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TRADUZI, para o CoNDE DE DuNDONALD esta sua Narrativa,
que tanto interesse historiao offerece, principalmente ·a Portuguezes e Brazileiros. Sl;!iba-se, que o meu empenho, na obra
-em que se exigia pressa,-foi, verter o mais fielmente e
CÇ>m o menos parafrase possível a linguagem de Sua Excellenciâ para a nossa. Creio que a traducçáo presente mostrará
como a língua Ingleza se pode inui exacta e quasi litteralménte
reduzir a Portuguez, salva a transposição de palavras exigida
pelo genio dos duos idiomas. Apreciando mais (em termos
babeis) a substancia que a forma-o corpo que o vestido;
empenhando-me de preferencia em exactijicar o pensamento
.·na expressão, fugin,do quanto podia a circunlocuções; adaptei,
cõmo se achará, cousa de duas duzias de palavras novas, de
fonte Latina, Fr'anceza, ou Ingleza, com que me pareceu podiaseguir mais d~ perto o conceito e sentimento do autor. Poâeser ·em alguns casos o fizesse menos discreta ou até desnecessariamente, por não me occorrer o melhor vocabulo'
Portuguez, que talvez houvesse, correspondendo ao original.
N'isto e n'outros defeitos de linguagem patria menos castiça,
peço a indulgencia que merecem trinta annos passados em
Londres, sem ás vezes ouvir por semanas, e até mezes, uma
palavra Portugueza. Quiz, todavia, fazer estas advertencias,
para que me não attribuam a ridícula affectaçáo, o que pratiquei
por muito diverso princip_io, e mais nobre fim-o de continuar
enriquecendo a nossa formosa língua, quando me não pareceú
escusado, com os _.despojos de outras ; como já o fizeram,
dando-nos exemplo, seus mais c]assicos e veneraveis aper·
feiçoadores, como o pede a boa razão, e como o sensatissímo
Horacio o sancciona.
A. R. SARAIVA.
~'I'
, ,.,::

LoND1\E~', , 9
.<)

de Maio, 181í9 .
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Se não fosse a demora consideravel que ex1gma
o poder sollicitar e obter do Rio de Janeiro a
honra da ·necessaria permissão, 'era meu desejo ter
dedicado ·esta versão Portugueza de uma obra sobre
a. mais importante porção da historia Brazileira,
a Sua Magestade Imperial D. PEDRO II.; não
tanto em recordação da confiança com que fui
honrado por Seu Augusto Pai, como em testemunho
de respeito para com um Principe que teve a fortuna ·
de estabelecer em segura base aquelle Imperio,
para éuja independencia eu tive a satisfação de
contribuir ·em. não pequena parte-sob os auspícios
do illustre Predecessor de Sua ~agestade.
Pela . razão dada na versão Inglezà da obra, isto
é, por minha avançada idade, e querer ficasse apos .
mim registro por onde a posteridade podesse julgar
em quão falsa luz ao publico Brazileiro se repre- ·
sentára a parte que tomei na consolidação do
In:iperio, foi preciso prescindir de buscar satisfação ·
áquell13 desejo. Confio, todavia, que nem por

~
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isso deixarám de honrar com sua attenção este
escrito Sua Magestade Imperial, a Sua Legislatura,
e o povo , Brazileiro, que n' ella encontrarám. ·razões
para reconsiderar e reformar as conclusões tiradas
por outra Legislatura, informada só em parte, e
assim mesmo prejudicadamente, dos factos sobre que
deu sentença definitiva. Conclusões derogatorias
á minha conducta-injustas aos meus serviços-e
deshonrosas á boa fé do Imperio Brazileiro.
Hei posto agora imparcial e desapaixonadamente
ao · alcance de t9dos o poder pesar com candura
as estipulações do pactó ·solemne comigo __ para
conseguirem-se os meus serviços ao começar da
independencia Brazileira. Hei · mostrado a natureza dos mesmos serviços,
navaes e civis, officiaes e
I
extra-officiaes, com €,~stimação propria dos .mesmos
não -assima do necessario para elucidar a verdade.
Serviços, primeirame:J+te, em pôr fora do B1~~zil
as forças navaes ·e; militares dos Portuguezes,
frustrando-lhes assim a · projectada occupação da~
províncias do Norte~ sem gasto algu.m addicional\
para o Estado, e contra as expecta\ ões \d e governo ou povo, que não previam . res'ultad0'~ tão
decisivos á vista dos meios que :r;ne derarii. D'~ois,
em abater a revolta e sustar a desorgamzação\ em
metade do Imperio~-supprimindo -em t~da> , pa·r te
a rebellião entre os desaffectos, e restab~~~cendo
a éonfianca dos leaes;
servicos que não entrat am
I
nos limites de meu~ deveres professionaes, e-' com
que o Governo Brazileiro, ao fazer de nossos ajustes, _
não tinha direito a coirltar.
~

'~

.t

,._

.-·
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Comparem-se i~parcfalmente serviços taes com a
recompensa que tiveram, Das estipula:ções solemnemente pactuadas com relacão aos navaes nem
uma só foi cumprida, a pesar de repetidas vezes .
.garantidas por Sua Magestade Imperial, que Deos
haja, D. Pectro I., com o parecer e concurrencia dos
Seus Conselheiros, e attestadas pelas assinaturas dos
grandes o,fficiaes do Estado n'aquelle tempo.
Até o cumprimento parcial resolvido passados
tantos annos, foi totalmente suspendido com falsos
pretextos, que podemos dizer accusaçõe~-inteira
mente destituídas de verdade. contra quem pelo
Brazil tinha sacrificado seus melhores int-eresses, confiando nas promessas com que fôra induzido a aceitar
serviçQ sob o Governo Imperial. Importando este
parcial cumprimento de uma obrigação contractada
debaixo da fé nacional, em ·menos de ametade do
interesse da somma que a propria Legislatura tardiamente admittiu ser-me devida desde o princípio; e
. não se fazendo caso algum obsolutamente da larga
quantia de presas a qué eu tinha direito - por
estipulação solemne, nem da doação de renda em
terras graciosamente a mim feita por Sua Magestade
Imperial, já em testemunho de meus serviços, ·e
já para bem sustentar o titulo de Marquez do Maranhão que o mesmo Senhor fôra sérvido conferir-me.
Ú'estes fa:ctos, sam agora pela primeira vez plena- ··
mente informados Sua Magestade imperial, a Sua
Legislatura, e o povo do Brazil. A posteridade
aJmzará dos serviços que lhes prestei, e da evasão
até da recompensa promettida com que foram

,

Vlll
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correspondidos nos barulhados prme1p10s da independencia Brazileira. Quero esperai' não tenha
a mesma posteridade que estigmatizar tambem
continuâdo repudio de tão solemnes estipulações
pelo Governo e · Legislatura mais illustrados que
agora dirigem os destinos do Tmperio.

COCHRANE

E

MARANHÃO.

Lond1·es, 11 de Maio, 1859.
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PosTo que esta; memorias digam 1;esneit9 a serviços .
.. pessoaes no - B.razil, é todavia essencial; para . be~
se camp.rehender~m, o. recapitular .em hr!;)yealguns
·acontecimeptos que mais immediatamente conduziram
ás minhas ligaçõef:! com a causa da independen~ia.-, ~·
n'aquelle:_. paiz.
·,
··
·'
. .
T~~do à Família Real Portugueza deiÀado Lisboa~
em eon.sequencia _da, occupa<(ão .·· de Portugal pelo~
ef{~rcit0s ~ da_, Imperio Francez, veio a ter logar a
do· Rei'no durante
accessão 'de D. .João ·v r. ao throno
.
a suá residen.cia no Rio de ·J .aneiro.
Um .anno ante:s da minh.a chegada ao Bràzil,~
regressou Sua _Magestade para ~oí-tugal; deixando a
seu .fi~ho e presumptivo herdeiro, D. Pedro, :regente ·
das p~ss:essões P.ortuguezas na Ameriqa ·'do ·Sul, que ·
de~de algum tempo sé achavam desaffectas, por. mo, ti v?·de um crescente desejo ~ p.a~ -varias P.~0V-lllCiaS de
~

B ;

2
formar distincta nacionalidade. Dons interesses oppostos se haviam d'aqui originado,- um partido
Brazileiro, que . tinha por objecto a independencia
nacional; e um partido Portuguez, cujo . alvo era
impedir a separação da mãi patria-·-ou, a não po'd er
isso conseguir-se, p_aralysar os esforços dos Brazileiros
de sorte, que em caso de revolta podesse não ser
difficil a Portugal o manter em sujeição, pelo menos
a porção Septentrional de ·suas Colonias Sul-Americanas. Será ne.cessario, no curso da · na1~rativa,
ter estas distincções departido claramente em vista.
Como o Regente, D. Pedro, se su.p punha manifestar
inclinação para o partido Brazileiro, dava ~m proporção d'isso offensa. á facção Portugueza, 'a qual,
posto que inferior em numero, era, por sua riqueza e
posição, de superior influencia; d'aqui veio . ac~~~::se
.o Regénte envolvido em disputas com esta f~cção,
.
I
~
que em J Qnho de 1821 o obrigaram a submettar-se
a algumas humilhaçê,>es.
,
\ _·
Pouco antes cl'isto., as Côrtes de1Lisboa-sabendo o
~ue se estav~ passanpo .no Br,az~l, ,'e d.\~satte11dend'o a· .
moderadas VIstas do Rei-expediram a'ma
.declaracão\
\
1\ '
.)
convida~do as municipalidades B:·azileill~s a ~~\;pudiar
a autondade do Regente no Rw dé Janeircil e a
~\
~'
sómente adherir á immediata admini~tracão\ das
Côrtes-indicando assim que marcha s~l!uh· 'á,.,fa.tJ\:ão
u
\' \ '
.)
Portugueza no Brazil. O resultado foi-''çomo \Se
tinha previsto-des~.nião entre o povo cohseq~,e'íite'.á
formação de pequenos· governos provinciaes; \\recusando cada um pagar as contribuições do Estado ao
Goveino central no Rio de Janeiro, pela razão que
I
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allegavam de que elle não esperava senão a opportunidade para assumir o poder. absoluto. Esta opinião
foi ávidamente adaptada pela classe comercial-composta quasi exclusivamente de Portuguezes Europeos
·-na esperança de que as Côrtes os tornariam a
investir de seus antigos privilegias e monopolios
commerciaes, com exclusão d'estrangeiros, a quem
consideravam intrusos- com especialidade os Inglezes, que, protegidos por um tratado de cómmercio,
iam rapidamente solapaudo os antigos monopolistas.
No meio d'estas difficuldades D. Pedro, bem que Regente nominal do · Brazil, veio a encontrar-se, na
realidade, pouco mais que Governador do Rio de
Janeiro.
- Em Julho de 1821, passaram decreto as Côrtes de
Lisboa, para que d'ora em diante os exercitas Portu..
guei e Brazileiro formassem um só corpQ; tendo . por
objecto embarcar tropas Brazileiras para Portugal-, e
mandar para o Brazil tropas Portuguezas, assegurando por·' tal meio a sujeição d'este. O Regente,
álem d'isso, teve ordem de voltar a PortugaL
Estes inconsiderados procedimentos irritaram fortementeos Brazileiros nativos, que n'elles viam a subversão de sua esperada nacionalidade. Com inconsideração
a penas menor, publicaram da sua parte proclamações
dec~arando. o Brazil independente, com D. Pedro po:r
Imperador; mas elle repudiou semelhante acto, e se ·
preparou para deixar o Brazil obedecendo ás ordens.
A partida proxima do Regente cansC!u fermentação
geral, e então se ergeu um cabeça popular na pessôa de
José Bonifacio de Andrada e Silva, vice-presidente da
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Junta provisional de S. Paulo. Convocando seus callegas á meia-noite, assinaram uma representação ao
Regente - ,no sentido de que a sua partida seria o
sinal para uma declaração de indepenclencia- desafiando as Côrtes ele Lisboa de promulgar leis para o
desmembramento do Brazil em províncias insignifi·
cantes, sem um centro commum ele união; sobre tudo,
desafiando-as de desapossar a D. Ped-ro da autoridade
como Regente conferida por seu augusto pai. Esta
representação foi levada ao Príncipe por Bonifacio
mesmo, e logo depois foi seguida por outras de n.a tur eza semelhante, já das províncias do . Sul, já da
camara do Rio de Janeiro-todas pedindo-lhe·,o ficar,
e o esquivar-se ás consequencias dos ultimes d~cretos
das Côrtes. Sobre·mais deliberada Tefl.exão consentiu
D. Pedro, e foi brevemente depois investido com o
titulo de "Protector e Defensor Perpetuo do Bra:zil."
N'este níeio tempo as Côrt.es, confiando no proprio
poder, estavam reforçando seus .decretos offensi~~s
com enviar navios de guerra e tropas
ás províncias cl'',
I
Norte. Como sobre a intenção d'este,~passo\ não cabia equivocar-se, Sua Alteza Real o Pr~tector publicou promptamente um manifesto, deci~rando~\o desejo do Brazil de manter união amigavel,,,com F,ç»rtugal, mas ao mesmo tempo chamando os , Bni.zilei~)9s a
. d epen d.enCia
. pel a .['wrça, se ~eei:essano
. \\ .
segurar a sua m
fosse. Em prosegui~nento d'esta determinaçãb , a~ac:a. ·o G eneral Made1ra,
. ~-~ ~. com,
" ·
ram as t ropas B raz1'1 en·as
mandante . Portugue_l1 na Bahia, mas, por falt~ de
competente organisaç:ão militar, foi o ataque mal 'suecedido.

·''
I

1

1
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.Chagaram de Portugal despachos, que tiraram toda
a esperança de reconciliação, e no dia 12 de Outubro,
D. Pedro foi induzido a aceitar o titulo de Imperador
Constitucional do Brazil, com Bonifacio de Andrada
por seu Ministro do Interior, da Justiça, e dos Negocios Estrangeiros ..
As províncias do Sul prestaram ao Impétador sua
adhesão, mas todas
províncias do N arte-incluindo
Bahia, Marnhão, e Pará-:- eram ainda mantidas i> elas tropas .Portuguezas: · dominando as praias uma
numerosa e bem equipada esquadra, que embaraçava
o expedir por mar forças Brazileira-s áquellas localidades; ao mesmo tempo ·que por terra não havl.a estradas, nem outras facilidades de communicação ·com
os patriotas do Norte, que assim se encontravam isolados de socorro efl'ectivo, ainda quando esse podesse
há ver-lhes sido mandado do Rio de Janeiro.
Viu S. M. Imperial que, sem armada, o desmem"
bramento do Imperio-pelo que respeitava ás províncias do Norte-era inevitavel; e a energia do seu
Ministro Bonifacio em preparar uma esquadra, foi
tão louvavel quanto o havia sido a sagacidade do Imperador em determinar que ella se creasse. · Entrouse com, enthusiasmo n'uma subscripção voluntaria:
bandos de artífices correram aos arsenaes; a unica
náo de linha no porto requeria quasi ser de todo reconstruída; mas o tripular de mm·uja nativa esse e
outros vasos prestaveis era cousa impossível-havendo
sido -pplitica da mãi patria o fazer até o commercio de
cabotagem por meio exclusivamente de Portuguezes,
nos quaes o Braz-il agora se não podia fiar para a

as
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luta que se approx1mava com ps compatriotas dos
mesmos.
Em consequencia mandaram-se ordens ao Encarregado de N egocios do Brazil em Londres, para engajar officiaes e marinheiros alli; -e afim de estimular
estes, expediu-se, em 11 de Dezembro de 182~, u'm
Decreto de S. M. Imperial, para sequestrar toda a propriedade Portugueza no Imperio, e tam bem outro,
para que todas as presas tomadas na gue1·ra ficassem
sendo propriedade dos tomadores, decretos que se devem ter em lembrança.
Tendo S. M. Imperial assegurado-se de que , a
guerra no Pacifico se tinha trazido a prospera 1conclusãÕ pela esquadra debaixo do meu commandcl,-ordenou ao seu ministro, Bonifacio, de entrar em com~
nicação comigo, por meio do Consul Brazileir9 em
.\
Bl!enos-Ayres; entenrendo que,, desde a t~rmin~ção
das hostilidades no Pacifico,
poderia eu achar-me li'vre
I
l
para vir organizar uma força nava,l no Brazil, que\
a ser competentemente dirigida~'podesse felizmen&
lutar com a esquadra Portugueza q~e ~otegia os por~
tos. Septentrionaes do Imperio.
\\
, .
\\
\\
.Em tal conformidad~, recebi, acha.n~o:.{fe et\~ão na
mmha fazenda de Qumtera, no Ch1h, u ~a car~~ de
Antonio Manoel Correa, Consul Brazilei:t:o e~1 Bri'f\nos
Ayres, convidando-me da parte de Sua Magestatle
I~~erial a ac~itar serviço de~aixo do pavelli~~ fi~a
Zlleiro, garantmdo-me de mms patente e pos1ç~o ·. em
nada ' inferiores ás que então occupava na Repàblica
de Chili; exhortandct me o Consul, addicionalmente,
" a me abandonar
munificencia do Imperador, .e
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" á probidade illibada do governo de Sua Magestade,
" que me fariam justiça." A seguinte é uma das cartas de convite:-.
Le Oons~'Íller Agent du B1·ésil, pres le Gouvm·nement de Buenos Ay1·es,
à l'Amiral Lm·d Oochrane, Oommandant-en-Ohej les jo1·ces
navales de la République d~t Ohili.
MlLORD,

Le Bí·ésil, puissance du premier ordre, devint un
nouvel empire, une nation indépendente sous le légitime héritier
de la monarchie, Pierre Ie .Granâ, son augnste défenseur.
O'est par son ordre-c'est de sa part, et en vertu des dépêches
ministérielles, que je viens de recevoir de Monseigneur Jo sep~
Bonifacio de An:drada e Silva, Ministre de l'Intérieur et des
·- Relations Extérieures du Brésil, en date du 13 Septembre de1'nier
-que j'ai l'honneur de vous adresser cette noté; en laqu'elle
votre Grâce est invitée, pour- et de part le Gouvernement du
Brésil-à accepter le service de la nation Brésilienne; chez qui je
suis düment autorisé à vaus assure1· le rang et le grade nullemeilt
inférieur à celui que vous tenez de la République.
Abàndonnez vous, Milord, à Ia reconnaissance Brési.lienne ; à Ia
munificence du Prince ; à la probité sans tache ·ae l'actuel Gouvernement; on vous fera justice; on ne ~abaissera d'un seul point la
hautc considération-Rang-:-grade- caractere- et avantages qui
vous sont .düs.
(Signé) ANTONIO MANUEL OORREA DA OAMARA,
Oonsul de l'Empire du Brésil, à Buenos Ayres,
4-N ovembre, 1822.
(TRADUOÇAO.)
O Conselheiro Agmte do Bmzil junto do. Govemo . de Buenos Ayres,
·ao Almirante Lm·d Oochmne, Omnmandante em Chefe dasjim;as
navaes da Republica de Ohili.
MILORD,

O Brazil, potencia da primeira ordem, tomou-se
um novo imperio; uma nação independente sob o legitimo h erdeiro
ela monarchia, Pedro o Grande, seu augusto defensor.

~·
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r~ por suá o!:dem-é da sua parte, e em virtude dos. despachos '
PJinisteriaes, que acabo de receber de Sua Ex~ o Snr. José Bonifacio d'Andradã e Silva, Ministro do Illterior e das Relações Ex'teriores do Brazil, em data de 13 de Setembro ultimo - que tenho
a honra de lhe dirigir esta nota; em a qual Vossa Graqa (*)' é
convidado por--e da parte do Governo do Brazil- a aceitar o serviço da nação Brazileira; onde sou · devidamente autorizado a lhe
assegurar cathegoria e graduação de nenhuma sorte inferior áquelle,
que tem da Republica.
Abandone-se Milord, ao reêonhecimento Brazileiro; á munificencia do Príncipe; á probidade sem: mancha · do Governo. actual; farlhe-ham justiça; não se rebaixará de um só ponto a alta consideração-Cathegoria-graduação-caracter-e vantagens que lhe . sam
devidas.
. (Assinado)
A~TONIO MANOEL CORREA,
Consul do Imperio do Bra7.il, e~ Bueno~ Ayres.
·I '
4 de Novembro, 1822.

Enfadado pela ingratidão com que meus serviços
1
haviam sido cm-respondidos no Chili, e desgostai1do
da inacção consequente á tomada de Valdivia, ~e- ·
guida pela aníquilação da força naval Hispanhola e~
Calhao, e no resto do Pacifico-com o que se deuya~,
.
. I
interna ao Chili, e a independencia
ao Peru-. seJ:tti-\ '
\ \~ 1te,
. cqnh
" 'dD~ ,
me lisongeado pe1os noivos termos de' col\
n'uma segunda carta·- " V enez, milor&, l'ho'i;meur ·
_.
. \1
\\
" vous in vi te-:-:la. gloire vous appelle. V:~pez:-\~on.:
" n_er ~ no~ armes navales cet ord~e merveiHe,~1x et \~s
" c1phne mcomparable de la pmssante Albiqn "-1\e _.
depois de madura consideração dei a respÜ(ilt'â s~: ~
\(~
bauinte : \\\ \ ' '
~~.\.
(*) Este titulo pertence a Duques e a. Arcel;>ispos na Inglaterra,

mas conservo"o, para, até onde posso, não desperdiçai· na traducção .
gra9a alguma cl'este curioso documento.--Ü TRADUCTOR.
. .
1
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Valparaiso,-29 de Novembro., 1822.
Tendo-se terminado felizmente a guerra 'no Pacifico
pela total destruição da força naval Hispanhola, acho-me, não ha
duvida, livre para a cruzada da liberdade em qualquer outra parte do
globo.
Confesso, com t:udo, não haver até tÚjüi dirigido para o Brazil a
minha attenção; considerando que a luta para as liberdades da
Grecia-o mais opprimido dos Estados modernos-offerecia a me.
lhor opportunidade á interpresa e ao esforço.
Apresentei hàje a minha final demissão ao Governo de Ohili, e não
·vejo n'éste momento que haja de precisar demora alguma importante antes da minha partida, por via do Cabo d'Horn, para o R.io
de Janeiro, tocando em Buenos Ayres, onde espero ter o ·gosto de
encontrar a V.S., e onde poderemos fallar mais d'este objecto;
ficando, no entanto, entendido, que eu me conservo em liberdade de
recus,a r-assim como em direito de aceitar -o offerecimento que,
mediante V.S., me ha sido feito por Sua Magestade Imperial. Só
menciono isto pelo desejo de manter consistencia de character, em
caso . que o Governo (cÓusa que estou mui longe de crer succeda)
·differisse tanto em sua natureza d'aquelles que estou habituado a
sustentar, que tornasse repugnante a meus princípios o logar proposto-e assim o·aceitai-o me exposesse j~stamente a suspeit.!l,
ao mesmo tempo tornando,me indigno da confiança de Sua
Magestade e da nação.
(Assinado)

OOOHRANE.

Ill"~ SN~ ANTONIO MANOEL ÜORREA DA ÜAMARA,

Oonsul de Sua Magestade Brazileira em lBuenos Ayres.

Tendo obtido o pleno consentimento do Governo
Chiliano-não havendo já inimigo no Pacificofretei um navio para me transportar a mim, e a
varios valiosos officiaes e marinheiros que, preferindo
servir debaixo ·do meu commando, quizeram aconipanhar-me. ·Sabendo que os Portuguezes estavam

I
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fazendo grandes esforços para restabelecer a sua
autoridade no Brazil, não se perdeu tempo em partir
do Chili.
Chegámos ao Rio de Janeiro no dia 13 de Março,
1823, seis mezes a penas depois da declaração de
Independencia. Expedindo uma carta ao Primeiro
Ministro Bonifacio ·de Andrada-participando-lhe a,
minha chegada em conformidade do convite·que Sua
Magestade Imperial me tinha mandado transmittir
pelo seu Consul-G~ral em Buenos Ayres- tive á
honra de ser mandado vir á presença de Sua Magestade em casa do seu Ministro, onde me esperava uma I
compriri:J.enteira recepção. Assegurou-me o Imperador
que, no tocante ás embarações em si, a esquadra
estava quasi prompta para o mar; mas que faltavam
bons o:fficiaes e marinheiros: acrecentando, que, se
eu julgasse a proposi'~o tomar ~ com~ando,. elle ªaria
as necessarias ordens ao seu Ministro da Ma:rinha.~
No dia seguinte, o Primeiro Ministro- depois · de
'u ma profusão de , comprimentos s~bre ninha repu
ção professional, e de inteira conc~il'rencia no convite
a mim dirigido pelo Çonsul em Bueno ~ Ayres,- con-\
vi te para que disse hq.ver elle 'empregad~ sua i~:fl.uen
cia para com o Imperador - determinou~V,le de,tcommunicar pessoalmente com elle, sobre todas)as m:at\rias
de importancia, sendo o Ministro da Màrinha m~'ra•
•.
11 •'
I
mente nomeado para r xpedu· os negoews de i~egun~a
ordem. Como nada se disse mais positivo spb~e .a
.
0
minha nomeação, pareceu-me que seria isso, inWuido
tambem nos deveres secundarias do Ministro da Ma.,
rinha, a cuja casa me dirigi; elle porem nada pôde

f\\

I
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.,'

n ·
dizer-me sobre 0 ássumpto, pois que nada de especifico lhe havia siqo patenteado. Desejando chegar a
competente intelligencia, escrevi ao Primeiro Ministro,
.que os officiaes vindos comigo de Chili esperavam os
mesmos postos, soldo, e emolumentos que alli tinham
gozado; que, por mim, ·eu estava prompto a aceitar
os termos o:fferecidos por. Sua Magestade Imperial;
por via do Consul em Buenos Ayres, a saber, a mesma
posição, soldo, e. emolumentos que me tinham sido
concedidos pelo Governo de Chili; e que a pesar de
sentir-me c~m direito á remuneração de costume em
todos os paizes bem regulados por serviços extraor-dinarios, assim como pelos ordinarios, todavia mais
ancioso estava por saber em que pé se havia de
êonstituir o serviço naval, doque a natureza de quaesquer estipulações a mim concernentes.
No dia seguinte convidou-me Sua Magestade Impe;.
rial a vir ao paço dando-me hora cêdo, afim de acompanhai-o n'uma visita ás embarcações de guerra,
algumas das quaes me agradaram muito, como prova
demonstrativa dos esforços que em pouco tempo se
deviam ter feito para trazel-as a tão recommendavel condição. . Grande cuidado se via bem haverse posto em preparar o Pedra- Primei1·o, náo
contada como de 7 4 - ainda que no serviço Inglez
se houvera dito de 64 . . Era evidentemente veleini,
·e se achava prompta para o · mar, com quatro mezes
de mantimentos a bordo, que lhe enchiam a penas
metade do bojo, tanta capacidade tinha para
armazenar; achei por tanto mzão de ficar satisfeito
com a minha intentada capitânia.

..
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Outra embarcação vistosa era a M'alria da Gloriaum "clipper" da America do Norte; classe de navios
pouco proprios para prestar em' tempos taes serviço.
de muito valor, sendo construidos de madeira pouco·
sazonada, e mal seguros ·na junctura. Bem .que ·
montasse 22 peças, era navio de pouca força, tendo
sómente caronadas de 24, de mistura com peças
curtas de 18. Em -compensação, era commandada por
um Francez, o Capitão Beaurepaire, que tinha arranjado reunir em torno de si alguns de seus compatriotas,
misturados com Brazileiros naturaes- cousa em que
mostrou consideravel tacto com se livra~ assim dos
outros grupos desanimadores donde aliás havia que
escolher.
A historia d'este navio não deixava de ser assás
curiosa : tinha sido construido nos Estados-U niÇlos á
custa do Governo C
hiliano, e mandado ·a Buenos
1
1\
Ayres, onde os dono:13 pediram por elle 40,000 d&ros
mais. Objectou-se a este pagamento, e então, se~ a
menor consideração pelos gastos que Chili fizera·
construcção e equipamento, o capi~o subitament'
levantou ferro, e partindo para o R'io de Janeiro, \
\
'
vendeu a embarcaéão ao Governo do B1\azil. ~
\
' I
~~
Tambem gostei muito da Piranga, · n\ ,p re f1 gata
que montava peças l~ngas de 24 na primeira cob~rta.
Por não entrar em mais detalhes · no que to.ca \ ws
navios, darei breve ~oticia da mari~hagem, que, e~cep:uando .a tripulaç~o .da Mm·ia da Gloria, -~ r~ ,de
1
mm quest10navel quahdade,-compondo-se da 'peior ,
classe de Portuguezet~, com quem a porção Brazileira
da gente mostrava evidente repugnancia a mist.rurar-se.

\a

1

•
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Fazendo . perguntas, vim :a· saber como a paga que
~ecebiam :e ra só mente de . oito mil-réis por m.ez, em
-quanto no. serviço mercante, desoito mil-réis era o preço
·corrente para bons marinheiros,-d'onde naturalmente
resultava que. os. muros de pau Brazileiros tinham de
ser guarnecidos pelo ~efugo do serviço mercante. A
peior sorte de economia-a econom!a falsa-evidente- ·
mente se havia estabelecido na Administração Naval
do Brazif. Queixavam-se os capitães das difficuldades com que
tinham a lutar no tocante ás tripulações, e particularmente -de que os sóldados de marinha eram tão
fidalgos que se consideravam degradado-s com fazer a
li~peza de seus proprios ·beliches, e tinham pedido e
obtido moços para os s·e rvirem! ao me·smo tempo que :
não podiam ser castigados por faltas ou crimes senão
por seus proprios officiaes ! ou, para servir-me das
formaes palarvas de ·um dos capitães, " Eram ·mui
" senhores. de si, e pareciam querer sel-o tambem
"' d.'elle! "· Vi, com effeito, claramente que ·nem
marinheiros nem .- soldados de marinha tinham disciplina alguma.
Não tendo -ainda experiencia dos ·partidos · políticos
no Imperio, pareceu-me anomalia o · empregarem-se
Portuguezes em numero tal para . guerreàrem sêus
Qoinpatriotas, ainda que depois demasiado vim a
conhecer a causa de um _procedimento que agora
excedia a minha comprehensão. No decurso de
nossa visita de inspecção, serviu~se .' ó Imperador
varias vezes da expressão " átacar a força parlamentar
" Portugueza/' e não era cousa menos singular, por dar

-, J
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a entender que o Governo Brazileiro não fazia guerra
ao Rei de Portugal ou á nação Portugueza, mas ás
Côrtes só mente; o que era distincção sem differença,
pelo que tocava á conducta das hostilidades.
Teve logar uma circunstancia curiosa depois d'esta
visita de inspecção. Ao desembúcar, centenares de
povo de todas as idades e côres, se apil}haram em
torno de Sua Magestade para lhe beijar a mão-que
paternalmente era estendida de um e outro lado a
:fileiras de leaes subditos, que, só por occasião d'estas
podéram ter-se achado em · tão .·familiar cont~_cto
com a realeza. A esta ceremonia o I_mperador se
sujeitou do melhor humor possível e com a maior
affabilidade, não se perturbando a sua serenidade
nem ainda por familiaridades taes como eu nunca
vira praticar antes para com Rei ou Imperadol\.
No dia 17, tive uma visita do Ministro da Mli\rinha,
Luiz da Cunha Moreira, relativa aos terrd~~ da
minha nomeação, desejando ell!=l evidentement~~1 que
os meus serviços se: podessem ob~er pelo preço ~is
barato possível, não obstante a ~oncu.rrenc~a ~o
Primeiro Ministro nos termos que me tibham sido
offerecidos por via do .Consul-Geral em\Buerl~ Ayres~
O soldo agora offereCido
era o de um I\AlnnrB
nte no
I
\
';<;'
serviço Portuguez ·-notoriamente o ,peipr soldo . no
mundo. Pergunt~,ndo quanto seria, achei ser menos
de metade do que eu recebêra· no Çhili!, A \mitJ-ha
paga então era soqo âuros por anno, com pen'hissão
do Supremo Director para me apropriar 4000 dm~s
mais da metade pertencente ao Governo nas 'presas
feitas.
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Por via de . resposta, apresentei uma . carta do
Ministro da Marjuha no Chilí, contrasignada pelo
Supremo Director, accusando a recepção de uma
offerta feita subsequentemente ao Governo Chiliano
de ceder voluntariamente para as urgencias publicas
uma parte do meu soldo maiór doque a somma ~gora ·
a mim proposta - dizendo ao mesmo t~mpo ao
Mi~istro, que com aceitar um tal arranjo eu viria a
perder mais annualmente por entrar no servi<jo
Brazileiro doque o.total da somma que se me offerecia: Sem me abaixar a regateios em tal assumpto,
acrecentei, que S. M. Imperial me tinha convidado
ao Brazil com promessas especificas, as quaes, a
careçer-se de meus serviços, era preciso cumprir
estrictamente; e a não se carecer de mim, qúizesse elle
candidamente dizer-mo; pois 9.ue não era a quantia
do soldo que me fazia disputar; mas a reflexão, que
se as primeiras . estipulações do Governo do Brazil
eram violadas, não podia para o futuro haver con.;
fiança em sua boa fé. Que se o Estado se achava
pnbre, eu não :.tinha objecção a ceder, condicionalmente, uma porção igual ou ainda maior de soldo
que a offerecida ao Governo de Chili; _mas que não
tinha tenção alguma de ser constituído . no pé de
almirante Portuguez, especialmente depois elos term'os
que, sem eu tal sollicitar ela minha parte, haviam
sido espontaneamente · offerecidos para me induzir a
. aceitar serviço. no Brazil.
O Ministro da Marinh"a pareceu offender-se d'isto,
e disse que o Estado não éra 'pobre e que se cumpnnam os termos ·originari~:tmente offereciclos, con-
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cedendo-me a somina que eu gozáva no Chili; decisã0
tanto mais promptamente dada, quando eu disse que
referiria o negocio ao Primeiro Ministro, segundo
este o havia exigido para casos de di:ffict;ldade. Isto
o Ministro da Marinha me pediu não fizesse, dizendo
que não havia necessidade para tal.
Propoz em seguida que, como o meu soldo no
Brazil devia ser equivalente ao que eu recebia -n o "
Chili,· seria o mesmo numericamente estimado em
duros Hispanhoes, a razão ~e 800 réis por duroainda que a casa da moeda Brazileira estava n'aquelle
momento recunhando esses mesmos duros a razão de
960. réis ! vindo assim, por manobra que pouca honra
dava a um Ministro, a diminuir o soldo ajustado
n'um-quinto do mesmo. A esta proposta respondi
que não tinha objecção, com tanto
, que os meus
servicos
fossem• tambem
avaliados de novo-,àssim
,
I
como elle parecia disposto a reformar o valor d e;:> seu
duro; de forma q~e, pondo de parte as offerta~\que
me tinham induzido a deixar 'Chili, eu :fizesse \um
I
1\
novo offerecimento de serviços, que ,não ~,ó compe~-' a·e~'tasse
,~,
~,
..!r
sasse pe1a d1uerença
·em a·1sputa, mas
um.
consideravel sobejo em meu favor d~ mais\ a mais\
\
\",.
Assustado pelo sarcasmo, e julgando talve:z ,p'eJo meu
modo, que pouco eu me importava de uM. serv.iço em
que / taes mesquinhos expedientes fo~ma+am .importante elemento, abandonou immediatame~te
o falso
valor que havia posto
ao
duro,
e
concordou
em'- 1aI
\
•
valial-o a 960' r~\is - economia microscopica, pb{
certo!
.
•
. "1
Como um tal moro de proceder havia. sido adoptado

.

~

'I

~

·.,1
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para comigo, tornou-se nece·ssario da, minha parte
olhar bem pelos interesses dos offi.éiaes que me tinham
accompanhado debaixo da segurança que a sua
posição no Brazil seria pelo men_os igual á que tinham
occupado do outro lado do continente. . Isto não era
mais um dever que uina necessidade, pois vi que, a
não ser secundado por officiaes em cujo talento e
coragem podesse haver confiança, seria assima de
. minhas forças o executar individualmente qualquer
empresa de maneira satisfactoria para mim e proveitosa para o Brazil. Requeri por tanto e obtive as
mesmas estipuJaçõés no tocante a sua respectiva
graduação e soldo, em que no meu proprio caso tinha
insistido. D'estes officiaes o Almirante Grenfell é o
só que sobrevive.
No dia 19, foi-me mandado pelo Ministro da
Marinha um escrito n'uma folha de papel ordin.ario
de cartas, dizendo ser uma patente no posto de
almirante;. ·referindo, com tudo, inexactamente - o
montante do soldo e de coniedorias ·ajustado, trans-:
pondo. uma das sommas pela outra-de sorte que as
comedorias figuravam de soldo e o soldo de comedorias ; o effeito d'isto sendo, que em terra, o meu
soldo vinha a montar exactamente a metade da
quantia estipulada! Tal procedimento não se podia
tolerar, e assim, na manhã seg~linte recambiei a patente
ao Ministro da Marinha, que se apressou a me
assegurar ter sido u~a equivocação, que se .ia rec'tificar.
Esta pretendid-a . l?atehte era acompanhada pelà
·ordem seguinte de tomar o comm~nclo da esquadra:c
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(a)* Manda 'sua Magestade Imperiril, péla Secretaria de Estado
dos Ne~ocios da Marinha, que o Almirante da Armada Nacional e
Imperial Lord. Cochrane tom~ o Commando em Chefe da Esquadra
que se achA. n'este Porto, composta da N áo Pedro Primeiro, das
Fragatas, União, Nitherohy e Carolina, das Corvetas Maria da
Gloria, e Liberal, dos Bergantins Guarani, e Escuna Real, e . da
Escuna Leopoldina, insando a sua Insígnia abordo d'aquella N áo,
e ficando á disposição do mesmo. Almirante escolher dos Navios
acima ditos, todos aquelles que quizer levar debaixo das su;:ts Orc\ens
na proxima expediyào que tem a seguir.
Palacio do Rio de Janeiro em l 9 ele Mar9o ele 1823.

LUIZ DA CUNHA MORElRA.

Havia porem outro ponto ainda menos satisfactorio.
A patente conferia-me o posto d'Almirante, mas não
s~ especificava de que graduação. A~ertando , o
Ministro da Marinha, admittiu elle que a intenção
era dar~me a graduação de · Almirante mais ~1õâel:no
. -e:xistindo já dotts Almirantes no serviço, éuj,as funcções, affirmava, rtada interfeririam comigo, p\ is que
seus deveres se limitavam á o_rdinaria adminis, ação
de Mesa de Almirantado. ·Disse-lhe no nú:~smo
instante que o se rvir eu sob serne\hantes" administra. d miss1ve
. . l . \\.
,,
con:\\w
aores navaes era ma
mte\íramente.
o Ministro allegou falta de. s~flicient~~ ~uto~~~fade pa1~
alterar a patente, annu~c1e1-lhe a:· ~pYha .'t rnção d~
. .
M'1mstro,
.
,-,().1-a , respeitosa.
l eva l -a ao P nmeno
e tornru
mente a suas mãcls. Rogm:~,~llle ainda 0 Min!strotda
Marinha de não fazer isso, pois que se poderia alterár,
se eu consentisse em ir immedi~tamente para b·ordb da
1

1

1

I
.
\\
\
- l
t
' d
,.
. .
( '\
\ .
(a) ·N os c ocumen os que cop10 os _pape1s ongmaes e que marcarei,
como este, com,;, no principio), coriservo es<lrupulosamente ort~grapliia,
._,
I)üllln~ci'lO e tudo.-NOTA DO TRADU OTo'R.
'

I
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náo Pedro Primeiro-onde a minha bandeira se tinha
mandado arvorar ao meio.-dia! ~senso dizer, que .
isto-foi recusado não só por mim, mas pelos ·officiaes
que de Chili me tinham acompanhado.
O Ministro da Marinha affectou-se sorprehendido
por minha falta de confiança no Governo, mas eu
expliqtiei-lhe que não era esse o caso. Disse~lhe,
" ser mui possível o vir-se qualquer dia a reunir um
" Congresso que fosse animado de menos liberalidade
" que o ministerio actual, e que o aceitar eu agora
" nomeação feita de maneÍra tão vaga podia dar aos
" almirantes collocados acima de mim, não só autori" dade de regulú os meus movimentos, mas até urri.
" modo facil e commodo de se descartar de mim
" quandó eu tivesse executado a obra que a elles
" competia fazer; . e isto sem que se houvesse de
" -imputar injustiça a seus procedimentos. Que o
'' facto, com effeito, de estarem para reunir-se umas
" Côrtes, e a possibilidade de ellas entenderem
" comigo era _b astante para fixar a minh-a _cletermi,, nação de nada querer do commando, em circunstan~
" das algumas, salvo as declaradas na offerta que me
" fôra feita por ordem de Sua Magestade. "
A isto respondeu o Ministro, que " se fosse possível
" o vir eu ·a ser assim demittido, tambem o Governo
" teria de cahir igualmen:te-pois o supppr que uma
" assemblea popular podesse dictar ordens a Sua
" . Magestade em caso tal era süppor ,tambem que o
" Governo já não existia."
Disse então francamente ao Ministro, que "a minha
experiencia como offit::ial marítimo- fundada em

l.
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"
"
"
''
"
"
"
"
"
"
"
"
"

muitos annos de observação pratica-me tinha
ensinado que, em ajustes d'es,t a naturez;a era neces,.
sario ser claro e explicito em todos os arranj.os.
Não queria com isso insinuar a mínima falta de
respeito aos ministros de Sua Magestad~ Brazileira;mas sabendo que se ia a reunir um-Senado, e te11do
razão para erer que maioria dos membros podia
differir das vistas minü;teriaes, e podia-:-depois -de
feita a obra-:-cativar-se da idéa de ve!· a esquaçlra
commandada por um de seus compatr~otas- p~.sso
que me não d~ixaria outra alternativa senão a de
abandonar o serviço,-era muito melhor para todos
o constituir nossos mutuos contratos em base
I

" firn1e."

,1

Continuou o Ministro . arguindo no ponto, mas
achando inuteis os argumentos em alterar a minha
\\
determinação, insinuou-bem que sem ó dizer ·em
term~s positivos-que não -via apparencia' de p\ derse. effeituai'- outro- ar~anjo
algum a respeito da . mi'l;;lha
I
~
patente álein d'aque,lle que _se me', tinha offerecido.. '
Determinado a não consentir :inai~ taes 1 ninharias
I
. \ \
~
\
comigo, fui na manhã seguinte pród,mrar o .;primeiro\
Ministro Bonifacio de Andrada, a qu~~ a~ht~i, a~ ta- \
-mente agastado pelo que chamava a 'tm-ra~o dos
meus pedidos; dizehdo, ele mais a mais, q-qe o C~ns~1l
em Buenos Ayres linha exceclido
a ~ua ·a utprii;laçle
'
.
. \' ·' ,.
escrevendo-me uma carta bombastica; isto~p.~pois\de
ter Andrada, poucos dias antes, não só expú~jd~, sha
n~- ·• I
inteira concurrencia no contendo da cartª', ·.mas. ,di'tb
que a mesma havia sido escrita por virtude . d~,· sua
in:tJ.nencia para com o Imperador!
'
'

~
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Respondi a isso- que, "Fosse como fosse; não se
" podia suppor o absurdo de que eu houvesse abando" ._ iládo a minha.posição no Ghili para trocai-a por outra
" ménor nb .Brazil, e que tudo o que havia sido offere" ciclo 'pelo Consul, ou por mim desejado, era nada
" mais que um equivalente ao meu commanclo no
" Chili, com ernbolso adequado das perdas que eu
" podesse haver experimentado por -deixar aquelle
" paiz tão ab1;uptamente, antes de com elle ajústar os
" .meus negocias. Este offerecimento havia sido feito
" da parte de Sua Magestade o Imperador, sob a
" autoridade expressa do Primeiro Ministro mesmo,
" como se d.eclar~va nas 'cartas do Consul, e por isso
" considerava eu responsavel o Governo. Mas, _ao
" mesmo tempo informava o Primiero Ministro, que
" se elfe·não tinha vontade ele prehencher suas propria~ ;
" . obrigações voluntarias, eu d.'ellás o absolvia rejei- " tanclo o commanclo offereciclo, e por tanto lhe pedia
" recebesse de novo a patente que me tinha mandado,
" sobre a qua1 eu não queria mais discutir."
Este meu passo era evidentemente inesperado, pois
que, abaixando ele ~om, Bonifacio me assegurou, que
" a boa fé era á particular característica da administração Brazileira;" e para me provar isso, tinha a me
annunciar, que n'essa manhã se havia reunido um
Conselho de Gabinete, onde fôra resolvido, que
a dignidade novamente creada de " Primeiro Almi" rante do Brazil " me . seria conferida com o soldo e
emolumentos de Chili, como havia sido estipulado
· pelo Consul em Buenos Ayres. · Perguntou-me então
se estava contente, ao que respondi com a affirmativa;

fazendo entender, com tudo, quanto rnelhor houvera
sido ter adaptado essa conclucta desde o prinCipio;
doque haver occasionado tal contenda sobre matéria
de todo · insignificante, quando se compar~va com a
obra entre mãos. Respondeu-me, que como se tinha
concedido tudo não valia a pelia fallar mais n'isso;
mas discordei de seu modo de ver, dizendo-lhe, que
nada tinha sido conced1:do, pois que o Governo tinha
sómente cumprido o que estipuldra, cousas.insignificantes
em comparação com o obter os serviços de um o:fficial
que o mesmo Governo acreditava podia executa~ só,
aquillo que de outra sorte imporia grandes dispendios
ao Estado. Assegurei-o de mais, que me da( ia muita
satisfação o pro var~lh e de quam pequen'a imi)ortancia
era tudo o que fôra objecto de disputa, e que o
. q-overno de - Sua l\íagestade Imperial pod,,a ficar
seguro de que eu empregaria os rnaio'res esforços
i)ara trazer . a guerra naval a termo prompto.
-·~Requereu-me então que arvorasse a minha ban.&eira ·
I
•
sem demora, pois que o Governo estava muito ancipso
1
n'este ponto. Em consequencia, ·no. \dia
de Ma~e~
~le 182;3, ás quat-ro horas ela tarde~~fu.i a \_bordo ~
Pedro Primei1·o, e arvorei a minha\ bandeira, qu~
•
'
I•
\\
'11
fOI salvada com Vlllte-e-um tiros de oada
na vio de
,,,,.,
guerra, sendo a salva correspondida pe!.a , Capitânia
1
-cori1 i 0o·ual numero.
, -\
Pouco depois; F1e foi mándacla uma Portlltria,
1
d
•
11
I .
cl ataCLa o mesmo cha, explicatoria da pat~nt'e ~ue
tinha dado logar a tantos incommodos e detalhanüo
'
\
meu futuro soldo como tinha sido ajustado. '\. Pelo
mesmo documento se me ordenav~ que tomasse o
\.

1\

I

I

f

2\

'

\\
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comman,do da esquadra, e se me communicava que
sem demora me seria passadá patente 'formal como
", Primeiro Almirante.",
Reconhecia-se-me, de resto, como · em aceitar o
commando -Brazilei,ro, eu me tinha arriscado a perder
uma recompensa admittida como a mim devida por
serviços prestados ao Chili e ao Peru, no valor de mais
de oitenta mil duros-:- e se· ajuntava que esta somma
me_ seria emqolsada no caso de aquelles paizes não
·. cumprirem as suas obrigações-com tanto que seTViços
equ{valentes . fossem prestados ao Brazil. Por mais
de trinta annos o Chili me tem negado aquella quantia,
mas o Governo Brazileiro nunca prehencheu esta
parte dos seus ajustes.
Não obstante os louvaveis esforços da administração para pôr a sua marinha em posição que lhe
dava honra quanto aos vasos, a falta de marinhagem
se fazia severamente sentir, e pouco mais se havia
feito doque metter a bordo ·uma quantidade de
marujos Portuguezes, cuja fidelidade á causa Imperial
era duvidosa.
Na esperança de achar para a capitânia classe de
gente em que se podesse ter mais confiança, autorizei o Capitão Crosbie a offerecer do meu bolso, oito
duros por homem em addição ao premio dado pelo
Governo, e por este meio procurei alguns marinheiros
Inglezes e N orte-.A méricanos, que, com os vindos
comigo de Chili, eram sufficientes para núcleo de futura
tripulação; quanto - ao resto-bem que assim mesmo
rn)Üto inferior ao complemento da náo -nunca me
tir).ha cabido commandar equipagem tão insufficiente.

'

. I
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No dia 26 de Março, me foi a final entregue a
patente seguinte de·Sua Magestade Imperial : * Sendo bem notorio o valor, intelligencia, activiclacle,

e mais partes que concorrem no Almii·ante Lord Cochrane, que
tanto se tem distinguido nos differentes Serviços, de que tem sido
encarregado, dando provas da maior bravura e intrepidez ; e
Attendendo quanto será vantajoso para este Imperio 'approv.eitar o
reconhecido prestimo de hum Official tão ·benemerito : Hey por
bem conferir-lhe a Patente de Primeiro Almirante da Armada
Nacionale Imperial, vencendo de Soldo annualmente onze contos,
quinhentos e vinte mil réis, tanto em terra como no mar, e mais ele
Comedorias, estando embarcado, cinco contos setecentos e sessenta
mil réis, que sam os mesmos ·vencimentos que tinha no Chile ; não
devendo porem considerar-se Almirante algum da Armada · com
clireit~ a ter accesso a este Posto de Primeiro Almirante, que Sou
Servido crear unicamente n'esta occasião ·pelos expendidos\\notivos; e
particular consideráção, que merece o mencionado Almirante Lorcl
·Cochrane. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido, .e
·~
o faça executar com os Despachos necessarios.
· Palacio do Rio ele J an~iro
em
vinte
e
hum
de
Man;.o
d',,e mil
I
'I
,
oitocentos e vinte e tres, Segundo da Inclependencia e elo Imperio.
Com a Rubi'ica de . Sua 1r1agestade Imperial.
'\"LUIZ DA'1 CUNHA MOREm~\·
Secretaria de Estado,
1
\
Em 26 de Março de 18Q;3.
\\
.'\
\
LEONARDO ANTONIO GONÇALVES \ BASTO.

I\

\•

Assim se estabeleceu boa intelligencia \com~\ cumpria, havendo· sido o meu unico objecto . (lura:n.te as
pouco dignas contendas que se tinham levantaclo-11ão
aceitar o commando offereciclo, para levar a ·effeito'\ ft
intenção que tinha t1avia rimito tempo de ~isit~r 'a
í
Grecia, então empenhada na luta ele sua indepen-\
dcncia-ou conseguir. um arranjo definitivo co~ o
Governo Brazile{ro, onde se reconhecessem as cir1

•

'<

'

\
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cunstaneias ·que me · tinham induzido a deixar o
Chili-que me conje1·isse gmduação permanenteme desse o ptomettido equivalente com respeiió a soldo
-e fosse obrigatorio de ambas as partes . ..
No dia 29 de }\!Iarço, sahiu uma proclamação do
Governo Imperial declarando a Bahia em estado de
bloqueio, tendo os Portuguezes alli junta uma força
naval e.militar combinada superior á do Brazil, e .em
circunstancias ordinarias, plenam·ente capaz -de _se
manter; assim como de comprimir, ou pelo menos de
paralyzar, qualquer movimento a favor da independencia.
Foram-me então communicadas as seguintes ordens,
e na forma usual, " de capturar ou destruir todos
" os · navios e propriedade inimigos, onde quer que
" se achassem:''• Manda Sna Magestade .Imperial, pela Secretaria de Estado dos
N egocios . da Marinha, que o Primeiro Almirante Lord Cochrane,
C~mmandante em Chefe da Esquadra, se . faça amai::hãa á vella
deste Porto, levandó debaixo das suas ordens os Navios da Esquadra
que quizer, e vá demandar a Bahia, pondo aquelle -porto em rigoroso
Bloqueio, 'destruindo, ou tomando todas as forças Portuguezas, que
encontrar, e fazendo todos os damnos possiveis aos Inimigos deste
Imperio; ficando finalmente á disposição do mesmo Primeiro
Almirante obrar como for conveniente coutra as forças inimigas,
salvando aquella cidade da Escravidão a que está reduzida pelos
Inimigos da Causa do Brasil, e entendendo-se para esse fim com 0
Oeneral L11-hatut, Commandante do Exercito do Reconcavo, prestando-se com a .força que leva á sua disposição para o bom exito da
CoDJmissão, e Gloria das Armas Nacionaes. e Imperiaes. Palacio do
Rio de Janeiro em 30 Março de 1823 .
. LUIZ DA CUNHA MOREIRA.
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Parà o partido BrazÚeiro e· .pa~·a a massa do povo
em geral, a proxima saida da esquadra era objecto de
congratulação, mas para a facção Portugueza ,era
causa de rêceios, como . tendendo a destruir as suas
esperanças de restabelecer a autoridade ela mãi patria.
Sua influencia, como assima se disse, era igualmen!e
grande, senão maior, -que a dos patriotas, e -sendo
mais systematica, tinha sido efficazmente empregada
e~· augm~ntÇtr a de.saffeição que existia.!J.as prov\inci~s
do No r te pela autoridade só parcialmente-::-por ora--..-·
estabelecida de Sua Magestade Imperial. ~
Não é Minha intenção por um só momento impu_tar
motivos maliciosos á facção Portugueza no B1:azil.
El-Rei de Portugal, D. João VI., havia
d'eixado,
.
I\
um anno ·antes, as .prayas d'elle para volver ao throno
de seus maiores; de sorte que a mesma
.faccão
tinha
.
'
direito ao louvor de le aldade, tanto mais, qu<i n'aquelle
tempo poucos contavaim com s~paraçã~ da mãi pat~ja.
O Imperio .mesmo ainda não tinha seis mezes 'de
- I h av~a
· que ~e~surar aos· ·a
~..
1·aade, e por tanto na?.
. uv)
· dosos de sua estab1hdade. As Cortes de Lisboa:\
tinham mandado larga força pa_ra a pro\~cção '~as províncias mais afastadas, e n'um ataque a \ estas "f orças

·'

1

·

na Bahia, as tropas Brazileiras haviam si,~o·.· . ma\ sue- \
cedidas, de. sorte que não se podia ter ~~ande confiança em ·g.uaesquer futuros esforços m'iliÍm·es pa{ a
expulsar as tropas Portuguezas.
\ ,)-s;-.,\-;
Onde o partido Portugu~z merecia reãlmen't~. · ~en\
sura, era n'isto,-que vendo prevalecer a desó)·d~Ô:í ~
mais ou menos por toila a parte·, não ·po1,1pav~ mei~ \
,.
.
r
.
.
"'
algum de augmental-ct ; esperando com Isso paralysar

.
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ulteriores esforços para a Independencia, expondo
assim províncias inteiras aos males da anl;trchia e confusão. A sua lealdade tambem par_ticipava mais de
.interesse proprio que de apego á. ~p.premacia de Portugal, porque formando _ as~_ Classes commerciaes a
ve:radadeira força da facção Portuguez;a, esperavam,
preservando a autoridade da inãi patria em suas dirstantes províncias, obter por esse meio em recompensa o
restabelecimento de antigos m9nopolios de commercio,
que doze annos antes haviam si:do abolidos, dando tal
ab.olição logar aos commerciantes Inglezes---a quem
córdialmente abotreciam-de v1r sobrepujal-os em seus
proprios mercados. Sendo eu: cidâdão de · uma nação
riYal, não disfarç:avam sua aversão a mim pessoal~
mente_, tanto m(tis, talvez, pórisso que me jugalvam
capaz de infligir na Bahia-onde a esquadra se
desti~ava-aql}elle irreparavel prejuízo á sua propria
causa que as tropas Imperiaes não tinl;mm sido capazes
de effeituar. Se eu, n'esse tempo, tjvesse conhecido
quanta eta a influencia e latente poder do partido
Port~;guez no Imperio, nem todas as chamadÇts con~
cessões feitas por Andrada me houveram induzido a
aceita:r o commanqo da marinha Brazileira; por quanto
o contender: com facções é mais perigoso que entrar
em combate com um inimigo, e un1a. luta de intriga
era igualmente 'estranha ao meu natural çomo ao meu
desejo.
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CAPITULO II.
i'E. NTATIVA DE CORTAR AS EM BARCAÇÕ-E S INIMIGAs-DESOBEDIENCIA A ORDENSCARTA AO PRIMEIRO MINISTRO-NENHUM
D4 MESMA-BLOQUEIO

PIIESTIMO DA MARUJA-'fRAlÇÃO

ESTABELECIDO-EQUIPAMENTO

APIIOVISIONAMENTOS DO INIMIGO· INTEII OEP'rADOS-NÃO

DE

BIIUT.OTES-

HA QUE FIAII Nos ·

POIITUGUEZES-DEMONSTRAÇ(jES DO llfiMIGO-REU PRETENDIDO DESPREZ O
DE NÓS-O

INIMIGÓ VOLVE AO

POill'O-SUA CONSTERNAÇÃO Á VISTA DOS

BRULOTES-OS PORTUGUEZES TENCIONAM ATACAR -NOS-A CAPITÂN IA ENTRA
A

R E CONHECE R O INIMIGO

VÍ STTA

ANCORADO-TERROR

NOCTUIINA-PÍIOCLAMAÇ~O

DO

EXCESSIVO

POR

MINHA

COMMANDANTE-CONSTEIINAÇÃO

NA

CIDADE-AS AUTO!liDADES DECIDEM O EVACU;I.Il·SE A BAHIA-INSTRUCÇÕES
AOS

CAPITÃES

BRAZILEIROS...,-CAUTELAS

DIRI GIDAS ÁS

AUTOiliDADES-0

INBUGO D E IXA A BAHIA-ESTOU PROMPTO A DAR·LHE CAÇA-N\!JMERO DO
INUUGO-TOMADA

DO

COMBOY-PRESAS

TROPAS PARA SE ES•J APAR-PRESAS

INCAPACITADAS-TEN,T\ATIVA

DE

MANDADAS A P ERNA MBUCO-CESS O DE

PERSEGUIR OS INUUGOS-RAZÕES DE IR AO MARANHÃO-RAZ ÕES DE NÃO
'f O)!Ail MAIS PR ESA S-VANTAGE NS PARA O IMPERIO.
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EM 3 de Abril, dérpos 4 vela com uma es'qnad1;a de
quatro navios sómente, a saber, o Pedro P1·irndi1·o;
Capitão Crosbie, Pi1·anga, Capitão J owett, Ma1·ia \\Ja
lf\
Gloria, Capitão Beaq;;epaire, e 1 Libeml, Capitã\
Garção-duas outra~ embarca.çõe~ ~\le no,~ acorn\
panhavam, a saber, o Guamm, Capitão Corto, e o
~~Real, Capitão Castro, eram destinadas p'ara brQ.lotes. 1
.
~
'
Dous navios de guerra, o Pamguassu e o\ Nith ~rohy,
achando-se incompletos em seu equipame:~\to, foram
por necessidade deixados a. traz.
' . _c ·~
O Nitherohy, Capitão Taylor, veio ju~tar-se a n6,!'!
em 29 de Abril, e no dia 1o de Maio, avistá mos a c~st~
I
'
'
da Bahia.
dia 4 fizémos a descoberta i.nesperada \
de 13 velas a sotavento, que se achou ser a esqua~.ra ·,
inimiga sahindo do porto com visJa.s de prevenir ou
I

No

;. .

de · levant~r o blequeio. Pouco depois o Almirante
Portuguez formou linha de batalha para nos receber,
consistindo .a sua força n'uma nao de linha, cinco
fragatas, Cinco corvetas, um brigue, e tima escuna.
O atacai" em regra uma esquadra mais numerosa
e mais bem exercitada com a nossa p~quena força, ,
.tripulada por equipagens iüdisciplinadas e-como s~
tinha verificado na viajem-desaffectas, era cousa em
que se não podia pensar. A bordo da capitânia
havia apenas cento e ·sessenta marinheiros Inglezes
·e N orte-Am:ericanos, compondo-se o resto da ·vagabundagem da capital, com cento e_trinta marinheiros
pretos, acabados de emancipar da escra-vídão. Isso
não obstante, observando uma aberta na linha do ,
inimigo, que nos habilitari~ a cortar d'ella as quatro
embarcações mais de ré, fiz sinaes r{•essa conformidade,
e_ com a capitânia só- dei o exemplo pratico de
romper a linha, fazendo-lhe fogo ás fragatas ao
pass~rmos. O Almirante Portuguez prompto mandou
navios e~ socorro dos quatro cortados, quando,
tomando o vento e virando a bombordo, evitámos de
entrar a sós em combate com toda a esquadra, mas
tratámos de attrahir os navios inimigos que ~inham
vindo ein soccorro a posição em que podessem ser
atÇtcados separadamente com vantagem . .
Se o resto da esquadra Brazileira houvesse acudido
obedecendo aos sinaes, os navios cortados da linha
houveram podido ser tomados ou desmantelados, pois
que, com a capitânia, eu podia ter conservado os outros a distancia, e sem duvida embaraçado a todos os
que se achavam e~? posição de soccorrel-os.. Com pasmo

v1 que \, se não · attendeu aos meus sinaes, e-por
motÍV()S qne logo se dirám-não se fizeram esforços
por secundar as miqhas operações.
Por algum tempo foi a acção. continuada pelo Ped1·o
Prime.i1·o sósinho, mas com grande desgosto meu o
fogo da capitânia era summamente mal dirigido.
Circunstancia ainda mais aziaga occorreu na descoberta, que dous marinheirosPorti.1guezes havendo sido
estacionados para trazer polvora, não só estavam
evitando dal-a, mas tinham feito prisioneiros os moços
da mesma que a vinham buscar ! Isto houvera sido
cousa séria, salvo pela pron1ptidão do Capitão Grenfell, que cahinclo sobre os hom_ens os arrastou ,acima do
.
.
.
.\ .
convez; mas contmnar a acção em cucunstanCias taes
não era cousa em que se pensasse ; e como o inimigo
tinha mais do dobro de nossa força numerica, não me
considerei justificado ~~m proseguir tentando,'com perigo
maior, o que em futura opportunidade se poderia ~bter
com menos. - Deixando os navios que havíamos dori
~
tado ao inimigo, tcrmámos rois 1 o vento,_ para '~1:
juntar-nos ás embarcações que se .tinham conservad&.
. I
~
\
\
fora d'acção, e chep-ar ·ao ponto pre.,!iameil,te dado \
para vir-se reunir a esquadra, e para onde os hrulotes '
\
tinham de seguir.
,Extremamente abprrecido com falhar 'no int~nto,
por se não ter obedeçido ás ordens, e ach~i1do, ·pela
experiencia durante a viajem, que tínhamos corri·do
ao mar sem consideracão
pelos - materiaes de
I
,
. ~qde'
a esquadra era composta, fez-se rígido exame ó
qual me deu razõe ~ tão fortes .para perder toda a
confiança n'ella, que no cÚa seguinte julguei eo~ve-
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niente dirigir a seguinte carta ao PrimeirÓ Ministro,
Andrada, mostrando-lhe, que, a não se tomárem
promptas medidas para augmentar a nossa força,
procurando tripulações mais e:fficientes, poderia ser o
resultado comprometter os interesses do Jmperio, não
. menos que a reputação dos o:fficiaes commandantes.
(Reservada.)

N áo ele S .M.I. Pedro Primei1·o, no mar,
5 de Maio, 1823.

Valendo-rue da permissão qe rue dirigir a V. Ex~
em pontos de natureza particular, e reportando-rue aos meus officips
ostensivos ao Ministro da Marinha, peço licença para acreeentar,
que não foram sóruente os ventos desfavoraveis que retardaram o
nosso progressso, mas o navegar extreruàruente ronceiro da P.áang(t
e do Libeml. Nem estes navios nem o Nithe1·ohy, que navega
igualmente mal, saro adaptad,os para os effeitos que se procuram
obter, por isso que, em razão de seu vagoroso andar, tem o inimigo
opportunidade para forçar a uma acção em quaesquer circmistancias, ·
por mais desvantajosas que sejam a esta esquadra indisciplínada.
O Rectl não é melhor, e a sua completa inutilidade como navio dé
guerra, me det~rminou a preparai-o em brulote, não havendo, ao que
parece, probabilidaàe de chegarem os outros.
Pelo mao andar e má tripulação da esquadra parece me, na
'verdade, que o Pedro P1·imeiro é o só vaso d'ella que pode atacar um
navio ele guerra_inimigo, ou operar em presença de uma força
. superior, de maneira que não comprometta os interesses elo
Imperio e o caracter ·elos officiaes que commandam. Esta mesma
náo-coruo todo o resto-é tão mal equipada que se torna muito
menos efficiente cloque aliás podia ser.
Esta carta, hem verá V. Ex~ que não é destinada para os olhos
do publico, mas tão só mente para informar o Governo de factos que
necessita conhecer.
Os cartuxos que temos saro incapazes de servir, e fui obrigado
a cortar. quantas · bandeiras e pendões se pocléram dispensar, para
pôr os mesmos cartuxos em condiçl'to de p9der-se usar d'elles·, de
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sorte que se evitasse o perderem os braços aos artilheiros que .carre'
gagsem as pe<;as, e tambem para forrar o emprego continuo da
lanada, etc ,. que, pelo tempo que leva, diminue nada menos de
metade a força effectiva dos navios.
As peças não têm fechos-qúe deviam ter para serem efficientes.
As velas d'esta náo estam todas poclres-havendo as aragens
ligeiras e frouxas, em ,nossa vinda para aqui, esfrangalhado um jogo
d'eÍlas, e as outras a cada instante rasgando-se com a mais leve
briza de vento.
O reparo elo morteiro que recebi a bm:do d'esta náo escangalhou-se
ao primeiro tiro-estando todo podre; as espoletas para as bombas
sam· feitas de tão miseravel composição que não pegam fogo
com a descarga do morteiro, e sam por tanto incapazes de usar se a
bordo · de um navio, onde é extremamente perigoso accender ,a
espoleta de outra sorte 'que pela explosão do tiro; a mesma pol vora .
supprida a esta náo é tão má, que seis arrates não . atjram as nossas
bombas álem de mil varas, em vez do dobro d'essa dista'ncia.
Os soldados de marinha nem_sabem o exercício de peça, nem qe
armas curtas, nem de espada, e todavia têm de si tão alta ·opinião
que nem ajudam a layar o convez, nem me.smo á li~peza de seus
proprios beliches, mas estam sen~aclos a olhar em quanto ei;\tes servi·
ços sam feitos pelos marinheiros; d'esta sorte sendo inut~fs como
carga aos marinheiros, que ~Çleviam
soldados de marinha sam• uma
.
estar aprendendo seu officio no alto I dos mastros, em vez ,,e ser
convertidos em varredpres e alimpaclores de~ixo. P~r ora aind\~ão
entendi com esta pratica prejudicial, poÍ·q\ e refonpas de an'tga
pratica do serviço, julgo deverem formar o àpjecto de instrucçoes
vindas do Governo-)~ tambem, porque n"est~ mome~to quaesqJ er
alterações minhas podE,:riam produzir descontentá.mento ~\ dissensões
ainda mais nocivas ao . serviço em que estamos empenhà'dos doque
os males mesmo de que
trato.
, .
\,
I
Pelo que respeita áos marinheiros, ponderarei que, afim d~ crear
marinha effectiva, se Ideviam eseolher moços de quator~\~ ~ vinte
annos. Quasi todos qs que compõem as tripulações d'es tes na~ios
exceptuando os marujos estrangeiros - sam não só'mente sem
pratica alguma da profissão naval, maf,! velhos de mais para aprenderem.

a

~
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Eu acautelei o Ministro da Marinha, de que todo Portuguez
natural posto a b~rdo da esquadra- á cxcepção dos officiaes de
ca.racter c~nhecido-se acharia prejudicial á expedição, e hontem
tivémos prova clara do facto. Os Port~1g_uezes est~cionados no
-paiol, negaram effectivamente à polvora estando a náo no meio do
inimigo, e sube ·depois que o· fizeram por sentimentos de affecto
para com seus compatriotas. Incluo a V. E. duas. ca1ias sobre esse
objecto-uma que acabo de receber do offiC.ial commandante do ·
Real, cuja equipagem esteve a ponto de levar aquelle navio ao meio ·
da esquadra do inimigo para o fim de lh'-o ent1·egm·! Tenho tambem razão de crer, que a conducta do Diberal hontem em não
cahir sobre o inimigo-e não obedecer ao sinal que lhe fiz de romper
a linha-procedeu de ser tripulado por Portuguezes. A MaTia da
Gloria tambem tem grande numero de Portuguezes, cousa que
tanto mais é de lamentar, quanto aliás o seu ligeiro navegar, com o
zelo e actividad~ do seu Capitão, a tornariam embarçã:o effectiva.
Para declarar a V. Ex~ a verdade, parece-me que metade da
esquadra precisa estar de guarda á outra metade! e, seguramente,
isto é systema a que se devia pôr termo sem detença.
É grande mal, que esta nã,o tenha emito e vinte homens de menos
qu~ seu complemento, e trezentos menos doque eu consideraria
ser uma tripulação effectiva, ao mesmo tempo que a má qualidade e
a ignoraucia dos que antes não tinham sido marujos, faz que i!.tarefa de manéjar a náo em acção não seja cousa facil, impedindo
a incessar+te gritaria . ou virem-se ás vozes elos officiaes. Se esta
baréação houvesse estado hontem tdpulada é equjpada como devia
ser, e isenta das desvantagens mencionadas, não tenho duvida
aluguma em meu esperito, de que, sósinha, houvera .desmantel~do
metade dos navios inimigos. Tudo bem considerado, V. Ex~ deve perceber que me não foram
menhumas d'aquellas facilidades que 'eu reque6 se
nas_ minhas mãos. Não desconheço, pQrem, as . dífficoiÚ que um Governo novo tem a lutar, e estou pro·mpto a
minha. parte - quanto em mim caiba em todas as ciréun0 que tenho de rogar a V. Ex~ é, que mé faça a justiça
ver que a posição em que me acho collocado, é um tanto analoga
sua propria, e que se não posso effeituar tudo o qne clesejo, a -falta,
D

'*
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procede de causas álem do meu poder; supplico porem a V, Ex~
faça com que eu tenha-,-pelo menos esta náo-bem tripulada, e
responderei assim por que só ella preste mais effectivo s.erviço quetodo o resto da esquadra-tal qual agora se acha constituída.
Pelo meu officio ostensivo dirigido ao Ministro da Marin1la co·
nhecerá V.Ex~, como, bem que passassemos a travez da linha do
inimigo-e posso. acrecentat:, que de facto chegámos a roçar · .pelo
navio mais proximo que coitámos-nada, todavia, se effeituou de
proveito, não obstante que o dito navio que tocámos se devia ):Javer
mettido a pique, e os que da linha separámos deviam ter sido
destruidos ou desmantelados. Estou aborrecidissimo com o resultado-que foi tal, com tudo, qual se podia esperar da · o:{ á trivulaçã•o
da esquadra.
Tenho determinado ir-me ao Morro de S. Paulo, e deixar alli os
navios ronceiros. Tenciono tirar todos officiaes e marujos effectivos
da Pimnga e do NitheTohy, para esta náo, e co.m ella \só, ou ~c~om-·
panhada pela Mm·ia da Gloria, dirigir-me á Bahia_., para reconhecer
a situação do inimigo e seu ancoradouro, e procm'ar as info[mãções _
precisas para entt;ar em mais effectivas operações.

.

Tenho a honra de 'ser, &c:;
\
OOOHRANE.
~

lll"'~ e Ex"'~ SN~ JosÉ BoNIFACIO n'ANDRADA E SrLYA,

Ministro e slecretario de Esl;fl do.

,

\\,

'

\

1

Estabeleceu-se com tudo um b1\oqueio rigoroso, a
pesar de nossas dr ficiencias ou dos ~sforços pratic~os .
para levantai-o_ou evadil-o-ainda q~le o }n,imigo era
atrevido em se :fi11r no seu numero, e quiçá i\ão menos
tambem por considerar como derr~ta
o. te~mos
nós
.
'\,
.
falhado iecentemente. Não se resolveram, todavia,
seus chefes a nos atacar, nem nós nos ac1la~amos,
. d a em con d'1ção d e tornarmos
' ~a e'flten\
tampouco; am
der com elles.
.
\
I
O bloqueio d~ porto não era para effeitu~r cousa
decisiva, excepto/ páralyzar as operações navaes da
'·

1.\
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esquadra inimiga.
Isto mesmo não impediria os
Portuguezes de fortificar-se 'em posições na terra,
e com intimidarem assim todos os outros districtos
a _seu alcance, habilitar-se a sustar o progresso
da independencia. Determinei pois, visto que não
era prudente ·p ara uma força na condição da
nossa o arriscar-se ~m qualquer combinação que demand~sse implícita e prompta ob'ediencia, de adoptar _
o expediente que tinha annunciado ao _Primeiro
Ministro, e levei a ~squadra ao Morro de S. Paulo,
onde., transferindo dos navios ronceiros para a capitânia, os capitães, e os officiaes, com os melhores subalternos e marinheiros, se tornou assim o Pedro Primeiro
. mais efficiente doque antes era a esquadta toda; e
esta náo e a JJ.la?-ia da Glm·ia, resolvi operar
teriormente contra o inimigo-deixando a Pimnga
e o Nithe1·ohy, com todos os outros navios, a cargo do
•tão Pio-por haverem os dous capitães mais antigos
transferidos á capitânia, no commando de seus
officiaes e gente.
Havia, porem, outra razão ainda para deixar_ o
tresto da esquadra no Morro de S. Paulo. Antes de
do Rio de Janeiro, tinha eu ilílstado com o
sobre a necessidade de mandar immediabrulotes, como meio em que mais podíamos
para destruir uma força superior. Estes
não se tinham mandado; mas em seu logar
a-se remettido uma quantidade de materiaes
uua.Ll,,aveis e explosivos.
Como se tinham feito
presas; determinei convertel-as em brulotes,
como a escuna Real-navio inutil, cuja equipa-
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gem tinha mostrado não haver que fiar-se n'ella;
d'esta sorte o resto dos navios da esquadra, ainda que
dando má conta de si a outros respeitos, eram bem
empregados em levar estes objectos a execução.
Para defender os navios e a gente assim occupados;
dei ordem que desembarcasse um corpo de soldados de
marinha, com o fim de fazerem . uma demonstração
formando e guarnecendo baterias para repellir . qualqueí: ataque; ainda que, se tal houvera sido feito,
nem as baterias nem seus defensores tiveram sérvido
de rp.uito.
A capitânia, com a Ma1·ia da Gloria, procederam
agora a ·c ruzar diante da Bahia, com tão bo~ resul~
tado que todos os aprovisionamentos por mar foram
impedidos, não obstante repetidas tentativas de introduzir de S. Matheos ~avios com farinha de mandioca
-uma duzia dos quaes cahiram em nossas mãos, a
pesar de ser-nos tão ~ uperior o inimigo. ·
..
Como a Carolina se nos tinha agora vindo reunir,
dei ordem para que ella tomasse ~ob seu comboy ~s
transportes apresados com provisões, ~o mesmo teml\o
que o Guarani foi mandado varrer a cÓ~ta, com ordens
de evitar o ~q>proxi;mar-se á esquadra ' do inimigo, e
de trazer-me noticia do progresso nos brulotes, em
que agora vi ter principalmente de confiar. ·
No dia 21, julgtjtei conveniente dirigir a seg'hinte
carta ·r)articular ao M
_ inistro da Marinha: \

\ '.

_ lLI,"0 • e

A' vista da Bahia, 12 milhas, N.0 .,
Ex"~ S N~

21 de Maio, 1823.

\

Em addiçiio.aos meus offi.cios de 3 e 4 do c'im ente,
devo communicar a V.f x" qLte, estando convençido-não só pela

,,

,_
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conducta da .tripulação d'esta náo dUrante o ataque nÇ>-dia 4, mas
pel_~ que observei a respeito dos outros navios--'-q;e nada se podia
effeituár de proveit~ para o serviço dé S.M. -r~p~rial-t~ntando um
ataque ·ao inimigo com toda á esquadra combinada, antes, - pelo
contrario-em razão da ·maneira imperfeita e incongrua· por que as
embarcações estam tr1puladas,-cons.equencias de natureza a mais
séria _resultariam de qualquer ulterior tentativa semelhante; detere
minei-me por isso -a levar a esquadra ao Morro de S. Paulo, para
ad?~tar outras medidas essenciaes em taes circunstancias, qué vêm
a ,ser, o tornar a boi·do do Pedro Primeiro, tirando-os das ernbarcàçõés 'ronceiras, os officiaes e rnaruja capaz_es de tornar esta nao mais
effectiva doque a esquadra toda tal como agora se acha con~tituida. Na primeira conversação que tivtl com 'V.E., dei a minha opinião
_sõbre aproveitar mais .o equipar um ou dons navios bem-doque
muitos imperfeitamente, e de novo -tomo a liberdade de instar
charhando a considera9ão de V .E. á necessidade de assim s~
equiparem todos os -navios efficientem:ente, ou sejam muitos 'ou
poucos. Cumpre-me tambem adv:ertir a V. E. do grande perigo
_ que se co..rre empregando Portuguezes da cla:sse inferior nas operações
·!letivas contra os s.eus compatriotas; porquanto nem consideram nem:
--podem considerar a contenda entre o Brazil e o·Governo Portuguez,
- corno tendo semelhal!ça alguma: com verdadeil~a guer~·a qual esta
ordinariamente se· entende. Tenho prova sufficiente desde que 1l~hi
do Rio de_Janeiro, de que não ha que pôr mais confiança nos Portuguezes, quando empregados em combater contra os seus compatriotas,
doque havia que tel-a nos Hispanh!JeS, que, do outro lado d'esté conti·
nente, trahiam os Governos patriotas, por quem eram emprégados.
Não insistirei mais n'este ponto senão dizendo, que em quanto as
embarcações de S.M. Imperial estam assim tripuladas, consideraias-hei não só de todo inefficientes, mas carecendo de ser desveladamente vigiadas para se impedirem as mais desastrosas consequencias.
Depois de feitos os -meus arranjos no Morro; onde deixei toda a
esquadra exceptuando esta náo e a Mm·ia da Gloria, · tenho estado
constantemente ante o porto da Bahia,- mas nada . pude ver ,da
esquadra inimiga até ao dia 20, qua~do sube por uma embarcação
lngleza, que ,tinham vindo até os cachopos de Abrolhos, para que fim
Compõe:se a s-ua força de treze navios, sendo o mesmo
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numero que encontrámos no dia 4. Estou espreitando a opportunidade de atacai-os de noite, contando não só fazer-lhes damno
consideravel pelo fogo da náo, mas esperando tambem que, a não
estarem melhor disciplinadas as suas que as tripulações d'esta
esquadra, façam tanto mal uns aos outros como se tivessem uma
força igual com quem combater. No entanto estamos nós bloqueando
a Bahia tão effectivamente como se o inimigo nem ousase mexer-se
do seu ancoradouro-porque tanto esta náo <!Omo a MaTia da Glo?"Ía '
sam muito mais veleiras que todas as suas embarcações. Temos
apresado tres navios Portuguezes, e segundo cartas que n'elles
encontrámos, esperam-se muitos mais do Maranhão e de outros
portos a sotavento, assim como de S. Matheos.
Se a esquadra inimiga voltar ao porto antes de eu achar opportu,
nidade para atacal-a no mar, heide tratar de atacai-a no seu ancoradouro, e pode o Governo estar seguro de que se não poupará esforço da minha parte, ou da parte dos officiaes agora n'~sta n,áo,
1
para effeituar a destruição da frota contraria.
1
Posso com boa razão attribuir o estado de preparo, e a força em
que o inimigo se apresentou no dia 4, e ainda mostra-ás noticias
trazidas pelo navio de guena Inglez Tartm·, que se deixou sahir do
Rio tão depressa depois dEI nós partirmos para a BahifL,, e assim lhe
veio a servir . tão effectivamente como se tivera sido fretadÕ,. de
proposito para isso.
\
Tenho f1 honra, &c.
\
~
,
COCHRANE.
mm~ e Exm? snr Min~stro da Marinha. ' \~
"\ ' .
I

No dia 22, apresá mos outro navio, e\\reconhecemos
\1
o porto da Bahia, achando a esquadr~·· Port~_gueza
.
'
alli ancorada. V en4o que isto assim era;~ tornei' para
o Morro a fazer por activar o apresto dos 'brulotes·
d o a J.r.Lana
ll/1"
•
"" ·
(1e1xan
1 ona _para ob servar , os· movimentos do inimigo. ·
·
\\ \
~~

'

a a·z ·
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No dia 26, o Alrytirante Portuguez apparerl~u d'e
novo em toda a for!a, e se appr~ximou a nó~ ,no
Morro de S. Paulo, preparando-nos então 1_1ara eritrar
I
.

·em acção, mas a esqu_a dra hostil retirou-se. Repetiuse por varios dias a mesma demonstração, não se
'resolvendo o inimigo a nos atacar, ·em quanto,· por
sausas &ssima ditas, não estavam os .
condição de
tomar nós a iniciati va.
No dia 26 participei ao Ministro da Marinha que,
quando o inimigo tornasse a entrar no porto, eu fari~
sobre elle uma. tentativa na primeira noite escura só
com a capitânia, no entan,to que se iam· preparando .
os brulotes. Dirigi pela mesma occasião a seguinte
carta ao Primeiro Ministro, Andrada:-

em

. lLL"'~ e Ex"~ 8'~

Morro de S. Paulo, 26 ele Maio, 1823 .

No concernente aos negocias da esquadra permittain_e V. E. que me refira aos meus officios dirigidos ao Ministro da
Marinha, porem sollicíto a sua attenção para alguns particulares que
me parecem dFJ importancia.
Em primeiro logar, verá V. Ex~ pelo incluso papel da Bahia, que
se compara a força marítima elo inimigo com a da esquadra do meu
commando. Muito estimaria eu que a disparidade real das respectivas forças não exce.desse a que se menciona alli; mas, infelizmente,
os Brazileiros, que antes nunca tinham andado no mar, sam de mui
pouco ou nenhum prestimo, por sua inteira falta de disciplina, e de
toda especie de conhecimento naval: ao mesmo tempo que os Portuguez~s na esquadra, não sómente sam inuteis- mas bem peior
doque isso, pelos motivos expostos nas minhas cartas .precedentes.
O inimigo na Bahia acha-se falto de toda a casta de provisões
frescas-não obstante haver feito todas as diligencil:lS vara as obtér.
·Tem recebido ultimamente alguns mantimentos de Buenos Ayres e
de Cabo Verde; mas o que mais adm1ra é que o Governador Brazileiro de S. Matbeos, perto de Abrolhos, e os chefes dos outros
pequei1os portos Brazileiros d'aquella parte, têm estado carrégando
navios para uso do inimigo-com a destinação simulada do Rio de ·
Janeiro. Permitta-me suggerir, qu~ é altamente essencial' o investigar esta materia.

..
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Por todas as informações que tenho alca~çado, o inimigo na
Bahia está consideravelmente discorde em seus conselhos, dissenções
que não podem deixar de crescer vendo os seus navios tomados
mesmo á boca da barra, e suas embarcações de vigia mettidas debaixo das baterias pelos vasos de S. M. Imperial, e posso, na verdade,
dizer por dous de seus n_avios só mente, pois que na condição das outras
embarcações e sua _tripulação não julguei prudente fiar-me n'ellas
em visinhança de um porto occupado pelo inimigo.
Não tenho duvida de conseguir-por esta ou por aquella maneira
-o effeituar o nosso objecto, e isto em tão breve tempo quanto
razoavelmente se pode esperar-pois não eleve suppôr-se que eu
houvesse de completar de improviso objectos de tal magnitude com
força tão inferior e em grande parte tão ·inexperiente e composta
de maneira tão beterogenea. A este respeito, chamo a attenção de
V.E. sobre a triste opinião que o inimigo tem da nossa esquadra, qual
a exprime na inclusa Gazeta da Bahia (No. 65), opinião q.ue n'esse
ponto é conforme com a minha propria como a j á exprimi.
Tanho a honra, &c.,
COCHRANE.-

A.S.E. o Primeiro Ministro.

A segui~te proclamação, tirada da Gazeta''· aa Bahia,
mostrará a natureza d'estas baso:fias deliberadame1ve
alli publicadas pelas ~utoridades :~ ·.
. .
\\
(Retraducgáo:)* · '\
''. .
.
A semana passada
o
vento
era
do
Sul,
co:m
·chuva,
o
que
1mposs1,
J
•
•
•
bilitou a nossa esquadra dé alcançar a do R.io, para: decidir se o
Braúl hade ficar nos ferro,s elo usurpador do J{.io-ou gozar liber·
dade constitucional. Se me houvessem dado mais credito não
bana um homem atrevido que arruÜwu
o
teríamos visto á nossa
.
I
commercio elo Pacifico, e 11gora pensa em recuperar a gloria per'clida.
A conductá de Lord Cochrane sôa ainda em nossos ouvid~i3-

*

.

~

Porei esta designação em documentos que, como este, tive que
retraduzir da , traclucção Ingleza para Portuguez, 11ão v~ndo os
originaes em nossa língua; de sorte que a minha retraducção algo
cl'estes differirá provavelmente,:_O TnADUCTOR.
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. examinem-se os seus procederes no Pacifico, e observe-se "que perdeu
tudo, e tudo foi obrigado a abandonar aos Hispanhoes no Peru,
perdendo depois a sua peque?.a força em ataques e tormentas. O
Ministerio do Rio mandou chamai-o, dando-lhe o titulo pomposo de
"A_lmirante do Brazil," e grandes · promessas-jUlgando que traria
com-sigo uma esquadra para ajudar a imperial impostu~·a. Tal é
o grande-prodígio que vem levar a.ferro e fogo a leal Bahia, trazendo
com-sigo embarcações tripuladas, pela maior parté; de marinheiros
Portuguezes-e não deixando no Rio um só navio, d'onde não haja
· tirado até os marujos pretos.
É -só o Pedro P1imeiro que está tripulado com os aventureiros
estranhos, de modo que cahiremos sobre a náo de 74, e batendo-a,
decidiremos o negocio do Brazil. . A nossá esquadra é superior em
força pbysica, tendo á testa officiaes bravos, com abundancia de
tropas. - É commandada em chefe por um Almirante que tem
a seu alcance· o triumpho, e que deseja recuperar a opinão do publico, •
I
e assim devemos todos esperar um exito feliz.
o Gommercio_:_a firme columna que sustenta "o edificio Constitucional-ha promettido grande recompensa á esq~a,dra victoriosa e ao
·s eu chefe, e reserva preciosos dons para os que -á Bahia mostrarem _
sua gratidão, e defenderem a propria liberdade. Os officiaes que
se distinguirem, terám m~a medalha representando a sua victoria,
fazend-o-os conhecer aos habitantes da Bahia, que não serán:
ingratos.
.
Cidadãos ~e .todas as classes estam promptos á primeira voz
.a decidir a grande causa de nossa liberdade, e medirám pelos
sacrificios feitos a grandeza do nosso triumpbo.
Constancia,
coragefu, e união, e veremos o monstro despotico moder-se de
raiva: . .
·O que, n'este momento, nos cumpre é destruir a esquadra do Rid.
O usurpador que n 'aquella capital domina pensou q~e, ao chegar á
· nossa barra a esquadra de seu imperio imaginario, seríamos atacados
por toda a parte· e forçados - a fazer uma capitulação vergonhosa.
Quanto estás enganado-monstro criança! Temos á nossa disposição força bastante; mas no entretanto devemos trahstorna_r os
planos do ·ousado Cochrane, e esperar do valor maritimo o
resultado.

•
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Não obstante ser a opinião dos Portuguezes sobre a
esquadra Brazileira, qual se . expressa na gazeta
officia}, enunciada em termÇ>S de desprezo, comparando
á nossa a efficiencia de sua propria esquadratodavia, muito em contradicção com isso, não se
abalançaram a nos atacar. O facto, porem, ·foi· para
mim muito penoso, sabendo quanto era verdade,
e escrevi ao Ministro da Marinha pedindo-lhe me
habilitasse a interceptar os numerosos navios esperados
na Bahia, procurando tres galeras ·Americanas bem
veleiras, armadas com peças de 18 ou 24, em yez das
inuteis escunas com que estavamos embaraçados.
Em addição ao ~esprezo das embarcações · qué
bloqueavam a Bahia professado pelas autoria\;:t.des
Portuguezas, a proclamação em que taes expressões
se continham, chama ·a Sua Magestade - Imperial-" despota Turco,"-ao ~eu Primeiro Ministro-" vikir _
" tyrannico "-e a mim mesmo " cobarde·" de
I
' . ~
maneira que tenho pelo menos a satisfacão
de. ser ~
,

deseomposto em boa companhia.
_
'\~
. No dia 2 de Junhp, a meu graii~e ~o~te:nto, '
voltara~ os Portuguezes ao p~rto, e se111;ti-me\ certo
de que, tão depressa eomo estivessem p1~mpt~
·:.: ys_- \
brulotes que se estav~,tm preparando no Morro· _de .
S. Paulo, a destruieão
de toda
a esq.u~dra ra
, I
.
inevitavel-sendo os ofliciaes
de marinha Portuguezes
I
. .
da mesma
opinião
não
obstante
as
ofliciaes
basolfi
ri.~ do "
·.~, .
Commandante militar. Segundo a correspond~ncia \
secreta que eu tinha estabelecido com os pa-trh>,tas '\
Brazileiros dentro da Cidade, a consternaç~o · do
'
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Almirante . ao sa:ber que os brulotes estavam quas1 .
promptos foi excessiva, e-todas as noites espera_ndo
uma repetição da scena que teve logar nos ·P ortos
Bascos, ou pelo menos da q·ue havia . pouco mais
de um anno se tinha passádo diante de Calhaotomaram-'se todas as precauções para evitar- uma
sorpresa. Elle tinha razão
em s~a conjectura quanto
,,
ao que se tencionava.; mas não calculou:-'-como
eu era obrigado a:--fazel-o-com a fálta · geral de
experiencia em taes materias no serviço Brazileiro.
Participando-se, no dia 8 de Junho, progredire:m
os nossos preparos favoravelmente, determinei pôr o
ataque em execução logo que a maré enchesse á noite
assás tarde para impedir que o inimigo nos percebesse
a tempo de perturbar ou frustrar nossas operações. A
di:fficuldade era de achar ·pessôas ·competentes para
se encarregarem dos br1:1-lotes, e accendel-os no
momento proprio - a falta das quaes havia tornado
ineffectivos os ·mais dos btulotes- como taes- na
acção- dos Portos Bascos em 1809, e tinha formado
um 9-os principaes obstaculos no_. ataque de Calhao
em 1828. Do navio de explosão me inte~tava
encarragar eu proprio, como já tinha praticado nos
Portos Bascos.
Em 9 . de Junho chegou noticia de te_r o inimjgo
resolvido fazer uma t~l!l!tativa para destruir os brulotes
no Morro de S. PauTo, ·e que a segunda divisão do
seu exercito estava sendo embarcada ein transportes
para esse fim. Fizeram-se logo preparos para os
receber, ordenando ás embarcações de approx1mar-
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se da costa e observai-a de perto, e tomando todas
outras medidas de precaução necessarias para defender
aquella importante estação.
.,n?., .
Era difficil, com tudo, faz er uma defensa capaz; por
isso que, exceptuando os Portugu,ezes-nos quaesnão
havia que fiar- estava a esquadra Brazileira _sem
artilheiros que tivessem conhe~imento algum pra~ico
do seu officio, ainda mesmo quando as peças ·no .
Morro se podessem fazer contribuir a defendel_.o,
porque o sitio era aberto e dominado por alturas, das
quaes, como não tínhamos tropa, o inimigo se podia
apossar de noite ou de dia. Para o /caso que assim o
fizesse antes de nos podermos preparar da maneira
adequada,. dei ordem de encravar as peças, afim d,e
não poderem ser voltadas contra os navios. Não se
fez, porem, o ataque, desanimado sem davidát' ·.· ... I
a
I.
inimigo pela promptidão que set)llostrou em antr~ip-111· ~. os seus movimentos.
"'
·'
,·,
Em 11 de Junho, r ecebf ulterior noticia de_que o
ataque tencionado ao Morro havia sido abandonado,
e que o inimigo est.ava deliberando sériall:l;ente sobre
.
' \
'\
evacuar o porto antes que fé completassem os\~rulÜ't,es,
e por tanto ordenei á lj1ária da Gloria df faz (?r
aguada e tomar mantimentos para tres mezes estancÍ'~
. prompta para o que1 po desse occorrer,_pb.s, no-~
assim
caso de realisar-se o annu:nciadG, as nossas operações
I
I'
podiam tomar forma diverfa da que primeiro inte~1tavamos. Ordenou-se tam bem á Piranga de ter\ se \ ·
prestes em tudo a levanrar ferro, logo que a cap'ii
\
tânia apparecesse á vista do Morro e lhe fizesse si:Q.aes
para Isso. Ordenei ao mesmo tempo a toda· a

\

,~,

'·

I

l

I

.I
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esquadra que se - revictualhasse, e depositasse, os
objectos de _sobrecelente n'um grande coberto construido de madeiras e ramos cortados na visinhança
do Morro.
Em quanto os outros navios estavam assim océupados, determinei augmentar o panico do inimigo com
a capitânia _sósinha. A posição da sua esquadra era
cousa de 9 milhas a dentro da bahia, debaixo da pro. tecção dos fortes, de sorte que um ataque de ·dia
houvera sido mais perigoso que prudente. ·Isso não
obstánte, pareccia praticavel o fazer-lhe uma visita
hostil n.a primeira noite escura, quando, a não poderlhe causar damno mais serio, lograria ao menos
certificar-me de sua posição exacta, e ajuizar do que
seriá possível e:ffeituar · quando se trouxessem os
brulotes a operar sobre ella.
· · N'esta conformidade, tendo durante o dia notado
cuidadosam-ente os rumos das altura.s á boca do rioem a noite 'do dia 12 de. Junho, decidi fazer a tentati-N:á~; que podia talvez dar em resultado a destruição
âé parte ' da frota inimiga, em razão da maneira con. fusa em que os navios se ·achavam fundeados, e pela
informação recebida. de que os principaes offiéiaes
estavam convidados a um baile publico em terra. .
" Logo que escureceu, entrámos pelo rio assima, infeJízmente porem, quando a alcance de voz do .navio que
estava mais para fora, falhou-nos o vento, e logo
depois começanô'o 'a virar ·a maré, tornou-se abortivo
o nosso plano de ataque ;-;'resolvido, ~odavia, .a com- ·
pletar o reconhecimento, fomos fazendo nosso caminho
por entre as embarcações que s·e áchavám ma1s ao
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largo, Ínas assim mesmo escura como estava a noite.
-a presença de um vaso estranho á vela foi logo
descoberta e algumas das embarcações tocaram a
postos, perguntando em voz i que navio era aquelle 1 A
resposta" Embarcação Ingleza," os satisfez, de maneira
que :fizémos a nossa investigação sem sermos molestados. Logrado assim o principal objecto, conseguimos o sahir . de novo com a maré vasante, que
agora corria rapidamente, e podémos moderar a nossa
velocidade deixando ir a náo recuando com a corrente e ~ncora a garrar, tornando por este modo a
ganhar a nossa precedente posição ante a embocadura do rio.
Achando por tal reconhecimento que não ser~a
difficil o destruir os vasos inimigos, apinhados como
estavam no meio de um cardume de embarcações
mercantes, corri ao Morro de S. Paulo, para apressar
que se completassem os brulotes. Voltando immediatamente á Bahia, e ancorando outra vez fronteiro ·
á barra, sube então qu:e o susto produzido pela \
nossa visita nocturna era excessivo; ' p~~ me~hor
dor s, que
~
.
.
. .{'
d1zer,
commumcaram-me
os meus 11110rma
a
facanha
teve o effeito de: determinar o aÚnirante
,
\
1\
Portuguez a remover-se o mais depressa possi~~l d~\
uma localidade onde não podia já consider·ar-s~ em
seguranca.
Em 29 de Junho, foi-me communicado por pess~1as
favoraveis á causa Impel'ial, que se tinha feito Jm \
conselho. de guerra, onde se resolvêra retirar à,
\
esquadra para Santa Catharina ou para o Maranhão.,
e não só a esquadra mas hlmbem as tropas- abando·
I

J

I

i.

\·

'\·'
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nando assim a cidade e província da Bahia á esquadra
Imperial; entendendo o conselho, que eu estimaria
inuito deixal-'os passar para outra· parte da costa,
visto que o retirarem-se daria em resultado a occupação da Bahia.
A seguinte proclamação expedida pelo General
Madeira mostrará os apertos a que a esquadra
bloqueante havia reduzido a cidade e a guarnição:( Retraducgáo.)
HABITANTES DA BAHIA,

A crise em que nos achamos é perigosa, n01·que nos
faltam os meios de subsistencia, e não podemos assegurar a entmda
de mantimentos algtms. O meu dever como soldado, e como Governador, é de fazer todo sacrificio afim de salvar a cidade; mas é
iguaimente meu dever o impedir, n'um caso extremo, o sacri:ficio das tropas que commando - da esquadra - e de vós
mesmos. Empregarei todos os meios para cumprir ambos os ·
deveres. Não vos persuadais q~e medidas de prevenção sejani
sempre seguidas por desastres. Já m'-as yistes antes tomar uma
vez. Assustaram-vos, mas depois vos convencestes que nada presagiavam de extraordinario. Mesmo. 1~o meio de formidaveis exercitas
se tomam todos os dias medidas de precaução, porque a victoria
não é constante, e devemos acautelar-nos contra revezes. Ficai
certos, que as medidas agora tomadas, sam ·de simples precaução;
.mas é preciso communicar-vol-as, porque, se acontecer qtbe tenhâmos .
de abandonei!/' esta cidade, muitos ·de vós a deixarám tambem; e eu
seria responsavel para com a nação e par~~: com El-Rei r:;e· vos não
tivesse previamente avisado.
(Assinado)

IGNACIO LUIZ MADEIRA DE MELLO.

Se fosse digno alludir á cobardia que me fôra
imputada pela mesma autoridade, facil seria o apontar
para a enumeração de apertos causada por os nossos
dous navios lhes haverem tomado todos os maritimen-/

·· 1'
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tos á vista de treze navios seus, em tudo ·melhor equipados e tripulados.
A consternaçã~ causada por minha visita nocturna,
que decidiu a evacuação da cidade, era descrita como ·
quasi divertida. Segundo fui exactamente informado,
o almirante Portuguez com os seus officiaes estavam
em um baile, e a noticia da nossa apparição no meio
da esquadra lhe foi trazida ao meio da festa- " i O
" qu~ 1 "-exclamou elle-" i a náo de linha de Lord
" Cochrane no meio mesmo da nossa esquadra!
" É impossível- nenhum grosso navio podia ter
" vindo rio assim a ás escuras." Nós, com tudo, haviamos acertado o caminho pelo escuro-e não retirámos
antes de completado nosso r~conhecimento até o_ride
a escuridade nol-o permittiu.
As lamentações causadas pela proclamação do.
General Madeira foram sfm duvida fielmente chroni.
cadas nos papéis. da ~ahia, pois que um destes ,
dizia :-( Retraducção) " nps ultimos poucos dias temos \~
" n'esta cidade sido testemunhas de um espectaculo \\.
" que deve tocar o · caração ainda aos ' mw' s in&!=!nsi" veis. Apoderou-se um terror panico do animó. de
" toda a gente - a cidade ficará sem def~!p.sores-." e as famílias, cujos pais serám obrigados 'a fugi1:,
" ficarám orfãs- presa «los invasores," &c., &à Tal
prognosticação nada co~·d-Ízia com o meu modo 1 de
faz er a guerra, o qual, como as famílias Portugà~zas ,
\
depois encontraram, tanto na Bahia como n'outras·.
I
'
partes, era proteger os inoffensivos e os indefensos.
\
A resolução do . cons.elho já mencionada era
·precisamente o que eu d~sejava, pois que a evacuação
I
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do porto e da província pelas tropas e pela esquadra,
tinha de ser mais favoravel á causa Imperial doque _
se a esquadra sómente houvera sido destruída e a
-força militar -se conservasse. Tendo eu porem toda
razão de crer que a intenção do General Madeira era
de transferir as tropas ás províncias do Norte, o que
não faria mais que mudar o - theatro da guerra para
outra localidade, determinei a todo azar o prevenir
tal movimento.
No 1~ de Julho, trouxeram-me noticia de que,
sabendo-se agora estarem os brulotes promptos para o
ataque, o almirante Portuguez tinha embarcado á
pressa todas as tropas nos transportes, e que uma
quantidade de navios mercantes estavam tambem
, cheios de pessôas que desejavam sahir da Bahia sob
sua protecção. Sendo claro que a evacuação total da
província pelo inimigo era preferível a um ataque
resultante na destruicão
elos navios, ·com o lancar isso
,
em terra tanto as forças navaes CO:qlO as militares
_para renovarem suas operações-determinei não lhes '
incommodar a retirada, até estarem de todo fora
-da barra, e o perseguil-as então com vigilancia as
impediria de poderem procurar de novo guarida
no Brazil.
Deu-se po1; tanto a ordem seguinte ao Capitão
Beaurepaire, da Maria da Gloria, ao Capitão Taylor,
do Nitherohy, ao Capitão Thompson, da Cm·oli1ia, por
serem os ·sós navws em que de alguma sorte podia
confiar:-

.

Tendo recebido not1c1a que o imm1go da independencia do
Brazil está tratando de evacuar a cidade, e·deixar o porto da Bahiatomando debaixo da escolta de seus p.avios de guerra numerosos
E
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transportes em que a força mil!tar, seu material e abastecimentos
sam embarcados, juntamente com toda a fazenda movei publica e
particular-sem excepttiar até os vasos sagrados destinados ao
culto religioso-e sendo altamente importante impedir e interromper o progresso do inimigo tanto quanto se possa-deve V. ter
. a maior vigilancia espreitando não se escape, e tratando de interceptar-lhe dos navios aquelles que possa acommetter a salvo,
continuando na execução d'esta ordem em quanto podér conservar
em vista as embarca9ões inimigas.
COCHRANE.
Dada a bordo do Ped?'o ·PTimei1·o,
em l de Julho, 1823.

Ao Capitão Taylor, do Nith.erohy, dei _álem d'isso
instrucções para c9ntinuar a caça em quanto julgasse
praticavel o tomar ou destruir os navios inimigos,
fazendo os maiores esforços para incapacitar os 'que
levassem tropas a bordo ; -·e como ~ra necessario ,
occupar a Bahia depois de evacuada, ordenei aos
Capitães Beaurepaire e Thompson, que havendo.
apresado ~ incapacitado · quanto podessem, volv~ssem\,
logo á Bahia, e tomassem posse; para· cujo fim se deu \
\
a seguinte ordem ao Ca~itão Beaurepaire : Depois que tenha cumprido a ordem precedeu {), dev~riL y ..
voltar ao porto da Bahia, toma;ndo na minha ausencia ~ comnianáo
da divisão naval, e será da sua obrigR9ão verificar a n\tureza \_das
cargas dos navios neutros actualmente no porto da m e~~a cida1de,
ou que depois. tenham entra1o, pois se diz, haverem muitos navios
neutros embarcado em grande quantidade fazenda que illeg~li)lent~
foi transferida a taes embarcaç;ões neutras depois do bloqueio;t,para o
. fim de ser fraudulentamente occultada. · Tudos os navios e fazenda
'
1\
em circunstancias taes devem ser detidos e suj eitos a investig'ação
legal nos tribunaes de pres~s de S. M. ffnperial. V. terá plEmo
direito de exigir tal investigação, e ainda que os neutros possam
I
clamar contra isso, não podem legitimamente oppor-se aos seus
prqcedimentos n'esse particular-avisadam,ente praticados.

-
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Esperando-se todos os dias na Bahia uma fragata Po_rtugueza,
assim como outras embarcações de Portugal e das colonias Portuguezas, será de aconse-lhar, para melhor ensejo de tomar
esses navios, o arranja!· com o General e Commandante em Chefe,
que se mostre a bandeira Portugueza pelo menos no forte ou bateria
de fora ao apparecerem essas embarcações, e outras de nacionalidade
duvidosa.
Continuará V., no serviço assima indicado até novas ordens
minhas, ou do Ministro da Marinha, com quem V. se. communicará,
remettendo-lhe copia da presente ordem.
COCHRANE.

Tenqo sabido que grande numero dos habitantes
mais influentes estavam para sahir da Bahia com
a esquadra-e não desejando envolvei-os nas ~onse
quencms da guerra- dirigi á Junta da Bahia a
seguinte acautelação : SENHoREs,
Constando-me que se intenta abandonar a cidade
da Bahia, sem promessa alguma de não emprehender novas
hostilidades contra os subditos e . territorios de · Sua Magestade
Imperial, e como V.V. poderám fazer pouca idéa da difficuldade
que haYerá na retirada.:_que lhes poderá ter sido representada
como praticavel-devo, por humanidade, acautelai-os contra a tentativa de ausentar-se por mar, a menos que nos entendâmos perfeitamente sobre as futuras intenções das for9as navaes que possam
acompanhar a V.V., mas ~s quaes nada tenho que suggerir.
Digo-lhes, porem, tenho a meu dispôr vantagens que poderám ser
fataes á sua evasão, e se depois d'esta advertencia, V. V. saírem por .
mar, não têm que me imputar culpa na destruição de passageiros,
p~· · quanto no escuro da noite é impraticavel differençar os
navios em que possam haver embarcado. Se, depois d'esta noticia,
V.V. se embarcarem, ou continuarem a embarcar-se, muito o hei de
sentir, porque sempre desejei que os périgos da guerra se limitasse.m
á profissão militar e naval.
COCHRANE.
· A' Jul).ta da Bahia.
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Ao General Madeira, Commandante das tropas
P01'tuguezas, escrevi do modo seguinte:Constando-me que V. está para embarcar as forças militares do
seu commando, com vistas de transportar-se a alguma das províncias
do Norte, obriga-me a humanidade a declarar-lhe o meu dever, bem
que penoso, de tomar todas as medidas a meu alcance para
desmantelar quaesquer transportes que tentem dar á. vela da Bahia
no comboy dos vasos de guerra. Que tenho os meios de cumprir
este dever, a despeito dos navios de guerra que possam tentar
ele obstruir minhas- operações, é facto de que nenhum official
marítimo duvidará- mas que V. como simples militar não verá
tão claramente. Se, depois d'este aviso, eu fôr obrigado a .
recorrer ás medidas a que alludi, e se por essa causa numerosas
vielas forem sacrificadas, ficarei absolvido de consequencias taes, que
de outra sorte nuito pesariam sobre o meu animo.
(Assinado)
COCHRANE·.
Ao General MADEIRA.

Ao Almirante Portuguez dirigi a communicação
seguinte:ALMIRANTE, .
\1
\I
Escrevi á Junta e ao General commandante da força \
militar, sobre particulares que julguei do meu dever submetter á sua
.
I
consideração. A V., como homem da profissão', naqa tenho que
suggerir ou requerer-e só vqu exprimir-lhe a miiJ~a cori'~•icção
de que, por humanidade, V. dará sobre as minha cartas. tal
opinião professional-caso seja a esse respeito consultado \ qua1 se
\
deve esperar de um official marítimo ela sua experiencià.
·
(A ssinado) . COCHR\_NE.
Ao ,/\!mirante da Esquadra Portugueza.
'I
8~"

\

No dia 2 de Julho, toda a força Portngueza, 'tl.av~1 \
1
e militar, levantou ferro,, e <leu á vela-indo as troHa~'
em barcaclas em transportes · armados e em . gross0s
navws mercantes, ao mesmo tempo que outras
embarcações iam cheias de fan1ilias Portuguezas e de
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sua fazenda-havendo mettido . a Bordo quanto era
movel_:com a maior confiança na protecção da sua
armada. Como só ~e achavam presentes a capitânia e
a Maria da Glm·ia, não fizémos tentativa de atacai-os
ein quanto saiam a b.oca do rio, ridiculizando elles
sem duvida os meus avisos communicados á Junta e
aos officiaes commandantes.
N'isto porem se enganavam ; pois que tudo se
achava prompto, tanto a bordo da capitânia como da
lJ!aria da Gloria, para dar caça immediata, logo que
a totalidade se achasse fora do porto; bem que não
era minha tenção-como sem duvida entenderam das
minhas cartas-ir atacar treze vasos -de guerra e
numàosos transportes armados, com sós dous navios
meus, em quai1to aquelles se achavam dentro da barra;
mas uma ve~ fora, as superiores 'qualidadés veleiras
de nossos dous navios nos habilitariam a inquietar
e perseguir os contrarias com impunidade:
Como o brigue mercante, Coronel Allen, que~ nos
tinha trazido de Chili, se achava ainda com-nosco, e
como o mesmo se podia utilisar em tomar -conta das
presas, adoptei-o para a marinha Brazileira com o
nome de Bahia, nomeando o mestre d'elle, o Capitão
Haydon, nà patente de capitão-tenente.
Em quanto os Portuguezes iam saiudo, escrevi e
expedi ao Rio de Janeiro pela escuna Libeml, a
seguinte cartà ao Ministro da Marinha:Pedro F?·imeiro, diante ela Bahia,
. 2 ele, Julho, l 823.
Tenh~ a satisfação de participar a V. E. q~1e a
esquadra inimiga evacuou hoje a Bahia, não lhe sendo mais possi-
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vel o valer-se de seus recursos por mar. Os seus navios de guerra,
consistindo em treze velas de varios lotes, e muitas embarcações
mercantes grandes cheias de tropa, estam Sifindo agora da bahia.
É minha tenyão perseguil-os em quanto pare9a util fazel-o. Esta
náo e a JJtlaria ela Gloria sam os unicos dous vasos á vista do ini·
inigo, tendo a Oa1·olina sido obrigada a volver ao Morro, em ponsequencia· de haver perdido o mastaréo, e o Nitherohy não tendo
ainda reunido. Espero poder na minha proxima carta dar a V. E.
conta de objectos ulteriores que o inimigo tenha em vista, e que,
sejam quaes forem, tratarei de frustrar.
(Assinado)

COCHRANE.

Aos commandantes das outras embarcações mandei
a ordem seguinte, quando vieram reunir-se nó perseguimento:Não convindo enfraquecer-se a esquadra, e sendo impossível dar
~fficiaes e guarni9ões aos navios que possam cahir em nossas mãos,
deverá V. adaptar o seguinte plano para segural-os, isto é, mandar
á gente que for nas lanchas aqordar os navios inimigos, que leve
sufficiente numero de pés-de-cabra, para romper-lhes as pipas de '
\\
agoa, deixando-lhes 'd'esta sómente a que baste para, a meia ração,
tornarem á Bahia, a cujo porto V. lhes ordenará de immediatamente
I
regressarem.
Sendo os papéis dos mesmos navios essenciaes para dbstificali este
ou qualquer outro acto hostil, terá o official abord~~te esp~cial
cuidado de apoderar-se d'elles.
\
'
1
COCHf\ANE. _

\

Ordenou-se, álem d'isto, que os mastros de\ todo~
os navios com tropa que podessem abordar-se, foss~ m ,
cortados o bastante para impedir que se escapasserp.dando-se-lhes ordem escrita para voltarem logo á "·
\
Bahia, sob pena de serem tratados com grande severi~
dade se fossem apanhados em algum outro rumo. '..
Singular como parecerá tal ordem, foi obedecida em

\
I

;

l.
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muitos casos, e assim os navios apresados navegaram
a metter-se por si mesmos em nossas mãos.
A esquadra Portugueza corp.punha-se : -do Dom
João _VL, de 74 (peças); Constituição, ·so; Perol~,
44; Princeza Real, 28; Calypso, 22; Regeneração,
26; Activa, 22; Dez de Feve1·eiro, 26; Audaz, 20;
S. Gaulter, 26; Principe do Brazil, 26; Restauraçfjo,
26; Conceição, 8; com de sessenta a setenta navios
mercantes cheios de tropa.
Logo que se acharam de todo fora do porto, cahi- ·
mos sobre os navios mais trazeiros, incapacitando~lhes .
os mastros grande e de mesena, de maneira que lhes
fica:sse difficil o navegar excepto com vento em' pôpa,
o qual os levaria á costa do Brazil, e dando-lhes
ord~m de voltar á Bahia.
A capitânia e a Maria da
Glo?"ia continuaram então o perseguime~to, ma.s a
ultin:la achando-se empregada em vigiar as presas,
no dia seguinte estava só o Pedro Primeiro entre o
comboy do inimigo.
No -dia immediato, 3 de 'Julho, chegaram a Caro?ina
e o Nitherohy, como tambem o Coronel Allen. As
fragatas tomaram uma ·quantidade de navios mercantes, pela maior parte cheios de ' famílias Portuguezas-achando esta pobre gente á sua: custa que as
minhas advertencias não foram ameaças vãs, ainda
que sem duvida tinha sido induzida a ridiculizar o
aviso pela falsa confiança que poséra em sua
esquadra nacionaL Tomaram-se muita~ presas, e
fechan~o a noite desappareceram da vista as fragatas
com os navios tomados.
Facil houvera sido á capitânia tambem o haver
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feito presas, mas d'isso me não importava eú-sendo
o meu grande objecto impedir o inimigo de desem·
barcar tropas n 'outra parte; e com estas vistas determinei seguir de perto os navios de guerra e os
transportes-deixando ás fragatas Brazileiras exercitar
sua propria discrição no incapacitar do combqy.
Poderá considerar-se acto de temeridade o dar assim
um só navió caça a treze; mas atulhados quaes iam
de gente, e, como eu sabia, faltos de mantimentos,
sentia-me segur.o de conseguir o meu intento.
Grandemente vexado o inimigo pela nossa perse..
verança em o seguir, e mais ainda pela perda de
tantas embarcações do comboy, deu caça, na manhã
do dia 4, com toda a sua esquadra, á capitânia 't r atando de a cercar, e uma vez fomos perseguidos tão
de perto pelos lados, que corremos algum -risco de ser torneados, mas o manfjo e superiores qualidades
veleiras do Ped1·o P1·i1neiro fizeram com que lhes '1 •
I
~~
illudisse as manobras' e saísse a salvo. Ao ver isto a \.
esquadra Portugueza, . aehando · inuti\ prosseguir a '\'
caça por majs tempo, deu-nos uma b~nd~ que não
fez prejuízo, e tornou a t9mar a sua posiçã~ \á vist'h do
comboy, ao qual nós immediatam~nte c~h\inuá~?s
a dar caça como ant~s, e logo que chegou ~ noitcç;
nos lançámos no meio d'elle atirando á 'direita e á '
esquerda até que os nr vios mais perto viera.~. á \
·falia, e então foram . abordados-cortaram-se-lhe§~- os '.
mastaréos-inutilizaram-se-lhes as enxarcias- deita~\ \
ra~-se-lh e s ao mf(r as ;umas - e se ·obrigaram b,s
officiaes a dar palavra de não servir contra ? Brazil
\

..
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antes de regularmente serem trocados- caso que não
era muito provavel succedesse.
Continuando a seguil-os de perto-logo que entrou
a noite, repetiu-se este modo de atãque, e tomámos
um navio Russo cheio de tropas Portuguezas, o qual
incapacitámos da mesma forma. Dos navíos mercantes ·a nosso ' alcance não fi.zémos , caso, porque seria
impolitico enfraquecer a equipagem da capitânià
mandando guarnecer as presas, ao mesmo tempo que,
não tendo nós mais visto cousa alguma do resto da
esquadra Brazile\ra, não havia outros meios de embaraçar-lhes o escaparem.
A·prudenciá de conservar inteira a equipagem da
capitânia, se exemplificou bem agora. ;Depois de
haver tomado posse do' transporte Russo, ao luscofusco, observei meia duzia de navios grandes destacarem-se do grosso do comboy, e suspeitando alguma
b.oa razão para este movimento, immediatamente dei
caça. Bem que largassem todas as velas, alcançá- .
mol-os na manhã seguinte, e fazendo mira a uma
grossa embarcação construída como fragata, cheia de
tropa, fi.zémos-lhe fogo até que veio á falla. Abordando-a encontr;\mos ser o G1·ão-Pm·á, contendocom as outras- uma divisão de alguns milhares de
tropa destinada a manter a autoridade Portugueza na
província do Maranhão - cousa de que, a dizer a
verdade, eu tinha sido informado na Bahia. Os
sinaes particulares e instrucções do almirante Portu- '
guez-tirados ao. capitão do Grão-P(11·â, pelo tenente
da Capitânia, Grenfell -me instruíram de todo o
arranjo , que felizm ente foi assim frustrado.
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Sendo importante o não deixar que tropas algumas
se escapassem, o Capitão Grenfell teve ordem de
incap~citar o Chão-Pará, cortando-lhe os mastros
grande e de mesena, lançando as armas e munições
ao inar, apossando-se das bandeiras dos regimentos,
e obrigando os o:fficiaes, como antes, a dar palavra
de não servir contra o Brazil. Feito isto, abordaramse successivamente os . outros transportes, e se incapacitaram, tanto quanto pôde conciliar-~e com os não
deixar em positivo naufragio !J.O meio do mar; porque
com a minha só náo, o haver guardado prisioneiro um
corpo , tão numeroso de tropas era manifestamente
impossível.
Tendo o brigue Bahia apparecido opportuname~te
á vista, fiz apprehensão em quatro dos navios com
ti-opa, e ordenei ao Capitão Haydon levai-os a Pernambuco, ao Presidente 4e cuja província escrevi a
carta seguinte:\
lu"~

l

e

P,edTo -P?·imeiTo, 7 de Julho, 1823.

Ex"~ SN~

.

I

1

\

O abandonar o inimigo a Bahia em consequencia
do rigoroso bloqueio - e o apresamento de metade.' do. ~eu exercito,
.
I
\
"
com bandeiras, artilharia e petrechos, sam s uccess o ~ que v., E.
estimará de saber. Parte dos officiaes apresados e\ 'das tropas
mando eu pôr á disposição de V. E., tendo promettido ~e seria:p1
bem tratados, segundo se deve j ustamente esperar do alto \caract~\·
do Governo de. S. M. Imperial~ e da pratica usual e~/todo~ os \.
Estados Europeos. Tenho a requerer a V. E. que os faça desem- ~
~\
I
barcar. sem demora.
\\
1
Precisamos marinheiros para concluir a guerra. Se V. E. con~ '
1\
ceder 24 duros de ·premio por homem, como no · Rio se fez
(debitando esse custo ao Governh fará um serviço essencial ao seu
paiz. Não digo marinheiros Portuguezes-que sam m1m1gos ;·I·
mas babeis marujos de qualquer outra nação, e apenas preciso '
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dizer, que, por conhecer o caracter da gente, preferiria marinheiros·
Jnglezes ·a outros quaesquer.
.
.
'
Provavelmente hei de ter a honra de fazer em breve o. conhecimento
de V. E., po~·em dependerá isso de cireunstancias que não está em
meu poder o dominar. Se podérmos ir ahi, permitta-me ' V. E.
advertir, que muito contribuiria para a saude da minha equipagem
ter prompto um sortimento de provisões frescas, e frutas, especialmente limões e laranjas. Espero que V. E desculpará a minha
liberdade em mencionar estas cousas, pois que a saude da gente
importa aos interesses do Imperio tanto como os navios de guerra
mesmos.
Tenho a honra de ser, &c.,
Mandado pela Bcthia, ·Capitão Haydon.

. COOHRANE.

Pela mesma opportuna occasião mandei o seguinte
officio ao Ministro da Marinha:lLL"~

e

Ex"'~ SN~

Tenho a honra de participar a V. E. que metade
do exercito inimigo, suas bandeiras, artil~1aria, munições, petrechos ~
bagagem, foram apresados.
Vamos ainda em perseguimento, e
trataremos ele interceptar o resto das tropas, depois nos occuparemos dos vasos de guerra, os quaes teriam feito o meu primeiro
objecto a não ser que, procedendo assim, houvera escapado a
força militar para occasiónar ulteriores hostilidades contra o imperio
do Brazil.
Tenho ·a honra de remetter, ,de pôr aos pés de S. M. Imperial,
quantas bandeiras do inimigo tivémos tempo de tirar-lhe, e
brevemente mandaremos o resto.
Os navios tomados sam grossas e hellas embarcações, veleiras,
e assemelhando, na apparencia, navios de guerra. ·
A esquadra Portugueza, e outros navios armados em guerra, tenho
toda razão ele crer qtle vam rumo de Lisboa. Verifiquei tamberú
pleuai:nente como os transportes com· tropa que se ela sua esquadra
seRararam durante a noite eram destinados ao Maranhã:o.
Tenho a honra, &c.

e

A S. E. O Ministro ela Marinha .

OOOHRANE.
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Voltámos então ao perseguimento, mas levantandose tempo de nevoeiro, não tornámos a avistar o inimigo
até o dia 11, quando pareceu tinha recobrado o GrãoPará. Sobrevindo porem calmaria, nada se pôde -fazer
até ao dia 14 que atravessámos a linha Equinoxial em
Long. 33-30, e fomos direitos aos navios de guerra,
mas achando-os todos juntos, .considerá mos prudente
differir ataque até que viessem a separar-se.
No dia 15 continuaram reunidos, não nos dando
opportunidade para fazer-lhes mal, e com tudo não se
resolvendo a nos atacar, bem que fossemos um;:t embarcação contra treze. No dia 16, ás 3 da manhã,
largámos todo pano e entrámos pelo meio d'elles,
dando uma banda sobre uma das fragÇttas a meio #ro
de mosquete com eviclente effeito, poisque, pelo damno
recebido não respondeu ao nosso fogo. Ao virar
para dar-lhe a outra banda, a /nossa vela grande se
rasgou em duas, e mettendo-se a noite, deixátnos o'\\
perseguiemento em 5 gráos de latitude Norte.
''
O meu objecto n'isto foi-que tendo nós tomado
Parte sómente dos navios corri tropa ,'destinàdós ~o
\\
'·'
Maranhão, era muito possível-ficando aquelle porto
a sotavento-que o resto pouvesse todavia ch\gadv\~o
seu destino ; e visto ainda alli existir a aufori?ad~
Portugueza-assim como em todas as provinc~as do't
Norte-poderiam de novo haver sido armados' e ;{3qui- \
1
paclos. Álem d'isso, as instrucções do almirante Por- .,
tuguez eram, que em ca:,so de separarem-se, o p~nto\\\ '
.\
de reunião fosse diante da ilha de Fernando de No~
ronba, junto da qual viémos dar com elles alguns dias,
depois; de modo que tínhamos bons fundamentos '.
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para prever a possibilidade de que ainda chegassem a seu destino original. Por tanto, em vez de
seguir por mais distancia a esquadra inimiga, julguei .
-que melhor serviríamos - a causa do Brazil partindo
duplo objecto
em direitura para· o Maranhão, com
de _ anticipar-nos ,ao chegar das tropas inim!gas, se
tentassem lá ir-e, se fosse praticavel, reduzir a província a reconhecer a autoridade do Imperador; procedimento que, a pesar de não incluído nas minhas
ordens, era, segundo eu entendia, 'de grande impor~
tancia. N'esta conformidade, deixa~do a esquadra
Portugueza e -o comboy, durante o escuro da noite, ,
mettemos prôa direitos ao Maranhão.
Assim foram as províncias do Norte -preservadas
dos desígnios d'este armamento, que-.-felizrríente para
a consolidação do Imperio-eu tinha podido frustrar;
de sorte que a causa da independe'ncia ficou em liberdade para desenvolver-s~ em toda sua extensão. É
satisfactorio recordar o facto, que toda a força militar
foi apresada ou dispersada, e seus objectos ttanstornados-por um só navio-sem perda de um só homem
da nossa parte-ou sem custar ao Governo Imperial
um só duro de gasto addicional; ainda que, quando
partimos do Rio de Janeiro, se acred~tava -que taes
objectos só poderiam e:ffeituar-se á custa de expedições
dispendiõsas navaes e militares combinadas.
Durante esta caça, c?mo disse, não reputei
objecto nacional o fazer presas, ainda que tomámos
muitas-pois que -houvera sido necessario destacar
offi.ciaes e maruja para tal fim, diminuindo com
isso nossa effi.ciencia para o de annexar aquellas

o
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províncias onde a autoridade Portugueza estava ainda
intacta; para effeituar o quê-posto que resultado
semelhante não fosse esperàdo pelo Governo- eu
tinha formado planos durante o pers~gúimento. Considerando que melhor se zelariam os interesses do
Brazil com expulsar o inimigo restante, por isso
me abstive de tomar posse de muitos navios valiosos,
aliás inteiramente a mercê nossa~ainda que oprocede1·
assim, então (antes da expe1·iencia que depois tive da
Mesa do Almirantado), parecia importar grave perda
pecuniaTia para mim, para os officiaes, e para as
equipagens. Tal sacrificio nos houvera devido assegurar melhor tratamento doque subsequentemente
usou com-nosco a Administração de um paiz duja ·
completa independencia 'fôra d'esta sort~ conseguida
por sacrificios pessoaes nossos.
Os meios de intimida1;ão para expulsar os 'Portu-:guezes da Bahia-o perpeguimento da frota inimig~l~
-o incapacitar os navios com tropa destinados ao
Maranhão-actos inteiramente álem das instrucções \
- Imperiaes-não só liberteam do in~nligo a,.~ provipcias \
\
do Norte, mas, como 1a fica dito, po'tl~aram . ao
Governo Brazileiro as é,lemoras, gastos, e ~ncertezas
de fortes expedições.
\
Estes serviços-emprehendidos merame11 e · sob
minha responsabilidade propria-produzir~m Çonse~';_
quencias as mais beneficas para a futura ca:heira
do Imperio Brazileiro, cuja integridade assegurar.~til'
de um golpe, ou pode melhor dizer-se, sem um golpe,
quando nenhum de m' gnitude alguma houve que
dar ; havendo o medo ros brulotes e a certeza con-

l.
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cebida--pela visita nocturna da capitânia em 12 de
Junho-de que o meu · preparo se achava completo
para fazer uso dos mesmos, determinado o Almirante
Portuguez a salvar a sua esquadra com evacuar a
Bahia.

64:

CAPITULO III.
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DE IND~PENDENCJA

ORDEM ;\.s TROI'AS PORTUGUEZAB DE EMBARCAR·SE-,-BYMPTOMAS DE DE SOBE DECER Á ORDEM-PRAZER

DO

POVO

AO

.TORNAR-SE

LIVRE-ELEIÇÃO DB
I

GOVERNO PROVIBORIO-CARTAS AO MINISTRO DA MARINHA,

A 26 de Julho, chegou o Pedro Primeiro ao ~no
Maranhão, e-sabendo pelas instrucções do Almirante
Portuguez achadas nos transportes de tropa abordados
na caca, que se esperavam refor~os-arvorámos -a,,
. bandeira Portugueza, com vistas de fazer crer que a \'.
capitânia pertencia áquella nação, e 1havia chegado
para lhe sustentar a causa,. As autoridades, enganadas
por esta astucia, mandar~m um brigu~ d'~ uer~1ao Dom Miguel, Capitão Garção-com \ fficios e
congratulações por nossa feliz chegada! mas o' omm~n
dante foi desagradavelmente desenganado ach~ndo-s~
I
I\
a bordo de uma náo Brazileira.
Os officios instruíram- ~.·
I
me dos planos do inimigo e de suas intenções, ~. por \
elles vim a saber que já tinham chegado· alguns '
~
reforços, independentemente dos que foram inter- .
ceptados na precedente caça; mostrando assim a:
grande importancia que se dava em Portugal á \
conservação da saudavel e rica província do Maranhão.
.)

I
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Com grande sorpi"esa do Capitão Garção-ora
prisioneiro de guerra-offereci-lhe pôl-o em liber4_ade
e ao seu navi:o com a condição de levar c~r;tas fechadas
ao Governador e Junta na cidade-proposta que elle
cÓm gosto aceitou. Antes que partisse-por" uma
ficção que se tem por justificavel na guerra, e que,
na verdade, era necessaria em nossas peculiares circunstí:mcias, não tendo mais que uma só embarcação
para reduzir a província-foi devidamente impressionado-pela relação que se lhe fez de um numero
imaginaria de embarcações de guerra · ao ' hirgo,
acompanhadas por transportes carregados de tropa,
aos quaes a capitânia por mais veleira se haviapodido adiantar. Sendo o Capitão Garção homem
d~ mar e bem capaz de julgar das veleiras qualidades
do Pedro Primeiro, faéilmente se deixou impressionar
por esta histeria, e tornou para a cidade com as
noticias de uma força irresistivel que vinha ·desembarcar para subj ti gal-a.
As minhas cartas ao Governador e á Junta el!'am do
·mesmo theor; por que-como já notei-·-tendo um só
navio, precisava impressionar-lhes ·a imaginaçãode que uma armada e um exercito estavam á inão
para acrecentar aquella província ao Brazil. Como
este- é o s6 caso de que tenho conhecimento em que "uma· força militar com a província por ella defendida,
se rendessem a um estratagema d'esta natureza,
appensarei os documentos por meio dos quaes tão
desejavel resultado se effeituoú..
A D. Agostinho Antor~.io de Faria, o commandante,
escrevi assim : F

, .......

66
Pecl?·o P?·i?nei?·o, 26 de Julho, 18::23.

As forças navaes e -militares debaixo do meu
commando, não me deixam duvidar do.bom exito da' empresa em que
vou empenhar-me, para libertar elo estrangeiro, clominio il província
elo Maranhão e deixar ·ao povo a escolha de governo, ela mesma
forma que os habitantes de Portugal decidiram a respeito da sua
co~stituição . Da fuga das forças navaes e. militares Portuguezas
da Bahia já V. está informado. Tenho agora que noticiar-lhe a
tomada ele dous terços elo§ transportes e tropas, com todos seus
petrechos e ·munições.
Auciosamente desejo evitar o ter que deixar cahir desenfreadas sobre
o Maranhão as tropas Imperiaes ·cla Bahia, exasperadas como estam ·
pelos prej uizos e crueldades exercidos contra ellas e contra seus
compatriotas, assim como pelo saqueio elo povo e das igrejas na Bahia.
Fica a V. o decidir se convirá exasperar ainda mais os habita1~tes
cl'estas províncias por uma resistencia que ,me parece inuti!'~ e
prejudicial ao mesmo tempo aos melhores interesses de Portugal e
do Brazil.
Inda que não seja costume entre as nações Europeas o receber ou .
respeitar. bandeiras parlamentaria.s, vindo por embarcações a1:maclas, ~'
todavia, como vimos aqui com objectos muito assima ela apprehensão \,
do brigue ele guerra que acabamos ele pôr em lib,~Jrdade, respeitei a \ ·
bandeira, na esperanca de que tal moderação 1 facilitará aquella
\
'
I
harmonia que todos devem desejar exista entre os-• gove\ nos clo"Realpai e do Imperial filho; e pro1edenclo assim, não faço mai~ q~e
prehencher as b~nignas intenções ele Sua Magestade Im~~ial.. . \
Esperando a sua resposta,
'·
Tenho a honra, &c.
COCHR' .NE. . \\
A D. AGOSTINHO ANTONIO DE FlcRIA,
~\ \'
Commanclante das Forças Portuguezas.
\

,,

I

\

'

1

)

A carta que segue foi ao mesmo tempo mandada á\ ,
1
·
Junta Provisotia-: l
· Ill"~" e

\\

Ex"~s SN~s

As forças de Spa Magestade Imperial_ o Imperador
elo Brazil, tendo libertado a cidade e província da Bahia dos inimigos

I
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da independencia-em conformidade com a vontade de Sua Mages~·
tade Imperial, de que a bella provip.cia do Maranhão seja tambem
livre-apresso-me a offerecer agora aos opprimidos habitantes todo
auxilio e protecção que neces~ite~ contra um jugo estrangeiro;
· desejando effeituar o libertai-os, e abraçai-os como irmãos e amigos.
Se houvesse, todavia, alguns que-por motivos ínteressados-se
opposessem ao resgate da sua patría, fiquem certos que as forcas
.
'
navaes e militares que expulsaram do Sul os Portuguezes, estam
promptas a desembainhar de novo a espada na mesma justa causae uma vez desembainhada, o resultado não pode ficar por muito
tempo duvidoso.
Por esta convido as -principaes autoridades a fazer-me conhecer a
sua decisão, afim de que ·a responsabilidade das consequencias-em
caso ·de resisteucia-se me não possa imputar ·a individa pressa na
execução do dever ~que terei a cumprir.

-

Tenho a honra de ser, &c.
A'

IllM~

e .Ex"'.'

COCHRANE.

JuNTA P .ROVINCIAL Do- MARANI'iÃo

O leitor poderá talvez concluir, que o fazer estas
ameaças era um tanto inconsistente com o ter eu um
só navio e sem um soldado só dentro ; e devo mesmo
confessar que tive alguma compuncção por este improvisado esboço de uma esquadra e exercito. imaginarias-mas a cousa er~- de extrema importancia.
De uma parte, se eu apertava com as minhas exigencias vigorosamente, havi~ probabilidade ·forte de
conseguir o que deseja~a sem effusão de sangue;
mas de outro lado, -se houvesse demora, o i'nimigo
acharia, dentro de um ou dous dias ao mais tardar,
que a só força era a capitânia, e e'ntão seria impossível
o adquirir o Maranhão. A sensa<;ão causada pela
evacuação da Bahia deu probabilidade ás minhas
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allegações, e augmentou a desanimação dos Portuguezes, de modo que a astucia saiu completàmente
bem.
Em resposta foram-me immediatamente mandadas ·
propostas de capitulação ; mas, por serem só condicionaes, me recusei a aceitai-às. Para dar mais
força aos termos ~ offerecidos, entrámos no rio-que
nunca antes d'isso fôra / navegado por uma náo de
linha_:_e ancorámos o Pedro P1·imeiro em frente do
forte.
No dia seguinte, 27 de Julho, a Junta,
accompanhada pelo Bispo, veio ·a bordo, e deram
todos a . sua aahesão ao Imperio, .?epois do que · a
cidade, fortes, e ilha se entregaram sem .condiÇQ\=S, posto que não sem subseq~ente hesitação, que se fez
desapparecer com um tiro de peça por sima da ci~ade,
~ depois do qual se mandoiu um parlamentario,, e se
cumprio com tudo o quE( eu requeria. Dese~bar- \·.
cando uma partida de foldados da marinha · para \\
\
manter a ordem, foi a bandeira Portugueza arreada
pelo Tenente Grenfell, que ·içou a band,e ira do Brazil "\
em seu logar.
~ ~ ·~1 .
Assim, sem força mil;it~r ou. correr sa~gue, ·.se
assegurou segunda província ao Imperio ; , f ão s~
prevendo, nem mesmo se contemplando, re~ultadq
tal nas ordens que se me communicaram, as íluaes~
eram de bloquear os Portuguezes na Bahia, ~ :de \
tomar ou metter a pique todos os navios que encon-\
ti·asse-nada álem d'isto havendo entrado na imagin<).- ·
· ~ do G overno.
.
"
çao
,\

Como- considerando as circunstancias em que ·me 1
achava -não havia tempo a perder em completar a

·l

.
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declaração da independencia, dirigi ás autoridades
civís as iristrucções seguintes:Pedro Primeiro, 27 de Julho, 1823.
Ex"'~" SN~s

Dá-me a maior satisfação que Vossas Excellencias tenham ádoptado um procedimento pelo qual se evitem todas ~s hostilidades, e
se estabeleçam sobre base segura e permanente a tranquillidade e
prosperidade d'esta provincia. A declaracão
,.., da . independencia do
Brazil sob Sua Magestade Imperial tranquillisará de uma vez o
animo publico, e dará occasião aos dignos e patrioticos habitantes
de proceder ulteriormente com devida formalidade e deliberação a
tomar os juramentos, e a eleger o seu Governo Provisorio.
Amanhã, por tanto,-o dia que mais cêdo é posssivel escolher- será
bom que a dita declaração se faça, tomando todas as precauÇões
necessarias para que a paz publica não seja perturbada por individuos, debaixo de qualquer pretexto.
(Assinado)

COCHRANE .

.Aos habitantes em geral expedi a proclamaçãõ
s_egui-n te :-· Ü PRIMEIRO ALMIRANTE DO BRAZIL AOS HABITANTES
't

DO

MARANHÃO.

É cJ:legado o fausto dia em que os dignos e patrioticos habitantes do Maranhão se acham habilitados a declarar sem
mais demora a independensia dõ seu paiz, e sua adhesão ao seu
patriotico monarcha, Pedro Primeiro, cuja protecÇão lhes adquiriu
o..glorioso privilegio de homens livres-o de escolherem a sua constituição _e decretarem as suas leis por meio de seus representantes
reunidos para decidir de seus proprios negocias em seu proprio
paiz.
Que a gloria d'este di~ naõ seja manchada por actos alguns de
excesso-mesmo filhos de enthusiasmo pala causaem que estamos
empenhados-deve ser o desejo de todo honrado e cordato cidadão.
A estes é superfl.uo dar conselhos quanto á sua conclucta ; porem,
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se houvesse alguns que, por qualquer motivo, perturbassem a tranquillidade publica, fiquem por esta advertidos, que estam dadas
as mais estreitas ordens para impor aos perturbadores o castigo
que seus crimes merêçam.
, Ó dar os ne·cessarios juramentos, e o eleger o governo civil, sam
actos que é preciso executar deliberadamente, e para isso fica
designf!.clO o l ~de Agosto. 'cidadãos l procedâmos grave e methodicamente, sem tumulto,· apressuramento, ou confusão, e celebre-se o
acto ele maneira que merêça a approvação de Sua Magestade
Imperial, e nada nos dê que lam entar, ou que corrigir.
Viva o Imperador e a Inclepenclencia e Constituição do Brazil.
(Assinado)

COCHRANE.

A' guarnição do Maranhão deu-se a liberdade, ou
de ficar ou de partir segundo quizesse ; no ultimo
caso, permittindo-se-lhe saída livre para a Europ~,
com bandeiras, armas, e honras militares. Dos naYio's
de guerra tomámos posse, dando aos officiaes e gente
a escolha, de entrar ao serviço do Brazil, ou de ac,eitar
as condições concedidas ao rxercitb.
\\
1
Como o povo do Brazil naturalmente se interessará \
em saber tudo o que conduziu ao complemento da
integridade do Imperio, aqui.vam em seg:ti~da os termos "\
concedidos á guarnição Portugueza.
' \\
'~
\
1\
PeclTo Primeiro, 27 de J ulho,\ 1823.
~:\

'I

Em resposta á sua carta de hoje, tenho a assegu r-lhe, ~
. . .que 1are1
~ . to dos meus es f orços para proteger as pessoas
• e a \\
pnme1ro,
propriedade dos cidadãos -do Mara11bão-á excepção de taes espepies '
de propriedade qne, provando-se pertencer a parte hostil, ficará.m,
segundo as leis da guerra, sujeitas á decisão dos tribunaes de ~
'
.
Sua Magestade Imperial; que a mesma indulgencia se observará1\ ,
respectivamente a todas as opipiões p0liticas passadas qual foi
vraticada sob o governo constitucional de Sua Magestade Fidelíssima
~

{
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D. João VI.; _e que todas as pessôas que desejarem ausentar-se serám
livres de fazel-o, com as formalidades usuaes.
Em segundo logar,-Fica V. E. em liberdade de partir para
qualquer outro paiz, ou de peJ·martecer n'este.
Em terceiro logar,-Os officiaes commandantes, officiaes supe~
ri01·es, e soldados da nação Portugueza, ficarám livres de retirar-se
para o seu paiz natal, ou para qualquer outra paTte; e poderám
embarcar com suas bandeiras, armas, e honras militares.
Tendo a independencia de ser ámanhã declarada, ·e os navios de
guerra agora no porto estando ainda com a bandeira de Portugal,
tenho a requerer-lhe o dar ordem -julgando ser V. E. quem n' isso
tem a autoridade necessaria-para aquella bandeii'a sé não içar a
bordo das ditas embarcações, afim de que a substituição d'ella pela
do Brazil se possa fazer da maneira o menos offensiva aos sentimentos dos o:fficiaes-todos os quaes, ou quaesquer cl'elles, podem
:ficar com a sua gente ao serviço do Brazil, ou considerar-se como
entrando no terceiro artigo relativo ao exercito.
· Tenho a exprimir o meu sentimento pela sua indisposição, que
me privou do prazer de vel-o ; mas, permittindo-o as circunstancias,
aproveitarei brevemente uma opportunidacle de apresentar-lhe
pessoalmente os meus respeitos.
COCHRANE.
(Assinado)
A D. AGOSTINHO ANTONIO DE FARIA,
General das Armas elo Maranhão.

No dia 28 fez-se a declaração da independencia
entre as acclamações dos habitantes em geral-não
se atrevendo os que lhe. eram oppostos a fazer demonstração alguma em contrario.
Era com tudo importante o desfazer-nos das tropas
Portuguezas antes que descol:5rissem a astucio. com
que tinham sido illudidas; pois, tendo passado já tres
dias sem nada apparecer de _minhas ip.1aginadas forças,
havia algum receio de. que tentassem recobrar a sua
precedente posição. Dirigi por tanto a carta seguinte
ao General Faúa : -
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Pedro P1·imei?·o, 29 de Julho, 1823.
Havendo a declaração da independencia · sido·
formalmente feita, e Sua Magestade Irpperial declarado Imperador
Constitucional do Brazil por acclamação do povo do Maranhãoimportante acontecimento que felizmente ha tido logàr, não só sem
desordem, mas, para honra,e credito dos habitaJate's, com a maior
harmonia e regularidade- é meu dever agora, como chefe militar
por Sua Magestade Imperial, ter cuidado em que nenhuma -interferencia ou intimidação militar de qualquer man.eira assombre ou
influa a escolha dos habitantes na eleição do seu governo prnvisorio.
Tenho, por tanto, a requerer a V. E. o dar ordem para que todas
as tropas Portuguezas que tencionarem valer-se das estipulações
do tereciro artigo convencionado a respeito dos militares se dirijam ~
ao Jogar designado, e alli aguardem os preparos que immediata:
mente farei para transportal-as a Lisboa.
Tenho de mais a pedir, que V. E. se sirva mandar-me u~a
lista exacta dos que desejam partir, e tambem dos que preferem
ncar e dar juramento como cidadãos Brf!.Zileiros.
Tenho a honra, &c., &c.
Ex"~ SN~

.

/

General A .. A.

DE

F .A.RIA..

,,

\I
'I

OOOHRA~E.

I

I

\

Estas instrucções for~m prompta:r:heri-~e cumpridas
pelo E:x-Commandante, e não se perdeu tempo em · • \
I
, \\
'
apromptar navios para receberem as tropa\S Port'u" de d~:J;r,_
'
guezas que desejaram aproyeitar a . permissãd\
á .vela para Lisboa. Esta brandura era berri poucd~~
mere_ci~a, por~u: as auto_rida~es Port~g~ezas til\~_am \
enchido as pnsoes de c1dadaos Brazileuos respeita- \
veis, que foram tratados com grande severidail€;';"
mas, por obvias razões, r u quer~a livrarwffie . ~o~ \
Portuguezes a todo preço.
. \
O meu seguinte passo foi prover á -devida administração de governo, e isto-I?or causa das facÇões que
I

·t
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depois se a?hou existirem-foi obra de infinitamente
mais difficuldade doque tinha sido a acquisição da
cidade. Offerecendo-me porem seus serviços alguns
dos habitantes · mais influentes, formei-os em uma
Junta provi OIJa; até poder-se providenciar governo
mais popular.
Obtida assiin a segur~nça municipal, embarcaram-·
se as tropas . Portu~uezas, no primeiro de Agosto,
ainda que Iião sem alguma difficuldade, porque, em
razão de não terem chegado a minha supposta armada
e exercito, alguns entre os Portuguezes começara:rp. a
suspeita! que tinham sido enganados, e muitos-apoiados pela milícia-- recusaram embarcar. A' vista -.
d'isto, mandou-se intimação, que se a convenção não
fosse immediatamente cumprida, se tomariam taes
medidas que tornassem desnecessario o transporte
para a Europa, pois que eu estava resolvido a que um
ajuste solemne não fos:;;e violaâo impunemente. Isto,
como uma ·grande porção das tropas estavam já a
bordq, .e ao alcance da capitânia; produziu o effeito
desejado nas tropas em terra, ainda que não antes de
eu ser obrigado a mandar o Capitão Crosbie com uma
grossa pa~'tida forçar que obedecessem e desarmar as
milicias, diligencias que executou sem derramar
sangue.
Effeituado o embarque, e desarmada a porção
estrangeira das milícias, de maneira que a cidade
ficasse entregue ás autorida4es civís, expedi, em 2 de
Agosto, uma proclamação declarando livre e desembaraçado o commerciq · do· paiz ; seguida esta, logo
depois, por outra, declaratoria da minha intenção de

.

\

-74
aceitar de consignatarios e outras pessôas, dous terços
do em que fossem avaliadas propriedades Portuguezas
sujeitas a confiscação-em ve~ de remetter os navios
toii\ados para o Rio de Janeiro; o que-pelo estado
da cidade, assim como pela falta de m~rinheiros para
tripular taes embarcações-era cousa impossível.
Aos habitantes da cidade havia eu tido cuidado de
conceder plena liberdade, exigindo, em trôco, perfeita
ordem, que foi mantida, assim como toda sorte de
propriedade respeitada; sendo sem limites o gosto
dos habitantes ao ver-se livres de um terrível systema
de exacção e prisões, qual, ao entrar etí no rio, se
estava praticando com inexoravel rigor pelas autoridades Portuguezas para com todos os suspeitos.\ de
.
\
tendencia em favor do Governo Imperial. Em vez de
retaliar-como seria agradavel aos que recentemente
haviam sofrido sob a ~ppressão-dei ordens para ·
se admittir juramento ~ Constituição, não s.ó ·aos,
1
Brazileiros, mas tambem a todos os Portuguezes que \
desejassem ficar no paiz e conformar.-s€) á nova ordem
de cousas; privilegio de 1ue se aprov~,itaram muitas 1
pessôas influentes d'aquel~a nação.
\~
'\.
No primeiro d' Agosto, os habitantes d\A.lcanlara
\~
fizeram declaração de adhenrem a Sua- M,a gesta\ e
Imperial, não obstante um boato cuidado~l;tment
circulado entre elles de que as tropas Por.tugueza~
no Maranhão iam recobrar a cidade. Uma segur~nÇa
da minha parte de que as tropas Portuguezas esta~1~fi\
embarcadas, e debaixo da artilharia da capitân"i'a,
.
\
assim como do fogo de suas proprias canhoneiras," que
se podia voLtar contra as mesmas tropas, e de que a
'

1

•

,\

1
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milícia Europea estava desarmada, em breve dissipou
todos os motivos de susto:
Sendo pouco satisüwtorios os procedimentos da
Junta Provisional temporaria, especialmente com respeito aos seus d.esejos de retaliar sobre os Portuguezes,
determinei-me a encorporai· um Governo mais popular,
ainda que, por emquanto a eleição tinha, de necessidade, que limitar-se aos habitantes da cidade
sómente. Por conseguinte, no dia 8 de Agosto, menos
de quize dias depois da mü1ha · appárição á barra do
porto, foi pela população eleito um Governo Provisorio,
e a cidade com a província incorporadas ao Brazil,
acrecendo para a nação a vantagem de augmentar
em perto de um milhão de duros o rendimento
annual do Imperio.
O primeiro acto do novo Governo foi dirigir uma
carta congratulatoria a Sua Magestade Imperial,
explicando como se houvéra muito antes abraçàdo
a · causa Imperial, a não ser pelo receio das tropas
Por.tuguezas. Eis aqui um extracto da dita carta:(Retnultwção.)
Qual foi a nossa alegria· quando inesperadamente vimos o Ped1·o
P1·'i?neiro vir· intimar ao nosso porto que se rendesse ! Oh 26 de
Julho de 1823 ! . Dia tres vezes feliz, tu serás conspícuo nos annaes
da nossa provincia, como os ser.ttimentos de gratidão e respeito
inspirados pelo illustre Almirante mandado em nosso auxilio pelo
melhor .e mais amavel elos Monarcas ficarám profundamente gravados
em nossos corações e nos da nossa posteridade. Sim! augusto
Senhot' ! a sabedoria, prudencia e gentís maneiras de Lord
Cochrane ham contribuído ainda mais ao feliz exito ele Jiossas
difficuldades políticas, doque me~mo o temor da sua força. Ancorar
em nossa barra-proclamar a inclepenclencia-aclministrar juramen·
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tos de obediencia a Vossa Magestade - suspender hostilidades em
toda a proTincia- providenciar governo eonveniente - ·chamar á
cidade as tropas de fora, mas só em numero sufficiente para asse. gurar a ordem e a tranquillidade- abrir communicação do interior
com a capital-prover esta do necessario- e restituir a navegação e o co~mercio a seu pri~tino estado - tudo isto, Senhor, foi
obra de poucos dias. Queira o Céo, que este nobre chefe ultime
a gloriosa carreira de seus trabalhos políticos e militares com igual
felicidade e successo, e que sendo Vossa Magestade Imperial tão
bem servido, nada I;Uais seja pí·eciso para immortalizar o admiravel cÕmmandante, não só nos annaes do Brazil, mas nos do
mundo inteiro.

Aprehendeu-se grande guantidade de fazenda publica e do G overnd, em conformidade com a proclamação Imperial, e acrecentou-se á marinha Brazi~<?ira
,,
üm brigue de guerra, o Dom 11-Jiguel, uma escuna\ e
oito barcas callhoneiras--álem de navios- mercantes,
alguns dos quaes foram aprop~:iados ao transporte d,~
ultima guarnição a Lisboa, sob condição de que se
restituiria o seu valor-- estipulação que nun'~a foi\
~umprida.
·
\ ·
Havendo-se tudo assim disposto satisfactoriamente, 1
foi o meu seguinte passo informar ' ~ Miinistro da
.
.
·--~\
\\
Marinh~ no Rio de Janeiro
dos meios extràordinro~ios
I
.
,,
1
pelos quaes se tinha alcançado posse da cidade e p ~
~ 9vi_ncia do Maranhão ; e para isso foram despach~d 's
os seguintes officios : - 1
.
,
\

(Reservado.)

Pe,dro P1·imeiTo, 8 de Agosto,

•

l

18~ 3 ~ ·

SNn.
. ~~
.
Pelos documentos pfficiaes que acompanham este v·rn'á
V.E., como para effeituar o obj epto que eu tinhá em vista no Maranhão, julguei conveniente fazer. acreditar
entre o povo e guarhicão,
.
I
.
, '
que tinha larga força á minha di~posição, e por tanto usei na minha

IllMo. e

{

Ex>w.

~

\
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correspondencia publica de expressões a que não· correspondiam
·as verdadeiras circuustancias em que intimei á cidade o render-se,
não tendo eu-de f~J.cto-outra força que a . d'esta só não, a qual
pela natureza do ancoradouro·podia a pena~ aproximar-se ao alcance
de tÍro de canhão-ao mesmo tempo que eu não tinha a bordo
nem soldado nem artil~eiro effectivo ; mas o medo que o Govérno
inimigo teve das tropas Imperi.aes da Bahia, que se persuadira
estavam a chegar á barra com o resto da esquádra, e a . subita
apparição de tão avultada embarcação como esta, . produ_ziram o
effeito que eu esperava, e é com a maior satisfação que agora
participo a occupação desta importante cidade e pr:ovincia, que se
conseguiu sem effusão de sangue, e ·e sem disturbio de importancia
àlguma.
· Logo que haja completado arranjos necessarios aqui, proponho-me
voltar ao Rio de-Janeiro, e ter a honra de informar pessoalmente a.
V. E. de todos os particulares.
Tenho a honra, &c.
COOHRANE.
- Ao Ministro da Marinha.

Transmitti com esta o seguinte officio : Ped?·o Pr·imeÍTo, 8 de Agosto, 1823.

lll"? e Ex"?

SN~

Tive a honra de informar a V. E. p~r officio diante
de Pernambuco, que havíamos tomado transportes contendo ametade
do exercito inimigo-que iamos em perseguimento do resto-e que
eu esperavá ulteriores vantagens.
Tenho agora ·a participar a
V. E. que, havendo . seg[lido a esq.uadra inimiga até ao quinto
grao de latitude Norte álem da linha, e até que, pela tomada
ou dispersão, o seu comboy foi de tal sorte reduzido que das
seten_ta embarcações só treze ficaram com os navios de guerra, e
como estes iam evidentemente rumo de Lisboa, sendo demàsiado
fortes para atacai- os 'proveitosamente com esta só náo-por se haver
separado na caça o resto da esquadr~ Brazil'eira-julgúei vantajoso
aos interesses do serviço de Sua Magestade Imperial, descontinuar
o perseguimento, e demandar, com toda a presteza· possível o
Maranhão, ond'3 cheguéi a 26 do passado.

)
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Tenho o gosto de participar a V.E., para satisfação do Governo
Imperiai, que o Maranhão se acha unido ao Imperio, havendo os
habitantes proclamado sua independencia de Portugal no dia 28, e
hoje elegido o seu Governo Provisorio. Embarquei para a Europa
as tropas Portuguezas, e a milícia está desarmada.
Tenho a honra de incluir copia da conespondencia que teve logar
por_esta occasião, com outros papeis e documentos. Achámos aqui
um bonito brigue de guerra-uma escuna-oito barcas canhoneiras,
e uns dezeseis navios mercantes Portuguezes.
Entre outras vantagens d'este importante acontecimento pode
mencionar-se esta, que ao mesmo tempo se forrou a despesa de uma
expedição mandada de proposito, e se acrecentou perto de um
milhão de duros ao rendimento de Sua Magestade Imperial.
Tripulei e guarneci o brigue de guerra, e mandei-o ao. Pará, para
intimar áquella cidade que se renda-offerecendo ao inimigo os
'\
mesmos termos que se lhe coúcederam aqui. A bella fragata no,va,
ultimamente lançada ao mal: no Pará, ainda não deu á vela para.
Portugal, e estou na esperança de na proxima participação que tenha
a honra de transmitir ou levar a V. E. commuuicar a nova agradavel'
de Sua Magestade Imperial não ter já inimigo, quer no mar que1;·
I
\
em terra, entre as extremidades elo seu imperio.
1

.

~

I

Ao Ministro ela Marinha.

\

Tenho a honra, &c.
'· COCHRANE.
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CAPITULO IV.
O CAPITÃO GRENFELL ~IANDADO
A

JUNTA

PEDE

IMPERIAL DOS

A

A INTIMAR

FAZENDA

MEUS

SllRVIQOS-REALISAÇÃO

TURI ASSU ENVIA A SUÁ ADHESÃO JUNTA-ESPErtA-SE
DO

QUE

DA

SE

RENDESSE---:"

MINHA- APPROVAÇÃO
FAZENDA

DINHEIRO TOMADO

NO

PERSEGUIÇÃO

PARÁ- MÁ
AOS

APRESADA -

EMPRESTA-SE

VOTO

DE

CONDUCTA

POit~'UGUEZES -

SEQUENCIA- MANIFESTAÇÃO DA ALEGitiA
MARQUEZADO -

PARÁ

;\

QUE SEJA ItESTITUIDO Á ESQUADRA-- 'l'OMA-SE POSSE

PARÁ-INSURitElÇÃO

MAitANHÃO- SUA

AO

APRESADA- RECUSA

DA

JUNTA

PASSOS

El\I

DO
CON-

NACIONAL- CONFERE-SE-ME

AGRAfoEC!MENTOS

PELA

ASSEMDLEA

MINHA CHEGADA AO RIO DE JANEIRO-SATISFAÇÃO PE"!<OS

O

GERAL-

MEUS SERVIÇOS '

-LADY COCHRANE VEM TER COMIGO.

Sendo agora a província do Pará a só que ainda
..
se conservava sujeita á autoridade Portugueza, era
importante apoderarmo-nos d'ella em quanto estava
em toda sua frescura o prestigio de nossa acquísição
do Maranhão; pois não tinham os ainda outra força
mais que a capitânia, a qual era alli necessaria para
·manter a ordem. Na ausencia de navio de guerra
Brazileiro, guarneci o brigue tomado Dom JJ,Iiguelmudando-lhe o nome para o de Maranhão- e o puz
debaixo do commando de um official habil e val~;mte,
·o Capitão~ Tenente ( hoje Almirante) Grenfell, merecendó toda a confiança de que havia de manejar
judiciosamente o negocio.
Era portadqr o Capitão Grenfell de uma intimação
minha á] unta e guar,nição do Pará, datada de diante
da barra, como se estivesse á mão uma força para
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apoiar as suas operações. Em resumo, teve instrucções p~ra empregar a mesma astucia afim de intimidar
a cidade que · tinha ·sahido bem no Maranhão- a
intimação para que se rendesse e os termos offerecidos
á guarnicão Portugueza sendo os mesmos em ambos
os casos. Recebeu de mais instrucções para segurar,
sendo possível, a fragata nova que acabava de ser
lançada ao mar para o serviço de Portugal, e se o
conseguisse, de pôr-lhe o nome Imperat1·iz, em honra
da consorte do Imperador-de tomar o seu commando
-e depois de submetter a cidade voltar ao Rio de
Janeiro com a presa. A natureza da missão do
Capitão Grenfell se verá pelos seguintes extractos das
ordens que lhe foram dadas:As ordens inclusas que vam em Portuguez poderá V. mostrar.
Vam como se lhe houvessem sidoI dadas á ' embocadura
do rio Pará
•
e alli datadas a bordo d'esta náo, que lá se suppõe ancorada; porque
é essencial o fa zer crer ao Governo do Pará que V. não v'em só,\
mas que existe á mão a esquadra prompta a cooperar. Porá pois V. ,
nas ordens em Portuguez a data do dia em que chegue á embocadura do rio. Porá tambem a mesma data nas cartas officiaes á
1
Junta, sem attenção á demora que possa haver em sub'i pelo r\q.
· 11as m
· t ençoes
l!!' •
\ ~. or meiO
·'\ aa
V. . perce bera' que as mm
sam eueituar

1

s~a~ pessôa· objectos pare~ que de o~tm sort~ seria preci~a ~~~m~ eà:jJedLgtw, e sam por tanto necessanas a maiOr prudenCJa e.,. Circurl ·1
pecção. Depois do resgate do P:uá, o grande obj ecto é s~gurar a
fragata. Se V. conseguir o tomar posse d'ella, e se achar falto de'
gente, poderá deixar o brigue para tripular a fragata. Tudo espero
I .
dos seus esforços e boa direcção para effeituar a entrega do Pará,
1
1

com todo o importante a Sua Maf _estade Brazileira.

·· '

Tornarei ao estado das cousas no Maranhão. Um
dos primeiros actos da nova Junta-a pesar de seus
altos elogios a meus procedimentos-foi o transmitti'r-

I
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me uma requisição de que a própriedàde toinada aos
Portúguezes fosse posta á disposição da mesma Junta.
A minha sorpresa á vista de pedido tal por homens a
quem eu tinha inesperadamente livrado da escravidão,
e elevado ao poder; cessou logo _que vim a conhecer
melhor as facções existentes entre elles. Agóra que
tinhão o poder na ~ão, ~videntemente ambicionavam
convertel-o· em proveHo proprio, representando-me
que se eu retinha a fazenda Portugueza no Maranhão, a fazenda dos Brazileiros· em·Lisboa-isto era,
as suas co~signações me1·cantís-seriall!- confiscadàs em
represalia, e que, por tanto, eu a devia restituir!
A isto respondi, que as presas feitas pela capitània
o eram em perfeito . accordo com os decretos de
Sua Magestade · Imperial, não menos que com qs
direitos dos. belligerantes quaes as leis das naçõe~ _os
definiam; de maneira que a sua requisição era directamente opposta aos decretos Imperiaes contra todos os
vassallos Po:rttiguezes, assim como contra todos os
. que co~tribuissem para o Brazil continuar debaixo de
jugo-estrangeiro. Lembrei ao mesmo tempo á Junta,
que tivera em meu p_od~r ·o imppr ás autoridades
Portug\lezas os termos que eu quizesse, mas que
havendo concedido ·OS' que julguei melhores para OS
·interesses : ~o Imperio a que me tinha ligado, pel:sistiria no ~ tratado qual 'se àcha':a, e se qualquer ·
tentativa s~ fizesse para evadil-o, seria dever meubem ·q ue penoso-fazel-o cm:nprir á força, responsavel
como-era a Sua Magestade Imperial.
· Esta amostra cl.e patriotismo n'uma corporação de·
homens :que pouco mais de quize dias antes estavam .
G

\
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presos- ou a ponto de sel-o, mas agora-para salvar
seus interesses em Lisboa-procuravain menoscabar
ao mesmo passo os decretos de Sua Magestade e as
minhas instrucções,_inspirou-me desconfiança de sua
aptidão para o governo da provincia-senao evidente
que se a capitânia deixasse o porto, elles interpretariam as funcções do Governo em favor de seus
proprios objectos particul~res. Por consequencia,
escrevi ao Primeiro Ministro, .Andrada, ,dando-lhe
conta do · que se tinha passado, e concluindo com o
seguinte parecer sobre os passos a dar para constituir
o futuro Governo em devida base:Peço licença para suggerir, por meio de V. E., respeitosamente
a S. M. Imperial, que em minha opinião, seria o mais conducertfe á
paz e prosperidade d'esta província,_o mandar alguma pessôa habil e
honrada toma~ em mií.o aqui a primeira autoridade ; porque-com
todo respeito. aos indivíduos que compõem a nova Junta, e aos qu,e
possam compôr ;Juntas seguintes--nenhuns me parecem possuir ou
talentos ou dotes necessarios para o bom governo do Maranhão.\
Poderei tambem acrecentar, que relações de familia, juntamente com
amizades particulares e políticas-não menos que inimizades,existem aqui a ponto que a pe11as pode falhar de vir a envolver a
província em dissensões internas,. a nií.o se prevenirem pelos mr ios
que respeitosamente suggiro.
'
lo

Tive pouco depois o gosto de receber as seguinte~
expressões de satisfação da parte de Sua Magestade
Imperial por meio do Primeiro Ministro : -

*

1

lLL"~

e Ex"~ SN~

Tenho presente a Carta reservada co·m que V.
me favoreceo, em data de 5 de Maio proximo passado. · N ella
vejo o detalhe da illustrada conducta de V. Ex~ depois da sua
sabida deste Porto, e as diversas difficuldades que V. Ex~ tem
Ex~

I

1
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encontrado, ás· quaes com grande magoa· contemplo, e creio difficultosas de vencer, por que se acham pela maior _parte de tal forma
enlaçadas com a. nossa situação politic?-, que só se desvaneceráõ
inteiramente quando o systema geral do Imperio estiver ,de todo
concentrado. Entretanto V. Ex~, não sendo mendos habil Polj.
tico que Guerreiro, e por outro lado gozando .da Confiança de Sua
Magestade o Imperador, está nas circunstancias de empregar todos
os meios, que estão a seu alcance e autorisação, para aplanar quaesquer difficuldades do momento, CJ.Ue se opponhain ao exito da sua
imp01tante Commissão. A este respeito refiro-me igualmente á
Carta Imperial, e ás demais providencias que uÍtimamente lhe tem
sido dirigidas sobre o contbeüdo nos Officios de· V. Ex~
Resta-me agradecer a V. Ex~ as suas interessantés communicaçoens, de que me aproveitei para conseguir as novas provideneias;
e -rogar-lhe se persuada de que sou cpm particular estima, e perfeita
consideração.
De V. Ex~
Atten to Venerador e criado,
JOZÉ-BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA.
Rio de Janeiro 12 de Julho de 1823.

Continuando a Junta em sua desarrazoada exigencia,
embarcou-se a bordo do Pombinho e de outro
navio-ambos presas-a fazenda tomada, para o fim
de mandar-se ao .R io de Janeiro e alli ser adjudicada.
Determinei então ao Governo Provisorio que me desse
uma conta de todos os dinheiros achados no thesouro,
nas alfandegas, na caixa militar, e n'outFas repartições;
igualmente de todos os _petrechos e provimentos militares nos varias f-ortes e armazens, e ~e toda propriedade qu~lquer do governo, havendo essa propriedade
sido totalmente concedida aos tomadores pelo Deéreto
Imperial de i 1 de Dezembro de 1822, expedido para
induzir gente de mar estrangéira a entrar no serviço.
Em 20. de Agosto, as tropas Portugueúts foram

mandadas partir para Lisboa-ficando assim o. Ma.
ranhão inteiramente livre dos armamentos em que a
mãi patria tinha confiado para manter as provincias do
Norte; havendo este r.esultado, inteiramenrtednespe~
rado ,pelo Governo Imperial da nação, sido €im .p<n~cos ·
mezes CO)lseguido, por medidas que adoptei SObre
minha propria responsabili~ade.
Ficavam
em mão ainda. muitos
navios e muita
'
.
fazenda sujeita a deteriorar~se tomados ao inimigo=:-:de que era diffi.cultoso dispôr. Por quanto, tendp1
tripulado o brigue apresado Dom JJ1iguel-assim coni.;o
o navio Pombinho, tambem presa, tirando a gente da
equipagem da capitânia, nãó era acertado reduzir
mais a sua efficiencia; de sorte que não havia mei~s
de mandar as . demais presas e fazenda ao Rio de
Jan"eiro para serem ·adjudicadas. Avisei por tanto
"\ ,f"' •
d a M. ann
. h a, d ~~I que o so, parti'do que as \\t·
ao 1u1mstro
circunstancias me permittiriam tomar.. ~ ainda'' que 1 ~ .
. não d,e todo regular- serij:t o dispor d'iss.~ por ~enda
_e reii1etter ao Gove_rno elljL dinheiro a 'sowma realizada; pois que, se eu ~ei~1:asse o Maranhão \de c~rt?
essa fazenda se apropnana màl. Em tal \ ppnfor~~n:
dade, offereceu-se outra I vez aos negoci~4tes, - \9
aceitarem-se dons-terços do valor em · dinhêiro, ~
submetter-se a quantia á ulte~ior decisão do Tri\~~al \
_ do Almirantado, pouéo prevendo eu então as pli~4i- ~
lecções anti-Imperiaes dos me;rnbros que compimli,~m 1
o Tribunal. de presas no Rio de Janeiro. .
\~,_ ~~ '
A quantia das -presas effeituadas pela esquadra er'~,_
mui consideravel, compret1endendo assima de cento ~
'
I
vinte navios, alguns dos quaes · çoin . important~s
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cargas; o 'montãnté collectivo d'estes valores- juntamente com o das mercadorias encontradas ~na
Alfandega-~om a fazenda do Governo e ·ou:tra de
propri-edade ·publica e nos armazens - subia a vaiios
'milhões de du~os, e isto, pelo Decreto de Sua 1\fages-'
tade Imperial, de 11 de Dezembro, 1822 - ·· promulgado ·para attrahir gente de mar estrangeira ao ·seryiço
Brazileiro-pertencia, como já se disse, aos tomadores;
renunciando o Governo Imperial, por aquelle deciêto;
todo quinhão ~a mesma, _· estipulação que foi depois
violada sem remorso algum.
Em 25 de .Agosto_, a provinc.ia de Túri Assu enviou
sua adhesão ao ··Imperio; sendo todavia. esta · favorav~l
circunstancia contrabalançada pór chegarem deputa- ·
dos das tropas do Ceará e do Pi.ahuy, pa~ticipando
sua tendencia revolucionaria, e pedindo ·pagamento
de seu anterior serviço; ·as tropas do Piahuy- compostas pela maior parte de Indios recrutados no
.interior-ameaçavam ·até de marchar sobre o Maranhão e obter por fd1;Ça o seu pedido, bein qu~ 'em nada
tinham ajud~do . . Assustada ·a Junta por ·esta dem·on. stração, mandOu-me agora requerer que apropriasse
alg~ma porção da fazenda tomada para .satisfazer a
importunidade das tropas amotinadas;
Considerando que a tranquillidade da província em
grande parte dependia de calar estas tropas-:-que ·não
só estavam clamorosas ·e . ame~çadoràs, mas ·n'um
. -que · tornava ·provavel .o
. estado de nudez e .miseria:proverem-se ell~s do necessario á custa dos habitantes .
- . consenti no 'requ.erimento da Junta, . pondo á 'sua
.disposição os dinheiros aprehendidos no thesouro

. ,

\
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Portuguez, montando em moeda a ·62.560$423Rs.·
(60,560 duros); o encontrado ria Alfandega, na
quantia de 54.167$877Rs. (54,167 duros); e letras
adevernovalorde 147.316$656Rs. (147,316 duros);
fazendo no todo 264.04;4$776Rs. (264,044 duros):
contas d'estas sommas e da urgencia de sua ·applicação ás exigencias do serviço _publico, foram çlevidamente mandadas ao Ministro da Marinha no Rio de
Janeiro.
Refiro assim estas quantias aqui miudamente, pelo ·
motivo de se haver falsamente representado que a
penas sessenta contos de réis (60;000 duros) haviam
sido entregues á Junta, a pesar de que o exame dos
documentos e 'recibos houvera dissipado tal erro, '~p
• qual se achará ter importante referencia a uma subsequente parte da narrativa. Tambem se carece de
explicar como era que se ~~stavam " devendo letras" \.
ao Governo. Contra a pratica Ingleza de pagarem-se 1~,
1
.os direitos ao Estado antes de sahirem as fazendas da . ~ ·
Alfandega, costumavam as autoridades\ PortugÚezas
permittir-lhes o despacho r~cebendo letra,s R~lo P'!;""
mento dos direitos depois fa venda; d'aquf\\vinpa\ o
acharem-se os commerciantes em divida ao ê,overno,
por taes obrigações.
··.\
N~o se podia recusar de ajudar a Junta\ na \
extremidade mencionada, pois que as tropas as~i~ ~
deixadas ao deos-dará podütm haver causado perig~~o '
motim, em prejuízo dos interesses de Sua Magestade '\'\
Imperial.
O auxilio prestado á Junta
foi dado á custa dos
I
.
I
officiaes e marinhagem, a quem o dinheiro de direito
r

1

I
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pertencia, e que ficaram. esperando lhes fosse restituído logo que as circunstancias o permittissem.
Sobre este assumpto escrevi como se segue ao
Ministro da Marinha : Maranhão, 26 d'Agosto, 1823.

Ill><.o e Ex"'.0 SN!'

Depois que tive a honra de escrever a V. E.
chagaram deputados das tropas do Ceará e do Piahuy pedindo
pagamento de seu serviço. A Junta Provisoria do Maranhão ·
requereu-mo o ajudal-a n 'este objecto, e considerando eu que a
tranquillidade da .província depende em grande parte do prompto
pagámento d'estas forças, puz á disposição da Junta varios fundos
procedentes d~ capitulação d:esta cidade. Isto será sem duvida
considerado Ilelos da marinhagem - que satn os tomadores - como
sacrificio injusto de seus direitos em favor de tropas amotinadas que
nada fizeram ; porem confiando no apoio do Governo Imperial sobre
materia tão essencial ao interesse publico, não hesitei em assegurar .,
á equipagem que nada pm·derá com serem as suas presas, provisoriamente, applicadas a occorrer ás immediatas exigenCias do Estado,

..

(Assinado)

COCHRANE.

A 30 d'Agosto, tive a satisfação de saber pelo
Capitão Grenfell q11e a sua missão ao Pa:::á tinha sido
compíetamente bem suçceedida, havendo segurado a
.fragata, com outro navio de guerra, sendo aquella,
segundo as precedentes direcções, denominada Impemtriz, e acrecentada á marinha Imperial; foram tambem
tomados varios navios mercantes, e mandados para
o Rio de Janeiro.
A intimação expedida pelo Capitão Grenfell foicomo se disse-baseada sobre a mesma astucia que
tão bem tinha . ~ahiÇI.o no Maranhão. Afim de produzir ~eito mais decisivo, tinha sido datada de ante
a boca do rio, como· se a esquadra aiJi estivesse

\
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para <1>b:dgar á . subJAis_são .- a:a Gpv:ern<J
Imperial. o· plano fof tão. ha:b~lmerite . éQf!.duziào
pelo talentoso offi,cial wquem: -fôrà:: confia(lo, •que, :taíio
obstante consistir a slila força _ em menos de , cem,
homens, os hqbitaliltes do Pará, se~ uma voz dissi..
dente_- salvo a <ilo com mandante , Portuguez --· declararatp. .s ua adhesão aoGoverno .._de Sua Mages_tade Impcçrial; .e d'est~ sor~e u.ma P_fovincia maior na
extensão doque a França e a . Inglaterra juntas, foi
acrecentada ao Impe.rio, e a independencià do Brazil
effe~tuacla até á sua extremidade Septenttional.
O unico sangue derramad0 na libertação do Pará
foi o do .Capitão Grenfell, que recebeu ferida grave,
trai~oeiramente infligida por um Portuguez:-a quem. s~ ·
• . pagára para o assassinar ! Recorr_endo-se a este. actô . cobarde quando v as autóridades. :rortuguezas ;viera~
a descobrir-porem já tarde .;- que·eu m:e não ac~ava
no rio' como se lhes havia f, ito crer.
·
··;~
\ "
-Eis aq~i a c~rta do Capiltão GTenfell em que ~ me
~annunciava .o boin exito da sua missão' :~
~:""fund~ada

v·

.

.

I

.\' 1

.

.

Brigue de S .. M. I~perial, Ma~n1úio~~· . ·~\\.· , .
12 de Agosto, 1823 (d1ante _d~ Pata) . ~·
. · Mmo:an; ·
'
.
~
~ · \ -· - ;\
.·
,Tenho a honra de participar ãY. E. que as .sJa\ espé -'1,
. ,

·ranç~s de uni: o :ará ao!xp.p~rio.Jo Br~il est~u;t reali~ad!i:s)\\ ·. :_

\

Co,nforme ~ ms~r~cçoes de V.~··: em v_u~tude , d 0 .poder ;~u~ \\
~e· fora confendo, abr: a~ cpm.mumcp.~çoe~ com a Junta, e Fem.~ t@ ·
\

1

mclusa uma carta. dà Generãl das Armas para V. E., e me a~e-~o . \ ·
de relatar o ser a d'elle a só '-v'oz dissidente .. Continuarei' pelO \ .
theof' das instrucções de V. E. at~ n~vaá o~dens.- · \
Tetiho a honra de se11;" &c., &c.

J. PASCOE GREN1!1ELt;:

$9

'il.'inha eu-- dado ·o.rdem ao C!ipÍtãio - GrenfeH·-·~no
casa de ser· de61a:rada a - indep~nden.ci~ pelos ·ha.ID.i~
tantes do .Pa,rá'~ de forníar~-U:ma Junta, e d~ ;à:dopta~
geralmente .o mesmo proeedÍev que tanto lmvia _€onC0rrido . a .ma~lteit" a tranquillid'acl:e ' :rio MarÍ:H1hão:; dando-l-he,_Çle mais a · mais.-;-- poder. para eínpr~ga~ os
1;ecu.rsos ,a ·seu ale~u_ç:e em. ~ccorrer - gera:lmente ás exigencias--:do _serviço Imperial, segl!lndo 'fôss_ei né~essario.
;Formou-:se pois um Governo Provisorio, p.ostoque
nãq .á. satisfação
bastantes pessôas'~ ref:raeta:rias, ·que
sob 'p retexto ·de •adheri&m ·ao ' Govétno Impedal,"se
ligaral!"à- com ~um corpo €te tropas indisciplinadas, e
fizer'ain .uma ;tentativa para depôr a Junta navamente
constitl!liqa, ·a qHal ,recorreu · para apoio ao Capitãó
G-renfeU. - Desembarcando_e-ste a sU::;t_getlte, ahateu-s.e ,.
c0m alg~ma difficu~dade ; a· in~ur;eição -; __mas preva.lecendo ainda um sentiJi!lento de má-vontade-, consi:derou elle ·necessario· dar um .- exemplo · manÇla:ndo
metter em_. processo ci-riM ~os , cabeças,- ql:le; séhdo
. ,• ',
conªenados, se .fmzilaram na praça publica.
A 9 • de -8et_embro, dei parte á J ttnta da minha
tel}ção d~ passar ao·.Pará, ainda que-estando sem
instrucções da AdministraÇão; ~e propunha re~lmente
dar á :vela ~ para o - Rio de Janeiro ; .poir~ue, cómo a
auforidadé Provisoria.:' tem_p orariamente estábélecida
estava ' eônduzitido os negocios publicos de 'm aneira
.em .nada satisfacto'ria, j~lgt}ei melhor·.conserval-~· na
' ' ig~orancia :ao noss~ vé.rdadeiro destino,-,_ afim: d~ . que
me julgasse ao: :alcanc_e d'ella, até que :o Governo
Imperial podesse '. e~ercitat sua ~ propria .discrição
quanto ,a_o, fútui',Q,

de
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. .

· A Junta do Maranhão parecia, na verdade, não
ter mais objecto que mostra~ como ·a liberdade
novamente adquirida podia degenerar em despotismo.
Era, em stia maioria, composta de homens, não só
ligados entre si por connexões de família e amizades
particulares, mas parentes proximos, como membros
de uma família influente. A penas investidos no
poder, dimittiram todos os officiaes civís e militares;
e prehencheram os logares V'agos com seus proprios
amigos, -parentes e adherentes, sem consideração por
talentos ou qualidades, excitando assim descontentamento igu_al nos Brazileiros-não contemplados em
taes nomeações, como nos Portuguezes-demittidos.
I
Seu pri11cipal fito era manterem-se no poder contra,
a vontade do povo, o qual, agora que a tranqtiillidade
se tinha restabelecido, desejava ~lleição livre e gera_l \\
de Governo Constitucional por toda a província, '. em
vez dá que, por necessidade, tinha sido feita só pela 1'
cidade. Afim de compridtir o que seus membros \'
tinham por desaffeição-a eUa-fez a J u\lta vir para
\
a cidade uma porção de tropas irregulare~,
tenção
de por meio d'estas satisfaz~r seu resentimen~ , ~ontl.\a
I
~
os Portuguezes residentes, que tendo jurado à'9-hesãô\~
ao Governo Imperial, tinham direito a ser protegidos. ~
' de mais
.
I a J unta e seus
' am .gos ~ ~
P aree1a,
a .
ma1s, q~e
deviam largas sommas de dinheiro a alguns dos mais '0
influentes e ricos Portuguez es, e te~cionavam livrar~~~' ',
das dividas, expulsando os crédores.
·
~ '
Sendo bastante claro que aJunta estava determinada \, a não ouvir conselho, tornou-se para mim um dever 1
o impedir os males intentados, apressando a mudança

nt·
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de administração que tanto se desejava. ·Por isso, no
dia 12 de Setembro, transmitti á J un~a uma ordem
para a eleição de um Governo mais comprehensivo,
pois que · os membros do actual só foram nomeados
para conservar o poder até que uma eleição geral em
toda a província podesse ter convenientemente logar.
Satisfactoria como era para o publico esta medida, nada
tinha de agradavel para a corporação despotica, contra
cujas mal avisadas medidas era dirigida; sendo o
•
recurso de seus membros então o augmentar a fermentação entre ·a soldadesca trazida á cidade para
.
.
lhes apoiar a autoridade, e que-em parte por motivos
de vingança, ·mas ainda mais pela ·esperança de pilhagem-.-estava com avidez de executar as intenções .
hostís dà Junta contra os Portugt1ezes.
Uma tentativa de prender o presidente da Camara,
Luiz Salgado, feita pelo General-das-armas· que
tinha razões de suspeitar a Salgado de estar intrigando
para o tirar do officio, deu grave pretexto para disturbio. Na noite de 14 de Setembro, levantaram-se
as tropas e saquearam muitas casas Portuguezas,
obrigando os donos a .salvar-se fugindo para bordo
das embar<:ações neutras e outras no porto surtas.
Deposeram então o General-das-armas, é poseram
Sals-ado n~ logar . d'aquelle, procedimento que no dia
seguinte foi confirmado por um decreto da Junta, de
combinação com a Camara.
Dirigindo uma carta a Salgado, recusei decididamente reconhecei-o por commandante, dizendo-lhe,
ao mesmo tempo, que o seu unico meio de fazer-se

.
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reconhecer como cidadão Brazileiro, era o aplacar a ·
fermentação que ·tinha ajudado. a levantar. ·Escrevi
ta~bem á Junta e á Camara, ameaçando-as de proceder
de maneira decisiva, a não se pôr instantaneamente
fim a essas vergonhosas scenas, ·fazendo-lhe.s ver que,
Sl::)ndo os que compunham essas corporações os principaes proprietarios de casas e sortimentos, seriam
assim os que mais teriam que sofrer pela ·anarchia.
Este passo suspendeu o disturbio, mas a Junta deu á
tropa desordeira u~a gratificação, obrigando a pagai-a
os Portuguezes que tinham sido atacados. Os mais respeitaveis dos quaes logo depois deixaram o Maranhão aborrecidos de taes procedimentos.
.
Deve, todavia, fàzer-se notar que estas desorden~1
não deixavam de admittir sua tal ou qual palliação,
pela consideração de qué centos de Brazileiros -haviam
\\
sido transportados a Lisboa pelas autoridades Pol\tuguezas, quando governavam; em quanto centos "de 11\\
outros se achavam:, á minh~ chegada ao Maranhão,
presos nas cadeyas e em na1vios da bart1a; · Quandô
entrei na cidade soltei bom numero d'esS'es, ~ sah:~i
muitos outros da prisão que os ameàçava.
\
'~
No dia 18, bem que re~tabelecida se actl~sse a\.
tranquil~id'ade, differi a elefção de Junta proHsoria \'
geral ate 20 de Outubro, esHerando que antes d 'esse \
termo viesse resposta do Go~rerno Imperial· a minhas' \'
\ ''"
,
grandes instancias para que Ise me enviassem instru\1'
,
ções. Foi com o' fi~ de preservar a ordem durante ~ '
esse intervallo, que annunci\~Í a minha tenção de ir '\
no Pedro Primei1·o até ao Pará sómente, sabendo bem

·\

I.
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como o· acreditar-se que a · náo voltaria breve ao.Maranhão havia de ter salutar influencia na manutenção do socego publico.
A noticia de se haver o Maranhão reduzido, e
anexado toda a província, assim ·como a do Pará, ao
Imperio, foi recebida no Rio de Janeiro com so:ç,presa
e deleite; - so1·presa, por isso que, em menos de seis
mezes, sem força militar, e, verdadeiramente, com um
só navio de guerra, -tanto se tinha effeituado- deleite
por ver-se como o Imperio fôra limpado de seus inimigos sem os gastos e Íncertezas de expedições com que
se contava. Todos ~s ·Brazileiros porfiavam a qual
mais me havia de expressar sua satisfação pelos meus
esforços.
Sua Mágestade Imperial teve a bem galardoar os
serviços prestados, creando-~e•Marquez do Maranhão,
como titulo o mais proprio para commemorar as
vantagens grangeadas ao Imperio, decretando-me ao
mesmo tempo bens de rendimento proporcionado á
dignida,de ·da honra conferida; ajuntando a : isso a·
"Assemblea Geral Constituinte e Legislativa" um
voto de agradecimentos ení nome da nação. Os bens
e rendimento, com tudo, nunca se deram, não obstante
que no Maranhão, e n'outras das províncias· do Norte,
numerosas e bellas fazendas, pertencentes á Corôa
Portugueza, foram tomadas e reunidas ao dominio
Imperial. A inconsistencia d'isto foi notavel, ·vendo-se
ter eu sido o meio de acrecentar ao Brazil um territorio maior que metade da Europa-serviço pelo qual
tantos agradecimentos me ·deram o Imperador, seus
Ministros, e a mesma Assemblea Geral-recusando,
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a · pesar d'isso, .esta: ·ulthna corporação confirmar a eutorga de parcela ainda a mais mínima · do vasto
territorio inesperadamente ass1m acrecentado ao
lmperio:
Eis aqm o decreto Imperial elevando-me ao
Marq.uezado : Ex"''! S"~
Sua 1\fagestade o Impemdor, Tomando em consideraçaõ os relevimtes serviços que V. Ex~ acaba de praticar com
superior vantagem da Naçaõ, ajudando a libertar a Cidade da Bahia
do injusto jugo Lusitano, e ministrando depois, taõ sabia e opportuna- .
mente, aos honrados habitantes da Provincia dó 1\faranhaõ os ' meios
de que precisavaõ para sair da mesma dominacaõ estrangeira, e
poderem, como desejavaõ, reconhecer Sua 1\fagestade , por Seu
Imperador ConstitucionaJ: E Querendo dar a v. Ex~ um publicb
testemunho de agradecimen~ por estes altos e . extraordinarios
serviços em beneficio do generoso Povo . Brazileiro, que sempre
. a memona
. de tao- 1"11ustres "leitos:
.
H ouve
.
conservara' VIYa
por. hem \\
Fazer Mercê a V. Ex~ do Titulo de :Marquez do 1\faranhaõ: !E. por \\
esta Secretaria de Estado se ha do expedir a competente Carta. O -~
que participo a V. Ex~ para sua intelligencia.
-·
1
•
I
Deos Guarde a V. Ex~ Paço eF 25 de Novembt? de 1823.
• ILL"'? E

S~

THOMAZ

JOÁ.O SEVE ,RIANÇ> "Ml\CIEL ])~ COS~ACocHRANE·.
..
' \\
\
1

O que vai seguir-se é p voto de agradecithento ~,
pela "Assemblea Geml," a qual, como fica dit\ , se \~
recusou a reconhecer a outorga de bens e renda p'ara ~
~ \h
\
manter de maneira decorosa o titulo que Sua Mages1
. tade se tinha graciosamente servido conferir-me. ~A
razão dada para este procedimento extraordinario~
\
n' uma longa discussãõ so~re a materia, foi, que em ~
outorgar-me assim bens tfnha Sua Magestade exÚ-

' \

I

cido -prerogativa feudál incompatível com · uni paiz
.livre.
•

lLrJ'~

e

E"'~

S"':

A Assembléa-Geral, Constituinte, e Legislativa d'este
Imperio acaba de ser officialmente informada que-V. Ex.•1 ~, depois de
ter livrado a Província da Bahia da oppressão das Tropas Lúsitanas;
·e de as ter perseguido até muito álem da Equinox.ial, dirigira, de seu
pr@prio movimento, a_Esquadra vict~riosa t para o·porto da Cida-de
. de S. Luiz ·do MaranhãÔ, d'onde, com o séu costumado valor, e
summa dexteridade, fazendo tambem desalojar as Tropas Lusitanas,
.que abafavão o Patriotismo de seus generosos Habitantes, obteve
·que, restituídos elles á sua liberdade, proclamassem, e jurasse~
espontanea, e unanimemente sua ind~pendencia de Portugal, e' sua ·,
decidida união ao lmperio Brazileiro. A Assembléa-Geral, ·Con-stituinte, e Legislativa, reconhecendo a importancia de tão relevante
serviço, Decretou em S~ssão de hontem, que se desse a V. Ex•1\
em Nome da Nação, que representa, o. devido agradecimento.
Encarregados, como Orgãos de suas Resoluções, de transmittir
esta a V. Ex· 1 ~, cumprimos gostosamente este dever, e temos a
honra ~e a levar á presença de V. Ex·1 ~.
Deos Guarde a V. Ex·1 ~.
Paço da Assembléa em ; 3 de Outubro de 1823.
MARTIM FRANCISCO RIBEIRO D'ANDRADA,
JOÃO SEVERIANO MACIEL DA COSTA,
,;>
MIGUEL CALMON DU PIN E ALMEIDA.
S': THoMAs CocBRANE.

Este voto de agradecimentos pela Assemblea
coritem um erro notavel, onde assevera que eu " cont As duas palavras que ponho em grifo, tinham sido marcadas no
documento original, que tenho á vista, por Lord Dundonald mesmo,
pela razão qU:e elle abaixo dá.-0 !RADUCTOR.
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" duzira a esqmidra ao Maran:lião," sendo que eu não
tinha mais que um. só navio, e com elle só fiz tudo isso ·
por que recebi os agradecimentos da nação.
No intervallo entre este reconhecimento de meus
serviços e a minha volta ao Rio de Janeiro, teve logar
triste mudança nos conselhos de Sua Magestade Imperial, introduzindo nos mesmos pessôas mais favoraveis aos interesses de. Portugal que á ·promoção das
medidas judiciosaS" contempladas por Sua Magestade
para a consolidação do Imperio novamente consti. tuido. Aos proj ectos obstructi vos d' estas pessôasem mal disfarçado concerto com os desígnios da mãi
patria-era necessariamente fatal a minha annexação
I
das províncias do Norte ; : e ficaram sempre depois
olhando-me com animosidade que parecia crescer á
medida .que o Imperio . se ia tornando, por este e\\outros subsequentes esforços meus, mais firmemente ·.
estabelecido.
'~,
Dando á vela do Maraqhão . em 20 de Setem'9ro,
chegou o Pedro Primei1·o a 9 de Novempro ao Rio de
Janeiro-.-fazendo-me o Imperador a hortra\ fe vir\ a
b ordo dar-me as boas-v.ind~s. Immediatam~te m~n•
d a M ann
. I h a uma _recapitu
. 'I'(\ção d~
·~
d e1. ao lU""
.m.1mstro
tudo o que se tinha passaq.o desde a minha 'p'àrtida~
havia seis mezes, para a Bahia; a saber, a ev\ cua- \
ç.ª-o da Bahia pelos Portuguezes . em consequeri.c~1~ '
da nossa_visita nocturna, juntamente com o m~P,o ·\
da minha reputada habilidade em servir-me , dos \ \
brulotes, . procedendo tal opinião do negocio do~\
\
Portos E ascos; o perseguimento da ·frota inimiga ~

~

I

I
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até álem do Equador, e a dispersão do seu comboy;
a tomada e o incapacitar dos transportes cheios de
tropa destinada a manter a dominação Portugueza no
Maranhão e no Pará; · a invenção adaptada para conseguir que se rendessem ao Pedro Primeiro sósinho
as forças navaes e militares do inimigo no Maranhão;
a capitulação do Pará, com os navios de guerra, á
minha intimação mandada pelo Capitão Grenfell; a
soltura dos patriotas Brazileiros qu'e os Portuguezes
tinham prest>s ; a declaração da independencia pelas
províncias intermedias assim libertadas, e a sua união
ao Imperio ; a nomeação de Governos Provisorios ;
o embarque e final partida de todo soldado ' Portuguez·
no Brazil; e o enthusiasmo com que todas as- minhas
.medidas- posto que não autorisadas, e por tanto
e~tra-officiaes-tinham sido recebidas pelo p<)VO das
Provi.ncias Septentrionaes, que-desafogadas assim do
rec~io de ulterior oppressão-tinham em toda a parte
reconhecido .e proclamado Sua _Magestade Imperial
" Imperador Consti tu_cional."
Os poderes que eu tomára sobre mim de exercer
·durante este período fertil em acontecimentos, excediam, indubitavelmente, os conferidos nas ordens;
mas, conhecendo que tudo dependia da an:nexação e
pacificação das províncias do Norte pela expulsão do
inimigo,-pondo . d~ parte meus proprios interessesconsiderei ser melhor para o bem do Imperio exceder
minhas , instrucçõés; doque infligir a continuação da
guerra civil com o limitar ao alcance das mesmas os
meus procederes. No exerc1c10 d'este dever a mim
H
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proprio imposto poderá dizer-se qué tambem exerci
funcções lmperiaes; mas isto foi só na ausencia
inevitavel de Imperiaes instrucções, as quaes era
men constante empenho m~is de anticipar que de
exceder: que ajuizei e procedi bem, a elevação ao
titulo de Marquez do Maranhão-antes de Êm chegar
ao Rio .. de J aneiro,-o voto de agradecimentos da
legislatura, e o expressivo reconhecimento de Sua
Magestade Imperial ao ineu desembarque, sufficientemente o testemunham.
A demais -da graciosa ·
recepção feita por Sua Magestade, aceitei de suas
proprias mãos a insígnia da Imperial Ordem do Cruzeiro, e, a pesar de estrangeiro, fui subsequenteme1~te
elevado á dignidade de Conselheiro de Estado---a
maior honra que a outorga Imperial podia conferir.
Durante a minha ausencia do Rio de Janeiro,
Lady Cochrane- ignoran do que eu tinha deixado. o'
Chili- ia em c~minho a ter comigo em Valparaiso, \\
mas o navio onde emt1arcára, tendo por forÚma \
arribado ao Rio de Janeiro, deram-lhe immediata- \
1
mente noticia de como eu tinha mudad'o -~ serviço,
.
.
.
\
'\
e ficou na capital até ao meu regresso. \ ez-1~(3 a
Real Família as mais hospitaleiras atténç~~~; corl:{erindo-lhe a Impeí-atriz a nomeacão de suà \Dam2b.
.
..
. .'
\
\\
Grande fo1 o alhvw do meu esp1nto ao encontrar no,\
Rio de Janeiro a Lady Cochrane, por que, não ten,~o \
havido occasião de annuneiar-lhe a minha partidà\ do
Chili _a , tempo de prevenir que ella voltasse alli,\
havia-me dado constante e pungente cuidado o coti_,
siderar que ella tivesse c supportar os incommodos\
1

L
1
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de duas fastidiosas viajens dobrando o eabo d'Horn
antes que podesse vir encontrar-me ao Brazil. Havendo esta •afortunada circunstància de arribar ao
Rio de Janeiro terminado felizmente essa p~rplexi_
dade.

•
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CAPITULO V.
PRBIEIRO ESFORÇO DE CERCEAR o ·•PODER IMPERIAL-INTRIGA PORTUGUEZADEMJSSÃO
TERRO

DOS ANDRADAS-ASSEMBLEA

DOS

CON8ELRO

ANDRADAS EM

PARTE

CARTA

A

SUA

ADOPTADO - E

DISSOLVIDA

PELA

FORÇA- DES·

MAGES'rADE IMPERIAL CAUSA

INIMIZADE

O MEU

MINISTERIAL

CONTRA M!M- RATIFICAÇÃO DA MIN.HA PATENTE- PEQO A ADJUDICAÇÃO
DAS PRESAS -

CARTA AO

MINISTRO

DA

MARINHA- OFFEREOIMENTO

DE

VANTAGEM PESSOAL A RECLAMAÇÕES ESTRANGEIRAS-FICA A ESQUADRA POR
J!AGAR -

SOU

NOMEADO

CONSELHEIRO

D'EBTADO -

SAM

I\OUBADOS

OS

NAVIOS DAS PRESAS-VERGONHOSO TRATAM-EN TO•no CAPITÃO GRENFELLDISTURBIOS EM PERNAMBUCO-HOSTILIDADE DO TRIBUNAL DE
CON OENA·ME

Á RESTITUIÇÃO DAS

PRE SAS -

PRORIBE

O

PRESAS-

FAZER

PRESAS

ALGUMAS·

I

Pouco antes da minha volta ao Rio de Janeiro,
havia tido logar mudança total na admiilistração de
que José Bonifacio de Andrada era cabeç·a. Sendo\
.
.
I
·
1
as vistas d'aquelle ministro patrioticas, era elle, por
consequencia, odioso á fapção Portugueza, que tii1ha \
feito um ou dons esforços baldados para o supplantar,
servindo estes sómente para .confirmar o' ~E1u poder
entre o povo, que apreciava justamente o facto d,e
elle se ter posto ' á testa do movimento na causa Clà
irrdependencia. Tornan4o-se com isto mais confiado
na sua posição; accusaràm-n'.,o, com razão ou sem ella,.
de intolerancia para com pessôas que. estavam ~a~ui
nando eon~ra elle, ainda que, mesmo se a accusação
fosse verdade, apenas podia levar-s(-)-lhe a mal o
desfavorecer aquelles cuj9 principal fito era ·paralysar
a independencia que não estava em sua mão impedir.
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Quando o lmperio foi proclamado, dous Portuguezes influentes na Assemblea, trataram de impor
- ao · Imperador a condição; que antes de subir ao
throno juraria uma constituição feita pela Assemblea
Constituinte sómente, reduzindo assim Sua Magestade a um zero nas :rp.ãos da · legislatura. A proposta
e1:a assás plausiyel para os que 'aspiravam . ao poder,
mas deu motivo a dissenÇões taes, que Bonifacio de
Andrada e se~ irmão deram as suas demissões, as
quaes, no meio de circunstancias tão difficeis, foram
ac~itas pelo Imperador.
Um tumulto violento entre o povo foi d'Ísto · a
consequencia im~ediata, ~ se persuadiu a Sua Magestade o tornar a chamar de novo ao gabinete os patrio.
ticos Andradas -·- elles porem recusaram reassumir
suas funcções, a menos -de serem banidos ~s Portu~
guezes que lhes eram adversos; a isto o Imperador
assentiu, e tornaram os Andradas a seus antigos lagares
entre os applausos da populaça, qu·e puxando ella
conduziu em triumpho á cidade a. canuagam de José
d'Andrada.
Como era de esperar, os triumphantes ministros
mostraram menos tolerancia que .d'antes, ·tal procedimento justo mas talvez impolitico sendo ávidamente
aproveitado pela facção Portugueza para excitar a
apprehensão dos patriota13, que se achavam uni tanto
descontentes pelo .restabelecimento do que 'elles consideravam praticas feudaes ; principalmente pela
creação de uma Gua~da de Honra Imperial, es_colhida d'entre a juventude das principaes famílias, da
qual se requeria- juramento " de implícita obediencia

.,

'
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" a Sua Magestade"-sendo este acto especialmente
representado pela facção adversa como exhibindo
tendencia ao absolutismo~
Em 20 de Junho, 1823, tinha sido apresentado á
Assemblea um projecto de léi para a expulsão de
todos os Portuguezes que se reputassem hostís á
causa do imperio. Esta medida podia ou não ter
sido originada pelos Andradas, não ha duvida que foi
·sustentada na Assemblea por Antonio d'Andrada. O
partido Portuguez, assustado pelo perigo ainda imminente, formou coallisão com o partido Brazileiro ,p ara
deitar os Andradas fora do ministerio, e tendo ganho
a ascendencia, durante uma grave doença do Imperador, os agora odiosos ministros foram demittidos; e
-ainda que os patriotas não tinham contado com
isso-foram substituídos pelos ·proprios cabeças da
facção Portugueza, os qu~es, com pesar de todos os
Brazileiros, effeituaram immediata mudança de poli-'
. no G overno.
I
tlca
O principal fim ·da nova administração, parecia ser
o . limitar as funcções do Imperador até um ponto
quasi subversivo da sua ~utoridade ; achando-se Sua
Magestade, no estado vacipante do Imperio, comparativamente sem poder no meio das maquinaçõés por
que estava rodeado..
Ainda se não tinha assentado eiJ?. consti.tuição alguma, pór ora-resentindo Sua Magestade a tentativa
precedente de lhe impôrem á força uma constituição
formada pelo alvedrio da Assemblea sómente, a qual
estava buscando ainda a occasião de fazer valer a sua
supremacia. Como a cidade e a prÓvincia abundavam
1

/.
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em Portuguezes de in:f:l.uencüt, d~sejosos de transtornar o. novo regimen, e achando-se muitos d'estes
na Assemblea, havia carencia total · de unidade
entre o Imperador e a sua legislatura, inclinando a
administração para a parte d' esta.
Por este tempo tinha o Marquez de Pitlmella feito
largamente circulàr um documento, onde ·appellava
para a lealdade dos Portuguezes, e declarava a política
desejada pela mãi patria'; a qual política era-dividir
o Brazil n'uma quantidade de estados pequenos, faceis de intl!llidar e de controllar. Como tal plano offerecia
larga promessa de poder - irresponsavel a pessôas
influentes de semelhantes estados em projecto-mal
podia deixar dt;l agradar a muitos pretendentes de
emprego, cujo interesse, por tanto, era impedir a
consolidação do imperio, com promover a desunião.
. E com effeito, um poderoso partido na assemblea
legislativa abertamente punha em questão a autori<.lade
do Imperador-requerendo mesmo que em presença
d'ella Sua Magestade tirasse da cabeça a corôa.
Privaram-n'-o de.seu conselho d'estado; negaram-lhe
voz na confecção das leis, e nas funcções da administração; objectando até ao exercer Sua Magestade
a prerogativa commum á realeza de conferir terras da -{
corôa em recompensa por serviços publicos-sendo esta
ultima limitação da prerogativa real confessadamente
dirigida contra a outorga a mim de uma propriedade
territorial, que espontaneamente me h~via sido con- .
cedida . por Sua Magestade, em reconhecimento de
meus recentes serviços á nação.
Tal era o estado das cousas no meu regresso ao
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Rio de Janeiro, e como Sua Magestade me fez · a
honra de consultar comigo em suas difficuldades, sem
hesitar lhe aconselhei o sustentar constitucionalmente
_a sua dignidade-a despeito de todas as tentativas
feitas -pela facção Portugueza para limitar-lh'-as; a
qual facção-por extraordinaria que a cousa pareç-aagora diziam ser apoiada pelos Andradas, os quaes,
posto que já fora do Governo\ eram ainda deputados
á Assemblea, e que-em conseqencia da sua demissão
do poder-eram considerados estar fazendo opposição
a todas as medidas proprias para promover a-unidade
entre o Imperador e a legislatura. Os patriotas Brazileiros iam- e com boa razão-·-concebendo receio
de. que se fizesse ainda tentativa de tornar a constitu\r
o Brazil no antigo pé em relação a Portugal, e o
· Imperador, que era de todo Brazileiro-pela convicçiio de que a ascendencia de Portugal não podià
1·esta'Qelecer-se mais-estaya não menos assustad~.
\
Chegaram, finalmente, as causas a tal ponto na '
Assemblea, que as intenções da facciosa maioria ne-.
nhuma duvida já deixavam, e então adaptou Sua
Magestade um tanto sem-éeremonia o ~~pedie~~e
praticado na Inglaterra por Cromwell erri \ circun'
\·
\
stancias algo semelhantes, isto é, dissolver a assemblea, e mostrando-se ell~ refractaria, pôr . fo~a o~·
membros á força. Pondo pois·termo a toda ulterior
altercação ·com a sua legislatura, representou-se tam'-'·
bem no Brazil a scena do Protectorado Inglez ;
entrando o Imperador no Rio de Janeiro á testa de
um corpo de. cavallaria-eercando a camara de uma
força militar- assestando-lhe diante artilharia- e
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ordenando sua instantanea dissolução ; sendo os membros compellidos a retirar-se- depois de haverem
repi.·esentado em vão contra este proceder. · ·
Os .Andradas foram presos logo depois, e desterrados-·procedimento impolitico e injusto para com
homens que tinham lançado os fundamentos da independencia Brazileira, e que eram não menos distinctos
por sua honradez que por sua ca.pacidade. Por ·consentir no seu desterro perdeu Sua Magestade tres
valiosos servidores, e. ao mesmo tempo se poz nas
mãos de uma facção a quem depois nunca pôde refrear, e que por fim o forç~u a deixar o throno .
. Como a expulsão da Assemblea-se fôra ou não
justificavel, é cousa que me não pertence indagarfoi decisiva, era obviamente da maior importancia o
fazel-a seguir por· alguma medida par;a convencer o
publico de que tão extremo recurso tinha por fim o
berp. ·d'elle. Por ora nenhuma constituição permaner;tte se tinha adoptado ainda. Era pois esta
claramente a occasião de proclamai-a, não menos para
satisfazer o povo-que estavà de .alma e coração com ·
o Imp~raàor- doque para impedir a represalia da ·
· facção com que assim se havia procedido summariamente.
Vendo nada se fazer com pr<?mptidão em crise que
envolvia a estabilidade do Governo, dirigi a Sua
· Magestade Imperial a seguinte cárta : -.
Rio de Janeiro, 14 de Novembro, 1823.
SENHOR,

O sentimento de quanto é improprio o ir importunar
a attenção de Vossa Magestade, sobre, assumpto qualquer descon-
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necto da posição official com que Vossa Magestàde teve a bem
honrar-me, só podia ser em mim superado por um desejo irresistivel,
nas presentes circunstancias, de contribuir para o melhor serviço de
Vossa Magestade e do Imperio !
A conducta da ultima assemblea legislativa, que procurava
deJ.;rogar á dignidade e prerogativas de Vossa Magestade-presumindo até exigir que Vossa Magestade em presença d'ella
tirasse da cabeça a corôa-que privou a Vossa Magestade do seu
Conselho de Estado-que lhe negou voz no decretamento das leis
e na formação da constitução, e que ousou objectar a que Vossa
Magestade exercesse a unica restante funcção da realeza-a de
premiar serviços, e conferir honras-não podia mais tolerar-se;
e a justiça e sabedoria de Vossa Magestade Imperial em disso! ver
uma tal assemblea será devidamente apreciada por homens. de
discernimento, e por aquelles cujo amor á boa ordem e á sua patria
sobrepuja a sua ambição ou interesses pessoaes. Ha, com tudo,
'\
indivíduos que maliciosamente se aproveitarám dos ultimas pro-.
cedimentos para accender as chamas da discordia, e lançar o
Imperio na anarêhia e confusão, a menos' que sejam d'isso em
tempo impedidos pela sabedoria de Vossa Magestade Imperial.
A declaração de que Vossa M:agestade Imperial dará ao seu
povo uma constituição pratica, mais livre até do que aquella que a
ultima assemblea professava a intenção de estabelecer, não pode-considerando-se-o espírito que actualmente prevalece na ·America do
Sul-ter o effeito de apartar os males imminentes, a não ser que
I
Vossa Magestade Imperial se sirva dissipar todas as~ duyjdas ce,m
declarm· sem demora-antes que as noticias dos recentes açontecimentos se espalhem pelas províncias, e antes que os membros '
, descontentes do ultimo congresso possam voltar aos seus constituintes-qual é precisamente a natureza da constituição que Vossa
Magestade Imperial intenta outorgar.
S~a-me licito, pois, o suggerir humilde e respeitosamente Íl.
Vossa Magestade Imperial, COJl!O meio de tranquillizar o espírito
publico-de apartar males no intertor, e prevenir fora representações prejudiciaes-que, ainda antes da sahidct do proximo paquete
pam a Ettropa, declarasse Vossa Magestade especificadamente a
natureza do governo que lhe apraz graciosamente seja adaptado.

'

I

\

\

107
Como nãu _ ha monarcha mais feliz, ou mais verdadeiramente
poderoso que o limit.ado monar~ha de Inglaterra, rodeado de um
povo livi'e, enriquecido por aquella industria que a segurança da
propriedade mediante justas leis nunca falha de crear-se Vossa
Magestàde quizesse decretar que· a constituição Ingleza, em sua
mais perfeita forma pratica (a qual, com pequena alteração, e
~principalmente em nome, é tambem a constituiçao dos Estados
Unidos da America do Norte), será o modelo para o Governo do
Brazil sob . Vossa Magest ade Imper_ial, com poder á Assemblea
constituinte de fazer em pontos particulares as alterações que circ~nstancias locaes possam tornar aconselhaveis-isto excitaria a
sympathia de poderosos · estados no exterior, e a fume adbe~ão do
povo Brazileiro ao throno de Vossa Magestade.
Se Vossa Magestade quizesse, em poucas e curtas linhas na
Gazeta, declarar a sua intenção de fazer isto, e quizesse banir do
animo publico toda a desconfiança com apartar da sua pessôa por
algum _tempo, dando-lhes emprego honrado em missões por ·fora,
aquelles indivíduos Portuguezes de quem os Brazileiros têm
ciumes - a pureza dos motivos de Vossa Magestade ficaria isenta
de poderem desfigural-a--'-ás facções que perturbam o paiz ou se
imporia- silencio ou se converteriam-e os sentimentos do mundo,
especialmeute os da Inglaterra e da America do Norte, seriam
interessados em promover a gloria, a felicidade, e a prosperidade
de Vossa Magestade Imperial.
Estes pensamentos, á pressa exprimidos, mas mui respeitosamente subm~ttidos á sua graciosa consideração, serám, espero eu,
candidamente apreciados por Vossa Magestade Imperial, procedendo, como procedem, do co1:ação de quem é
De Vossa Magestade o mais fiel e obediente servidor,
OOOHRANE

E

MARANHÃO.

Sua Magestade teve a bem adoptar este parecer
em parte, mas em offerecel-o-ainda que . instrumento
para estabelecer as liberdades políticas do Brazil-eu
me tinha inconsciamente collocado na posição de
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partidario contra a poderosa facção que influia · no
governo e por toda a parte do Imperio. Os meus
serviços não-autorisados depois do perseguimento da
frota e exercito Portuguezes-que teve em resultado
a anexaçãó das províncias do Norte-havia attrahido
sobre mim o resentimento dos que agora estavam no "'
poder e cujas ultiinas intenções assim haviam sido
frustradas. · Que eu- estrangeiro, nada tendo com a
política nacional-houvess.e aconselhado a Sua Magestade banir os que se lhe oppunham, não era para
sofer-se, e o resentimento causado por meus recentes
serviços cresceu até inimizade acerba por intrometterme em negocias que se considerava não m~ pertencerem; ainda que não podia ter outro objecto senão o \
bem do Imperio pelo estabelecimento de uma constituição que lhe desse estabilidade na opinião dos
estados Europeos. ·
O effeito d'esta inimizade p~ra comigo pessoalmente, I
\
não tardou a se manifestar, e temendo as alturas a
que podia chegar, não perdi tempo em p~dir que a ·
patente pela qual eu fôra investido com a gra4uação
de "Primeiro Almirante" formalmente se passasse e '
registrasse, conforme á prome:,ssa do Primiero Mi~\str~;
antes de eu partir para a Bahia. Fez-se isto pois, \em ' 25 . de Novembro, e carta tatente conferindo-me o
mesmo soldo e emolument?s como até ag?ra---:-sem
limitação quanto a tempo, :t;ecebeu a assinatura Imperial-poz-;;e-lhe o sello gra~1de-e foi registrada nos
archivos do Imperio; testemunhando de mais a mais
Sua Magestade a sua approvação de meus serviços,
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com dar ordem para que a patente assim completada
me fosse transmittida sem pagar os direitos de cos-tume.
Os termos da patente assim tão solem:riemente conferida- mas depois vergonhosamente violados sem
motivo, como se a fidelidade aos contratos não fosse
parte da honra e boa fé nacional-saro os seguintes:*· Dom Pedro pela Graça de Deos, ~ unanime Acclamação dos
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor perpetuo. do Imperio
do Bi·azil, Faço saber aos que esta Minha Carta Patente virem.
Que sendo ·bem notorio o valor, intelligencia, actividade, e mais
partes que concorrem no Almirante. Lord Cochrane, hoje Marquez
d~ Maranhão,,que tanto se tem distinguido nos differentcs Serviços,
··de- qt~,e tem sido encarregad-o, dando provas . da maior bravura e
intrepidez; e Attendendo quanto será vantajozo para este Imperio
aproveitar o r~conhecido prestimo de hum Official tão benemerito :
Hei por bem,. Conferir-lhe como por esta Confiro, a Patente de ·
Primeiro Almirante, vencendo de Soldo annualmente Onze Contos,
quinhe~tos ~ vinte mil reis, tanto em terra, como no mar; e mais
de Comedorias, estando embarcado, Cinco Contos setecentos e
sess-enta mil reis, que são os mesmos vencimentos que tinha no
Cj.ile ; não devendo porem considerar-se ·Almirante algum da .
Armada com direito de · ter accesso a este Posto de Primeiro
Almirante, que Sou Servido Urear unicamente n'esta occasião pelos
expenclidos motivos· e particular Consideração que merece b mencionado Almirante, Marquez do Maranhão; cujo Posto servirá em
qúanto Eu o Houvér po~· bem, com todas as Honms, Premgativas (a),
Preheminencias e Jurisdicçoens que direitamente lhe competem.
' Pelo que Mando ao M eu Ministr·o e Sec1·etm·io de Estado dos
Negocias da M~rinha que dandó-lhe a posse deste Posto, jurando
primeiro cumprir as suas 9brigaçoens, lho faga tm· e exercitar ; e os
(a) As palavras em g1·ijo suppri-as eu, faltando, por avaria, no
pergaminhà original; não podem fazer, creio, grande differença
das verdadeiras, e o sentido era de certo aquelle.-0 1'RADUCTOR.
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Almirantes e Officiaes maiores o tenham e reconheçam por tal; e os
Officiaes e Soldados e mais pessôas que lhe forem subórdinadas lhe
obedeçam .e guardem suas ordens em tudo o que for do Serviço
Nacional e Imperial tão inteiramente como devem e sam obrigados;
e o Soldo referido se lhe assentará nos Livros a que perte11cer,
para lhe ser pago em seus devidos tempos. Em firmeza do que lhe
Mandei passar esta Carta por Mim Assinada, e Sellada com o Sello
Grande das Armas do Imperio. Dada nesta Cidade do Rio de .
Janeiro aos vinte e cinco dias do mez de Novembro do Anuo do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil oito centos vinte
e tres, Segundo da Indepedeücia e do Imperio.
IMPERADOR P.
(Referendado por todos os Ministros.)

I

Pela differença de expressão empregada n'estk
patente, comparada com a temporaria previamente
dada, antes da minha partida pari} a Bahia, é claro \
que se reconheceram plenamente os meus ultimos
serviços; e pelo facto de ser a nova patente conferida \
depois de concluída a guerra pela annexação da
Bahia, do Maranhão, do Pa:rá, e de todas\ as províncias
intermedias, é igualmente claro que a minha gradu~
ção e soldo eram-como originariamente ~ tipula~o
-conferidos sem limitação de tempo-circ~'rl~tanci\
que se não deve perder de yista.
.\
· t o, requen· ordem para a prompta
.\
Consegm·ao IS
adjudicação da fazenda apresada na entrega d~ ,
Maranhão, importando o . quinhão da càpitânia 'dm
I
u07,315$Rs., ou B.121,468 esterlinas, áleq1 das presa:~ \
feitas pela esquadra em geral-havendo sido tomado~\,
nada menos de cento e vinte navios do inimigo, com ,
registros e tripul?-ções P ilrtuguezes, cujo valor, por
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muito moderada computação, montava assima de
2,000,000 de duros ( 4,000,000 de cruzados). Como
·officiaes e marinhagem estavam anciosamente esperando o seu dinheiro de presas, era. dever meu para
com a esquadra o apertar o Governo pela estipulada
repartição do mesmo dinheiro.
Ordenou ~ua Magestade que esta se fizesse, mas a
commissão de presas-composta de 13 vogaes, nove
sendo Portuguezes nativos- era directamente interessada em baldar as reclamações dos apresadores,
sendo contraria a qualquer confiscação de navios
Portuguezes e fazenda tomados na ultima campanha.
Sem ousar airrda proceder abertamente em tal sentido,
adopt~u a alternativa de nada fazer para adiantar a
adjudicação das presas.
Achando ser esse o caso, e receando que as tenden1
cias Portuguezas da nova administração viessem a
entender com a restituição das· sommas temporariamente pr-estadas á Junta do Maranhão-dirigi a carta
seguinte ao, novo Ministro da Marinha, Francisco
Villela Barbosa:(Reservada.)

Rio de Janeiro, 18 de Novembro, 1823.

Exlii~ SN~

No meu officio, No. 38, participei ao antecessor de V. E. a
minha tenção de ajudar a Junta Provisoria do Maranhão no · pagamento das tropas auxiliares do Ceará e do Piahuy, que achando-se
n'uma condição de nudez e miseria se tinham tornado clamorosas
por seus atrazados ; e agora cumpre-me. dizer a V. E. que effeituando aq uella tenção, puz á disposição da Junta . os dinheiros
apprehendidos no thesouro Portuguez, monta1:1do em especie e
boas letras a 62,560$243 Rs., juntamente com dividas a receber
na quantia de 147,316$656 Rs., e tambem deixei na sua mão o
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balanço que achámos na alfandega Portugueza, subindo a
.. , 54,167$877 Rs. Todas estas contas tenho a honra de transmittir ·
.
a V. E. para conhecimento do Governo Imperia].
Álem d'estas avultadas quantias, deixei á disposição da Junta
muita proprieaade movei pertencente a indivíduos Portuguezes
na Europa, determinando ás autoridades o darem uma conta das
mesmas para informação do Governo Impe~ial.
Vossa Excellencia conhecerá que em deixar no Maranhão estas
quantias, e outra fazenda tomada ao inimigo, em Jlogar --de conduzil-a ao Rio de Janeiro para ser 'adjudicada, não podiamos ser
influídos por outro ·motivo álem do zelo pelos interesse-s de S. M.
Imperial e pelo bem do seu povo; visto que por assim obrar, habip.támos o Governo Provisorio a occorrer ás exigencias do momento,
· e aquietar as tropas do Ceãrá e do Piahu~r; ao mesmo tempo que
com isso ficou o rendimento da província inteiro e por anticiparpodendo applicar-se aos fins que S. M. Imperial ordene. Tudo \ o
1
q~ê espero tomará ·S. M·. Imperial em graciosa' consideração, e
mandará dar aos officiaes e marinhagem a compensação que, em
sua so,berana justiça, tenha por bem.
(Assinado)

COCHRANE.

I·,

I \

Por alguns dias não teye resposta esta carta, mas \
. a 24 recebi uma visita do . Ministro\ da Marinha,
trazeildo-me o que profes~ava ~er um : 1~ec~do verbal
de Sua Magestade, que " havia de fazer\ qu~dto·
.
.
.
.
I \\ "
" estlVesse em seu poder ~or mun pessoa ment~.
\A
maneira: por q~e me foi trr zida esta mensagem\ evorlime a inferir, que taes favores pessoaes -implicavam
o sacrificar eu da minha part_e·os direitos da esquadra;_
dos apresados naVIos
fechando os olhos á restituição
]
I'
e propriedade Portuguezes .aos amigos e adherent~~ '
do ministerio, para . o fif de conciliar o partido .
Portuguez. Tomando, c9m tu:do, o recado ao ~ pé
da letra-disse .ao Ministro, " que Sua Magestac;le
I
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"
"
"
"
"
"

me tinha já conferido honras bastantes para os
meus merecimentos-e que o maior; favor pessoal
que podia fazer-me era o instar pela prestes adjudicação das presas, de sorte que os officiaes e marinhagem podessem gozar a recompensa decretada
por autoridade mesmo do Imperador."
A política da facção Portugueza em poder, eraagora que a esquadra tinha expulsado a armada e o
exercito da mãi patria-conciliar os seus compatrio:
ta~ que ficavam, e assim crear e manter uma influencia que reduzisse a autoridade Imperial ás mais
pequenas dimensões possíveis. O primeiro objecto
-se podessem haver-me reduzido a acquiescer- era
restituir a p]:opriedade Portugueza, tomada por ordem
I mp~rial, e agora pertenc~udo de direito aos tomadores-suppondo-se poder ganhar a mÍ\lha connivencia por offertas de enrequecimento pessoal ! Apenas
pi·eciso diz~r .q_ue a offerta fal_hou em seu proposito.
Como a esquadra não tinha recebido pagamento
em quanto prestára . todos ·seus serviços, era minha
obrigação instar por que se attendesse a tal objeeto,
.·e· pareéeu concordar-se n'isso, de_signando-se o dia 27
de Novembro para o p~gameiito á gente. N 'esse
dia offereceram-se-lhe tres mézes de paga sómente,
não obstante ·quanto se tinh~ executado. Tal mesquinha pitança ·rejeitou-se. :
Por este tempo se recebeu .a-extraordinaria noticia,
de que em .Lisboa haviaw tido logar festas e geraes
lumiri.arias, em consequencia da destruição da
esquÇt.dra' Brazileira . pela ' armada Portugue~a na .
Bahia ! havendo, sem duvida, esta versão sido tran.s-:
.

.,
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mittida para "Portugal depois do que se passou
em 4 de Maio. Bem singularmente, regozijos tão
mal fundados estavam passando-se em Lisboa quando
a capitânia ia dando caça á frota Portugeza a travez
do Equador ! E' difficil dizer como foi que o Almirante Portuguez pôde reconciliar esta prematura
vangloria, com o facto aziago da sua chegada ao Tejo,
havend~ perdido metade de suas tropas, e mais de
metade do seu combóy.
Em 2 de Dezembro chegaram offi.cios do Capitão
Grenfell no Pará, dizendo que estava em posse da
fragata Portugueza nova, á qual segundo as ordens
havia posto o nome de Imperatriz. Tinha tom.ado '
outro vaso de guerra, e varios navios mercante·s ;
cumprindo assim sua diffi.cil missão de maneira que
justificava a minha confiança na sua habilidade, e
houvera merecido os, maiores agradecimentos do I '·
governo, em vez do tratamento que subsequentemente 1 '
.
\
expenmentou.
·
\
A 19 de Dezembro, nomeou-me Sua Magestade
I
t
_membro. do Seu Conselho. Privado,. a; ~~or ~op.ra
que pod1a conceder. Era cu·cunstanCia smgp.lar que
em quanto S. M. Imperial me consultava sdbre m':i!.terias de importancia, e ~elas honras que me 2o,nferi
manifestava seu apreço das minhas opiniões ·e serviços, esta~am seus ministros anti-Brazileiros p1aticando comigo e com a esquadra toda a· sorte '. de
vexação-mais especialmr nte no negocio das pres:as,
a cuja condenação obstin~tdamente se oppunham. · \ ·
Seria fastidioso P-ntrar nos detalhes da vexação e
_damno agora systematizados pela facção Portug~eza
1
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na adll).inistração; isso não obstante, afim de apreciar
subsequentes occurrencias, é ~ecéssario advertir brevemente a; esses pontos. O sentimento pessoal contra
mim facilmente se explicava por minha .adherencia ao
Imperador em opposição a conselhos interessados, que ·
arriscavam a existencia do Imperio. Sua Magestade
não podia desattender estes conselhos ou contrastar o
prejuízo infligido aos officiaes e marinhagem, pela
conducta do Tribunal de Almirantado ·para com a
esquadra; politica em que se perseverava com o objecto
de an'i quilar a força naval, sem outro motivo mais
que o te!-se tornado por seus feitos odiosa á facção
Portugueza-cujos cabeças indubitavelmente calcu~
lavam, . que se os officiaes e , tripulações podessem
fazer-se abandonar o serviço á forca de desespero, o
desmembramento das províncias do Norte ainda se
poderia effeituar pelà desunião.
Em 13 de Dezembro, escrevi ao Mü!istro da
Marinha q~e, como os navios de presas estayam sendo
cada dia saqueados, era necessaria uma investigação
immediata- havendo sido, por ordem da administração, entregues á guarda do inspector do arsenal,
tirando.;lhes os ,()fficiaes de marinha que se tinham
posto a tomar cónta d'elles. Foi preso um official
por obedecer ás minhas ordens de permanecer a bprdo
da sua presa até receber eu resposta do Ministro da
Marinha. O navio de que estava encarregado (o
Pombinho) foi ünmediatamente depois entregue a um
reclamente Portuguez, juntamente com todo seu conteúdo, tomado promiscuamente da alfandega no
Maranhão, nada do quê pertencia ao dito reclamante.

\
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Uma quantidade addicional de presas tin~a sido
enviadÇt pelo Capitão Taylor, do Nithe1·ohy, que perseguira os dispersados navios do immigo até ao Tejo, e '
alli -queimára quatro embarca~ões debaixo da artilharia da náo de linha D. João VL Por isto o- sentenciou a commjssão-de presas a seis mezes de prisão, e
a perder em dobro o montante do seu quinhão nas
presas, para os donos da fazenda destruída ; sendo
assim decidido pelo tribunal -de presas quas~ Portu-guez qm~, o destruir a propriedade inimiga em observancia das ordens de Sua Magestade, era crime !
Chegando o Capitão Grenfell na fragata Impemtriz
-tomada no Pará-trazendo com-sigo, uns _quarenta
mil duros-resgate pqr presas alli tomadas, como se
tinha feito no Maranhão-foi a dita lmpemtriz
abordada na ausencia d'ell~ e o dinheiro levado pam,
o thesouro, a pesar de garantido por Sua Magestade
.
I
aos tomaaores. Foi depois accusado o mesmo Capitão \ '
Grenfell de obrar en;J. opposicão á ~unta do Pará, \
quando só estava cumprindo as minlias instruccões.
I
Foi por-esta accusação po~to em processo ~ 'absol~\do-.
Em _consequencia d'este e 9utros actos,\ de àr~i
trariedade semelhante, representei a Sua N,fagest~<it-e
quanto se carecia .de form~r algum codigo J~riti~ -definido,
que posesse
fim
a tão - arbitrarias procedi- .
I
mentos, ,e propuz a adopção das leis navae~ ,de
Inglaterra como a~ m11is experimentadas e '·cpmpletas. Approvando ·sua Magestade a _ suggest~o\
deteÍ·minou-me transmittisse um memorial sobre \ o
I
:assumpto ao Cóncelho Privado, o que assim foi feito. '
Por estas e sflmelhant\~s suggestões a Sua MagesI

.
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tade, com vistas de tornar mais efficiente a marinha,
estava eu alargando a brecha entre mim e o partido
Portuguez na administração cujo objecto erl:!- frustrar
qualquer tentativa d'eSsa natureza. Havia-se pouco
antes descarregado um golpe na minha autoridade
como Commandante-em-Che[e aprestando-se , para o
mar a Atalar/ta sem minha intervenção. E como eu
imaginasse que podia ser destinada para algum
serviço secreto, não fiz caso da circtinstancia, até que,
em 27 de Dezembro, appareceu na Gazeta annuncio
de que o s~u destino era para ir bloquear Montevideo,
ao mesmo tempo que eu era mencionado na . mesma
folha com o limitado titulo de " Commandante das
" forças navaes no porto_ do Rio de Janeiro." Assim,
ficava eu reduzido por um traço de penna do Ministro
ao logar de Almirante do Porto, a despeito das
patent~s d~ S. M. Imperial.
Convencido de ter-se isto feito sem , a sancção ou
mesmo conhecimento do Imperador, protestei contra
a expedição da Atalanta, excepto por ordem minha,
assim como contrà a limitação indicada por meu novo
titulo---:contraria ao ajuste por que eu tinha entrado
no serviço, qual duas vezes havia sido . confirmado
por Imperiaes patentes-declarando ao Ministro da
Marinha que, não obstante o ninguem haver menos
ambicioso de mando doque eu 'era, não podia consentir -que um ajuste tãiV soleq:memente feito assim
fosse violado.
A :r:epresentação no tocante á Atalanta teve o seu
maseffeito, ,e não foi expedida a dita embàrcação;
.
.
quanto á limitação elo meu posto-nenhuma · resposta se deú.

.I
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Chegaram então de Pernambuco noticias de estar
um forte partido alli tratando de estabelecer uma
Republica, e tomando medidas preparatorias para
recusar-se adherencia ao Imperio.
A expedição enviada pelo ministerio para comprimir o levantamento em Pernambuco foi um insulto
premeditado a mim, por não ser de sorte alguma
consultado na materia; e o motivo de mandar-se um
official sem experiencia, foi, sem duvida, o não desejar
o ministerio que a insurreição se abatesse. A este
respeito a expedição prehencheu os desejos dos
que a mandaram, pois falhou. Ao voltar ella recebi
pessoalmente ordens de Sua Magestade para que o
Pedro Primei1·o, a Pimnga, o Nitherohy, e a Atalanta
fossem immediatamente equipados para serviço
importante. Facil era dar assim ordens para esquipar
uma esquadra, mas depoisI do tratamento recebido,
,
I
não era tão facil o levar a cousa a effeito. Toda a 1I
maruja estrangeira tinha abandonado em desgosto
os navios, e metter a bordo Portuguezes• houvera sido
peior que inutil. Escrevi ao Ministro ·' da. \Marinpa
que a esquadra não podia ser tripulada a J.~os qile
se restabelecesse a confi.anca entre a marinhagem';.
~
' .
tendo-lhe os vergonhosos procedimentos do ~ribunal
de presas tirado a inclinação de tornar a entrif no
serviço, -e mesmo quando o . fizesse não ~odia \eu
responsabilizar-me por ordem e disciplina, ou pela
I
segurança das embarcações, salvo se algum definido
arranjo se fizesse quanto a pagamento e dinheiro
de presas antes de sahirmos ao mar.
Em vista d'estas·representações a junta de presas·
I
adoptou proceder abertamente hostil, negando de

'

·.
f

I
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todo ·o direito da esquadra ás · presas tomadas _no
Maranhão, ou á fazenda alli apprehe;ndida na alfàndega, e embarcada por mim a bordo do Pombinho
e de outro navio. O Pombinho; como já disse, foi
declarado presa illegal e entregado ·a seu dono Portuguez, juntamente com toda a fazenda publica no
mesmo contida, ainda que a esta elle nem sombra
tivesse de direito, pois que toda a carga pertencia
originariamente a outros, e havia sido por minha
ordem posta a bordo d'este especial navio para ser
transmittida ao Rio de Janeiro. Deram-se muitas
outras decisões semelhantes, fundadas na. falsa
allegação de que o Maranhão formava previamente
parte do Imperio do Brazil, e por coú.sequencia todas
as tomadias alli feitas eram nullas!
Representei da minha parte, como á nossa chegada
ao Maranhão a cidade e a província estavam, e
haviam sempre estado, na posse de Portugal-.que os
Portuguezes tinham pelas capitulações ordinarias da
guerra entregado uma e outra indubitavelmente a
uma força armada Brazileir~-e que, por um previo
decreto do Imperador, não menos que pelos usos
costumados na guerra, toda a propriedade inimiga
fic?-va pertencendo aos tomadores. A junta de
presas não só decidiu contra a representação mas
condenou-me a restituir todas as quantias recebi.das em resgate de fazendas togJaàas no Maranhão.
Em um caso declarou a Junta que eu me tinha
constituído merecedor de pena corporal! e teria, se
ousasse faz'elo, forçado a execução d'isso, e a restituição a que eu fôra condenado.

'
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Como o roubo da fazenda apresada começava ·a
tornar-se notorió, deu a junta ordem para que ella se
desembarcasse afim de impedír as cargas de se damnificarem! mas, ao executar da ordem achou-se q~e
toda a porção valiosa tinha já desapparecido! O c.omo,
é verdade que não podia provar-se; mas ninguem
d'elle duvidava. ' As embarcações mesmas foram
descuidadas a ponto que vieram a tornar-se inuteis
para seus originarias donos, para o Governo, ou para
os tomadores.
· Ássim, d'esta vasta quantia .de fazenda tomada na
campanha nem um mil1·éi se consentiu entrasse no
bolsQ dos officiaes e marinhagem, e a esquadra houvera sido inteiramente defraudada de sua recorri:.
pensa, se eu não tivesse recusado entregar á junta de
presas as quantias comparativamente insignificantes
\\
recebidas em resgate das tomadias no Mm~ai;thão ;
retendo estas a bordo da cr pitânia em conseqúéncia '\' '
da injustificavel conducta que a junta de présa!S \
\
estava praticando. Formou.. se, todavia, u'm plano par_a
'
se apossarem _9'~llas _por força, mas este fdi ·ç~rrespon.
.
d'1r \ gue '\\se
d1'do por me d'd
1 as propnas
pam 1mpe
.
.
\ ,..
\
repetisse a tentativa.
: .- . .
1\
'
·Determinada assim a ju:qta de presas a privár~otal
mente a esquadra de seus, emolumentos, procedeu a , .
c~n~enar os ~avios ·de g~erra ~ornados, eomo sendq \
d~re~tos da cOToa, sem compensação de casta algu~a,
não obstante que o decreto Imperial já mencionado
\~
de 11 de Dezembro, 1822, dava todas _as presás aos.
tomadores. . Publicou então a junta um~ ordem,
para que os navios tomadof dentro de certa distànci~
.

(

'

12'1 .

''-

da costa-onde só podia um bloq~eio ser e:ffectivo-.
não fossem presas legaes; sendo o e:ffeito d~~lla que,
estando a esquadra para ir bloquear Pernambuco não
podia ter occasião de encontrar navios no· mar largo,
e por tanto não podia fazer p1~esas algumas! - Assim
.as embarcações inimigas teriám lice~ça de proseguir
s~m molestia suas occupaçõ.es revolueionarias; sendo
tal, sem. duvida, a intenção dos que tinham formali. zado a; resolução, como quem desejava. para. seus
proprios fins frustrar o bloqueio.
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CAPITULO VI.
REPRESENTAÇÃO CONTRA A ORDEM DA JUNTA

DE

PRESAS- DEOIDE

O

IMPE·

RADOR A QUESTÃO DAS PRESAS-RECUSAM SEUS MINISTROS <!ONFORMAR-.SE
COM A DECISÃO-EMBARAÇOS
VIÇOS
CONTRA

LIMITADOS

Á

A VIOLAÇÃO

ESQUADRA

COUSA

POSTOS AO

DURAÇÃO
DE

DA

EQUIPAMENTO-OS

GUERRA -

CONTRATO--RECUSAM

ALGUMA -

FAZ•SE·ME

MINHA
OS

NOVO

MEUS

SER-

REPRESENTAÇÃO

MINISTROS

PAGAR

Á

INSULTO- OFFEREÇO '

DEMITTIR-ME DO CO.MMANDO-EVADE-SE A MINHA DEMISSÃO- CARTA AO
PRIMEIRO .MINISTRO-CARTA AO MINISTRO DA MARINHA.

No P de Janeiro~ 1824, communiquei ao Ministro
da Marinha o conteúdo de um officio recebido do
Capitão Haydon em Pern~mbuco, onde me dava
conta de uma trama da parte do . Governo revolucionario para aprehender a sua pessoa e tomar posse
do brigue Imperial de guerfa que elle c?mmandava;
havendo-se advogado abertaFente na Assemblea em
· \
,
favor d'esta ultima intenção.
A 6, dirigi ao Ministro da Marinha, a seguint~
\~
.
representação contra a já mencionada ordenança da\\
Mesa do Almirantado, para ~ue embarcações to~~das ~
dentro de certa distancia da. costa não fossem presas \
do tomardor; sendo tal orqenamento feito evidente-: ,, \
mente com intenção retrosp1ectiva, para nullifi.car a:.~
presas que tinham já sido tomadas:\ \
1

,.

A

'

..

.
'\'
Como outras vezes hei tratado cfe prevenir males para impedir
que occorram, assim no caso actu\11 julgo do meu dever para com
S. M. Imperial .pôr a V. E., como Ministro da Marinha, de pre-
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venção contra o apoiar qualquer medida tal a respeito ou dos navios·
apresados no bloqueio da Bahia, ou dos tomados nas yossessões
coloniaes, e debaixo dos fortes e baterias do _inimigo-e tambem no
caso::-se tal houvesse-de navios tomados nas costas de Portugal.
É perfeitamente élaro que estes casos de apresamento sam distinctos d'aquelles em que estados independentes dam protecção aos
belligerantes que se aproximam a certa distancia de suas costas
neutras. Mas V. E. deve perfeitamente -saber que, se os navios
inimigos não têm de ficar presas-sendo tomados navegando perto
da costa, não poderá dar-se bloqueio effectivo, pois que não haverá
direito de entender com elles ; álem de ·que a massa da gente
empreg~da n'uril serviço naval não se expoi'á certamente a trabalho
e azar sem remuneração de alguma sorte " álem de sua paga
. ordinaria.
Se tal decreto realmente se tenciona, não ha que esperar do
serviço naval cousa alguma de honra ou proveito para o estado; e
tenho opinião fundada ém mais de trinta annos de incessante
experiencia da· gente do mar-que onde falta premio falta esforço ou
zelo permanente.
.

(Assina~o)

.

COCHRANE E MARANHÃO.

Em 10 de Janeiro,. communiquei ao Governo o
conteúdo de outro offi.cio do Capitão Haydon em
Permtmb~co, participando-me que a nova Junta alli
se tinha apossado da embarcação Imperial de guerra
·Independencia ou morte, e removido o o:fficial que a
commandava, ameaçando ao mesmo tempo de tratar o
Capitão .H aydon como pirata.
A -revolta havia-se tornado séria, e Sua 1\iagestade
-ancioso de apressar o equipamento da esquadramandou-me chamar, em 12 de Fevereiro, 1824, para
consultar comigo sobre o assumpto. Tendo exposto
a Sua Magestade a conducta seguida- pela junta de
presas, disse .elle ti·ataria de ver que se fizesse justicia
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a despeito da · facção, e pediu-me fo_rmasse ·u ma
avaluação razoavel da fazenda apresàda na ultima
campanha, verificando, ao mesmo tempo, i se a
marinhagem ,estaria disposta a aceitar uma somma
determinada em compensação de suas reclamações 1
Perguntando a Sua M agestade que segurança podia
haver de que a administração executaria um semelhante arranjo, respondeu, que me daria a sua propria
segurança, e mandando-me sentar ao pé de si, escreveu
de se·u proptio punho a seguinte proposta-que conservo em meu poder:-

* " O Governo está prompto ,a pàga1· a esquadra o valiJ1' das pr~zas
que forem, e que já tenhão sido julgadas n~ás, estabelecido esse valpr
po1· m·bítros de ambas as partes cont1·actantes e pagar aos p1'0prietm"ibs
a:s perdas, e damnos.
Que no NC! destas p1·ezas não entre a Fragata
Impemtriz po1· ser coritra httma Ley expressa ; mas que o G~verno 1\
como em rernuneragão de seu ap1·ezarnento da1·á immedíatarnente· neste ''
Thesouro Publico a quantia de quar!pnta contos de Reis aos aprez~dores. I'
Que estas prezas que jájo1·ão julgadas más podem já ímrnediatemente
ser pa,qas. Que este ajuste se entende C()m as tornadas . athe hoje 12 de
\
Feve1·eiro + e que para que daq1ti em diante se j~lguem com mais
'
promptidao as que se· forem jaZe'fdo o Governo 'q_u.anç~ antes, ,vai
tractar de jazer hu~ regularnenf Provisorio que · ti1·~\ todos ~Rs
impecilhos que ha no Antigo."
\

1\1

+ 1~24.

\ ~\

[N.B. do TRADUCTOR :-Este documento é copiado escrupulosam
pt·op?io autographo o1·iginal do Imperad,or..J

\

1,1te

\1

..

I

~

Nada podia haver mais claro que as estipulaç~es
·~
assima da propria letra de . Sua Magest~de, para \
pagar ·á esgu~dra immedi~tamente o valor das sua~~\
pTesas a ~espeito do Tribpnal de Almirantado, de
pagar 40,000,000Rs. pela Irnpemtriz, e que mesmó o

\

1

12!5
valor das pr~f}as-júlpadas n:tás havia de ser pago, avalia~do assim Sua Magestade justamente a conducta e
motivos do Tribunal de·' Almirantado. Nenhuma
· d'estas condições foi jámais cumprida !
No. 1~ · de Março, .me fez saber Sua Magestad~, por ·
via do seu Ministro ,:F'rancisco Villela Bárbosa, que
tinha destinado 40 contos de réis em recompensa
pela acquisição da .fragata Imperatriz; dizendo,
quanto ás outras ~resas feitas no Pará, qué deviam
ser sentenciadas no tribunal, afim de poder o seu
valor . ser pago pelo thesouro pubiico-t9mando ·o
mesmo thesouro sobre si o satisfazer todas as perdas
e damnos das presas julgadas illegaes; . ·mas, quanto
á minha asserção, de não haver entre ellas presas
illegaes, que não podia o Governo decidir por si a
questão.
Que Sua Magestade deu a ordem para o pagamento dos 40,000$ de 'réis,' corno compensação pela
Imperatriz, não ,lia duvida; mas nem um shillim de tal
somma foi jámais pago pelos seJts ministros, e não
obstante isso, ainda ha ·poucos mezes o actual
Íl1inisterio Brazileiro (a) carreg?u çonúa mim essa
quantia, como se tivem sido 1:ecebida e
a não mettes'se
em conta! E' muito possivel, que, mi ignorancia dos
procederes communs entre os se11s predecessores de
1824, os presentes Ministros do Brazil imaginem
que se cumpriram as ordens de Sua M agestade; mas,
a sel! assim., os 40,000$ de· réis nunca chegaram a
mim neto ' á esquadra. ' Se tivessem chegado, Iiada

eu

·(a) Isto escrevia-se pelo Outo~~ de 1858, e ao Ministerio
Brazileiro de então deve referir-se.-6 TRÀDUCTOR.

'·
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seria mais facil doque apresentar-se o m~u recibo pela ·
quantia, o que os desafio de fazer.
Considerando nossas di:fliculdades agora em bom
caminho de ser arranjadas, de boa vontade emprehendi conciliar a marinhagem, e tendo feito a baixa
computação de 650,000$ de réis-somma que era
apenas um quarto do valor da fazenda apresadadei parte ao Ministro da · Marinha do cÕnsentimento
da esquadra em geral de aceitar 600,000 duros ( cousa
de .:B.120,000) em compensação de todos seus
direitos; concordando, de mais, em desistir de toda
reclamação contra o Governo Imperial sendo agora .
pagá metade da quantia e dando-nos titulo :wrlo
.
'
resto.
Não obstante . a facilidade d'esta maneira de
arranjar as cousas, só conseguida por minha influenci~ ,
pessoal para com a gente, nem um só milréi foi
distribuído, sendo delibei·adamente evadidos pelos \
ministros de _Sua Mage.s tare os Imperiaes desejos e \
promessas. Pelo contrari~~, quanto mai's determinado \
\
estava Sua Magestade a fa4:er á esquadra 1 jus~iça tanto
mais a faccão Portugueza no ministerio estalva re~~l1
'd
f ,
.
~
I mpenaes-não
·
\b
,'
Vl a a rustrar as mtençoes
'O stan~
que, em razão dos procedimentos revoluciona~~ios n~1\
Norte, se tratava da integridade do Imperio. Posso '
1
ainda ir mais longe e dizer éom grande verdade, qu~
ao passo que Sua Magestade estava mui ancioso
noss;;:t prompta partida, afim de supprimir a revolt,~ \
em Pernambuco, os seus ministros estavam, de dia''
em dia, d~rigindo-me cartas sobre os mais insignifi*
cantes objectos, com o fim elm;o de retardar a esquadra
'

ppr

I

1
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por frivolidad~s offi.ciaes, para que a necessidade de
responder-lhes me impedisse de attender ao cumprimento da vontade Imperial. A melhor prova d'isto
é o facto que se mostrará no decurso \d'este capitulo,
a saber-que a p_esar de encontrar-se a provincia de
Pernambuco em plena revolta, . a Admipistração
achou meios de demorar a ~squadra por seis mezes
posteriormente aos aconhecimentos que acabamos , de
narrar.
24 de Fevereiro me foi transmittida pelo.
Ministro da Marinha a seguinte extraordinaria
portaria:* Querendo dar mais hum testimunho do grande ' àpr~ç 0 ,, em

Em

que Tenho o Marquez do Maranhão, Primeiro · Almiranté da
Armada Nacional e Imperial, pelos distinctos Serviços que ·tem
J;lrestado e Espero ·continue a prestar contra os inimigos da Independencia do Brazil : Hey por bem N omealo Oommandante em
Chefe de todas as Forças Navaes d'este Imperio, durante a Guerra
actual. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido,
e f11-ça executar. Palacio do 'Rio de Janeiro em vinte trez de
F.ev.ereiro de mil oitocentos e vinte quatro, Tf'\rceiro da Independeilcia .e do lmperio.-Com a Rubrica de S~a da_ Magestade
Impe~ial.

FRANCISCO VILLELA _BARBOSA.
Secretaria de Estado,·
em 27 de Fevereiro de 1824.
MANOEL ANASTACIO XAVIER DE BRITO,
Que serve de Official Maior.

A. audacia d' esta portaria- desconhecendo as
, estipulaçp,es de · Sua Magestade e de seus ultimos·
ministros consignadas na minha patente, assim
tornando-as irritas e nullas sem consentimento meusó tinha paralello em sua hypocrisia. · "' Querendo

\
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" dar mais um testimunho do grande apreço em que
" eu era tido," &c.-os Ministros de Sua Magestade
eram servidos annullar a minha patente para poderem
descartar-se de mim no instante que lhes parecesse!
O documento que me foi transmittido não tinha a
Rubriéa do Imperador, bem que falsamente se dissesse
que sim. Se o leitor quizer tomar o trabalho de
comparai-o com as minhas duas patentes, concordará
comigo na inferencia de que fôra escrito poi.· Barbosa
sem conhecimento ou consentimento do Imperador,
com o objecto de pôr fim ao meu commando-não
obstante as patentes Imperiaes, como fica evidente na
expressão " durante a p1·esente guerm ;" estando a
guerra já finda pela expulsão da frota e do exer~ito
Portuguezes.
Não se perdeu tempo em reclamar contra este ins~
dioso decreto. Depois de haver mostrado ao Ministro,
1
da Marinha os ajustes que tinham sido feitos comigo ~
pelos ultimos Ministros, e ·ratificados pela assinatura· '
.
.
I
'
do punho Imperial, escrevi a Sua · Excellencia nos \
,1 • \ \
,,
termos seguintes:-

,,

'I

I

\\

O recente decreto inserido na Gazeta de 28 de Fever~iro, e~ · vez
I\
\\
de acrecentar á minha posição e: autoridade official-com . profe ~sa
fazer-effectivamente a circunscreve, pois que não havia Z~mitag~fJ..
de tempo no offerecimento que aceitei de Sua Magestade Imperíal:.\
Mas por este decreto, a minha graduação e autoridade official ·S.I\m \
limitadas á duração, da presente guerra. Ora, se eu podesse\ crer
que a idéa d'esta limitação viera de Sua Magestade Imperial me1mo);
respeitosamente e em silencio acquiesceria; mas estando convencido
-pela graciosa maneira de que elle teve a bem proceder pa~~
comigo em todas as occasiões-·que não saiu d'elle, só posso con-'
sideral-a como an~uncio de opinião prevalescente nqs conselhos do

\
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Governo, de que se ·pode passar muito bem sem mim e sem os
meus serviços desque seja· decidida a independencia do ·Brazil ou
restabelecida a paz.
Coino de ninguem ~e pode esperar que dedique os serviços da sua
proffissão a um paiz estrangeiro, sem ter a perspectiva_ de alguma
recompensa mais duravel doque parece indicada na limitação qual o
documento em questão a exprime, leV!J.·me isso naturalmente a
perguntar (,se acaso é tenção dos conselheiros de Sua Magestade,
que, terminada a presente guerra, o meu soldo tenha de cessar com 4
minha autoridade? ou i, se acaso tenho de receber alguma recompensa permanente de serviços, cujas consequencias serám permanentes
pam o Brazil? Por quanto-se não ha que receber permanente
recompensa de serviços publicas-por mai.s importantes e duraveis
que sejam 'serviços taes em seus effeitos- é dever para comigo e para
com.a minha família o considerar se acaso será justo continuar eu
dedicando o meu tempo a serviço de que tão pouco beneficio ha que
esperar- no futuro ; consideração para mim tanto mais interessante, em razão das repetidas sollicitações dd Governo Chiliano para
eu volver a reassumir a minha posição e commando n'aquelle '
estado,
Por assim fallat' me considerará V. E. como homem de propensão
mercenaria; mas eu não recebi do Brazil 1·ecompensa alguma qual.
quer,'· álem das honras conferidas por S. M. Imperial. · Se V.K
quizér ler ós papeis que esta acompanham, encontrará como, quando
deixei o Chili, tinha desembolsado de meu proprio dinheiro 66,000
duros, para impedir que a esquadra Chiliana morresse de fomé,
somma que, em consequencia de eu deixar aquelle paiz e aceitar
as offertas de S.M. Imperial, .me não foi embolsada. Esta quantia
ajustaram Sua Magestade e os seus ministros embolsar-me aceitando
eu o .commando; porem recusei procurar embolsar-me á ·custa do
Brazil, " à não ser que eu prestasse maiores serviços ao Imperio
" cloque tinha prestado a Chili ; mas no caso de prestaí' serviços
" taes ao Brazil, e de continuar o Chili a re~usar pagar-me, então
" -e só em tal caso-esperava ser indemnisado." A esta estipula:ção os ultimas ministros deram seu assentimento.
.
Não é prova de inclinação avarenta o haver eu logo acquiescido

•
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á proposta de S. M. Imperial de pagar sómente 40,000 duros péla

Impemt1·iz, o que não faz ~m terço do seu valor, para se dividir

pelos tomadores.
(Assinado)

COCHRANE

MARANHÃO.

Houvera podido acrecentar, que' a esquadra não
tinha 1·ecebido emolumento de casta algztma, não
obstante as espontaneas estipulações de S. M.-Imperial promettendo pagar tudo, não havendo até sinal
de ~ntregarem-se-lhe os 40,000 duros concedidos por
S. l\1[ Imperial pela fragata que se tomou no _Pará.
Pelo_ contrario, tinha eu sido condenado a p_e rdas
e damnos em grande somma por haver tomado navios
Portuguezes em observancia das ordens de 'S ua
Magestade; de maneira que, se o Tribunal do Alrhirantado se houvesse achado com forças de compellir
ao pagamento d'estas cond~nações, eu ficaria não só
setn paga mas mulctado em mui larga quantia, 1 como 1,
1
premio de ter aceitado o commando da marinha
Brazileira !
1
\.
Longe de serem pagos, segundo ~s ordens Im- \
periaes, os 40,000 duros arbitrados
por ·s. M.
Imp~rial
.
~
~
pela presa da fragata Imperatriz, recebi doi Mini&tro
da ·Marinha uma -carta, datada em 27 de Feverefl:o,
. l'lCan d o que a menCiona
.
d a somma-uni-tef
. ÇO d\\'0
1mp
que valia a embarcação--seria considerada,quandó s~~
pagasse, como a só recompensa da esquadra. , iEsta
violação do ajuste de s;ua J\~agestade foi prpTri~t~
mente repudiada, e uma carta explanatoria ~qo
. . . da M ann
. h a-~uas1
I
. tão amb'1gua como \,a
M m1stro
portaria-me asseg,p.rou de que eu tinha mal-enten~
1

r

E
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dido a sua· intenção; o que, todavia, assim não era,
pois os· 40,000 duros nunca fóram pagos.
A 19 de Março, foi-me feita por Severiano da
Costa, agora primeiro ministro, uma desfeita directa,
avisando-m"e de comparecer na capela Imperial para
assistir á ceremonia do juramento á Constituição,
mas · dizendo-me distinctamente , que se me não
permittiria o jurar; sendo, sem duvida, a razão, que,
por uma clausula da mesma constituição, os officiaes
militares que a jurassem, não podiam ser demittidos
sem processo, e sentença de um conselho de guerra; de
sorte que o não me permittirem jurar-em connexão
com "a_po1·taria de Barbosa limitando o meu commando
á duração da guerra-indirectamente dava poder á
Administração para demittir-me a seu alvedrio, a
toda a hora que julgasse conveniente fazel-o. Que
tal desejo havia de sobrevir logo que a occasião se
apresentasse, era cousa certa, nem houvera eu esperado pelª' expressão d'elle, a não ser por uma respeitosa a:ffeição a Sua Magestade, e pela expectação de
obter justiça para a esquadra, que contava comigo
para procurar se lhe satisfizesse o que lhe era devido.
O haver aceitado convite publico d'esta natureza,
em circunstancias tão insultantes, era inadmissível.
Fui. por tanto fazer companhia a Lady Cochrane á
Ilha do Governador, e mandei uma desculpa ao
ministro exprimindo o meu sentimento de que circunstancias . inevitaveis me impedissem o participar na
honra d'áquella augusta ceremonia.
Em consequencia da insultante conducta da Administração, e da impossibilidade de obter compensação

..
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para .a esquadra, · não obstante as ordens de Sua
Magestade para esse e:ffeito, determinei-me a deixar
um serviço onde a autoridade do Ministerio adverso
er,a superior á do Soberano. Conseguintemente, dirigi,
em. 20 de Março, ao Ministro da Marinha uma carta,
da qual eis aqui um extracto : -

-.

Se eu pensasse que os procedimentos havidos para comigo eram
dictados por Sua Magestade Imperial, serme-hia impossível ficar
uma hora mais no seu serviço, e julgaria dever meu depôr a seus.
pés a minha patente, nQ primeiro momento possível. Se não tenho
feito isso-depois do tratamento que, em commum com a ma~·inha,
tenho exprimentado-ha sido sómente pelo ancioso desejo de pro·
mover os verdadeiros interesses de Sua Magestade. Na verdade,
lutar contra preoccupáções, e ao mesmo tempo contra os que , se
acham em poder, tendo predilecções em discordancia com 'os
interesses de Sua Magestade, com a tranquillidade e independencia
do Brazil, é tarefa para que não tenho forças. Estou, por ta)lto,
perfeitamente disposto a resignar o logar que occupo, em prefer!3n·~ià\
a contender com difficuldades que me parecem insuperaveis. Só \
1
.ten}lo a acrecentar, que !0-e dará extrema satisfação encontrar que \
Vossa Excellencia pode formar marinha e.ffectiva dos materiaes que \
constituem a fabrica da antiga Titarinha de Port~gal-ou qualquer
marinha Brazileira mesmo, sem começar por sy~tema totalmente
. h a vo lta a es
\ \te po
. rt'·'
.
opposto ao que se t em segm'do des de a mm
\
(Assinado)

11

COCHRANE E MAR~~HÃO\

resp~ta ~

r.

Esta offerta de resig;nar teve em
\
assegurar-se-me que eu tinha interpretado mal tanto \
os actos como as intençõe~ da Administração, c.?~1 a \
expressão de esperança ~ue eu não abandonari~ o
Brazil pelo qual · tanto havia feito. O facto poré-lll~
era realmente, que a pe~ar de estar a Admii:l.Ístraçã'~
fazendo por demorar a t(Xpedição para supprimir a '
revolta no Norte, os Mi!]Listros estavam receosos de
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seus résultados; temêndo que se estabelecesse um
Governo republicano, como com effeito era imminente.
Foi só pela convicção de não poderem obviar a tal
acontecimento _por outro modo_ senão servindo-se
de -mi,m-qÚe dei~ou de ser aceita a minha demissão.
Resqlvido a proseguir no andamento que agora
tinha encetado, dirigi a seguinte carta ao. primeiro
ministro : -Rio de Janeiro, 30 de Março, 1824.
O ultimo Primeiro Ministro, José Bonüacio d'Andrada
e Silva, serviu-se exprimir o· desejo de que eu communicá.sse
directamente' com elle em todas as difficuldades extraordinarias que
dis~essem respeito ao serviço naval. Se não tenho- recorrido a
V. Ei~ antes da presente conjunção, não ha sido por duvida
alguma que tenha da sua promptidão em conceder-me licença
igual, mas por serem os males de que tinha a queixar-me tão
_ palpaveis, que entendi seria o reifledio necessariamente applicado no
curso ordinari'o das cousas. Mas agora ven_do adoptar systema que
multo breve deve reduzir ó serviço naval de S. M. Imperial á ultima
Íl~significançia e perdição, não posso por mais tempo alJster·me de .
instar com V. Ex~ como Ministro de Estado dos negocios interiores
do imperio, para que ,intervenha antes que seja demasiado tarde.
(Aquí seguiam-se queixas do miseravel estado da esquadra-sua falta de concertos-o deixar de se lhe pagar-a pris~o illegal de officiaes durante mezes sem
processo e por motivos insustentaveis, &c., &c.)

· Pelas prómessas do anno passado, que se pagaria pontualmente,
e se dariam outras recompens!J.S, foram induzidos officiaes estrangeiros e marinhagem a entrar no serviço-acreditando na boa fé do
Governo. O resultado-no curto período que tem decorrido-ha
sido a expulsão completa das forças inimigas, navaes e militares;
todas as quaes houveram estado ainda em armas contra a independencia do Bràzil, a não ser pelo auxilio dos officiaes e marinhagem
estrangeiros.
No decurso d'esses importantes serviços, fizeram -se varias presas
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e se mandaram ao Rio de Janeiro afim de serem adjudicadas, .sob a
autoridade das ordens de S. M. Imperial para se fazer a guerra aos
vassallos e fazenda de Portugal. AB presas feitas em proseguimento da guerra deviam-segundo os ajustes em virtude dos quites
procedêra a expedição-ser a recompensa dos tomadores em trôco
dos beneficios ·que o Imperio lucrava com os esforços d'elles.
Julgue pois V. Ex~ do pasmo dos officiaes e marinhagem
achando, no seu regresso a este porto oito mezes depois, que o
Tribunal do Almirantado (composto principalmente de Portuguezes.
nativos) pretendia não saber se a nação estava em guena ou em paz !
Com este pretexto evitaram a acljudicação das presas-poseram
toda especie de tropeços no caminho aos apresadores~dando sentenças a um tempo contrarias á lei, ao senso commum e á justiça.
Grandes quantidades de fazenda nas embarcações tomadas tem~se
deteriorado ou perdido inteiramente pelo lapso de tempo-outras
r'
grandes quantidades ham sido roubadas - no entanto que, pe~a
autoridade·arbitraria de um auditor, carregações inteiras ham sido
entregues, sem processo, a pretendidos donos, e sem a deceÍlcia ao
menos de uma communicação aos apresadores ou seus agentesl.\
Em uma pala;ra, nada se ha feit~ em cumprimento das graciosas '
determinações de Suá Magestad~, dadas em 12 do proximo passado \ '
mez, para que os negocias das presas fossem logo ajustados.
\
E' certamente cousa dura para os senhoí:e~ Portuguezes no
Tribunal do Almirantado, o ver-se obrigados a ,condenar fazenda
\
.
.
.
. \\
..
que pertenc1a a seus compatnotas, am1gos, e parentefl; maB\ '{lSto
que tomaram sobre si os devered do logar, não se-lhd\ devia permittir o contrabalançar por senFmentos particulares o ~seu dev:~r
publico-nem o attrahir sobre o Governo aquelle caracty\ de n:Í~
fé, que tem sido tão deshonroso, e ao mesmo tempo tão p:t;ejudicial~\
a todas os Governos até aqlú estabelecidos na America do Sul.
'\
Nem mesmo o pagamento de salarios foi feito ao Pedro Pri{ll{;eirq
senão tres mezes depois da sua volta-quando a marínhagek- .
I
•
\
irritada pela falta do que se lhe cfevia-tinha quasi toda abandon~~o
a náo ; e se as tripulações do Nitherohy e da Camlina deixaram d~
seguir tal exemplo ao voltarem ao porto, deveu-se inteiramente-á
1
minha perseverança em procurar-lhes antes que chegassem essa
1
,
tardia justiça. .
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Era maxima do Imperador Napoleão, que, '"não havia acon" tecimentos insignificantes no tocante ás nações e aos soberanos,
" sendo seus destinos controllados por circunstancias · as mais·
" inconsideraveis," ainda que ·circunstancias que têm
effeito
de causar o abandono da marinha Iwperial, não deviam- n'um
ponto de vista nacional-ser olhados como inconsideraveis ; mas ou
isto seja de itnportancia ou não, as consequencias de tal aba;ndono
por homens que tão fielmente cumpriram seu ·dever, estará longe de
fazer bem áquelles míopes é vãos indivíduos que imaginam ser o
emprego de officiaes estrangeiros obstaculo a seu pro_prio adiantamento. Se os officiaes estrangeiros actuaes sam obrigados a aban ·
donar os seus postos terám de dar explicação de sua conducta, e -a
indignação publica cahirá inevitavelmente
sobre
as cabeças irreflec.
.
,
tidas dos preoccupados ou egoísticos autores de tão impolitica.
injustiça.
Tenho ouvido allegar, como razão da demora no .condenar das
presas, que o Governo- em caso de tratado de paz- poderá ter que
·restituir o valor aos donos originarios. Mas, Senhor, perguntarei a
tão miseraveis estadistas, (,qual seria a situação do . Brazil, se
officiaes e gente do mar estrangeira tivessem recusado entrar nó
serviço- como -houvera succedido, a não se ter promettido dinheiro
de presas? Em tal caso é verdade que os navios em questão.nunca
se houveram tomado - mas é igualmente verdade que as _tropas
inimigas não teriam sido obrigadas por fome á evacuar a Bahia,
nem a sua esquadra se houvera intimidado a ponto de deixar estas
· praias. A guerra militar assolaria ainda o interior, e a frota hostil
estivera agora occupada em bloquear o proprio Rio de Janeiro.
(,Não seria muito melhor que o Governo tivesse de pagar o valor
d'estas presas mesmo em dobro- doque o terem deixado calamidades
taes de evitar-se?
Mas (,como pode dizer-se que o Governo seria obrigado a
restituir ao inimigo presas tomadas legalmente na guerra ? (, É
pessivel que os vencedores tenham de ser obrigados a termos
humilhantes pelos vencidos?
Não por certo- a menos que
insanamente sejam sacrificados os meios por que a victoria se
alcançou, permittindo que a _esquadra se arruíne e apodreça. Os
resultados obtidos não podiam conseguir-se por nenhuns outros ')

o

,,.

j
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meios fora os a:âoptados pela sabedoria de S. M1;1'mperial. l É
porventura justificavel pois, o deixar que ajustes.•. productores de
resultados taes sejam evadidos e tidos em nada ? Cousa ainda mais
monstruosa-passaram-se ordens, tanto do Auditor da Marinha
como do Tribunal do Almirantado, para. punir os apresado:res por
terem feito seu dever, e por meio de castigos e penalidades escarmentai-os de cnmpril-o para o futuro.
É mesmo causa máis injusta e inconsequente, que não obstante
haverem os ultimos ministros- de Sua Magestade annunciado que
embarcações de guerra seriam presas dos tomadores, agora sam _ellas
declaradas . propriedade do estado t ;, Julgam essas pessôas de
espiritt> apoucado que promoveram tal determinação ser isto uma
e'conomia -para o paiz? ;, ou esperam ellas que mari.nhagem:especiãlmente estrangeira -ha de combater de coração em taes
t ermos? O poder que a marinha Britanica tem adquirido proce~e
da sabedoria do govemo em tornar os interesses dos officiaes e da
gente identicos com os interesses do estado, dando · gratificações e
premiÓs mesmo em addição ao pleno valor das presas .; ao passo que
a insignificancia e a inefficiencia das marinhas de governos que ·
indicam se sim ou I
·adoptan:i princípios. oppostos, suffi.cientemente
I
.
não liberalidade tal, ou a falta d'ylla, sam de _melhor politiea em I
negocias marítimos.
J.
, ,,;.
\
Dito isto no que toca a negocias publicos, importunarei ·ago11a
mui brevemente a V. Ex': no toc:ante a mim proprio, dizendo, que
em tudo quanto não depende do exercício livre e desemQ ·açado,das
-r
·
h um respelto
. I . se mostrou pe1as 'es\1pu
.1açõ~~
\\
f uncçoes
mpenaes-nen
·escritas que comigo se ajustaram ~o aceitar o commando da\narinli{i
Brazileira,-e que desde que voltei de libertar as província~ db Nort~\
e unil-as ao Imperio, todas as proméssas-escritas e verbaes-ham
sido evadidas ou tidas · em nada, factos que estou prompto a _provar
sem póssibilidade de contradicção.
, \ 1
Não sou de natural suspeitador, nem duvidei jámais de promes~~s \
e profissões de amizade até passados tres annos de minha connexão
I
'•
c_om o Chili-quando, tendo varrido o Pacifico de todo . navio de1
gueáa pertencente ao inimigo, os ministros Chilianos imaginaram
que podiam dispens!l.r os meus serviços. Não tiveram, é verdade,
/
I
.
a candura por mim experimentada aqui, pois, havendo-me nomeado
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para o commando sem limitação de tempo, não 'l'estringimtn publicámente a duragão de tal commando ao primeiro momento em que
podessem passar sem mim. Seu pl.ano era-em quanto abertamente
professavam benevolencia e gratidão-tratar, por·artificios secretos,
de torr;ar-me odioso ao publico, 'e· transferir ·para · mim a responsabilidade que elles proprios incorriam conduzindo á ruína a marinha,
e fazendo que os marinheiros a abandonassem, privando-os do
pagamento, e até das provisões necessarias para a sua subsistencia .
. Quanto ao mais, as minhas representações contra semell;tante con.·
ducta eram tratadas no Chili precisamente como as minhas instanéias ham sido tratadas aqui. Causas iguaes produzirám sempre os
mesmos·effeitos; -porem, como não havia no estado Chiliano partido
hostil ou Hispauhol, quatro annos -passaram primeiro que podessem
completar-se os ·d!limnos que, graças ás maquinações da facção
Portugueza, aqui ham sido effeituados no curto espaço de quatro
mezes.
As verdades sam muitas vezes desagradaveis áquelles que não
, estam habituados a ouvil-as, e dobradamente offensivas depois de
longa experiencia das humenagens de . obediencia e subserviencia
cegas. Eu, porem, tenho sempre entendido ser dever meu para com
o Governo que -hei servido, não me abster de expressar verdades por
temor qualquer de offeuder, porque tenho estado sempre convencido
que o fallar a verdade é não sómente o modo mais honrado de
proceder, mas que raras vezes deixa de chegar o tempo ein que os
advertidos de seguir linha de conducta errada sintam agradecimento
pelo homem que- com ·risco de incommodo pessoal e mesmo de
castigo-ousou advertil-os do perigo que corriam.
Na Inglaterra-onde amontoaram sobre mim desfeitas por me
oppor a um voto ministerial de agradecimentos a ~tm official que os não
merecia--o povo immediatamente viu ã justeza de minha conducta,
e o Governo h~ virtualmente admittido depois a justiça da •mesma.
No Chili, os ministros que me aborreciam, porque sabiam ser eu
conhecedor de seus actos enganosos e deshonestos, foram succedidos .
por outros que me ham sollicitado o voltar. E o digno e excellente
Director Supremo (O'Higgins, a quem os ~inistros, por ~ua maldade
é loucura, arruinaram) achou a final, e recoriheceu-:-mas demasiado
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tarde para .attender aot;~ meus. avisos-que eu ctinha·procedido para
com elle, em todos os cas0s, com honra e :fidelidade.
O e'rro e sorte da excellente e. emininte pessôa que , acabo de
nomear-sam para mim uma prova de quanto é louca e perigosa a
persuasão de poderem ministros que por violação de fé e más acções perderam a confiança do publico, ser mantidos pela força militar
contra- a opinião publica,. especialmente em governos recentemente'
constituídos. O povo respeitava o seu Director Supremo ; mas
quando est\) chamou as tropas a sustentar seus maos ministros,
cahiu com elles. Se houvesse adoptado a. política de Cromwell, e
entregado á justiça os que mereciam castigo, tei'-Se-hia salvado a si.
Permitta-me dizer, em conclusão, que os Ministros de S. M.
Imperial estam identificados com o Tribunal de Almirantado, e com
os officiaes que conservam. nas differentes repartições. Tenham
cuidado~repito-que a influencia das mesmas causas não venhll'
a produzir iguaes effeitos; porque se a conducta d'estes ind~viduo~
for causa de ser o serviço naval abandonado, e por ahi-como cousequencia necessaria-occasionarem grandes desastres ào Imperio,
estou convencido que em breve espaço, todas as tropas no R!o de \\
1
de reprimir a tempestàde que se \
Janeiro não serám capazes
.
levantará contra os facciosos Portuguezes.
·
\
É minha ardente esperança_jque S. M. Imperial, adher.ir.td9
\glorio~amente á causa da independe;ncia e do Braz\}, ha de salvar e·
unir a mais larga porção de seu real patrimonio a despeito dos cegos
esforços de Portugal, e a despeito das arteiras int~iga~~da fac~a
Portugueza áqu.i,, para prolongar a guerra civil, e .produzir\\desmeili.\\

bramento e desunião.

·

1
·
,: \

Tenho a honra de ser,
&c. &c.
COCHRANE

E

~~ .\

\\

MARANHÃO. , ; ,

Excellentissimo Senhor João Seve~·iano
. Maciel de Costa, .
Principal Minístro de Estado, &c. &c.

\~t

~ \

\}

. Um e:ffeito da precedente carta foi-que o . Tribunal
,,
do Almirantado pediu o meu consentimento pa;ra
'

....

l

\

r.

13-9
entregar certa fazenda apresada, sendo seu, fim o
construir a minha acquiescencia a respeito de uma
pequena porção-como precedente para entregar o
resto. Recusei firmemente. esse consentimento, fun~
dando-me em. .ser uma defraudação dos apresadores.
.

.
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CAPITULO VII.
MALIGNIDADE MINISTERIAL PARA COMIGO-PERIGOS EM PERNAMBUCO-.UIEAÇAB
PORTUGUEZAS-0 MEU

PARECER SOBRE

ESQUADRA-PLANO . PARA DAR BUSCA Á

I SS O-FALHA-SE

EM TRIPULAR A

CAPITâNIA-AVISO A TEMPO SOBRE

ISSO-REQUEIRO A INTERVENÇlO DE SUA MAGESTADE-QUE FOI PROMPTA·
MENTE PRESTADA-PROTESTO CONTRA AS SENTENÇAS DAS PRESAS-BUSCA-SE
O MEU CONSELHO A RESPEITO DE PERNAMBUCO-CARTA . A
APONTANDO

AS VEXAÇÕES

INTERVENÇlO
PROMESSA
MAS

COM

DO

PRATICADAS-E

IMPERADOR- NEGLIGEM

D'ELLE- CONFIRMAÇlO DAS
UMA

RESERVA

S.~l.

Ili!PEBIAL-

DANDO .A- MINHA DEMISSlO~
OS

MINISTROS

CUMPRIR

MINHAS

PRIMEIRAS

PATENTE~

INJU STIFICAVEL-PRODUOTO

DAS

PRES,A.S

A

APPLI·

OADO EM ADIANTO DE · SALl.BIOS-PBOVAS D'ISSO-IMPUTAÇÕES A MIM s iM
FUNDAMENTO -

EXTRACTOS DO

LIVIIO, DIARIO -MAIS

DISTI\IRUIÇlO

DO

DINHEIRO DE PRESAS.

\\

I

Tendo falhado em inquzir a Administraç_ão, a .
retirar a portaria expedida com vistas de nullificar \
as patentes que S. M. Imperial me conferira, ·. fui \
procurar o Imperador par~ pedir-lhe interviesse em
. nao
- menos derogatono
I
. de sua
I
um negociO
a~ton'd a,de,
.
.
.
S
M
d
\I
que lllJUSto para comigo.
ua ages ta e .'·ament_pu
1
o caso, mas te~do. alludi~~ ás diffi~uldade~ ~m qi\~,
se achava constitu~do relatfvamente a Adm1mstração,
pediu-me confiasse n'elle para fazer-se-me justiça,'
assegurando-me teria cuidado de que nada se fizess~
- prat'ICa do meu contrato ongma
. . I.
\ .
em aIteraçao
'~~
Estava Sua Magestade D?ui ancioso de que a expt \
dição a Pernambuco s.é não- demorasse, mas eu sÓ\'
pude represen~ar-lhe que nada absolutamente se
tinha feito para satisfazer a marínhagem, a qual, em
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consequencia; rião queria ·de novo entrar-·-que varios
dos melhores officiaes estavam ou presos por accusações frívolas, ou debaixo de prisão-que os necessarios concertos das embarcações não estavam completos
-que·se não tinha dado passo · p~ra prover ao· seu
equipamento-e que, . effectivamente, quanto mais
ancioso estava Sua Magestade por abater a revolução, tanto mais obstructivos eram os obstaculos
interpostos pelo Ministerio ao cumprimento d'esses
desejos.
Os Ministros agora recorriam a um grosseiro
systema para me deprimir na estimação popular,
impondo para minha guia em assumptos navaes,
orderis apertadas ácerca de bagatelas ou absurdas ou
impraticaveis, ~eguindo-se á sua não-observancia reprimendas impressas taes como numa tinham sido ·antes
dirigidas a Cõmmandante-em-Chefe, no entanto que
ás minhas refutações e remonstrancias contra seme"'
lhante .tratamento era negada a publicaÇão. Este
proceder foi seguido por outro ainda menos digno,
esquecendo os ministros a tal ponto o decoro . da sua .
posição, que escreveram ou fizeram escrever contra
_ mim uma serie de artigos chocarreiros nas gazetas
sob a assinatura simulada " Curioso," contendo cousas
que não podiam ter saído senão da . secretaria do
Ministo da Marinha; mas como pelo mesmo conducto
eu podia responder a ataques anonimos, tiv~ cuidado
que recahisse a refutação Ínsignemente sobr~ os
escritores, os quaes, achando o expedie·nte adoptado
mais prejudicial a seus objectos que aos meus, abandonaram esta maneira de ataque. Recorreu-se a folhe-
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tos de qualídade atroz, o que entre estes mais algum:
caso merecia era um pretendendo emanai' do · Chili,
e representando que eu não só nada tinha feito ·para·
aquelle paiz ou para o :{>eru, mas que precisamente. '
a minha presença nas agoas Peruvianas havia sido
o maior obstaculo á prompta consecução da independencia!
Occorreu todavia uma circunstancia que assustou
até aos proprios Ministros. Em 20 de Abril, -recebi
officio do Capitão Taylor, cominandante da força
naval em Pernambuco, dizendo que a 7, ·a: Camàra
d'aquella provinda tinha resolvido não . obedecer
mais á Imperial autoridade-que o Gov.erna~01·
nomeado por S. M .. Imperial fôra deposto-e . ha~ia
sido eleito um Presidente d'entre os membros da>
mesma Camara.
'\\
Isto era extremidade com
que a faccão
Portrigueza
I
'
, ·
I
na Administração não ,tinha contado- sendo ·:seu I
objecto animar os disturbios nas provinfias longínquas,
para com isso promover
seus
proprios fins no Rio de
•
I
Janeiro. A tentativa de instituir forma d~ Gov~rn·o
.
'\ d·o. ·to~m
R epubl.!Cano
era porem ~ousa d'1versa, s~
conhecido que este mop mento era fomentado p;or
mercadores e cidadãos influentes com te~~enci~s
republicanas.
.
\
Pediu-se agora o meu conselho sobre o .que :r ais-'
conviria fazer no present~,l caso, e respondi, " qu~ se
- d evm
. . percl er t empo em man d ar navios
.
~ \
" nao
peq~ e1
" nos effectivar o bloqu~lio · de Pernambuco, o guftl
" tinha sido já declarado pelo Capitão Taylor; por
" que navios grandes .estariam em nsco immine'n te
\I
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" de peder-se indo ancorar n'aquella costa aberta em
" tal estação do ann?." ·
Para augmentar os perigos que ameaçavam o
Imperio, recebeu-se noticia de que os Portugu~zes
tinham reforçado e de novo esquipado a sua frota
com tenção de voltar ao Brazil e recobrar as provmCias do Norte. Tendo-se determinado, sem
duvida, este procedimento por informações,_ de que,
em consequenCia da injustiça feita á e·squadra
Brazileira, ella havia sido abandonada pela marinhagem, e se achava agora impotente.
Não offereci de acompanhar navios alguns que
podessem in andar-se a Pernambuco; por que tinha
formado a resolução de nada. emprehender salvo se
á esquadra se desse alguma satisfação. Em 3 de
Maio, com tudo, dirigi uma carta ao Primeiro
Ministro expondo o plano que, na minha opinião, se
devia seguir nas presentes circunstancias. Eis aqui .
extractos d'ella :Lançarei véo sobre tudo o que se tem passado-ainda que se as
miithas recommendações, dadas por escrito a S. M. Imperial em
14 de Novembro ultimo- dous d_ias depois da dissolução da
Assemblea,-se tivessem seguido, a rebellião e separação elas províncias do .Norte houvera .sido prevenida. Pondo de parte os erros
commettidos em não empregar a maior parte das forças navaés ;
pondo de parte o desgosto causado pela conducta proseguida para
com a marinhagem, a. opposição que se ha encontrado ·em todos os
passos. para melhoramento, e o mal occasionado por estas e outras
fontes de desunião e de paralysação-pondo de parte, digo, todas
estas cousas,_:_chamarei a attenção de V. Ex~ aos unicos meios que
me parecem praticaveis de salvar o paiz-:;-senão de voltar outra vez
a ser colonia de Portugal, pelo menos de guerra dilatada e das
calamidades que traz com-sigo.
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pois por assentado que actualmente se ·está ·preparando
em Lisboa uína expedição, destinada · a operar contra o Brazil, a
questão é, (,como e por que meios pode efficazmente resistir-se a
tal expedição ? (,Qual é a força necessaria? (, e como nas circunstancias existentes se pode esta precurar?
(Seguiam-se aqui planos para a reorganização da marinha, e seu
modo de operar, afim de prevenir a invasão com que se contav;t.)
Quanto a mim, tenho a convicção de que, ainda que pod~sse
responsabilisar-me pela disciplina e boa ordem de uma só embarcação, nada podia fazer de esquadra tripulada como inevitavelmente
deve sel-o a actual, e animada por sentimentos como os que ham
sido excitados em detrimento do serviço Imperial.
Depois da minha ultima carta a V. Ex~, hei recebido - um
exemplar das leis relativas a presas, e estou convencido que estas
leis não differem em gráo importante do codigo marítimo . de
Inglaterra, cuja adopção eu tinha sollicitado; e que a culpa de·~odo
o desassocego que se )la occarronado é devida inteiramente á n'ã.oexecução das leis pelos indivíduos que foram nomeados pai·a
administrar justiça, mas que a tê~ pervertido.
D~tndo

(Assinado) .

COCHRANE Êf MARANNAQ.
.

'

I

Não obstante o aspecto ameaçador dos negocios no\ .
Norte, · não se tomaram medidas algumas para satis- \
fazer a marinhagem. ~~m vez \ d'istÓ recebi orderis \
de empregar a minha influencia pa1;a que t~1'nassern : 'os
homens a entrar no Se1'viço sem sér pagos! \\Resol~ido
a não deixar que o Gov.,erno podesse ter <i'ueixa \~1guma de mim por falta dr qualquer esforço dà minh~
parte, obedeci á ordem, com que resultado · ~ cart~.'
seguinte aó Ministro da ~v.Iai'inha o mostrará : - . ' I \ \

determ~nações

1.

cÓ~mu

. Em consequencia das
de Sua Magestade,
nicadas por V. Ex~, para equipr r o Ped1·o PrimeíTO, a Carolina~~!( ~
Maria . da Gloria, com toda a brevidade possível, e de tel\~s
promptas para entrar em serviço, dei ordem a um officütl d~
patente pal'a visitar ps differe~ tes logares frequentados pela mari-
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nhagem, e tratar de persuadil-a a tornar ao serviço-assegurandolhe que o cantinuar servindo era o melhor meio de obter suas
recompensas pelas presas feitas na ultima campanha. Parece, com
tudo, que será di:fficil persuadil-a a entrar de novo no se1:viço,
sem que se faça publica alguma declaração explícita da parte do
Governo Imperial, designando á gente o que poderá esperar
pelo passado, e com que contar para o futuro; porque a conducta que se tem seguido, especialmente no tocante ás presas,
tem-n'-a levado a tirar conclusões altamente prejudiciaes ao
serviço de S. M. Imperial.
(Assinado)

COCHRANE

E

MÀRANHÃO .

. A 24 de Maio chegou o Capitão Grenfell com a
fragata Impemtriz, que tão bizarramente havia tomado
no Pará. ·Em vez de receber cordiaes agrandecimentos por seus ünportantes serviços alli, aprehenderam-se-lhe os seus papeis-tirou-se-lhe do navio á
força, estando elle ausente a dar-me conta da sua
chegada, o dinheiro, uns 40,000 duros, · e foi posto
debaixo de prisão, a qual evadiu. Succedendo isto,
deu-se-me ordem de prender o Capitão Grenfell, porem
respondi ao Ministro da Marinha, "que isso era
" dever de preboste e não de um Comandante-em" Chefe; e que, atte11dendo aos sentimentos que se
" . ti11-ham excitado entre os officiaes por longa prisão
" e se deixarem a morrer de fome-antes de processo
" -sem que soubessem . ou quem os accusava ou
" quaes eram as accusações, de modo que não podiam
" justificar o seu caracter-era desarrazoado esperar
'' que elles quizessem fazer .de meirinhos para se
" prénderem uns aos outros." .
Protestei tambem contra a intentada prisão do
Capitão Grenfell, sabendo não haver motivos para
L

\
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semelhante .passo, e mais especialmente contra a
aprehensão de seus papéis, que de necessidade continham as provàs em justificação da sua conducta no
Pará. O só crime que tinha era a sua firmeza em
reprimir os actos sediciosos da facção -Portugueza
alli; e como os que o:ffendêra tinham influencia eri1
seus compatriotas ligados com a administração no Rio
de Janeiro, um tecido de representações falsas quanto
á sua conducta, era o modo mais prompto de vingança; de maneira que elle partilhava comigo em,
commun a inimizade da facção, posto que esta não se
aventurasse a mandar-me prender a mim.
Um caso de vexação dirigida ainda contra mim, no
dia 4 de Junho, vale talvez a pena de referir~~e.
Tinha sido falsamente dito ao Imperador pelos seus..
ministros, que-álem dos 40,000 duros que . eu
recusei de entregar-havia escondida· larga somma '
de dinheiro a bordo do Pedro Primei1·o, e suggeriu-se1
.
I
I
a Sua Magestade, que, visto estar eu vivendo em terra, \
1
seria facil dar busca ao navio na minha: ausencia-por
cujo meio podesse o Imperador apossar-,se ~o dinh,eiro
encontrado. Este deshomoso insulto esta~ 1a a p~~to
de ser posto em execução, quand6 um acc~<\ente 'm e
revelou a trama; cujo objecto era deprim'Ü1-me \}a
estimação publica, pela accusação que implicavamaquinação .vil, que, desprezível como era, a penas~
podia deixar de prejud 1icar-me a mim, contra q\;teq1
se dirigia.
;, '
Um serão já tarde repebi uma visita de Mad~me
Bonplancl, a talentosa m ~lher do distincto naturalista
Francez. Esta senhora--que tinha singulares oppor-
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·tvnidades para vir a saber segredos de estado-veio -de proposito dar-me -parte de que a minha casa
est~va n'aquelle momento cercada por uma guar'da de
soldados! Perguntando-lhe se sabia a razão -de tal
- procedimento, informou-me de que sob pr~texto de
uma revista que devia ter logar da outra. banda da
barra na madrugada seguinte, os ministros tinham
feitb preparativos para se abordar a capitâni.a ,que devia
ser completamente esquadrinhada em quanto eu era
detido em terra, tomando-se posse de todo o dinheiro
que se achasse !
Agmdecendo á minha excellente amiga o aviso tão
opportuno, saltei por sima da parede do meu quip_tal,
o só caminho desembaraçado para a cavalharice,
escolhi um cavallo, e não ob::;tante o tardio da .h ora,
parti para S. Christovão, palacio de campo do
Imperador, onde, . assim que cheguei, requeri fallar
a Sua Magestade. Sendo o meu pedido recusado
pelo ca~arista de semana de maneira tal que confirmava o que me annunciára Madame Bonplanddisse-lhe que visse ao que se arriscava recusando-me
entrada; acrecentando, que " o negocio por que eu
" alli vinha podia ter as mais graves consequencias
" para Sua Magestade e para o Imperio." " Mas,"
tornou elle, " Sua Magestade já se foi deitar ha muito
" tempo." " Não importa," respondi eu, " deitado, ·
." ou não deitado, quero vel-o, em virtude do meu
" privilegio de ter accesso a elle a qualq11er hora,
" e se V. recusa permittir-m'-o-lembre-se das conse" quencias."
P~rem Sua Magestade não estava a dormir, e como ·
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a camara real era immediata, reconheceu elle a minha
vóz na altercação com o camarista. Sahindo á pressa
do seu quarto n'u~ deshabillé que em circunstancias
ordmarias houvera sido incongruente, perguntou-me,
-"Que paso havia podido alli trazer-me a taes
" horas da noite 1" A minha resposta foi-" que
" constando-me serem as tropas com ordem para UD).a
" revista destinadas a ir á c~pitânia em busca de
" suppostos dinheiros, vinha requerer a Sua Mages" tade o nomear immediatamente pessõas de confiança
" para me acompanharem a bordo, onde as chaves de
" quantas caixas a náo continha se lhes entregariam
" e se -lhes abriria tudo para sua inspecção; mas que
" se alguem da sua Administração anti-Brazileira .'se
" aventurasse a bordo em perpetração do tencionado
" insulto, os que o fizessem seriam certamente
" olhados como piratas e tratados como . taes."
Acrecentando ao mesmo tempo-" Esteja Vossa Ma- \
" jestade certo, que não sam mais inimigos meus
" doque o sam seus e dc Imperio, f'l \ uma intrusão
" tão injusti:ficavel, é obrigação dos b,ffic~~es e da
" tripulação resistir-lhe." " Bem," respo~çleu '~\ta
Magestade, " pareceis est~tr informado de tud~, ma a
I
do-quanto a ),I'lilm\
_ _.
" trama não e mmh a; (~stan
'
" convencido de que se não acharia mais dil'iheiro
" doque o por vós mesmo já declarado."
Suppliquei então .a Sua Magestade quizesse tor:har ·
para minha justificação taes medidas que satisfizessem
\
o publico. " De nenhumas ha precisão, " -respondi:m
elle; " a difficuldade é como hade a revista dispensar" se. ·Estarei doente peta manhã-assim ide para
1
1

I

•

I

1
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" casa, e não penseis mais n'isso. Dou-vos a minha
" palavra de que não será ultrajada a 'vossa bandeira
" pelo procedimento contemplado." '
O desfecho da fa]:ça é digno de relatar-se~ O
Imperador cumpriu a sua palavra, e durante a noite
achou-se de improviso doente. Como Sua Magesta:de
era ·realmente amado_ por seus subditos Brazileiros,
tõda a gente de bem nativa do Rio de Jàneiro estava
n?- manhã seguinte em caminho de palacio por sàber da
Real saude, e, fazendo pôr a minha carruagem, parti
para o paço tambem, afim de não parecer singular a
minha ausencia. Entrando no salão, onde o Imperador
-cercado de muitas pessôas influentes-estava no
acto de explicar a natureza da sua doença aos
anciosos parguntadores-occorreu um estranho incidente. Dando com os olhos em mim, desatou Sua
· Magestade, sem poder-se conter, n' uma risada, em
que eu mui á vontade o acompanhei; julgando sem
duvida os circunstantes, pela gravidade da occasião,
que ambos tinham os perdido o miolo: Os ·Ministros
pareceram atonitos, mas nada disseram-Sua Magestade guardou segredo, e eu calei-me.
Mezes tinham já passado em tentativas da parte
da Administração para me vexar-e da parte ~ajunta
de presas para condenar-~e nas custas por ter féito
presas legaes, parecendo ser este o seu unico objecto;
salvo quando uma embarcação apresada podia ser
entregue, em ultraje da justiça, a um reclamante
verdadeiro ou pretenso, como se mostrou na carga do
Pombinho, e em muitos outros casos.
A tal ponto isto se ia levando, que mandei protesto
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sobre protesto contra o negociO.
de amostra:-

O seguinte servirá

PROTESTO.
O ÍWarquez do Maranhão, Primeiro Almirante e Comma1;1da~te
em-Chefe das forças Navaes de Sua Magestade Imperial, aqui
protesta, em seu nome e no dos que andaram debaixo do ~eu
commando no bloqueio da Bahia, como em outros serviços do
Imperio, contra a sentença proferida no caso da Nova Constittâgão,
decisão pela qual pe1·das e darnnos ern quad1·uplo do valor sci.rn
julgados contm os que tomararn o dito navià (capturado no acto de
violar o bloqueio da Bahia) em cumprimento de deveres saJJ,ccionado!!
peia lei, e requeridos velo serviço de. Sua .Magestacle.
.
E outro-sim, o dito Marquez do Maranhão, em seu nome e no
dos tomadores, de novo mui solemnemente protesta contra todas as
sentenças de l·ivmmento de navios que violaram o dito bloqueio,· qu
que foram apresados navegando com a bandeira Portugueza e com
registos Portnguezes-e contra todos procedimentos_ para haver
perdas e damnos dos ditos Marquez e apresadores por tornadia
qualqueT; havendo Sua Magestade Imperial tido graciosamente
por bem declarar que tOdOS OS disp,endÍOS ÍllCOl'l;idOS assim por CàSO
de embarcações sentenciadas "rná presa'', seriam lançados á conta
do Estado.
Rio de Janeiro, 23 de Julho, l 824 . .
1

''
A anciedade que a revolta em Pernamb;àco
dava
I
\I
\ I
ao Imperador era tida n~ entanto em na~, ne~
Severiano, nerri seu collega Barbosa - bem · q~e'
I
agora começassem a ter susto-mostrando disposição1
alguma de cumprir . as ordens de Sua Magestade
em compôr-se com os officiaes e marinhagem, afim
de poder tripular a esquadfa.
\
Chegaram finalmente noticias dos districtos l~van
tados em revolta, de natur~za tal que pareceu a Sua
Magestade ameaçar perigo immediato pàra a integri. clacle elo Imperio, como na verdade ameaçava, porque
I

I

\

I

I
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a natureza Republicana da insurreição era facto agora
averiguado, ao mesmo tempo que a esquadra devendo,
havia mezes, ter dado á vela para supprimir a
revolta, se achava, por falta de gente, .ociosaménte
fundeada no porto da capital.
Pondo de parte toda intervenção ministerial, deume Sua Magestade ordens de vir logo ao paço, para
decidir sobre o melhor plano de occorrer a estas manifestações revolucionarias. ·O meu conselho foi-de
a batel-as de uma vez com forte mão ; mas- chamei
a attenção de ~ua Magestade ao desprezo ministerial
das suas ordens para satisfazer a marinhagem, e á
consequente · desesperada condição da esquadraabandonada por se não ter dado seg~rança de recompensarem-se os serviços passados pela adjudicação das
presas-á quai adjudicação a junta resolutamente se
oppunha, ou, o que peior era, dispunha injustificavelmente da propriedade que se lhe confiára para ser adjudicada.
Sua Magestade ficou grandemente aborrecido ao
saber da continuação e extensão da vexadora opposiçã_o aos seus desejos ; mas, pedindo me não
deixasse influir pela injustiça commettida, fortemente insistiu com a necessidade de empregar eu
todos meus esforços para acção immediata; e logo
indiquei a Sua Magestade que a só maneira de conseguir isso era, o restabelecer a confiança da gente
mantendo a fé publica para com os officiae~_ e marinhagem, dando compensação-pelo menos em partepor seu quinhão de presas, ao mesmo tempo reconheceu do-lhe a divida pelo resto.
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Ainda "a~sim nada se fez, até que, fatigado das
cançadas circunstancias em que me achava collocado,
resolvi um derradeiro esforço, o qual, a não sair bem,
seria seguido pela minha resignação do commando,
ain~a quando isso tivesse de envolver a perda de
quanto se me devia. Conseguintemente, dirigi a Sua_
Magestade Imperial uma carta da qual eis aqui
extractos : Tempo chegou finalmente de não poder-se duvidar que a influencia ha tanto exercidf:L pela facção Portugueza, com vistas de privar
os officiaes e marinhagem de seus estipulados direitos, ha conseguido o seu objecto, e prevalecido contra os éxpressos desejos e
intenções de Vossa Magestade em pessôa.
(Seguia-se aqui a recapitulação de injusticas e vexações, ao leitpr
_
. 1·
j á familiares.)
1
· A determl.nada perseverança em proceder tão opposto á justi_ça,
por aquelles membros e adherentes da facção Portugueza cuja
influencia p1·evalece no ministerio e no conselho, e mais especi~l
mente os proc_edimentos d'aquelle~ indivíduos da mesma facção que 1
compõem os tribunaes marítimos, preciso que acabe.
\
O descontentamento geral que prevalece , na esquadra tem
tornado da maior perplexidade a situação em qu~ ria e acho collocado
pois ainda que alguns poucos saibam ser a minha ~Jiropr~ razão ~e
queixa igual á sua, muitos não pl>dem perceber a co:d~i~tenci~ l~e
minha paciente continuação no serviço, com a desappr~\ação .das
medidas propostas. Mesmo as honras que Vossa Mag13s~de }bi l
servido conceder-me, sam julgadaf,l por ·muitos dos <;>fficia.fls \ e po\ '
toda a marinhagem-que não sa·bem a assiduidade com que hei
perseverado em representar séria ma1:1 inutilmente-como um~ .
peita por onde ·me induziram 1~ abandonar os seus interes ~s.
1
Prezando pois muito, qual prezo, aquellas honras, como dom
gracioso de Vossa Magestade I lfperial, todavia, estimando ainda
mais o meu caracter como offic1ial e como homem, não .posso
hesitar um instante na escolha de qual das duas cousas tenho que
sacrificar, sendo eviden~emente incompatível o conservar ambas.
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Não posso, pois, di:fferir por mais tempo o demonstrar
á esquadra;
•
4
e ao mundo, que não tenho parte nas decepções. e pr.epotencias que
se estam praticando no serviço naval; e como primeiro e· mais
penoso passo, no cumprimento d'este imperioso dever, peço licença
-com toda humildade . e respeito-:-para restituir as mesmas
honras, e pôl-as aes pés de Vossa Magestade ImperiiJ.l.
Deixaria porem de cumprir minha obrigação para com os que
foram induzidos por meu exemplo ou convite a entrar no serviço,
se não fizesse mais que convencei-os de ter sido enganado.
Incumbe-me empregar todos os esforços para obter-lhes o cumprimento de ajustes pelos quaes eu fiquei responsavel.
Pelo que a mim pessoalmente concerne, podia contentar-me com
deixar o serviço de Vossa Magestade na expectação ou sem ella de
compensação futura, e podia submetter-me áqui aos mesmos
sacrificios que fiz da outra baytda do continente, até mesmo
desistir-sem paga ou premio-dos navios que tomei ao inimigo
como já fiz no Ohili e no Peru. Depois de effectivamente pelejar
as batalhas da liberdade e da independencia de ambos os lados da
America do Sul, e de limpar os dous mares de todo navio de guerra,
podia sujeitar-me a voltar para o meu paiz natal sem recompensa;
não posso porem submetter-me a adaptar qualquer modo de obrar que
não' satisfaça a minha promessa aos officiaes _p1eus camaradas e á
marinhagem. Nem tampouco posso abandonar o objecto que
tenho igualmente a peito, de tirar á facção Portugueza os meios de
solapar a nacionalidade e a independencia do imperio, á qual-não
obstante o serem admittidos a lagares de confiança ~ honra-sam
notoria e naturalmente oppostos .
. . É impossível olhar o tribunal de presas-composto de naturaes da
nação ·hostil-n'outra luz que como uma pai:tida de inimigos, que
no disfarce de juizes ham sorprendido e retomado as nossas
presas,·. depois que nós as tínhamos- segundo pensavamosmettido. a salvamento no porto. E não temos a mais leve razão
para duvidar que, se os . deixarem continuar sem impedimento,
chegarám a fazer sair da barra livres e desembaraçados todos os
ditos navios, e conduzil-os de novo. para o seu paiz. Não pedimos
l'epresalias sobre essa gente, 'só sim a restituição simplesmente do
fruto de nossos trabalhos no serviço de Vossa Magestade, do qu\ll
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insidiosamenj:e nos ham privado, e para que se não levante impedimento a este acto de justiça, ou pretendam pôl-o os indivíduos em
que;;tão, estamos dispostos a esperar ainda por mais algum temporetendo com tudo em nossa guarda o que resta das presas-até que
se ajustem nossas reclamações ·; e então pontualmente o entregare.
mos4t\.as mãos de Vossa Magestade a qualquer momento em que
Vossa Magestade seja servido mandar satisfazer-nos o que reclamamos.
Mtúto instantemente supplicamos a Vossa Magestade Imperialem quem só confiamos para obter justiça-queira tomar em con~
sideração a necessidade de tirar todo o poder sobre o serviço naval a
indivíduos com cujo paiz Vossa Magestade está em guerra, e contra
o qual, sob a autoridade de Vossa Magestade, nos havemos empre- .
gado em hostilidades activas.
É só pela remoção de funccionarios Portuguezes-mais especialmente da repartição naval-e pela nomeação de Brazileiros nativos
em seu logar, que Vossa Magestade Imperial pode razoavelmente
•
I
esperar de possmr a plena confiança do seu povo. Tal proceder
seria muito mais effectivo para supprimir-se a rebellião no Norte
doque o mal-equipado destacam ento naval empregado n'aquelle
serviço.
\
Vossa Magestade Imperial pereeberá, confio eu, que nada salvo a 1
mais plena convicção em meu proprio espírito a respeito do passo
1
··
que agora dou, me houvera mov1·a~J1 a adopta1-o •. \po~ amor ae rtnm
proprio ou da esquadra. Para mim, em particular, •tem iile se1~ fonte
de grande anciedade, e provavelm~nte, me attrahirá por ~l~um tempo
-~ntes que as circunstancias sejam geralmente entendida~\gra~~e
quinhão' de maldizencia. A minha resignação é acompanhada,
p~la desistencia das elevadas honr~s com que Vossa ·Magesta'àe me
ha graciosamente investido, em addição ao honroso posto que
'occupo sob sua Imperial autoridade. Pode Vossa Magestade ficar
seguro que sacrificios taes como estes
não se fazem sem repugnan~ia
I
extrema, e se a menor probabilidaf e restasse de obter por quaesquer
meios ordinarios a justiça para a esquadra, que é meu ~igoroso dever
de perseverar
em pedir, eu teria evitado
passo tão cheio de desvan.
I
,
tag~ns para mim proprio.
1

I

(Assitiado)

COCI-IRANE
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Sua Magestade francamente admittiu que a conducta proseguida pelos ministros para com a esquadra,
era não menos indecorosa que prejudicial aos vitaes
interesses do estado, mas pediu-me re.eonsiderasse
a minha determinação. Para prevenir ulterior interposição ministerial, em momento assim prenhe de
perigo, offereceu q Imperador de pôr á minha
disposição, para satisfação temporaria ·da gente,
200,00'0$ réis em papel moeda-o qUe não fazia um
.' decimo do valor das presas-se eu tratasse de reunil-a
de nqvo sob o pavelhão nacional, e sepultasse no
esquecimento as minhas proprias injurias, até que elle
se achasse melhor habilitado para nos fazer justiça.
A minha . resposta foi que, pessoalmente, Sua
Magestade tinha sempre manifestado· o seu desejo de
.
.
cumpnr as suas promessas para comigo, e que eu
sustelltaria a integridade do Imperio e sua consolidação. , Que era dos ministros de quem tinha a
queixar-me, havendo elles faltado a todas as promessas Imperiaes, e contrariado todas as intenções de
Sua Magestade; mas que isto não influiria no meu
dever e gratidão para com Sua Magestade, pessoalmente; e que se os 200,000$ réis fossem pagos, eu
me esfqrçaria de · em pregar o dinheiro do melhor
modo para induzir a gente a tornar aos navios.
Determinou-se entregar-me a somma, pedindo-se-me
partisse para Pernambuco, e usasse da minlía discrição
em abater a revolta, sem ser embaraçado por ordens;
recommendando. me Sua Magestade o demorar o
pagamento até que a ~squadra estivesse no mar, afim

'
I
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de impedir demoras e deserção. Pedi a Sua Magestade nomeasse uma c·ommissão para a distribuição do
dinheiro, sendo essa responsabilidade estranha aos .
meus deveres. Isto, com tudb, foi recusado com um:
gracioso comprimento sobl'e o modo por que meu:;;
serviços · tinham sempre sido conduzidos; d'esta
maneira instado não fiz mais opp~sição.
Os ministros ainda retinham o dinheiro, á vista
do quê escrevi ao Imperador, requerendo que Sua
Magestade nos fizesse o gracioso comprimento -de
trazer-nol-o a bordo pessoalmente. O Imperador
compréhendeu a natureza do meu remoque, e insistiu
em · q,ue a quantia fosse , posta em minhas m~os.
Recebida ella, immediatamente publiqueí · uma
proclamação á marinhagem, participando-lhe a
a tornar
concessão de Sua Magestade-convidando-a
I
,
ao .seu serviço-e promettendo pagar-lhe até o_ndeI
chegassem os fundos . fornecidos. O resultado foi1
que todos os que não tinham saido do Rio de ,
d esacorçoad os, tornaram unammemente
' I .
.
ao
J aneuo
serviço, e fez-se todo esforço em aprestar a, ~expedição
.
~
\I
para o mar. _
.
\; - \\ ·
Antes de dar á vela para Pernambuco · es.tava ·eu
naturalmente desejoso de obter explicação d.~nitiv;a:
sobre o objecto da minha nomeação, havendo-se as
patentes que a conferiam querido pôr de parte sem
misericordia _sob a assinatura de Barbosa, conL o
assumido pretexto de auforidade pam isso de Sua
Ma:gestade Imperial, cuja rub1·ica, todavia, não vinha
posta n'esta violação df nosso contrato original.

I

I

\
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Conseguinteinente, em 26 de Julho, dirig~ uma,carta
a Barbosa sobre o assumpto, e no dta 29 t:ecebi a
seguinte resposta:--=• Manda Sua Magestade O Imperador, pela Secretaria de
Estado dos N egocios da Marinha, remetter ao Primeiro Almirante
Commandante-em-Chefe dàfÍ Forças Navaes d'este Iinperio a copia
inclusa do Décreto de vinte sette do corrente, pelo qual Houve por
bem Determinar, que o dito 1? Almirante vença ( ct) por inteiTo,
em quanto estiver ao Serviço d'este Imperio, o Soldo da sua Patente,
e no caso de não queTer continuar nelle, depois de finda a presente
guerra da Independencia, a metade do riferido Soldo, como Pensão;
fazendo-se esta extensiva por sua morte a sua Mulher : Ficapdo o
mesmo ·Primeiro Almirante na intelligencia de que não hé
necessario mencionar-se na respectiva Patente esta Impel:ial
Determinação, como requerera em -Officio de 26 deste mez, por ser
aquelle Decreto hum Titulo tão valioso como a sobredita Patente.
Paço em 29~e Julho de 1824.
FRANCISCO VILLELA BARBOSA.
Decreto de Sua Magestade Imperial, - inserido no Me1·cw·io do
Brartil, Domingo, 31 de Julho de 1824 : -

~

(Retraducqão.)
Em consequencia do que me foi representado pelo Marquez do
Maranhão, Primeiro Almirante Dommandimte-em-Chefe das forças
navaes do Imperio, e em consequencia dos grandés serviços que tem
prestado, e que espero continue a prestar á sagrada causa do Brazil,
Hey por ~erri determinar-segundo o parecer do meu Conselho de
Estàdo-que ao dito Marquez do Maranhão seja pago' por int~iro,
em quanto permanecei; no serviço d'este lmperio, o soldo que compete á sua . paten~e; e caso que não queira continua?· no seTvíqo
depois de terminada ~ presente guerra da indepeudencia, a metade
do mesmo soldo ·como pensão; fazendo-se esta extensiv~J., por sua
morte, a sua mulher.

(a) O grifado, n'este docum1ento e no que logo segue, é de Lord
Dundonald.-0 TRADUCTOR.

'

.

'
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Francisco Villela Barbosa, do meu Conselho de Estado, Ministro
e Secretario dos N egocios da Marinha, o·tenha assim entendido e o
faça executar com ·os despachos competentes.
Palacio do Rio de Jan eiro em 27 de Julho de 1824, Terceiro da
Independencia e do Imperio.
Com a RubTica de Sua Magestade.
(Assinado)

FRANCISCO VILLELA BARBOSA.

Este decreto aniquilava a injustificav~l po1·taria
expedida por Barbosa que limitava os meus serviços
ao . período da guerra, tendo esta, em realidade, sido
findada com o expulsar os Portuguezes da Bahia·e do
Maranhão. Reconhecia e estabelecia a validade das
patentes originaes do Imperador, das quaes, .pela
propria explicação do ministro, era uma continuàção,
estendendo a Lady Cochrane o beneficio; graça
espontaneamente concedida pelo Imperador como
sinal de gratidão pelos serviços prestados no anno
precedente. Ficava, de mais, claramente a meu
.
I
arbítrio o continuar no serviço ou deixai-o com meio\
soldo, á terminação da guerra da in~e?endencia.
·
Se alguma fé pois hàvia que ter. em Rrincipes ou
ministros, nada podia se~ mais definiéi.'o e Satisfae,\orio
1
doque o precedente docu m€mto, á excepção · ~a pht~se,
" nó caso de não querer continuar n'elle," que\ rvide temente continha une a?'1'Ü!1·e pensée (um pensamto
reservado), implicando, como depois se provou, que
quando fizesse conta livrarem-se de mim seria,\~tacil
obrigar-me a deixar o serviço; esta mesma altern~tiv,a
porém foi depois desattendida-ainda que S. M. Ini'perial, ao dar-lhe eu as gra~às por ter ao menos até ·esse
ponto feito-me justiça 9ontra as tentativas de seus
I

1

\
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Jv.!inistros-me disse, " não façà caso das injustiças
" d'elles-isso não · lh'-o podem tirar"-alludindo ás
estipulações contidas nas patentes Imperiaes, e á
nova confirmação das mesmas.
A concessão de 200,000 duros, como porção do
valor das presas ha tanto devido aos officiaes e ás
equipagens, fez-se nada menos que servir em logar do
adianto de paga ordina1'iamente feito á partida de uma
expedição naval; de sorte que, verdadeiramente, a
esquadra foi tripulada á sua propria custa! não fazendo
o .Governo outro pagamento. Como S. Magestade
havia requerido que a gente não recebesse o seu
dinheiro antes de fazer-se ao mar, tinha a esqu,adra,
fora a capitânia, sido expedida em sua viagem, contentando-se as tripulações-agora que o dinheiro
estava- a bordo-com a minha promessa de serem
pagas logo que nos ajuntassemos no ponto de reunião
designado.
_
Requer-se entrar em algum detalhe sobre a distribuição do dinheiro de presas assim por necessidade
substituído com.o adianto de paga: sendo impossível
encontrar o numero preciso de maruja estrangeira
pa.ra o Ped1·o Primeiro sem tal adianto; e ainda
que as fragatas já dadas á vela, guarnecidas pela
maior parte de equipagens Portuguezas e Brazileiras,
confiavam em mim para o pagamento de seu dinheiro
de presas, os marujos estrangeiros recusaram até
permanecer a bordo da capitânia sem o adianto de
costume; os officiaes tambem achavam-se faltos de
tudo, e os ·marinheiros-individados nas tabernasgritavam por pagamento.

16ó
Sendo .a necessidade urgente, não· quiz que a capi~
tânia, sob meu immediato commando, sahisse do
porto de maneira indecorosa, e assim tomei sobre
mim-não obstante a suggestão de Sua Magestade
de reter o pagamento até estar no mar- o ajudar
os officiaes e satisfazer a equipagem por meio do
adianto requerido; passo, no meu conceito, tanto
mais necessario, quanto, se, · como acontecêra na
precedente campanha, eu tivesse principalmente de
fiar-me nos officiaes e gente estrangeira da minha
propria náo, para a execução dos ·planos que podessem
1·equerer-se, o melhor modo, em tal caso, de assegurar
sua zelosa cooperação durante a viagem, era o estabelecer harmonia no principio condescendendo coiri o
seu justo pedido.
As seguintes foram as principaes quantias -distribuídas
n'esta occasião, como
se vê de meus memoran.
I
dos particulares, havendo eu depois enviado os ' pro-\
prios recibos ao Ministro da Marinha pelo Capitão
Shepherd, como se verá mais tarde : - \
.

'

'

I

Amim mesmo ................ .....................
Pago aos Snrs. May e Lukin, Agentes
de Presas, por gastos do Tribunal do
Almirantado, e commissão a 5 por
cento .............. .. ......................
Adiantado á E squadra em geral .. .. . .. .. . .. .. .
Dito ao~ C api~ão Crosbie ...... ...... . .. .........
Dito a outros Officiaes ... . .................... ;...

p uros.

25\ ooo '
'\
\\
.
15,000
23,000
5,000
2,'750 ·

Desembolsado no Rio, '70,'750

r

Esta somma, cçmsa de f-14,000, parecerá triviar ao
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leitor Ing~z, acostumado a prodiga despesa em todas
as expedições navaes como ~eio o mais economico de
assegurar-lhes·a futura efficiencia:_e assim a menção
de somma tal poderá julgar-se superfiua. Logo se
verá não ·ser esse o caso.
- Não imagine todavia
leitor que vou infligirlhe }!fia conta corrente dos gastos da esqu~dra;
porem as circunstancias me obrigam á exactidão ·
n'este particular por motivos pesSO!\eS: persiS1Stindo o Governo Brazileiro publicamente- posto
que em posse dos documentos e recibos t~ans-,:
mittidos depois .por mão do Capitão Shepherdna a:ffi.rmativa de que eu nunca déra contas da expedição a Pernambuco e ao Maranhão-deixando inferir
assim ao publico que os desembolsos acabados de
narrar, bem como os pagamentos subsequen~es, nunca
tinham ·sido feitos! Por outras palavras, que eu
induzi as tripulações a sair ao mar-abati a revolta .no N ort~- gasteí nove mezes em p~cificar as .
províncias revolucionarias-e com tudo isso guardei
"fraudulentamente os 200,000 duros, unica somma
fornecida durante. a expedição toda; servindo no
entanto a marinhagem sem remuneração, mas contente
de que eu monopolizasse a porção de dinheiro de I>resas
que a gente sabia ter sido assinada p01: havermos
expulsado os Portuguezes no anno precedente, e
que era notorio estar em minha mão ! · Sendo tal
moderação dos homens tão improvavel que a - si
mesma se refuta, como contraria ao senso commum;
porem ainda na ansenc1a de recibos, que foram
ti;ansmittidos ao Governo Brazileiro; mas de qu(J

o
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nu'!'lca se acc1tsou . recepção-eu posso todavia dar
plena explicação por documentos não me~os convin~
centes que os recibos mandados.
v erdade sej a que só mente o o_dio para comigo da
velha facção Portugueza podia haver inven'tado taes
accusações, e aquelle odio grandemente augmentou
pela pacificação das províncias revolucionarias-sendo
este o golpe mortal ás intrigas que Palmella recommendav<l: em favor da mãi patria. Como porem o
Governo Brazileiro não me accusou recepção das
' minhas contas-que devem existir até hoje na Secretaria da Marinha, ou haver sido destruídas, com .o
fim de me denegrir o caracter para justificar-~i --~
projectada demissão,-,inçumbe-me fornecer1 para-\ 'c:onhecimento do povo Brazileiro, explicações que repetidamente ham sido dadas ao seu Governo, mas qu};)
até agora se não têm feit1 publicas pela impre~l. sa-,-,e
não para conhecimento s ~) do povo Brazeil'o, mas dó
\
publico Inglez tambem, que, até f~zerem-se impu~
tações officiaes recentemente propaladas, nunca
chegou antes a. s~ber os f actos.
· ,'
\
\ ·
O povo Brazümro pode ficar certo, de qu.;e, ~o receber
.eu, em tempo qualquer, para uso da esql)adxa, som ~ ~s
qua ella havia tom~do, ·nem me era possive~ b cçul1ar
o facto então nem agora negai-o-dando, não ?bstante,
as razões que, para b~~m do . Imperio, justiticaram
1
meus procedünentos. O só caso d'esta especie que
até aqui tinha occorrido era o haver eu retido os
40,000 duros capturados no Maranhão, e quem tiver
lido a narrativa precedente não achará falta de
fundamento para a minha recusa de entregar ao
1

f
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Tribunal do· Almirantado uma somma que houvera
sido tornada pelo tribunal a seus irmãos Portuguezes
- nem para a minha resistencia á trama que os
ministros haviam formàdo intentand~ tirar por força
esse ·dinheiro de bordo da capitânia.
Tornando aos adiantos feitos aos offiéiaes e mannbagem da capitânia. Os extractos seguintes do l~vro
diario da náo escrito pelo meu secretario mostrará o
. facto da distribuição previamente referida:Julho 12; 1824. Recebidos no thesouro os 200,000 duros, e dei
recibo, com o Capitão Crosbie e o Commissario. Depositaram-se as .
notas no cofre de ferro do Ped1·o P1·írJ~eü·o.
Julho 19. Fui a bordo do P edro P1·imeiro para pagar adiantas.
tPago a May e a Lulün 15,000 duros.) Occupado todo o dia
em pagar á gente.
Julho 26. Fui ao Perjro Primeiro com o Almirante e o Tenente
Blake, pagár.-adiantos do dinheiro de presas. A' tarde veio·o Imperador e annunciou ao Almirante que havia de sahir no Domingo
proximo.
Julho 31. A bordo do Pedro pagando á maruja como antes.
Vieram soldados para bordo.
Agosto 2. Vejo ·o Imperador ao pé da náo. Embarcou o
Almirante. Levantámos. ferro, e démos á vela em conserva com o
brigue Maranhão e tres transportes.

Os precedentes extractos ?mostram que não só se
fez um adianto para·, bem do sm:v~ço, mas como foi
feito com tal publicidade, que até o Imperador e os
seus ministros não podiam deixar de ·saber do ·facto.
A ulterior distribuição como dinheiro de presas;
conforme á determinação de Sua Magestade, teve
logar na Bahia e em Pernambuco, como se verá no
capitulo seguinte.

'
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CAPITUI,O VIII.
GOVERNO

REPUBLidANO

PROOLA~lADO

EM

PERNAMBUCO-SUA dONCORDATA-0

PRESIDENTE CARVALHO-AMEAÇA DE DOMRARD)iJJO-PEITA SE ME OFFERECE ,
E A REJEITO-A REVOLTA ADMI1'TIA PALLIAÇXO-IA-SE DEPRESSA TORNANDO
GERAL-INTIMIDAÇÃO SEM EFFEITO-OS REVOI.UCIONARIOS ESPERAM AJUDA
ESTRANGEIRA-TOMA-SE POSSE DE PERNAl\IBUCO-PAGAMENTO DE DINHEIRO
DE PRESAS-CONTAS DADAS EM TEMPO ·REGULAR-ORDENS PARA ABATER A
REVOLTo'\ NO PAli.Ó.- CARACTER DA REVOLUÇÃO-DI!!l!ICOLDADE EM ACHAR
GOVERNANTES CAPAZES-REVOL'l'A NO CEARÁ-MEDIDAS TOMADAS
BUPPRIMIR-TÊM

BOM

EXIT0-0

CHEFE

INSURGENTE

PARt\ A

MORTO-MEDID..j.S

PAliA PRESERVAR A TBANQUILLIDADE.

•

Em' 2 de Agosto, 1824, deixou de novo a esquadra ,
Imperial o Rio de Janeiro, dando-se por ponto de
16 \\
reunião J urugua, onde c~eguei no dia 13, e
desembarquei um corP.o de tropas de ~il e duzentos
homens, commandados pelo Gent;Jral Lima, nas · \
I
Alagoas, setenta ou oitenta 'milhas ' ao \ ~itio ' I da
'
\\
revolta! dando-se este notavel passo em con quenfuía
·de estreitas ordens da 4-drninistração
I
1\
"
no Rio de
Janeiru.
..
\
'
A 18 chegou á esquadra a Pernambuco, encon- \
I
1
trando, perto · da entrada do porto, uma quantidarle
\ 't"
de navios Portuguezes que saiam da cid-ade com
passageiros; mas, em consr quencia de ter o tribu~~~
de presas decretado perdas e damnos pela tomada ae
navios inimigos dentro dr certa distancia da costa,
permittiu-se-lhes passarem sem ser molestados.

a
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. Não era demasiado cedo para ch~garmosa Pernambuco, por quanto haviam sido publicadas proclamações por Manoel de Carvalho Paes de Andrade, o
Presidente revoluciohario-denunciando a D. Pedro
çomo traidor, que se propunqa abandonar o Brazil
_aos Portuguezes; accusação que, sendo verdade n'um
sentido, era falsa pelo que respeitáv:a ao Imperador~
cujas vist~s eram inteiramente n_acionaes;_postoque
6- objecto dos seus ministroso era não menos inteirámente Portuguez. Se os Pernàmbucanos houvessem
conhecido a falta de c0ncordia que existia entre as
intenções do Imperador e as de seus ministros, que
se-lhe tinham iqíposto á·força-a probabilidade é que
houveram apoiado em vez de vituperar o seu.Goverlw.
A revolução, com tudo, havia já tomado . raizes
vigoros_as, e o espírito democratico dos Pernambucanos
não era cousa com qlÍe se brincasse. Havia-se proclamado [orma republicana de Governo, cujas vistas
eram em mais vasta escala doque a proporcionada ás
capacidades dos que as propunham; sendo sua esperança _vã constituir todas as províncias do Equador
n'uma federaç~o, pelo modelo dos Estados-Unidos,
projecto fomentado-se . não · originado-por ~ orteAmm:icanos na cidade residentes. Para promover
este objecto, tinham-se chamado as outras províncias
,Septentrionaes a repudiar a aut0ridade Iinpedal, e ~
formar alliança com . Pernambuco, sob o titulo de
" Confederação do Equador;" sendo a consequencia,
que U:ma larga porção dos habitantes da Parahyba, do
Píahuy, · do Rio-Grande do Norte, e do Ceará, se
declararam em favor do. projecto.

o

_,
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Eis aqm a Concordáta das provmCias revolucwnanas:-

(Ret1·aducgão.)
Anuo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1824,
terceiro da Independencia do Brazil; e no dia 3 de Agosto do dito
anuo, na Sala das Sessões do •.Governo da Província de Pernambuco,
estando presentes, o cidadão Brazileiro, Quaresma Torreão, por parte
de Sua Excellencia o S".r Presidente, Carvalho Paes de Andrade, e o
Illustrissimo e Reverendíssimo Fran-cisco da Costa Seixas; José
_Joaquim Fernandez Barros, e o cidadão José Joaquim Germiniano ,
de Moraes Navarro, por parte da P(ovincüi. do Rio-Grande do
Norte, ein virtude de diploma datado em I 6 de Agosto de
1824, e tambem os Illustrissimos deputados commissionados pelo
Excellentissimo Governador da Província de Pernambuco para tratar
por parte do seu Governo, com vis'tas de pôr fim á dissenção em
opiniões políticas, que tanto ha retardado o progresso do BraziJ, e
da independencia e liberdade ; e ao mesmo tempo, tratar de banir rim
espírito servil que tende a escravisar o Brazil por uma pretendida·
Constitução, -dominando sobre .a nação Brazileira como a do Grão-~'Senhor da Porta Ottomana :
·
\
A Commissão do Governo d'esta pro~incia, e as illustr~s deputa- \
ções supra-mencionadas, tendo maduramente considerado estas \
1
materias, concordam-:-I. Que. estas provincias _de Pernambuco e Rio~ Grande se un~in
\
.
' I
.
n'uma liga fratemal offensiva e defensiva, afim de ju~arem todas
as suas forças contra qualquer ~gre~são do Governo P0rtugue~\\<m,
do G_,-overno do R10 de J ane1ro,
.
. estas pron~Cias
.\ . a "..
~ara. re duzu·
estado de servidão.
\\
li: Que a dita liga se estenderá ao estabelecimento de htierdad
constitucional nas ditas proviu cias, e a su pplan tar o espírito servil\
1
de que estam inficionadas, e afastar assim a guerra civil fome~tàda
pelas intrigas no Rio de Janeiro, cuja influencia penetra agora ·~pdo
o Brazil.
'\ \ .
III. Que para assegurar o effeito d'este pacto, o GoYerno do Rlb\
Grande formará
um corpo de tropas, e as postará nas bordas\ da ·
.
província da Parahyba, para serem empregadas segundo a necessidade o requeira.

1

1
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· IV.. Que este corpo de trogas será sustentado pela provínCia de
Pernambuco, mas será depois sustentado .pela " Confederação do
Equador',. E para que o mesll).o seja levado a immediato effeito,
terá esta Concordata pleno vigor logo que seja assinada e ratificada
por suas Excellencias os ·Presidentes das ~itas províncias .de Per-.
·
nambuco e Rio-Grande do Norte.
(Assinados)

P. FRANCISCO DA COSTA SEIXAS .
JOSÉ JOAQUIM FERNANDES BARROS.
JOSÉ JOAQUIM GERMINIANO DE MORA.ES
NA VARRO.
BASILIO QUARESMA TORREÃO.
MANOEL DE CARVALHO PAES D'A1ft)RADE,
Presidente.

Imp1·esso na Irnp1·ensa Nacional.

Carvalho não era, com tudo, o homem para levar
·tal plano a e:ffeito, sendo o seu enthusiasmo sem prudencia nem ousadia; d'aqui veio que, á nossa chegada
-em vez de união-as facções contendentes estavam ·
empenhadas em destruir os engenhos e plantações de
açucar umas ás outras, em quanto o proprio Carvalho
havia tomado a precaução de estacionar um navio na
·ilha. de Tamarica, para o fim ele se escapar, se fosse
necessario, da turbulencia que- tinha levantado, mas
não podia refrear. Ao saber isto, achei do meu
dever o mandar uma corveta aprehenciler a dita em- .
barcação, ainda que com risco de perdas e damnos em
· quad1·uplo, segundo as ordenanças do Tt·ibunal de
Almimntado !
Sabendo que levaria algum -tempo ás tropas para
chegarem, determinei tentar o e:ffeito de um ameaço'
de bombardear a cidade, e expedi uma proclamação
representando aos habita~tes a lou~ura de se deixarem

\
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illudir por homens a quem faltava o poder de executar seus planos ; indicando, álem d'isto, que o
persistir na revolta envolveria tanto a cidade cpmo
seus governantes em ruina commum; porque, se me
forçassem á necessidade de um bombardeio, eu reduziria o porto e a cidade á insigni:ficancia. Por outra
parte, ~.ssegurava-lhes que se volvessem a traz, e se
reunissem ao redor do t4rono Imperial, ajudando
assim a defendei-o d"a influencia estrangeira, seria mais
agrada-.1 para mim o fazer o papel de medianeiro, e
restituir a Pernambuco a paz, a prosperidade e o_
contentamento, doque _executar a obra de destruição-_.
a ·só alternattva q1ae me restaria.
N'outra proclamação chamei a attenção dos hab'ítantes á destemperada condição das republicas Hispanholas da outra banda do Continente, perguntando·
i se porventura seria sensatoI o arriscar os bene:fici0s
de ,) .
.
um governo de ordem pela confusão social e política; \
supplicando-lhes de não I!fe obrigarem a proceder a \
extremidades, pois que seria meu dev~r destruir -as
suas embarcações e bloquFar o seu potto,\ a me~o.s·
que dentro de oito dias a integridade do imp~rio fo~~e
reconhecida.
'\ ' \.
Foram feitas estas amefças na esperança à:e qu~
pela intimidação se podesse prevenir uma luta), mas\
falharam em produzir p desejado effeito. U:~
resultado, porem, foi ass~s curioso, dando a có~sa
logar a ser-me feito pelo presidente revoluciona~io,
'offerecimento de uma peitade 400,000$ réis, que ~~
embarcariam immediatamf nte a bordo do paquete
Inglez fundeado á vista do porto, sé eu abandonasse a
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causa Imperial,- e me passasse aos Republicanos;
alludindo este offerecimento, em termos f9rtes, ao
" infame tratamento com que meus serviços tinham
" sido recompensados pela administração no Rio de
" Janeiro, e admoestando-me de que, n'essa causa,
" ·não ganharia mais·. que a continuação de mao
" tratarpento e de ingratidão."
Eis a earta do Presidente revolucionaria:- .
( Retraducgão.)
MILORD,

A franqueza é o caracter distinctivo dos homens livres, mas
V. Ex~ não a encontrou em suas relações com o Governo Imperiai.
O não ·te?; sido recompensado pela pr'Ímeim expedi9ão offerece justijicavel
inje1·engict de que nada receberá p ela segunda. Tomo portanto a ·
liberdade de assegurar a V. E~~ a somma de 400 contos de Réis,

como indemnisa.ção por suas perdas.
_
O serviço de V. Ex~ requerido será o aceitar a causa da "Confederação do Equador," qual é adoptada pela maioria das províncias
Septentri:onaes, cujo limite será o rio de S. Francisco do Norte.
Tenho. a honra de ser, &c.
De Vossa Excellencia muito humilde criado,
MANOEL DE CARVALHO PAES D'ANDRADE.

Continha a carta, de mais a mais, uma justificação
argumentativa da revolta, mas cómo abunda em descompostura do Imperador, exprimida em linguagem
o mais. indecorosa, não ·sujarei estas paginas com
imprimil-a por inteiro.
O resultado predicto. por Carvalho-como eu·tinha
sabido · por experiencia-não era improvavel, mas não
se seguia d'ahi que, por serem os ministros Brazileiros
injustos e hostís para comigo, eu aceitasse a peita de
um traidor para seguir o seu exemplo. Mandei pois
a resposta seguinte á sua impudente proposta:-
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Pedro Prirrieiro,

Á vista de P ernambuco, 2 de Agosto, 1824.
Se eu tiver occasião de· que V. Ex~ pessoalmente me
conheça, poderei dar-lhe provas convincentes, de como a opinião
·que de mim formou nasce de ter eu sido falsamente representado
por homens em poder, cuj os 'objectos eu era, por meus princípios,
incapaz de servir.
Tenho, &c. &c.

Exm?

s~

M.

DE

c.

COCHRANE E MARANHÃO.
PAES n'ANDRADE.

A 19, requereu a Junta a interposição dos consules
Inglez e Francez para me induzir a dar mais te~po
de considerarem. Isto recusei, pela natureza perigosa
do ancoradouro, em razão da qual, se arriscava \o
salvamento (!as embarcações.
Não desejando, porem, fazer damn~ a esta bella
cidade, mandei propostas para capitulação, permit- ,\
tindo aos cabeças da revo}ta ausentarem-se impune- \
mente, levando ·sua fazer-da, com tanto que dei- \
xassem o territorio Brazileiro-pedind\;> em troca . a
entrega dos fortes, dos nayios de guerrçt, das barcas
canhoneiras, &c., assim como
de toda a\ faze~~la
I
'\\'
publica. Para evitar o perder-se tempo erd\ corres:pondencias, propuz a Carvalho o encontrar me
boi·do de alguma embarcação neutra de g ·e rra, ·
dando-lhe palavra de honra de que se lhe-permittiria
o regressar a salvo; elle não obstante recusou\ a
entrevista, propondo em retorno e!lcontrar-me ·e m '
terra n'uma ilha perto da cidade, mas-co~o depois.
de sua insultante proposta eu não podia ter c5mfiança
em sua honra-foi, já se eittende, isso rejeitado.

\
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Ancioso ainda de evitar extremidades-das quaes,
depois das ami~ças feitas, não podia consistentemente
impedir-me-.Escrevi de' novo a Carvalho, que se elle
tivesse os meios de distinguir entre as intenções
do .Imperador, e os procedimentos de uma facção
estrangeira, , não estaria em armas contra S. ,M. Imperial,_ adheripdo a quem, o Brazil podia sómente
salvar-se da ariarchia e confusã9 em que o Mexico e
Estados da America do . Sul tinham cabido, pela
rivalidade ·indiviáual e ign9rancia de suas assembleas
populares. Apontei-lhe de mais, que se, po:r;: causa
de procrastinação, eu fosse obrigado a bombardear
a cidade, o clamor popular c.o ntra as autoridades
insurgentes poderia ser seguido por triste prova para
elle de quão breve aventureiros políticos podem ser
abandonados ou trahidos na hora do . perigo, e que
elle faria melhor em ceder á raz~o aquillo que .não
. podia impedir-me de alcançar por força.
_Por escritores que nada podiam saber das· circunstancias -. -que existem sómente em meus proprios
documentos-tenho sido censurado por este tom de
moderação para ,com o Presidente revolucionario-.
Duas poderosas razões· havia para tal brandura; primeira, que a cori.ducta dos Pernambucanos admittia
grande palliação, vendo-se que os transtornos proce-· dentes da facção Portugueza senhora da administi:ação no Rio de Janeiro haviam sido tomados ignorantemente por actos de S. M. Imperial-·de sorte que o
povo prejudicado arguia que melhor lhe teria sido
continrtar sendo colonia de Portugal, doque colonia do
Governo do Rio de Janeiro-tal modo de raciocinar

'
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não sendo mm desacertado. Em segundo logar-e
isto explica plenamente a moderação de que se
queixam- eu sabia, de fontes as mais authenticas,
que em caso de ataque á cidade, Carvalho estava
determinado a retirar-se ao interior, para continuar
alli a guerra civil, alistando a população negra
debaixo . do seu estandarte ; para . evitar o quê,
considerava eu ser a moderação o melhor meio de
levai-o a alie e aos seus partidarios a deixar o
imperio, a quem faria muita conta o ver-se assim livre
d'elles.
Era loucura, por tanto, considerar como local a
rebellião, qual se havia representado ao Gover:çp
Imperial, ou que seus actores e instigádores eram'
poucos e insignificantes, pois que, em verdade, como
fica àito, ella se tinha já estendido và'sta e larga- \,
mente nas províncias adjaci ntes. Escrevi, p~r isso, ao
Ministro da Marinha, qu e "Se podéra não ·~ ser \
" difficultoso abater a revplução na cidade, o que \
" mesmo as forças de terra podiam ·h1aver já e:ffei1
" tuado, se não tivéram sido desemlJareadas ··e,m
" distancia-o prevenir, todavia, sem grand~ cireti~~~
"
" specção, que a revolta re espalhasse no Interior
" seria obra de tempo, trj:tbalho e despesa; ~~ que\
" mesmo ísto seria desperqiçado, salvo se as c~sa~ \
" que tinham produzido ~ revolução fossem re~o-.
" vidas ou explicadas."
·
· \~.
Tendo expirado o tempo concedido sem os termo~
serem aceitos, tornou-se neeessario fazer pelo menos 1
uma apparencia de forçar a elles, a pesar dê haver · mui pouco fundo para admittir que navios de grande
1

1

'

I

.

'
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lote se aproximassem a salvo, e os ~ navios pequenos
serem pouco adaptados ao fim; não obstante isso, determinei fazer uma demonstração, e .como passo prepara:..
torio dei ordem ao Capitão Welsh, do Paraguassu, de
transferir para a capitânia todos os officiaes inferiores
e marinheiros Inglezes; mas leva:ntando-se-um forte
mar, e sendo mao o ancoradouro, considerei 'imprudente incorrer o risco.
.
OrdeiJ.ou-se· pois . á escuna Leopoldina tentar o
effeito de algumas ·bombas experimentaes ; . mas o
morteirQ abalou de tal sorte a embarcação que foi preciso retiral-a, sendo evidente ·que nada mais podia
fazer-se até que·o tempo consentisse aproximarem-se
os navios, ou poderem-se co-n struir jangad~s-para o
quê se tin_ha mandado vir madeira da Bahia. Pouco
damno se fez por esta experiencia, porque os habitantes mais abastados tinham fugido para o interior,
levando com-sigo toda sua fazenda de valor.
Sobrevindo temporal forte houve. a · capitânia rile ir
procurar segurança na Bahia, sendo a barra externa
de Pernambuco n'esta estação extremamente perigosa
em razão da natureza -coralina do fundo, como se
provou praticamente pelo facto que o Pedro Primeiro
perdeu todas as ancoras menos uma, de maneira que
o permanecer era perda certa, e não restava outra
alternativa senão ir á Bahia procurar ancoras.
Nenhumas noticias havia da força do General Lima
depois do seu desembarque, esta~a eu por tanto ·
ancioso de saber o que era feito d'ella, e até que
ponto se achava em condição de cooperar, sendo o
tomar-se posse do lagar ponto nauticamente ·1m-

J
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portante-porqu~, ení quanto bloqueavamos; tinhamos
interceptado uma ·embarcação Portugueza, vinda do
Tejo em só quarenta e tres dias, e sabido pelas cartas
que trazia, como se estava aprestàudo em Lisboa uma
larga, força, consistindo em dezeseis navios de guerra
e numerosos ttansportes; destinada a · Pernambuco;
formando isto prova sufficiente de que o Governo
Portuguez contava recobrar as províncias desorganizadas que se tinham levantado ao · mesm(} tempo
contra a mãi patria e contra o Imperador do Brazil.
A 4 de Setembro, , deixou a capitânia · a Bahia,
visitando primeir9 a ilha de Aleixo, onde o Cacique e
Soubémos d'ell~s
o JYlaranhão estavam fundeados.
que o General Lima tinha o seu quaúel-general e~h
Leimham, havendo a sua guarda avançada feito junção
com as tropas em Mogado, sobre as margens de um ,,_
rio perto do cabo de Santo Agostinho, occupando as
I
I
forças revolucionarias outra banda.
Chegando á Bahia, recebemos noticia que o Governo
rebelde em Pernambuco estava esperahhlo immediatamente varias navios mui veleiros, enco~~en'flados
" da
\1
,,
America do Norte pelo Presidente revoluciqmirio,\~ e
1\
"
tambem dons barcos de vapor de Inglaterra. \'\Escre~~
. tanto ao M'
.
da l\l.Y.Iarm
,rr • h
\\ dass
,
por
1 1mstro
a para que matl(
.
I
,'\
a1guns navws que navegassem
melhor, pois
que, se a 1
I
,
expedição que se esperava ,de Lisboa, ou as esperadas '
de Inglaterra e dos Estl,:tdos-Unidos, apparecessê~\11,
.!'
• 1\ \
quatro vasos pe1o menos de nossa 1orça correnait~ '
risco, por seu mão navegar1 de ser tomados logo que Ó1
inimigo se mostrasse.
,,
Vindo a saber do panico produzido em Pernam-

a

l
!.,

•
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buco, pela amostra de bombardeio, e pela repetição
d'elle que esperavam de veras . á minha ·volta, o
General Lima puxou . para diante em direcção á
capital com opposição não mais formidavel que a de
algumas desultorias escaramuças ; e no dia 11 de
Setembro 1 com a cooperação dos officiaes e gente
de mari1ilha alli ,deixados, tomou posse da cidade,
retinindo-se Car:valho para os suburbios, onde,
cortando a ponte que os unia, se entrin?heirou.
No dia seguinté correu que o General _L ima. encon•
trára nQ thesouro 400,000 duros; talvez os mesmos
que me haviam sido offerecidos como peita para me
unir ao partido republicano.
Chegando n'esta c~njunção a Pú·anga com um
comboy trazendo oitocentos homens de tropa ' addicional, fizeram-se preparos para atacar a Carvalho;
mas o presidente insurgido, escapando-se n'uma
jangada de pescador, se refugiou a bordo da corvet~
Britanica Tweed, e depois fez-se ao mar.
:Ourante o int~rvallo que se passou entre .o partir
eu da Bahia e o meu regresso a ~ Pernambuco, teve ·
lagar a distribuição dó dinheiro de presas entre os
que tinham direito a elle, a capitânia e a Mm·ia da
Gloria sendo pagas na Bahia, e o resto em Pernambuco. ·Como S. M. Imperial me tinha deixado
inteiramente desembaraçado por ordens ou instrucções, e como tinha dado os 200,000$ de réis para
promover os objectos Imperiaes, determinei não olhar
os adiantas que se tinham feito no Rio de J anéiro
como formando parte da recompensa, especialmente
- á capitânia, que, desajudada, havia effeituado os mais

..
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importantes resultados da ultima campanha, e tinha
por consequerrcia direito a porção commensurada aos
arduos esforços dos offi.ciaes e tripulação, segunda vez
agora debaixo do meú pendão.
Os extractos que . seguem do livro quotidiano do
rneu secretario mostrarám os periodos -em que teve
logar a distribuição : "
Setembro 10. Fiz distribuição de ·dinheiro de presas em prata. '
Setembro 15 a 16. Pago ao Capitão Crosb~e 10,400 duros em
especie. Pago a outros officiaes 5,750 duros.
Setembro 18. Pago ao Almirante 4,750 duros.
Setembro 27. Pagou-se dinheiro de presas ao , Pamguass1t e
outros.
1\
Setembro 28. Fizeram-se iguaes pagamentos.
\I
S etembro 30. Pagou-se dinheiro de presas.
Outubro 1 a 5. Pagou-se dinheiro de presas.

-Eis aqui agora as quantias distribuidas -n'essas _occaJ'
siões, tanto quanto se mostra de meus . memorandos \
1
particulares-alguns dos quaes indubitavelmente se \
perderam:1
1

I

Duros.

Desembolsos no Rio _çle Janeiro •.•••••••••••••••••'•.~ ......y 70,7(í,0
1
(Pago á esquadra .como por conta, feita em 23 de~
'~

~\

I

~~
~

Setembro, 1824.)
•
A officiaes inferiores e man\jos ·da capitâpia; em \.
classes numeradas A até Y, como consta dos
livros de pagamento rumdados pela Piranga, 18,289
.
Cros b'H', ....... iI ....... ................... .
Pagoao Capltão
, Aos Capitães-Tenentes Carvalho, Grenfell, (;l
Shepherd, .2,250 duros cada um, ............. ..
Ao Capitão Grenfell por conta das_ presas no
Pará,.................................................
2,750
Sete Tenentes, a 1,500 duros cada um,
· 10,500
Dois Tenen,tes, a 1,000 duros cada um,
2,000

'

.
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Duro.s.

4;_,500
Pago a Seis Tenentes, a 750 duros cada um, ......... :··
500
, Ao Tenente Ross como mestre <i~ presas, ........ .
A' Ma1·ia da GloTia, ............................ :_.... · 2,483
, Ao Niterohy, Oa1·olina e Piranga, não acho a
7,500
conta, d1gamos o mesm?, ....................... ..
274
, Ao brigue Bahia, ..... , ....... _...... _.................. .
, Officiaes e marinhagem da Piranga, ............... . 7,053
.
600
A Mr. Dean, pagador, ............................. ..
480
, Ao Tenente Ayre, ................................... ,
, A Florencio José da Oos ta, ......................... .
140
419
, Gratificações a art\fices, ·; ........................... ..
4,750
Ao Almirante, .............. : ........................... .
5,000
, Ao Secretarió pela distribuição, ................. ; ...
, A MJ.Y e Lukin, agentes de presas, como por
5,324
balanço de conta; Julho 15, 1824, ..... ; ........ ~
o

A

-

,

~ -

160,462
Quantia original, .. .. .. . .. .. .. .... .. 200,000

Balanço adar em conta, .... ... ...

39,538

As precedentes não foram todas as quantias pagas,
mas sam todas as que uma b~sca em meus numerÓsos
papeis agora me forpece; e pois que as contas
originaes foram, como já se disse, remettidas para ó
Rio de Janeiro, não se pode apresentar áqui um
balan'ço mais exacto ; mas este mesmo que dou é
sufficiente para levar a qualquer animo razoavel a
convicção, de que as quantias assima réferidas foram
desembolsadas na rotina ordinaria, e deviam fazer
envergonhar a administração Brazileira de dizer, que
" o Primeiro Almirante nunca déra conta dos 200,000
'' duros que ·lhe foram confiados," ·induzindo assim
N

'·
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uma indigna inferencia de que os mesmos não foram
desembolsados; ainda que nenhum homem de intelligencia commum podia jámais acreditar que uma
esquadra constituída "'como estava a Marinha Brazileira, obedecesse a ordens e alegremente ,obrass~
unisona comigo, sabendo que o seu dinheiro de presas
estava a bordo -e que eu d'elle injustificavelmente
me apossára!
Estas explicações sam mais humilhantes para a
administração Brazileira doque para mim,_ a pesar
de ter sido por tantos annos alvo de maledicencia
por negarem contas que inquestionavelmente devem
ter ido ás mãos da Administração de 1825. Mas
preciso levar estas explicações ainda mais long1e.
A' excepção dos 4,750 duros para minhas proprias
necessidades, nada tomei por meu quinhão, ainda que
tinha direito a um-oitavo 1m todos os casos, e a;, um:.
quarto na ausencia de outros . navios sempre que 1
1
serviços importantes foram prestados pela capitânia \
sósinha.
Nem tinha E~u recebidq \ do Governo ·
Imperial um só duro dos emolumentos GOstumados
que .me eram devidos, posto
que, se estes ·· houve1~am
I
11
\\
sido pagos honestamente eonforme os usos d~~ naç9~s
e as estipulações do decre1;o do Imperador d~ 11 êie
Dezembro de 1822, o meu quinhão houve1~ sid\
maior que o dobro de ioda a somma que me foi'
confiada para tripular its embarcações e satisf\z~r
officiaes e marinhagem. Com tudo isso não \ l;lle
apropriei os 39,000 duros que restavam, depois 'de
pagar á gente, mas determinei retel-os até ver que
I

I

{
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marcha intentava seguir o tribunál de presas no Rio
de Janeiro; e, se tal marcha não fosse ·satisfactorl.a,
apropriai-os então como de meu direito, bem que isso
fosse inteiramente inadequado âos serviços prestados,
pelos · quaes eu tinha sido coberto de Imperiaes
honras e de agradecimentos na.cionaes, sem um xelim
de emolumento, não obstante o apresarem-se cento e
vinte navios bona_Jide do inimigo--- ·o expulsar-se-lhe a
frota e o exercito-·-e o annexar-se mais de meio imperio.
Mas fallaremos d'isto melhor em outra parte ..
Quando voltei a Pernambuco, achei o General
Lima em posse tranquilla da cidade, e como a
Piranga me tinha trazido instrucções .de Sua Magestade Imperial, . para, logo que fôsse restabelecida a
ordem, proceder uma força ao Pará, e depôr ·o
General-das-Armas alli nomeado, requisitei ao
General Lima pa:ra que me desse um pequeno
destacamento militar ' com que effeituasse aquella
diligencia ; mas elle não accedeu-dando por motivo, ·
que no estado presente das cousas em Pernambuc"o,
não era praticavel o diminuir a sua força.
Não era só· no Pará que prevaleciam irregularidades: até no Maranhão serios disturbios tinham
rebentado, com a declarada ·intenção da- parte -dos
insurgentes, de depôr o Governador que alli regia sob
a autoridade de S. M. Jmperial-a quem esta no:va
tentativa de revolução era por ora de~conhecida.. Em
. summa, a ordem para depôr o· General-das-Amas no
Pará tinha.. se transformado inesperadamente n'uma
necessidade de tranquillizar o todo das províncias do
Norte, que só esperavam o exito das medidas de Car-

'
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,

valho em Pernambuco para se declararem abertamente
contra a autoridade Imperial.
O descontentamento nas provincias do Norte só
tinha origem no systema de Governo anti-Brazileiro
que no Rio de Janeiro se proseguia, o qual na
avaliação de todos ao longe mais era Portuguez que
Brazileiro. Sendo que ignoravam, ou deixavam de
crer, como as intenções patrioticas do Imperador erain
predominadas ou contrariadas pela fa~ção Portugueza
na administração, a qual, tendo realmente na mão as
redeas do poder, pouco mais deixava a Sua Magestade
que autoridade nominal.
Nada, pois, era para admirar, que os habitantes
d'estas longínquas províncias, que, havia apenas u~p.
anuo, me tinham recebido tão bem e saudado como
seu libertador da oppress~o Portugueza, e como o
representante da autoridadf constitucional, estivessem'
agora descontentes do que com razão consideravam 1
I
systema de governo anti-nacional-preferindo submetter-se amao governo d~ sua propri~ escolha antes
que a outro assim arbitrariamente imposto.
Para afastar a revolucão
requeriam-se presideiltes
'
,,
\
habeis, bem versados no manejo dos nego<\os publicos ; mas, .. em vez d' isso, homens de um c~ract\ r
opposto haviam, na maipria, sido escolhidos pela
administração,
Não era menos esseneial que os Generaes~dtas
Armas, ou commandante~ militares, fossem homens
de moderação e sem preocc:upações ; mas os collocados
n'esta responsavel posição usavam -sua autoridade
da maneirà a mais arbitraria e reprehensivel. Era
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difficil r*·não ha duvida, . encontrar homens capazes;
ou, se os havia entre os Brazileiros, o ciume do _partido
Portnguez na administração impedia a sua elevação ao
poder; sendo o objecto d'aquella facção a des,ardem
como auxiliar de suas vistas anti-imperiaés. Isto se
tinha manifestado de maneira que saltava aos ol:hos
nas instrucções dadas para se desembarcar nas Aiàgoas
a força do General Lima, em vez de j un.to ao sitio do
disturbio ; infligindo assim perdà de tempo e uma
difficil e fastidiosa marcha, que podia ter findado por
falhar, a não ser a distracç.ão causada pelo ameaçado
bombardeio de Pernambuco por mar, e a demonstração . dada de quão ·facilmente o mesmo seria
effeituado, quando .estivessem completos os meios
para um ataque destructivo; OJesultado foi, ql!-e-.sabendo não podia- tardar senão poucos dias o voltar
eu da Bahia com tudo prompto para p.m ataque em
regra-não houve resistencia séria á' occupacão da
cidade pela força do General Lima.
Tornàndo-se cada dia mais distinctas as participações da crescente desaffeição nas província~· do
Norte, era necessario aproveitar do panico produzido
pela recuperação de Pernambuco; e tanto mais, por
isso que tinham surgido sérias commoções, ao mesmo
tempo que se manifestava quasi universalmente f~rte
disposição á revolta. Tendo-me o General Li!lla
recusado um destacamento militar-·e não podendo
o Pedro P1·ímei1·o e a Píranga prestar-lhe ulterior
a uxilio,-considerei mais conforme aos ·interesses de
Sua M'agestade o visitar os portos do Norte com estas
embarcações; levando tambem ó Cacique e a-Atalanta,

I

182

•

\

para servirem . n'aquillo a que navios maio)res não
eram aptos. A só presença d'estes diante _dos portos
desaffeetos havia de ser bastante, sabia eu, para
restabelecer a ordem, dando inferencial demonstração
de que, se fosse preciso força, esta se achava prompta
para ser ·applicada.
Conseguintemente, deixando o resto da esquadra
em Pernambuco, démos á vela a 10 de Outubro para
o Rio-Grande do Norte, onde prevalecia grande ·
confusão entre os habitantes, ameaçados pelos
insurgentes na adjacente província do Ceará, por
terem abandonado os desígnios revolucionarios em
consequencia dos acontecimentos em Pernambuco.
"
Chegando á vista do Rio-Grande no dia 12:,
requeri do Presidente infor~ação; sobre o estado ~as
cidades marítimas e das províncias entre o Rio1
Grand<;l e . o ~ará, especialmente á cerca do Ceará.
A natureza da resposta determinou-me logo a \
proceder para este ultimo logar, ainda que lamentando a necessidade de tE? que me ~diantar mais
para sotavento, pelo tempo que me leva1·ia \\o vo~~er
para o Rio de Janeiro depois; sentindo, p0r out~o
lado, que não seria satisfactorio para Sua Mag~stad'e,,
\
se eu tornasse alli sem ter-~ne certificado mais \parti~
cularmente da condição do Norte, e senj\ te;
contribuído ao restabelecimrento da tranquillida,de.
Chegando a 18 á vistr do Ceará, mandei 'ao
Presidente uma communic:acão
para fazer-lhe saber
I ,
a minha chegada com o fim de restabelecer a ordem,
e promettendo a todas as pessôas desaffectas que
dentro de quinze dias tofnassem á sua obediencia,

. '·
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poderem voltar em , paz á · suas casas, sem de modo
algum serem molestadas por causa de seus anteriores ·
actós ou 0piniões.
}
, Veio á capitânia uma deputação dos habitantes, pedindo-me que desembarcasse a maior força que
podesse dispensar, mas como o General Lima se não
tinha pr:estado a dar•me um destacamento militar, não
estava em meu poder o satisfazel-_os; porque, sendo o_
fundeadouro perigoso, e a capitânia estando quasi a
enca~har, não podia dispensar os marinheiros Inglezes,
ao mesmo tempo que 1;1ão havia que fiar na porção
Portugueza das tripulações. Álem d'isto, marinhagem
estrangeira não era adaptàda para a guarnição de uma
cidade.
Evad,iu-se, pois, o pedido ; mas assegurando ao
Presidente que, no caso de os insurgentes avançarem,
daríamos auxilio effectivo; lembrando-lhe, com tudo,
que se devia tratar -de induzir os habitantes a adaptar
entre si medidas para sua propria defensa e para a
preservação da tranquillidade, resultados que estavam
perfeitamente a seu alcance; e que tornariam desnecessaria a presença de militares .
. Desembarquei todavia um pequeno destacame,n to
para o fim de certificar~me dos meios defensivos, como
tambem na esperança de excitar as autoridades em.
terra a alguma pouca de actividade em sua propria
causa. Em caso de ataque, prometti desembarcar
para auxiliai-os quanta gente podesse dispensar; dando
ao mesmo tempo licença de se acolherem ás embarcações em caso de occurrencia repentina, que não
admittisse coínmunicarem comigo previamente.

•
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Este offerecimento . produziu o melhor effeito ·na
cidade,. inspirando confiança aos bem-dispostos, ao
passo que os descontentes, ignorando até que ponto ·
eu podia dar ajuda, entenderam que era melhor conservar-se quietos.
No seguinte dia, voltaram os
habitantes á obediencia, ergue~do o Presidente a
bandeira Imperial nas m~ralhas por suas proprias ·
mãos, entre todas as demonstrações de satisfação
geral.
Fiz depois . que se officiasse a todas as partes da
província, annunciando o regresso da cidade á sua
obediencia, promettendo esquecimento do passado a
todos os que lhe seguissem o exemplo, e succede,,u
a isto geral reconheci~ento da autoridade Imperial
Mandaram-se agentes con.:fidenciaE's, munidos de
communicacões semelhantes, ás forcas revolucionarias
·
'
-1
' •
I
capitaneadas por Bizarro, o rebelde General.:dasArmas, cujas tropas o abandonaram todas; no en~ \
tanto que, por agencias semelhantes, o corpo sob ·o
comman~o immediato do Presidente \l~volucionario,
Araripe, foi reduzido a ce:rr homens:::-àté 0~ Indips,
1
sem excepção, abandonando o seu estandarte.'~
l~ .g
. .
_Corno um dos pnme1ros
passos para a paq.ll)J.caç~
o
da provmcia, tinha eu fublicado não só \ gera\
amnistia, mas amnistia piarticular tam bem, offere- ·
cendo aos chef~s insurgent~s mesmos especial perdão,
·do qual, _em amnistia geral ordinaria, poderiam ell'es
julgar-se aliás excluídos. Tinha eu, em meu proprio
animo, determinado isto como sendo a maneira
geral que se devia seguir, pois não podia deixar
de ver que, no .comêço da revolta, insurgentes e

\
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chefes tinham /l)oa causa para . estarem descontentes
com o Governo Central no Rio de Janeiro. . Havia
· mesmo dirigido u'~St) carta ao presidente revolucionario, pessoalmente; '4:raripe; re;nonstrando-lhe ,sobre a
loucura da carreira ·: que estava prós~guindo, e promette;ndo-lhe a minha,, protecção para elle prop1·io,
assim como para os outros chefes revolucionarias, se
tornassem á sua obedicia. , E~le preferiu retirar-se
para o interior, com os descontentes que o quizeram
seguh·, tencionando, sem duvida; esperar até qae a
força naval se ausentasse.' Prevendo o perigo d'isto,
·expedi uma proclamação, onde o:fferecia a quem o
apprehendesse recompensa sufficiente para induzir .
os Indios que antes haviam sido seus sustentadores
a partir em busca d'elÍe; resultando em vir a ser
morto, e todos seus sequazes apprehendidos. Os
chefes Indianos, assim corno a gente ,que d'elles dependia, foram de grande prestimo na restauração da
ordem, combinando robustez corporal superior com
actividade, energia, docilidade, e força de' aturar que
nunca falhava-formando, com effeito, os melhores
padrões da raça· ~ ~tiva que eu vira na America do
Sul.
Antes d'isto eu tinha conseguido, sem grande
trabalho, restituir a tranquillidade á província da
Parahyba, que · havia tambem sido perturbada pelós
mandados de Araripe; cumprindo os habitantes as
suas ordens, pelo perigo immediato a que-os expunha
a violencia do homem, é na persuasão de que o Rio
de Janeit,o , estava demasiado longe para poder soecorrei-os. O seu prazer ao . verem chegar uma

f

186
esquadra foi, por tanto, immediatamente seguido
por deixarem o chefe insurgente, e voltarem á: inteira
obediencia.
O de que tratei proximamente foi organizar: uma
força effectiva no Ceará, e fez-se isto encorporando
assima de mil homens, bem que não tivessemos um
soldado só na esquadra. Formaram-se tambem varios
corpos- nas villas e aldêas da província; e foram
activos em perseguir os restos dispersos do exercito
republicano.
Tendo-me assegurado assim da completa restauracão da ordem na capital e na provincia·-do Ceará, e
dirigido aos habitantes uma proclamação, mostra~,do
lhes a loucura de se éj.eixarem desvairar por:-:pess'ôas
ast,uciosas, que não podiam ter exacto conhecimento
dos assumptos que davam fundamento ás quix~s
contra o Governo Imr~erial,
largámos em '- 4 - de
I
Novembro para o Maranhão, província que encon~1
trámos n'um estado de r narchia·ma,ior ainda do que I
havia prevalecido no Cea:r:á.
- \\
.
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CAPITULO IX.

CHEGADA

AO

MARANHÃO-CARACTER

DOS

DIS'fURBIOB

ALLI-ASSUMO O COM·

MANDO MILIT4R-l'ROCL_AMAÇÃO MANDANDO ENTREGAR AS ARMAS-CONDIÇÃO
DO POVO-CORRUPÇÃO DAS AUTORIDADES-l'ROl'ENSÃO !'ARA ASSASSINATOS
' -DIFFICULDADE EM

DESCOBRIR

MARINHA-l;'ACIFIOAÇÃO

DA

PR~SIDENTE-ESTADELECE

ORDINARIOS -'-QUEIXAS

OS ASSASSINOS-CARTA AO MINISTRO DA

PARAHYBA-DllVIDAS

PUBLICAS

INTE·RCEl'TAL·AS- MINHA

DO

RESPOSTA

Mil!,liSTRO DA MARINHA-INCLUINDO
SE

BRUOE

DA

SINCERIDADE

D9

ELLE AGENCIAS SEORETAS-MEMORIAES EXTRA!'RESIDENTE- BRUOE
AOS

QUEIXAS

A MINHA

l'OR
AO '

DOS , CONSULES-l'REl'ARA·

PARA RESISTIR Á MINHA AUTORIDADE-QUEIXAS

BRITANIÓO-OONSIDERA NEOESSARIA

FAZ

MEMORIALISTAS- CARTA

DO
/

CONSUL

l'RESENÇA-GARTA IÍO CONSUL

FRANOEz--;;DETALHANDO VERGONHOSAS ATROCIDADES-PERIGO DE OOLLISÃO
coM As , NAÇÕES

EsTRANGEIRAS-SUSl'ENslo

AO FUTURO ,GOVERNO-OONDUCTA DA FACÇÃO
SE ENVIAM
MARINHA-O

INBTRUOÇÕES
MINIBTERIO

PARA MEU
HAVIA

DO

l'RESIDENTE-l'R'orl-s;E

NO

RIO

DE

GOVERNO -CARTA AO

PREVIAMENTE

JANEIRO-~ÃO

MINISTRO DA

DEPOSTO A BRUCE-MAS

VOL'fOU·BE CONTRA MIM l'OR TER ANTICll'ADO SEU l'ROl'RIO AOTO,

Chegámos ao Maranhãa a 9 de Novembro, e
verificámos que a cidade e a província-como se
tinha relatado-se achavam em completo estado de
anarchia, produzido por causas quasi incomprehensiveis. Os chefes do exercito· haviam-se levantado
contra a autoridade do Presidente, Míguel Bruce, e
estava-se combatendo quando entrámos no . rio. A
parte a mais estranha do negocio era, que ambos os
partidos declaravam sustentar a autoridade Imperial,
ao mesmo tempo que um a outro se accusavam de
tramar para republica. Bruce mantinha posse da
cidade por meio de tropas negras, d'entre as quaes

,
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havia tambem escolhido seus officiaes, conferindo-l-hes
patentes em regra; resultando d'ahi, que os excessos
de tal tropa conservavam a gente limpa dos habitantes
n'um estado de terror constante, de modo que a minha
chegada foi acolhida com a maior satisfação, e de
toda a ·parte me vieram allocuções de congratulação,
adoptando até as Senhoras a desusada resolução de
mandar uma deputação a dar-me as bqas-vindas.
Pedi logo ao presidente uma relação do estado da
província; mas antes que esta fosse apresentada,
merrioriaes vindos de toda a parte me mostraram as
causas da desordem que universalmente prevalecia.
o queixume geral era, que o presi<~ente havia
estabelecido uma autqcracia, recusando a coopeni~ão
de conselho, qual _era re9.uerida pela constituição, e
que, sob sua individual autoridade, prevàleciam
desordens militares de toda a especie, indo àté - ~o
I
assassinato, .em quanto se commettiam ultrajes de1
natureza a mais revoltante ao som dos applausos de 1
" Viva Sua Magestade Imperial -;"-'~sando assim o
nome do Imperador, como para sanccion~r a p~rpetração de actos os mais illegaes e perniciosds.
\\
O Presidente Bruce e·ra o mesmo inlltividu'o a
1
' ~
\
quem, ao expulsarem-se; os Portuguezes 'no aru o
precedente, eu tinha temporariamente ndmeado
á presidencia da primeira Junta provisoria sob o
Imperio, corpo a que brevemente succedeu Govêrno
eleito pelo povo. Tend ~ influencia entre os .Portuguezes, de cuja facção--como se mostrou depoiselle era prominente apoio, havia conseguido fazer-se
recollocar á test~ do Governo Provincial, e claramente

.
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estava seguindo a política da ·facção Portugueza em
poder no Rio de Janeiro, isto era, a de manter a sua
província n'um estado de confusão, para desgostar f!.
populaça do · regimen Imperial, e assim dispol-a, se
a opportunidade se offerecesse, ·a favorecer as vistas
da mãi-patria.
Esta política tinha sido, como já
dissémos, planejada pelos agentes de Portugal; mas
Bruce, com todas as disposições a favorecer as vistas
da antiga t;netropoli, não era o homem para sê lhe
confiar . estrategia política d'esta natureza.
Sendo
o facto que, a pesar de possuir certa finura, Bruce.
~ra improprio para se lhe confiar autoridade alguma
-muito menos para exercer. a que não reconhecia
freio-de maneira que a · desordem prevalescente
mais era con~e.q uencia natural da sua propria falta de
capacidade, e systema arbitraria de governo, doque
outra cousa.
Achando toda a gente contra si,
gradualmente se ia lançando nos braços da população
preta para o sustentar, promovendo escravos libertos
ao posto de o:fficiaes; e geralmente era _reconhecido
que a não ser péla nossa opportuna chegada, tanto
elle corrio os brancos que restavam na cidade podiam
brevemente haver cabido victimas da força que pa'ra
especial protecção d'elle fôra organizada.
Por outra parte, os oppostos ao presidente estavam
não só e]ll armas contra elle, mas havia dous ou tres
partidos de família combatendo uns contra os oUtros
debaixo da bandeira Imperial ! e levando suas vingativas animosidades a ponto despropositado, _que
ameaçava a exterminação de uma, pelo menos, das
partes contendentes, senão a ruina total da provmCia.

•
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O tratar com estes partidos era mais difficultoso, em
razão de suas mutuas recriminações, doque se elles se
houvessem declarado inimigos do Governar Imperi~L
· N'uma cousa, porem, concordava~ todos, isto era,
em opposição ao presidente; mas como a d'elle era
a autoridade constituida, era isso precisamente o que
eu não entendia sanccionar.
Era para mim claro que · ó primeiro ·remeélio
consistia em nomear uma autoridade militar competente, e como em nenhuma d'alli podia have11
confiança, dei parte ao Presidente da minha tenção
de ·assumir o commando militar em chefe durante ,a
minha estada, ou pelo menos até que se restabelecesse
a ordem, expedindo mp.a proclamação para esse effe'ho.
Vendo que proseguiam as hostilidades, mandei
ordem a ambas as partes para depôrem as armas, :cujo
mandado o partido contrario ao presidente immediat~
mente cumpriu, e . se _ dispersou; mas como o~
selvagens dos negros sob a autoridade do presidente'
atacaram seus adversarios agor~ desArmados, e commetteram grandes excess~s, agarrei n't~lles.\ e m~tti-os
a bordo de alguns navios, ancorando est~s del\àixo
. d a capltama,
.
I e conservei-os
•
\\,
da artl'lh ana
tOJSl;OS
como
.prisioneiros, tendo-os . as1sim fora de poderehl. fa\ er
mais damno.
\
A entrega. das armasI effeituou-se pela seguinte
proclamação, que éxplic~ tambem os meus motivos
para esta medida : A
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Sendo essencial aos interesse\>do Imperio em geral e á provincia
do Maranhão em particular, o pôr fim a todos os disturbios publicos,
nascidos ou das con,tendas de indivíduos, ou dé outras causas ; e
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providenciando a Constituição não só para a administração da
justiça, nos casos civís, mas tambem para o sommario processo em
delictos militares :
.Faço por esta saber que-todas às pessôas armadas, ou commandando gente armada ou cóm ella operando, ou ajudando e auxiliando
qualquer corpo de homens armados em apoio ou defensa de quaesquer pessôas que assumam autoridade ou a ellà pertendam como
caudilhos, ou tentando alterar a Constituição por força-ficam
desde agora sujeitos á jurisdicção militar, e por lei militar _serám
consequentemente processados. Mas não tem esta ordenança por
fim prohibir indivíduos de se juntarem desarmados, para o fim de
requererem unidos a reparação de aggravos, ou peticionarem a Sua
Magestade Imperial sobre pontos tocantes a interesses publicos ou
particulares.
E havendo sido por muitos indivíduos ol1tidas armas e munições
militares com pretexto de usar dellas para defensa pi:opria-sendo
essencial á tranquillidade publica e ao bem geral que o povo recorra,
para sua seguarança, á protecção dâs leis, e não á violencia-faço
saber, que todas as pessôas em posse de taes armas militares devem
entí·egal-as aos principaes offi'ciaes militares em s~us respectiv.os
districtos, para serem depositadas no armazem publico. Todo o que
for achado em posse de armas. passado o fim do presente mez de
Novembro, será julgado segundo a Íei militar.
Dada a bordo do Pedro Primeiro, hoje 12 de Novembro, 182'.j,.
(Assinado)

COOHRANE E MARANHÃO.

Apresento esta proclamação para mostrar como
. estava a província quando cheguei, o · que o documento manifesta mais plenamente doque podéram
fazel-o paginas de descripção. A estas diffi.culdades ·
acrecentava-se agora o desgosto de Bruce, por lhe
ter sido tirada sua autoridade inilitar, ainda que não
só se não entendia com sua autoridade civil, mas esta
era apoiada. Com tudo isso, tendo eu ordens de S. M.
Imperial para usar a minha discrição em tranquillizar
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as províncias disturbadas, não era minha tenção permittir que se frustrassem as vistas de Sua Magestade
por deferencia a um Governador, cuja loucura e
d.espotismo combinados, haviam sido a principal causa
dos disturbios, não obstante saber eu bem como 9
proceder que estava adoptando, · mesmo a pesar de
approvado por Sua Magestade, havia de attrahir sobre ' '
mim a indignação da facção J>ortugueza em poder no
Rio de Janeiro.
A proclamação teve o eifeito de serem as armas
entregues em grande parte, seguindo-se o debandarem
todas as .forças irregulares colligidas pelos ca~dilhos
· c~ntendentes, de sorte ·que por tocla a parte se teve
por força que restabelecer tranquillidade apparent~.
O grande ponto era estabelecer ordem permanente,
poisque, se nos fossemos embora, prompto ella se
interromperia. Como de~lois da reduéção de Pernambuco não ·havia outro eampo para meus serviços
.
I
activos, e como não tinha instrucções para saber que 1
destino dar á esquadra, determin~i \J!lerman:encer no
Maranhão, e empregar-me
I , em consolidar\, o bem já
Produzido, até receber novas ordens de S. M \I\rmperial;
\ '
porque tendo no anno precedente expellido\'os Portuguez~s da província, o bem-estar d'ella era o,bli,ecto\ de
interesse para mim, e me sentia seguro de <iJ.Ue,\e
I
S. 'M. Imperial soubesse da falta existente de unidade,
me daria autoridade para pôr erh execução as min.has
vistas .
No Maranhão, como n 'outras províncias Septentrionaes do Imperio, não se tinha dado melhoramento
algum na condição do p9vo, e sem tal melhoramento j
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era absurdo confiar nas profissõés hyperbolicas de
devoção ao Imperador que agora eram abundante~
mente alardoadas pelos que antes da minha chegada
tinham sido os primeiros «?,m promover e animar o
disturbio·.
A c<;mdição da provmcm-e a dizer a verdade, de
todas as províncias-em nada era melhor doque tinha
sido sob o domínio de Portugal, a pesar de apresentarem um dos mais bellos campos imaginav~is para
melhoramento. Todos os antigos impostos e direitos
coloniaes permaneciam sem alteração-os multipli- ·
cados empecilhos ao commercio e agricultura existiam
ainda-e o poder arbitraria era por toda a parte
exercido sem trava; de modo que, em vez de melhorar
com emancipar-se dC! jugo Portuguez, a condição da
grande massa do povo achava-se litteralmente peior
que d'antes. .
Para emendar tal estado de cousas era necessario .
começar pelos empregados do Governo, de cuja
cor_rupção e conducta arbitraria chegavam diariaassinada§ por communidades
mente queixas . inteiras-de toda a parte da província; a tal ponto,
com effeito, era levado este mao governo, _que nem
as vidas nem a fazenda dos habitantes - estávam
seguras, onde vingança, ou motivos mais baixos ainda,
existiam para se exercerem actos de oppressão *·
Dirigi por tanto uma carta ao presidente, advertindo-lhe que taes cousas não deviam tolerar-se ; que
• Numerosos, mas longos, documentos em prova d'estes factos
se acham em meu poder.

o
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de toda a parte me estavam chegando contas de
excessos cómmettidos por gente que era . sujeita á
sua autoridade, merecendo os perpetradores o mais
severo e exemplar castigo; que eu tinha determinado •
investigar essas materias ; e que em virtude. da in•
strucção 'r eservada-de proceder segundo meu juizo
pessoal em circunstancias extraordinarias- imporia
em casos taes castigo rigoroso, se a realidade correspondesse ao que se representava.
O nenhum caso que se fazia da .vida humana era uma
das feições mais notaveis d'estes excessos. Só bem
pouco tempo antes d'isto, havia eu dado um passaporte ao Capitão Pedro Martim;, como portador,, do
I
o:fferecimento de depôr as armas feito por um tlos
chefes insurgentes, mas ~o voltar foi morto. · Este
acto atroz, perpetrado, co~no eu tinha razão . de crer,
por alguns facciosos adhm,:entes ao part~do do pTesidente, poT motivos de vingança, foi desgraçad~, poi~
deu pretexto a outros chefes que estavam promptos
I
a submetteT-se, de contü:tuar em armas para mutua
defensa. Determinei por tanto que t~da~ as tropas
\
debaixo da autoridade do presidente se cqn, 13rvassem
onde estavam até novas ordens minhas ; ~ 'exigi de
Sua Excellencia o empregar todas as diligt ncias
para aprehender os culpados de acto tão deshonroso
para a causa Imperial, ~fim de receberem o devido
castigo.
Achando que se não fe~~ diligencia por prender os
assassinos, dirigi a Bruce a carta que se segue ·: Hei sabido com grande sentimento do act:o atroz commettido
pelos seus soldados · contra Uj'Il official munido de passaporte
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meu com o fim de procurar-se tranquillisar a ' província, induzin do o partido dissidente a depôr as armas . I sto é cousa tão
deshonrosa para a causa d'aquelles por quem ha sido perpetrada,
que tenho ele chamar fortemente a sua attenção sobre a necessidade
de fazer esforços para apprehender todas as pessôas que possam
suspeitar-se ele ter commettido este crime, e mandal-as immediatameute presas a esta cidade.
Tenho ele mais a determi nar em nome ele S. M. Imperial, que as
t ropas debaixo do seu commauclo se con~ervem onde estam até
novas · ordens minhas, como Commanclante-em-Chefc elas forças
navaes e militares cl'esta província, nã o obstante qualquer autoridade ou ordem que V. Ex~ tenha até agora recebido ou possa
receber em contrario- excepto de mim.
(Assinado)
COCHRANE E MaRANHÃO.

É quasi escusado dizer que os delinquentes-ainda
que sem duvida bem conhecidos-se deixaram escapar
impunes, allegando o presidente por sua desculpa,
" a insufficiencia das tropas regulares para manter o
" socego da cidade;" dirigindo-se esta reflexão a lançar
sobre mim a responsabilidade, por ter segurado a
bordo os selvagens negros que elle tinha organizado.
A minha resposta foi, que-" pelo que havia feito,
" era eu responsavel ao Governo supremo e ao pub~ico,
" e que se elle não podia achar meios de assegurar a .
" tranquillidacle publica, tinha eu de procurai-os;
" devendo elle assim conhecer que eu obrára com
" acerto ·em allivial-o de uma parte do trabalho
" e da responsabilidade que havia · até aqm
" soportado.''
A 28 de Novembro, enviei ao Ministro da Marinha,
no Rio de Janeiro, um relataria por extenso de
todos estes procedimentos, do qual eis aqui algun·s
extractos :......:..
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· O .cumprimento da tarefa de pacificar o Ceará de maneit'a que
espero seja satisfactoria para S. M. Imperial, foi, em 'grande par~e,
effeituado pelo perdão promulgado em nome · de Sua Magestadeentregando ao esquecimento as occurrencias que de outra sorte
houveram agitado o espírito publico. A só excepção feita foi a do
intruso Presidente Araripe, e esta, porque, em vez ' de valer-se da
primeira proclamação de amnistia, na ·qual era incluido, se retirou
p~ra o interior com um bando de salteadores, afim de excitar
ulteriores disturbios. A consequencia d'esta obstinada perseverança
na -desobediencia da parte de A~aripe, foi a sua morte, e a appr~
hensrw de todos os seus seqt;tazes.
Effeituado assim o restabelecimento de sua obediencia e socego no
Ceará, dirigimo-nos á Parahyba, onde tudo estava tranquillo, t endo
os habi tantes unanimel;llente declarado Sua Magestade Imperador
Constitucional, no momento em que ficaram livres elo t error de seus
visinhos mais poderosos e militares do Ceará . Algumas dissenções ,
.
I
com tudo, restavam na p11ovincia. Quanto ao Maranhão, as causas
1
sam differentes : não se leva utou bandeira republicaua-nem, até
onde o posso saber, existi~ iritenção alguma nos habitante~ de
erguer o estandarte ela rebelliií.o ; nascendo o estado ele guerra civil
em que achá mos a presiclencia, dé inimizades pessoaes entre algudtas
das principaes famílias, esp~ cialmente · entre essas e a de S-ua
E xcelleucia o Presidente. O certo é, que 1todas estavam unidas
contra o Presidente, o qual, para se defender: i·ecorreu ao auxilio das
.
'I
classes mais baixas da commuuidade, mesmo aos escravos emaneipados. O resultado foram d.esordens militares de toda a casta-e
não ha ultraj e que se não per petrasse.
\
O queixume geral contra o Presidente é, que a cohstitmç~o se
não poz de modo algum em pratica; que n ão estabeleceu conselho
legal; e se tornou . culpado de actos arbitra rios. Os documentos
originaes concernentes· a e ~tas materias vam inclusos, para que
_ S. M. Imperial d'ellas possa ~ ulgar. ·
·
Humildemente espero que S. M . Im,p erial perceberá como, a
pesar .de eu ni'í.o ter autoridaâe expressa para· intervir em disputas
internas, se tornou com tudo meu dever-achando'· a província n''um
estado.. de guerra civil-sem General-das-Armas, ou algum outro
offi eial militar de ·autoridade ou capacidade sufficientes, para resta-
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belecer a p~J,z publica-o tomar sobre mim -poderes que confio ham
sido ·empregados para bem do serviço de S. M. Imperial. Para
que o Governo Imperial possa julgar de meus procedimentos, tenho
a honra de incluir copias das proclamações, e outros documentos
relativos aos meus actos.
(Assinado)

COCHRANE

E

MARANHÃO.

Em 4 de Dezembro sorprendeu-me não pouco o
receber uma carta do Presidente Bruce requerendome banir certas pessôas que lhe • eram obnoxias,
entre outras Francisco de Moraes, que fôra o priméiro
a dar o exemplo de submetter-se ·á proclamaç-ão que
se publicou 'á minha chegada. Recusei-me a esta
mui desarrazoada requisição-escrevendo a Bruce
que não era provavel o poderem-se curar dissensões
punindo · aquellés que tinham deposto as armas
confiados n.' uma prqclamação feita em nome de
R M. Imperial ; assegurando-o álem d'isso que~ se
elle fizesse o seu dever, não me encontraria remisso
em tratar de alliviar a província e a elle proprio das
miserias e difficuldades que o tinham cercado.
Em 5 de Dezembro tive a satisfação de receber um
deputado da Parahyba, assegurando-me da perfeita
pacificação da _cidade e província. Ao receber estas
agradaveis novas transmitti á Parahyba uma am- .nistia geral, e juntamente conselhos a respeito da
loucura " de rebellar-se debaixo da influéncia de
" impressões erroneas das circunstancia:s com relação
" a S. M. Imperial, das quaes elles não podiam ter
" conhecimento pessoal, e esperando que, para o
" futuro, apreciariam dignamente a beneficencia de
" um soberano que desejava fosse a sua autori'dade

I
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" -limitada pela Çonstituição-sentida só do seu
" povo pelo exercício da justiça e da benevolencia." .
Era mofina tarefa o estar assim constantemente
exhortando os desaffectos nas províncias do Norte á
confiança no Governo Imperial, por isso que eu sabia
como tinham demasiada razão para estÇtrem descontentes-não do Imperador-mas da administração,
cujas esperanças eram fundadas na anarchia e na
intriga. Era pois meu . costume o exhortal-os a
confiar em S. M. Imperial-não entrando nos Íneus
deveres o fazer a distincção entre os desejos imperiaes
e as praticas sinistras d'aquelles por quem Sua Magestade era rodeado.
Duran~e o tempo ,da minha ausencia havia e'stado
eu sempre apertando cpm a Repartição da Marinha
no Rio de Janeiro sobire a necessidade de prompta
adjudicação das presas pertencentes á esquadra, conforme á ordem escrita de Sua Magestade. ''A 5 'ç.e
Dezembro. recebi uma resposta evasiva do Auditor da
Marinha, dizendo que " não se co:ri~iderava em posse
" de todas as leis e r~gulamentos :sob,·e que devia
" assentai; o seu julgamento com respeito á' dppre,, hensão de embarcacões
tomadas p~~as forcas
I
" navaes do Brazil." Miseravel subterfugib !-como
I
I
se fosse . parte do. meu dever o foTnecer a um
empregado -official " as . leis e regulamentos" em
tal niateria. Era de fodo evidente para mim' ,que,
a pesar das ordens ~ de Sua M agestade, não se
tencionava fazer adjup.icação alguma, nem tal se
fez depois ; mas paTa prevenir queixas de · negligenda da minha pai·te, transmitti, na mesma data,
I

J

\
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ao auditor todos os meus documentos, pedindo-lhe
1:ne fossem restituídos.
Pelo estado da província á minha chegada, tinhame já sido suspeita a sinceridade do Presidente;
e como continuassem a occorrer frequentemente
levantamentos, ·não obstante o geral desejo de paz,
uma investigação sobre as causas d'esses movimentos
fez ver que elle estava secretamente mandando
agentes a promover disturbio para o fim de vingar-se
d'aquelles, ora desarmados, que, antes da minha
chegada, se · tinham opposto á · sua autoridade
arbitraria.
A tal ponto isto foi levado, . que me chegaram
memoiiaes pedindo a minha intervenção, visto que
os memorialistas não podiam agora defender-se a si
proprios. Dous dos memoriaes, assinados por mais
de trezentos dos habitantes respeitaveis da província,
eram de natureza tal que tornava impossível o
restabelecimento da ordem em quanto se permittisse
ao Presidente exercer a autocracia, que, contra todos
·os princípios da constituição, tinha irresponsavel- ·
mente assumido.
Para explicar um passo que subsequentemente
cri do meu dever ádoptar, . será preciso dar alguns
extractos de um .d'estes memoriaes, assinado por cento
cincoenta e dous dos mais respeitayeis habitantes
n'uma distante parte da província:( Retradtwgão.)
Que- se permittem os excessos os mais desmoralisadores entre a
soldadesca, e, para conservar sua influencia ·com a tropa, o Presidente lhe · consente o assassinar. impunemente-até Europeos ;
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ficando não só impunes os perpetradores d'estes actos, mas sendo
premiados, ao passo que os commandantes militares e outros que
tentam reprimir estas desordens · sam demittidos; de maneira que
se estabelece autori-dade absoluta - desperdiçando-se o dinheiro
publico com a soldadesca; para sustentar um despotismo criminoso.
Vossa Excellencia deve ter sido testemunha da condição a que
a província estava reduzida á sua chegada, sendo · o povo obrigado
à recorrer ás armas para defender-se de um sem-numero de vexações.
V. Ex~ deve tambem ter observado quão breve se deposéram as
armas á sua intimação, circunstancia de que o partido do Presidente
se valeu para saquear e roubar as villas e aldêas por todo o paíz ;
fica~dÓ as lagrimas, a .desolação e miseria de tantas aldêas e
sítios, juntamente com o sangue dos assassinados e feridos, por
monumentos eternos d'estes crimes.
O Presidente e os seus sequazes, convencidos da aversão com que
semelhantes atrocidades eram contempladas, valiam-se do '.'. falso
pretexto, que taes actos eram .necessarios para o serviço Imperial,
achando-se o povo em rebelião </ontra a sua pessôa.
Agora mesmo ha feito espalhar que tem tres mil homens
promptos a sustentai-o na Pres idencia contra as medidas de V. Exn,
e.é facto que, em varias partes fa província, elle tem tropas, milícia,
•
e armas ; ao mesmo tempo que os commandantes nome3cdos por elle
mesmo todos estam promptos a executar-lhe a~ \adidas.
Se V. Ex~ infelizmente deixa1r a província, em quanto as cousas
se acham em tal estado, ella ser~. totalmente cÍesol~da-,-seu commercio
aniquilado-e sua agricultura rbandonáda ; a confis~à,Ção e o terror
se estabelecerám por toda a parte, acompanhados p~la re~ellião
contra o Imperador. Se V. Ex~ se conserva, nós, os abaixo assi' de
nados, tomamos á nossa conta !,m stentar a esquadra, na au.sencia
fundos do thesouro Imperial.
Para terminar estes males pedimos venia , de representar a
. V. Ex~ que não ha senão um remedio. E~a preciso depôr o
Presidente Bruce, e mandal-o para o Rio de Janeiro, com seus
coadjutores, ' que saro bem eonhecidos, afim de que seus actos
fossem legalmente inves,tigados, e punidos como pede a justiça ; e
que, no entre-tanto, V. Ex~ efcolhesse d'entre os habitantes mais
respeitaveis d'esta ··proYincia, uma peasôa_ para representar a Sua
1
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Magestade Imperial o estado das cousas aqui existente, e ímplorar
a interposiy ão de S. M. Imperial para salvar a mesma provínciatomando V. Ex~ no entanto o governo civil e ·militar d'ella até se
conhecer a vontade de S. M. Imperial. E supplicamos ele mais a
V. Ex~ haja de nomear magistrados habeis, de conhecida probidàde,
para os respectivos districtos, e fazer tomar juramentos, para as Gama.
ras respectivas poderem proceder ás diÜgeucias de salvar a província
. do tumulto e. da anarchia, observando fiel obediencia a S. M. Impe·
rial, e administrando as leis para governo do povo.'
Maranhão, 11 de Dezembro, 1824.
Assinado por cento cincoenta e
dous dos principaes habitantes da província . .

Um documento semelhante assinado por mais de
cento. e cincoenta dos habitantes respeitaveis de
Alcantara - contra_ quem se tinha,m commettido
excessos nada menos reprehensiveis que os do
Maranhão - me havia sido mandado em 6 de
Dezembro; mas, como as queixas eram de igual
natureza, é desnecessario . fazer mais que mencionar ·
o facto. A'lem d'isto recebi uma relação estatística
das mortes e roubos perpetrados em toda a província,
por agencia dos homens postos em autoridade pelo ·
Presidente. Todos estes documentos foram conser- "
vados ·por mim como justificação de qualque.:c
contingencia que podesse occorrer, e se acham .
ainda em meu poder.
O memorial do Maranhão entregou-se-me no dia
14 de Dezembro, e tinha sido apenas posto em
minhas mãos, quando chegou uma carta do Presidente Bruce, pedindo-me o não recebesse, mostrando
por ahi que tinha sido informado previamente do
seu con-teudo, e que-corr'\o depois tive · razão de crer

/

202
-havia tentado de interceptai-o, mas n'isso falhára.
Tendo passado pelos olhos o documento, dei ao
Presidente a seguinte resposta:N'este momento fui honrado com a l'ecepção da
carta de V. Ex~, e tenho a dizer que o documento a que allúde me
havia sido entregue menos ele cinco minutos ante~ da communicação
de V. Ex~, e que não tive tempo ainda de lel-o.
Pode V. Ex", porem , ficar seguro, que se o dito papel contem
qualquer cousa de prejudicial aos interesses ou dignidade de Sua
Magestade Imperial, não deixarei de tomar as medidas que o caso
peça. Todos os papeis que me ham sido apresentados é minha
tenção transmittil-os ao Rio de Janeiro, onde ·O governo Impei:ial
ajuizará dos motivos dos escritores, e do contendo de suas communi·
cações.
,,
(Assinado)
COCHRANE E MARANHÃO.
14 Dezembro, .-1824.

A minha
seguinte:-

resposta

aos

memorialistas

foi
I

Maranhão, 18 de _Dezembro, 1824.

a
I

ILL"o.s S N~s
Li o seu memorial com attenção, ~ sinto hajam tido motivo
1
de relatar queixas de natureza tão penosa, e ,tanto mais por não
.
I
\I
• saber se estou autorizado a remediar essea males de outra sorte
que pelas medidas já tomadas.
I.
· Segundo a Constituição, V.
deviam achar o remedio nas 'leis;
porem se alguma autoridade eommissíonada por S. M. Imperial
'
\
tem posto indevidamente obstacnlos .no caminho da lei, só a
S. -M. Imperial se pode appellar contra semelhante conducta,
porque os que tentam remediar males procedentes qe infracção da
Constituição violando a mesma Constituição, collocam·se em posição
desvantajosa como a d'aquelles a quem accusam.
Pelo que respeita á deposiç~p do Presidente, que V. V. requerem,
confesso francamente, Senhore~, que seja qual fôr a minha opinião
particular quanto ao. mais vant~joso para V. V. e para a província

y.
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em geral- e até ·mesmo para o Presidente~ eu teria, grande repugnancia, sal vo em caso manifesto de necess.idade extrema, a tomar
sobre mim uma responsabilidade que 'podéra sujeitar-me ao
desprazer de -s. M. Imperial, e certamente me exporia a ser
continuamente inquietado por boatos prejudiciaes e _falsas ·accnsações, apoiando-se em astuciosas intrigas, contra as quaes nem
prudencia nem rectidào podem valer effectivamente.
Por mencionar um exemplo d'isto a seu proprio alcance, todos
V. V. conhecem que, o arino passado, quando esta província foi
annexada ao Imperio, a fazenda dos Brazileiros debaixo da bandeira
de Portugal, e a de todos os Portuguezes residentes, foram por mim
respeitadas e com ellas não entendi. Sabem tambem, que toda a
fazenda ·publica do Governo Portuguez nos arsenaes e armazens foi
deixada intacta, sendo igualmente verda~e que mais de sessenta
contos de réis (60,000 duros) em especie, _cento e quarentit eontos
(140,000 duros) em letras tomadas no thesouro Portuguez e na
Alfandega, fôram por inim déixados nas mãos do Governo do
Maranhão, para pagamento do exercito. Mas, não obstante estes
notorios factos, ha sido atrevidamente declarado pelas autoridades
Portuguezas que compõem o tribunal de presas no Rio de J aheiro,
haver aque_Ha mesma tropa, a quem eu assim deixára os meios de
ser paga, sm·vido desinteressadamente á sua p?·opria custa, e qtte
ett era um me?·cena?"ÍO o ttm roubador ! Posso acrecentar ainda, que
aJunta do Maranhiw contribuiu não· pouco a esta calumnia, porque,
depois de ter o dinheiro na mão, recusou dar-me um recibo, bem qué
a sorrima _por mim assim emprestada ~ara uso do exercito era, e
ainda é, propriedade indisputavel dos .officiaes e m~rinbagem das
embarcações de -guerra que serviram de instrumento púa libertar
esta proviu cia do jugo colonial.
Em uma palavra, grande como é o meu desejo de pres tar-lhes
todo serviço em meu poder; não quizera intrometter-me em co~sas
• para _ que não . tenho autoridade expressa-por não expor,me 'ao
desprazer de S. M . Imperial, acompanhado, como poderia ser, não
só por- subita demissão de meu logar official, mas de mais a
mais por graves muletas e prisão; por não fallar do sacrificio de
todos os interesses pecuniarios que possuo no Rio de ·Janeiro, onde
tenho inimigos espreitctndo avidamente pretexto JX11'(t pt·íwtr-me de

I
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Nem tampouco estou disposto a dar
áquellas pessôas occasião de prestar plausibilidade ás calumnias que
tão promptas estam sempre a proferir, para me não constituir na
necessidade de ·apresentar aos olhos do mundo a minha defensa
' contra essas falsas accusações.
tudo o a que tenho d·ireito.

T enho a honra, SE.NHORES,
&c., &c.
(Assinado)

OOOHRANE

E

MARANHÃO.

O memorial dos habitantes do Maranhão foi, corri
.
.
outras que1xas, por m1m remettido ao Governo
Imperial, e acompanhado pela seguiu te ca,.rta ao
Ministro da Marinha : Ex"' 0

i
t
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As minhas cartas 278-~79, haverám informado a V. Ex~ 1 'dos
nossos procedimentos aqui atél ás respectivas datas, 13 haverám
tambem fornecido ao Governo Imperial todas as noticias que hei
podido colher sobre a origem Ie progresso das disputas que tão
infelizmente ham prevalecido.
1
Tinha eu a esperança de que--com timr das mãos aos par~idos o~,
instrumentos da guerra, .e .removendo
a mais' Idesordenada porcão
I
'
dos militares- o espiri.to pu[Jlico assentaria 1.na tranquillidade.
Parece, porem, que-em razão do continuo ' sobresalto causado
.
I
pelos " Pedest1·es, " e outras tropas irregulares ' }ltimamente
mantidas pelo Presidente-o publico continúa ainda em susto de
1
achar-se exposto a ultrajes, sem elhantes aos ultimament~ cominettidos ·em suas pessôas e bens..
O terror excitado ~ universal, e como o povo deve conhecer bem
o caracter das pessôas com quem foi creado, não posso ainda que
queira-e por muito que deseje Fustentar o Presidente nomeado por
S. M. lmperial.:......acreditar que toda a porção respeitavel da população·
entretenha, sem excepção, -temores faltos de. motivo. Na verdade,
por tudo o que tenho visto e ouvido, pouca razão ha de esperar que
Sua Excellencia o Presidente ~orme tenção alguma de governar
e's ta província por outro systema qué o dos Oapitães-Generaes, sob
.
I
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o Governo antigo Portuguez ; quero dizer, antes pór seu proprio
alveclrio que segundo os clictames ela justiça e da equidade. _
É: certo, que, até ao presente, a Constituição nunca foi pqsta em
. pratica, e nem mesmo se tem observado a lei militar. Numerosas
pessôas ham sido banidas sem accusaelor ou se lhes declarar ciimeo.utras ham sido presas-e a maior parte ela prinÇlipal gente que
restáva tinha fugido para os mat~s-atües ele nós chegamos-por
evitar assim o ser victima de procedimentos arbitrarias.
·As representações que agora incluo a V. Ex~ como amostra dos
numer?sos documentos de natureza semelhante a mim dirigidos,
levarám, pelo menos, a S. M. Imperial á conclusão, de que semelhantes queixas não podiam surgir, e continuar, sob o g_overno de
pessôa propria ·para presidir aos interesses de província, tão importante.
V. Ex~ achará debaixo de No. 7, um me~orial do Comiul Francez,
e os outros .Consules só se têm abstido de mandar representa~ões
semelhantes por considerarem que, se a esquadra deixasse este porto,
as consequencias poderiam ser altamente prejudiciaes a,os interesses ·
d'elles mesmos e aos d'aquelles a quem representam.
Referirei de mais a V. Ex~ o notavel facto, que o Presidente. depois de haver continuado soldo alto á. soldadesca durante' as
desordens de que ella era causa-me remette~, ao tempo de eu
tomar o commando, uma ordem antiga sobre diminuir o soldo ás
tropas, ordem que elle proprio nunca poséra em execução. E mais extraordinario ainda é, que depois d'isso recusou soldo algum á
. pouca tropa de linha que continúa em serviço para socego ~a cidade;
Desde as minhas ultimas cartas, tenho estado fazendo toda a
p6ssivel eliligimcia para tirar as arrrias de fogo das mãó~ das classes
baixas da população. Muitas, com tudo, ham sido -retidas-circunstancia que presta addicional importancia ao facto extraordinario,
que só por accielente vim a saber, de ter a Julilta da Fazenda,
procedendo 'tob a autoridade do Presidente, expedido ordem no dia
6 de Dezembi·o (da qual envio copia. authenticada), autorizando a
venda de polvoTa, e de mais a mais isso debaixo do falso p;etexto de
" haveTem cessado todos os motivos pm·a suspendeT a.' venda de
" polvora." Não tenho palavras com que expressar o pasmo que

seilti por este extraordinario procedimento. 'Sómente acrecentarei
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que, apenas chegou ao met1 conhecimento, dei ordens para tal venda
se não permittir, e determinei depois que toda a polvora nos
armazens do Maranhão fosse embarcada e depositada em um navio
perto elo ancoradouro das embarcações de guerra ; por cuja precaução considero haver-se em grande parte firmado a segurança da_
população branca, até que S. M. Imperial possa tomar taes medidas
como julgue necessarias.
Se eu fosse a detalhar a V. Ex~ todos os factos que levam o meu
animo á conclusão de que esta provincia será de todo perdida
para o Imperio a menos que se applique prompto remedio aos
males que aqui existem-seria necessario tomar o tempo a V. Ex~
escrevendo mui largamente ; mas como o irmão elo &lcretario do
Governo parte para o Rio de J ane_iro pelo mesmo conducto que leva
esta, Vossa Exccllencia e os seus collegas poderám obter d'elle as
ulteriores informações que possam satisfazer o seu espírito sobre o
estado d'esta província.
I

(Assinado)

1

COCHRANE

E

MARANHÃO.

Pouco antes d'isto havia eu sabido que em varias
.
partes se estavam secretamente organizando tropas
I
para sustenbu contra mijll a autoridade -do Presidente,
mas obviou-se a isso com
remover\Ido commando
os
I
.·
officiaes que tinham ou permittido ou animado insub'
' '
ordinação, ·substituindo-os por . outros e, quem eu
podia ter mais confiança.
'
Teve, porem, agora logar uma occurrencia . que
\
ameacou
involver
o Brazil em difficuldades.\ Pela
,
.
indiscricão
da tropa deI Bruce em sua carreira de
•
prejuízo e roubo, algun~ novos ultrajes haviam sido
commettidos contra sujeitos Francezes; por \ taes·
insultos o Consul Franpez me requereu reparação a
mim, como tendo assujllidp a principal autoridade;
pedindo ao mesmo tempo passaportes para si e para
todos os Francezes r~sidentes, em caso que eu
\

\
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tencionasse ausentar-me da cidade e deixar de novo
a Bruce em poder. O Consul· Britanico mandou
tambem novas queixas de ultrajes semelhantes contr-.a
compatriotas seus; mas, em vez de requerer de mim
repai-ação, mandou representações, ao seu proprio
governo, requerendo protecção contra os actos de
Bruce, communicando-me ao mesmo tempo o facto
de haver enviado estas representações, mas não
assentindo em dar-me copia do seu officio, por eu
não ter nomeação directa do Gov~rno Imperial para
a autoridade que e~tava exercendo. Os pedidos do
consul Francez eram, entretanto, urgentes, podendo
eu só responder a respeito dos ultrajes commettidos
contra sujeitos Francezes pelos adherentes do Presidente:-" Quê sentia não estar em meu poder o
" remediar males passados ; ma-s que se tinham
" tomado medidas para - impedi:t: tornassem os
'' mesmos a occorrer para o futuro."
A que segue é uma das cartas do Consul Britanico : -

,.

Escritorio do Consulado Britanico,
no Maranhã_o, 17 de Dezembro, 1824.
Milord,
Entendendo que V. Ex~ tenciona brevemente retii:ar d'esta
província a sua presença, sou forçado, como .protector official e
responsavel dos interesses Britanicos n'este dis'tricto, a fazer a
declaração seguinte, deixando aos factos n'ella contidos a prova de
que estou, por esta maneira, adaptando os uuicos meios a meu
alcance, de procurar aos interesses confiados á minha attenção
segurança satisfactoria ! e que, fa:z;endo isso, não saio da linha
de couducta que, como official neutro, sou obrigado a observar.
V. Ex~ deve_rá estar· agora plenamente informado do caracter
violento e desolad01;es effeitos das ultimas commoções civís n'esta
provinci::t.
E stas commoções existiram infelizmente pol' tempo

.I
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dilatado, e em quanto prevaleciam com fm·ia, as ordinarias ·e
regulares occupações da communidade ou eram interrompidas
por intrigas violentas de partido-ou suspendidas por barbara
guerra-ou totalmente impedidas por desapiedados ultrajes.
Não obstante esta desorganizada condição da sociedade, e a
consequente inefficiencia de toda autoridade constituída, os residentes Britanicos, por geral ·e firme perseverança n'uma linha
de conducta strictamente neutral, e por aturarem socegados não
poucos males inevitaveis-conseguiram apartar de si o principal peso
d'aquelles males a que todo o resto da população se achou exposta.
Mas. ainda que elles agora dam graças por terem esqapado a
ultrajes e passado incolumes por meio da anarchia geral, não
deixam, todavia, de recordar-se, como, ao passo que sua conducta
lhes ~ava direito a protecção, estavam não obstante em continua
e penosa anciedade por sua propria segurança.
N'este estado de incerta seguridade continuaram os residentes
'"
Britanicos por varios mezes, I e quando a :final
a intriga tentou
•
forçai-os a entrar na scena de geral miseria-sendo alguns abertamente ameaçados-a chegada i1rovidencial de V. Ex~ , veio impedir
a destruição. de muitos habitantes e a perigosa condição de todos.
N'esta critica situação foram postos os interesses Britanicos p1or
violento espírito de partido. Esse espírito, inda que por agora
suffocado, não po!le extinguiJ:Y-se de todo sem tempo. O mesmo
veio abalar a communidade e m geral , e d~sorganizar todos os
'' \ \
estabelecimentos militares da pro':incia.
Depois d'esta exposicão de factos,
seja-me licito •assegurar,
sem
.
\
por isso faltar em nada ~o re~peito a qualquer autoridade constituída, que a presença de V. Ex~ n'esta província é por ' agora
indispensavel á tranquillidade e segurança de todos os habitantes- ·
por ser o só meio de poder-se restabelecer a autoridade da lei, sendo
consequenteme:gte desejaveln\'ío menos que necessaria para. todos
os funccionarios publicos, como francamente confesso que é para
quem tem a honra de declarar-se
pe Yossa Excellencia
Muito obediente e humilde criado,
1

/

ROBERT HESKETH.

Ao Ill>~? e Ex'~0 Lord Cochrane,
Marquez do Maranhão, Almirante, &c., &c.
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A carta do Consul Francez é ainda mais frisante, e
por isso aqui a ponho tambem :-·
Vice-Consulat de France,
à St. Louis de Maragnoh,
Dec. 4, 1824.

Monsieur le Marquis,
La position difficile dans laquelle je me suis tr?uvé depuis trois
mois-la délicatesse de celle dans laquelle je suis placé maintenant
vis-à-vis M. le Président de la province de Maragnon, m'imposent le
devo ir de porte r à la connaissance .d~ Votre Excellence les justes
motifs de plai12-te que j'ai à lai exposer contre la conduite de M. le
Président Bruce envers un Agent de Sa Majesté le Roi de France,
et ve'!lir à ce titre reclamer un appui que je ne puis plus dorénavant
attendre de sa part. L a confiance que m'inspire le caractere dont
votre Excellence est r§vêtue, et la c~rtitude qu'elle n'ignore pas les
intimes relations qui lient la Francé à l'Empire du ]3résil, me font
espérer qu'olfe saura appré"cier les conséquences graves que doivent
entrainer l'offence faite ici aux sujets de mon Souverain, et le silence
méprisant que garde à cet égard le Président depuis ,tm lJl.Ois que je
lui ai demandé la participation du résultat ,d'une enquête qu'il m'assura avoir été ordonnée par lui. Sans m'étendre ~ur les· événements
facheux qui ont désolé cette province depuis cinq mois, pour être
hors du but que je me propose, je me bomerai à parler de ceux dont
je puis garantir l'authenticité, et de l'influence du Gouvernement de
M. Bruce pendant cet intervalle sur lo bien-être de mes natiónaux.
Lors des premiers armemens faits dans lf!t. province, pou~· opposer
des forces à une expédition supposée de la part du Portugal, un
Fi'ançais éta.bli à Caixas! compris dans une mesure générale, fut
obligé d'autorité _à délivrer une partie d'armes dont il ne reçut
jamais la valeur, malgré urí séjour prolongé de plusieurs mois dans
. le riiême endroit. Quelque modique que soit la somme qu'il s'est
vu dans la nécessité de venir reclamar ici, elle est proportionnée à
ses moyens. C'est un tort évident fait à cet homme qui ne put con·
tinuer à e.xercer son industrie dans le lieu qu'il avait c.hoisi, et fut
contraint à un déplacement couteux: qui cloit lu i retirer toute confiance.
à l'avenir.
p
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L'arrivée des troupes envoyées par le Président pour réprimer un
mou.vement dans l'intérieur immédiàtement aprês le dépar;t de M.
José Felix Burgos, ne fut signalée dans la ville d'Alcantara que par
des désordres, les Étrangers même ne furent pas .respectés dans ·cet
endroit, qui n 'étoit pas encare le théâtre des hostilités. Ua }1omme
de ma Nation y exerçant paisiblement son commerce fut attaqué
cheíl lui, eut les portes de sa maison enfoncées par lés soldats, futtémoin deux foix. do. pillage de sa boutique et forcé pour sauver ses
jours d'aller séjourner dans le bois; ce malheureux n'a d'autre resso urce maintenant que le travail de ses mains, ce fait contre leque!
il eut été de mon de voir de reclamer vient seulemeut de parvenirà
·ma connaissance.
L es Français établis en cette ville_ avaient joui j~squ'à l'arrivée
dau s l'ile des troupes armées contre le Président d'une .trop grande
sécurité pour ne pas réveiller contre eux toute la haine dont avaient
fait preuve déjà le~ Portugais avant l'adhésion de cette p~·ovince
à l'Empire du Brésil. Un acte émané de lem· despotique J~mt~ avoit
I
.
malgré les traités fait fermer lrs loges Frahçaises jusqu'à la réception
des ordres précis de leur gopvernement, qui désapprouvait hautement cette mesure. Ces mêmes Portugais oubliant la 1 géuérosité
I
avec laquelle les commandants de trois bâtimens de Sa Maj es t~ le
R oi de France vénaient de sauver un grand nombre de leurs cdmpatriotes lors des derniers troubles du Paré., n'écoutant que leur
j alousie ne s'efforcêrent qu'à i10us perdre dans1,,l'opinion publique p a·r
les plus noires inculpations. J e les considere com\ne ayant infiué
.
\ \,
I 1
pnissament sur le ma,lheureux événement que j'ai eu à déplorer.
Malgré l'avertissement que j 'avais do~né huit jour~ ~)lparavant au
Président de la menace qui étai t faite ame Français 'de leirr faire
subir le genre d'assassinat usité ici, le 21 Septembre, q,uatre Fran. çais ont é tê surpris par des assassins, deux fure~t três-maltraités, l 'un
atteint de plusüiurs blessure~> à la tête et au bras fnt recoriduit chez
lu i baigné dans sou sang ; Bes ' blessures au bras, fracturé en dellx
endroits, laissent encare douter apres 70 jours de donleurs aigues
- I.
s'il ne devra par subir l'a~ putation. Le même jour à la même
heure, un Français fut attaqué chez lui malgré le signe de recon. naissance qui distingue depuis les troubles les maisons des Français ;
des pierres lancées dans sa porte et ses fenêtres pendant Ún long

,,
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espace de· temps, l'obligerent à venir lui-même dissiper par des
menaces une troupe d'Í10mmes qu'il espérait ne pas voir échapper à
la sm~veillance . d'un poste militaire à proximité de sa maison.
M'étant rendu chez le Président, lui demander d'abord la pnnition
de ce crime atroce, il eut l'inconvenanee de m'objecter que la conduite des Françaís était trés repréhensible, je ren:iarquai ces paroles
et le lui fis observer; elles ne pouvaient s'appliquer d'ailleurs qu'à
deux individus passés au service du parti opposé, que j'étais venu
désavouer lui en demandant expulsion. Le Président répondant s_e
rendit à ma dema11cle, et me clonna l'espoir d'avoir une satisfaction,
taut pour l'attentat à la vie des quatre inclividus de ma Nation, que
pour l'attaque du domicile d'un Français.
Néanmoins les jours suivants les déso1•dres continuerent, les
Français étaient outragés publiquement ; un soldat eut l'audace de
poursuivre mon négre dans la maison Consulaire et de' l'y frapper,
en se répandant en inveetives contre les Français ; un enfant de
· neuf ans fut horriblement maltraité par des soldats, jusqu'aux négres
osaient lever la tête, et nous insulter. Mr. Bruce avait-il pris des
mesures de repression? Est-ce la protection que devait en attendre
l'Agent d'une puissance amie du Brésil ? En bute à l'animosité
d'une soldatesque indisciplinée; UOUS C0Urt1mes pendª'nt quinze jours
le danger le plus imminent, nous attendant à tout instant à voir se
réaliser ses menaces de venir nous massacrer dans nos maisons.
J'ai eu depuis à reclamer contre la violation d'un bâtiment du
commerce Français. Malgré trois gardes de la Douane, cinq soldats .
armés furent envoyés à son bord à neuf heures clu soir; je les fis
retirer le lenclemain; ce dernier acte du Présiclent qui dés lors commença à ne plus garder auc uns ménagemens avec moi, faisant incarcérer un des mes nationaux sans m'eü donner avis ainsi que les
motifs qui l'y portaient; !e pavillon du Roi placé au dessus de
l'Écusson de France, que je trouvai lacéré, me firent prévoir que
je n'avais plus rien à attendre de la protection de l'aútorité.
Monsieur le Marquis, je me suis maintenu à mon " posté rrralgré
les dangers tant que j'ai eu l'espoir que l'anivée ele Votre Excellence
si désirée de la population entiére de la province, viendrait nous
délivrer de ce déplorable état de choses. Sans connaitre les intentions de Votre Excellence, je vois Mr. Bruce encore président, non-
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seulement il ne m'a donn~· aucune satisfaction, mais ancore· apporte
dans sa conduite le mépris le plus marqué par une fierté qui ne
peut s'i~terpréter autrement.
·C'est donc contra lui, Monsieur le Marquis, que je viens eu sollicitar une aujourd'hui pour ce total oübli de ses devoirs envers un
Agent de Sa Majesté Tres-Chrétienne; cette conduite importe le
refus d'aucun appui de sa part pour l'avenir; d'ailleurs mon caractere.
public m 'impos·e de ne pas m 'exposer à un outrage, et l'intérêt que
j e dois à mes nationaux de.les soustraire à sou implacable vengeance .
Si Votre Excellence ne jugeait pas convenable d'user de ses pleins
pouvoirs pour m'accorder la seule garantia qui puisse me. permettre
de séjoumer plus longtemps ici, j e viens lui demandar de protéger
mon embarquement et celui des Français qui restent ancore· à
Maragnon.
J e suis, avec respect, Monsieur le Marqui13, de Votre Excellence
le tres-humble et tres-obéissant serviteur,
(Signé)
À sou Ex:cellence LoRD CocHRANE,
Marquis de Maragnon, Ijremier
Amiral du Brésil, &c. &c.

PL. DES SALLIERES.
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Marquez,

I

TR.ADUCÇÃO. I \
Vice-Consulado 'de França
em S. Luiz '\io ~aranhão,
4 de De~embro, 1824.

AÍ)osição difficil em que n;te tenho encontrado ba.~ves m zes- a
delicadeza da em que actualpente me acho colloca~~ em elação
ao Senhor Presidente da Província do Maranhão, m ~ impõem o
dever de levar ao conhecim,ento de V. Ex~ os just,os motivos de
queixa que tenho a expôr-lhe contra ·a conducta do Senfor Presidente Bruce para com um Agente de Sua Magestade El-Rei de
França, e vir a tal titulo r eclamar o apoio que d'ora em diante não
posso esperar d'aquelle senhor. A confiança que me inspira o
caracter de que V. Ex~ está revestido, e a certeza de que não ignora
as intimas relações que ligam a França ao Imperio do Brazil, me
fazem esperar que saberá apreciar as consequencias graves que de'e
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trazer apos_si a offensa feita aqui aos vassaios do. meu Soberano,
o Presidente ha
um mez que· lhe pedi a participação do resultado de uma investigação que me disse ter mandado fazer. · Sem me estender sobre os
tristes acontecimentos que ham desolado ha cico mezes esta
província, por ser iss.o alheio ao fim que me proponho, limitar·me-hei
a fallar d'aquelles cuja authenticidade posso garantir, e da influencia
do governo do sn.r _Bruce durante _este intervaUo sobre o . ~em-estar
de meus nacionaes.
Ao fàzerem-se ná província os primeiros armamentos, para oppor
forças a uma supposta expediÇão da parte ·de Portugal, um Francez
estabelecido em · Caixas, comprehendido n'uma medida geral, foi
óbrigado por autoridade a ·entregar uma partida de armas Sle -que
nunca recebeu Õya1or, apesa~· de residir por muitos mezes no mesmo
logar. Modiéa qual ~ a somma que se viu na precisã;o de v:ir aqui
reclamar, é proporcionada aos seus meios. É um prejuízo evidente
feito a este homem que não. pode continuar exercendo a sua-industria
no logar que escolhêra, e foi constrangido a urna deslocaçao custosa
que lhe tira:rá para o futuro toda a confiança .
.A chegada das trópas enviadas pelo Presidente para·reprimir um
movimento no interior immediatamente depois da partida do s~
José Felix Burgos, só foi assinalada por desordens na villa d'Alcantara, mesmo os estrangeiros não foram respeitados n'um logar
que não era ainda theatro de hostilidades. Um homem da minha .
Nação e que pacificamente exercia o seu commercio foi atacado em
sua casa, os soldados arrombaram-lhe as portas d'ella, foi duas vezes
testemunha do· saque da sua: loja, e forçado para salvar a vida a ir
hab}tar no mato; este infeliz não tem outro recurso agora senão o
trabalho de suas mãos; tal facto contra que houvera sido meu dever
o reélamar acaba só de chegar agora ao meu conhecimento.
Os Francezes estabelecidos n'esta cidade tinham desfrutado
demasiada tranquillidáde antes que chegassem á ilha as tropas
armadas contra o Presidente, para não se .despertar de novo contra
elles todo o odio que j á lhes haviam mostrado os Portuguezes
antes da adhesão d'esta província ao lmperio do Brazil. Um acto
emanado de sua Junta clespotica tinha, a pesar elos tratados, feito

e o silencio de desprezo que guarda a este í·espeito
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fechar as lojas Francezas até á recepção das ordens precisas do
seu Governo, que · desapprovava altamente esta medida. Estes
mesmos Portuguezes esquecendo a ·generosidade com que os commandantes dos tres navios de Sua Magestade El-Rei de França
acabavam de salvar um grande numero de seus compatriotas ao
tempo dos ultimas disturbios no Pará, escutando sómente Q seu
ciume, esforçaram-se para perder-nos na opinião publica po1· meio . .
das mais negms inculpagões. Eu os considero como tendo influído
·poderosamente sobre o desgraçado acontecimento que tive a deplorar.
Não obstante o aviso que oito dias antes eu t~nha dado ao Presidente, da ameaça aos Francezes de ·infligir-lhes a especie de assassinato aq ui em moda, a 21 de Setembro, quatro Francezes foram
sorprehendidos por assassinos, dous foram mui maltratados, um
recebendo varias feridas na cabeça e no braço, foi' re~onduzido a sua
casa banhado ~o proprio sangue ; as suas feridas no braço, fracturado
em dous lagares, deixam ainda duvidar ao cabo de 70 dias de '. ~ores
agudas, se terá ou não . que sofrer a amputação. No mesmo dia
á mesma hora, foi um FrarÍcez atacado erri s·ua casa, não obstante
o sinal de reconhecimento que distingue desde os disturqios as casas
Francezas ; pedras atiradas á sua porta e ás suas j anellas por
1
longo espaço, o obrigaram a vir elle dissipar com ameaças um bamlo
de homens que esperava não ver escapar á vigilaueia d'uma guarda
militar contígua a sua casa.
,
1
Indo ter com o Presidente, a pedir-lhe
primeiro lagar o
castigo d'este crime atroz, teve o indecoro de' obje,ctar-me, que a
conducta dos Francezes era mui reprehensivel ; ~h note' e~tas
palavras e lh'-o fiz observar; de resto ell as podiam só !\Pplicar-se a
dous indivíduos que passaram ao serviço do partido opposto, do que
eu lhe tinha vindo manifestar a minha desapprovação e pedir que
fossem expulsos. Em sua resposta o Presidente assentiu ao meu
pedido, e me fez esperar que se daria. satisfação, tanto pelo atten·
tado á vida dos quatro indi~i'iduos da minl;ta Nação; como pelo
ataque ao domicilio de um Frapcez.
Com. tudo isso, nos dias Eieguintes co~tinuaram as desordens,
os Francezes eram publicamente ultrajados ; um sol~ado teve a
audacia ele perseguir o metl negro até dentro da easa Consular,

em
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e de lhe bater alli mesmo, vociferando invectivas contra os Francezes; um menino de nove annos foi horrivelmente maltratado por
soldados, até os pretds ousava;m levantar· a grimpa, e nos insultar.
6 E tinha o sn.r Bruce tomado medidas de repressão ? 6 Era
essa a protecção que d~via d'elle espera~ o Agente de uma potencia
amiga do Brazil ? Alvos ela animosidade de uma soldadesca
indisciplinada, corremos durante quinze dias o mais eminente
perigo, esperando vel'-lhe a todo instante realizar su,as· ameaças de
i
vir massacrar-nos em. nos ~as casas.
Tive 'depois a reclainar contra a violação de um vaso elo commercio Francez. - A pesar de tres guardas d 'Alfandega, cinco soldados
armados for!lm enviados a bordo ás nove horas da noite; fil-os
retirar no dia seguinte ; este ultimo acto elo Presidente, que desd_e
então começou a não ter mais attenção alguma para comigo,
fazendo encarcerar um dos· meus nacionaes sem d'isso me dar
.
'
aviso nem dos motivos que a tal o determinaram; a bandeira Real
posta assima das Armas de França que achei dilacerada, me fizeram
prever que nada mais tinha que esperar na protecção da
autoridade.
Mantive-me até agora, Senhor Marquez , no meu posto a pesar do·s
perigos em quanto tive ~sperançaqu e a chegada de V. Ex.~ tão desejada
pela população inteira da província, viria livrar-nos d'este deploravel
estado de causas ..~ Sem conhecer as intenções . de V. Ex.~, vejo ao
sn~ Bruce ainda Presidente, não só me não deu satisfação alguma,
porem manifesta álem d'isso -em sua conducta o desprezo o mais
acintoso com uma altivez que não pode ter outra in.terpretação.
É pois ·contra elle, Senhor Marquez, 'que venho sollicitar hoje
satisfacção por esse total esquecimento de seus deveres para com um .
Agente de Sua Magestade Christianissima; tal conducta importa
recusa de apoio qualquer da sua parte para o futuro ; álem d'isso o
meu car~cter publico me impõe a cautela de me não ex.pôr a ultraje,
como o interesse que elevo aos meus nacionaes pede o livrai-os de
sua vingança implacavel.
Se V. Ex.~ nào julgasse a proposito usar de seus plenos poderes
. para dar-me a só garantia que possa permittir-me residir aqui por
mais tempo, venho pedir-lhe haja de proteger o meu embarque e o
àos Fraucezes que restam ainda no Maranhão.

t-.
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Sou, com respeito, Senhor Marquez, de Vossa Excellencia o mui
humilde e muito obediente criado,
PL. TIES SALLIERES . .
(Assinado)
A Sua- Excelencia LoRD CocHRANE,
Marquez do Maranhão, Primeiro
Almirante do Brazil, &c. &c.

Os passos apontados eram os que eu considerava' ·
essencialissimos para o salvamento do ainda não reconhecido imperio·; o qual, pela loucura de um
Govetnador provisorio, esta va em perigo de perder-se
por collisão com póderosos estados Europeos. Como
tinha dito aos memorialistas elo Maranhão, não adoptei
a medida extrema de depôr a Bruce da autoridade
presidencial, mas determinei suspendel-o d'~ll~'. até
saber~se a determinação de S. M. Imp~rial quanto á
sua conducta. Conseguintemente, em dia de Natal,
ele 1824, dirigi-lhe a seg,uinté carta:~aranhão·,
~x"~ sNJ.~

t

Com extremo sentimento me acho na necessidade
•
•
l \retirar
I .
do Maranh-ao a
. .
(l e partrc1par
a v . E< x•., que meI e• 1mposs1ve
esquadra, em quanto V. Ex~ continúa a exercer \ s_ fuucções de
Presidente d'esta província; pois é evidente que I se
é deixado
I·
\
em autoridade sem o auxilio da esquadra, Y. Ex~ ter'á de recorrer
de novo a fazer-se ajudar pela mais baixa classe do povo, al qual,
I
á minha chegada aqui, achei armada para sustentar a V. Ex~, ·
1
contra os nove-decimos das classes elevadas da sociedade, que
continuam a entreter o maior. terror de ser deixadas debaixo da
autoridade de V. Ex~.
Para prevenir a repetição de estado de cousas tão lamentavel ·
-a perda de vidas-e as ealamidades de· todo a especie que
inevitavelmente se . seguiriam, eu suggeriria respeitosamente a
V. Ex~ a necessidade de retirar-se do cargo, até poder obter-se
a determinação de $. M. Imperial.

•.

l
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25 de Dezembro, 1859.'
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Posso com grande verdade asseverar a V: Ex~, quê as minhas
intenções de _nenhuma sorte sam dictadas por sentimentos alguns
de má vontade pessoal contra V. Ex~. Pelo contrario, desejo •
tiral-o de uma situação de grande perigo, e é piincipalmente com
vistas ·de ~vitar o fazer co usa que parecesse derogatoria a V. Ex~
que eu desejára se effeituasse mudança tão necessaria por volun·
tar:ia resignação de V. Ex~. Porem sinto acrecentar, é tão
urgente a necessidade, que torna de · todo essencial o determinar-se V. Ex~ immediatamente, e por tanto esp!'Jl'O me favoreça
com a sua resposta até hoje ao meio-dia.
Permitta-me assegurar-lhe, que se quizér 'continuar n'esta cidadé
no caracter de individuo . particular até vir a resolução de S. M.
Imperial, sobre regressar ao cargo, ou de outra sorte, não levantarei
eu impedimento aos desejos de V. Ex~; ou se julgasse a proposito
dirigir-se _á Oôrte do Rio de J.:aneiro, cotnmodo transporte se apromptará para conduzir a V. Ex~, e aos que possam ter por conveniente
acompanhai-o.
OOOHRANE

(Assinado)

E

MARANHÃO.

Bruce não resignou, preferindo aceitar a minha
o:fferta ·de transporte para o Rio de Janeiro, indo
Restiesperar alli a deci&ão de Sua Magestade.
tuída . assim tranquillidàde completa á provincia do
Maranhão, e não só a essa mas ás províncias
adjacentes, que mais ou menos tinham entrado nas
· desordens que existiam, . como partidadas ou dos
insurgentes chefes ou do .Preesidente, fez-se necessario
organizar um governo. Não julgando polit\c~ ·
elevar ao poder membro algum d'aquellas famílias
de distincção cujas contendas estavam só por força
adormecidas, nomBei Presidente interino a Manoel
Telles da Silva Lobo, o Secretario do Governo, sujeito
inteiramente desligado de facções de família, versado"
em todos os detalhes ·do governo, e de irrefragavel

•
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intregidadê. Fiz ao mesmo tempo que se juntassem
de _novo as Camaras, para que a administração da
"lei e dos negocias publicas fosse exec,utada segunào
as formas e as intencões da constituicão.
'
'
Esta suspensão d? Presidente foi depois plenamente
approvada por Sua Magestade, e pelos mais patrio- ,,
ticos de seus conselheiros, como não tendo feito senão
anticipar as suas tenções, sendo notavel facto que,
ao tempo mesmo de estal-o eu suspendendo, vinha
em caminho ordem de Sua Magestade ti·rando-lhe o
logm·; havendo chegado antes ao Rio de Janeiro
noticia de seus procedimentos, e tendo eu assim, no
que havia feito, estado só executando as intenções
de Sua Magestade.
'.I
1
- A pesar d'isso, foi depóis avidameÍlte aproveitado
o ensejo pela facção P ertugueza na administração
-como offerecendo ~oa opportunidade para ca1umniar-me e denegrir-me.
Todas as tentativas pa~a
me prejudicar na esti\nação do povo no Rio de
Janeiro-que ·era firmemente addic,ep ao Imperador,~
.
I
•
.. .
I
e grato a m1m por meus serv1ços-·uav1am notave mente falhado ; mas ao chegar á c~~ital o expresidente, cuja malversação fôra sum\:n'<).riam ente
sustada, publicaram-se de toda a possível maneira ,as
representações que elle fez, ao mesmo tempo que
o Ministro da Marinha :injnstificavelmente subtrahiu
os meus despachos ao publico, como tambem a Sua
Magestade, e a consequencia d'isso foi sor~irem pleno
effeito as representações prejudiciaes do que chamavam meus actos arbitrarias. Representou-se, que
eu, estrangeiro ~ tinha ousado, sem autoridade, e com
1

f

'
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falsos pretextos, apprehender a ·pessôa de um cavalheiro que occupava a mais alta posição n'uma das
mais importantes pro:vincias, e o tinha mandado
preso para o Rio de Janeiro, quando era eu que devia
ter condigno castigo pelo ultraje; e se eu então me
tivesse achado ao alcance da facção Portugueza na
capital- exacerbada como estava contra mim por
ter estabelecido ordem, quando para levar ávante
.seus desígnios anti-Imperíaes era desordem o que só
desejava-poder-se-hia haver posto summario termo
a meus esforços para preservar e consolidar a integridade do Imperio do Brazil.
Bem sabia eu que tal vituperação e hostilidade
haviam de ser o resultado; mas, como o partido
Portuguez na administração apenas podia tratár-me '
peior doque já tinha feito, ·assentára em meu animo
expor-me . ao seu desprãzer.
Da approvação .de
Sua Magestade estava -eu certo; e, em retorno pelo
favor e confiança nunca interrompidos, que, a despeito
da egoística hostilidade interess~da de seus Ministros
anti-Brazileiros, eu experimentára uniformemente
da sua p_arte, havia por todo o tempo resolvido assegurar o que sabia ser o serio desejo de Sua Magestade........,a unidade do Imperio p'ela pacificação das
províncias do Norte. . Todas as tentativas para
frustrar isto da parte da facção Portugueza eram
· futeis, e mesmo inconsciamente favoraveis á marcha
que eu ia seguindo perseverantemente, bem que
todos meus officios ao ministro ficavam sem resposta,
e se me não !llanda,vam instrucções para minha guia.

,
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·Não obstante descuida:r-se a administração de
supprir a esquadra do necessario, e a . mim de
instrucções, n'uma posição estranha a meus deveres
como Comma~dante-em-Chefe naval, e que eu só
tinha aceitado por desejo instante de S. M. Imperial
-uuz bom cuidado em ter o Governo
informado
de, ,
'
quanto se passava. O mesmo navio que ·levára o
Presidente ao Rio de Janeiro, levou tambem o
seguinte despacho ao Ministro da Marinha:~

Maranhão, 31 de Dezembro, 1824.

-

•

T enho a participar a V. Ex~ que o crer-se estar a
esquadra a ponto de sahir d'aqui, e deixar a perdida e desordenada
gente militar d'este sitio suj eita á fraca repressão de Sua Exce~lencÍlt
o · Presidente, excitou no 1 animo publico tal grao de temor ·que
I
chegava quasi a frenesi-e me convenceu de que não tinha alternatiYa, senão ou abandonar os principaes habitantes, e verdadeiramente, toda a população branca, á f.uria das tropas· marcenarias e
dos negros, ou então permalie1wer com a ·esguadra até ser nome~do
por S. M. Imperial outro Presidente.
Esta ultima medida, com fudo, pareceu-m~, depois de madura
consideração, inteiramente incompatível com os ,interesses de S. M.
Imperial, não 'sómente em razão das violentas ani~osidades subsistentes entre o Presidente e o povo-as quaes, não . obstante a
maior vigilaucia da minha parte, diariamente perturbavam a 'tranquillidade publica,-mas porque a pr~sença em terra de quasi toda
.
I
.
a·marinbagem dos navios de guerra é necessaria para contrabalançar
a influencia e poder que o Pre~1idente ha ganhado sobre a soldadesca
e bançl.os irregulares, pela impunidade com que os ha deixado
proceder, e pelas recompensal3 dadas a soldados rasos ou das mais
baixas ordens da sociedade. O continuar a marinhagem ausente
elos navios, é evidente que ppria em perigo a segurança d'estes ;
álem de agora se estar approximando a estação em que as molestias
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proprias do clima vêm a prevalecer, e não deixariam de consideravelmente diminuir a pequena força a meu dispor.
A necessidade de adoptar· alguma resolução de~isiva tornava-se
cada dia mais urgente. Representações contra a conducta do
Presidente continuavam a chegar de toda a parte. O Consp.l de
Sua Magestade Britauica, de mais a mais, tendo ouvido que ia
partir a esquadra, escreveu-me a carta cuja copia incluo a .V. Ex~.
Sei muito bem que é difficultoso, :nas circunstancias em que me
acho, seguir marcha que, julgada de longé, . e meramente sobre
provas que se podem enviar por escrito, não deixe logar a dizer
alguma gente que se podia haver adoptado com mais vantagem outra
couducta; e estou perfeitamente certo que, ou eu tivesse deixado
esta província e se seguisse a anarchia, ou ·conservando-me aqui com
isso conseguisse impedir a mesma anarch~a, me acharia igualmente.
exposto ás cavilla!]ões dos que estam sernp?·e dispostos a reprovar as
medidas adaptadas, quaesquM' que sejam.
N ao tendo, pois, senão a escolher entre dous males em relação a
mim mesmo, hei proseguido-sem me importar de minha responsa-

bilidade pessoal-a marcha que, depoijl de plena consideração, me
. pareceu a mais conducente aos interesses de S. M. Imperial, e
melhor adaptada para assegurar a tranquillidade d'esta província;
e tenho reservado- pa1·a minha proprict segumnga taes documentos
originaes que satisfarám o animo de S. M. Imperial pelo que toca
á minha conducta em suspender· as funcções ao Presidente dp
Maranhão.
Algumas das muitas razões que me ham i~duzido a tomar
.assim sobre mim ,responsabilidade mais grave doque houvera
trazido com-sigo a adopção de 9.ualquer das medidas que mencionei
assima, se acharám no papel impresso que remetto incluso.
N'esse papel, com tudo,· não consider~i conveniente apresentar
todos os factos que chegaram ao meu conhecimento; taes como o
estar-se mettendo, por intervenção de varios agentes, em alliciar a
tropa, a artilharia, e a policia, e sobre tudo os debandados
" Pedestres; " e o mandar emissarios a distantes districtos da
província excitar o povo a levantar-se de novo em armas para o

'
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sustentar-ainda que nenhuma prerogativa legal que o Presidente
possuísse, ou devesse possuir, havia sido de maneira alguma infringida por mim ou por pessôa qualquer debaixo de minha autoridade.
r
O facto é, que este senhor, Cl'eado no tempo dos Capitaes-Generaes ·
despoticos, acostumado a seus procedimentos arbitrarias, á má
administração da lei colonial, e á falt!!- de todo processo regular, não
pode sofrer limitação: alguma do .seu poder, e ha demonstrado seu ·
desejo, se não de estabelecer autoridade independente, pelo menos
de obrar segundo seu gosto e vontade. Muito desejo attribuir as
suas faltas antes ás circunstancias sob cuja' influencia fôra infelizmepte educado, e á. sua avançada idade, doque a más intenções
premeditadas. .
Tenho a satisfação de acrecentar, que, pela marcha adaptada
por mim, se terminou uma desoladora guerra civiJ-forrou-se maior
despesa ao thesouro-e sar'varam-se da destruição as pessôas e
faz endas do povo, pondo-as debaixo da protecção das leis.
,,
(Assinado)
COCHRANE E MARANHÃO.

Tal foi a historia de um negocio, que não tivéra

,

assim referido miuda9ente, a não ser pela maldizencia contra mim a que subsequep.temei1te deu
origem ; declarando o ministerio depois que, para
\
servir meus proprios o_bjectos, eu 1 tinha deposto a
Bruce e nomeado Lobo f m seu lqgar~os \actos sendo,
I
que eu ate, nunca o depuz·, mas meramente
suspendi,
suas funcções até qu~ podesse saber-se à determinação de Sua Magestade-e que, ao tempo mesmo
em que isso teve logar, a Administração o havia
deposto, sem eu o saber·, pelas mesmas causas que me
levamm a suspendel-o ! como se mostrará no proximo
capitulo. Não obstante isso, quando acharam queobrando conformement:e á ·discrição que me fora
concedida por . Sua 1fagestac1e lmperial-_eu tinha

~23

só em parte anticipado seu proprio acto," e _que do
. vituperio contra mim na minha ausencia se podia
tirar partido,· tomaram o do mesmissimo homem a
quem tinham deposto, e me carregaram .de injurias
por haver ultrajadoos sentimentos e posição de uma
pessôa a mais excellente, nomeada por Sua Magestade
para um, dos mais altos empregos do estado. .

i.
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ABA TIDO de saude pelos fatigantes deveres das
repartições naval, p1ilit~r, e civil, recahindo sobre mim
a direcção de todas, em quanto o Ministerio no Rjo,
como não mandava instrucções, nem trabalho nem
responsabilidade incorria--e sabetido- estar o meu
caracte1: sendo ·calumniado por 'tàd~ especie de
malignidade que podia inventar o partido\ njas vistas
se frustraram com a brm suécedida maneira por que
aquelles deveres foralf cumpridos, .achava-me profundamente enjoado da ingratidão ·é falsidades com
1
que o serviço de ter du as vezes assegurado ao Brazil
as ~rovmCias do Norte fôra _ correspondido pela
Administração, álem de sua determinação agora
visível de que nem et} nem a esquadra coihessemos
beneficio da propriedl:tde• apresada no anno precedente, não obstante que, no ministerio Andrada,
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uma e outra causa haviam sido solemnemente garan- .
tidas ao apresadores.
Mais vexado, porem, me achava ainda por outro
motivo, qual ' era o ser informado ' que as mais vis
calumnias de minha conducta se estavam fazendo
cuidadosamente circular na Inglaterra pelos partidistas da Administração. Seus . vituperios no Brazil
podiam, até certo ponto, ser parados, mas a mesquinha
baixeza de atacar-se um homem n'um- paiz distante
sem . a - possibilidade de ·se defender, era co usa
contra que nem prudencia nem previsão podiam
guardar-se.
Determinado a não proseguir contendendo com uma
Administração que podia assim conduzir-se para com
um official cujos esforços haviam sido julgados dignos das mais ~ltas . honras pelo Imperador, e dos
:mais vivos agradecirr,lentos pela Assemblea Nacional,
resolvi ·pedir licença a S. M. Imperl.al para retirar-me
de luta tão desigual, potque não queria abandonár
espontaneamente o commando, sem ao~ menos alguma
compensação álem de meu soldo ordinario. Mesmo
pondo de parte as estipulações com que tinha entrad~
e continuado no serviço Imperial, isto pelo menos me
era devido _em vista do facto ·não contestado; que a
meus esforços duas vezes empregados- uma . como
Commandante-em-Chefe, e outr·a como pacificadordevia o Imperio sua uriidade e estabilidade, mesm_o na
estimação dos governos Europeos, os quaes, agora . que
as províncias estavam ttanquillizadas . e o Imperio
consolidado, faziam diligencias para promover a paz
entre o Brazil e. a mãi-patria.'
Q

;'
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Conseguintemente-em dia de Anno-bom, 1825dirigi ao Imperador ~ carta seguinte:SENHOR,

A benigna condescendencia com que Vossa Magestade
Imperial se ha dignado permittir-me accesso á Sua Real Pessôa, .
sobre materias concernentes ao serviço publico, e mesmo sobre est\'~
mais particularmente quando relativas a mim proprio, me anima a
adoptar o só meio a meu alcance, n 'esta distancia, de pedir a Vossa
Magestade o fazer-me a graça de julgar a minha conducta no serviço
Imperial, pelo resultado de minhas diligencias em promover os .
interesses de Vossa Magestade, e não pelas falsas allegações
espalhadas por homens que-para fins que elles melhor sabemdesejam alienar de mim o an imo de Vossa Magestade, e d'esse modo
chegar a fazer-me sair do seu serviço.
Em quanto eu tenha a honra de continuar ser vindo como1 ,official
sob a autoridade de V pssa Magestacle Imperial, farei Sempre o
meu dever para com Vossa Magestade Imperial e para com o povo
Brazileiro, e confio que, até o presente, Vossa Mages_tade não tenha
achado razões
de duvidar da .minha
sinceridade. e fidelidade a seus
•
I
Imperiaes interesses. E se ~ ua Excellencia o Ministro d !J. MaJiinha
tem deixado de ap~esentar os meus _officios ao publico, e permi tído
assim o correrem . boatos prejudiciaes aq -,meu caracter, fio-me
respeitosamente em Vossa Magestade Impe·rial para obter justiça.
N 'esta esperança, peço com o maior. respei'td lice ça para referir
1
a Vossa Magestade Imperial ao meu officio N~ d~ 1, que ,dirigi, de
Pernambuco, a Sua Excellencia o Ministro da Marinha, nos princípios de Outubro, antes de largar· d'aquelle porto, annunciando a
minha tenção de . proceder 1Jara o norte, e a necessidade de fa·zel-o,
para a· pacificação das províncias septentrionaes; tambem ao meu
1
officio de 13 de Outubro (N~ 273), escrito de R.io-Grande do Norte;
- e ao N~ 2 ~ 4, datado de 21 de Outubro, escrito do Ceará ; todos os
quaes, descrevendo explicitarfente os meus procedimentos, intenções ,
e motivos, foram transmittidos devidamente, em primeira e segunda
· por d'ff
I
.
v1a,
1 erentes con dnetos.
Vossa Magestade ImperüLl confio se dignará crer como conheço
1
quanto é meu dever o não de1llustrai· as honras que tão graciosamente
I
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foi servido conferiNrie ; e não menos Vossa Magestade Imperial
acreditará que, altamente como prezo essas honras, tenho em
apereço igual o manter a minha reputação no meu paiz uatal.
. Respeitosamente peço licença para acrecentar, ·que-percebendo
se>· impossível o continum· no serv·igo de Vossa Magestade Imperial,
sem ct todo instante sujeitar o meu caracter professional a grande
1·isco sob a p1·esente administ1·agão dos negocias·. Marítimos-confio
que Vossct Magestade achará graciosamente por bem conceder-me
u denga para me ?'eti?·ctr de seu Imperial servigo, no qual me parece
ter agora já feito qttanto -se pod·ia espera?' de mim-achando-se a
autoi·idade de Vossct Magestade Imperial estabelecida por toda a
extensão do -Bmzíl.
Tenho a honra de ser
De Vossa Magestade Imperial
Obediente e fiel criado,
COCHRANE E MARANHÃO .

. A licença para retira1:-me nem foi concedida, nem
do pedido · d'ella se fez menção, e com tudo-não
obstante os orgãos ministeriaes da imprensa trasbordarem de materias injuriosas á minha reputação, e
assoalharem comrb.entarios os mais injustos ácerca de
meus procedimentos-não se me Jez d'elles queixa
official, como em verdade se não podia fazer; · recorrendo-se a esse mo~o ingeneroso de ataque, ao mesmó
tempo que todas as minhas cartas e oflicios se subtrahiam ao conhecimento do publico.
,.
Em 3 de Janeiro, recebeu-se noticia de um levantamento em Caixas, promoyido· pelos adherentes de
Bruce ao saberem .o facto da sua suspensão na
presidéncia.
O presidente interino, Lobo, estava ancioso de
armar. de novo contra elles as tropas debandadas, isto
porem eu prohibi, dizendo-lhe que, '~ na minha

',
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"
"
"
"
"

opinião, um modo militar de góvernar nem era
proprio para manter a tranquillidade nem para
promover a obedie,ncia á lei, e que seria melhor
experimentar a lei civil antes de proceder a extremidades; que a . pesar de terem-se commettido
'~' alguns ultrajes no calor . do espírito de partido.,
" cessariam
esses provavelmente ao receber-se a
.
" noticia de haver o Presidente Bruce embarcado
" para o Rio de Janeiro." O resultado foi conforme
a estas previsões, pois, ao saberem este facto, deposeram os insurgidos immediatamente as armasdemasiado contentes de escapar a que se fizesse mais
caso d'elles.
Na expectaçã~ 1de que Sua Magestade ·Izhp.erial
approvaria o acto, e que os seus ministros se .não
poderiam oppor, julguei dever meu ~ara com os
officiaes e marinhagem
da esquadra, não menos que
.•
I
para comigo mesmo, obter da Junta do Maranhl}o o
embolso-em parte ao menos-das quantias temporariamente déxadas para seu uso
~nno precedente.
Recordar-se-há que depois de 1 expulsos do
Maranhão os Portugiuezes em 1823, 1somm!:!.S consideraveis em dinheiro e . obrigações haviam sido
tomadas no thesouro, na alfandega, e . n'outras
re?~rtições publicas, j fntamen,~e com abastecimen:os
militares e outros-e 9 valor dIsto, bem que garantido
por Sua Magestade Imperial aos tomadores, havia,
por consentimento de officiaes e marinhagem, sido
temporariaD;lente emprestado ao .Governo então Proviso rio, para o dup}o fim · de- satisfazer as tropas
amotinadas <;lo Cear~ e do Piahuy, e continuar as
~

no

I'
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funcções ordinarias de Governo· não havendo outros ·
fundos de 'que servir-se,!
Ao tempo cl'esta entrega temporaria de _fazenda de
presas para as exigencias do estado, havia sido expressamente estipulado e plenamente entendido que, ·
apenas o commercio tivesse voltado a seus canaes .
ordinarios, e com isso as rendas costumadas da província, tudo ~e embolsaria de novo á conta elos tomadores. Isto não se tinha feito, e os officiaes e
marinhagem estavam ainda perdendo aquella quantia,
em adclição á não-adjudicação de suas presas em
geral pelo tribunal Portuguez no Rio ele Janeiro, o
qual-em violação deshonrosa dos decretos expres-sos
de S. M. Imperial-" affirmava nada saber de presas,
" nem se o Brazil estava em guerra com Portugal!"
ainda que na ordem Imperial de 30 de Março· dé
1823- dada para o vigoroso bloqueio da Bahia,
Sua Magestade explicitamente ordenavà que os Portuguezes fossem considerados, como "inimigos do
'' Imperio"-" Destruindo ou tomando todas as_forças
" Portuguezas que encontrar, e fazendo ·todos ' os
" damnos poss1veis aos inimigos d'este Imperio."
Pretendi~ álem d'isto o tribunal ·que a Bahia e o
Maranhão não eram po-rtos estrangeiros, mas partes
do Imperio do Brazil, ainda que ao tempo_>de eu
apparecer á vista d'elles, ambas as províncias estavam
. então, e tinham sempre estado, na posse de Portugal;
decidindo não obstante o tribunal; com igual injus:
-tiça e absurdo, que- presas · feitas n'aquelles portos,
ou dentro de tres milhas distante d,a costa, eram
illegaes-incluindo esta decisão, necessariamente, a
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inexplicavel declúação, que as ordens de Sua Magestade a mim para bloquear o porto inimigo da Bahia,
e para tomar, queimar ou destruir todos os navios
e fazenda Portuguezes-eram tambem injustas e
.illegaes! ainda que este era o verdadeiro :fim para que
fui convidado a deixar o serviço de Chili. E todavia;
não obstant~ esta decisão Imperial, muito inconsistentemente tambem condemnou todos os navios de
guerra tom~dos (como dü·eitos) para a corôa, sem a
menor compensação aos tomadores.
Mais flagrante injustiça porem se commetteu ainda,
qual foi, que em quanto os officiaes e marinhagem
foram privados assim dos frutos de seus esfm;ços, se
individaram em uns vinte contos de réis no pr~segui
mento de suas reclamações; por nenhum outro
motivo salvo a falta de vontade no tribunal de presas
em ordenar •COndenaçÕrS prejudiciaes a seus amigos e
paiz natal ; . pois, corpo já disse, nove dos treze
membros que compunpam o tribu~al de presas eram
Portuguezes !
\
Ha muito, por tant~ , era claro não lia er tenção de
fazer adjudicação alguma de presas em favor da
1
esquadra, e que seus serviços em ter unído o Imperio
e ter impedido seu desmembramento, só continuariam
a ser c01-respondidos com injustiça.
Como os valores drixados ao Governo Provisorio
do Maranhão tinham ~ido empregados para beneficio
d'aquella província, e como nenhuma parte d'isso nos
fôra jámais embolsaqa, determinei que aquelles a
quem o embolso era c~evido não fossem defraudados,
pelo menos, d'aquella porÇão elo a que tinham direito,

!''
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ou de uma razoavel compensasão em seu .lógar;
e por Isso dirigi ao presidente int~rino a carta
seguinte:Ao Ex"'~ SN~ MANOEL TEI.LES DA SILVA LoBo,
PRESIDEN'l'E INTERlNO.
Os deveres publicos que tive a cumprir para o serviço
de · S. M. Imperial, e a pacificação d'esta província, aehando-se
felizmente agora terminados, é minha obrigação, como Commandante-em-Chefe, chamar a attenção de. Vossa Excellencia sobre
alguns factos concernentes aos interesses dos officiaes e marinhagem
debaixo do meu commando.
Por ?ccasião da minha prim~ira visita em 1823, que tão feliz·
mente serviu de instrumento para .resgatar esta província dó jugo
de Portugal, e annexal-a ao Imperio, foi meu desejo tornar o
serviço prestado ainda mais agradavel concedendo voluntariamente,
nas condições da capitulação, não só a minha garantia para a
inviolabilidade de toda a propriedade Brazileira então debaixo·da
bandeira Portugueza, mas tambem toda a propriedade pertencente
a · Portuguezes residentes que subscrevessem ·á independencia do
Imperio, e á autoridade de S. M Imperial. Estas condições foram
muito escrupulosamente observadas e cumpridas da minha parte
sem a menor infracção em um só caso.
Mas-por outra parte-era expressamente declarado nos termos
da capitulação, que toda a propriedade pertencente aos que permaneciam em'- hostilidade-isto . é, propriedade.pertencente á corôa ou
governo de Portugal, ou a Portuguezes ausentes (ainda que a
respeito d'e.stes ultimos subsequentemente se consentiu em commutação), sendo, segmido as leis da guerra, sujeita a c?ndenação para
os toma~ores-seria entregue em tal conformidade aos apresadores,
para ser, por elles mesmos, submettida á investigação de costume
nos tribunaes de presas de S. M. Imperial.
Entre outros artigos de propriedade tal erallJ,, j á se sabe,
incluídos dinheiros devidos por balanço de cõntas á corôa de Portugal, e esta quantia-parte em especie e parte em letras-foi tida
promúta pelas autoridádes capÜul~nte~ para ser entregue quando

,.
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se requeresse. Mas, como a minha attenção estivesse por algum
tempo dirigida sómente ao arranjo' dos negocios publicos, descuidei
pedir o dito balanço até quando a nova Junta de Governo, escolhida
sob minha autoridade, tinha tomado posse do seu officio, e obtido
poder sobre os dinheiros publicas.
Depois ~e requisiçÇ>es varias á dita . Junta da minha parte, e de
outras _tantas evasões da sua, tive, finalmente, . eom ella ·uma ,
conferencia pessoal sobre a materia, em C\lja occasião me sollicitou,
cpmo favor particular,. o permittir que a somma ficasse em suas
mãos, p~ra o fim de satisfazer as instancias das tropas do Píahuy e .
do Ceará, a quem representavam como achando-se clamorosas por
seu pagamento. A esta requisição accedi, _debaixo da segm;ança
que receberia -letras da mesma Junta pela quantia. · Estas, com
tudo, não só evadiu a Junta concedel-as, mas, quando depois lhe_pedi um recibo esquivou-se a da1~-me recorlhecimento algum.
A verdade porem do principal facto, isto é, do que me era devido,
e aos officiaes e marinhag1:1 m debaixo do meu commando, V. Ex~ tem
agora o poder de verificai-a consultando os documentos officiaes que
passaram entre os funccionarios do Governo e mim proprio, tanto
. antes como depois de rendereri'I-se as autoridades Portuguezas n'esta
província.
A conducta d'esta Junta veio a mostrar-se não ser mais que um
typo da que depois experimentá mos em ma· or escala ás mãos do
supremo tribunal de justiça no Rio de iarleiro. Chega porem
termo onde a paciencia cessa de ser virtude', 1e requeiro agora de
V. Ex~ o determinar á Junta df!. Fazenda, / que tão injusta e fallazmente privou os officiaes e marinhagem da propriedade assima
descripta, proceda com a brevidade conveniente ao ajustamento da
conta em questão.
Achando-se em minha mão um traslado authentico das contas,
assinado pelos membros da ultima Junta de Governo Portugueza,
incluo uma copia d'elle, que V. Ex~- pode fazer comparar_ com os
livros originaes do thesouro e da Alfandega. Igualmente inclusa
ren:etto a V. Ex~ copia de uma graciosa communicaç_ão que recebi
do S. 1\1· Imperial-cujo original, do proprio punho de Sua Magesta~e, guardo em minha mão,
Isto habilitará Y.. Ex.~ a jGilgar de quaes sam realmente a intelli1

\o.·''
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genc~a e intenções ~e S. M. Imperial, quanto aos direitos da
esqu~dra-influido como é pelos' dictames da honra -e por seu

proprio juizo despreoccupado.
Se, coi:n tudo, V_. Ex:~ o julgar necessario, não tenho objeéção a
proseguit a re<:llamação dos officiaes
inarinhagem pelo balanço
mencionado, no Tribunal de Almirantado que V. - Ex~ vai convocar.
Mas peço fique distinctamente entendido, que me creio obrigado a
não afrouxar de modo algum em minha determinação de ver estas
contas ajustadas de sorte que eu possa cumprir o dever que estou
obrigado a satisfaz~r para com os. q~e se acham P,ebaixo do meu
commando.
COCHRANE E MARANHAO.
(Assinado)

e

Para vexação minha, tornou-se o Pará thetro . de
novos disturbios, estando ameaçada mesmo a vida do
Presidente. Isto , era desanimador, por mostrar da
parte das províncias um desejo de ·proseguit cada
uma sua carreira ~eparada ; · provando o profundo
effeito produzido pelos conselhos de Palmella para
promover a anarchia com . fomentar o amor-proprio
provincial-como meio de .excitar a discordia, e assim
reduzir o imperio novamente formado á insignificancia
e á ruina, -pela· mesma causa que tinha·· operado .
nas províncias libertadas· da America Hispanhola.
Não se me tendo fornecido tropa, era difficultoso
dispensar uma força para encontrar esta nova erriergencia. Não havia, porem, tempo de hesitar, e assim
expedi a Atalanta ao Pará com um destacamento d~
melhor marinhagem, sob o commando dos Tenentes
Clarence e Reed, em cujo zelo se podia pôr toda a
confiança; mandando ao mesmo tempo recommendação ao Presidente de usar da força para o fim de '
me remetter os que tinham ameaçado a sua vida, e

..

~

•
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234infundir respeito aos que haviam tratado de subvei'ter
a sua autoridade
Tendo-se agora reunido a Junta da Fazenda, transmitti-lhe a seguinte:EXPOSIÇÃO GERAL
Do dinheiro e outra propriedade reclamada pela- esquadra ao
renderem-se as . autoridades Portuguezas no Maranhão; .em conformidade com as leis _relativas- a materia de presas, e com os
graciosos decretos de S. M. Imperial :Réis.

Thesouro e alfandega...............
62,000
Em letras e dividas ... ......... ... 147,00 0
Valor de artilharia, abastecimentos,
e munições, digâmos 100,000$,
a t para a esq 'ladra .. .. . .. .. ...
20,000
Valor de abastecimentos no arsenal, incluindo barcas canhoneiras, lanchas, botes, e mate. ria"es de toda especi~ .. .. .. . .. .. .
25 ;ooo

000
000

000

000

,
Propriedade f ublica ...... 254,000 000
Obrigações entregues como pro-· I
I
priedade Portugueza, em virtude
• do decreto de S. M. I. de 11
de Dezeínbro, 182~1 segunclo ·
1
aquelle decreto conrscada para
a Corôa, mas por graciosa coucessão de S. M. I. adj udicacla
á esquadra, em cloeumento de
seu propri~ punho, 1atado de 12
ele Fevere1ro, 1824 ............... 170,196 461
;

1

Total. ........ 424,196 461
Juntament~

com esta

~xposição

de conta, mandei ·

\
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a seguinte offerta de compromisso, da parte da
esquadra, para pagamento de um-quarto sómente : Tendo S. M. Imperial-por Decreto de 11 de Dezembro, 1822----,.
oruenado a apprehensão e confiscação ~e toda a fazenda nas alfandegas
do Brazil pertencente a vassallos ' Portuguezes-toda a fazenda
pertencente aes mesmos, ou o producto d'ella, nas mãos de commerciantes-ten~o eu, portanto, em conformidade com esse decreto,
dado ordem, por occasião da capitulação do Maranhão, para todas
as pessôas que tivessem na sua mão fazenda da naturaza descripta
no dito decreto, a entregarem na conformidade do mesmo; e havendo
as letras e papeis que acompanham esta sido entregues por seus
respectivos possuidores como pro1Jriedade Pm·tugue?1a da exposta
qttalidade, as ditas_ letras e papeis sam agora apresentados ao
tribunal de Vice-Almirantado, para que .se faça adjudicação d'elles
em conformidade com o dito decreto.
Mas visto que, o mesmo Imperial decrt:)to não podia ser executado no Maranhão da maneira ordinaria, por officiaes civis procedendo debaixo da autoridade de S. M. -Imperial, por estarem o
porto e província sob a autoridade e governo de Portugal; e visto
que S. M. Imperial, em consider11-ção da annexação do dito porto e
província: ao Imperio pelos meios navaes debaixo do meu commanclo
-e geralmente por outros importantes serviços,- graciosamente se
dignou, em v!rtude ele concessão escrita de seu proprio punho, com
data de 12 de Fevereiro ultimo, conferir o valor das tomadias aos
o,fficiaes _e marinhagem, em recompensá de seus esforcas e serviços;
os ditos officiaes e marinhagem consentem em entregar estas letras
e a I?ropriedade, como é declarada na lista annexa, montando a
424,196,461, juntamente cedendo de todas outras reclamaçõBs, pela
quantia de uma quarta-parte, ou 106,000,000, a pagar pelo thesouro
do Maranhão em prestações, dentro do termo de trinta dias desde a
data d 'esta.
(Assinado)

COCHRANE
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MARANHÃO.

O seguinte·é o decreto Imperial a que se allude ,
na carta precedente:-
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( Retradttcgão.)
DE O RETO.
Sendo obvias os procedimentos escandalosos e hostilidade
manifestados pelo governo de Portugal contra ·a liberdade, honra,
e interesses d'este Imperio, e pelas eapciosas insinuaçõe~ do congresso demagogico de Lisboà·, que-véndo ser impraticavel escra"
visar está rica região e seus generosos habitantês__.:._trata de
opprimil-os com toda a especie de males, e guerra civil, que ha
occorrido por seu barbaro vandalismo : E sendo um d.e meus
principaes deveres, como J mperador Constitucional e Defensor
d'este vasto Imperio, adaptar todas as medidas para tornar effectiva
a segurança do paiz, e efficiente a sua defensa contra ulteriores
e desesperadas tentativas que seus j.nimigos possam fa:z;er; e
· tambem privar, tanto quanto seja possível, os habitantes d'aquelle
reino, de p~dereni coritinuar a obrar hostilmente contra o Braziltyranizando ós _meus bons e honrados -subditos-Hey por bem
1
ordenar sejam postos debahw de effectivo_sequestro :
1~ Todas as fazendas e mercadorias, existentes nas alfandegas
d'este Imperio, pertencentes a vassallos do reino de Portugal.
2~ Todas as mercadorias Port uguezas, ou o valor d'ellas, que
1
existam nas mãos de subditos d'e~,lte Imperio.
3 ~ Toda a propriedade ruràl e agrícola, que se ache nas mesmas
•
•
I
\
mrcunstanmas.
·
4~ Finalmente t~dos os navios, pu partes de navi~s, que pertençam
a mercadores do dito reino .. Sendo exceptuados d'este · sequestro,
bilhetes do banco. nacional, bancos de seguro, e os da Companhia
de Ferro da Villa de Sorocaba.
José Bonifacio de Andrada e Silva, do meu- Conselho .,de
Estado; .Ministro do Interior, e dos Negocios Estrangeiros, assim
o tenha entendido e o faça executar.
.
Dado no Palacio do Rio de J1meiro_, em onze de Dezembro de
1822, primeiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade.
1

JOSÉ BONIF~lOIO

••

DE

ANDRADA

E

SILVA;

Estes documeutoscombinados
com o decreto de
,
I
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Dezempro de 1822, adjudicando aos tomadores a~
confiscaçõe~ mencionadas-mostram tão claramente o
direito da esquadra ao que !eclamava, e a injustiça
da ma1~chà seguida pelo tribunal de presas no Rio d~
Janeiro, em recusar a adjudicação da propriedade
Portugueza aos tomadores; que é desnecessario ulte-rior commento: Afim, porem, de dar toda informação
possível relativa a um assumpto que para mim ha
sido causa de tanta censura, ajuntarei aqui a minha
carta ao Presidente interino que acompanhava os
precedentes documentos:Tenho e honra de incluir a V. Ex~ duzentas e
sessenta obrigações apprehendidas segundo as ordens de S. M. Imperial- em .data, -de 11 de Dezembro,. 1822- que requeiro
Y. Ex~ se sirva apresentar. á Junta da Fazenda, juntamente com os
' papeis inclusos, afim de que a mesma Junta possa dar as ·providencias
necessarias para à ligui.dação dos justos e mode.rados debitos pelos
officiaes e marinhagem reclamà'dos. Peço demais que V. Ex~ se
sirva intimar á Junta, que não posso abster-me de tomar quaesquer
medidas que possam ser precisas para impedir a violação das leis e
regulamep.tos do serviço militar-a infracção da estipulada obrigação
expressa de S. M. Imperial-e a consequente desorganização da
esquadra, tão essencial para a manutenção da tranquillidade, e
preservação da independencia do Imperio.
(Assinado)
20 de Janeiro, 1825.

COCHRANE
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CAPITULO XI.
.- + - APPROVAÇÃO IMP'ERIAL-CONTINÚA

A

INIMIZADE

DA ADJ\!INISTRA~\ÃO-RECUSA

A JUNTA PAGAR O QUE A -ESQUADRA .IIECL.UIA- PERSEVERO EM REQUEIIER
O PAGAMENTO- CONSENTE A JUNTA EM PAGAR A QUANTIA EM

LETRAS-

RECUSA-SE IS SO-CH EGA NÓVO l'RESIDENTE--l>IAB BEM AUTORISAÇÃO PARA
AS SU!!IR O LO GAR -

DENTE

DO

.

INTRIGAS PARA O IN STALLAR NO OFFICIO- ORDENO·
'

LHE SAIA DA PROVINeiA- E

MANDO-O

CEARÁ- ANIMOSIDADES-

E SQUAD IIA PROCUIIAR SUA VIDA-- ABUSO

PARA O PARÁ- CARTA AO PRESI·
INTEIINACIONAEB DE

DEIXA-SE

Á

AUTORIDADE -EXPLICAÇÕES

AO MINISTRO DA MARINHA- DAS C OUSAS PASSADAS NO MARANHÃO-CARTA
A CARVALHO E MELLO-CONTANDO DE ANTEMÃO COM O DES PRAZER MINIS·
TERIAL-A JUNTA EMBOLSA PART:E DA DIVIDA,

Em 16 de Janeiro tive finalmente a satisfação de
receber, pelo Ministro da Marinha, a · approvação
do Imperador á marcha proseguida na pácificação
das provincias do Norte, e a sua confirmação das
mudanças que se tinham feito na administração das
mesmas provmcras. M~s nem uma palavra ainda
de instrucções se dignavam enviar para minha
direcção futura.
Eis aqui a carta contendo a approvação de
S. M. Imperial a meus actos e juizo:-

* Manda Sua Magestade o Imperador pela Secretaria de Estado
dos Negocios da - Marinha participar ao Primeiro Almirante

Command.arite em . Chefe das Forças Navaes deste Imperio
para sua intelligeneia, e governo, que Lhe forão prezenttls tÓdos
os officios por elle dirigidos pela escuna Maria da Gloria, e que
Ficando Inteirado elo contendo dós· mesmos, Approva a deliberação
que, em conformidade das suas Instrucçoens, tomára de passar-se
ás Províncias do Norte, ·oJJde tin·ha lavrado o fogo da Rebelião, afim
de restabelecer nellas a Ordem e Obediencia devida a O Mesmo
Augusto Senhor; no que procedeo tão acertada e louvavelmente;
devendo por tanto assim proseguir (não obstante as Ordens que
se lhe expedirão em data de 4 de Outubro ultimo, as ·quaes ficão
ele nenhum effeito) até que se obtenhão aquelles importantíssimos
fins, e as mencionadas Províncias, submettendo-se ás Autlioridades
ultimamente nomeadas para as reger, gozem dos beneficios que
lhes JOiitorga o Paternal Gover~1·o de Sua Magestade Imperial.
Palacio do Rio de Janeiro e~ 2 de Dezembro de 1824.
(Assinado)

FRANCISC0 VILLELA BARBOSA.

A esta carta-annullando a ordem que me mandava regressar depois da queda de Pernambucodei a seguinte resposta : Desde que tive a honra de me dirigir a V. Ex~ na
minha carta No. 288, ·não tenho recebido ulteriores noticias do
Pará; concluo d'ahi que os officiaes e gente que para alli destaquei,
serám suffici~ntes para aj,udar o Presidente a mante: a boa ordem.
Aqui, nada de particular tem acontecido, excepto o haverem-se
ajuntado nos ~atos alguns desertores e vagabundos. Uma partida
destacada para perseguil-os, dispersou-os todos, e voltou bontem
trazendo varios prisioneiros.
Recebi a communicação de V. Ex~ pela Ma1·ia da GloTia, e fico
altamente gostoso de que S. M. Impe1·ial se dignasse approvar a
mm·cha que tenho segttido phm terminar as dissenções ncts províncias
do Norte. Desde a graciosa communicagão de S. M. Imperial, sinto
menos peso de ?'esponsabilidade nos p1·ocedimentos que as ci?'cunstancias me ham obrigado a segyir, com vistas de' 1·estaum1· a ord~rn
na pro.1Jincia do Marahhão .

240
Espero informar brevemente a V. Ex~ de estar cumprida a
tarefa que S. M. Imperial foi demais servido confiar-me, de fazer .
que as autoridades novamente nomeadas fossem reconheCidas ; mas
peço respeitosamente licença para acrecentar de novo a minha
opinião, que estas províncias do Norte não continuarám por muito
tempo n 'um estado ele tranquillidade, a não ser que as forças provinciaes sejam mudadas. -pàra alguns outros districtos do Imperio.
Com effeito, se não se dér attenção a isto, considero que estas províncias serám em breve inteiramente perdidas para o Brazil e para
Portugal.
COCHRANE E MARANHÃO.
(Assinado)
21 de Janeiro, 1824.

.•
,I

A continuada ausencia ainda das mais leves
instrucções para meu . governo-combinada com a
approvação Imperial , de tudo o que tinha feito sobre
minha propria responsabilidade, implicava naturalmente que-se considerava melhor deixar-me inteiramente desembaraçado de ordens, que, se fossem dadas,
o seriam na ignorancia das. cousas que precisavam
renovar-se. N'esta luz fU teria olhado a ommissão
de se dirigir a minha corfducta, a não· ser pelos avisos
particularmente recebidos, para ter cuidado no que
estava fazendo, por que, a pesar de qualquer apparencia de approva·ção pu.plica de meus procederes, os
meus inimigos na administração estavam espreitando
qualquer acto que podesse representar-se em meu
desabono, e assim dar pretexto a··censura que preponderasse muito ao louvor dado. A opportunidade
sentia eu haver sido já o1ferecida por mim em suspender a Bruce da preside~cia, não obstante ser istocomo se ha visto-plenamente justificado pelas
circunstancias, e não tinha sido adoptada sem delibe1

/

. .·
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rada consideração, ~ con:v1cçao a mais profunda da
sua necessidade. E com tudo, qualquer opposição
á suspensão de Bruce só podia ~·ser facc·iosa, porque,
em 2 de Dezembro, o· Ministro da Marinha tinha de
anticipação mandado-me uma lista de novos presidentes _e generaes-das-armas, onde . mudava . quantos
estavam em autoridade por toda a extensão da costa
do Norte - exceptuado o presidente do · Pará ;
havendo assim ·toda razão ·de esperar que mesmo as
fottes medidas que eu tinhâ sido obrigado a ·adoptar
a respeito de Bruce correspondériam ás vist_as de .
S. M. Imperial.
Em 31- de ·Janeiro, 'o Presidente . interino communicou-me que à Junta recusava liquidar parte aÍguina
da reclamação feita em· nome - dâ: ~squadra. Sobre
esta recusa- escrevi á Junta que, a ser essà a sua
decisão, eu fazia o.s membros d'ella Junta pessoalmente responsaveis, por que nem letras, divida·s ,ou
reclamações de qualquer - especie, afora despesas .
correntes do governo, fossem pagas, até ·que esta
_obrigação precedente-em honra e justiça devida
aos officiaes e marinhagem, que tinham generosamente adiantado seu dinheiro de presas .para·occorrer
ás urgencias do est~do-houvesse sido liquidada ;
acrecéntando, que a marinhagem contava comigo
para-lhe obter justiça, e se não se desse attenção ~o-s
meus avisos, eu seria obrigado a dar taes passos
qu.aes a necessidade de sustentar os interesses da
corôa e a efficiencia do serviço _ naval mostravam
exigil-o.
· ·Dando este passo; francamente aclmitto que - :er~
R

o só-meio de obter do Governo do M~:~:rarihão mesmo
um compromisso pela somma de que a província e1~a
devedora aos tomadores. Eu tinha toda a confiança
em S. M. Imperial que tanto quanto estivesse no seu
_poder se faria justiça; como se mostrava pelos reconhecimentos dados de seu proprio ptmho em opposiçã0 ·
ás medidas dos seus ministros, nos quaes, ou no
_tribunal de presas nada se podia confiar; tendo os
primeiros feito quanto estava no poder d' elles para
contrariar os meus esforços no serviço de Sua Magestade, ao mesmo tempo que o tribunal obrando com a
san_cção ou conforme aos conhecidos desejos do _minis~
terio, tinha de~ orado ·a adjudicação, com a evidente
intel).ção de e·vad~l-q inteiramente, excepto em cas'os
que davam pretexto·para me condenar em prejuízos,
a cujo :respeito-parecendo seu unico objecto-eram
bastante promptos.
Determinei, por tanto, que, como uma porção
especifica da fazenda de presas tomada no Maranhão
em 1823, tinha, a sua propria :requisição, sido entregue ao .Governo provisorio,debaixo da intel!igencia
expressa que nos havia de ser embolsada-sem o quê
não se tivera entregado,--fosse aJunta agorarobrigada
a manter sua propria boa fé, ·assim como a minha, para
,com a esquadra, que:, fiando-se rias min,has pro'
.
messas, tinha temporariamente sido, induzida a dedicar
ás urgencias do Estadp aquillo que por decreto Imperi~l, assim como pel~ lei das nações, ~ra de seu
direito indubitavel.
As minhas ordens á Junta da Fazenda de nada
pagar-salvo as despesas ordinarias de Gov~mo-até
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que fosse satisfeito o"que a esquadra reclamava, el:am,
com tudo, quasi superfluas; p0rque fazendo eín 2 de
Fevereiro uma visita de inspecçã.o ao arsenal, achei
que tinham · adaptado um systema· de não pagar
dividas algumas, mesmo as incorridas ·para mantimento ·da esquádra, ·assentando-se o preço dos contratos pelo triplo dos pt·eços do me1·cado ! Este excesso
explicavam os contratadores pelas demoras que havia
·nos pagamentos, que só podiam obter-se da Junta por
meio de luvas dadas aos que _passavam as cOiitas!
Para, impedir istó, requeri ao Presidente interino o
prohibir que fossem .quaesquer compras feitas pelo
Governo provisorio, pois que, para o futuro, eu proprio as farià, e, o que mais importa~~' pagaria pelas
mesmas.
'
Limitando assim o embolso pedido a um quarto
sómente da somma tomada ao Governo Portuguez,
não pesa:va eu severamente sobre os recursos da
província, que é uma das :tnais ricas no Brazil; nem
lhe faria incommodo algum até se tivesse -pedido o
pagamento por inteiro, ·como justamente podia. tújeito.
A 8 de Fevereiro, mandou-me a Junta da Fazenda
uma communicação verbal dizendo que dariam a
quantia concordada em com mutação pelo ·dinheiro de
presas devido aos tomadores-em cinco letras pagaveis
em cinco mezes. Sabendo -eu que, em caso de ir-me
embora, taes letras não valeriam o papel em que
fossem escritas, rejeitei a offerta, acrecentando, que
depois dos procedimentos praticados pelo tribunal de
presas no Rio d13 Janeiro a marinhagem já não cria
em ptomess~s.
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Achando que a Junta mostrava toda a disposição a
evadir o pedido, requeri uma entrevista pessoal com a
p1esma corporação, intimando que esperava e~tivessem
presentes todos ·os membros. N'esta entrevista disse
á Junta, que todos os documentos necessarios para
sustentar a reclamação lhe tihham sido apresentados, ,
sendo elles demasiado terminantes para admittir
disputa-que não havia direito fundado em jurisprudencia, em justiça, ou em precedente, .p ara negar
a porção de valor de presas deixada no Maranhão, a
pedido do Governo ·provisorio, por não ter fundos
seus de que podesse usar para occorrer ás .exigencias
que tinham sobrevindo-e que por tanto a Junta era
em honra obrigadw ~ restituir esse valor.
Fui induzido a adoptar este passo, não só ·em
razão da experimentada' conducta evasiva da parte da
administração no Rio 9e Janeiro, mas por saber qúe
havia actualmente negociações pendentes paraJ. a
restituição dé toda a pro;priedade Portugueza tomada,
como base da projectada paz entre Portugal e o
l3rázil; em outras palã1vras, que a esquadra-cujos
esforços tinham acrecerttado ao Imperio ,um territorio
maior que o mesmo Imperio qual este existia·antes da
completa expulsão dos fortuguezes-devia sacrifioarse inteiramente a um arranjo que ella propria tinha
proporcionado com haver posto fim á guerra. . Proceder tão descarado parjl com homens cujos serviços
haviam sido contratados sob a estipulação expr~ssa
do direito ás presas, ·- é, talvez, sem parallelo na
historia elas nações·;· e como ..officiaes e mannhagem contavam: corpigo para protegel-0s, deter-
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minei perseverar em exigi1;, ao 'Governo do. Maranhão
-pelo menos um compromisso das quãntias que os
tomadores haviam prestado em 1823, para a.s urgentes
exigencias do mesmo Governo.
Não pouca .maldizehcia sobre mim ha cahido a
respeito d'este acto de justiça, o só que a esquadra
podia esperar jámais de obter; mas o negocio· en. volvia a minha propria boa fé para com os offi.ciaes e
marinhagem ao mesmo tempo, os quaes tinham e!llprestado o dinheiro sómente em consequencia de eu lhes
assegurar que o Governo do Rio de ·Janeiro não ··
podia deixar de restituir a somma-tão importante
era na occasiã~o que as urgentes diffi.culdades da pro._
vincia fossem remediadas sem demora. Singularmente
constituído precisava ter o espiritú o homem, que, na
minha situação, procedesse de outro modo.
Em 7 de Fevereiro fui surpreendido por me
annunciar Pedro José da Costa Barros, a sua tençãó
de assumir a Presidencia da província do Maranhão,
fundando suas pretenções .n'uma carta dirigida a
\
.
Bruce, a quem eu' tinha su~pendido. Ao principiocrendo que elle possuísse a requerida autoridade-.
convidei-o·a tomar posse do officio, mas encontrando
que não tinha patente da nomeação que mostrar,
considerei dever para com Sua Magestade o não , .
admittir semelhantes pretenções antes que sua validade fosse provada, e por tanto disse a Barrds, devia
esperar as communicações officiaes do Rio de J anéiro,
antes que eu podesse reconhecei-o como. presidentepois que achando-se agora restabelecida a tranquillidàde,. não .queria ver de novo abalados os ammos do
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povo sobre a mera presumpção de haver sido elle
Barros nomeado.
Barros pareceu acquiescer n'este . arranjo, porem
sendo bem conhecido partidario da Íl,lcção Pqrtugueza,
em breve se 'achou rodeado pelos adherentes d'esse
partido no Maranhão. · Em 10 de Março, foi-m~ .
remettida pelo partido de Barros uma serie de. allegações contra o. Preédente interino, mas como eram de
natureza a mais insignificante, e sem apoio de prova,
recusei dar-lhes attenção. Foram seguidas pouco
depois por uma carta de Barros contendo o mesmo,
mas sem accusação especifica alguma contra Lobo, a
quem todavia representava como a ponto de fugir do
Maranhão para evadir-se . ao castigo devido a seus
1
crimes! Sobre isto dirigi-lhe a seg1:1.inte carta pedindo especificação de culpas contra o Presidente
interino:Maranhão, 10 de Março, 1825.
I

.

Recebi a carta de V. Ex~. onde ao Presidente
interino, Manoel Telles da. Silva Lobo, $ imputada a tenção de ausentar-se do Maranhão por maneira s,ubita e clandestina, e onde
V. Ex~ me requer adopte ·medidas de prevenção contra a fuga do
mesmo. Devo, porem, ·representar a V. Ex~ como, desde qu& me
acho n 'esta província, me têm . sido relatadas na maior confidencia
tantas cousas contra o caracter e motivos de indivíduos-encontradas todas sem fundamento - que me é impossível proceder
.
I
decorosamente sobre a parte dada por V. Ex~-s e m que se me
subministrem provas de ser verdade o allegado.
V. Ex~ estou pe.rsuadido que é demasiado cavalheiro para propagar tão séria imputação sem crêl-a bem fundada, e . não
posso duvidar hade ter a candura de admittir o meu direito
.a conhecer os fundamentos em que se .apoia a sua persuasão,
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antes ,de proceder a qualquer p:íedida de severidade contra a parte
accusada.
Tenho de rriais a requerer V. Ex~ se sir.va dizer por g_ue
crime, ou c1·imes, se suppõe estar o Presidente in.terino a ponto
de não só abandonar esta província, mas fugir do seu pàiz natal?
(Assinado)
Exm~ sn~ PEDRO

JosÉ

DA

COCHRANE
CosTA

E

MARANHÃO.

BARROS.

· As imputações contra Lobo, sabia eu· bem quetinham sido fabricadas para o fim -de fazer-se que eu
o prendesse, e installasse a Barros _na presidenciá.
Falhando esta trama, sube, tJ.O dia seguinte, que ,se
haviam feito arranjos para apprehender ·por forÇa a
pessôa do Presidente. interino, sem causa alguma
especifica de descontentamento com o seu governo,
que era a todos os respeitos justo e excellente.
Achando assim outra vez manifestar-se o espírito
de intriga para neutralisar todos ·meus esfor~os ·em
restaurar a ordem e a prosperidade da província,
declarei de novo-com grande desconcerto dos
intrigantes-a lei marcial, em 11 de Março. Tal
foi o terror inspirado por este acto nos animos dos
qu~ tinham fomentado renovadas deso'rdens, que,
prevendo retribuição summaria· da minha parte, se
preparavam elles para a fuga de que tinham accusado
um innocente. Sabendo isto, expedi Uma embarcação,
com o:fficial competente, a cruzar á embocadura do
porto, com ordens de não deixar sahir navios nem
Pfl:Ssageiros sem passaportes por mim proprio referendados.
Tendo recebido uma carta de i osé Feliz de Azevedo
e Sá, o President_e do Ceará, avisando-me das tenções

'

;
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de Barros, que tinha vindo _d'aquell~ província, . fui>
confirmado na minha determinação de que o bem no
Maranhão effeituado não se deixasse neutralisar por
pessôa sem titulo que exhibir para ~ sua i~terferencia.
Conseguintemente, escrevi a Barros a ordem seguinte
para sair da provincia immediatamente, até que as .
intenções de Sua Magestade a seu respeito fossem
sabidas:ll de Março, 18Q.5.
Havendo-me V. Ex. commmiicado, que o Presidente
interino tiuha tenção de se escapar á justiça, requerendo-me ao
mesmo tempo o tom~r medidas de precaução para impedir-lhe a
fuga, sem apresentar o crime de que elle se tinha feito culpado;
depois da mil1ha carta, requerendo-lhe me fizesse conhecer a
natureza . do delicto _que 1impellia o dito Presidente . interino a
fugir da província, V. Ex~ não julgou necessario dar-me a menor
explicação.
Ora, tend-o ·_ampla razão para crer que todo o allegado é uma
invenção-sabendo eu que V. Ex~-em vez de esperar, corno era
seu dever, por communicações de S. M. Imperiàl-ha consentido,
..
I
dando-lhe apoio, que se excitasse um espiritp de dissen~ilo e de
partido, e seguindo a minha intelligencia das leis que fui obrigado a
'
pôr erh acção para prevenir rn:~les maiores,
Tenho a communicar a V. ~!:x~, que fiz apromptar um transporte
conveniente para V. Ex~ e sua comitiva poderem ir residir na província do Pará, até que cheg,uem ordens de S. M. Imperial; e que
o meu escalér estará a servi9o de V. Ex~ e !!Omitiva ámanhã. a
qualquer hora, entre o nascer e pôr do sol, afim de passarem ao
ancoradouro do · PeàTo P1·irrfeim, onde · encontrarám o Ca~ique
prompto para recebel,os.
_
1

(Assinado)
Exm? s~r PEDRO JOSÉ

COCHRANE

Í>A

E

MARANHÃO~

CosTA BARROS.

Barros fortemente remonstróu contra este procedi-
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mento ; sabendo eu p0rem que as maquinações do seu
partido tinham sido a causa directa de novas desordens, resolvi não desistir; dizen!fo.lhe que só de si
proprio tinha à queixar-se, por não se haver .abstido
de metter.se com os negocios publicos até chegar
autorisação competente de S. }.L Imperial. Em. consequencia,_ip.sisti que embarcasse im~ediatamente no
Cacique, commandado pelo Capitão Manson, para ser
transportado ao Pará, .e ao Presidente d'essa província
escrevi a seguinte carta:Maranhão, 13 de Março, 1825.
Desde que tive a honra dé escrever a V. Ex~, Pedro
José da Costa Barros, que chegou do Ceará com tenção de encarre~
gar-se do officio de Presidente .aqui-deu 1 infelizmente occasião a
despe1~tar de novo antigas animosidades, que eu havi.a esperado lhe
tivesse mostrado a experieneia quanto convinha deixal·as dormir.
Se Barros viesse provido d"e competente autorisação· assinada por
S. M. Imperial, as difficuldades que ham occorrido depois da sua
chegada se podéram ter prevenido ; posto que receio muitíssimo, se
jâ.maif? elle é investido .de tal autoridad~, que maiores mal~s ainda
cahirám sobre a província. O partido Portuguez é em favor de
Barros, e ha exprimido sem equivoco seus sentimentos, cous'a que
V. E_x~ sabe ser bastante para levantar contra elle os Brazileiros
nativos.
Os Portuguezes e alguns outros tinham combinado collocar a ·
Barros, na Presidencia á força, intento que eu felizmente frustrei
chegando ao Maranhão ,com um reforço consideravel do Pedro
P?·fmeiro, á meia-noite-quando. ia ter logar a .tentativa. Para pôr
termo a procedimentos tão prejudiciaes aos interesses de S. M.
Imperial e ·do publico, achei necessario remover a . Barros do
Maranhão até que chegue a sua nomeação, ou até que seja conhecida a voptade de Sua Magestade respectivamente á nomeação de
Manoel Telles da .Silva Lobo. Barros vai pois no Cacique (pelo
.•

'

1
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qual màndo ésta c·a rta) pa~a o Pará-onde não -teúdo elle pretenções·,
não terá partidarios, e será inoffensivo.
Não tenho tempo, nem seria isso de utilidade alguma, para
tomar o tempo a V. Ex~ com detalhe miudo dos negocios d'esta
província, tendo V. Ex~ tanto em que occupal-o na que está sob
sua immediata superintendencia. Estou convencido que em tudo
o que tenho feito, hei obrado em conformidade com os verdadeirqs ,
interesses de S. M. Imperial e dõ seu .povo, e não tenho susto
algum de que as malevolas aspersões de indivíduos interesseiros e
desapontados tenham a menor influencia em qualquer animo
candido, logo que se exponha ao publico urila relação verdadeira
dos factos.
, Muito estimarei que y. Ex~ goze a satisfação de conservar
a província do Pará livre d'essas dissensões . de partido, o perigo e
o incommodo das quaes melhor conhecem aquelles que sam obrigados a estar de atalaia para éontrarial-as.
(Assinad@)

COCHRANE

E

MARANHÃO.

A José Feliz de Azevedo e Sá, Presidente do
Ceará, dirigi a carta q ue segúe, agradecendo-lhe o
aviso que me tinha dado relativamente a Barros:1

Maranhão,

lf? de Março,

1825,'

Tenho a dar a V. Ex~ muitos agradecimentos
por sua obrigante carta, inform;mdo-me, de antemão, sobre o caracter
de um individuo cujos princípios e planos eu não tardei a descobrir.
Apenas elle tinha posto pé em terra no Maranhão, foi cercado
por ~todos os Portuguezes da cidade, que exprimiram de maneira.
não equivoca sua alegria ao vel-o. chegar. Baste dizer, que-·
depois de haver tentado metter-se á força no governo dentro .de
quarenta e oito horas da sua chegada-sem ter diploma legal algum
de S. M. Imperial-e sendoi frustrado n'esse objecto~poz-se á
testa de uma facção, apresentou accusações contra o Presidente
interino, e na noite de 10 formou um plano para. se apoderar da
pessôa elo mesmo ! . Esse, co m tudo, desfiz eu, e como as suas
1
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accusações contra Lobo eram inteiramente falsas e maliciosas, man·
dei-o para o Pará, esperar alli a determinação de S. M. Imperial.
As intrigas aqui sam tão numerosas, e ha tantos interesses a
reconciliar, que a harmoriia agora restabelecida cessará - provavelmente ao partir a força debaixo do ineu commando. Mas é obvio
que a esquadra não pode permanecer aqui para sempre a vigiar
bulhas particulares e contendas de natureza tão desprezivel. A. só
cousa de que tenho seriamente receio, é a influencia e numero dos
Portuguezes estabelecidos aqui, se chegassem a encontrar um presidente desejoso de promover as suas vistas e suppostos interesses.
(Assinado)

COCHRANE

E

MARANHÃO.

Havia grande difficuldade em acertar o melhor
n ·esta ma teria : mas ou Barros fosse nomeado para a
presidencia ou não, a marcha que eu seguira era a
só que podia assegurar a tranquillidade publica
mesmo temporariamente. Se fosse nomeado, era
evidente, por seus actos, que havia sido escolhido
pela administração para pôr em execução seus projectos anti-Brazileiros; em quanto os Portuguezes
rio Maranhão claramente exprimiam sua tenção de
resuscitar as antigas animosidades entre elles e os
Brazileiros nativos; fazendo assim reviver a desordem
que eu estava determinado a não pei'mittir, em favor
. de um homem sem diploma que mostrasse para
assumir a s.ua autoridade. "
Este monstruoso estado de cousas-fomentado pela
administração · Imperial-era· consequencia natural
de suas predilecções Portuguezas, e não podia ter
existido, salvo por falta de união entre os Brazileiros
mesmos, que, não adestrados em organização política,
eram obrigados a sujeitar-se a uma facção estrangeira,
incapaz de levar ávante suas proprias vistas, e forte só

.,

em contrariar as dos patriotas. A política d'esta facção
era tanto mais reprehensivel, por isso que até o governo
da mãi-patria concedia ser o . Br.azil demasiado
extensÓ e forte para poder tornar-se a reduzir a um
estado de dependencia colonial, e por consequepcia
limitava os seus projectos ás províncias do Norte, .
segundando o partido Portuguez na administração as
vistas da mãi-patria; fechando ambos, com tudo, os
olhos ao facto; de que, se estas chegassem a separarse do Brazi~, se desorganizariam em vã tentativa de
imitar a constituição dos Estados-Unido.s-por cujos
cidadãos mais illustrados eram grandemente influídas
-e, como consequencia, seriam perdidas tanto para a
mãi-patria como para o lmperio. . Como as cousas
estavam, tudo o que 'eu tinha effeituado para an?exar
e tranquillizar as mesmas províncias era olhado
com perfeita aversão ]:>elos Portuguezes residentes
n'ellas, assim como p~la administração, que fazia
quanto esta,ia a seu alca,nce por contrariar as minhas
do Im perio.
medidas para a união
e eonsolidação
.
,
I
Durante este período todo, repito, que não récebi
coinmunicaçãú do Rio dE,: Janeiro, 4 excepção da carta
já mencionada, com a rubrica de S. M. Imperial, agradecendo-me pela marcha que tinha seguido. Bem
qu\3 se me não mandassem iiístrucções para ·minha
direcção, nem se reprehendesse cousa alguma nos
meus actos, com tudo, por canaes particulares, eu
sabia que o meu succesl:o em, restaurar a ordem na\'l
províncias do Norte havia fortemente exacerbado
1
contra mim a administra ção, por ter destruido as espe•
ranças de Portugalexprimidas
por Palmella - · de
,
I
.
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aproveitar ' por · meio · da desordem.
Tambem me
deixavam procurar como poâesse o prover ao neces~
sario para a esquadra, não tendo sido mandado mais
que . um só · navio com abàstecimentos do Rio de
Janeiro, em· Agosto precedente!
Não O'b stante este acintoso descuido, empenhei-me
em ter sempre a ad:mi_nistração bem informada de
todos meus proced_étes, e das suas cá usas; eis aqui
e~tractos das _minhas cartas ao Ministro da M~rinha,
respectivos aos acontecimentos que acabo de narrar : N:o. 290.
Maranhão, 16 de Março, 1825.

v:

·'l'enhd a honra de comínunicÚ a
Ex~, para satisfação do
Governo. Imperial, que fiz .com qué a·s províncias' que requeriam
auxilio militar, fornecessem pag\tmento e mantimentos para as
embarcações debaixo de meu imm'ediato commando ; e de mais, que requeri do ÇJ-overno do Maranhão o pagar, como recompensa
aos officiaes e marinhagem, uma quarta-pm·te da somma em dinheiro
e letras, . e ·uma quinta parte do valor de sortimentos militar(3s
entregues pela~ autoridades Portuguezas em 28 de Julho, 1823.
Assim ficará o Governo Imperial no Rio de Janeiro alliviado de um
consideravel desembolso, e os officiaes e marinhagem-não obstante'
o grdnde soffrimento addi~ionai que sopportaram-serám satisfeitos,
pelo que to.c a a seu direito ao valor das presas que fizeram, em
com_pensação de seus serviços !tO Maranhão.
Não posso impedir-me de chamar a attenção do Governo Imperial
aos abusos que existem em todas as repartições do Governo Pro,
viricial, onde, não obstante o grande rendimento derivado d·e varia§!
fontes, a Junta da Fazenda possue tão baixo credito, que as suas
letras têm sido vendidas a 30 por cento -de desconto, e sou crivelme.nte informado que, em tempo nenhum, se pode receber dinheir_o
'
do tlie~ouro sem se pagar um~ forte perc~ntagem aos empregados
inferiores ; u;as como depois se dispõe de taes . per~entagens, é o
que não sei.
(
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Sendo exorbitantes os preços a que eral;ll comprados pelo Intendente os mantimentos para uso da esquadra, institui miuda
inves~igação, cujo resultado foi a descoberta de um systema fraudulento, que aboli, compi·ando nós mesmos agora as nossas provisões.
Vaca salgada America~a, pela qual o Governo Provisorio carregava
25,000 réis por barrica, compro eu a 15,500. Acha:se o pão
carregado a 10,000 réis-por quintal, ao mesmo tempo que a corveta,
Ingleza de Guerra Jaseur o está comprando a · 5,000, pago em
letras sobre Inglaterra. Sam, com effeito, aqui os abusos de toda
a especie demasiado numerosos para detalhar-se n'uma carta, e o
tratar de pôr-lhes fim, a não ser debaixo da autoridade expressa e
protecção do Governo Imperial, seria tarefa sem proveito.
No. 291.

·*

•

*

Maranhão, 17 de Março, 1825.
As difliculdades com ·que tenho tido a lutar n'ésta província
foram grandemente augmentadas pela.chegada de Pedró José da
Costa Barros em 5 do lnez passado........:.fazendo levantar · intrigas
sobre intrigas por diversos individuas, as quaes-se Barros fosse
collocado no poder-claramente vejo findariam em . anarchia e
sangue derramado-e provav'elmeJ;J,te na destruição de toda a
porção Portugueza da communidade, cuja recepção não equivoca
de um Presidente partidario excitou immediatamente o . ciume
e desconfiança dos Brazileiro-s .
Em taes circunstancias, entendi ser o só meio que podia adoptar,
para prevenir serias males, o differir !lo entrada de B~rros na
autoridade, e deixar a Lobo. como Presidente interino, até novas
I
.
ordens do Governo Imperial. Tomei sobre m_im esta dose ma!Ís de
responsabilidade com repugnancia tanto menor quanto Barros ,não
I
tinha outro titulo para assumir o Governo senão uma carta a Bruce,
a quem eu tinha previamente rido obrigado a suspén~er do oflicio
e a mandar para o Rio-e a quem, por tanto, semelhante carta não
quê, tendo nom~ado a Lobo Presi"
podia ser entregue. A'lem
dente interino, até saber-se a vontade de Sua Magestade, não
podia consistentemente cónsentir ~a sua remoção do lagar antes
de Sua Magestade saber àa, noll?eação d'elle, e ter sobre isso
declarado o que lhe aprouvessE).
1
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No. 292.

Maranhão, 18 de Março, 1825.
Vendo pelos _papéis de Port.ugal que os mais dos navios absolvidos
pelo Tt:ibu11al do Almirantado_chegaram a Lisboa, peço licença para
chamar a attenção da V. Ex.~ ao facto, de que não recebi resposta á
minha carta dirigida a V. Ex.~ no 1 ~ de Ag~sto ultimo, requ~rendo
saber se acaso, em addição a perder- a propriedade, q1,1e devêra seT
condenada, eu ficaria sujeito ás enormes custas e damnos d~cretados
contra miq:t por aquelle tribunal.

*

*

No. 293. ·

*

*

Maranhão, 18 de Março, 1825.
Na minha carta N~ 291, participei a V. Ex.~ o procedimento que
tinha a~optado c~m respeito a Pedro josé-da Costa Barros, que, por
errados conselhos de uma facção aqui, houver:; de novo envolvido
esta província em scenas ·de sangue derramado e confusão. Não é
do meu dever nem de meu gosto servir de instrumento nas mãos de
facçã~ . qualquer cujas vistas sam contrarias aos verdadeiros interesses
de S. l\1:. Imperial, e que, se fosse apoiada e protegida, envolveria
infallivelmente todo o Brazil em guerra civil e anarchia.
Contentei-me, porem, de coiltinuar as precauções usuaes, que
eram bastantes para prevenir desastres até que fosse conhecida a
-yontade de Sua Magestade a respeito das recente!) occurrencias
n'esta proyincia,
que tenho estado ~speraJ?-dO todos os . dias ha
algum tempo ; mas Barros-depois de ter concordado em esperar
por essas instrucções-considei·ou que tinha adquirido sufficiente
partido para derribar o governo 'por meios violentos, e me dirigiu a
carta qúe vai marcada ·com a 'letra A, que elle considerou sufficiente
pretexto para autorizar a prisão do Presidente interino, durante a
minha temporada ausencia a bordo da capitânia, d'onde se suppunha ·
que eu não poderia chegar a tempo de impedir a execução d'aquella
violenta medida; e sinto acrecent!J,r que n 'esta trama...:.. tão prejudicial
aos interesses de Sua Magestade, e tão deshonrosa para os que n'ella
entraram-pessôas cujo de'Ver era ter logo combatido procedimentos
tão injustificaveis tomaram parte activa debaixo de mão. As cartas
de Barros A e ·B mostrarám sufficientemeilte a violencia de suas
preoccupações, a sua credulidade; e a sua precipitação . em 'obrar por

o
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falsas informações e rumores, como tambem a sua ignorancia do
dir~ito e da just~ça, em pedir que se prendesse um individuo sem
especificar nem crime nem accusador.
Incluo a V. Ex~ toda a correspondenci11 que teve logar entre
Barros e mim, juntamente ~com .a proclamação que Julguei do
meu dever publicar para manutenção da 'ordem; porque a
l'epartição legal aqui professa considerar que, · a pesar de haver
· a constituição sido outorgada ·e aceita'; não . tem aútoridade. para
pôl-a em pratic;:t-seguindo-se d'ahi que, .entre leis an~igas e
modernas fica a justiça parada.
COCHRANE

(Assinado)

E

MARANHÃO.

A estas e a todas minhas prec~dentes commtmi. cações não se deu resposta nem approvando;.
-nem .
reprovando.
Havia, com tudo, um membro da
administração, Luiz1 José 'de Carvalho e Mello, ~que
tinhà sido sempxe meu amigo, sendo e}Je .: proprici
homem• de• vistas. illustradas
e .p::(trioticas·
, m!lS • ·sem
I
.
a. influe_p.cia necessaria para contrastar os designios
de seus collegas l!ortuguezes. Sabendo eu por
vias particulares que estie silencio tinha _seus objectbs,
dirigi a Carvalho e Mello a seguinte barta : · ·

.

I

..

,

Maranhão, 22 de Março, 1825. ·

Ex"~ S~

A' chegada dos meus officios transmittidos pelo
,George e por outros n~vios, haverá V. Ex~ sido sucçessivamente
informado dos negocios e occurrencias publicas que me pareceram
dignos da attenção do Governo Imperial. Mas não obstante
haverem agora passado tres mezes e m~is desde a data das
·minhas primeiras communicações, tenho . o infortunio , (pois a;ssim
o devo chàmar) àe ser d()ix~ilo sem instrucções alguma~. l?recisa.s
ou applicaveis do Rio de J ar eiró. A responsabilidade, por tanto,
fica inteiramente ás minhas costas, o qne tanto mais sinto-por
estar certo que não só n~o encontrarei apoio na maioria do
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·Miuisterio mesmo-mas que a facção mais poderosa no Hio de
Janeii'o representará em côres as mais negras tudo quanto eu tenho
feito-ou possa fazer.
Consolo-me, todavia, com saber que tenho os meios de expor
a falsidade de qualquer allegação ·que possa apresentar-se contra
mim. Tenho procedido para com s: M. Imperial e para com a
nação Brazileira, do mesmo modo que procederia para com meu
proprio Soberano e paiz natal; e devo dizer-que, se eu tivesse
livrado -a.s praias de Inglaterra de uma força hostil superior, e
resgatado aquelle paiz da dominaÇão de um inimigo-o Governo
Britanico não me houvera deixaâ.o procurar o fru.cto dos meus
trabalhos, e dos officiaes e marinhagem que serviram comigo, da
maneira por que hei sido obrigado a procural~os no Brazil ; e
nunca me houvera sujeitado á necessidade de recorrer a medidas
capazes de ser tão perversamente representadas que se chega a
escurecer por certo tempo o credito que me é- devido pela prospera
conducta da guerra naval. Estou, porem, resolvido a não desistir,
por medo "das consequencias, de empregar todos os esforç.os em
meu poder para obter justiça a todos os que têm continuado
fazendo seu àever no s~rviço Imperial. E tenho tanto menos
hesitação em perseverar n'esta resolução-por isso que não pode
negar-se haver ·eu limitado strictamente as reclamações do serviço
naval a recompensas taes como, em semelhantes circunstancias,
se admittiria serem devidas na marinha Ingleza.
'
Hei toi:nado a liberdade de fallar assim a V. Ex~ como a um
amigo-por estar bem certo de que o velho clamor ela. facção
Portugueza no Rio se levantará contra mim no momento erri
que ouçam que fiz pagar á Junta da Fazenda d'esta província
parte do montante em dinheiro e letras tomado quando se
renderam as autoridades Portuguezas no Maranhão. Isto, já se
sabe, hade rep1·esentw·-se conío roubo escandctloso, a pesar de não
ser ·mais que um-quarto da somma devida ·; mas tórno a dizer, que
não é da facção Portugueza no Rio que eu espero justiça. O seu
objecto é assás evidente, a saber,-ea;pulsar do servigo todo o.ificial
estrangeiro, por nieio de p1·ivagües e de insultos, afim de podm·
encher as embarcações de seus compat1·iotas e dej:endentes P ortugue;ões;
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resultado que eu sentiria ver, porque seria prenhe de males para
S. M. Imperial e paí·a o Brazil.
Sinto-me mui quebrantado de saude em razão do grande calor dp
clima, e da anciedade occasiouada pelas peculiares circunstancias
em que fui constituído; ele todas as quaes eu me houvera podido
eximir dando por pretexto a falta de instrucções, a não ser pelo meu
de::;ejo ele promover os verdadeiros interesses de S. JYI. Imperial, .
coni effeituar outra vez aquillo que Sua Mágestade, nas instrucções
que me deu em 31 de Julho ultimo, graciosamente 9lll serviu
descrever como " ímpoTtando não menos que a ínteg1·idade e índe.
" pendencía do I mpet·io."
Sou, com grande respeito,
De Vassa E xcellencia
Affectuoso amigo, e obediente criado,
COCHRANE

E

MAP..ANHÁ.O.

Em 16 de Março, a Junta· achando que eu não
admittia mais evasivas~-pagou 30 cont,os ( ;B.6000)
em letras, e 3 contos (Bqo) em prata, como primeira
prest~ção dos 106,000 r uros (;B.21,200) pelos quaes
se tinha commutado a restituição dos 425,000 duros
(;B.85,000). A distribuição d'esta somma entre os
officiaes e marinhagem que tinham direito a ella, é
plenamente narrada n ~ capitulo :final, que contem
uma completa relaç~o do desembolso d1este e de
outros dinheiros lançados em conta a mim, relação
q~e vai acompanhada r,elos documentos, felizmente
conservados em meu porer, e que põem fora de toda
a duvida o devido paganrrento do dinheiro áquelles a
quem de direito pertencfa.
1
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CAPITULO XII.

DEIXO

O MARANHÃO

VENC!A EM

PARA

IR

CRUZAR-MAO

ILLICITO-·SOMOS

'~RAFIOO

-PARTICIPO A CHEGADA DA
LOGRA

ll~l

.IJ.2,000:--SUA

O SERVIÇO-MINHA

ES'rADO

DA

OBRrGADOS

A

FRAGATA-OONNIIR

ALLEGAÇÃO

CONTRADIOÇÃO

DE

QUE

EU

HAVIA

RIO-RAZÕES DE NÃO FAZEL-0-0 ENVIADO BRAZILEIRO

RESPOSTA
O

DO

ENVIADO

HAVER EU

QUE

CAPITÃO

ABANDONADO

O

GOVERNO

DO

DO

ABANDONADO

SERVIÇO-'-SEM

VOLUNTARIA~1ENTE

ALLICÍA

RECUSA

O

A

DAR

~IE

VOLTAR
A

O

MEU

PAGAMENTO

BRAZIL NADA

SHEPHERD-PREPARO-ME

DEMITTE•ME

INGLATERRA

D :ISSO....,-ORDEM . PARA .REGRESSAR AO

. OPFIOIAL-QUE ME DÁ PARTE D'ISS0-0 ENVIADO
PROVISÕES-DECLARA

A

FRAGATA AO ENVIADO BRAZILEJRO-QUE ~IE

DARÁ
AO

E

!-

RIO-

RAZÃO-DECLARA

SERVIÇO-REOIBOS PELAS

CONTAS MANDADOS PARA O BRAZIL-NEGA-SE QUE O FOSSEM.

A anciedade occasionada pela constante fadiga
que eu tinha sofrido-sem que fosse alliviada por
algum reconhecimento do Governo Imperial aos
serviços que segunda vez tinham salvado o Imperio
da guerra intestina, da anarchia e da revoluçãoprincipiou a fazer séria impressão na minha saude ;
ao mesmo tempo que a dos o:fficia~s - e marinhagem,
em consequencia do grande calor e pestilentes
exhalações do clima, assim como do serviço dobrado
que tinham de fazer, a bordo e em terra, era ainda
menos satisfactoria. Como não via vantagem de
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continuar por-mais tempo contendendo com intrigas
facciosas no Mara;_hã~-desapoiado e _' desamparado
como era pela administração no Rio de Janeiro, e
sabendo que o meu regresso ·immediato á Capital
seria no mesmo instante seguido por contenda alli
permanente, resolvi fazer uma breve excursão a buscar.
atmosphera mais vigorante para o Norte, o que tinha
. duas utilidades, a de restabelecer-nos a saude, e de
fazer-nos ganhar sufficiente largo para a nossa viajem
subsequente de volta ao Rio·de J ane~ro.
Com estas vistas-depois de ter pago aos officiaes e
tripulações os seus quinhões do dinheiro de presas
tornado pela Junta do Maranhão (veja-se o capitulo
precedente), transferiI á Pimnga a. minha bandeira,
expedi o Pedro P1·imeiro para o Rio de Janeiro, e
deixando
o Capitão Manson, do, Cacique, encarregado
.
da repartição naval no Maranhão, fiz-me ao mar em
18 de Maio.
Em 21 atravessámo~ o Equador, e encontrando
uma successão de venyos Lestes, fomos levados ao
Norte dos Açores, pa~sando S. Miguel em 11 de
Junho. Fôra minha tenção navegar até á latitude
dos Açores, e tornar erttão ao Rio de Janeiro ; mas
levantando-se ventos fortes, fizémos a desagradavel
descoberta que o ma~taréo do mastro grande da
fragata se achava partic~o, e ao mareal~a · se descobriu
que a verga maior e
de sima do mastro grande
estavam incapazes de ·servir. Desastre ainda_peior
foi, que as provisões ~algadas mettidas a bordo no
Maranhão se deu conta de estarem perdidas; have,ndo
a astucia mercÇtnti] recorrido ao. artifi~io de pôr ·carne
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boa nos topes de sima e fundeiro das barricas, em
quanto o meio, composto de mantimento pouco
são, tinha infectado o todo, tornando-o não sómente
inc"apaz de se comer, mas positivamente perigoso á
saude.
Sobre a condição das vergas da embarcação tinhame fiado _em outros, não julgando necessario encarregar-me eu proprio de tal investigação; era factível
com tudo o remediarmos por -aJgum modo esses
defeitos de sorte que podessemos chegar ao Rio de
Janeiro, se não fosse o achar-se tambem a cordagem
de polé tão podre como os mastros, e o não termos a
bordo outra de sobrecelente. O estado das provisões,
· porem, tornava impossível pensarmos em voltar directamente ao Rio de Janeiro, sendo os mantimentos
sãos a bordo sufficientes a penas para a subsistencia
da tripulação por uma semana.
Ao verificar -estes factos, convoquei os officiaes
para o fim de fazer una revista do estado da
embarcação ·e · das provisões, concordando todos
comigo sobre a· impraticabilidade de emprehender
uma viajem de seis semanas ·com mastros e aparelho defeituosos, e com provisões a bórdo só para
uma semana, assinando todos ao mesmo tempo o
acto de inspecção affirmando isto, documento que
ainda ·agora possuo. . Determinou-se por tanto de
ar~ibar a algum porto para o fim de cóncertar e
aprOVlSIOüar; mas aqui se apresentou outra difficuldade. Portugal era ainda paiz inimigo. · Se
enhassemos n'um porto de IIispanha a prominente
parte que eu tomára em privar aquella nação de
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suas colonias no Pacifico i:ne asseguraria duvidosa
recepção. Um porto }-,rancez tambem não convinha,
não tendo . a França reconhecido a independencia
do Brazil.
O entrar n'um porto Inglez apresentava seu
risco de . in com modo . para mim em consequencia
das disposições do " Bill · do Recrutamento Estrangeiro" ( Foreign Enlistment Act), cujas clausulas
haviam sido especialmente dirigidas contra mim por
haver tomado serviço na America do Sul-.bem que
antes de passar o mesmo Bill, de sorte que eu não
considerava aquelle Acto applicavel a mim . . Era isso
todavia ponto disputavel, e podia sujeitar-me a consideravel in commodo , pessoal, tanto mais por eu vir
commandando uma embarcação de guerra estrangeira
pertencente a um estado não reconhecido. A necessidade, porem,"era urgentt1~, e tomando em consideração
todas as circunstancias, resolvi, não obstante o
Foreign Enlistment Bil~, adiantar até Portsmouth,
e procurar provisões, ancoras, cabos, e abastecimentos,
_ indispensaveis para uso de um navio de guerra;
· estando tão destituída a fragata de todas estas
cousas, que, se eu tivera sabido a sua condiç.ão
antes de partir do Maranhão, houvera hesitado. em
san· ao mar.
Ao passar os Açores alcançámos o brigue
Aurora, que largára do Maranhão déz dias
antes da Piranga, despachando para Gibraltar
debaixo da bandeira . do Brazil. Ia 3-gora rumo
t de Lisboa com bandeint de Portugal, em conserva
de uma escuna. Portugueza; mostrando esta cir1
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cunstancia claramente a especie de trato que se
continuava entre o Brazil e
mãi-patria por connivencia . das .auto1:idades. Ainda que ·ambos os
navios estavam á minha mão se quizesse tornai-os ·
não os incommodei, . por ter sido particularmente
informado de uma determinação passada pelo supremo conselho militar no Rio de Janeiro, a 26 de
Outubro, segundo o teor dà qual, se eu tivesse
feito mais presas ao inimigo, houvera incorrido
penalidades addicionaes, como procedendo em contrario ás intenções obvias da maioria do conselho,
ainda que as s.uas vistas me não haviam· sido
communicadas officialmente.
Tinha com tudo. razíJes mais . fortes para não
molestar estes navios. Sabendo que ambos Iam
para Lisboa, estava certo que levariam a noticia
da nossa aproximação á costa de Portugal com
más tenções-e que o saber-se da proximidade de
um navio d~ guerra Brazileiro, com a ulterior
consideração do prejuízo que poderia causar ao
commercio d'aquella nação em caso de ruptura das
negociáções pendentes, não podia deixar de inspirar
no espírito da parte mercantil da população desejo
porque se fizesse a paz-havendo essa classe até
aqui sido principalmente a causadora de se retardarem as paternaes intenções de Sua Magestade
Portugueza a respeito da independencia do Brazil,
. qual se ·achava agora firmemente estabelecida
debai~o do governo do seu descendente e presump•
tivo herdeiro. O effeito que eu previ, foi, na
realidade, produzido pela noticia,·· de maneira que
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viémós a contribl!!r não pouco para apressar a
paz que logo depois se estabelceu.
Outra razão para não inco1p.modar os mesmos
navios era, que sendo obrigado, pelos motivos assima
ditos, a recorrer a um porto . Inglez, n'um tempo
em que eu sabia estar o Governo Britanico prose- ··
guindo negociações para a paz entre Portugal e o
Brazil, entendi- ser melhor abster-me de hostilidades
contra embarcações oü pro_p riedade Portuguezasconsiderando. que um procedimento contrario poderia
impedir a reconciliação, desejavel para os interesses
tanto de S. M. Imperial como de seu real pai;
resultado: a penas menos vantajoso para a r'nglaterra,
por causa do seu c,ommercio que rapidamente se
estendia no Hrazil.
Démos vista da costa de Inglaterra em · 25 de
Junho, e no dia seguinte viémos ancorar ' a Spithead, consumidas inteira~nente as provisões prestf).veis.
O meu primeiro passo foi informar-m.e peLas autoridades em Portsniouth, ~e, no caso de que a Piranga
salvasse, a salva seria coirrespondida ; assim foi pela
primeira vez a bandeira de S. M. Imperial salvada por .
um estado Europeu, e a independencia do Brazil
virtualmente reconhecid~ .
O meu segundo paspo foi participar a ehegada
a Portsmouth da Pimnga ao Caval4eiro Manoel
Rodrigues Gameiro P essôa, o Enviado Brazileiro em
. .c
I' .
1.. . ondres; mtormando
aoiI mesmo tempo a Sua Excelencia das circunstancias que inevitavelmente haviam ·
conduzido á nossa apparição nas agoas Britanicas, e
requerendo-lhe ;remettesfe os meios necessarios para
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pagar á marinhagem os seus salarios. Esta requisição foi satisfeita até á extensão de dous mezes de
pagamento á gente.
Sendo contrário á lei ou costume de Inglaterra o
ajudar equipamento de navios de guerra pertencentes
a estados estrangeiros belligerantes, os artigos
requeridos para ·equipar de novo a fragata não
podiam ser fornecidos do Arsenal . Real-o dever,
pois, de procurar estas cousas vinha a recahir no
Enviado Érazileiro, que representou logo depois
achar-se sem meios para esse fim, impedindo assim
o equipar-se a fragata. Achando-se tambem a
marinhagem sem provisões frescas ou meios de
procurai-as, e principiando a desertar, adiantei
.:B.2000, afim de conservai-a reunida, dando o
Cavalheiro Gameiro uma ordem aos meus·banqueiros,
os Snrs. Coutts, e tomando eu o recibo d'elle por
aquella somma, pela qual saquei letra sobre o
Governo ll)lperial no Rio de Janeiro, a qual foi
protestada e nunca paga até hoje!
Em 4 de Agosto,· fiquei sorprendido com receber
uma cart-a do Enviado d~bitando-me a mim
pessoalmente na somma que , elle tinha adiantado
á Pimnga, e de · mais em '.:e.295, allegadas como
erro de conta em pagamentos .feitos no' Maranhão;
concluindo Sua Excellencia com a extraordinaria
declaração, de que- " tendo recebido dos meus
" banqueiros, os Snrs. Coutts e Comp~, a somma
~' _de .:B.2000, havia d'ahi · deduzido
a . quantia
" adiantada, deixando-me o negoCio endividado á '
" Legação em .:B.25 ! "-a pesar de que 1a Legação
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podia ter com o assumido erro procedente do
que se passára no Maranhão.
Em 21 de Agosto, recebi uma cárta do Enviado
Brazileiro dizendo tinha visto referido nos papéis
publicos que eu aceitára do Governo da Grecia
o comma.ndo da sua marinha- e desejava saber ·
se algo havia de verdade ém tal asserção. A
esta pergunta respondi, que em quanto eu continuava no serviço do Brazil não podia aceitar outro
commando ; que o commando Grego me tinha sido
offerecido estando eu no Bí·azil, da mesma sorte que
o commando Brazileiro me fôra offerecido estando
eu no serviço de Chili; e que, logo depois de eu
voltar a Portsmouth, o Comité Grego, por zelo da
'
.
causa que ti"q.ha adop~ado, havia renovado seus
offerecimentos, :r;ta persuasão ~e que a minha obra
no Brazil estava agora acabada.
Assegurava ao
mesmo tempo ao Enviado que, assim como no caso
do Chili, eu não aceitára ·o commando Brazileiro ·
antes de alli ter feito a obra, tambein não aceitaria
patente Grega até que as minhas relaçqes com o
Brazil estivessem honrosamente concluídas, mas que,
com tudo isso, eu não tinha rejeitado o offerecimento
· que me fôra feito por parte da Grecia.
Esta respósta foi pelai Cavalheiro Gameiro enten~
dida como admissão dEt que eu tinha aceitado o
commando Grego, e dirigiu-me outra carta, onde
exprimia o seu sentimento de que eu tivesse " adop" tado a resolução de me1retirar _do serviço de S. M.
" Imperial o Imperador do Brazil, 'na grande obra de
" 'cuja indepenqencia eu havia tido tão gloriosa parte,'
n~da

1
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" lamentando mais ~specialmente que o seu augusto
" Soberano fosse privado de m·eus 'prestantes ser" ' viços' precisamente no momento em que novas
" difficuldades requeriam a sua prompta applicação,"
&c., &c.
Estas expressões eram provavelmente sinceras, por
que, depois da minha partida do · Maranhão, sérias
difficuldades tinham surgido no Rio da Prata, que
depois terminaram com pequeno credito para a causa
Brazileira. Mas eu não · tinha tal aceitado o commando
Grego, nem tinha tenção de o fazer senão de maneira
consistente com os meus ajustes no Brazil. Em 6 de
Setembro pois dirigi ao Enviado a seguinte carta:Edinburgo, 6 de Setembro, 1825.
Sinto que o seu traductor haja desentendido as
palavras e sentido da minha ultima carta a ponto de levar a
V. Ex~ á conclusão, que eu tinha resolvido deixar o serviço de
S. M. I. o Imperador do Brazil, ou, por outras palavras, que era
eu quem tinha violado os ajustes pactuados com os ultimos
ministros de S. JY.I. Imperial em 1823. Em quanto, pelo contrario,
a portaria publicada na Gazeta do Rio a 28 de Fevereiro, de 1824,
foi promulgada sem meu conhecimento ou sancção, e na limitação
da minha autoridade á guerm actual perseveraram os presentes
ministros,, não obstante a minha representação por escrito contra
isso, tanto ao Ministro ela Marinha como ao do Interior. Não
devia pois admirar-se V._ Ex~, se-ameac;ado como estou p0r tal
portaria~eu me precavesse contra uma contingencia que pode
no ju.tu1·o · surgir de occasião felizmente tão perto como parece
estar a restauração da paz e da amizade entre S. M. Imperial e
El-Rei seu pai._
P.elo que respeita a qualquer communicação de natureza urgente
relativa ao equipamento da Piranga pode V. Ex' considerar o
Capitão Shephard autorizado a obrar, na minha ausencia, em todo§

.•
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os casos ordinarios. E t endo aquelle official -instrucções para
me dar parte assim .que a Pi1·anga t enha dous terços do s~u complemento- de gente a bordo- posso a todo tempo achar-me em Londres
dentro de dous dias depois que receba _tal communicação, e mui·
seguramente antes que o complemento se possa perfazer.
· T,enho a honra, &c .
. COCHRANE E MARANHÃO ..
'
Ao Cavalheiro MANOEL RoDR-IGUES
GAMEIRO PESSÔA.

•

'

Não obstante firmarem-se os meus ajustes com o
Brazil nas patentes originaes a mim conferidas por
Sua Mag<;lstade, cuja validade tinha ainda sido estabelecida por documentos addicionaes dados antes da
minha partida para Pernambuco-annullando estes
ultimos completamente a es-p uria portaria de Barbosa,
que limitava os_meJ.s s~rviços á duração da guerracom tudo isso eu me sentia convencido de que, apenas
meus serviços deixassem de ser precisos, nenhuns
escrupulos quanto a ltonrosos ajustes impediriam
o ministeTio de proce1er conforme a documentos
espurios, bem que promplgados sem conhecimento ou
consentimento meu, contra- todos os princípios das
condições com que eu ,e ntrára no serviço Brazileiro.
Não podia pois estranhar-se-me, o não rejeitar a
offerta do commando Grego, em caso que se ptáticasse comigo maniversia d'essa especie, como eu tinha
todas as razõ~s de crer: se faria---e como depois na
realidade se fez.
Em 27 de - Setemb1Iro, mandou-me
o Enviad0
.
Brazileiro uma ordem do Governo Imperial no lHo,
datada. de _27 de J un9o, que me era dirigida ao
Maranhão, det~rminando-me d~ partir, immediata-
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mente ao ~ecebel-a, d'aquelle porto para o Rio de
Janeiro, afim . de alli dar conta dos meus procedimentos-não .o bstante que officios relatando ainda os
mais miudos particulares de quanto se tinha feito
haviam, ·como o leitor o sabe, sido remettidos por toda
occasião que 'se offereceu. Ao. dar Sl.;la Magestade
aquella ordem, ignorava ter eu deixado o Maranhão,
e mais ainda que, no dia mesmo da expedição d'ella
no Rio de Janeiro, havia eu ancorado em Spithead;
de sorte que era impossivel o cumprir tal ordem de
Sua Magestade.
Procedendo sobre esta ordem, o Caval~eiro Gameiro tomou sobre -si o " .exigir, em nome do
" Imperador, o regresso immediato da Pil·anga,
" assim que seus concertos fossem completados e
" seu complemento de gente prehenchido." Sabendo
eu que essa ordem não teria sido promulgada pelo
Imperador, se elle soubesse o effeito produzido pela
presença da Pimnga_ na visinhança de Portugal; e
como, em ·tudo quanto eu fizera no Brazil, havia
Sua Magestade posto a rriais plena confiança na
minha discrição, sentia-me certo de que elle igualmente seria contente de qualqúer . proceder que eu
podesse crer necessario adaptar; por .isso não julguei
conveniente conformar-me com a ~eqms1çao do
Enviado, dando as razões seguintes para usar de
meu propno JUlZO na materia : Ex"?

Edinburgo,
SN!~

1~

de Outubro, 1825.

Fui hoje favorecido com a sua carta incluindo copia de
uma portaria datada em 27 de Junho, na qual S. M. Impe1'ial, pelo
seu Ministro da Marinha, determina que eu regresse immedia-
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ta mente do Maranhão ao Rio de J aneii:o, deixando .alli só as
embarcações pequenas; ,ordem que V. Ex~ observará eu tinha ·
anticipado em 20 de Maio, deixando n'aquelle porto o brigue
Imperial de guerra o Cncíque e a escuna Mal'ict. Desde então
Sua Ex~ o Ministro da Marinha está em posse de duplicatas da
minha correspondencia mencionando os arranjos que assim tinha
feito em anticip~J.ção da Imperial ordem; e de m.i nhas communicações ·
o.ffi.ciaes-em duplicado tambem-trausmittidas á minha chegada
á Portsmouth, por favor de V. Ex~, com os seus despachos .
Estas terám feito conhecer a S. M. Imperial a causa e a
necessidade por que chegámos a Spithead-assim como a . minha
tenção de esperar a.lli um tempo razoavel antes que parta a
Pimnga, afim de saber o resultado das negociações ·~om Portugal.
Só me resta acrecentar que, por alguma inadvertencia, o
Secretario de V . .Ex~ me mandou a copia em vez da ordem
original que me é dirigida por mandado de S. M: Imperial,
engano que pode remediar'se quando eu regresse á cidade.
Muito estimo saber que ~a menos difficuldade em procurar
genté doque eu tinha previsto attendendo aos regulamentos a
respeito de marinhagem estrangeira.

I:

.
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Tenho a honra, &c.
COORRANE
Ao Cavalheiro Gameiro.
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MARANHÃO.

Pouco antes d'isto, dirigira o Cavalheirc,> Gameiro
uma carta ao Tenente Shepherd, sob o titulo de
" Commandante da P jfranga !" inju_stificavelmente
informando-o de officio, que " e-u m~ tinha retirado do
serviço de S. M o Imperadm· do Bmzil !"não obstante
as minhas cartas a ellE,l Gameiro em contradicção
d'isso. E,m verdade, a carta que acabo de copiar
é sufficiente para mostrar que não só eu não tinha
deixado o serviço, mas1 que ·· recusava obedecer á
ordem. de Gameiro paya me dirigir ao Rio, por
saber que se a f:r;agata vc,•lvesse ao Brazil, a impressão
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que a sua preêença tinha produzido em Portugal
seria · inteiramente neutralizada, e as ·negociações
para a paz . poderiam indefinidamente prolongar-se;
de sorte que a sua ordem para fugir do bem que
se tinha effeituado, era tão verdadeiramente absurda,
que eu não quiz conformar-me a ella. Se as
negociações para a paz houvessem sido interrompidas, eu tinira formado planos de atacar Portugal
em suas proprias agoas, po'sto que com uma só
fi-ag·a ta ; e não tinha duvida razoavel de allí produzir
impressão, de· caracter não menos effecth:o, com um
só navio, doque tinha produzido, havia clous annos,
sobre a frota Portugueza no Brazil. A ordem, pois,
equivalia ::1. mandar-me fugir de meus · proprios
planos, dos quaes o Enviado, com tudo, nada . sabia,
porque n~o julguei prudente confiar-lhe as minhas
intenções.
.fi.o receber a intimação sobredita ele partir para o
Rio ele Janeiro. sem ser por minha intervenção-o
Tenente Sh~pherd mui devidamente me remetteu ·
a carta do Enviado; e sobre isso lhe respondi, como
era regular, que o seu commandante era ,eu, e não
o Cavalheiro Gameiro. Ao mesmo .tempo escrevi a
este, que " seria para lamentar se qualquer eousa
" fizesse dar effeito á determinação espuria de 28 ele
" Fevereiro ele 1824:, mas que, pelo p1·esente achando" me em plena posse do meu posto e autoridade,

"
"
''
"

não tinha de sorte alguma mudado de . opinião,
quanto a dever a .Piranga ser prl.meiro plenamente
equipada, e então esperar um tempo razoavel pela
decisão dos importantes pontos em discussão.'~
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Achando que o Tenente Shepherd não se levan.tava
contra a , minha autoridade, recorreu ·finalmente o_
Enviado á medida extraordinaria de suspender
pagamento e mantimentos á marinhagem. Em 6 de
Outubro, o Tenente Shepherd me escreveu, que, " em
" consequencia de se lhe faltar com seus pagamentos
" toda a gente havia deixado de trabalhar, e, que a
" pesar de Clarence haver feito quanto podia para os
" pacificar, e persuadir a tornarem ás suas obrigações,
" os homens tinham assentado não fazer mais serviço
" até sere:n pagos." A 8, escreveu de novo o Tenente
Shepherd, "que tendo Gameiro cessado de supprir
" a fragata de provisões frescas, elle tinha, sobre
" l'esponsabilidade sua propria, dado ordem ao car1
" niceiro de continua11 mandando a carne como
" antes.''
Indo o Tf nente Shepherd procurar o
Enviado e remonstrar contra systema tal de matar
a gente á fome, respondeu elle-tiro as suas palav..ra.s
da carta que ó mesmo tenente Shepherd me escreveu
a mim,--que " visto 11ão julgar Sua Excellencia a
" proposito partir no t~mpo que elle ' de~ejava, não. se
" responsabilisava a fupprir a fragata de mais
" causa alguma-nem rdiantaria mais um só xelim.''
Em tudo isto Gameiro--procedendo, sem duvida, por
instrucções da facção P.prtugueza no Rio-recorreu a
toda especie de falsida,de para conseguir dos officiàes
o renunciarem a min~a autoridade e aceitarem a
sua! Do caracter do homem e de seus pequenos
expedientes, será melhor expositor · o seguinte
extracto da carta do Tenente Shepherd, de 8 de
Outubro:-

o
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Tive outra visita do General B_rown, .que prine1p10u a conver·
sação por mencionar os males que . surgiriam dos sentimentos
existentes entre V. Ex~ e Gameiro, o qual não sabia que fizesse,
pois não ··tinha autoridade sobre V. Ex~-suggerindo o ·General
Brown qu~,tnto melhor me fôra a mim o · pôr-me ás ordens de
Gameiro. Achando que eu recusava~veio outra vez na manhã
~guinte, e me disse ter visto a Gameiro, e ouvido que a desiutelligencia entre ·V, Exa e elle havia findado, mas· q~~ Gameiro
desejava ver-me. . A' · vista ·d'isto fui procurar a Gameiro,
que depois de alguma c-onversação me ·disse, que se eu tivera
algum interesse ·pelo serviço de S. M. Imperial, não houvera
Respondi-lhe que quanto havia
procedido como o tinha feito.
feito era para bem do serviço, e que estava prompto a dar á vela
Pergu~tou-me entãó
assim que J;ecebesse ordens de V. Ex~.
(, se era- eu o Capitão effectivo da embarcação ? e (, se não estava
debaixo das ordens do Capitão Crosbie ? Disse-lhe que não me
ach!wa ·ás ordens do Capitão Crosbie, mas que era eu o Capitão da
embarcação ém virtude de uma patente do Imperador, e por uma
Perguntou então:-(,. Se eu estava
ordem de Lord Cochraue.
aütorisado a obedecer ás ordens do Capitão Crosbie ? Respondi,
que não. " Supponhâmos que ·V. recebia uma ordem do Capitão
" Crosbie (, obedeceria a ella? " · Disse que não. ·" (, Então
" consideát-se V. o legitimo Capitão d 'aq uella embarcação? "
Certamente.
SÓbre isto notou Gameiro, "V. não é official de Lord Cochrane,
" mas do Governo Imperial. É impossível o voltar Lord Cochra~e
" ao Brazil, pois o Tribunal de Almirantado ·alli .o condenou a
" pagar .e.60,000 este?'linas, e o sett .comrnando cessa1·á logo que se·
'' jaqa a pctz entre o Brazil e P01·tugal! Alem d'is~o o moti-vo de
" Lord Cochmne -pam deter ct 1?iranga é o esperar da sua pa1·te
" recebm' .e.6000 por anno á tehnina~ão da · guerra.., .as quaes o
" Gove1'1W jámais lhe dar'á !"
Achando que isto não. fazia impressão em mim, principiou a
ameaçal'·me, dizendo que !' participaria ao Governo ser toda a
" demora occasionada por mim, e que eu teria de responder por
" isso." Disse-lhe, que no caso de dar á vela sem ordens de
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. V. Ex~ me sujeitava eu a ser julgado por um conselho d.e guerra
por isso, e por ter deixado a traz a V. Ex~. Tornou-me, que " eu
" devia saber como elle era o legitimo representante de S. M.
" Imperial, e me daria officios de tal natureza que não só me
" exonerariam de toda censura, mas mostrariam o meu grande zelo.
" pelo serviço de S. M. Imperial."
Perguntei a Gameiro-ci se eu procedesse de tal maneira, o qu~ .
se pensaria de mim? A resposta foi, " Não. jaça caso do que
" diz L01·d Coch?-ane, 'V. estará no Bmzil e elle em InglatmTa, e eu
" tomarei sobre mim as culpas e a 1·espo~sa.bilidade." Deu-me até ·
ú noite para pensar na proposta, e se eú n'ella não consentisse,
disse tinha outros meios para fazer que a Pimnga desse á vela.
Exigiu álem d'isso que guardasse n:isto segredo de V. Ex?, 'pois
que se V. Ex~ o ·chegasse a saber viria correndo pela posta para
o impedir ; . acrecentando que, se eu consentisse, elle mandaria ·
numero sufficieute de homens em ·um barco de vapôr, com toda
a sorte de abastecimentos e provisões requeridas para completar
o nosso preparo, e que então tínhamos de partir immediatam"ente.
Esta profunda trama de Gamei'ro não U.evia .ser effeituada
como tramas Portuguezas o sam em geral, mas tinha. de ·ser
executada-por servir-me da sua expressão-de um golpe, antes
que ninguem podesse d'ella sapêr cousa alguma.
Com esta mando copia qa minha re(l11osta á~ propostas de
Gameiro, e uma carta representando o estado da embarcação.
Tenho a ho11ra de re·i:erar qu'e SOp!\
De V. Ex.
\
Obediente c~à.do,
JA~ SHEPFIERD.
I

\

Eis os expedientes !,lecretos de hum ho'mem que
era assás. insensato para dizer os segrédos do seu
Governo, ácerca da téneionada injustiça do Ministerio
Brazileiro para comigo--a despeito das estipurações
tres vezes ratificadas pelo proprio punho do Imperador, Mas em confiai-as ao Tenente Shepherd, o
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Enviado faltou á honradez não menos que ao senso
communs, não- . vendo que estava communicandó
projectos iníquos a um bravo ·e Jiel official, que não
perderia um instante até me dar conta de tudo. Eu
seria injusto para com a memoria do CapHão Shepherd se aqui não posesse a sua resposta por escrito
ás infames _propostas de Gameiro, da qual me incluía
uma copia na carta precedente.
_ Copia da minha resposta ás Propostas de Gameiro, mandada em
Portuguez,. e traduzida por Mr. March : ExcELLENTISBIMO SENHOR,
Em resposta aos desejos de V. Ex~ para éu me
pôr debaixo de suas· immediatas ordens, tenho . a dizer-lhe, que tive
esta nianhã carta· de Lord Oochrane, informando-me que_ recebêra
éommunicações de V. Ex~ de natureza tal que exigiam a sua
presença iminediata em Londres, ónde conta estar na Segundafeira proxima. Só isso-V. Ex~ ·entenderá bem-será bastante
para excluir inteiramente a possibilidade de executar os arranjos
que V. Ex~ deseja; sendo tal a ?eleridade dos movimentos do
Almirante que i'mped.em toda ésperança de effeitar os mesmos
arranjos.
sinto acrecentar, que toda a Ú,ossa gente deixou esta manhã a
embarcação em completo estado de motim, occasionado por não
ter recebido os ultimos dons mezes de pagamento, e: ·muito receio
qué seja agora mais dífficultoso que nunca o tripular a fragata- .
pois, em razão de se ter atrazado por tanto tempo aos homens o
pagamento, e deixando elles o navio sem ser pagos, vam ÍlTÍtados .
a tal -ponto, que nada hesito em ·dizer farám quanto possam para
impedir outros de entrarem a·servir na mesma fragata.
Tenho a honra de permanecer
De Vossa Excellencia
Obe~iente criado, ·
JAMES SHEPHERD.
Ex"~ S"~

MANOEL RoDRIGUEs GAMEIRO PEssôA.

•
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Em 29 de Outubro, recebi da Legação Brazileira
em Londres, novas ordens do Governo .Imperial,
datadas de 25 de Agôsto, 1825, para _voltar com a
Piranga ao Rio de Janeiro, e com estas preparei-me
a cumprir, notificando a Gameiro a minha promptidã,o
a dar á vela-pela carta que segue:-·
Londres, 3 de Novembro, 1825.
Tendo informado a V. Ex ~ no 1 ~ de Outubro, que
untes ele subir do :M..arunhão havia anticipado as resoluções Impériaes,
e tend o na minha carta de 24 feito saber álem cl'isso a V. Ex~ que
a Pimnga daria á vela para o Brazil no dia 10 d'este mez ou depois
d'elle o mais depressa que o ven'to permittisse, verá V. Ex~ qu_e nada
resta mais ~cumprir da Imperial dete~minaçã~, salvo se a Pi1·anga
es~ivesse prompta (do que 1muito duvido) para· o mar antes de dia
não-distante que hei fixado para a partida.
(Assinado) . COC~RANE E MARANHÃO.
Ex"~ SNJ~

MANOEI. RoDRIGUES GAJ,, miR() PEssôA.

Esta minha declaração de estar prompto a cumprir
\
com as ordens de S. ly.[. Imperial não cónvinha,
todavia, ·ao Enviado, nem se combin~va ~oni as
instruçõés que tinha do Ministerio Brazileiro, as
qüaes eram, sem duvida., que apenas fosse proclamada
a paz se de.fizesse de mirlj~ sem satisfazer ao que me era
devido-ficando a tenção de assim proceder cl~;tra pelo
que o Enviado, como se viu, tinha communicado ' ao
Tenente Shepherd (veja-se pagina 273). Em 3 de
Novembro annunciou-s 1e a paz entre Portugal e o
Brazil, e reconhecida ~,t independencia dó Imperio;
sendo, por essa, occasião, Gameiro creado Barão de
Itabayana, em quanto q u~que fôra o instrumento a

'I<..!.
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quem a ·paz, como · consequencia da consolidação do
Imperio, era principalmente devida - · tinha de ser
demittido ignominiosamente do se.1·viço !
Em 7 de Novembro-quatro dias só mente depois
do aíinuncio da paz-tomou Gameiro sobre -si a
execução do espurio decreto ministerial expedido
por Barbosa em 27 de Fevereiro de 1824, o qual
- tinlia ~jdo abrogado pelo Imperador, po1· via d() n.zesmo
Ministt·o ; em Julho seguinte, como preludio a ser eu
empregado na tranquillisação das províncias do N_orte.
Gameiro não .se aventurõu antes a me dar parte do
acto, receando que eu lhe resistisse-mas insultantemente mandou ordem aos ·o:fficiaes da Piranga, ·a
desprendel-os de toda obediencia:- ao men commando (" se desligão .de toda a subordinação ao
Exi.r~ SN~ Marquez do Maranhão '!), injustificavelmente assim terminando os meus serviços-quando
eu estava a ponto de voltar, obedecendo á ordem
do Imperador. Eis aqui a ..mencionada órdem de
Gameiro· " Ao Capitão SHEPHERD, Co_mmanddnte da
Pirànga," recusando-lhe ainda suppri~en~QS _ em quanto
eu conservava o commando : (Copíâ.)
Tenho recebido os do~s Officios que V~ S~ me dirigiu em data· de
4. do corrente mez, remettendo-me ao mesmo tempo tres relações de
varios artigos que se fazem percisos para essa -Fragata, e quanto me
cumpre dizer-Ih~- em resposta he, que p,ersisto· na resolução que
hei tomado de não fazer Supprimento algum a essa : Fragata em
quanto ella não estiver debaixo das ordens immeàiatiÍs dest~
Legação ; e somente a considerarei nesse caso, quando ' receber
hum .Offició assignado por V. S., e por todos os Officiaes, declarando que, em . cumprimento ·das ordens de Sua . Magestade
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Imperial contendas nas duas Portarias de 27 de Junho e 20 de
Agosto p. p, se põem todos á disposi9ão desta L egação, e se
desligam de toda a subordinação ao Ex:'"~ .Marquez elo .Maranhão.
Deos guarde, &c. ~ondres 7 de Novembro, 1825.
lllm? sn.r Capitão SHEPHERD.
GA.MEIRO.
(Assinado)

~lI

Como isto foi feito sem o menor motivo existente ·
ou designado, não :ficava duvida em meu espírito de
que Barbosa e os seus collegas no ministerio haviam
instruido a Gameiro para me demittir do serviço
assim que a paz fosse effeituada; verdadeiramente,
elle tinha d'isso informado o Capitão· Shepherd pela
carta assima citada. O resistir a tal medida-bem
que insultantemente assim tomada-em presença da
Imperial ordem para regressar, era inadmissível,
pois á consequencia inst~ntanea seria uma vergonhosa
bulha entre · a -maruja Brazileira e Portugueza da
Piranga, no principal porto de guerra da Gra~
Bretanha, com escandalo meu não menos que do
Governo Imperial. Niio ·tive rell\edio, pois, para
evitar este u~traje, sen~? submett~r~me , á depos~ção
forcada de mmha autondade como Comman!dante,('hfi
,.
~
em- " e e.
\,
Este acto do Enviado,- assentando sobre\ (! deliberada falsidade que Suia M agestade m·denára .aos
officiaes de me não obedecerem, não existindo .tal m·dem
em nenhuma das menciopadas Portarias-impediu-me
obedecer á Imperial determinação para voltar ao Rio
de Janeiro, porque, não sendo já reconhecido como
" Primeiro Almirante, e Commandante- em- Chefe
" da Armada N acionai," apenas podia ter acompanhado a Pimnga como passageiro, ou antes quasi em
I
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prisão; e ·a isso, fosse n'uma ·ou n'outra ·capacidade,
era impossível o submetter-me. Não estava inclinado
a pôr-me á mercê de homens que se tinham aproveitado de um decreto espurio para me · demittir-agora
que-a despeito da opposição d'elles-o destino do
lmperio · havia sido irrevocavelmente decidido pelo
meu contraminar de suas vistas anti-nac-ionaes, levando
a e:ffeito as intenções de S. M. Imperial.
Como agora se verá, Gameiro representou falsamente ao Governo Imperial, q~e eu tinha voluntariamente abando-nado o serviço ! bem que, da carta que
se acaba de transcrever-ordenando aos officiaes
" o desligarem-se de toda à subordinação a mim"-se .
vê ser este subterfugio, de me ter eu p1·oprio demittido,
obviamente falso. Não abusarei, pois, da paciencia
do' leitor dilatando-me sobre o ponto; baste dizer
que, não querendo voltar ao Rio como passageiro;
não me restava outra alternativa decorosa senão ·
entreg~r a fragata ao comando do official mais antigo,
o Capitão Shepherd; confiando-lhe todas as contas
de dinlieiros distribuídos para o serviço Imperial,
com os, documentos comprovantes d'ellas-tomando,
todavia, a precaução de mandar as . duplicatas dos
recibos passados pelõs officiaes á conta dos dinheiros
pagos pela Junta do Maranhão, e conservando os
originaes em meu poder, onde ainda permanecem, e
serám adduzidos na exposição de conta que formará o
capitulo final d'este volume.
Por estas contas-que os ministros Brazileiros
dizem haver ·nunca 1·ecebido-me deu o. Capitão Shepherd, sob sua assinatura, o seguinte reconhecimento .
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- · que ainda guardo; ci1jo photógrapho, juntamente
com 'os de outl;os docu.mentos importantes, ha sido ha
muito remettido ao Governo Brazileiro : Recebi de Lord -Cochrane, Marquez do ~aranhão, a chave da
caixa de ferro, ohde as listas das presas e os recibos pelos desembolsos dos dinheiros publicas ham sido" guardados durante o·
commandg de Sua Excellencia; a qual chave e caixa me obrigo a
entregal' fielmente ao contador-geral da marinhu de Sua Magestade
Imperial, ou á competente auto.ridade no Rio de Janeiro, de quem
pelas ·mesmàs tomarei recibo.
A bordo do navio de S. M-. I. a Pimngn, 12 de Novemb_ro, 1825.
JA8 · SHEPHERD.

O negar a Administração Brazileira as contas e
recibos assim reconqecidos pelo Capitão Shepherd, e a
aó.sencia de qualquer communicação minist~rial sobre
o assumpto, forma imput~ção indigna á memoria de
um brioso official, que depois morreu em acção C?mbatendo pela causa do Brazil. Era absolutameNte
impossível que o Capitão Shepherd,.tivesse feito outra
cousa que entregar aqurlles objectos, pois era homem
a cuja honra .se não ppdi.a pôr n_od0a. \\Ha ~~ó dons
modos de explícar o não haverem s1do enti;egues, se tal
succedeu: 1~. que Gameiro, ao ser a frag~ta eilt;regue
á LegaÇão, obtivesse f •osse da caixa ond~ qs papéis
e~tavam depositados, e os tirasse para justificar a
minha demissão, fazendp cahir sobre mim a imputação
de ter. me apropriado a · quantia-acto de \ q-qe o
Governo Brazileiro poderá julgar se elle seria capaz;
ou, 2~, que pela mesma razão elles fossem de proposito sonegados ou destruidos pelos ministros que
tão inimigos. meus hav:iam sido. A administração
1
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'Brazileira actual é felizmente coiD;pos~ta de homens de
outra estofa, e lhe cu,mpre instituir, por amor da
reputação nacional, a mais exacta ·busca das provas
documentaes adduzidas, pois ilÍnguem acreditará que
eU. sonegue documentos que não podiam senão justificar os meus actos.
E aqui ~ermitta-se-me notar, que as provas
documentaes adduzidas n'este volume confirmam
a historia, e não a historia os documentos. Se
alguma duvida se posesse á sua validade ou
fidelidade, aqui · mesmo 1·equeu-o· ao . Governo do
Brazil o ·nomear uma Commissão, ou autorisar a sua
Embaixada; para comparm· os·e,vtractos com os orig.inaes
em~ meu. ·poder, de maneira que não possa haver
duvida ou questão .. de sorte alguma sobre os mesnios.
O meu objecto em produzil-os agora é, que não
desejo desc-er .á cova com calumnia, lançada sobre
mim por homens, que, ao começar da independencia
Brazileira; foram uma desgraça para o Imperio não
menos que para mim; honiens que não só proseguiam
sua vergonhosa linha de conducta para comigo ~ue
lhe não podia resistir,-mas para com S. M. Imperial,
-que, por semelhantes praticas, foi eventualmente
desgostado até O ponto DE ABDICAR O SEU THRONO
E ABANDONAR _o PAiz-a:o qual tinha dado unia das
mais livres Constituições existentes-inaugurada ao
som do Imperial clamor, "Independencia ou morte."
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CAPITULO XIII .

SOU ,DE~l!T'fiDO DO
l\IENTO

ALGUM

AGRADECIMENTO S
COMO

..

SERVIÇO
DOS

GOVERNO

RECUSAM-ME

RECENTE

.

SOBRE
'

\

BRAZILEIRO-SEM RECONHECI·

SERVIÇOS-INCONSISTENCIA

PRECEDEN~'ES-AINDA

DESERTOR-E

COMMISSÃO

PELO

MEUS

A

D'IS'f O

COM

OS

QUE DEMITTIDO , SOU PROCESSADO

TODA ' COMPENSAÇÃO-RELATORIO
MATÉRIA-REPRESENTAÇÕES
.

DE

FALSAS-

-l\XAS OONCLUSOES EM P AR'f E VERDADEIRAS-AS MINHAS PATENTES ORIGINAES
I

NUNCA

REVOGADAS- ASSUMPÇÕES

DEMISSÃO-MINHAS
PAGA-SE-ME

MENOS

I

.

NÃO-VERDA"iJJHRAS

.

QUANTO Á

MINHA

RECLAMAÇÕES FUNDADAS NAS PATENTES ORIGINAESDE '

METAD~I

DO

.

INTERESSE

DEVIDO--OPIN•IÕES DE

BRAZILE!ROB EMINENTES A ESSE JIESPEITO-RECONHECEM-Sll
'fARDIAMENTE
I
.
OS MEUS SERVIÇOS-NENHUM ACTO MEU OS TINHA INVALIDADO-A DOAÇÃ'O
DE TERRAS NÃO

.

I

11i CONFIRMADA·-PROJ\IESSAS EM RljLAÇÀO AO OHILI NÃO

CUMPRIDAS-A TUDO TENHO DIImiTO AINDA.

I

--

_\

I

\I

Assim demittido se:m ceremonia €to servico
>
Imperial-por ·ordem, E;em duvida, do 1Ministerio
Brazileiro ao seu Enviado
em Londfes,-Jui
I·
sorpreso alguns mezes depois de receber _ uma
carta do Governo Imperial, datada _ de 21 de
Dezembro, 1825, e assinrda " Visconde de P~rana
guá," informando-me de que S. M. Imperial tinha
mandado suspender todo meu soldo e outros
pagamentos que podesse requerer, até eu voltar ao
Rio de Janeiro a justificar-me e dar conta da
minha commissãQ-send9 isto agora .álem de meu
1
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ppder, quando tinha sidQ privado do commando,
e a fragata em que viera para Inglaterra havia
tornado, por ordem do Enviado, pa!a o Rio de
Janeiro. _
Sem me dar tempo, assim mesmo, para fazer isso,
recebi outra carta da dita autoridade, datada
em 30 de Dezembro, contendo a minha demissão
formal do serviço-·-mostrando isto que Gameiro
tinha instrucções previas para proceder da maneira
referida no -ultimo capitulo.
Eis aqui o officio demittindo-me· do commando da
Marinha, e do posto de Primeiro Almirante:( Retmduc~ão.)

Informado ·Sua Magestade o Imperad'or do que V . .Ex~ expoz
no seu officio N~ 300, datado de 5 de Novembro ultimo, foi servido
determinar que V. Bx~ cumpra as ordens que j á Ih~ foram transmittidas por varias vezes, e de mais, em conformidade da ordem
de 20 do corrente; do quo incluo copia, deverá voltar a esta Côrte,
onde é necessario que dê conta da Commissão que se lhe confiára.
Muito se admira Sua Magestade que, depois de ter levado a
fragata Piranga a um porto estrangeiro, é alli ter ficado contra
· a vontade do Barão de Itabayana, V. Ex~ adaptasse a extraordinaria
resolução, não só de abandona1· aquella· j1:agata, mas tambem de
1·etira1·-se do serviço do Imperador, sem ter voltado a ~ar conta dos
seus procedimentos antes de se demittir do cornrnando das jo1·qas
navaes, e do posto de Primei1·o Alrnimnte da Armada Nacional e
Imperial. O que tudo communico a V. Ex~ para sua intelligencia
e execução . .
Deos Guarde a V. Ex~. Palacio do Rio de Janeiro, 30 de
Dt3zembro, 1825.
(Assinado)
VISCONDE DE P.ARANAGÚÁ.
Ao Marquez do Maranhão.

Por este extraordinario documento é claro haver

"
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Gameiro escrito ao Goyerno 1mperial a mesma
falsidade, de que se tinha .servido . quando tratou de
seduzir o T~nente Shepherd afim de abandonar o
seu dever para comigo como seu Commandante-em~
Chefe ; isto é, que eu tinha voluntariamente deixado
o serviço, por isso que, havendo o ·Tribunal de ·
Almirantado condenado-me em .e.60,000 de p1·çjuizos,
eu não me ·at1·evia a voltm· ao Rio de Janei1·o ! a pesar
de eu lhe ter dado parte de estar prompto a dar á vela
na fragata. A natureza J esuitica da precedente carta;
prova amplamente o seu objecto e motivo. Não me
demitte-mas chama-me que venha para ser.demittido!
tendo cuidado, todavia, em tratar-me de " Marquez
" do . Maranhão/'
eI não. de Primeiro
Almirante,
.
.
mostrando com isso es~ar - eu já demittido ! Como
não pode haver equivocação sobre a intelligencia do
documento, não vale a p ena discutil-o-sendo a razão
porqu~ o adduzo mostr~r! que não só fui demittiqo
por Gameiro, mas pouc,:o mais ·de , um mez depois
pelo Governo Imperial mesmo; o <·q~~tl durante trinta
an~os reiterou_ em respesta ás minllas. 'ecla~~ç~es
mmtas vezes mstadas--que eu me tzn~a demztttdo
-a mim abandonando o sefviço por min!t'à p1'opria
vontade!
\
· ·
·\
.
Nem uma palavra de Teconhecimento se me deu
jámais por haver salvado segunda vez o Imperio de
se desmembrar, bem qu~ este serviço fosse inteiramente e!tra-official, n~~o fazendo parte do meu
contrato com-o Governo Brazileiro o abater a revolução, nem o tomar sobr·e mim a responsabilidade e
difficil trabalho de reduzir metade do Imperio á
1

\

1
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obediencia que tinha;talvez não serri causa, repudiado
-tomando sobre mim ao · mesmo tempo, de necessi-dade, o·manejo de tudo. ·Tinha feito.isto por urgente
· instancia de Sua Magestade Imperial pessoalmente,
em face: da decisão do Tribunal de Almirantado para
que se não fizessem mais presas dentro de certa
distancia da praia ;' de sorte que não podia do
bloqueio resultar beneficio, publico ·ou particularoccasionado pelas operações ela guerra; e com tudo
eu tinha direito a esperar ainda mai$ agiadecimentos
e mais liberal quantia de compensação em · caso de
successo, doque pela primeira expedição. Nem uma
palavra ele reconhecimtl_nto nem um xelim de remuneração por talserviço jámais foi dado .até o dia de
hoje, ainda que tratamento semelhante salta aos olhos
no mais evidente contraste com o reconhecimento
e hon'ras Imperiaes - · com os agradecimentos da
Administração-e com o voto da Assemblea Geral,
·por haver expellido na primeira expediÇão inimigos
nem metade tão formidáveis como eram as facções
revolucionarias -com quem tive a contender nas
províncias do Norte. .
Nem ·no Brazil nem na Inglaterra fizéra eu co usa
alguma para perder o direito ao cumprimento. das
condições explicitamente declaradas nas Imperiaes
patentes de -26 de Março, e ele 25 de N oveinbro, 1823.
Sua Magestade Imperial havia por todo esse tempo
manifestado a sua approvação de meus zelosos
esforços pelos interesses do. Imperio-designando-os
como '' altos e extraordinarios serviços "-e desejava
que eu tivesse a mais ampla remuneração; havendo,

·"
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álem de conferir-me todas as honras que .podia ·dar,
feito-me uma concessão de terras, outorga a que a
facção Portugneza estrénua e effectivamente se
oppoz, e não só a isto, mas a toda outra recompensa
proposta por S. M. Imperial como remuneração de
meus serviços. · Sendo o fim cl'isto subverter o que se .
tinha effeituado por meus esforços, ainda que, sem
estes, a consequencia inevitavel houvera sido o
estabelecimento de governos locaes insignificantes
em perpetuo reboliço e revolução, em vez de um
Imperio inteiro no g.ozo de não-interrompido socego.
Tivesse eu connivido nas vistas da facção AntiImperial-ainda que só fos.se com deixar de P!estar
serviços extra-offi.ciaes,-·-houvera podido, mesmo sem
1
faltar ao meu dever co~o official, participa!· amplamente em seus favores; m~s por causa de minha
adherencia ao Imperador contra às suas maquinações,
usou-se efficazmente d'aquella influencia para me
privar até da ·recompensa ordinaria de meus · trab~lhos na causa da independencia. \
Assim que a privaçã.o compulsoria d.o meu commando. pelo Enviado Gameiro foi conhecidà no Rio de
Janeiro-onde, sem du~rida, era esperada-levantouse contra mim grande- clamor, como se o não voltar
eu fosse r·esultado de rfleu ptoprio acto. Poz-se a
imprensa. em movimento,
I e fez-se, todo . esforco
, .para
me desacreditar aos olhos do povo Brazileiro, a quem
a verdade do caso era cuidadosamen,te subttahida';
terminando tudo? ev~nt~almente, . por uma farça de
pr~cesso em minha ausencia, depois de terem-me
me defender. N'este processo fui
impossibilitado de
'
.

..

;
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accusado de conturnacia'"r"estigmatizado por desertor,
ainda que, como se acaba de ver, formalmente
dernittido pelo ·Governo, · confirmando a minha
demissão dada pelo Enviado na Inglaterra-e não só
isto, mas fui declarado pelas creaturas da administração na Assernblea N acionai, merecedor de castigo
corno desertor! Tal foi a minha recompensa po~
haver primeiro consolidado e depoi~ preservado o
Irnperio do Brazil.
Não sonhando jámais que a Administração podesse
tirar assim vantagem do acto de _.seu Enviado-em
.
10 de - Fevere~ro, 1826, saquei letra sobre o Governo
do Brazil pelo resto do meu soldo até o tempo da
minha demissão por Itabayana. Recusou-se pagar
e foi protestada a letra, assim como outra sacada
posteriormente.
Esta conducta claramente indicava as tenções
da Administração de nada me pagar, agora que me
· tinham demittido do serviço. O ter voltado então
para proseguir minhas reclamações com juizes taes,
houvera sido um acto de tolice, senão de insania;
sendo a minha s.ó alternativa dirigir rnemoriaes ao
Imperador, o que fiz por muitos annos successivos
sem effeito algum-dependendo. infelizmente a execução da vontade Imperial da decisão de seus
ministros, os quaes, pouco mais de cinco annos
depois, parte forçaram,.,. e parte desgostaram Sua
Magestade a ponto de fazel-o abdicar em favor de
seu filho infante, D. Pedro de Alcantàra, actual
Imperador do Brazil ; comrnettendo a tutoria da
~ua família · a José Bonifacio de Andrada, que,

..
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como eu, tinha sido forçado ao desterro pelo odio dos
mesmos hoJ?ens qué . tão acerbamente me _ haviain
perseguido, mas que reeebêra licença de voltar ao
Brazil; d'onde nunca devêra ter sido desterrado.
Por mais de vinte annos de continuo mandei
requerimentos aos Governos Brazileiros, mas de. .
)Jalde. Finalmente .a ·Administração que tão ácremente havia exemido seu odio contra mim passou,
e tornou-se evidente a Sua presente Magestade
Imperial, : e ao povo ;Brazileiro, que eu tinha sido
trata~o mui tergonhOsamente.
Quasi ao mesmo
tempo chegára eu felizmente a corive:qcer o Gov~rno
Britanico de que o vituperio por tantos annos
amontoado sobre mim era des-merecido ; e , .L ord
Clarendon tomou ~fficazmente a peito a minha
causa, ass!m como 9 Honoravel Mr. Scarlett,
Ministro Britanico no Rio de · Janeiro; .dando-se
estes excellentes personagens o trabalho de. investigar a matéria, favor -que eu tinha em vão
sollicitado de cada um de seus prêd~cessores; ainda
que, se antes se me tivesse feito essa graça, houvera '
isso tido o e:ffeito de . explicar a m.i nha conducta no
Brazil tão satisfactori~mente como espero , este
volume a tenha . explic;ado ao leitor.
O resultado d'isto foi nomear o Governo Brazileiro
uma commissão, para in<lagar o caso da _esquadra em
geraL Eis aqui u_m extracto do seu relatorio, na
parte qüe a mim toca :-(Retmducgão.)
LORD COCHRANE._
O primeiro em categ~ia e.t jtulo é segurâmente · Lord Cocln.:_ane,
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Conde de Dundonald, e 1\'Iarquez do Maranhão, Primeiro Almirante
e Commandante-em-Chefe da Armada Nacional dtirmite a Guerra· d~t
Independencia.
.
A fama dos serviços prestados por Lorcl Cochran~ no Chili, com~
Commandante-em·Chefe da esquadi·~ d'aquell~ Republica, iudu~iu
o Governo Imperial à convidai-o a aceitar commando semelhante
no Brazil, em quanto durasse a Guerra da Indepeudencia, com
promessa das mesmas vantagens que elle alli gozava.
Aceitando o convite, foi nomeado, pelo decreto de 21 de Março,
de 1823, com o soldo de 11,520$ réis, sendo o mesmo que tinha
no Chili, conferindo-lhe, por communicação da mesma data, o
éommando da esquadra que se estava equipando no porto d'esta
cidade; e por decreto de 23 ·ae Fevereiro, de 1824, o commando
em chefe das força.c; navaes do- Imperio durante a . Guerra da
Independencia. ·
.Foi depois decretado, em 27 ele J uuho, 1824, que elle gozaria
o dito soldo por inteiro em quanto coütinuasse no serviço do
Imperio; e em _caso que não ·desejasse continitar n'elle depois da
Guerra da Independencia, metade do dito soldo como pensão,
a qual, em caso de seu fallecimeuto, reverteria a Lady Cochrane.
Finalmente, por um ~ portaria de 20 de Dezembro, de 1825,
decretou-se que todos seus privilegias e dirt;~itos fossem suspendidos,
e foi demittido por decreto de 10 de Abril, de 1827,
Pede a justiça que reconheçâmos (diz a Commissão) que os
serviços de Lo~·d Oochrane no commando ela esquadra, poseram fim
á guerra mais depressa doque se esperava; porem, se foram grandes
os seus serviços, é impossível desconhecer que actos inqualificaveis
e arbitrarias do mais ousado atrevimento foram commettidos por
elle e pelas embarcações debaixo do seu commando, causan~o ao
Thesouro Nacional perdas enormes, particularmente pelas graves
indemnisações de um numero infinito de más pr~sas, que foi
obrigado a satisfazer ; e pede a verdade o declararmos, que se as
reclamações pretendidas foram suspensas, a culpa foi sua inteiramente, por ter desobedecido ás repetidas ordens do Governo
Imperial, que lhe mandavam voltasse a esta Côrte ·a dar conta da
sua commissão, aggravado isso pelo crime de se ter ausentado do
Impefio para Inglaterra com a fragata Pimnga, e alli ter permane-
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ciclo . com a dita fraga to., não obstante as reltero.çlas ordens do
Governo Impel'ial, por mais de .dous annos, pretendendo que não
tinha recebido as ditas ordens, as quaes a final se mandou lhe fossem
c?mmtmicadas pelo Ministro Brazileiro residente em Londres.
Tudo isto é amplamente provado por diversos documentos
officiaes, alguns elos quaes sam do proprio , reclamante, justificando
isso a suspensão dos pagamentos reclamados, não menos que o "
crime de sua obstinada desobediencia ; e mais ainda, na verdade,
pela indispensavel obrigação que tinha de dar contas das quantias
que recebêra em razão das presas para distribuir á esquadra debaixo
do seu commando, obrigação que elle mesmo reconheceu em sua
carta ele 5 ele Novembro, 1825, onde diz, " mandarei ao GovernÕ
" Imperial conto. do dinheiro recebido de S. M. Imperial para
" distribuir á ms.rinhagem, assim como outras sommas á conta dos
" t omadores."
T endo traçado este esboço relativo aos serviços e excess~s de
L ord Cochrane, procede 1agora a Cómmissão a discutir as suas
reclamações.
Pri.meiro,-Seu soldo anm1al é de 11,520$ réis, que ·lhe foi
devido do l? . de Agosto a l O. dp Novembro de 1825, quando deixou
o S\3rviço do Imperio. Funda o reclamante o seu pedido no decr~to
de 21 de Março, 1823, additado e confh-mado em 27 de Julho, 1824_.
Diz o segund? decreto,-" Hey por bem, ovvido o meu Conselho
" de Estado, determin~r que b'dito Marquez do Maranhão receba,
" em quanto estiver no serviço do Imperio, o soldo da sua ·patente
" (11,520$ réis), e em caso de não querer continuar n'elle \ depois
" de terminada a presente 1uerra, metade do dito soldo, \como
pensão, fazendo-se esta ~xten siva por sua morl;f:l a L ady
" Cochrane." Sendo tão . positiva a dita determinação q ue á ~ista
d'eUa· a Commissão declara, não poder eximi1·-se de con.finnm· o
di?·eito do reclamante ao pro111-pto pagamento da pensão qf'é lhe é
devida.

N'este relatorio ha muitas
inexactidões.
Diz-se
I
.
,
que quando eu estava np Chili aceitei " o commando
" Brazileiro durante a guerra da Independencia"
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sómente.-" Viesse ocupar igual conimando no Brazil
" em quanto 'durasse a Guerra 'da 'Independencia."
Isto é c0ntrario ao facto, 'como se verá no primeiro
capitulo d'este volume, ond·e se apresentam, tanto o
convite para aceitar o commando, como a minha
aceitação condicional do mesmo. . Repetindo as
formaes palavras do convite, " Aban'donnez-vous,
" Milord, â la reeonnaissance Brésilienne- à la
'' munificence 'du Prince-à la p1·obité sans tache de
" l'actuel Gouvérnement-on vous fera justice," ~c.
~c. Nem foi " munificencia de principe "-·-nem
" probidade ministerial"-J?.em " comrrium justiça,"
o demittir-me do serviço sem os emolumento& da
minha profissão estipulados, ou mesmo os atrazados·
do meu soldo, isto no momeuto em que acabava
de estabelecer-se a tranquillidade como êonsequencia
de meus esforços, e n'isto concordou a decisão da
Commissão; ainda que devêra ter acrecentado, como
era bem sabido, que o meu commando, no Chili tinha
sido sem limitação de tempo, e por tanto o meu
commando Brazileiro, corno se exprime nas patentes
Im:periaes, não foi aceito debaixo de outras condições.
A opinião assim a, exprimida pela Comissão, · só podia ·
ser dada para justificar o decreto espurio de Barbosa,
em virtude do qual; ainda que tornado irrito por
S.. M. Imperial, Gameiro me demittirá, limitandoaquelle decreto-sob o pretexto 'hypocrita de ine fazer
favor-os meus serviços á guerra, depois que esta
jJra· terminada por meus esforços ; sendo o fim d'isso
·desfazer-se de mim, e fugir assim a condenar as
presas tomadas pela es~uadra. Com tudo, as pro·
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messas a mim feitas no Chili, foram mui honradamente admittidas por S. M. Imperial.. e pelo seu
-primeiro Ministerio-e foram de mais a mais duas
vezes confirmadas por paiente Imperial, referendada
pelos Ministros, e registrada nos Archivos Nacionaes.
Estas patentes nunca foram tornadas .i1·1·itas por acto ..
algum meu, e. a pesar d'isso es.tam ainda até hoje por
cumprir suas solemnes estipulações.
.
A Commissão queixa-se de que se fez sofrer ao
Thesouro " perdas enormes pelas indemnisações
" de Úm infinito numero de más presas, que foi
" obrigado a satisfazer.'~ Nego que . houvesse uma .
só má presa, sendo todas sem excepção tomadas
violando o bloqueio, ou tendo registros, tripulações,
e donos Portuguezes:
Mas,
ainda que más tivessem
.
I
sido-a estipulação de Sua Magestade, por sua
_pro_pria letra (veja-se ~agina 124), · dispunha' que
13enam pagas pelo estado 1• O facto era, como nestas
paginas fiça provado for1a de contradicção, que foram
restituídas pelos membros ·Portug-qe,zes do Tribunal
de Presas a seus prqprios amigo~' e ,parentesconstituindo isto só a .illegalidade d~s presas.
I
. Algumas-como no casC? da. carga do Pomb~nhoforam entregues a pessqas que não tinham . somhra
de direito a ellas. A ~~squadra nunça recebeu um
xelim á conta d'ellas.
Declara, tambem, a1 Commissão que eu fui .
demittido do serviço em 10 de Abril, 1827; tendo
eu a . carta de Gameiro, demittindo-m!'J em 7 de
Novembro, 1825_, e a pm·taria do Governo Imperial, .
demittindo-me, em 30 de D~zembro, · no mesmp
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anno ! Esta renovada demissão não era mais que
repetição das primeiras demissões injustificaveis,
nada acrecent'ando á for~à d'ellas, e nada tirando á
sua injustiça.
A impútação do " crime de desobediencia Ôbsti" nada" ha sido tão plenamente refutada n'este
volume, que ·é :desnecessario dar uma palavra mais
de explicação.
Finalmente, decidiu a Commissão que " o acte
" Imperial de 27 de Julho, 1824, é tão.. positivo que,
" á vista d' elle ,a mesma Commissão declará não
" poder senão · confirmar o direito do t•eclamante ao
" prompto pagamento da pensão que lhe é de~ida.';
Porem se os membros da Comm~ssão tivessem -·
examinado mais estreitamente este acto de .Sua
Magestade, juntamente com a carta explanatoria de
Barbosa, que o accompanhava, teriam visto, que
o decreto de 27 de Julho de 1824, não só era
ad<!itivo ás paten~es Imperiaes, mas admittia ser .
confirmatorio d'ellas, por Barbosa mesmo, não obstante
seu espurio decreto, invalidado por S. M. Imperial,
procedendo-se pore~ depois injustificavelmente conforme a elle (véja-se a pagina 157).
Se algum direito eu tenhó a reclamar qualquer
cousa pelos numerosos e importantes · serviços ·que
ao Brazil prestei, é fundado nas patentes ot·iginaes
que me foram , concedidas . por Sua Magestade
Imperial, sem limitação quanto a tempo, o qual
solemnemente declaro não foi mesmo mencionado
- e muito menos estipulado - como as mesmas
patentes provam. O decreto concedendo-me mel<)
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soldo como pensão, " em ' caso de ~u ·não querer
'~ continuar no serviço," nada tem comigo. Eu nunca .
deixei o serviço, mas-como foi admittido por
Gameiro mesmo, em sua~ negociaÇões com o Tenente
Shep·herd- fui muito injustificavelmente, e por
falsidade voluntaria, lançado fom d' elle, afim de'·
absolver a administração dos direitos que eu tinha
sobre cento e quarenta navios, e uma vasta somma de
valiosa fazenda tomada em guerra legitima, por
expressa determinação de S~à Magestade.
i E porque se me não dá tambem compensação por
meus serviços extra-officia~s em abater a revolução
nas rrovincias d~ Norte, acto-ou serie de actos-- na minha estimação, de muito maior importancia e
difficuldade doque a expulsão da esquadra e exercito
do Brazil têm
Portuguezes ~ Todos osI historiadores
.
fallado em alto elogio da minha execução d'esta
quasi impraticavel tarefa-mas em combinação com
a ·mentira infame, deriyada .do qor erno, que, para
meu proprio beneficio pe;ssoal, eu roubará o Thesouro
no Maranhão em 106,000 duros; ainda que no
capitulo final eu hei de üinprimir po1· extenso o recibo
de cada official debaixà do . meu commando pelo seu
quinhão do dinhei1·o t01·1nadó pela Junta, acHando-se
ainda agora em meu poder os recibos originaes, para
inspecção do Governo Brazileiro, ou de qualquer
commissão ou pessôas que possa escolher ou nomear
para o e:ffeito. i Nada yaliam estes serviços, precisamente quando metade d? Imperio se tinha declarado
Republicano ~ i Era a minha recusa çle_ aceitai· do
partido revolucionaria em Pernambuco uma peita d~

-.'
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400,000 duros, o àcto de um homem que depois havia
de portar-se como falsamente se me imputou 1 O
Governo Brazileiro não pode recusar-se a inspeccionar
ou autorisar a inspecção dos originaes dos documentos
contidos n'esta narrativa, e se n'isso consentir, não
tenho susto de que a honra nacional deixe de ainda
fazer-me justiça.
Não é justiça ter-I)le sómente julgado a pensão
assima dita-mesmo se admittissemos o que <;>s
membros da Commissão assumem, que eu deixei
o serviço de meu proprio acordo-porque aquella
quantia é menos .de metade do · juro simples da
somma de que pelo espaço de trinta a~mos eu
fôra-como elles proprios admitem-privado injustamente. Isto poderá ser modo barato de satisfazer
encargos, mas não é cónsistente com a honra de
uma nação o demmar assim suas obrigações pecuniarias, e pagar então o capital ;com mer],os de
metade do juro! Estou seguro que ao datem
aquella sentença-que admittem ser inevitavel-os
membros da Commissão inadvertidamente perderam
de vista esta obvia verdade.
Permitta-se-me referir o Governo Brazileiro ás
.opm10e~
offi.cialmente registradas de honrados
indivíduos na ·Commissão, ou Secções, ao commentarem sobre ésta muito inadequada recompensa
,que me ia ser dada depois do lapso de trinta
annos de vituperio desmerecido, que houvera
precipitado em prematura cova qualquer homem
a quem a consciencia de rectitude não alentasse.
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· ALVES BRANco E HoLLANDA declarou, que " em
" commep:wra9ão dos beneficios que o Brazil recebêra de Lerd
" Cochrane, não se podia concluir senão que devia ser pago cjlt
•i somma total q1te 1·eclamava, para o que a 'Assemblea _
Geml' devia
" pedir um credito."
O SENHOR HoLJ.ANDA CAVALCANTE, tomando em consideração o
requerimento de ··Lord Cochrane, era " inteiramente da opinão "
'' exprimida pelo Senhor Alves Branco-que Sua Ex~ assim como
" outros, deviam receber por inteiro a quantia reclamada." .
o· VISCONDE DE 0LINDA, no Conselho d'-Estado deu como seu '
parecer, que " Lord Cochraue seja pago das varias quantias que
" requer. Repetiu a sua opinião que só esse proceder era con" sistente com a dignidade do Governõ, e com os serviços _
" do Almirante. Elle . (Visconde de Olinda) bem se lembrava
" dos grandes serviços de Lord Cochrane, e estes não deviam ser
" depreciados por masquinhas ommissões imputadas. Pareci~-lhe
" pouco conforme á digni<iade do Brazíl, entrar, a tal distancia de
" tempo, em questões de dinhevo. com uma pessõa a quem' tanto se
" devia."
o VISCONDE DE PARANÁ, .. err de opinião que nenhtmia responsa.. bilídade pelas presas 1·ecahi~. nos ojficiaes que . as tinham jeit~,
" procedendo elles debaixo das onlens elo Governo, que tomou essa
" 1'esponsabiliclade. sob1·e si. Que este era o pon~o de vista em que
" ajustiça pedia so olhasse a materia, e que meen;no o livramento de
" muitas presa.S se podia attribuir a mudança de _politic'a minis{e1·ial."
O SENHOR ARAUJO VIANNA. " Não ha precisão ·d e continuar
" suspendendo o soldo de Lord Cochrane. Elle devia ser pago em
" remune:t;~ção de serviços importantes, cujos beneficios por nenhl!m
" procedimente subsequente de Sua Ex~ foram minorados."
" Era a opinião do Conselh9 que a pensão de Lord Cochrane
" devia ser paga, não obstante qualquer questão quanto á limitp.çãõ de
1'.
Inas contas d as mesmas. "-vorrew
n
.
" presas ou quaesquer d e.mtos
Mercantil, de 29 de Agosto, 1854.
SI·~NHOR

E com tudo, não ob;stante estas expressões de
opinião, decidiu-se pagaf-me menos de metade do
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j.uro d'essa mesma limitada somma que se admittiu
ser-me devid~.
Os membros da Commiss~o confessam no Relatorio
precedente que a minha prompta q,nnexação das
províncias Portuguezas foi inesperada, e só isto os
devia fazer reflectir- antes de me designarem o pagamento . de menos - que metàde do interesse ·do meu
proprio dinheiro, demoTado por :10 annos-retendo
o Governo do Brazil o principal-:-sendo a somma
recebida, em réalidade, insufficiente para liquidar os
encargos que eu tinha por necessidade incorrido
durante os trinta annos de descuido em satisfazer
minhas reclamações-admittidas agora como indisputaveis. A. admissão d'el1as envolve o . facto, de
· que a ·" inesperada" expulsão da frota e exercito
Portuguezes ·fori·ou ao Brazil milhões de du1·os em
expedições militm·es e navaes contra uma potencia
Europea organizada, qU:e só requeria tempo para
completamente desafiar quaesquer esforços que o
Brazil r mesmo se achasse em condição de fazer. Era,
effectivamente, questão de annexação "prompta," ou
nen~mma, e foi tal consíderação que me impelliu ás
medidas extraordinarias adaptadas para intimidar o
inimigo, na ausencia de meios para expulsai-o á
força. Porem i será generoso recompensar serviço
de tal ad~ittid.a importancia, com dar-me .menos que
ametade do juro de uma somma-reconheciâa como
direito que não _podia por mais tempo negar-se?
i Não é ingeneroso excluir-me do meu quinhão do
valor de presas tomadas . na primeira expedição, a
pesar de achar-se uma junta de presas n'este momento
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em sessão no Rio de Janeiro . para ' cbnsiderar as
reclamações de officiaes e gente, nove~decimos ~os
quaes ·mon·eiam já 1 i Não é ingeneroso tet-me
empregado no serviço extra-professional de abater
a revolução e a anarchia nas províncias do Norte,
e quando' a missão se achou felizmente cumprida, ··
ter-me demittido do serviço Imperial sem a menor
expressão de reconhecimeúto ou a mais leve
recompensa 1
Mas, por não fallar de generosidade-i é prudente
assim obrar 1 . " O que fôr moralmente inj~1sto não
pode ser politicamente acertado"-diz Burke. O
Brazil espera, sem duvida, que outras nações guardem
com elle fé, e não 1 é prudente da sua· parte dar
precedente de faltar á rfé nacional. O Amazonas
é rica presa, e pode · vir um . dia a ser contestado.
i Que resposta teria a d~1~ _o Brazil a uma potencia
que podes_se tentar apoderar-se d'ell~, arguindo ·que
o mesm~ Brazil tinh~ q~ebra~tado ~t com os que lhe
de1·am tztulo a este no, q mats magnífico na face da
terra, e que por tanto se escusa também gu~rdà.r fé
. para com elle Brazil 1 Havia de atrapalhar diplomaticos o responder a tal pergunta.
Do que se tem .adduzido n'este volume, deve ficar
sendo claro a todos os qu13 o tenham lid_o co.m attenção
ordinaria, que o Brazil está obrigado ainda hoje em
honra a cumprir as· estipulações originaes solemnemente pactuadas comigp, e duas vezes garantidas
pela assinatura do Imperador, com todas as ratificacães e formalidades usuaes nos paizes civilisados.
'
I
.. .
Isto. reclamo eu individua ~mente; . e de mais-conjunta-
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mente com a · esquadm-o meu quinhão do valor de
presas concedido aos tomadores por decreto Imperial,
sem cujo incentivo de- costume nem eu, nem qualquer outro official, ou homem do mar estrangeiro,
era provavel entrar no serviço. A minha reclamação
individual, isto é, o soldo estipulado nas patentes
impériaes, foi ajus-tado .sem limitação quanto a
tempo, como é claro da expressão que eu o receberia
emba!cado ou não embarcado, " tanto em . te1-ra como
" no ma1'," quer dizer, " ou estando empregado em
" actividade ou não "-ou " em guerra ou em paz."
Não commetti acto algum por onde se annullasse
este direito, mas fui fraudulentame~te lançado fora
do serviço Imperial, como o caminho mais curto
para- desfazer-se de mim e de minhas pretenções ao
mes.mo -tempo. Não ·sam· isto asserções minhas, mas
sam as unicas deducções possíveis . de documentos
que ,têm um sentido, ·e esse incontestavel.
Reclamo, ·álem d'isso, as terras concedidas p·or
S. M. Imperial, com o dobre fim de ~onfe1~ir um
sinal de approvação nacional a meus . serviços, e de
maJ?-ter as altas dignidades a . que-com plena con:currencia do povo e legislatura Brazileiros- fui
elevado em recompensa d'aquelles serviços, . cuja
importancia e _magnitude eram recon}_lecidos por
todos. O terem-se-me- recusado -essas terras, depois
dos motivos dados . por S. M. · Imperial _para m'-as
conferir, foi um erro ~acionai que o Brazil não
devêra ter commettido, e que o mesmo Brazil ainda
agora devia ter c~idado de emendar ; por quanto,
com approvar as ·ãignidades conferidas, e negar os
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meios de sustental·as, veio a declarar serem suas
mais elevadas honras sem valor, títulos ôcos, de leve
estima para quem os dá, e nenhuma valia para quem
os recebe. Se essas terras algo houvessem custado
á nação Brazileira, podei·-se-hia allegar para não
concedel-as uma miseravel economia; mas até falta ··
esta 'desculpa. Qua~quer doação territorial que se me
fizesse podia .ser apenas uma fracção imperceptível
dos . vastos territorios, que-juntamente . com um
rendimento annual de muitos milhões : de duros-'meus proprios <::sforços, sem dispendio para o
Imperio, tinham acrecentado a seus domínios
" inesperadamente," como a Commissão nomeada p;:ua
investigar a minha r1clamação se creu obrigada· de
adinittir. · Se o Brazil préza a sua honra nacional,
não deve deixar que subsista sobre a mesma aquella
nodoa.
Pelo que respeita á somma que me é devida no
Chili, e pela qual, em cas.o de não ser paga, tanto
S. M. Imperial D. Pedr o I. como \~ seu Ministro
José Bonifacio de Andrr da fizeram .' ~es~'?nsav.el a
nação Brazileir~, a discuss ão na Assembleà1\N acionai
1
testemunha a validade da. reclamacão, que portanto
fica dependendo da generc~sidade não menos que da
boa fé do Brazil, por cujo ~ interesse§, de accordo com
as mais lisongeiras promel)sas, fui induzido a deixar
, , o Chili. Até hoje, o mesfo Chili não ha cumprido
as suas obrigações para"comj,go ; . a miseravel pitanç!1
de f:.6,000 que-por algpm processo ,q ue ~gora me
não metterei a indagar--elfe · fixou como ampl'a
remuneração ao homem qt:Le consolidou as suas liber1

1

1

..
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dades e as do Peru, sustentando-lhe a marinha á
sua propria custa durante a operação- não fazia
parte do que eu tinha direito reconhecido a reclamar
pela tomada de Valdivia ·e outros precedentE!s
serviços, em que não ha disputa. O pagamento
d'esta quantia (67,000 duros) o mais cedo possível foi
promettido pelo Director Supremo da· Republicamas até hoje a promessa nun~à foi. cumprida pelos
governos successivos de Chili. - Quanto a esta
reclamação, fundáda nas concessões de S. M. Imperial
que Deos haja e do seu Ministro, contento-me, como
.assima disse, de deixar a cousa á generosidade da
nação Brazileira. As outras; e mais importantes
reclamacões, requeiro-as como direito que nunca foi
anU:ullado, ~ que um stricto sentimento de honra
nacional não deveria por mais tempo evadir. Se
fosse evadido, a historia documentada de todo o
negocio eii:aah~ á vista do mundo-seja elle o juiz.
Não temo a sentença.
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CAPITULO XIV:.
PRO CLAMAÇÃO

PARA

PAGAMENTO

DOS OFFI CIAES E

MARINHAGEM-EXTRACTOS

DO LTVR Ó DIARIO EM PROVA DO MESMO PAGAMENTO-A, QUANTIA ENTREGUE

Á ESQUADRA DESEMOOLSADA-NEGAÇÃO D'ISSO PELO GOVERNO DO RRAZIL • .
-A

PESAR

·coMPLETA

DE
DA

BE

OFFIC!AES-RECIBOS
ULTERIOR
NOSSAS

FAZER

SERVIR

BOMMA, RECEBIDA

NO

COMO

SALARIO

DOS jOFFICIAEB-EXTRACTOS

CONFIRMAÇÃO-ATÉ

ADIANTADO-CONTA

MARANHÃO-PELOS
DO

RECIBO'B DOS

LIVRO

DIARIO

EM

Á. MINHA CHEGADA A INGLATERRA-TODAS

PRESAS MONOPOLIZADAS

PELO JJRAZIL-A CONDU.C rA DO GOVERNO

DO BRAZIL INJUSTIFICAVEL.

..

TonA · a disputa susp_itada pela Administração
Brazil~ira como pretexto para e~adir as · minhas
l'eclamações, ha· sido-como o leit'or agora sabeácerca da soinma de 2p0,000 duros," q~~ se {lemm
timndo-os . dos . productos de nossas p1·opri~s presas,
o que nada custou ao Govemo ; mas que se. .fizemm
sermr como substituto pelo adianto usuat de · sa-:
larios ! Tambem sobre uns 40,000 duros que Sua
Magestade ordenou se dessem pela fragata Impemtriz, que o Capitão Grenfell tomou no · Parámas que nunca fomm ;pagos, e de que por tanto
nunca dei conta. Fina~mente a respeito de 106,000
duros embolsados pelas autoridades do Maranhão,
como compromisso de quatro vezes essa quantia
1

I
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entregada generosamente pela esquadra para as
necessidades da província,
1823----sob promessa
de ser tornada. Qu~nto a todas as quantias,
allega-se que Eu nunca dera contas do seu gasto,
. e por tanto se me carregam em divida, como se ·
não s_e tivessem dispendido .
. Sobre o desembolso da primeira parcela de
200,000 .duros, já se disse o bastante para satisfazer
toda pessôa razoavel. As contas apresentadas a paginas
176 e 177, mostram que dos 200,000 duros postos
a -bordo no Rio de Janeiro, ficavã em mão um
balanço de 39,538 duros. Direi agora o que foi
feito d'esta somma. E primeiro adduzirei a seguinte
·proclamação ·: -

em

O Marquez do Maranhão, Primeiro Almirante, &c., &c. Faço saber:
Que achando-se aqui empregados muitos officiaes e marinhagem
que não estiveram pr~sentes, o anuo passado, á .capitulação das
aútoridades inimigas, e á apprehensão dos fundos e propriedade
.
Portugueza no Maranhão ; ,.
E sendo do interesse de S. M. Imperial, que todos os officiaes
e marinhagem que agora ·têm contr~buido á restauração da tranquillidade1 boa ord~m e obediep.cia a S. M. Imperial, recebam
. animação e premio ;
.
.
Por esta determino que sejam distribuidos tres mezes de pagamento
addicional, sem deducção, gonio gmtijicagão aos ditos officiaes e
marinhagem.
Dada sob minha assinatura,
hoje 8 de Fevereiro, 1825.

COCHRANE

E

MÁRANHÂO.

Eu não tinha, verdade . seja, autorisação para
fazer este pagamento extraordinario, mas ao mesmo
tempo, tinha a de S. M. Imperial para dedicar os

.~

.
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200,000 duros ao bom serviÇo da caúsa-dei:xando
claramente assim ·o desembolso á minha discrição ;
e esta me pareceu a mim ser propriamente exercij;ada
em recompensar os que tinham estado fazendo serviço
dobrado a bordo e em terra, na ardua tarefa de abater
e· comprimir a revolta e a anarchia. Por esté prin- '·
cipio, tinha eu préviamente dobrado a paga a alguns
dos offi.ciaes, sem cujas incessantes diLigencias, eu não
podéra ter effeituado a tranquillisação da província.·
É verdade que o principio por . mim adoptado era
opposto ao seguido pela Administração, que era de não
reconhecer nem recompensar estes serviços extraordinarios; mas procedimento semelhante ne~ se
accordava com o .n;teu juizo nem com a minha
discrição. 4-s quantias ' pagas, cor:i:w assima dito,
foram assentadas pela · maneira usual no livro.
dos pagamentos, reconhecido pela assinatura d~s
recipientes-àttestado
pelos
o:fficiaes-·-e, como se
.
I
referiu, devida.mente remittido ao G~rerno Imperial.
:Parei agora alguns ext~·actos do liv1'~ diario já citado
.
em referencià a estes e outros procedimento,s : . \

.

. J anei1·o 5, 1825. Sua Ex~ d.eix:ou em casa de He keth oá seus
I
\'
dous ultimos mezes de soldo, recebidos este mez, e tambem dous
mezes de solçlo pelo Capitão C)rosbie.: Deram·se a .out~~s offici.aes
e marinhagem dous mezes de pa!gamento.
' \
.
6. Empregado em reparti11 . o di~heiro em papel na caixa
pequena de ferro. Achou-se conte?' sómente 16,000 dw·os. (Era
tudo o que restava dos 200,000 duros recebidos no Rio de Janeiro.).
8. Tendo se pago aos officiars, a gente recebeu hoje .dous me:es
de pagamento.
·
..
9. Levou o Almirante a casa de Hesketh tres taleigas de duros.
(Cada uma contendo 1000 duros, resto do din_heiro que eu trouxéra
àe Chili, e que por tanto nada tinha com o Governo do Brazil).
I
-

3Q5
Fevereim 10.

Fez-se o terceiro pagamento · de dinheiro 'de
a Chiwley, Clare e Jannary. ·.
J L Pagou-se qinheiro de' presas a March e Carter.
·26. Pagou-se ao Tenente Shepherd 1,500 duros.
28. Pagoú-se ao Comissario, Éscrivão, e Piloto.
~argo · l. Pagou-se ao Cir,urgião Portuguez.
_3. · Pagou-se a conta de Coming, por mantimentos para os
navios.

pres~s

Os pagamentos assima, com outros desembolsados
em obsen~ancia da minha proclamação, foram todos
feitos pelo balanço dos 200,000 duros a traz mencionados, e 40,000 duros que haviam estado em meu
poder desde a tomada do Màranhão ; sendo esta
ultima somma a que eu n~cusára entregar ao tribunal
de presas no Rio de Janeiro, sabendo bem que seria
tornada a seus amigos e parentes · Portuguezes.
Feitos estes pagamentos, só ficaram restando alguns
poucos centos de dúros. Como estes 200,000 duros
eram propriedade. indisputavel da. esquadra antes que
fossem as,signados para distribuir-se áquelles a quem
pertencia-por esta só razão apenas ficava bem ao
Governo levantar duv:Wias sobre a sua deyida appli- ·
cação; por quanto bem sabia que se não fosse
distribuído, não se podia occult!:).r ·o facto aos Officiaes
e marinhagem, que não se )-10uveram submettido
socegadame11te a ver-me ficar-lhes com o seu dinheiro,
como sem vergonha se me ha impl}tad~. Não só foi
desembolsado o dinheiro todo-mas, como se disse,
foram as contas fielmente transmittidas ás autoridades
Brazileiras no Rio de Janeiro, o que se vê pelo recibo
~o Capitão Shep4erd, adduzido no presente volume
(pagina 289 ), photographado já faz annos, e transX
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mittido com um memorial ao Gôverno Bra.zileiro, o
qual, a pesar d'isso, em 28 de ·Abril, do presente anno
(1858), publicou em seu orgão <?fficial, o CmTeio
Mercantil, um relatorio sobre as presas feita~ durante
a guerra da independencia-excluindo-me de quinhão,
e fundando-se ém eu não haver entregado as minhas ..
contas. Eis aqui um extracto : (Depois de euumerar as p~:esas, e estimar o valor por grosso
em 521,315 duros....:_que não jaz um-qua1·to do montante ?·ealcontinúa a Com missão dizendo :-)
(Ret?·aducgão.) .
. A vista do que fica dito, parece que o Primeiro Almirante e
Commandante-em-Chefe da Esquadra desde o cosmêço até á
conclusão da guerra, til~ha direito a seu quinhão de toda~ as
P.resas-e assim o julgou a Co'mmissão a respeito do valor total,
montando á dita somma de 5;!1,315 $ réis até 12 de Fevereiro,
I
'
1824. D'aquella somma, -c01n tudo, devem deduzú·-se 200,000
duros dados ao Almirante á !coma do producto de p1·esas pa;~
ser distribuídos, o que se não vê po1· documento algum tà elle feito ,
Parece tambem pelo relato rio da Junta do l,\1aranhão, de 17 de .
Outubro, .. 1825, que o dito Almirante recebêra· de mais a somma
de 217,650 duros, por differentes veZJ;Js, entrando n'isso 108,736
duros a titulo de indemnisação por presas feitas pela esqua~ra no
porto d'aquell~ cidade, para ser como tal repa~tida. - Esta
repm·tiqão não pa1·ece ter ;ido feita.
'~. . \ .
Em vista d'isto parece que se deve carregar ao dito ~~mirahte
como recebida a quantia de 308,238 duros por contlj. das presas
para se repartirem pela esquaira; com a addição de 40,00 ~ duros
que recebeu tamhem por decreto de 23 de F evereiro, para ser, de
igual maneira, repartidos entr~ os que cooperaram na annexação
da província do. Maranhão, e no to~ar da fragata Imperatrizvisto não haver prova de se ter feito essa ·repartição-e subiudo
_assim a somma devida a 348,2~8 duros, de que o dito reclamante é
obrigado a dar conta 110 Governe/ Imperial.
-
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· OÓnfotme á determinação do Regulamento, imprima-se e publiquese este decreto.
Rio, 21 de Abril, 1858.
(AssinadÓs)
JOAQUIM JOSÉ IGNAOIO,
Cluife de E squadra, Presidente.
ANTONIO JOSÉ DA SILVA\
Contado1· da Mm·inha. .
JOSÉ BAPTISTA LISBOA;
Auditor e Secretario.

Este documento, promulgado tão recéntemente
depois da decisão . das Secções em 1854, e da
expressão de opinião dada pelos homens mais
eminentes do Brazil (veja-se pagina 296 ), que eu.
__ devia receber tudo o que reclamava-é · realmente
pasmosa. Mas · é preciso responder ás falsas
asserções que contem.
E primeiro-o terem-se recebido 'os 40,000 duros
pela Imperatriz, eu redondamente nego, e facilmente
me podem convencer de falsidade com apresentar-se
o meu recibo por essa quantia. É digno de notar
que, a data do decreto para o pagamentó d'esta
somma é cuidadosamente dada no documento precedente, nias · a .data do meu reconhecimento de
haver recebido é supprimida, pela sufficiente razão,
que tal reconhecimento nunca houve. Quanto aos
200,000 duros, confio haver dado sufficiente explicação, assim como quanto aos certificados que
mandei . para o Rio pelo Capitão Shepherd, de quem
tomei recibo pela caixa que os continha. Porem
os 200,000 dutos que o Governo me carregamesmo suppondo que se perdessem as contas-se
destruíssem-ou de proposito se desencaminhassem

!: '
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mas da esquadra, que os recebeu só como pagamento
em parte' d~ dez vezes aquella quantia - que lhe
era devida! Esta som ma, ainda que propl'iedade
da esquadra, se fez servir como · pagamento de
salarios adiantado, não .menos que como producto '·
de presas ; i e crê o Governo Brazileiro que se
pode mandar ao mar uma esquadra sem dinheiro 1
i Ou que qualquer leitor de senso commum acquiescerá na assetção de que em taes circunst!incias não
fôra acertadamente empregado, aind~ quando eu
não tivesse mostra~o o seu _especificado desembolso 1
O Governo do Brazil bem sabe ·como os hoí;nens
'
que compunham a ,e squadra eram de caracter tão
propenso a amotinar-se, que a menor deviação do
que era de seu direito houvera produzido insouordinacão instantanea.
i Occorreu
esta ·J"ámais, ainda
I
I
no' mínimo grao possivE,~l 1 .. Não é minha culpa syas contas foram destruídas, como não tenho duvida
.
'·'
o foram, por pura mali·cia contrá ~im, afim de me
" ~fstifipar .o
desareditar a tal ponto; que podesse
negar-se-me o que reclamava conforme ás ~~tipulações
das patentes Imperiaes. Por ·quem tal infa\nia ~osse _
r1
'
.
. . I d"1zeI-o-mas\,\ 'te
perpetrad a e-me
1mpo ~s1ve
que
se perpetrou-não pode_ haver a mínima duvida.
É inteiramente desnecessario. dizer uma só palavra
mais a respeito dos 40,000 iluros pela Impemtriz, ou
dos ·200,000 duros para distribuição-pois o que se
tem adduzido em prov~ é sufficiente para satisfazer
todo ·homem que não esteja determinado· a não se
deixar convencer.
>

1

1
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· Passarei agora á somma que allegam se recebêt'à
da Junta do Maranhão, a sabeí: 217,659 duros, " po"r
" differentes vezes," ú que não tenho duvida é
perfeitamente · exacto,. ainda que aqtl.ella porção·
d'isso sob o titulo de " indemnisação . por presas,"-'
é inexacta, sendo a quantia 106,000 duros-menos
o desconto,-e não 108,736 duros como se representa.
A differença, porem, nem merece notar-se. De.::
duzindo esta quantia do total 217,659 duros, :ficariam
108,923 ·duros para d'elles se dar conta de outra
sorte que como " indemnisação." Isto tambem é
sem duvida exacto. Os habitantes do Maranhã~
alegremente consentiram em paga1' . e victualha1' a
e8quadra, com tanto que ella permanecesse entre
élles para manter a ordem que se tinha restabelecido,
e eu aceitei a offerta. Os 108,923 duros assim se
gastaram em pagar .e fazer subsistir a esquadra
durante muitos mezes de disturbio ; e se isso alguma
cousa prova, -é· a economia com que as precisõesda esquadra foram suppridas, a pesar da corrupção
das autoridades, em pagar o dobro pelos mantimentos,
por isso que os mercadores não podiam conseguir
pagamento algum até, sem peitar para isso os seus
devedores. i Pretende ·o Governo do Brazil dizer
ao mundo que mandára uma esquadra para abater a
revolucão
n'um territorio tão vasto como ametade da
>
Europa, sem recebe1' um p enny em forma de salarios,
á excepcão dos ·200,000 duros producto de presas~
que nunca julgou nece_ssario mandar á esquadra um
só duro de pagamento em quanto a obFa se estava
fazendo-e que agora considera justo carregar todas

\

,,
·~
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as despesas ao Commandante-em-Chefe, bem que a
expedição nada custasse . ao Governo 1 E tal é precisamente o que a Administração Brazileira ha feito
-com que justiça, o mundo que o diga. Eu declaro
que as contas foram fielmente mandadas. O. Governo
Imperial de hoje, diz que as contas não existem-não ..
diz que eu as não transmittim! Seguramente deve
censurar os seus predecessores, não a mim. Decida
esta .historia de quem entre nós dous merece
reprehensão.
_
Passo agora aos 108,736 duros-ou antes os
106,000 duros rec~bidos da Junta do Maranhão como
" irídemnisacão,"-a respeito da qual a Commissão
injustament~ affirma I que " parece não se ter Üito
repartição!" A falta de yerdade n'esta imputação, a
mais atroz de todas, é facilmente encontrada pe~a
publicação de todos os 1·ecibos pertencentes á _materia ';
e a isso agora P!lSSo, requerendo ao leitor o lembrar~1
s~ de que na minha carta ao Minis,tro da Marinha
(veja-se pagina 221 ), annunciei a- ti\inha tenção de
conservar para justificaçãd propria todos os docum~rttos
originaes, mandando ao Gpverno copias ou duplicatà's.
Todos os recibos abaixo se acham agora ~ ~m ~eu
poder, e requeiro ao Govrmo do Brazil a ve~ificaç~o
d' elles por meio de seus r~presentantes Legacii/ n"aes ou
I
Consulares na Gram-Bretanha.
1

I

RECIBOS Df 1 OFFICIAES,
E outras pessôas pela sua woporção dos 106,000 duros pagos
pela .Junta da F aúnda do. :N.faranhão, em compensação pelos
425,000 duros-valor da propriedade . apresada que se deixou
para uso da Província quando ,se ·adquiriu de P01tugal em 1823 ;

311
havsndo as duplicatas sido . -p1andadas por· mim ao Govemo
Imperial, e achando-se os originaes em meu poder.
Abordo da Náo de S. M. I. Pedro F_rimei?:o,
no Porto da Bahia, 13 de Setem.bro; 1824.
Reêebi de Sua Excellencia Lord Cochrane, Marquez
do Maranhão, Primeiro Almirante do Brazil, a so'mma de Dous
Contos Sete-centos e Óincoenta mil réis, .pagamento em parte de
producto de presas devido ao Ped1·o Primeiro, e por embarcações
tomadas no. Pará, sujeitas a adjudicação como Direitos.
2,750 000.
J. P. GRENFELL.
Recebido, na Bahia, em 17 de Setembro, 1824, de
Sua Excellencia Lord Cochrane, duzentos mil réis, á conta de commissão de presas.
H. DEAN.
200 000.
Maranhão, 3 de Março, 1825.
Recebi de Lord Cochrane, &c. &c., a somma de dous
contos seis centos e cinco mil réis, sendo o montante da m~ha
conta de mantinentos fornecidos á esquadra Brazileira.
2,605 000.
LEONARDO CO'M ING.
Authoriso ao Sr. José Pereira para de S. E. o
Marquez do Maranhão receber a quantia de quinhentos mil réis,
Maranhão, 9 de Março, 1825.
500 000.
PATRlCIO JOSÉ D'ALMEIDA E SILVA.
Recebi do Eim~ Marquez do Maranhão, duzentos e
ciricoenta mil réis, pelos autos dos processos das presas de que sou
Escrivão. Maranhão, 12 de Março de 1825. ·
O Esc:rivão,
ANTONIO JOAQUIM D'ALMEIDA C ....
250 000.
(Do ultimo appellido só a primeira letra é legivel).

l ,· ,
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Recebi hoje, 18 de Março, 1825, de S. E. Lord
Cochrane, Marquez do Maranhão, Prüneiro Almirante do Brazil,
e Commandante-em-Chefe das Forças Navaes do Imperio, a somma
de dez contos -de réis, á conta de uma distribuição de oitenta ·
contos de réis, como parte de certos din~eiros recebidos da Junta
da Fazenda do Maranhão.
T. S.àCKVILLE CROSBIE.
Rs. 10,000 000.
Recebi hoje, 18 de Março, 1825, de S. E. Lord
Gochrane, &c. &c., a somma de llm conto e quinhentos niil réis,
á conta de uma distribuição de oitenta contos de réis, parte de certos
dinheiros recebidos da Junta da Fazenda no Maranhão.
W. JACKSON,
&. 1,5ao ooo.
Capitão-Tenente e Secretario.

,,,,

5,000 000.

_,\

Recebi de Sua Ex~ Lord Coeh~·ane, Marquez do
I
•
Maranhão, e Commandante-em--Chefe da Armada Impenal, a
somma de cinco contos de réis; sendo quatro contos cento e trinta
e sete mil réis, ou um terço do quinhão do Almirante
no I
,,
producto de presas; e oito-centol1e sessenta e tres ditos á conta de 1
soldo dobrado por ·serviços em terra.
.
'
.
I
DA VID \\JOWETT;
Maranhão, 19 de Março, 1825.
Chefe .de Divisão.
5,000 000.

-----

I

I

\\
\
Recebi ·de S. E. Lord Cocbrane, · M~quez do
1
Maranhão, Primeiro Almirante e Commandante-em-Chefe das
Forças Navaes do Imperio, a Eiomma· de cinco contos ·, ~( réts,
sendo o montante de soldo ,addicional a todos os, officia:es
_subalternos e marinheiros do navio. de Sua Magestade Imp\ rial a
Pi?·anga, que serviram em terra no Maranhão, entre 13 de
Novembro, 1824, e 14 de :Março, 1825.
DAVID JOWETT,
Chefe de Divisão, Commandante da Piranga.
Maranhão, 20 de Março, 1825 1

--:- -

I

, ,·,
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Reéebi hoje, 21 de Março, 182~ 2 de S. E. Lord
Cochrane, Marquez .do Maranhão, &c. &c., a somma de um conto de
réis, á conta de uma propina de cinco' por ceb.to, pelo meu trabalho
na distribuição d~ producto de presas.
W . . JACKSON,
1,000 000.
Capitão-Tenente e Secretario.
Recebi hoje, 21 de Março, 1825, de S. E. Lord
Cochrane, &c. &c., a somma de um conto e quinhentos mil réis, á
conta de uma distribuição de oi.tenta contos de réis, parte de certos
dinheiros recebidos da Junta da Fazenda do Man_mhão:
JN SHEPHERD,
1,500 000
Primeiro 'renente do Ped?'o P?'ime~t·o.
Recebi de S. E. Lord CÓchrane, Marquez do
Maranhão,
Primeiro
Almirante do .BrazU, e Commandante-em-.
,
Chefe das forças Navaes do ' Imperio, a somma de quinhentos mil
réis, em recompensa de serviços extra:ordinarios como Commandante
Interino . do navio de Sua Magestade Imperial a Pimnga, durante
a ausencia do Chefe de Divisão Jowett, de. serviço em terra no
Maranhão durante quatro mezes passados.
MaJ·ço 22, 1825.
JAMES WALLACE.
Testemunha, W. JAcKSON ..

Ped?"o Primei1·o, 24 de Março, 1825.
Recebi de S. E. Lord Cochrane, &c. &c., a somm.a de
um conto de réis, á conta de uma distribuição de oitenta contos de
réis, parte de certos d.inheiros recebidos da Junta da Fazenda do
Mamnhão.
1,000 000.
S. E. CLEWLEY.

- ·-·- - -

Ped?"o P?"i1neiro, 24 de Março, 1825.
Recebi de S. E. ;Lord Cochrane, &c. &c., a somma de
um conto de réis, á confa de uma distribuição de oitenta contos de
réis, &c. &c.
FRANCIS CLARE.
1,000 000

-------

I'
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Náo Nacional e Imperial,
Pedro Pt·imeiro, 24 de Março, 1825. ·
Recebi do Excellentissimo Lord Cochrane, &c. &c., a
quantia de hum conto de réis, &c. &c., por conta de huma divisão de
oitenta contos de réis, sendo parte de certos dinheiros reéebidos da
Junta da Fazenda do Maranhão.
FRANCISCO DE PAULA DOS SANTOS GOMEZ.
1,000 000.
Recibos exactamente semelhantes, na mesma data, dos segurntes
officiaes :FRANCISCO ADRIÃO PEREIRA ••••••••••••••••
MANOEL

ALEXANDRE

,'·
,,

PINTO

••••••••••••••••••••••••

J osl!í (o resto illegivel) •. ; , ...... .

1,000 000
500 000
__200 000

24 de Março, 1'825.
Recebi de S. E. Lord Cochrane, &c. &c., a somma,c;Ie
I,
quinhentos mil réis, ó. conta · ~e uma distribuição, &c. &c.
500 000.
G. MARCH.
Maranhão, 24 de Março, 1825.
Recebi de S. E. Lord Cochrane, &c. &c., a somrria de
'
quinhentos mil réis, á conta de uma distribuição, &c. &c.
I
"
500 000.
• · W. JANNARY.
- - - -· '

1\

24 de .1\:Iarço, 1825.

a

i

!

S.

-

Rec~bi de S. E. Lofd Cochrane, &c. &é., sommf de
quinhentos mil réis, á conta de um1a distribuição, &c. &c. 1\
\ '
1
\~
,DAVIDi CARTER, Segundo T~nente. \
.- -1- \\
Náo de S. M. L Pedro Pt·i'(li~irÕ, 1
3 de Abril, 1825.,,
.
Recebi de S. E. o t\farquez do Maranhão, Primeiro
Almirante e Commandante-em-C~1efe, a so~ma de 23 duros) por
meus serviços, a um duro por dia, como Mestre de Presas dos navios
Dido e Joaninha detidos no Maranhão. /
CHARLBS ROSE, Segundo Tenente,
Rs. 23 000
Dmo-JOANINHA.

1
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Recebi, em 9 de Abril, 1825, de S. El· Lord Cochrane,
&c. &c., a somma de um conto quatro centos e oitenta mil réis, senclo
producto de presas devido ao Capitão-Tenente G. -Manson.
Pêlo Capitão-Tenente Manson,
W. JANNARY.
1,480 000.
Recebi de S. E. Lord Cochrane, &c. &c., a somma de
um conto de réís, á conta de uma distribuição de oitenta contos
de réis, sendo parte . de certos dinheiros recebidos da Junta da
Fazenda do Maranhão.
l,OOO 000.
GEO. MANSON.
9 de Abril, 1825.
Recebi de S. E. Lord Cochrane, &c. &c., a somma de
quatro centos e oitenta mil réis, á conta de producto dé presas ·que
me é devido.
480 000.
GEO. MANSON:
Maranhão, 9 de Abril, 1 82 5.
Recebi, a 12 de Abril, 1825, de S. E. Lord Cochrane,
&c. &c., c-ento e noventa e cinco mil réis, paga addicional por cinco
mezes de serviço ex.traordinario em terra.
Rs., 195 000.
·G. MARCH.
Recebi, em 12 de Abril, 1825, de S. E. Lord
Cochrane, &c. &c., quatro centos e oitenta mil réis, sendo paga
addicional por cinêo m~zes de serviço extraordinario como Secre.tario de Sua Excellencia.
W. JACKSON.
480 000.
Recebi, em 21 de Abril, 1825, de S. E. Lord
_Cochrane, Commandante·em-Chefe das Forças Pacificadoras das
Províncias do Norte do Imperio do Brazil, a soinma de trinta e
nove mil réis, sendo um mez de paga addicional por serviços
extraordinarios no Maranhão.
FRANCIS DRUMMOND.
39 000.
Testemunha, W. JAcKSON•.
·...-·.
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J.1,ecebi, . em 21 de Abril, 1825, de S. E. Lorci
Cochrane, &c. &c.; sessenta e nove mil réis, se!ldo paga addicional
por sessenta dias de serviço extraordinario no Maranhão.
69 000.
JOSEPH FITZCOSTEN.
Recebi, em I4 de Maio, 1825, de Mr. W. Jackson,
duzentos e oitenta e cinco mil réis, parte de producto de presas a
, mim deviclo.
285 000.
JA~ SHEPHERD.
Recebi em 16 de Junho, oito sacos com Cobre,
pesando 20 a 6lbs. ; um dito com 340$680rs., mais um saco de
Cobre que entregou o 2~ Tenente Antonio Alberto dos Santos Lopes,
Commanclante do Bergantim Escuna, com 43$520rs. ; dinheiro
- que tenho recebido de 3 pipas de Vi11ho do. Porto, e de Vinho
· Branco, 210$0.00 ; e todo este dinheiro existe em meu poder, de
que passei os competentes recibos.
I

FRANCISCO ADRIÂ.O PEREIRA,
Commissario..

1\

.Pimnga, Spithead, 5 de Julho, 1825.
\
Recebi de Mr. W. Jackson, SecrE)tario ele S~ E. o \
Marquez do Maranhão, &cJ &c., a somma de duzentas e trinta e
cinco libras esterlinas, para pagar as mesmas 'bomo producto de
presas ás pessôas, que antes pertenciam ao Pedro Primeiro, mas
agora pertencem a .esta fragata, a ~uem a dita somma é devida.
.C.235 O O oul,l75 000.
'
JAMES . SHEPHERD,
~~Capitão de Fr~~ata. \

Ha, todavia, uma ommissão. Não se addu'z \\o
pagamento das tripulaçõe~ , porque os livros d'~lle
foram mandados com a_s duplicatas ·dos recibos pa~a
o Rio de Janeiro pela Pimnga. Como porem
nenhum homem razoavel .imaginará que· eu . pagasse
publicamente aos, officiae~; e deixasse de pagar ás

.-
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tripulações, a onimissão é da mais insignificante consequencia. Mas para que o pagam:ento das tripulações
não possa disputar-se, ajuntarei aqui os seguintes
extractos elo livro cliario já citado, desde o começo do
pagamento, até á· sua terminação.
.•

1825.
Margo, 16.

"
"

17.
18.

19.

"

20:

22.

24.

"
"

. 26.
27 .

l

.

DATAS E PARTICULARES.
Recebido da Junta do Maranhão, 30 contos (.C.6,000)
em letras, e 3 contos (.g.600) em dinheiro.
Escrevendo livro_novo de distribuição:
.Trouxe o Capitão Crosbie 30 contos (.C.6,000). Fui
com elle a casa de Hesketh, onde achei que tinha
recebido 10 contos (.:L.2,000) para si.
Lord Co.chrane pagou a Jowett 5,000 duros como
producto de presas e paga dobrada.
5,000 duros pagos aos officiaes e marinhagem de
March seu
Jowett, como paga dobrada. Pago
quinhão .ulterior de , producto de presas, 500 duros.
Tomei'por determinação do Almirante ·500 duros
por minha distribuição dos 100 contos em parte
recebidos- dos_ quaes parece que devo ter meio por
cento pela distribuição.
Recebi dous mezes de paga até .o 1~ ele Feve1:eiro.
Fui a bordo da Piranga, e dei a Wallace uma gt~ati
ficação de 500 cluros mandados pelo Almirante.
Paguei a Shepherd, Clewley, Clare, CommissaJiio,
Cirurgiões, Escrivão, Jannary, e o Piloto, parte dos
80 .contos, que estam sendo pagos pela Junta. _Fui
a bordo da Pimnga, e ~aguei ~inheiro de presas a
Carter e a muita da gente .
Paguei dinheiro de .presas a~s homens de Jowett que
estavam ausentes em terra no dia 24.
Paguei dinheiro de presas á gente do Pedro Primei1·o
que a isso tinha direito, e que tem -de ficar a bordo
d'aquella embarcação.

a

:-
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Margo 30.
Abril,

6.

7.
8.
9.

"
"

10.

"

'

"
"

11.

13.
14 ~

25.
.,

Maio,

"
"
"
"
"
J unho,

5.
11.
. 12.
17.
18.
19.
20.

6.

Fiz ' o livro Pitra a distribuição de paga dobrada aos
que têm servido em terra.
Contei o dinheiro para a paga 'dobrada á gente que
fez serviço em terra.
Satisfez-se a parte da gente a sua paga addicional.
Satisfez-se paga addicional.
Satisfez-se paga addicional. Mandou-se ao Capitão
Manson por Jaunary 1480 duros dinheiro de presas.
Chegou pelo Guamni decreto do Governo Imperial,
determinando ao Presidente Interino que se não
pague dinheiro á esquadra pela tomada do Maranhão.
O Almirante . suspeita que anda n'isto influencia de
Barros.
Fui a terra com o Almirante, levando deseseis taleigas
de dUTos, álem da taleiga. de Clewley e a minha.
Satisfiz a Inglis e á sua gente a paga addicional.
Propoz o Almir~nte ·a Hesketh o embarcar Algodão
até ao valor de .quarenta ou sessenta contos, .no
que Hesketh (o , Consul
Britanico) consentiu.
I
O resto do dinheiro tornado pela Junta é promettido
para ámanhã.
Recebeu ·o Capitão Crosbie 2,000 duros como seu
quinhão ulterior. ;Recebi 285 da~1os, setenta e seis
para distribuir. Mais dinheiro do Thesouro.
1
Escreveu-se á Junta, pedindo mais 13,000 duros pa~a
_prehencher a quantia estipulada.
'~
Paguei contas de Sua Ex~llencia.
\'
Paguei contas de Sua Excellencia.
.
\
Recebi os meus ultimas tres mezes de pagamento até \
.
I
30 de Abril.
\I
Recebeu-se o resto do dinheiro do Thesouro.
\
Deu á yela a Pimnga.
.
'·.
Mand~i sessenta duros pe~o piloto a dous soldados em,
/
terra.
Foi ·o Capitão Crosbie nomeado Capitão da Armada,
com gra~uação de p hefe de D'ivisão.
"

I

I

\
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Jullw,

2.
4.

"

11.

Em Portsmouth. Chegou de Londres Agente; com
dons mezes de pagamento.
Pagou-se quinhão ele presas a gente que não tinha
sido paga. - Recebi dous mezes de pagamento até o 1~ do corrente.
Pago a John Skirr .:.e.10 por feridas . .

A somma paga pela Junta foi de facto 105,800
. duros, parte em letras, de que houve a deduzir um
desconto de 1800 duros. Mas isto sam bagatelas
de que n~o vale a pena fallar. Tenho assim dado
conta de cada xelim recebido do Governo Brazileiro
para uso da esquadra-á satisfação de minha propria
consciencia, e, confio, que á de quantos hajam lido
esta narrativa.
Pelo que n'ella se mostra, é obvio que fui insh~u
mento-ainda que · com inadequados meios- para·
livrar inteiramente o Brazil de jugo estrangeiro,
não só sem despesa nacional, mas com positivo
ganho, r~sultante dos vastos territorios e rendàs
annexadas-assim como de presas, cujo valor excedia
o custo dos equipamentos navaes. É verdade que,
depois do lapso de trinta annos, se faz profissão de
adjudicar estas presas-mas ' como quasi todos os
reclamantes estam mortos, ,. e como se · manifesta
intenção de reter a minha par~e, a menos que eu
produza contas já transmittidas-terá o Brazil
monopolizado assim os frutos ·de .nossns esforços
.. na causa da independencia- obtida sem trabalho
ou cuidados do . Governo Imperial. Por quanto,
afora as ordens usuaes ao partir da esquadra, nem
. uma só instrucção se deu-deixando-se tudo â

,.,._.\
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minha discrição, . e executando-se tudo sobre
minha só responsabilidade. Até o contdthir-se um
emprestimo favorave! na Inglaterra-o reconhecerem
estados Europeos a independencia do Brazil-e o
estabelecimento . permanente da p~z -foram consequencias directas ·de meus serviços, sem os quaes
o Brazil poderia ainda haver' apresentado o mesmo
lamentavel exemplo de fraqueza fora, e anarchia ·
dentro, que constitue as caracteristicas de · outros
estados Sul-Americanos.
i Pode ·pois algum governo justificar a conducta
proseguida pelo Brazil pata comigo~ ·i Hade algum
governo acreditar qüe ' as promessas feitas a mim pa~·a .
induzir-me a aceitar o1 conimando-podem opciomitmente ser evadidas depois de eu haver mais doque
<cumptido a minha parte <lo contrato 1 Os ~serviços .,
prestados foram plenamente reconhecidos por aquellesI
com . quem
foi. feito o contrato,
e só repudiados por I \
•
I
séus facciosos successores, ·a quem "/?ada d Brazil
devia senão futura confusãq a que níiràvam. i Pode,
pois, alguem julgar ou~ra cousa-.senãó que ~, o
presente Governo do Brazil" é obrigado, em honra}\ e
boa fé, a cump~ir o cont~atp nacion~l"comigo-_-não .s~ ·
no que · respeita a serv1çof professwna~s exec~tado ~·
-ainda álem da expectaçro nacional ; mas tampem
áconta de serviços extra-pfficiaes ~ue não ~ntra,am
na esfera de meus deveres professwnaes, a saber., a
pacifrcação. dàs provincias do Norte 1 Para mostrar '
como o cumprimen-to d'estas '6brigações é devidó~
tornarei a citar o convite Imperial para éu aceitar a
causa do Brazil : -." Votre Grace est invitée, pour et
1

1

·

•

.

I

.,,
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"
''
"
"
"
"

de part le Go"uvernement du B1·ésil, à accepter le
service de la nation Brésilienne ; chez qui je suis
dit/IJJent autorisé à vous asswer le mng et le grade ·
nullement in:férieur à. celui que vous tenez de la
République. Abandonnez-vous, Milord, à la 1'econnaissance Brésilienne; À LA MUNIFICENCE nu ·

"

PRINCE;

"

Gouv _E RNEMENT;

À ·LA PROBITE SANS TACHE DE L'ACTUEL .

;.' R.ABAiSSERA

oN vous

D'UN

SEUL

FERA nrsTICE;

POINT

LA

oN NE

HAUTE

CON-

" SIDÉRATION-RANG-GRADE-CARACTÊRE-ET A VAN" TAGES QUI vous SONT nus."
"
. "
"

"

VENEZ, MILORDj

L'HONNEUR VOUS INVITÊ. LA GLOIRE VOUS APPELLE •
VENEZ, DONNER
MERVEILLEUX

À

NOS ARMES NAVALES, CET ORDRE

ET

" rurssANTE ALBJON ."

DISCIPLINE

INCOMP ARABLE

DE

(" Venha, Milord, a honra o .·

"

convida-a gloria o chama.

"

armas navaes, aquella ordem maravilhosa e disci-

"

plina incomparavel da poderosa Albião.")

Venha, dar a nossas

AP PENDI X.

--

NA eimmeração dos Recibos (veja-se paginas

310-319) ommittiu-se accidentalmente o seguinte
reconhecimento da parte do Cavalheiro Gameiro,
de haver recebido a somma · de .:B.2,000, que lhe
adiantei para pagamento á Piranga, depois da
chegada a Portsmou* 1: (T1·aducgão.)

Londres, 2 de Agosto, 1825.
Recebi de S. Ex~ Lord Cochrane, por mão dos
.
I
Snrs . . Coutts e Comp~. a sõmm~, de duas mil Libras, segundo a
ordem de Sua Ex~ em favor do Cavalheiro Gameiro, para uso de
quem recebo a mesma somma.
.Q.2,000.

,,

AUGUSTO DE PAIVA .
I

\

.,'

I

\\\ \ .
\·

\

'\
).

'\

\
WES'r !.IINSTER :
Il!PR.Ii:SSO POR T, BRETTELfo, RUPERT STREET, HAYA!ARKET,

~.

\
,,

,'

\

I·..
'I \

,,

\

\

\
I\

\

~
j

\

I.

I

::

