira,
tentou cunhar moeda, {ez com que assumisse um
sacerdote as ·funcções episcopaes, e chegou a
celebrar com o presidente do Estado Oriental
um tratado de allia~1ça e de amizade. (*)
Cançados porem os republicanos, exhaustos
de recursos, divididos e desgostosos resolverão
abraçar _a amnistia ampla . offerecida pelo imperio; e saúdado pelos hymnos da victoria; carregado de trophéos, coube ao barão de Caxias a
gloria de plantar a paz na rica prorincia do sul
·
do Brazil.
Apezar de findar essa guerra civil já quando o
' imperador assurnira o supremo poder, pareceunos que devíamos fallar de S!Ia conclusão, ainda
que sahissemos do plano deste livt:o, attendendo
(')Veja no vol. 29 da Revistet elo Instituto HistM·ieo a memorill
A Confeelemção elo Equador.
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á importancia do assumpto e á riecessidad.e de
concluir a exposição de factos apontados :
Publicou-se em I 840 a lei, de I 2 de maio, da
interpretação do acto addicio'nal.
Já em I836 fãllava-se na·nécessidade de uma
lei que fixasse o ·verdadeiro sentido de certas disposições do acto addicional, allegando-se que
algumas ·assembléas provinciaes es.tavão dando
interpretações aos artigos que se referião ás suas
attribuições. Em sessão do mez de julho de I 837
apresentou a commissão de assembiéas provinciaes da camara têmporaria um parecer concluindo com um projecto de - interpretaçã<:>. de v:arios
artigos das reformas constitucionaes. Entrando
·um anrw depois o projecto em discussão ~ foi appro,v ado; porem tendq de proceder-se á leitura da
redacção., em I de outubro, yerificou-se não haver
casa. Não se reunindo numero sufficiente de representantes até o encerramento da ·c amara, ficou
adiada para o anno seguinte a approvação.
Lida, discutida ~ approvada a reclacção em
I83g, foi enviada ao senado e subio á sancção
ini perial em I 840. . ·
.
Dera lugar à essa reforma, proposta a·' tit.ulo de.
interpretação, a reacção qtÚ! se prqnunciara desdE! a quéda da regencia do padre Feijó, restringindo-se assim as franquezas pro:vinciaes em vez
de alargal-:as. ·
·
·
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Ganhando o pode·r no dia 7 de abril soube o
partido ·moderado conserval-o durante quatro
annos. Procurara manter em sua marcha a paz,
a segurança, a felicidade e inte;sridade da nação,
e chegara ao termo da viagern com muito presti-gio e múita gloria. Tivera uma carreira semeada
de perigos, mas dera ao carro do Estado sabia
direcção, Se estremecera em todo o imperio a
ordem publica, não vacillara o governo e plan..;
tara a paz, firmando as bases do futuro desenvolvimento do paiz. Se pretendeu um partido restaurar o antigo regimen, foi esmagado ; assim ao
mesmo tempo qüe mantinha a liberdade combatendo os restauradores, sustentava a ordem repellihdo osanard1istas. Vencidos, porem, os perigos e fatigado do fnando começou aquelle partido
a fraccionar-se.
Diz Evaristo da Veiga:
« D. Pedro·havia fallecido, com elle desapparecerão os temores da restauração, e quatro
annos de poderio e de mando tinhão occasionado
divi,sões nas fileiras do partido dominante. Acabado o perigo que recommenda'v a a união como
salvadora,. introduzida a discordia entre alguns
. dos influentes da moderação, fraccionou-se a
antiga n1aioria da camara dos deputados.)~
Além dos partidos moderado e exaltado,
nasceu um , terceiro, cujos elementos pouco e

35z

HISTORIA PATRlA

pouco forão-se condensat!do. Nascido _nô centro da representaÇão nacional, era sustentado
na imprensa pelo periodico Sete de Abril.
Escreve Evaristo da Veiga :
« Desde outubro do anno pa~sàdo que um ·
jornal tratando sem piedad_e um e . outro partido, de que então a camara dos deputados se
compunha, mostrou o desejo da .formação de
um terceir<:? no seio da camara, cuja or:ganisação
ultimamente declarou infallivel. ll
· Não podião de·ixar de ser fatae,:; á ·marcha
governamental estas combinações política~, por
isso tornara-se esterit ·a sessão legislativa de r835.
Romperão a guerra ·com o governo os grupos
políticos, declararão-se hostis á administração
que, se queria pugnar pela ordem, pela paz e
· segurança, reconhecia-se fraca; e se re~lamava
ao poder legislativo medidas efficazes, -este dividido -e fraccionado procrastinava- e nada decidia.
Fallando do estado político da n_ação nessa
c
época, diz Justiniano R_ocha :'
cc Quotidianamente o ministeri0, o regente
ao dirig.irem-se ás catnaras reclamavão, exigião
dellas a força necessaria p_a ra defender a so- ·
ciedade, conter e dissipar os germens da ar-ar·
chia qüe já-por toda _parte fructificavãe. A ca·
mara extgta que lne apresentasse o governO' os

-~
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projectos- de lei que suppunha necessarios para
·dar-lhe essa força; o' governo não lhe podia _
responder, porquanto elle proprio ignorava de
onde lhe provinha suà fraqueza, o que ·pois
devia remover, de onde lh.e resultaria a força,
para onde pois devia dirigir-se. )). (( O , vulcão da anarchia ameaça devorar
o imperio, applicae a tempo o remedio J),
dizia o · regente .dirigindo-se ao corpo legislativo
em r836. ,
As instituições publicas parecião vacillar ;
de dia· para dia diminuia o respeito e obedienda_ás adctoridades; vivia o cidadão receioso
e assustado, e o governo sem força, sem prestigio e nem , meios de atten~er ás necessidades
publicas.
Can.ç ado do regimen da _regtncia, vendo
que 'era 'incapaz semelh&nte ·governo de satisfazer á vontade nadonal, de pugnar pela ventu,ra e prosperidade da nação, julgou-o o povo
fraco e inepto porque qualquer que seja, a i-egencia manifesta-se fraca e impotente desde que
se prolonga.
Todas estas causas havião firmado a con
v icção de que- nada se poderia _esperar do go, verno provisorio que regia o paiz; e almejando-se nova ordem de cous_?s acreditou ~ se que
para affastar o' Brázil da situação anormal
1
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em que vivia, · e remediar os males publicos,
convinha anticipar a época da maioridade do
imperador.
Formulara o deputado .Luiz Cavalcanti em
_ l I835 um projecto para qüe a maioridade do
x l imperador fosse declarada aos quatorze- annos,
' porém nã_o fôra julgado esse projecto object? de ' deliberação.
Surgira no mesmo anno a idéa de entregar-se
I a regencia á D. Januaria, ·que acabava d~ se-r
reconhecida princeza impêrial, em conseqüencia
de haver perdido o direito de successão á co~ôa
do Brazil D. Maria da Glo_ria, acclamada rainha
de Portugal.
Fôra Bernardo de Vasconcellos que, collo-:
cado á frente do terceiro partido formado na
camara dos deputados, propuzera se transferisse
o poder á princeza pai"a tiral-o das mãos do
1
r~gente Feijó, a quem hostilisava.
·
_ ·'
Apresentara em r837 o depütado Vieira :
·Souto o projecto declarando·maio\ o imperador,
que ainda não chegara aos doze annos; essa ~idéa
·porém não alcançou maioria e foi rejeitada.
Foi nesse mesmo annÓ informada a regencia
? qi.1e existia no Ceará, em casa do seriador Alencar.,
.l!m ~lub _ue trabalhªva .,§l<L.maiQridade~ 
Opinara em I 83g Montezuma, depois visconde de Jequitinhonha, para que se conside-
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rasse maior o ·irúperador. Reviveu rio anno
seguinte a mesma . idéa, e sustentada co mó ques· {
tão olitica como principi~-4e i1c_>Stllid~~~ - de I J.
um partido contra o outro: poude triumphar.

-

'

.

Escreve J ustiniano Rocha :

· << A opposição que tanto se distinguira na
sustentação das conquistas democraticas constituio-se, em odio ao governo regencial, a grande
promotor'a da mai(:n~id ãde.--)) - -·--- .
Além diss~ acudio essa idéa ao espírito do
povo, que a·m bicionava uma nova éra de paz e
concordia; e era essa idéa do pequeno numero
daquellasque, como diz Justiniano Rocha, -~~11 §_1.~
vez aventadas não podem mais retralür-se.
"

•

• -

>

~

-

••

..-

-l-

•

· Apresentado em maio de r 840 . o projecto á
fa-lla do throno, lião-se em um período estas palavras~E vendo com prazer appr~ximar-'se a
-maioridade de V. M. I.
Abáta a · disc.ussã~ do voto de graças, Impugnou Carneiro Leão, depois marquez de Pa..:.
raQá, o período relativo á maioridade, propondo ·
a sua 'suppressão.
Suscitou essa emenda longa e animada discussão, que prolongou-se por alguns dias.
Emq.uanto se discutia na camara temporaria esta questão, l-ia Hollanda Cavalcanti rio sen_a do .
dóus prójectos, um declarando maior o impera-

\
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dor, outro restabelecendo o amigo conselho de
estado.
(' Immediatamenté appr9vou a assembléa pro(vincial do Rio de Janeiro que. se representásse á
:.: /assembléa geral, congratulando-se pela idéa çlo
~projecto da maioridade, lido na camara vitalícia,,
· Apresentada claramente pela opposição a
idéa da maioridade, tornou-se o govemo vigilante
e activo, disposto a aparar os golpes dos adv~r
sario:;, a sustentar luta renhida .e porfiada e a
resistir com fir;neza á conquista- que desejava
realizar o partido opposto. Se convinha porém
ser forte, tambem devia mostrar-se · prudente, e
não parecer usar de uma 'política egoísta, declarando-se abertamente contra a idéa. Era preciso
.,.. g~.!!_ear ~11 de vise~descida e em pregar, em
vez de franqueza, as tricas políticas. Assim procedeu o governo; procu!·~m procrastinar a questão,
e firmando-se no codigo constitucional esforçou-se
por provar que semelhante projecto era contrario á lei fundamental do pa!z.
Inspirado nas idéas ministeriaes prop.oz Carneiro ·Leão que os eleitores dos deputados para-a
seguinte legislatura lhes conferissem nas procurações especial faculdade para reformar o art. 121
da constituição, afim de poder o imperador ser
declarado maior antes da idade de dezoito annos
completos.

I
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Sustentando seu projecto disse Carneiro Leão
q~Je julgava perigosa a decretação da maioridade
desde logo, que qualquer intell.igencia contraria
ao artigo, onde se 'diz que o imperador não póde
entrar no exercício
de suas attribuicões senão
depois de dezoito annos completos offendia a
constituiç~o ; que uma lei ordinaria não póde
annullar um artigo do codigo constitucional, e
convinha que asstm1isse o monarcha o govet:no
de harmonia com o codigo da nação.
Travada estava a luta sobre a maioridade.
Fallara pelo governo o partidario mais notavel e
corajoso. Estavão definidas as posições ; de um
lado o partido liberal, desejoso de - assumir a
direcção dos negocios, pugnava por uma idéa que
parecia acceita pelo paiz, do outro, firmado no
terreno da legalidade> preparava-se o_ partido
moderado para resistir aos adversarios.
- Disc~ltidQ o projecto de Carneiro Leão, r~
queterão uns que fosse á commissãó de constituição para sobre elle lav-rar parec~r ; clamarão
outros que exercendo o go,>erno predomínio nas
eleições se esforçaria por eleger seus candidatos)
que ou combaterião a reforma ou a tornari~o . irrisoria, e repetirão· al-guns que era illusoria e
inutil a reforma; illusoria por haver sido habilmente lembrada para deixar a regencia terminar
o tempo de seu governo) e inutil por já haver o

.
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senado proposto a maioridade poi· uma lei ordinana.
Entrando em discussão no senado o projecto··
da maioridade, nenhum senador tomou a pala- ·
vra, nenhum levantou-se para impugnai-o ou
defendei-o ; conservou-se a, assern bléa silenciosa
· e passiva. Passada porén1 a presidencia ao vicepresidente, ergueu-se o marqu ez de Paranaguá,
advogou eloquentemente ·a id6n, e pedia fosse
discutida com calma, serenidade e sem preven.:.
ções. ·· Todavia pouco consegui o sua palavra,
cahindo o projecto por dezoito votos contra
d'ezeseis.
'
F
Transmittida ã camara ·iemporaria a nottc1a
desta · votação, regosijarão-se os militantes do ·
poder, e pedirão immediatamente o ence·r ramento da discussão do voto de graças·, que·foi approvado. Approvou tambem a assemb~éa a emenda
de Carneil"o Leão supprimindo as palavras-E
vendo com prazer approximar-se a maioridade
de V. M. I.
.
~
Exasperou a opposição a victo~ia do governo; julgarão~se alguns opposicionistas vericidos,
e afastarão-se outros da assembléa vociferando.
Era a idéa da maioridade o pomo de discardia entre os representantes _da . nação, entre a
opposição e o governo. Era daquella o programma e deste a questão que devia ser combatida
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com todo o esforço; assim de todas as armas,
de todos os meios teriii_o de servir-se os adversa. rios nessa grande luta política.
Accusou o- deputado Alvai·es Machado ab
governo do desejo de aterrar a população propalqndo que se pretendião empregJ.r h1eios violentos para transferir a direcção do Estado ao joven
príncipe;· que se conservava tranquillo o povo,
mas s~ _ os agentes do poder levassem ás províncias a noticia de que se tencionava usar de força
para entregar o governo ao in-lperador, poderia
haver alteração . da ordem publica, apezar de
desejar o povo a maioridade.
Requereu se· pedisse á regcncia cópia do
a visO do ministro da justiça recommendando ao
chefe de policia vigilancia accurada sobre a
ri:1anutimção da tranq uillidade publica na actual
conjectura.
Negou o ministro haver expedido ordem
alguma ao chefe de policia,
'
Procurando tüú argumento forte para atacar
a regencia e advogar a idéà da maioridade, demonstrou ALvares Machado a illegalidade do
·governo desde que a pr: inceza imperial e herdeira
pr.'!sumptiva da c::lrÔa completara dezoito annos,
e como tal deve dão ser-lhe ~ntregues as rede as do
poder.
Produzio viva impressão o discurso do
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orador ; pelo. que procurarão contrariar sua
argumentação cerrada e logica os adversarios ·
politicos.
.
Se o imperador esti vessc por facto physico
ou-moral impossibilitado de reinar, pertenceria
por lei a regeqcia á princeza-D. Januaria; mas, não
dando-se essa hypothese, não lhe podia ser' confiado o poder, ·tendo a princeza dezoito annos e
não vinte e cinco como quer a constituição.
O discurso de Alvares Machado levou Carneiro Leão a propor urgencia de seu projecto d~
'reforma constiwcional sobre a maioridade.
Entrando em ~rdem do _dia esse projecto
impugnarão-no diversos deputad9s declarando-o
inutil, inconstitucional e illusorio, e não ser
mais do ·que um recurso estrategico empregado
com o fim de inutilisar o projecto lido no se!J.ado
sobre a declaração , desde logo da maioridade.
Que levantada: _a qÚestão se _ess_9. medida era ou
não constitucional, quizera o auctor émbaraçar os
senadores, e desse modo conseguira matar o projecto alli iniciado.
·
-Defenderão o projecto outros deputadqs pon·
derando ser mais curial 'e prudt;mte sustentar-se
que tudo que está ria constitüição é constitucional,
do que pôr em duvida a constitucionalidade de
artigos capitaes.
Emquanto se occupava a camara electiva
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com esta discussão, rejeitava o senado a resolução que adiava as eleições da futura legislatura,
e assim nullificava o projecto da reforma constituci-onal . que se discutia naquella assembléa.
Apressou-se Carneiro Leão em retira l-o. Estava
porém ja admittida geralmente a idéa de tornar
maior o imperadm~ .
Escreve·Justiniano Rocha:
« Ia-se generalisando uma como aspiração
pelo dia em que, chegando o imperador á maioridade, ficasse constituído o poder nas grandes
base-s con~titucionaes. >>
Pensou-se em proclamar immediatamente o
imperador maior, porém observando o inconveniente da precipi~ação em questão tão grave e
importante, propoz Limpo de Abreu o adiari1ento
da materia.
Foi virulenta a -sessão do dia 20 de julho.
RegoJ'gitavão de vovo as galeri.as, e nem foi respeitado o proprio recinto dos representantes, por
que, invadindo todos os lugares, quizerão ter
os espectadores intervenção indebita na_ discussão.
Pedio Limpo de Abreu · que se nomeasse
uma com missão especial pam se · offerecer á
camara com urgencia as medidas mais conducentes á maiot:idade.
Impugnarão varios oradores semelhante in-
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dicação, como inutil e prejtidicial; inutil por
estarem todos sufficientemente esclarecidos sobre
o objecto, e prejudicial porque .a ttendendo ·ao
estado critico do paiz, era um mal · não anticipar o tempo do governo do imperador . .
Propoz o deputado Martim Francisco fosse_
desde já ·declarado maior o imperador, e que
se encarregasse á commissão de constituição de
5ubmetter á camara o offi.cio, que se dirigi'ssc
ao senado pedindo a reunião da assembléa geral, afim de deliberar sobre o modo mais ex·
pedito de collocar _no throno a D. Pedro II (*)
Requereu outro deputado, qut por acclamação se decretasse desde j·á a maioridade.
Tornou-se agitada a · discussão; repetindo
diversos representantes palavras insultuosas; o
povo ora applaudia, ora reprovava, e no meio
Je tanta confusão e tU:multo não se respeitava
·
.
a liberdade da tribuna.
Levantou · um deputado vivas ft maioridade, . que repetidos nas galerias, no~ salões
e corredores, contribuirão para augmentar o
rumor, perturbar as deliberações e exaltar os
espíritos. Difficilmtmte restabeleceu o presidente
. a ordem, e submettendo a - votos a indicação
(') Yeja documento n. 22.
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de Limpo de Abreu, foi approvada , sendo nom cada 'a com missão.
Perct~bendo que se desejava procrastinar a
questão, propoz Antonio Carlos que o imperador fosse declarado màior desde já.
Apressou-se aquella commissão . em apresentar seu pa rccer, pedindo que com urgencia
fossé convidado o senado a nomear de seu seio
urna commissão, q-ue, eom a da camara tempo- .
raria, se occupasse do objecto em discussão.
Discut_ia-se o parecer quando decidio a assembléa qqe se. restabelecesse a urgencia do
projecto de Antonio Carlos.
Contínuava esta discussão . quando em sessão de 22 de julho ·leu o secretario dous decretos, um · nomeando para m-inistro do imperio
a Bernard·o de Vasconcellos, e outro adiando
a assemblé~ ge_r~l para o ,dia 20 de novembro. (*)
Desde dias que se fallava no adiamento do
corpo legisla~ivo, assim como na nomeação do
novo -tutor, que convidaria ao imperador ·para
residir · temporariamente na fazenda de Santa ·
Cruz.
Foi a questão da maioridade acto intempestivo-e revoluêionario que agitou o paiz ·sem riecessidade; · por isso o que teria ,sido feito de uni
(') Veja documento n. 23.
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modo calmo e trànquillo, entre as galas da côrte
e os applausos do povo, pela harmonia dos partidos, desejo e apoio de todos, e pelo sentimento
unanime da nação, foi perturbado' pelé_! vertigem
politica. Maculou o odio dos partidos uma idéa
grandiosa, e antit)pou uma época que, em vez
de alvorecer no·meio dos r"aios brilhant~s da paz,
surgio entre nuvens escuras da revolução .. Ence~
tada po~ém a discussão sobre este assumpto, não
era possivel fazer parar todo esse movimento,
porque a idéa de tornar maio r o imperador era
do pequeno ITqmero das que uma vez aventadas
não podem maís retrahir-se.
Causou a leitura daquelles decretos profunda sensação no recinto da assembléa. Houve
tumulto, levantarão,..se protestos, fizerão-se recriminações ao governo, pedirão muitos deputados.
a palavra, -di versos declararão illegal o decreto
de adiamento, outros clamarão que conspirava o
governo contra as liberdades publicas e o throno
constitucional, e nas _gale_rias, corredores,-_ salões
·
e na rua echoarãõ vivas ao imperador. ·
Não dava a .agitação lugar á deliberação, e
abafava a ira das paixões os raciocínios.
No meio da effervescencia dos-animos, da indignação dos espiritos repercutio a voz-eloquente
de Antonio Carlos que, vendo indignados~ porém
indecisos, os representantes do povb,exclamou :
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« Quem é pa~riota e brazileiro siga commigo

para o -senado. Abandonemos esta camara prostituída. >>
E deixarão muitos deputados -o recinto da
assembléa e os espectadores as galerias, caminhando todos para o paço do senado.
Era , Scipião Africano que, accusado por
Catão, arrastava comsigo ao Capitolio povo, juizes
e accusados ; era Mira!Jeau com sua eloquencia
estrondosa iniciando a revolL~ção, que transformou um throno erp cadafalso.
Desde então sahio o movimento da orbita da
lei e d~ legalidade; não se attendeu , mais nem
á constituição, nem ao corpo legislativo e nem
ao govetno. Já não se discutião artigos da lei,
porém se violavão decretos, resistia-se ao poder,
e :.os propugnadores da idéa de dar a plenitude
do mando ao monarcha afastavão-se dos limites
da esphera legal, e por meio de um golpe de estado, por meio de uma revolu_ção, querião
anticipar 'os acontecimentos.
Desde que manifestara a regencia vigorosa
opposição á idéa de t0rnar maior ó imperador,
porque era a morte ·de seu poder, procurarão os
promotores dessa idéa precipitar as occurrencias.
Havia sido enviado. o Dr. Meirelles ao paço de )
S. ,Chtistovão encarregad? de saber do imperador.
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a sua ultima palavra acerca da maioridade,
e participar-lhe a vinda de uma deputação.
Diz Theophilo Ottoni :
<< O distincto medico tinha tambem a missão
de saber se Sua: Magestade esperaria pela dei1Lltação ainda que o governo nomeasse outro tutor,
)'( ( con:.<? ~ di~Ta, e este convid1s; e a . Suã Magesta&
\ para ir tem orariamente
Santa_.,._.,
Cruz~,
--..-- residir
-- _._--- em
-..... .
A respo"sta não fói demorada. Sua Magestade
não iria em caso algum para Santa Cr_uz e esperava a. deputação.>>
-~

-"-':.__

O imperador que, segundo diz o conego
Fernandes Pinheiro,· não m~strara durante sua
longa me~oridade desejo algum de governar'
que, entregue a seus estudos e folguedos de menino, era estranho ás lutas políticas, e assistia
indifferente a essa agi ta da discussão em . que
se repetia a todo o momento seu nome e por
elle gladiavão-se dous partidos, não pratiCou
acto al gum em que transpirasse o . desejo e
a ambição d e empunhar cedo o pesadó sceptro do governo. Não se póde indicar alguem
a qu em o príncipe, ainda . tão joven, manifestasse vontade de assumir o supremo poder . .
Quando se discutia no senado o. projecto
da maioridade, Araujo Vianna, depois marquez
de Sapucahy, que desde 1ane1ro de 1839 era
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mestre do joven príncipe', votou contra aquelle
projecto, que cahio sómente por dous votos.
Vendo porém a exaltaçãó dos arrimos, que
chegára ao ultimo apuro a questão da maior:id~de, que se repetião sólicitações dos homens
eminente!:> na política, para que essa müdasse
de chefe, . deu o joven imperador assen't imento >'á . idéa qué;íõ:lia . a adhesão do p;!z, -ci-o pÕvo e do exercito.
Reunidos muitos depütados e alguns senadores no edifi:cio do senado, enviarão uma deputação ao imperador para lhe expôr as graves
circumstancias da patria, · e pedir-lhe assumisse
o governo do Estado.
Notando a attitude energica- dos represen- .
tantes da nação, a anciedade geral, a exaltação
do povo que cercava o paço do senado, assim
como estudantes da ·escola militar e batalhões
da guarda nacional ; vendo que soffrêra o governo da: regencia golpe · certeiro ~- a resJs: ~
_tencia da camara a seu.s decretos, seguio para
o palacio de S. Christovão o regente Araujo
Lima, (*) acompanhado do ministro Rodrigues ·
(*) Falleceu este distincto cidadão em 7 de junho de 1870, tendo
nascido em 22 de tlezembro de 1793. Orador fecundo, publici!stl.
notavel ; tomou diversas vezes assento entre os ministros da corôa,
e ·apezar de velho e doente era seu nome se_mpre lembrado parara.
solver as crises inopinadas da sociedade política.
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Torres. Expoi ao, imperador que ·adiára as camaras com o fim de dispôr toda a solemnidade
para em 2 de dezembro, anniversario natalício
do monarcha, celebrar a acclamação da maioridade; porém, que- tendo-se reunido na ·c·asa
do senado alguns senadores . e deputados, notando-se no povo certa agitação-, vinha sab~r
se queria ser acclamado no dia 2 ·ou já. Respondeu D. Pedro que estava disposto a fazer
., o que as circumstancias do pai~ -exfgiss~m ~ (*)
- - InterpretandÔ essas palavras por um com- pléto consentime:lto a seus desejos, fizerão os
membros da commissão com que o regente revogasse o ~ecreto de adiamento das camaras con. yocando-as de novo. Quiz o regente convocai-as
para ~a ~9, mas · prevalecen~o-:;e do pronunciamento do povo, conseguia a corrimissão
· que ~ imr...~rador; ordenasse a co_nvocaçãc para o ,
dia seguinte.
·
Proposto na . reunião de se~adores e deputados que se enviass~ ao regente uma commissão
rogandQ-lhe se apressasse em forniular o decr_eto
da convocação do corpo ,legislativo, approvou-se
esta indicação; e pouco depois appareteu o de. (") Em ses3ão do Instituto Historico de 3 de j llllio de· 1863 de-.
clarou o Sr. D. Pedro I~ que quando foi consultado em 1840. para.
acceitar a coroa não dislile- eu quero já.
-

~_..........
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ereto convocando a assembléa geral para o
dia . 23 de julho:
·' ImmediatÇimente declararão ·os senadores e
deputados presentes reconhecerem a D. Pedro 11
no gozo de seus direitos para desde já assumir a
governação do imperio, e das janeilas do edificio
faltou um dos senadores ao povo annunciando
a maioridade.
Como os companheiros de Bailly, que jqrarão não se separar emquanto não dessem tH11a
constituição á França, resolverão os represen:tantes brazileiro's não ·deixar o recinto da assembléa ernguanto n·ão ·expirasse o governo da
regencia e surgisse o da realeza. Querião ver
o thronó occupado, o sceptro erguido uma nova
éra, uma nova situação iniciada por elles.

e

Cercavão o paço do senado 6 povo, militares e estudantes, da:ndo vivas e entoando hymnos, que erão applaudidos com enthusiasmo e
Jei'vor.
·Deliberando-se sopre o modo de realizar a
acclamação dó monarcha, propôz o marqu~ez
de Paranaguá · que convocasse
presidente de
cada UtTia das camaras. os membros respectivos
para que em ·assembléa geral approvassém por
acclamação a ma-ioridade do segundo imperador,
enviando-lhe uma deputação, afi111 de saber o
I

o

11. P, 2~

i
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lugar e hora em que prestaria_o juramento, corno
determina a constituição.
Na noite do dia 22 illurninou-se toda a cidade, percorrerão as ruas bandas de musica ao
som de enthusiasticos vivas ao joven soberanq,
conservou-se a ·noite inteira aberto o palacio do
senado, e j.unto desse edificio esperou uma multidão immensa que findassem os ultimos momentos do governo regencial e fulgisse a aurora
do reinado do príncipe brazileiro.
·
Aberta no dia seguinte a assembléa geral, ,
pronunciou o presidente estas palavras:
«. Eu comp orgão da representaÇão nacional
em assembléa geré!l, declaro desde já maior a
S. M. -Imperial o Sr. D. Pedro II, e no pleno
exercício de seus direitos constitucionaes. »
Levantando vivas ao imperador _ maior,
echoarão elles na rotunda do edific io, repetidos
pelos senadores, deputados e por · todos os es_
pectadores.
Nomeou a assembléa uma commissão para
redigir a proclamação que teria de ser dirigidaao paiz, outra para saber do imperador a hora
do juramento e duas outras para recebei-o e ás
princezas á porta do senado. Respondeu o impe·
rador que compareceria ás tres horas·.
Chegou á hora ~ete!"rninada, e recebido com
todo o ceremonial da realeza, prestou juramento.
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Repetirão-se os vivas, salva-rão os navios e fortaleza~~ exultou o povo de jubilo, e vindo o imperador e as princ~zas para o paço da cidade
desfilou toda a tropa em continencia.
Redigi O Antonio Carlos a proclamação que
a assembléa dirigio ao povo (*).
Foi uma verdadeira revolução a declaração
da maioridade. Desde I 835 que se aventara essa
idéa. Já então alguns homens políticos havião
cogitado na possibilidade de proclamar maior o _
rnenino imperador, julga'nc:Jo precarios e fracos
os governos regenciaes. Resuscitou essa idéa em
1840, procurando-se realizai-a por meio de uma
assóciação. Reunio-se o club em casa do senador \
Alencar, no Rio de Janeiro, onde celebrou sessões, I
comparecendo seis senadores e oito deputados )
' Dizem alguns escriptores que tratou o club
secreto de perscrutar a opinião do imperante,
procurando obter préviamente, por intermedio
de pessoas do paço, seu accôrdo e benevolencia ;
e que, havend_o alcançado seu assentimento, pôz
mãos á obra. Discutio um projecto de maioridade, e empenhou-se - em motivar na camara
temporaria essa idé_a para investigar a-opinião
publica. De feito notarão-se no voto de graças
palavras referentes áquella questão, e foi sub(•) Veja documento n. 2;J..
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mettido á consideração do senado o ·projecto
declarando maior o imperador.
Mas, em occas1ao opportuna, dec!Çtrou
D. Pedro II que não se r:ecordava de te_r sido
jámais provÓcado por alguem do paço para in~
sinuar-sc ácerca çlo projecto da maioriJade, e
de que fi zesse a alguem revelações mani.fçstando
desejo de ver essa iàéa realizada ·(*).
Motivando Carneiro Leão na cam~ra tem- ·
pararia o proj ecto fa cultando aos eleitores da
seguirite legislatura a darem aos novos .deputados poderes para reformar o art. r 2 r, que determma a época da maioridade . do imperador,
procurando assim ta2er pressão sobre a assembléa vitalícia, donde dependia a decisão de
revestir o · m~nirio D. P edro ·n da plenitude .
do poder, encetou-se a discussão sobre o assumpto.
_
Desde então deixou elle de ser o plàno· dG
um club, ele conjurados políticos, para tornar-se
questão publica, disputada e política. Em ve_z de
uma ·conspiração passou a ser ' t~ma causa franca
e notaria, e foi discutida brilha-nte n~ente, tomando
a pa-lavra os 'Oradores n1ais , notavéi's quer do
(") Vej a !3-evista do Instituto Historico, vol. 44. Noticia sobre a . ·
Ma.ioridade, por Alencar Araripe, e Circular aos eleitores de senaçlores pela provincia de Minas pWTlleopbilo Qtto!li.
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lado contrario., quer daquelle qüé advogavão a
idéa.
·
Mostrava-se excessivo o exaltati1ento dos
· ~spiritos, e parecia geral a adhesão. con1 que era
abraçada a idea p'e~o povo e pelo exe1:cito.
Receiando alguma perturbação na ordem
pub lica, el'n cünsequencia da effe r vesccncia popular, e pensando poder atalhar o mal, aconselhou Be rnardo de Vasconcellos, chamado ao
ministerio, o adiamento da assembléa legislat iva.'
Sé ~ste acto energico, porém tardio, manifestou a coragem cívica do distincto parlamentar, não fez mais do que exasp erar os ani mos.
Entrou então a questão em nova phase, penetrou
nas r~1,ias da· revoluÇão, desvairou a· opinião de
seus paladinos qu e, annullando os decretos do
governo, agitarão os animos; conflagrarão o espírito . publico, e tornando o voto ele um partido o v oto do paiz, fi?erão com que o governo
fosse devolvido ao príncipe, que ainda não completara dezoito annos, pondo fim ás oscillações
de uma prolongada meJ10J:"idade.
. .
·
l2..~~se ~-mo_~ ,r S34, em Portugat\ :.4
~et:do_ decl~rada maior a rain~1a, g ue ainda n ~.?)
.attmg.!.,ra a 1da " gru$ _de..zolto annos. Mas se
no velho reino foi discutid-a a idéa da maioridade
da rainha com calma, prudencia e refle xão, no
Brazil a ex.citação dos partidos, o odio -político,
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tornou a discussão ,dessa medida violenta e anormal. Conservou-se porém o paiz nessa revolução
política, solidario, firme- e pacifico, e empunhou
Pedro li o sceptro no anno em que se completavão dous seculos que conquista_ra o fundador
da casa de Bragança a corôa e a liberdade usurpadas pelos soberanos da Hespanha.

n:

FIM

'•

..._,

HISTORIA PATRIA

DOCUIYIENTO N. 1
Tendo maduramente retiectido sobre a posição
poEtica de ste Irilperio, conhecendo ·quanto se faz
necessaria a minha abdicação, e não desej ando mais
n<tda neste Inundo senão gloria para mim e felicidade
para minha patria, hei por bem, usando do direito que
a Constituição me concede no Cap . • V, Art. 1 3o, nomear, como por este meu Imperial Decreto not'neio,
Tutor de meus amados e prezados filhos ao muito
probo, honrado e patl'iotico Cidadão Jo sé Bonifacio
de And rada c Silva , meu verdadeiro amigo.
Boa Vista, ao s 6 de Abril de I83J, D_ecimo da
Independencia e do Imperio.
· IMPERADOR CoN"sTrTUCLONAL E D EfENSOR

PERPETuo

DO BRAZIL.

·Au g ustos e Dignissimos Senhures Representantes
da Nação.
Participo-vos, Senhores, gue no dia 6 do corrente, .
Abril, usando do dire ito que a Constituição me concede no ·Capitulo V, Artigo r3o, nomeei Tutor demeus
amaJos filhos ao muito probo, hon_rado e patriotico
Cidadao, o meu verdadeiro amigo José Bon ifacio de
Andrada e Silva.
Não vos hei, Senh01;es, feito esta participação
logo que a Augusta A ssembléa Geral principic u seus
importantíssimos trabalhos, porque era n1ister que o
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meu amigo fosse primeiramente consultado, e que me
respondesse favoravelmente, como acaba de fàzer,
dando-me deste m.odo mais uma prov~ da sua amizade;
resta-me agora como pai, como amigo da. min_ha Pa·
tria adoptiva e de todos os Brazileiros, por cujo amor
abdiquei duas corôas para sempre, ·uma oft'erecida e
outra herdada, pedir á Augusta Assembléa Geral que
se digne confirmar esta minha nomeação.
Eu assim o esp~ro connado nos serviços que de
todo o meu coração fiz ao Brazil, e em que ·a Augusta
Assem bléa não deixará de querer alliviar-me desta
maneira um pouco as saudades qÜ'e me atormentão, ·
motivadas pela separação de meus caros filhos e da
Patria que adoro.
Bordo da N áo Ingleza Warspite, surta neste
Porto, aos 8 de Abril de r83 1, decimo . da lndepen:.
·
dencia e do Imperio.
PEDR.O.

JI
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-DOCUMENTO _N. 2
1

LETTRF. D ADIEUX DE t'EX-EMPEREUR

Comme i! cst impossible que je m'adresse en
particulier à chacun de mes vrais amis pour prendre
congé et les remercier de toutes les preuves d'attachement qu'ils m'ont données, ainsi que pour les
prier .de me pardonner le_s griefs qu'ils pourraient
avoir, les assurant que si j'ai pt;l les offenser en
quelque chose je l'ai fait sans aucune intention de Ies
injurier, j'ecris cette Iettre pour qu'etani: imprimée elle
remplisse Je but que je me propose, qui est de Ieur faire
à tous mes adieux.
)e me retire en Europe, oú j'cmporte d'amers
regrets de la Patrie, de mes enfants et de tous mes
vrais amis ; abandonner de si chers objects est cruel
même_pour le creur le plus dur·; mais les abandotmer
pour conserver son honneur intact devient ainsi le
comble de la gloire. Adieu Pa! rie, amis, et adieu pour
toujours I
Bord du vaisseau anglais !e Warspite, 12 Avril

I83I. •
D. Pedro-d'Alcantara de Bragança et Bourbon.

,
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DOCUMENTO N. 3
PROCLAMAÇÃO

.A -Regencia Provisoria em No me do Imperador
D. Pedro II aos BrazileirÓs ,
Compatriotas . Est"á ultimado o primeiro e mais
perigoso período da nossa tão necessaria como gloriosa
revolução . O ex-Imperador acaba de sahir do porto
desta capital, reti;·ando se pcira a Europa; . uma embarcação ele g uen'a nacional o acompanha até largar as
aguas do Brazil. Os nossos inimigos são tão poth~os e
tão fracos, qüe não mere ce m consideração; comtudo o
Go verno vela sobre eiles, como se fossem ' muitos e
fort~s. Nias se nada temos n temer dos i1ossos iniri:tigos,
devemos. temer de nós mesn~os,do enthu~iasmo sagr~do
do nosso patr-iotismo, do amor pela liberdade e pela
honra nacional que nos poz as àrmas na mão. Vos.s a
nobre con d ucta, vossa moderação ·depois da victoria,
pó de -servir ele modelo a todos os povos elo mundo;·
não lanceis nelle a mais pequena mancha; e continuae
a dar-vos recí procos conselhos de sabedoria e generosidade; a Patria vos abenç_o ará nas gerações futÚras_;
e os povos estranheis recon heceráõ a vossa dignidade .
até agora d epr in~iqa por quem devia _levanta i-a O.
Brazil, hoje livre, . vae mostrar o que é, muito diffe-rente do que parecia ser. A Lei. começa a reinar entre
nós, respeitae o seu poder
as Autoridadas que a
exercem. ContrJ. o ~ abusos e contra os crimes tendes
o direito de petição, exercitae-o, deixa-ndo ás Autori- _

e
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dades o prover de .remedio legal. Somos livres, sejamos justos. Viva a Nação Brazileira, viva a Constituição e viva o Im-perador Constitucional D. Pedro II.
Palacio do Governo,

83 r.Marque{ de CaraJJellas.=-F1·ancisco de Lima e Sil11a .·
I

3 de Abril

-Nico!âo Pereira de. Campos Vergueiro.
\

.

'
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DOCUMENTO N. 4.
PROCLAMAÇÃO DA ASSEMBLÉA GERAL.
Brazileiros. ··- Cumprindo com o dever que a
Constituicão do Estado lhe incumbe a. vossa Assembléa
'
Geral_Legislativa procedeu á eleição da Regencia Permanente que deve governat; o Imperio na menoridade do Sr. D, Pedi'o Il. Guardadas · as fórma~ que
~ão prescriptas na lei resl-?ectiva, obtiverão a maioria
absoluta de votos os cidadãos :

.

Francisco cie Lima e Silva.
José da Costa Carvalho.
João Braulio Muniz.
Paço do Senado, r8 de Junho de r83r.-BrsPO
CAPELLÁO-MÓR, Presidente.
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DOCUMENTO N. 5.
PROCL.A.MAÇÁO PA REGE~Cr.A. Á TROPA.

Soldados.- A gloria que adquiristes no Campo
da Honra pela vossa briosa conqucta no dia i de
Abril, . principia a declinar pelo espírito de insubordinação e desordem - que alguns d'entre vós acabão
de manifestar.
O susto e a consternação que tendes causado
aos pacíficos habitantes desta cidade, tomando as
armas para enfraquecer o Poder legal, que era vossa
obrigação sustentar para o triump~o heroico da nossa
Representação, não póde deixar de tornar-vos estra·
nhos á grande fam ilia Brasileira, a que pertenceis;
e esta ~ó idéa deve cobrir-vos de um nobre pejo,
para arrependidos tc;>rnardes ao gremio da Nação de
que a vo~sa inconsi4erada conducta parece ter-vos
alienado. Se continuaes obstinados em vossos erros,
não podeis pertencer mais á Nação Brazileira; que
não é Brazileiro quem não respei'ta o GÔverno do
Brazil. Palacio do Governo, r 5 de Julho de I83 1 . -

Francisco de Lima e Silva. -'José da Costa CarJialho.- João Braulio Muni'{.
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DOCUMENTO N. 6
PRO CLAMA Ç.:Í.O

DA ASSEMBJ.É A GERAL

Brazileiros . - O s vossos Repr~s~ntantes, Depu.,.
tados á Assembléa Geral, solícitos em salvar a patria, e confiando nos vossos sentimentos Nacionaes, .
tem ·se con stituído em sessão permanente até de tojo
restabClecer-se a tranquillid ade publica, e cessarem
as desconfia nças que · nos tem dividido. Elles tem
convidado · o Senado para reunir-se em lugal- o mais
proxiri1o, a fim de que a As!;embléa Geral tome as
medid as con stitucionaes que tenderem á prosperidade
publica.
·A cbão-se no Paço Imperial, onde existe o innocente menino Imperador e suas Augustas Irmãs,
sustent,tclas pelo amor e honra dos Brazileiros .
Confiae, Cidadãos, na Assembléa Gera-I, reun'i -vos
en-í torno della, e vós brazileiros soldados, ·abraçae"vos
com os bons patriotas, amigos da lei·, sustentae a
Constituiçao que a soberania da Nação sanccionou, e a
Patrirt será sal v a !
Viva a Nação Brazile'ira 1 viva a Con~tituiçàct -jurada , viva o Joven Imper~clor, viva
brioso povo
fiumitlense. -José .1'vfartiniano de Alencar, presi":"
dente. -Antonio Pinto Clzichorro · da Gama, secretario.

o
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DOCUMENTO N. 7 ·
PROCLA.MAÇ.Á.O

DA.

CAMARA

MUNICIPAL

Briosos Fluminê:nses.- A gloria immortal que
adqutristes para vós e para toda a posteridade no mernoravel dia 7 de Abril em que ápellistes do Brazil a
tyrannia não deve ser murchada. Temos uma Consti.níição que , é . fonte de todo o bem e prosperidade
publica: respeitae-a. Temos um corpo legislativo,
escolha da briosa Nação Brazileira., o qual se esmera
nos tpeios -mais conducentes ao gTande ."fim de firmar e
- consolidar a Independencia e Liberdade N acionai: confiae nelle. O Governo deseja francamente prover toJos
os males que vos vexão, nascidos pela maior parte dos
.embaraços e.m que . vós collocou o antigo . despotismo.
Vós os podeis declarar por meio de vossas representações, e · tereis rernedios promptos e efficazes. A
razão é mais attendida do que a força, esta irrita c
aquella convence. Fl11minenses. Vós sois doceis c
illustt~ados, . disto açabastes de dar os mais incontestaveis exemplos. Recolhei-vos ás vossas casas e manren Je
a paz e o socego pub.lico. A vossa Camara Munici pal
assim vol-o pede e não serão illudidas -as suas esperanças.Paço da ca·m ara M unicipal,r5 JeJuiho de 18 3r .Bento de Oli11eira Braga, Presilente .-H!.-'z rt. q:t.? ./ J.Se

-ele At·.u~jo.-!orio José . la Cunha.-.!osé .ié C.u ·xil.'u .
Ribeiro.-Antonio José Ribeiro da Cunh .<.-Frct.l ~: .s.:J
Lui{ da Cesta Guimarães.
H, p ,
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DOCUMENTO N. 8
CONDIÇÕES

COM "QU E . ACEITOU DIOGO

A~TONIO

FEÜÓ

O

MINISTERIO DA JUSTIÇA
I . a Conservarem-se os membros da regencia na
maior harmonia, sem outras vistas·em sua~ resoluções
que a prosperidade do Brazil.
·
2."- Tomarem-se todas as resoluÇões relativas á escolha e demissão de empregados, a medidas geraes e a
casos particulares, em conselho de ministros, presidido
pela regencia, ficando livre ao ministro da repartição
á que o negoció pertencer, quando seja dissidente, fazer
o que entender; e desonerados os ou~ros de defender
semelhante acto.As ordens tendentes a 'm andar executar
as leis, dar esclarecirhentos e prpceder a diligencias
para propor a final resolução em conselho, poderão
ser dadas por cada ministro independente de conselho.
3.a Dent:-o de um anno, se por motivo de molestia me fôr indispensavel largar a pasta, por a'lgum
tempo, será esta interinamente substituída ou occupada
pelo ministro, que eu indicar~ regencia; !nas se o
incommodo durar mais de qLwtro mezes, e mesmo
depois deste primeiro anno , a regencia nomeará outro
ministro se q uizer.
4· a Se fôr necessario demittir alguns dos ministr~s
actuaes, o que só terá logar quando estes o peção, ou
a vedádeira opinião publica se declare contra elles, os
que os substituírem serão da approvação do conselho
pela maioria de vo!os dos ministros e regentes.
5. a Haverá um periodico dirigido por mim.

1
HISTOR1A PA'i'RiA
EXPOSIÇÃO DO MODO POR QUE PRETENDEU-SE CONDUZIR NO
MINISTERIO

Persuadido de que em todo o tempo e principalmente nos convulsivos, só a firmeza de conducta, a
energia e a justiça podem-sustentar o governo, fazel-o
amado e respeitado; e certo de que a prevaricação e
mais que tudo, a inacção dos empregados é a causa
. do justo queixume dos povos, serei rigoroso e inflexível em mandai-os responsabilisar. As leis são, a meu
ver, inefficazes e o proces~o incapaz de por elle conseguir-se o fim 'desejado; mas a experiencia desengan_ará
os legisladores, salvará o governo da resp_o nsabilidade
moral e o habilitará para propor medidas sallitares que
removão todos os embaraços.
Como o gov_e rno livre é aquelle em que as le_is
imperão, eu as farei executar mui restricta e religiosamente, sejãv q:uaes forem os. clamores que possão
resultar d~ sua pontual execução, não só porque esse
é o dever do executor, comó por esperar que, depois
de algum tempo, cessado o clamor dos queixosos, a
naçãq-aben,çôe os que cooperarão para a sua prospe.ridade. ·
ADVERTENClA

A minha maileira de vida, o meu tratamento
pessoal_ não soffrerá alteração alguma, . será o mesmo
que até aqui.
Para que a todQ o tempo, oq me reste a con·
solaÇão de quando feliz nos r~su-ltados, ter sido fiel a
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meus prmclp!Os e él minha consciencia; ou me encha _je vergonha por ha vet· faltado ao que nesta prometto, assigno-me, rogcmdo á regencia queira tambein
ass ignar em testemunho de que ace1ta, e concorda com
o exposto. Rio ele- Janeiro, 4 de Julho ele I83 r._....:__

Diogo Antonio Feijó. -Limn . - H1·,w!io.- Costa
Cm·vallw.
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DOCUMENTO N. 9
OFI';fCLO DIRf G [DO

AO

I 0 SECRETARIO DA CAMAR t\

!JO S

DEPUTADOS·,
·'

Illm. e Exm. Sr.-Os acontecinrentos da noite de
I 4 do corrente em diante, que por interme·dio de V. Ex.
levei ao conhecimento da carn ara .dos Srs .. deputados ,
não tiverão as consequencias que ameaçavão, o susto
e o .terror que se apoderou desta capital.
No meio da in-s ubordinação e do crime appa rece u
ainda assím o caracter doce e pacifi co dos Brazileiros ;
e se os anarcbistas se aproveitarão das citcumstancias
para proclamarem seus intentos, forão estes ou abafados, ou dextramente desviados pelos amigos da ordem.
Alguns militares, seduzidos por homens desvairado s,
esquecerão-se por momentos do que deviuo .a si c
á ·patria, mas contidos por. officiaes ben;!meritos, o
incendio não lavrou como desejavão Brazileiros dcgenerad~s a quem a ambição devora ou a demencia
all.ucinu.
A cidade está tranquilla e as armas confiadas ·a
cidadãos interessados na manutçnção d a ordem publica, ou a militar~s não suspeitos por seus pro testos de obediencia ás auctor idades, c o .respeito ás
leis' fazem crer ao governo que a tranquillidade não
será jámais alterada. A espada d a justiça vai recahir
sobre . os cabeças de toda s estas desordens ; clles são
bem .conhecidos-; e o publico vi ngado dos sustos c
horrores que taes sediciosos levarão ao centro das
fam.i'lias, .sabe rá apreci ar o sa udavcl cffeito da seve-

I
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ridade, com que as leis mandão- punir semelhantes
cnmes.
- O governo não pôde deixar etn silencio o ent,husiasmo, o patriotismo dos cidadãos que volunt.arios
pedião armas para defender a lei e as auctoTidades;
nem quer que fique em esquecimento o civi~mo dos
bravos officiaes, que todo~ votados á patr:ia, organisarão-se em sorpo, unindo a clavina á espada, para
rondarem as ruas e defenderem em guarda as posições mais importantes, em cujo serviço ainda contentes se conservão. Este acontecimento, aliás funesto em suas consequencias, teve a vantagem de
desenganar aos poucos facciosos e anarchistas que
ainda nos incommodão, que o brazileiro não foi feito
para a desordem, que o seu estado natural é o da tranquillidade, e que elle não aspira outra cousa alêm
da constituição jurada, do gozo d0s seus direitos e
de suas liberdades.
A Regencia, em nome·do' Imperador, me orde~a
leve ao conhecimento da camara dos Srs. Deputados
tãç>, satisfactoria noticia, o que faço por intermedio
de V. Ex.
Deus guarde a V. Ex. Paço,

22

de Julho de 183 r.

- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Antonio ' Pinto Chichorro da- Gama.
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DOCUMENTO N. 10
OFFICIO

DO MINISTRO DA

JUSTIÇA AOS

PRESIDENTES DE

PROVINCTA

_ Tendo communicado a V. Ex. os acontecimentos
do dia 3 do corrente, niio tardou muito que os restauradores não se julgassem h.a bilitados para tentarer.a
proclamar a D. Pedro I, reunidos na quinta da Boa
Vista, na madrugada do dia I 7 ; constando a -força principal de criados da Casa Imperial e de alguns guardas
nacionaes do Engenho-Velho, acompanhados de duas
peças de pequeno calibre que havia na mesma quinta,
de alguns estrangeiros e de officiaes brazileiros, tão
· _destituid?s de- sentimentos de hon.ra, que apezar de
suas altas patentes, sujeitarão-se ao commando do
intitulado barão de Bulow, deste infame aventureiro,
_ mendigo, foragido e criminoso, marcharão até ' o
Rocio da cidade nova, donde retrocederão á vista
de nossa força, -que se di~ig!a sobre elles.
A guarda nacional, sempre interessada na defesa da j)àtria, e incapaz de coinmetter indignidades,
coadjuvada pelo ba_talhão de municipaes, que ainda
não desmentio a boa opiniá0 de que gõza, auxiliada
por beoemeritos militares, depois de alguns minutos
d::! resistericia, os desbàratou completamente, sendo
muitos os mqrtos e .prisioneiros, escapando o resto
pelas ·. matas e quintas vizinhas; ficando um municipal mortalmente ferido, e um capitão da- cavallaria ,de Minfs com o braço e perna estragados.
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Estes · perf]dos, espalhados por differentes pontos
da capital, seduzindo a uns e atraiçoando a outros, prc~
tenderão atacar-nos ao mesmo tempo p·o r· diversos lados, mas apercebidos que prei:endião desembarcar forão ·
rechaçados e presos quatro ofhciaes,et~tre ~stes o celebre
Com·ado, os mais são perseguidos ; nem é p·ossi vcl
que a ingratidão unida <:Í. períidia possa jámais escapar ao rigor da justiça..
Manda portanto a Regencia, em nome do Imperador, que V. Ex., desconfiando inteiramente desses
hypocritas po!i!icos, bem conhecidos por haverem em
outros tempos sacrificado a prosperidade do Brazil
aos seus caprichos c interesses, e que hoje estarão
sem duvida ligados com estes ingratos, reqobrc de
vigilancia, que · tanto maior: d,eve ser, quanto siio
elles os mais encarniçados . inimigos das liberdades
políticas.
E quando nao possão ser processados, mas hajão
sómente suspeitas de sua conducta contraria aos interesses nacionaes, dê parte circumstanciada. para tom1rem-se sobre elles as inedidas que a salvação
publica exigir. Deos guarde, · etc. Rio, 19 de Abril
de I83z.

e
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DOCUMENTO N. 11
\lENSA <.;EM

DA CAMARá

DÓS

DEPUTADOS

Á

REGE i\' CI. \ '

_Senhor . -A Camara do s Deputados dep ois de
cons iderat attefltamentc a men sage m que lhe 'rôr:t enviada pela Regcncia, e m nome de V. M . Imperial,
dando a sua demissão, resolve-u m~ndar-nos em de-putação ante o thronb de V. M . Imperial, para termos
a honra . de exvrimir o seu vo to fi'anco e leal ácerca
d(t me~ma mensagem.,. A Gamara dos Deputados, Senhor, longe .de entender ·conveniente á causa publica ,
que [\ f\egencia dei Imperio deixe o' leme do estado
que lhe fôra confiado, convida a mesma Regencia a
permatiecer no honroso posto a·· que, fôm · elevada .
pela livre escolha da Assembléa Gel'al ,' verdadeiro or-. ·
gão da N açao Brazileira. E ,a pá r deste cor1vitc sincero
c l)atriotico; a Camara dos Deputados, . Senhor, encarregou-nos de assegurar a V . M .Imperial, que e!la
empregará todo s os esforços para sustentar e coadju va r .a Regcncia em nome de V. _M. .ImperiaJ, afim
de que possa exercitar, a déspeito de quaesquer fatçõesl
as ,altas attt:ibuiÇões de que se acha reves tida pt::l<t
Constituição e ·pela Lei. Tal ~' Sc~1hor,
voto respeitoso e podemos dizer unanime da Camara q u·c- .
representamos.

o
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DOCUMENTO N. 12
PROCLAMAÇÃO DA REGENCIA.

Brazileiros. -Tende confiança no Governo que
eminentemente · patriotico não consentirá jámais que
prevaleça qualquer partido hostil ao Brazil ; mas
cumpre que vós sejaes os primeiros a ~espeitar as leis
e as au~toridades constituídas, e obedecer aos seus mandados ; do contrario c'ahiremps na mais hedionda
anarchia de que todos seremos_,victimas; recolhei-vos
ás vossas casas, e esperae tranquillos que o Governo
obre como fôr de jmtiça e ·o bem geral exija; é
ao Governo que sciente das verdadeiras necessidades
da Patria cumpre tomar medidas justas. e prudentes
para manter a segurança individual e fazer respeitar_
a Constituição, o throno do nosso Augusto Monarcha
Brazileiro ,o Sr. J?. Pedro li e as leis; q Governo
está vigilante; descançae sobre elle e não vos mancheís com actos que nos p6dem desdourar e dar
rúão e força a,os inimigos da prosperidade do
Brazil.
Bra.zileiros! Confiae no governo; recolhei-vos ás
vossas casas e estae tranquillos ; assim val-o orde'na
a Regencia em nome do Imperador ·a Sr. D. Pedro li.
_,Viva a Religião.-Viva a Nação Brazileirà.-Viva
a Constituição Política do Brazil. -Viva o Sr. D.
Pedro JI ...;...Francisco de 'Lima e Silva. -João Braulio
Afuni{.-Aureliano de Sou1a e Oli1'eim Couti'nhq.
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DOCUMENTO N. 13
OFFIC!O DE JOSÉ BONIFACIO AO MINISTRO DO IMPERIO.

Tendo de responder ao officio de V. Ex . . que
~companhava o decreto da Regencia de 14 do cor-' rente, digo que não reconheço na mesma o direito
de suspender-_me do exercicio de tutor de Sua Magestade e de suas August~s Irmãs.
Ceçierei á forÇa, pois que a não tenho, mas
estou capacit~do que nisto obro çonforme a lei e
a , razão,. pois que nunca cedi a injustiças, a despotismos, ha longo tempo premeditado!> e ultimamente
executados para vergonha deste Imperio. Os juizes
de paz fizerão tudo para me commoverem, porén:t a
tudo re~isti, e torno a dizer que só cederei á força.

/
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DOCUMENTO N. 14
. PROCLA~'lAÇÁO DE FRANCIStO PEDRO VINAGRE

Parctenses. Sensibilisado eu sobre maneira com
noticia que chegou ao meu conhecimento de que
preten.do evadir-me desta Província, com o fim de
vos entregar a esses , que julgaes vosso3 inimigos, é de :
meu dever · prot·cstar so lemnementc perante vós c o
mu ndo intciw, qu e játpais me retir~rei desta Província
para semelhante fim, e que será mais facil retrocederem as aguas do Guaj a rá, do que eu deixar de- trabalhar a prol de v ossas felicida.les e interesses, de que
ex uberantem ente teu h o dado provas . Eu soü ~a
raense e vosso Amigo, como tal de nenhum -modo
poderei sobreviver á vossa ruína c infelicidade ; e
firme nestes princípios, eu com os que me cercão,
que tambem ·são possuídos dos mesmos princtpws ,
os quaes duraráõ além da ·morte, estamos preparados
e promptos para rebater qualquer porção de mal in·
te ~1Cionados e desordeiros, · q Li e, por ventura, ouse
pe rturbar nosso socego afim de que não possamos
fru ;r os suaves fructos ~ da legalidade, que prestés está
a appareccr ·em campo; ·apartae de vós idéas que
qúeréndo offuscar minha ~r.loria, querem igualmente
·cavar vossas _ ruinas. Tratiquillisai-vos e ·· · cot~migo
contae ~e mpre~ porque · desejo -antes que minhas
cin zas sejão misturadas com as yo ssas? do que deixarvos sem que seja no est~do de plena liberdade legal e
feli cidades pe rennes. Viva a Religião Catholica Apos• ,
[l

e

tolica Romana, viva o Imperador o Senhor D.Pedro li,
viva a Assembl éa -Geral Legislativa ; viva o Povo Paraense respeitador do soGego publi co e amigo da legalidade. Palacio do Govern o · el o Pará I de Ma io
de I835.-Frcmcisco Pedrn Viua,.fi·l·e; P residente.
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DOCUMENTO .N. 15
'

SUSP~NSÁO DE ARMAS SOB AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

Ficará servindÕ de divi_sa ás forças commandadas . pelas partes assignadas o rio de S. Gonçalo até
que pelo governo a quem pertencer se decida a suspensão de armas hoje tratada.
z.a As forças navaes occuparáõ o rio de S. Gonçalo conforme lhes fôr mais conveniente, emquanto
as ditas forças estiverem debaixo do commando .:!o '
chefe de di visão j oão Pascoe Greenfell.
3. a O commandante superior. mandará retirar
toda a força que tiver na margem esquerda do rio
S. Gonçalo, e da mesma maneira o coronel das forças
republicanas fará parar qualquer força que tenha na
margem direita do mesmo rio ou para alfi se encaminhe.
4.a Esta suspensão de ~nnas só é admissivel em '
quanto o Exm. chefe de divisão J. P. Greenfell_vae a
Porto-Alegre tratar com o Exm. presidente da província Francisco das Chagas Safltos e com o general
em chefe das forças republicanas Antonio de Sóuza ,
Netto.
s.a De hoje em diante ficão cessadas todas as
hostiliçlades entre as forças ao mando das partes .contratantes.
6.• O objecto desta suspensão · de armas é procurar dar fim á guerra civil que tanto tem affiigido a
provmcra - do Rio Grande, e dar tempo para se obter
1.a
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da côrte do Rio de Janeiro meios concilia to rios para
evitar derramamento de sangue brazileiro. E para
firmeza do que -assignarão as partes contratantes.
Margem esquerda do ri.o S. Gonçalo, 20 de Maio de
1837. - João Pascoe G1·een{ell. -João da Silva
Tavares.-Domz~ngos Crescencio de Carvalho.
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DOCUMENTO N. 16
DECRETO DO

GOVERN O REPUBLICAN O DO RIO. GRANDE

CO NTRAHINDO UM · EMPRESTlMO

•

Convindo promover-se .de prompto dentro e fóra
do Estado um :·emprestimo de treze ntos . contos dé
réi s em moeda forte par[t oáorrá ás de~pezas · da
guerra de fensiva que di gnamente sustentão os b:iosos
habitantes da republica Rio-Gtàndensc contra o oppres sivo e injusto gov ern~ elo Rio ele Janeiro , o p~esidente
da mes nia repu blica decreta:
·A rt. 1. o Fica a ut~risado o ministro e se~retario ·
de estado .elos ncgoc ios dc1 fazenda a contrahir dentro
ou fóra do estado um emprestimo de trezentos contos
de réis em' moeda forte .
A rt. 2. 0 O capitar ·emprestado vencerá o juro de
um e meio por cento ao mez , ou inda rnenos se fôr
possível.
Art. 3. 0 O juro de que se fa z menção no artigo
precedente, com dez por ce nto mais, para a amortiza.. ção gradual do capital, será irüpreterivelmente pago
no fim de eada an no, até o_completq embolso do -em_:
prestimo de que trata o art. i o, que não excederá do
prazo de dez annos, ·contados do dia em que e ntràrem
para o thesouro as quantias er:pprestadas .
Art. ·4.a Sendo de esperar . que o ~stado .do thesouro se torne em breve na attitude de fazer face a
todas as despezas do estado, não só pelo austero me- ·
thodo que se ha de estabelecer . nas ~epartiçõe~ da
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.fazenda, como •na justa economia deltas; a dar-se caso
ta·I, a somma total do emprestimo e premias vencidos
será paga no prazo de seis at1nos, contados da data
do presente :decreto.
Art. 5. 0 Além dos rendimentos do estado ficão
hyjDothecados ao embolso do J?resente emprestimo os
proprios nacionaes seguintes; Rincão de Saican, o da
condessa do Real-Agrado; o de El-Rei, no Rio Pardo',
o campo do Bujarú, as fazemdas dos extlnctos jesuítas
em Missões-e todos os ter'renos devolutos que ainda
existão no Estado·. Em 29 de Maio de 1837.-Domingos
José de Almeida, ministro da fazenda.-.Tosé Gomes de
Vasconcellos Jardim, presidente.

H. i'.
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DOCUMENTO N. 17
'

~ .

MANIF F.STO

Brazileiros.-Por vós subi á primeira màgistratura
do Imperio, por vós desço hoje desse eminente posto.
H a muito conheço os homens e .as cousas. Eu estava convencido da impossibilidade de obterem-se me. dida~ legislativas ad.é quadas ás nossas cii·c~m1sta~cjas,
mas forçoso era pagàr tributo á gratidão e fazer-vos conhecer pela experiencia que não estava em meu poder
acudir ás necessidades . publicas, · nem remediar os
males que tanto vos ' affi.igem.
Não -Jevo por m ais tempo ·consei·var-me na regencia; cum p re que lanceis mão de outro cidadão, 'que
mais habil ou inais feliz mereça as sympathias dos
outros poderes políticos.
Eu poderia narrar-vos as invencíveis difficuldades
que p~evi, mas para q'u e ? Tenho justificado o .acto de
minha expontanea demi ssão, declarando ingénuamente
que eu não posso satisfazer ao que d~ mim esperav.eis.
Entregando-vo so pcider, que generosamente me
confiastes, não querendo por mais tempo conservar-vos
na expectação de bens de que tendes necessidade, mas
que não posso satisfaze1:-vos, confessando b meu reco.nl:iecimento c grat"idão . á confiança . q~e vos . mereci,
tenho feito tudo ,quanto está da 1:11inha.parte. .
Qualquer, porém, que fôr a sorte que a Providencia me clepare, co-mo cidadão brazileiro. prestarei
o que devo à patria. Rio, ·19 de Setembro de x837.

- Díogo Antonio Feijó.

'
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DOCUMENTO N. 18
PROCLAMAÇ ..\.0 DO

PRESIDENTE BARRETO PEDROSQ
AOS BAHIANOS

'

'

Bahianos. - A capital desta importante província
está arrancada ás garras da demagogia ; o denodo com
q~e tantos e'tao bravos heróes da patria se distinguiráo
neste successo eternisará seus nomes e encherá de .
espanto a posteridade.
O campo de gloria, esse Pirajá, outr'ora assignalado com os trophéQs da independencia, .acaba de_
radicar a constituiçáo, o throno e o altar, tão ignominiosamente ultrajaqos por esse bando de perversos
que vindes de debêllar.
Bahianos. Valentes Pernambucanos. Honrados
Sergipanos, distincto corpo da armada, que com as
vossas vidas e á custa do vosso sangue e.smagaste&
··a hydra da anarchia, vossos feitos são outras tantas
columnas em que acabaes de firmar o throno augusto
do nosso joven Monarcha, e com elle a existencia e
prosperidade de vossas províncias.
Vós acabáes de testemunhar o incendio, o rbubo
e horro.res de \ toda a casta de ,que foi ·victima esta
cidade; certificae-vos por ahi quanto perigão vossas
vidas e nossas fo,rtunas com o bello ideal dessas republicas que nos inculcao os 'ininJigos de toda ordem.
O , sempre me~1oravel dia 16 de Março de I838,
que trouxe a ,paz á Bahia e ao Brazil, será est~mpádo
na historie em caracteres de ouro ; seja elle para' os
nossos vindouros dia sempre de gloria e de estimulo.
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Eia, pois, voltae aos vossos lares a gozar da paz,
de que ha tanto estaes privados; esse resto de bandidos
que ainda infesta o interior da província, prestes a ser'
esmagado pelos nossos bravos, que .marchão sobre elle,
acabará de sellar nossa gloria, nosso triumpho ;- rendamos, pois, as d';!vidas graças ao Altiss!mo, que·tanto
vela sobre os destinos da no?sa patria, e ·entoemos
vivas á Nossa Santa Religião, á Constit!-lição, ao nosso
Augusto e Joven Monarcha o Sr: D. Pedro II, ao Re-.
gente interino e aos bravos defensores da integridade
do Imperio . . Palacio do governó da Bahia, r6 de
Marco de r 838.-Antonio Pereil·a Barreto Ped1·oso.
'

.

1-

I'

HISTORIA PATRIA

DOCUMENTO N. 19
DECRETO DO GOVÉRNO REPUBLICANO DO RIO GRANDE DO SUL

Piratiny, I 0 de Setembro de J838, 3° da independencia e da republi_ca.
Convindo fomentar a creaçáo do corso de ~!to
. mar, afim de animar e .c onseguir emprehendedores,
protegei-os em suas arriscàdas e dispendiosas excursões~ manter o decoro do pavilhão da republica RioGrandense, e dar, com esse legal e potente meio de
hostilidades, o ultimo e seguro garroté ao immoral
governo do Rio de Janeiro; emquanto que náo reco_nhece nossa independencia política, o presidente do
'Estado decretá :
Àrt. 1". 0 O governo da republica Rio-Grandense
protege com os meios ao seu alcance o corso que em
~eu nome se destinar contra o governo e subditos do
'
imperio do Brazil.
0
Art. 2. A protecção de que trata o artigo anterior será effectiva :
§ 1. 0 Nas embarcações de guerra que para tal fim
se vão armar.
§ 2. o Na indetnnisação da perda do cor§ario.
Art. 3. 0 Terá lugar a indemnisação de que trata.
o § 2° do artigo precede~te nqs casos: '
§ I.0 De incendio do corsario 'antes de pagar as
despezas do casco, armaçã,o e equipaçáo.
§ 2. 0 be. tomadia em combate com as embarcações
de guerra do imperio d~ Brazil, ha~endo porfiada
resistenci-a da parte , do corsario.
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§ 3. 0 De perda em diligencia determinada pelo ,
commandante das forças navaes da republica.
Art. 4· 0 Para a compra das embarcaç6es de que
trata o § 1 o do art. 2°, seu ar~11amento e equipamento, fi ca au tori sado .mi nistro da. fazenda a con trahir . u n emprestimo, ond,!3 melhor convier, ' so~ as •
condíções e garan ti as estipuradas no decreto de 2q
de Maio de 1837 .
Art. 5. 0 Da importancia das prezas feitas pelas
. embarcações de guerra elo Estado se dedLizirão zS 0 / 0
para amortização gradual do emprestimo, e assim
tambem 5 %da importancia das prez1s feitas pelos
corsarios competentemente autorisados.
Art. 6. 0 Para se fazerem effecii vas as disposições
do artigo anterior, os emprehendedores no acto do
recebimento da carta .para o corso prestarão fi~n'ça
idoneà, e todos os consules, agentes e encar:_regados
de negocios da republica são estrictamente encarregados da fiscalisaç:ão e arrecadação dos direitos estatuídos no art. 5. o
Art. 7·" Para ter lugar a indemnisação de que
trata o art. 3• e seus paragraphos, os interessados
são obrigado-s a preparar seus documentos no primeiro -lugar opportuno que se offereça, depois da
perda, e perante os consule~ e agentes da republica
' ou encarregados de negocios de nações amigas.
Art. 8. • Para se julgarem legaes os documentos
a respeito da perda, , cuja indemnisação se pretenda,
é indispe~savel . :
§ I. • O protesto marítimo do costume feito e

o
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assignado pelo commandante, offiç:iaes c tripolação
do corsario, imniediatamente depois da ' perda e sua
ratifica~ão ·íudiciaJ no pa.iz a que aportarem, com
. audiencia e referenda de quaesquer das autoridades
. indicadas no artigo preceden~e.
, § :2, 0 Justifiéações perante qu alquer das ditas
autoridades, quando absolutamente náo seja poss ível
praticar-se o que se dispõe no paragrapho a1iterior.
§ 3.° Certificados do commandante em chefe e
officiaes da s forças navaes da ·republica reconhecidos
e. autbenticados por qualquer das autoridades de que
se faz mençáo: no art. 7·"
Art. g.o Os documentos com os requisitos expressados no art . . 8° seráo finalmente julgados pelo
tribunal do thesouro com recurso para o governo·; e
a qmÍntia liquidada será satisfeita· com prderencia ·a
todas as outras 'dividas do Estado.
Art. ro. Ficão derogddas as disposições e leis
em contrario·.-::- Domingos José de Almeida, ministro
do . interior, f~zenda . e justiça. -Bento Gonçdves d ol

Silvçz.
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DOCUMENTO N. 20
DECRETO APPLICANDO PENAS

DE REPRESALIA CON1:.RA

PRISIONEIROS DO EXERCITO

ÓS

IMPERIAL

Caçapava, 4 de Fevereiro de r83g, 4° da indepen .
dencia e da republica Rio-Grandense .
.Sendo de publica notoriedade que o immoral
e tyrannico governo do Brazil, ~empre fiel aos princípios ex:ecraveis da barbara e cruel política machiavelica que o dirige, e a infame maioria da ,camara
. quatriennal (que como a um escravo
domina) continúa a exercer toda a sorte de máos tratos, cruel··
dades e ultrages com os subditos desta republica,
que têm cahido em súas mãos; desde o principio
da guerra, até o extremo de sepqltal-os em hor-:
i·endas masmqrras, enviando-os para. o qesamparado
e horrível desterro da ilha de Fernando ; já applicando barbaramente a t~rtura, sem attenção a sexo
ou Ídade, como fizerão em Porto Alegre e Rio Pardo,
já precipitando-os em asquerosos e abomina.veis ·
pontões, onde a maior• pc.rte· perecem no meio de
atrozes e insupportaveis padecimentos, acossados pela
fome, devorados por verminosos insecto·s e em absoluta falta de recursos indispensaveis que a humanidade reclama·.de todos, os seres intelligêntes em fav'or
do homem ferido pela mito das enfermidades perigosas: e crw!is; sendo, m'anifesta e de todo o mundo
éonhecida a insigne barbarida,de e' ferocidade inalldita
corn que o governo imperial tem assignalado a sanha
e odio implacavel que ·jurou aos princípios liberaes e

o
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aos que os . defendem, cobrindo de sangue e ele cadaver_es o i(! feliz Pm á, onde com um apuro de crueldade
digno de .Caligulas e de N eros, tornão preencher
constantemente o numero de victimas assassinadas no
pontão que as encerra para serem diariamente sacrifi. cadas á insaciavel sêde de vingança da actual facção
~p~ernativa; não se,ndo menos notoria a horrível e
Jurídica carnificina perpetrada pelas toga~ imperiaes na
malfadada Bahia ; onde a canibal vingança dos Portuguezes adoptivos, instrumentos do governo, fez queimar vivos nas chammãs dps edificios incendiados a.
numerosos republicanos, que a sorte das armas pôzera
á disposição de seus inimigos, levando furor do sansculntismo a ·ponto .de .adõrnar os frontespiçios das
casãs daquella cidade com as cabeças ensanguentadas
de müitos oütro_s infelizes, não sendo já possível duvidar da existencia de tribunaes ácepcio naes, verdadeiros tribunaes·de sangue, col1jl que somos ameaçados,
bem' como todo o Brazil inteiro a quem os Robspierres
e Mat'ats imperiaes tem considerado, como a toda esta
republica, em estado de guerra, como estranho e irreconcili:tvel inimigo, posto fóra da saJ.vaguarda do
direit'o das gente~, por offensas . horrorosas · que importão exterrqinio, tendo-se envilecido o debil e desacreditado governo imperiéÍl até o ponto de mendigar
recruta~ · esJrangeir.os que engrossem suas mesquinhas
e derrotadas fileiras e · ao mesmo tempo sirvão para
multiplicar os crimes de uma luta já bastante horrível,
como mais dispostos a desempenhar os planos sanguinarios que contra nós medita, por: tsso mesmo

a
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que sao estranhos toda classe de commum interesse
e sympathia nacionaL Tendo-.se coberto de indeJ·evel
opprobrio este pedido e desatinado governo, solicitando vil e torpemente a cooperação de algu~a republica sul-americana para que o ajude a pôr os ferros
da escravidáo mais vergonhosa em 1.1m povo inn,ocente,
digno de melhor so'r te, que ' adoptou os princípios
sagrados da liberdade e que pugna pelos inalteraveis
direitos de sua emqncipação e independencia; sendo
em fim clar<1mente ·demonstrada a resolução decidida e
irrev.ogavel em que está o governo do. Rib de Janeiro
de continuar a guerra de extermínio que nos tem feito~
éhegando aos ultimos apices da barbaridade, da i_mmoralidade e da mais estranha crueldade, de que é um
exemplo insigne a recente invasáo que acaba de fazernos, não só lançando máo para s_eus vis instrumentos
da escoria do paiz, de baixos e depravados salteadores .
que não .tardaráõ .a' ser inteiramente destruidos, . mas
tambem por haverem, dignos soldados ·da iegalidade,
roubado donzellas, saqueadq famílias e particulares
e marcado todos os sé.us passos corri ~ sangue dos assassinatos~ e não tendo sido bastantes para desviar aqu_elle
perfido e tyrannico governo da abomin.avellinha de
conducta que adaptou para nos extermiüar e perseguir; os repetidos actos de generosidade, .humanidade
e clemencia com que tratamos os numerosos prisioneiros officiaes e soldados; qu~ temos· feito, mandando-os para seus lares e famílias ; por ·todos estes
motivos e na necessidade de chamar á razáo e aos
principias de honra .e d~ humanidade o infame governo

1
HISTORIA PATRI.A

que ' os tem desprezado, e que faz reviver no seculo XIX o legado odioso dos despoticos governos
feudaes · c as guerras atrozes ~ nefandas do barbaro
vandalismo; o general presidente da. re):mclica, ot:.vido
ó conselho de ministros, decreta:
Art. 1. o Todos os prisioneiros de guerra im periaes, .
até aqui suf?mettidos ás nossas armas, ou que para o
Jutüro o fôrem, -serão cuidadosamente guardados e
co c siderad os como refens para que .lhes sejão applicadas aspenas de represalias todas as vez~s que assiin
fôr necessario:
Art. 2. 0 .Yin'te e quatro horas depois de ter sido de/ nunciado ao governo da republica o assassin ato jurídico
de qu alquer sub:lito seu, perpetrado por qualquer
ilUtoridade civil ou militar do imperio; o general commandatite em chefe ~o exercito, precedendo o competente aviso do ministro da guerra, fará passar immediatamente pelas armas um ofhcial de patente ou d~
commissão imperial, retido em . nossas prisões de
guerra, procedendo-se a ·esse fim por meio da sorte,..
que ·designará aquelle que deve soffrer a pe.oa, adver:.
tindo que set~ão sacrificados tantos prisioneiros ini ...
migos quantos houverem sido os republicanos assassi..:
nados por ordem das autoridades do imperio: um por
·um, cabeça por cabeça.
.
·
, Art. 3. 0 Achando ·se o general commandante em
chefe do exercito em presença e contacto do inimigo,
. procederá a fazer passar pelas armas um numero de
officiaes imperiaes igual áquelle dos subditos da republica que o tiverem sido por ordem do general ou dos
-
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chefes militares do im?erio. Igual p~der fica conferido a qualquer general republicano que se achar encarregado de operações militares em. casós identicos.
Art. 4. 0 No acto do sorteamento supracitado
'c oncorrerão indistinctamente á sorte todos os offi.ciaes, sem attenção á sua graduação ou patente.
Art. 5. o O general presidente exclue da acção
elas represalias aos offi.ciaes inferiores e 's oldados d'o
imperio_, por náo se lhes · poJer imputar os crimes
de seu governo, visto que são forçados ao serviço
c que a sua falta de instrucç:ão não os habilita para
' c~nhecer a injustiça da guerra que nos fazém, caso
em que não estão os seus officiaes e principaes
chefes.
Art. 6. 0 No mo'mento em que a ~orte das
armas fizer cahir em nossas maos um soldado estrangeiro mercenario ou alliado . do imp.erio, ser-lhe~
ha applicada a pena de represalia, assim como aos
seus officiaes e principaes chefe<>.
Art. 7. o Como en1 todos os povos e' governos ci':'ilisados da terra, são reputadas ·salteadoras, bandidas, e não devidamente auto risadas 'a fazer a guem.l.
as reuniões parciaes e informes organisadas e~ paiz
neutro, d'onde se introduzem directamente no territorio
hostilisado, e não devendo ser de outra maneir'a considerado;; os filhos deste paiz e outros, -tirados da
classe de homens reconhecidos geralmente po( assassinos i'ncorngtveis, vtctosos e acostumados a viver
de rapinas, que instigados pelas gentes da legaHdade
vêm de um patz limitroph~ para exercer no tcrri-
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to rio rio-grat]dense os mais vergonhosos actos de
violencia e de depredação; ficão autorisados todos
os generaes, officiaes superiores e subalternos a fazer
passar p·elas armas a quantos destes miseraveis lhes
cahirem nas mãos, e que invadirem para o futuro
o !-:agrado territorio da patria, vindos do EstadoOriental ou de qualquer out~o visinho. JÔsé da
Silva Brandao, ministro e secretario d~ estado dos
negocias da guerra, marinha e exterior, assim o fará
executar eom a necessaria a utorÍs~çao. - Be12to Gonçq./ves da' Sílva. -José da - Si!J,a Brandc7:o.
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DOCUMENTO N. 21.
PROCLAMAÇÃO DO

BARÃO

DE CAXIAS.

Rio-Grandenses.- E' sem· duvida par_a n1im de
inexplicavel . prazer o ter de annunciar-vos que a
guerra civil, ·que por mais de nove annos devastou
esta bella província, está terminada.
Os irmãos contra quem combatíamos estão hoje
congratul;dos comnosco, e· já obedecem ao legitimo
governo do lmperio Bl·azileiro.
S. M. o Imperador ordenou por Decreto de 18
de Dezembro de 1844 ? esquecimento do passado,
e mu! po_sitivamente recommenda no mesmo D~
creto, que . taes braziíeiros não sejão judicialmente,
nem por qualquer outra maneira perseguidos ou
inquietados pelos actos que tenhão sido pratlcados
durante o tempo : da revolução. Esta magnanima de,.
libera~ão do Monar.c ha brazileiro ha de ser religiosamente cumprida, eu o prometto sob' minha palavra de honra.
Uma só vontade nos una, Rio-Grandenses. M.aldiçáo eterna a quem ousar recordar-se das nossas
dissen~ões passadas. União e tranq uil!idade seja. de '
hoje em diante a nossa divisa.
Viva ·a religião.
Viva o Imperador Constitucional e. defensor perpetuo do Braz!l.
Viva a integridade do Imperio.

I
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4.15
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Quartel general da provi1~cia ·e do coml~·ando
em chefe ·do exercito no campo de Alexandre Simões, ma~gem direita de Santa Maria, I 0 de Março
de . 1R4S.- Bardo de Caxias.
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DOCUMENTO N. 22.

'·

PROJECTO PARA DECLARA ÇÃO DA . MAIORIDADE.

A Assembléa Ger.al Legislativa resplve:
Art. 1. o O Senhor D . . Pedro· II é declarado
maio r desde já.
Art. 2. o Ficão derogadas todas as leis e disposições em contrario.
Paço da camara, 20 de Julho de 184o: -Ribeiro -de Andrada.

.

Indicacão ·
Indico que a commissão de constituição seja encarregada de submetter á approvação da camara o officio que se deve dirigir ao senado, pedit1do a reunião
de ambas para juntas deliberarem sobre o modo
mais expedito de collocar S. .l\L Imperial o
Sr. D. Pedro II no thronq, e dest'arte, como verdadeiros representantes da opinião publica, pôrem
termo á crise actual, e satisfazerem ao enthusiasmo
e vontade. pronunciada do povo. ~ Ri'beiro de Andrada .

•
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DOCUMENTO N. 23
DECRETO

DE ADIAMENTO DAS CAMARAS.

o

O regente em nome do Imperador
Sr. n·.
Pedro II, tomando em consideração a e"xposição que
pelos ministros e secretarias de estado elas differentes
repartições lhe foi feita ~í.cerca do estado de perturbação em que actualmente se aci1a a camara elos
deputados, e attendendo a que a questão da rnaio.ridade de S. ~L Imperial, que nella se agita,
pela. sua' gravidade e pela alta posi.ção e importancia
. da augusta pessoa a que _é relativa, só mente pôde e deve
ser tratada coln madura reflexão e tranquillidade :
ha .por bem, usando da attribuição que lhe confere o
artigo ·ror § 5° da Constituição do Imperip, adiar
a assembléa ger~l para o dia 20 de Novembro do
corren.te anno. Ber'nardo Pereira de Vasconcellos, senador do Império, Ministro e Secretario de E stado
dos Negocios do Imperio, o .tei1ha assiin_ entendido
e faça executar. Palacio do Rio de·J a neiro, em 22 l~C
Julho ·de :84Õ, rg• d'a Independencia e do _Imperio.-Pedro de Ar.:ruja ·Li1na. -Bernardo Pe1·ei1·a de
Vasconcellos .
.

.
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DOCUMENTO N.. 24
PROCLAMAÇ-.\0

DA ASSEMBLÉA GERAL.

Brazileir_o s.- A ' Assembléa Geral Legislati_va do
Brazil reconhecendo o feliz desenvolvimento intellectual de S. M. Imperial o Sr. J). Pedro II, com
que a Divina Providencia favoreceu o Imperio de
Santa Cruz; reconhecendo igualmente os males inherentes a governos excepcionaes, e presenciando o
desejo unanime do povo d,esta capital ; convencida de que com este desejo está de accordo o de
todo o Imperio, 'pà'ra cot~ferir-se ao mesmo Augusto ,
Senhor o ex.ercicio de poderes que pela ConstituíçãQ
lhe competem ; houve por bem, por tão ponderosos
motivos, declarai-o em maioridadé para o effeito de
ent;rar immediatamente no pleno exercicio desses poderes como I mp era dor Constitucional e D'efensor
Perpetuo do Brazil. O Augusto Monarcha acaba de
prestar o juramento solem ne determinado no art. I03
da Constituição· do Imperio.
Brazileiros.-Estão conve nidas em realidade as
espe~anças da nação ; Lima nova éra aponto}-!; seja
ella de união e prosperidade; sejamos nós dignos de
· tão grandioso beneficio.'
Paço da Asswibléa Geral, ~3 de Julho de r84o.Mm·que{ de Pa1·anag uá, presidente. - _Lui{ José de
Oli1;eh·a, 1 o secretar io do senado.-Antonio Joaquim,
Alvares ·do. Amm·al, r o secretario da camara dos
deputados.
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