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P:roemio 

· O Instituto Archeologico e Geographico 
Pernambucano procedeu o mais acertadamen- · 
te no modo por que entende~ commemorar o 
primeirn centenario da revolução de 1817, a 
unica revolução brazileira digna d 'este nome e 
credora de enthusiasmo pela feição idealista 
que a distinguio e lhe dá foros de ensinamento 
cívico, e pela realização pratica que por algum, 
emb01~a pouco tempo lhe coube. Eu d'ella 
disse uma vez que foi instructiva pelas corren-
tes de opinião que no seu seio se desenharam, ~ 
attrahente pelas peripecias, sympathica -pelos 
caracteres e tocante . pelo desenlace. · Foi um 
movimento a um tempo dem<0lidor e construc-
tor, como nenhum outro entre nós, e como ne-
nhuma outra, em gráo superior, na America 
Hespanh<0la. 
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A celebração d 'esta data a um tempo do-
lorosa e gloI.'iosa constitue um dever publico a 
que Pernambucano algum, mais do que isto, a 
que Brazileiro algum se deve furtar, pois com 
a revolução de 1817 foi que a nação verdadei-
m·ente aprendeu a combater e a morrer pela li-
berdade. Os proprios monarchistas podem 
en..."{ergar na mesma a vantagem de haver feito 
indirectamente preferir a solução pacifica do 
Imperio cohesivo á soluçã,o violenta da dema-
gogia dispersh;-a, que foi a sorte das republi-
cas neo-hespanholas até que a educação polí-
tica, a immigração européa, o progresso mate-
rial e outros factores modificaram n 'algumas -
tal situação, tã·o differente da que offerece na 
sua evoluçãp constitucional . o Brazil purifica-
do pelo holocausto dos martyres de 1817. 

A revoluçã.o de 6 de Março .teve o seu chro-
nista, _que 4'e11a foi actor -o doutor, depois 
monsenhor Muniz Tava1~es (1793-1876), um 
dos muitos ~acerdotes que, empolgadüs pela~ 
idéas liberaE)s, prepararam o rompimento entre 
colonia e metropole por meio. do advento do 
regimen deil,locratico. Recommendado de ..A.r-
ruda Camar;t, o sabio naturalista, discípulo do 
padre João :Ribeiro, o exímio patriota, foi ca-
pellão da agonia do hospital do Paraíso e se-
cretario da ~ua administração, o que importa 
em dizer que foi membro notorio da respecti-
va academia, á q~al pertence em boa parte a 
propaganda local dos princípios gerados pela 
philosophia do seculo XVIII e applicados nas 
revoluções a~nericana e franceza. 
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Como testemunha ocular dos acontecimen-
tos que descreveu e victima da repressão subse-
quente, o auctor poderia facilmente haver in-
corrido na pecha de vingativo ou pelo menos 
de apaixonado, mas tendo es0ripto sua Histo-
rfo bastantes ' annos depois (a primeira ediçãoo, 
na Typographia Imparcial de L. F. R. Roma, 
é ele 1840), quando se achava na maturidade da 
·vida e das illusões politicas, e sendo de um na-
tural circumspecto e grave, timbrou justamen-
te em ser ·imparcial . Timbrou e conseguio; 
vist·o que se pode ser imparcial dentro mesmo 
da sympathia, e uma sympathia enternecida 
Muniz Tavares nunca deixou ele alimentar pela 
revolução da sua mocidade, aquella cuja cele-
bração elle antevia como um dia de fesfa na-

. c:ional. 
Foi imparcial sobretudo porque foi verda-

deir·o, o titulo aliás que mais reclamava para a 
sua narração. Esta não tem -hoje que ser 
emendada nem alterada: si não satisfaz mais 
por completo a curiosidade dos leitores e mere-
ce ser ampliadci1 é pelo facto de terem sido ex- , 
cavados novos- documentos e · terem apparecido -
novos depoimentos, qüe fazem melhor compre-_ 
hender o que occorreu. Tambem a eritica his-
torica entrou, mais esclarecida e mais ampla, a 

. apreciar -diversamente a _ égnificação moral 
dos factos . As novas achegas são de resto 
indispensaveis para se ajuizar como se or-
ganizou o movimento e porque fraca8Rou. 
l1~rros foram commettidos pelos seus :dirigentes 
na opinião mesmo do auctor da Historia d 'ess~ 
tentativa de independencia, por elle qualifica .. 
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da de exhibição da grande carta da emancipa-
ção civil e política do Brazil. . 

Em . 1884 o Instituto Archeologico deu a 
lume nova edição (Typographia Industrial) _ 
da obra cuja propriedade lhe fôra legada por 
queµi a compuzera, e o Dr. Maximiano Lopes 
Machado ajuntou ao . texto uma vibra'llte in-
trnducção de LXXVI paginas, aqui reprodu-
zida, e L VI notas que apenas cobrem trinta 
paginas (de pagina 251 a 281)' e cuja repro-
ducçã'Ü total pareceu dispensavel, apezar do 
seu interesse, para evitar repetições, as novas 
notas abrangendo esses assmnptos alem de ou-
tros. 

Ha com effeito mais · a dizer oobre a ma-
teria, e o Dr ~ Alfredo de Carvalho fôra incum-
bido de compilar os dados para uma terceira 
ecHçEo, ànnota11do-a o mais C()piosa e instruc-
tivamente pqssivel. Fallecendo inopinadamen-
te este clistincto . pernambucano, que era um 
erudito escriptor de historia, quando ao· que 
consta apenas começava seu trabalho, fui con-
vidado a assumir identico . encargo, sendo a 
proposta feita pelo vice-presidente do Institu~ 
fo, Dr. Pedro Celso U chôa Cavalcanti, na ses-
são ordinaria de 6 de Julho de 1916 e lida a 
minha acceitação na sessão extraordinaria ·de 
13 do mesmo mez. 

* ** 
No tocarite á personalidade do auctor da 

Historia, é conveniente relembrar os princi-
paes traços · qiographicos, que correspondem a 

. ' 
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outros tantos lances historicos. Como partici-
1mnte na rev·olução de 1817, curtiu eUe na Ba-
lúa quatro annos de carcere que foram quatro 
annos de reflexão .e de applicação mental na 
convivencia de varões illustres como Antoni•o 
Carlos Ribeiro de Andrada, Frei Caneca e ou-
tros, adestrando-:se os presos na língua fran-
ceza e illustrando-se em varias sciencias e ar-
tes, sahindoo todos da enxovia -muito mais ins-
truídos do que_p::i.i·a lá tinham entr.ado . O cmr-
so feito u'essa singular universidade não bas-
tou no emtanto á actividade espiritual de l\ilu-

;jt; ::ravares que, apezar de nomeado professor 
rcgi;o de latim no Cabo (27 de l\ilarço dê 1821), 
resolveu ir completar seus estudos a Pariz, 
alli se doutorando em theologia em 1825. · 

Antes d 'isso, porem, representou sua pro-
vinda nas Côrtes constituintes de Lisboa, 
convocadas por motivo ela revoluçao liberal de 
1820, tomando assento na assembléa das Ne-
cessidades a 29 de Agosto de 1821, com 28 an-
nos de idade. E' sabido quão parco e ingrato 
foi o papel político que a facção triumphante 
em Portugal consentiu aos deputados brazilei-
ros, fo:i:çados alguns d 'elles a abandonar o 
theatro dos debates parlamentares e o proprio 
paiz apóz se· terem negado a assignar a Cons-
tituição portugueza elaborada pela referida as-
sembléa. Os deputados clissidentes, entre os 
quaes ia Muniz Tavares, emigraram para Fal-
mouth, d 'onde partiram para o ~razil em Ou-
tubro de 1822, já ahi encontrando proclamado 
•> Imperio. 

O deputado de Pernambuco fizera comtu-
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do ouvir bem alto e com energia sua palavra 
contra o constitucionalismo de Luiz do Regia, 

_ por elle aP'odado de disfarçado ·absolutismo, 
contrario aos sentimentos pernambucanos, to-
dos favoraveis -protestava o orador - ás sa-
bias reformas das Côrtes, intentadas para o 
bem geral da humaDidade (Pereira da Costa, 
Diccionario biog·raphico de Pe,rnmnbucanos 
celebres, Recife; 18_8~). O desassombro cívico 
de ::M:uniz Tavares ficou asBi.ro_ a_ssignalado e 
realmente constituio o que se pode . denymínai~ 
a sua qualüé ·maitresse. \ 

Eleito deputado á Constituinte brazilel:ri-.?~ 
foi d'ella secretario, membro da commissão de - "- -,_°' 

, poderes e membro da commissão encarregada l 
da redacção1 do projecto de lei organica, sendo /1. 
igualmente o apresentante da p1~oposta . de ex-
pulsão dos fórtug·uezes suspeitos de não adhe-
rirem á In~1ependencia, com a qual quizeram 
os . Andrada,s affirmar o seu nativismo. Dis-
solvida a Assembléa nacional, assignou ·o ma-

. nifesto de l3 de Dezembro de 1823, mas não 
fomou parfo na revolução de 1824 por já ter o 
seu animo ~sobTepujado a crise revolucionaria 
e preferir E\ ordem á violenêia . J)e 1826 a .. 
1832 exerceu as funcções de secrntario da le- , .. 
gação brazileira júnto á Santa Sé, cujo prí-
nieiro titul~F foi -outro sacerdote, monsenhor 
Vicligal. . . · 

A activida_de política do doutor Muniz Ta- -
vares não foi desde então tão brilhante quanto 
a . que marcftra su_à juventude . Seu livro foi 
pelos histor}adores cortezãos julgado uni libello 
dem<:craticq~ quasi tão virulento quanto o Li-. ( 



-bello do Povo. Censuraram-no sob este pre-
texto ou sustentaram vistas antagonicas, entre 
outrosr Pereira da Silva, de quem a política fa-
zia um aulico, e Varnhagen, sempre incisivo e 
h1transigente nas suas opiniões conservadoras, 
repa.ssadas da disciplina germanica. Falta-
ram-lhe pelo niotivo allegado as sympathias do 
regimen imperial, assim como depois da reác_-
ção ultramontana de 1870, moralizadora do sa-
cerdoci9 e exp=tirgadora da doutrina e dos ca-
nones, lhD faltaram mais accentuadamente as 
sympathias clericaes . 

Muniz Tavares ainda foi uma vez deputa-
/ do liberal (1845-1847) e até presidente da Ca-

mara, mas nifo conseguio ser senador, com-
quanto figurasse n'uma lista triplice . Foi 
monsenhor da cathedraí e capella impcri.n l, 
1na8 riüo fi ·i bispo, embora o tivessem sido ou-
tros clerigos mações . Foi conselheiro, mas 
não foi ministro . De 1847 até falJece1~, quasi 
trinta armos dep-ois, viveu retirado das cousas 
Jmblicas, em· parte por orgulho, que ·n'elle era 
vivo, em parte por despeito, que foi profundo. 

· Perdeu_ bastante da fé política, mas não 
perdeu a fé religiosa pois que continuou a pl'a-
ticar seus deveres sacerdotaes, e foi até assal-
tado da congestão que ·Ü victimou quando cele-
brava o santo saerificio no seu -oratorio de Par-
inunerim (estrada d~ Sant'Anna), onde resi-
dia. Contemporaneos nossos ainda o recordam 
passando pelas ruas do Recife na sua sege com 
o lacaio seguro ás alças posteriores da coberta. 
rrampouco perdeu o espirito de caridade, pois 
que de l8{53 a 18()0 presidin ·com dedicaçã-o (:} 
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com exito a administração dos estabelecimentos 
pios, :pa qualidade de provedor da Santa Casa 
da Misericordia. O seu ultimo plano, que che-
gou a ter inicio de execução, foi fundar com 
patrimonio por elle proprio doado um A.sylo 
de Convertidas, cuja guarda e protecção foram 
successivarnente recusadas por dous bispos que 
entretanto encarnaram no solio da diocese de 
Olinda o mais puro espírito evangelico, mas 
pertenciam sem rebuço á Egreja militante cqn-
tra a maçonaria -Cardoso A.yres e Frd Vital 
de Oliveira. - _ 

Do patriotismo nunca arrefecido, corno 
bem diz o sr. Pereira da Costa ( ob. cit.), do " 
monsen4or Muniz Tavares, foi prova o devota-
mento que 1 consagrou ao Instituto A.rcheologi .. 
go installa1io a 28 de Janeiro de 1862, do qual 
f.oi o primeiro presidente e continuou a sel-o 
por quator;ze annos, até sua morte. Com o sen-
timento de patria estava no seu intimo associa-
da a idéa ~e liberdade : Joaquim Manoel de 
Maced·o, fa;zendo o seu elogio ·funebre no Ins-

. tituto Histprico do Rio de Janeiro, disse que a 
tal idéa o auctor da Historia da Revolução de 
1817 «por ·pO annos rendeu culto, sendo d 'ella 
a sua almq um sacrario puro.» Muniz Tava-
res foi na yerdade sempre e essencialmente um 
liberal, corp. as ingenuidades, os arrebatamen-
tos e os pryconceitos que comporta semelhante 
credo. -

Jf. de OUveira Lima 

Parna~erim, 15 de Julho de 1916. 
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lntroducção 

Exti:ncta, como estava, a primeira ~dição da -His-
toria da Revol11ção de Pm·nambiico cm 1817-, pelo 

Doutor Francisco Muniz Tavares; extraviados, como fo-
ram, das repartições do Estado,. importantes documen-
tos relativos áquelle movimento e até alguns volumes da 
grande devassa aberta depois; não seria estranho que 
futuros escriptores, em falta de outras fontes, seguis-
sem o caminho rupon~ado pelos Snrs. Conselheiiro J. 
lVI. Pereira da Silva e visconde de Porto Seguro, F. A.-
Varnhagen, pelo qual se vae á transformação completa 
daq~ella pagina da historia patria. 

O fim moralisador e instructivo que visa a histo-
ria, dando a conhecer os tempos passados e até onde 
pode attingir no futuro o desenvolvimento provavel da 
actividade' do homem, desappareceria completamente, se 
ella se ,arredasse do domidio da verdade. Ainda mais : 
todos os beneficiós, que resultam das lições da experi-
encia e dos bons exemplos, transfornrnr-se~hiam em fon-
tes de lethal ve:i;ieno, se a sua sciencia não fosse a. ver-
dade. · 

Assiih, das reg·ras severas que · ergueu p.ara conter 
a :falsidade e o erro1 a historia creou ainda. a critica. 
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que compara e verífica, .por certos meios, a verdade J.os 
factos, ou o que ha nelles mais àigno de credito, pa_ra 
depois classifical-os e desc-:revêl-os. 

O testemunho de um homem honrado, presente aos 
factos sobr e que depõe, contém maior gráu 'de certeza 
que o de outro que nada. viu e se inspirou em trucli_, 
ções vngus e, muitas vezes, sem nexo. 

E quando aquclle homem persiste em manter d C's-
interess1ãc1a mente a sua palavra e a sua fé, até mesmo 
ante o espectaculo tremendo da morte, e vem depois 
informações fidedignas e documentos que confirmam o · 
S<:'U testemunho, então já não ha duvida de que ahi 
está a verdade, porque taes combinações sã.o impossí-
veis. 

A Historia da R evol'ução d6• Per·nambiico ern 1817 
está n este caso. O Doutor :M:uniz Tavares escreveu o 
que viu e lhe referiram pessôas de reconhecida probi-
dade, como ctle o affirma no seu pequeno Prefacio . . 

Escreveu o que viu e o que lhe confirmaram hon-
rados testemunhos, sem receio de contestação, nem de 
injustiças, manifestando toda a nobreza de sua alma nos 
sentimentos d

1
e pezar e amor para opprimidos e opprcs-

sores, sem comtudo disfarçar a phraze quando censura 
os desvarios pe uns e condemna a perversidade de ou-
tros. 

lVIas, se ~i, consciencia elos pernambucanos exultava, 
vendo como iam sendo aos poucos confirmadas por· do-
cumentos as palavr!J,s do seu benemerito provinciano, já 
reti:ahido á yida intima pelo peso dos annos e de som-
brios desgostos, voltou-se magoada a pedir contas aos 
autores c1a H istoria da Fnnclação elo bnperio Brasileiro 
e da Historia Geral do B razil, pelas inexactidões e no-
vidades intrpdusidas na exposição d'aquelles aconteci-
mentos, comq contrariedade ao que fôra alli publicado. 

P erguntava-se-lhes : onde fostes descobrir o . que 
escrevestes ? E elles nada respondiam, porque não &a-
biam r esponder. Não existiam mais nas secretarias do-
cumentos officiaes, nem a deva~sa, por truncada conti-
~h~ já todos os depoimentos com. os quaes podess~m jus-
)1{1c_ar ÇJ..s · sHias extranhas , allegações. Desconheciam as 

' 



:kl! t 

pessÔaS e OS logarGs, as. tradÍÇÓCS or.aes e OS escriptos 
particulaJres Emfim, nem ao menos attenderam, que 
os acontecimentos consequentes que realisaram a inde-
penÇl.encia e o governo representativo, se prendiam aos 
antecedentes no seu ponto de _vista essencial - liber-
dnde e independeticia !-

Onde vêrem, por tanto, resposta ~ A critica nada 
publicou, é certo, porque ·as publicações serias neste 
pa.iz custam muito dinheir o e muitos desgostos; mas 
ella fazia notar logo, que os Senrs. conselheiro J. M. 
Pereira da Silva e Varnha.gen, autores daquellas ·His- · 
tot>ias, não estiveram presentes aos factos que narram, 
nem obtiveram informações de pessôas que os presen-
ciassem: e por isso não podiam antepôr seus nomes, por 
mais respe:i__tavcis que fossem, ao testemunho. de Mon-
Stmhor l\funiz Tavares e das pessôas que lhe referiram 
outros fuctos. _ 

O autor da Historia da Revoliição de Pernarnbuco 
ein 1817 escrevêra no seu referido Prefacio: 

" ... qualquer que seja o perigo, a verdade não deve 
' occultar-se, quando é exigida; nós a d.evemos á nós mes-

mos, aos nossos compatriotas, a todos os cidadãos do 
· universo. Sobre este · p'onto unico desafio a mordaci-

dade; quanto ao mais reclamo indulgencia. Narrarei o 
que vi, e o que pessôas de summa probidade, referiram-
rae; folio em presença dos contemporaneos, estes deci-
dirão." 

Os contemporaneos não r eclama11am; a verdade e5-
tava apurada. 

Tranquillo em sua consciencia, presentindo appro-
ximar-se o termo da vida, Monsenhor Muniz Tavares não 
rectificou um só facto, não a.Iterou uma só palavra do 
seu .livro; antes, prevendo que da ·extincção da publi-
cação viesse o esquecimento da historia que interesses 
frivolos e mal entendidos procuravam alterar com sa:-
crificio da verdade, da virtude e da sciencia, legou em 
testamento, assim como o escrevêra, ao Instifo.to Archeo-
logico e Geogmphico de Perna,mbuco, sua terra estre-
mecida, os exemplares que lhe restavam e a proprieda-
.d~ litteraria da obra1 .como protesto de uma convic~ãQ 



r~flectida e com direito á todos os respeitos e a mais 
alta consideração . 

Este acto, 110 momento em que Deus o chamava ao 
séio d.a eternidade, era a slltltentação solemne do seu 
testemunho e das informações referidas por pessôas de 
summa probidade. 

Nada havia, pois, a emendar ou corr1g1r. A ver-
dade estava sellada com o ultimo suspiro de um ho-
mem de. bem . 

O- Instituto Archeologico, acceitando com emoção o 
-legado inestimavel do seu sempre lembrado presidente 
e socio fundador, procurou corresponder a honra. da 
confiança, empr ehendendo esta segunda edição, acom-
panhada de notas explicativ·as e complementares; assim 
como da Introdiwção que se lê agora sobre a especiali-
dade do assumpto historico, ou do exame que a sciencia 
archeologica julga de gr:ande proveito á intei'reza da cri-
tica; justificando as suas observações com documentos 
ainda ineditos, e outros publicados em diversas obras 
eom intuitos diffe11entes, mas agora reunidos prura um 
mesmo fim . 

E' o modesto piomunento que ergue á verdade e á 
memoria de tão illqstre pernambucano. 

A historia tem exigencias imperiosas, mediante as 
quaes faz comparar o presente com o passado e desco-
brir o movel das acções pelas causas que as determina-
ram. 

O livro de Monsenhor Muniz Tavares, apezar dos 
seus meritos, resente-se todavia de um grande defeito, · 
que chamaremos de methodo. Não bastava dizer como 
a revolução de is+ 7 se passou; era ainda necessario 
apontar as causas ~ue a produziram, penetrando no pas-
sado pela ordem dps factos até descobril-as . Sem isso, 
desapparecem de certo modo o interesse historico e as 
lições da experiencia, que são a rnais sabia conselheira 
dos reis. 

P:arecendo referir os acontecimentos a quem sabia 
dos antecedentes deixou-os sem a necessaria connexão 
de causas e effeitps. Afora aquelle vago de "opera-
ções com a posse d~ um. bem desejado, ora. logo cobiçu:q.. 



-do a posse de outro;" e a excepção dos odios legadM 
pela guerra dos mascates e de mais umas contribuições 
jp.definitas sobre o geral das industrias, tudo isso ex-
posto muito summariamente e sem razões justificativas 
ninguem sabe das causas que produziram aquella nota-
vel commoção política. E peior que isso! alguns jul-
gam encontral-as na explosão de 6 de Março, confundin-
do deste modo a occasião com as causas. 

Os autores das Historias citadas entram neste nu-
mero. Elles affirmam que a sedição militar daquelle 
dia converteu-se logo em revolta politica. 

Como se vê, se .a . necessidade de preencher a. lacuna 
, de que resente-se o livro de Monsenhor Muníz Tavares~ 

era reclamada pela ordem, que o methodo estabelece; 
com maioria de razão, depois que os referidos escriptores 
pretenderam-n'a supprir com um erro, suggerido pelá 
lisonja talvez, no proposito de lançarem sobre ós per-
nambucanos o negro labéo de ~'ingratos á mão bemfa-
zeja que prescrevêra o · regimen colonial é abri1ra as por-
tas do Brazil a todas as nações amigas", sem mesmo re-
ceiarem perturbar o somno dos mortos, chamal-os depois a uma triste reeonvenção, af:flrontal-os e humilhal-os por 
fim perante a familia e a posteridade! 

· -Antes de tudo, devemos notar que ã reforma do 
regimen colonial e a franquia dos portos não foram 
rasgos de generosidade do veneravel Enéas, do ver·da-
dciro fundador do lrnperio, do primeiro imperador-pae, 
COJ:P;O reverentemente exprimiu-se Varnhagen, primeiro 
barão e primeiro visconde de Porto Seguro. (1) 

Não ha um ·só escripto ·que, falla.ndo de D. João, 
não tra.ga a indecisão e a timidez como base 'principal 
do seu caracter: accrescentando o proprio Senr. con-
selheiro J. M. Pereira da Silva que, pqr isso, faltava 

- muitas vezes a.o cumprimento elos seus deveres e ás exi-
gencias de sua propria dignidade quer como particular e quer como sobera,no. (2) 

(1) Hist. Ger. de Eras. -T. 2 Sec . . L. pa.g. 313. 
(2) Hist, d;.< Fund. cio Imp, T , 3 pag , i 2. 



'.kVt 

:Em nenhuma circumstancia do· seu reinado, porem, 
aquellas qualidades deplor.aveis sobresahiram mais ' do 
que nos ultimos . annos do seculo passado e 'principio 
dE~te, quando a França de Napoleão attingia ao apogêo 
da sua glo.1'ia . 

Adoptando a mesma política hostil 'á republica 
:franceza ao assmnir a regencia de Portugal, entrou na 
liga da Hesp.anha com a I)'lglaterra contra a França. 

Mas depois d.os desastres elo Roussillon correu a 
aHiar-se com a França contra a Inglaterra, alliança que 
não foi .a.cceita; pelo que voltou de novo· aos inglezes, 
enviando uma parte da sua esquadra e . soldados para 
operar de accordo com Nelson no 1\'Iediterraneo. 

Napoleão, sempre preoccupado com a. idéa de en-
fraquecer e de subjugar a In glaterm, que se tornára o 
centro e alma das colligações contra elle, ·fomentou a 
guerra entre Po·rtuga.l e H espanha, com a qual firmou 
o tratado de 29 de Janeiro de 1801, por intermedio de 
Luciano Bonaparte. 

Submettendo1 a Austria e a Prussia, publicou afi-
nal em Berlim, a · 21 de Novembro de 1806, o celebre 
decreto communi1cando o assombroso blocus continental 
que :fechava á ~Plate:rra os portos. da terra fi rme . En l, 
porem, necessano su1nnetter a Russia e separal-a do mar, 
retirando elos inplezes o recurso do Baltico. E:ffecti-
vam·ente atacou-a., e depois de cinco gloriosos combn.fos, 
gà.:iihou a · sangren ta e decisiva batalha de Friedland, 
que lhe assegurou a paz de Tilsitt, e a occup.ação de 
Straslsend e Dantzig. 

Logo depois da publicação do decreto de Berlim, o 
marechal Lanne~, embaixador :fra.ncez, intimou ao go-
verno de Portuga,l a tomar um partido decisivo, ou pela 
F'rança ou pela Inglaterra, D. João nã.o sabia o que 
fizesse; ora ·volta,va-se para uma, ora para outra, cheio 
de timidez e irrresolução. Inimigo da França até esse 
momento com a consciencia das hostilidades :feitas ao 
governo francez, receiava perder Portugal, não se pro-
nunciando em favor da França . Da Inglaterra temia 
o poder marítimo, e não lhe convinha desprezar a alli-
fWga que com elta. m.antinhfl.1 Vafª' não a.i·risc~ as su~ 
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possessões d'aquem e J.'além mar . O tempo urgia:, era 
preciso resolvel' de prompto. 

Em vez disso, pediu a Inglatêrra que lhe movesse 
u.ma guerra appal'ente; mas est a ·recusou-se, . porque tamc 
bem só lhe convinha unrn decisão definitiv:t. 

Nada decirun; e afinal lembrou-se de captar as boas 
graç.as de Napoleão, enviando-lhe pelo :M:arquez de Ma-
rialva ricos presentes e solicitando a mão de uma fílha 
de Luciano Bonaparte para seu· filho Pedro, que ape-
nas contava nove annos ! 

N a.poleão que não pocl ia perder tempo, respomleu a 
tudo isso fazendo retirar de Pnriz os diplomatas por-
tuguezes, e ordenando igualmente a Rouyneval, mü..i.i;-
tro franeez em Lisbôa, que pedisse os seus passa portei>. 
J•'oi nesta~ circumstancias que D . João, cheio de ap-
prchcnsões e temores declarou guerra aos inglezes e re-
solveu-se a adoptar o blocus continentaJ . 

i\.s suas hesitações havia.m compromettido cacla vez 
mais a situação política de Portugal ; porque áquella 
declaração de guerra seguiu-se por ordem de lord Cha-
tam, chefe do gabinete brita.nico, o bloqueio. elos portos 
portuguczes e a occupação da ilha da l\fodrira.. 

Com.o era natural, Napoleão depois de todos esses 
· factos , e no intuito de isolar os inglezes elo continente, 
fez seguil' um pe<1neno exel'cito sobre Lisl;ôa. antes que 
elles ahi estabelecessem fl base elas suas operações contra 
a Fl'a.nça, e assim difficultassem os seus planos políti-
cos. 

D, João, informado da approxim,ação do exercito 
francez, emba.i·con prccipitad11me1Jte para o Brazil , com 
toda a familia r eal, deixando o governo entregne a uni 
conselho presidido pelo marquez de Abrantes. 

Se era clifficil resolver o melhor partido, nenhum 
por · certo podia ser mais desastrado do que o da timi-
dez e das hesitagões; porque, sem decidir cousa alguma, 

. redusia Portugal fatalmente a um campo, onde inglezes 
e francezes iriam disputar a sorte ela política centinen: 
tal fÍ tiros de canhão, .. c.orno~a.fünal succedeu. 

E para che$.fl1"' áhi, q~l{l-J;'ltn ii1stn.bilidade, quantas 
}1umilhações Ç,:1-~~i.~zo::;·~,_~' .,, -,_ 

1,\'~·~:~J~fü~~;t~/ 
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Logo que Junot, o genel'al das forças invasôras, cbe-
, . ,. - (1) gou a Lisboa, disse toma,do c,e mmgnaçao ... 

"·Le Prince du Bresil en abaJ:l.donna.nt le Portugal, 
a r enoncé à tous ses droits, ·à la souveraineté de ce 
Royaume . La maison de Bra.gance a ccssé de regner 
sur le I?ortugal. 

L 'Ernpe-reur Napoleon Ycut que co bc:m ps.ys soit 
administré ct gouverné tout cnLier . cu sou Nom, et par 
le General en chef de son .Arrnée. " 

E nessa mesma occasião publicou um decreto dissot. 
vendo o conselho creu.do por D. João, e nomeou •'litro 
em nome do imperador d.os francczes, ao qual todos os 
portuguezes se ~ubmetteram e até pediram ao geneml 
um rei d,a mesma familia d 'aquelle monarcha ! 

Desde . esse momento P cr tugal passava a ser frau-
cez e, como consequencia necessaria d.e tal facto, o Bra-
zil, que ficou sendo a séde da mona.rc.hia, tornou-se in-
dependente e livr~ do regímen colonia! . 

Pondo agar.a de parte os a.contec1mentos da Euro-
pa, vejamos o que occorreu nesta parte da A.merica, de-
pois da chegada dp. familia 'real . . · 

O Brazil favqrecido pck natureza com terrenos for-
tilissimos e minas abundantes, nfo podia mais continuar 
a exportar os se-,us productos industriaes, e. agrícolas• 
para a metropolE), que havia desapparecido. Necessi-
tava, por· tanto, de um r egimen interior, de leis econo-
micas, de relações politicas e mercantis com os Estados 
a.,mige.s da Europa e da Ameri~a, com os quaes podesse 
livrti e prudenterp .mte troe:: r os seus produ(!tos. Ora 
se nenhuma classE) social contribue mais para augmentar 
a riqueza de uma nação do que a agricultura e o com-
mercio, era i..r:dispensavel ao Brazil .abrir as suas portas 
e franqueal-as liYremente á todas as nações e 1:mtisfazer ao 
mesmo tempo a nrimeira condição reclamada pelas faci-
lidades procluctor,as do paiz. 

lVIas, se tudo isso devia estar nos calcmlos e p1·evi-
sões elo governo, como attribuir á -rasgos de generosi-
dade do venerave! Enéas, segundo o alcunha Varnhagen, 

( 1) Proclamação do 1 . • de Fcverei ro de 1808. 
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esse lJeneficio, filho da impel'iosa necessidade do di-
ubeiro V · 

Como· dever i rasgos de generosidade o '1ue erá 
reclamado pelas urgcncitu; do Estado; como prescindir 
dos rueios indispcnsavcis ele goYerno 'l 

Butre as opiniões aduladoras, dictadas e ri ceitas pela 
vaidade ou pela superstição, o historiador pt1.rn e re-
flccte , e só depois do mais severo exame procura dis-
tinguir o falso do verdadeil'o. 

Era o r1tre deveria ter feito o autor dn, Historia. Gi; .... 
rnl do Bra2il parn ni'í.o de8cobrir ·ingratidões e lançal-ns 
cm rosto aos pernambucanos, pela falta de reconheci-
mento de suppostos be11eficios. 

O que houve com as suas consequencias inimediatas 
não podia deixar de acontecer, e ahi. está a verdade . 

Infelizmente as vantagens daquella. providencia não 
foram applicadns exclusivamente ao desenvolvimento do 
paiz, porque sob o regimen absoluto que se lhe deu, de-
pendente ele uma só vontade, a sua applicação estava 
sujeita a instabilidade e condição do governo . 

D. J ofo fez adaptar no Brazil todas as institui-
ções da extincta · met.ropole, mu:itas das qnaes sérviam 
antes de embaraçar a administração do que de auxilia-la. 

Creou o tribunal elo desembargo do -paço, e ela mezà. 
da consciencia e ordens. 

~ão. 

O ~up:remo conselho militar e de justiça . 
O conselho da fazenda e do real era.rio . 
A real junta do commercio, agricuitura e navega-

A real meza do despacho maritimo. 
A academia de marinha, artilheria e fortificação. · 
A intendencia geral da policia.· 
O real archivo militar. 
A Typographia regia. 
A bibliotheea nacional. 
A provedoria mór da sande, etc. 
Angmentou, por conseguinte, consideravelmente as 

despezn;'l i:u~licas com cst~s e outras creações, alguma~ 
drlw.s nrn tcrn, e t:rnton logo de emprc~ar t"nl toçlais 



:i. getite q1te o acompanhou de :Lisbfüt; o'll. coniô se 
exprime o insuspeito Varnhagen , -mn sem nu·mM·o de 
nullidades pelas ex igenc·ias da clwsma ele fidalgos, qite, 
haviam emigra.do da metropole, e qiw, não recebr:ndo 
d'ah·i rec·ursos, ·não tinham qu e comer . (1) 

Ou como o con fessa. o Sm. conselheiro J . ]\![. Pe-
reira da Silva: gente, em geral, /Ja/.da de haln:7Jitações e 
lnzes, como ta.ml)(mi a qu e fóra, nomeada pcira o conse-
lho ele Estado e minist erio. Gente reconheciclamente 
·in capaz de únagútar e concc.uer o p1'0gresso reg·ular e 
dh··igir a nova sociedade na carreira dos melhoramen-
tos. E partindo da icléa de qiie em tr1msiloria m ·rc·-
sfrlei1cfo na. corte ilo R ·io de Janeiro, crnidava apenas dos 
rneio de vida e das prec'isõe:; do momento. (2) 

Desde que a administração ficava assim entorpecida 
por tantas creações inuteis e mal reguladas; dirigida 
por pessôas reco·nh ccidamente incapazes q·ue. não tinham 
qu.e ~o_:iier e-não1 c·iúdava.m senão elos meios de viela e d~s 
prec·isoes do nufmento; as 1:antrtgcns resulta.·ntes · da li-
berdade do co~rnercio não podiam ser grandes; porque 

. e1·am absorvidas na RUU ma.xima parte, pelo cresci.do nu-
- mero ele empre~ados e validos, segundo a vontade do 

poder absoluto. 
Assim, pois, nem a franquia dos portos, condição 

essencial da indepcmlencia do novo Estado, constitui;i 
rasgo de generm,üdade; nem Pernambuco partiéipava da 
applicação das migalhas, que ficavam d'aquelles benefi-
eios para ser agpdecido e se lhe atirar depois desdenho-
samente o epith6;to de ingrato! -

PP.lo contrqrio, o exclusivismo ·d 'aquellas rrnmen.-
ções, e as pesadas aontribuições á que com as demais 
provincias ficou sujeito, desperta1;am-lhe antigos odios; 
acreditou que o Brazil não era dos brazileiros ; mas de 
um sem mi.mero de mtllidades que não tinham q·uc• c,o·-
mer . 

Vejamos a.gora se podemos indica.r as cansas da re-
volução de 1817. 

(1) Hist. Grr. do Eras. T. 2, Seec :i:,. pag. 316. 
_(2) Hist . dµ Fund. do Imp, T, 2. Seo. 2. p. 324, 



Napoleão, no intuito de debilitar a Inglaterra para 
afinal submettel-a, não empregava somente o meio ele 
trancar os portos elo continente europeu ás suas rela-
ções políticas e eommerciaes; movia taro.bem revoltas 
naquelles Estados, de cuja sinceridade duvidava, (1) 
ora soprando o incendio nacional ora ateando a guerra 
entre os Estados visinhos, seguindo sempre avante . 
(~mmdo regressava,, coberto dos louros das mais explen-
didas victorias, recolhia então os :fructos da sua politica 
tenebrosa. A Prussia, a A ustria, a Italia e outros Es-
tados ficaram retalhados, como Porlugal. pl'incipiava a 
sêl-o e teria de ficar completamente prlo tratado de Fon-
tainebleau, celebrado com a H espanha em 27 de Outu-
bro de 1807 . Firmava, · em fim, com a ponta da espada 
grupos de Estados nos quaes ccllocava, como soberanos, 
irmãos, parentes e generaes, para fazer face, por iden-
tidade de interesses, á reacção ingleza. 

A alliança de Portugal com o JJorte, em oppos1çao á 
republica franceza, colligada com a Hespanha, provocou 
hostilidades da parte desta contra aquelle e contra o 
Brazíl. 

Alguns navios francezes commetteram excessos em 
varios pontos da colonia americana. e as tropas hespa-
nholas assenhorearam-se, em Portugal , de Olivença e che-
. garam até Portalegre, onde se detiveram · em virtude da 
paz celebrada pelo tratado de Badajoz, de 6 de Junho 
d.e 1801 e pelo qual cedeu Portugal á França todas as 
terras do Brazil, á margem esquerda do Amazonas. 

Esta. data coincide com a denuncia de uma vasta 
conspiração em Pernambuco, p:remeditada com o fim de 
tornal-o Estado independente e republicano, sob a pro-
tccção de Napoleão, pelo que foram presós o capitão-
mór de Olinda -Francisco de Paula Cavalcante d'Al-
·buquerque e mai'3 algumas pessôas . 

, Refere .º autor dos -Ma1·tyi·es Pe1·1wmbuccinos, qt1e 
J~se ~ranc1sco ele Paula Cavalcante d'Alhuquerque, ir~ 
mao cl aquelle, a.chando-se em Lisbôa, na qualidade de -

. . 
( 1) Desobrv et Bílchetet. Dice d'Hist et . Geogr . V .. N.a'P .: 
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a:ge·:nte acreditado, ju .. nto a.o Profocto·1 .. , escapoil de se.r 
preso nessa occasiüo · pon t er fugido para a Inglaterra. ' 
B accrescenta, sem eommentarios, que a prisão d 'aquelles 
indiviclnos fez correr t'i'.os de ·difiheiro .por mão de Frei 
José Laboreiro, S<'m saber-se d 'onde vinha tanto ouro . 

Mas o que não :soffre contestação é que os accrn;,'tldos 
foram depois restituidos á libel'dade, á. posse doo seus 
bens sequestrados e até á estima e as honras do s0b{}-
rano ! (l) 

O dcsembargndor João Ozorio ele Castro Souzn 
:F'alcão, escrivão da alçada, mandado da côrte a conhe-
cer da revolução de 1817, escrevendo no anno seguinte 
ao ministro do reino -Thomaz Antonio de Villa Nova 
Portugal-disse: que o projecto da revolução era antigo 
em Pernambuco, a explosão de 6 de l\lfarço, porém, obra 
do momento, cousa imprevista. 

Estava convencido de que desde 1801 já se plane~ 

jin:a a rnvolta no 
1 
sentido das idéas dos dous irmãos Ar-

' ruelas, medicas 1~m Goyanna, · idéas transmittidas por 
~..,rancisco de P~nla Cavalcaute e J_;uiz Francisco de 
Paula, os quaes, sendo denunciados, foram presos e mais 
1:arde soltos; porque, infelizmente, 110 exame dos papeis, 
como consta da devassa, uma das cartas foi abafada pelo 
escrivão Fonseca por quatro centos mil réis (2). 

U ) Francisco de Paula Cavalcante d' Albuquerque que 
foi preso com- seu illustre irmão Luiz Francisco de Paula 
Caval_cante d'Albuquerque em 1801, como autor de uma vas. 
ta conspiração, que tinha por objecto formar de Pernam-
huco uma republica, sob a proteccão de. Napoleão. Scn 
tercei ro irmão Jo~é Francisco de Paula figurava na cons. 
piração, como agente acreditado -junto ao Protector -e 
escapou de ser pryso fugindo para a Inglaterra . 

. . . . jamais se pel'!etrou os esconderijos deste misto. 
r io . . . foi certo, cpm tudo, que rios de dinheiro correram 
pelas religiosas n1ãos de Frei José Laboreiro, tirando.se 
por fruct.o, serem os accusados restituídos ·á liberdade, ú 
posse dos seus beps, á estima e premias do soberano. 
1lfarty1·. Pernarnb. vag. 12. 

(2 ) Eis a carta do desembargador João Ozorio: Illm. 
Exm. Sr. Seguntjo aqui tenho concebido, o projecto da. 
revolução era ant1go cm Pernambuco, a explosão, porém 
~o dia $ de Marcp foi in tcnpestiva e obra dQ acaSQ. As 
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O c1esembargado1' João Ozorio confirma a existen-
cia de uma conspira<;ão em 1801, no sentido das ideas 
ensinádas pelos irmãos Arrudas; falla, nas prisões de 
Francisco de Paula e Luiz F'rancisco, em devassa, exame 
de papeis e na soltura dos conspiradores, depois de 1' 
a:rinos; por ter o escrivão subtrahido uma das cartas por 
quatro centos mil ' réis, segundo consta ela devassa . -

Os factos nannJos pelo autor dos --Mal'ty'res teern 
}JOr conseguinte, a sua prova em documentos judiciae::i, 
nos quacs se r efere o dit.o .desembargador . E se attcn-
der-se que alguns navios ·:rrancezcs, pouco antes, hostili-
l<'.Hni,m diversos pontos do Brazil (1) bem como as tro-
pas hespanholas o tcrritor.io portuguez, hostilidades f{lle 
cessaram cedendo Portugal á França todas as terras ao 
norte do Ama.zonas; fica reconhecido que á política, fran-

idéas r evoluciorwrüts transmittidas em 1801 por .Francisco 
àe Paula Cavalcante e Luiz Francisco de Paula, de q·ue 
liouve denuncia e estes dous foram presos, e depois soltos 
por falta de provas, porque no exame dos papeis (comô 
tless:i. devassa sr, sabe ) uma das cartas foi nbaf'ada pelo 
esCi'iviio .Fonseca, que em premio recebeu quatro centos 
mil reis. As idéas começadas pelos dous Arrudas, me-
dieos em Goyanna, pelos vigarios de Santo Anlonfo •1 
Recife, cresceram e propagaram-se pelo estabelecimenlo 
das lojas nrnconicas, nas quaes excluídos das suas ses-
sões partieular1;F; os ma<:ées cm-oneus. a maior parte dos 
Quaes eram filhos do pair,, seduúdos dcscló 181-í pela 
ch•:gad~1. de Dorningos .José lllattins; se f'izerzuri conspira.. 
r.loreR. 

· O odio geral antigo o o entranhavel dos filhos do Bra. 
zil, conf . .rtJ, os éuropeus que chamavam-se marinheiros-, 
qne cuidaram em augrnentar invertendo os factos da his-
toria da restauraç;ão, passada sobre os hollandezes; dedu~ 
zindo d'al1 i decretos de propriedade, doaçao a S. M. com 
exclusão. de . quaqsquer impostos, foram as persuações qu~ 
servfram de mola, para dar movimento ao detest.avel, e 
de que se serviram com especialidade i10 dia ü; id1~as de 
igualdade emlrnticlas aos pardos e pretos lhes afiançaram 
o bórn exit.o pelo augmenlo consideravel do seu partido, 
l~ contavam se.m .duvicla .com os rnnis mações brazileiros na::i 
outras capiLanias; nesta parte pol'ém, :únda não estava 
madu1·0 o pr·oject.o. 

Rsl. IIist. lkJ Dr. J . C. Fcrnancfos Pinh1' i 1•0, G, 2 . • 
-I• ng· - :15 -

(t) Vamhilg,-'- Bist. Uer. do Braz. :11
• 2 ." .paa 20l 
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ceza e ao dêdo d~ Nap.oleão SH _eleve a conspiração per-
namlmcana, senã.o pa.ra proteger os intuitos · democratí-
cos dos btazileiros, ao menos para prejudicar com cer-
teza os portuguczes, elo mesmo modo que antes, a Fran-
ça colligacla com a Hespanha, auxiliára. a soblevação e 
ü1dependencia dos Estados U.nídos ·contra a Grã Breta-
nha. 

Não é portanto, sem fundamento que alli se fallou 
em Napoleão, nem de rios de dinheiro com que se inuti-
lisaram as provas ela devassa, para se obter, como se 
obteve, a liberdade elos conspriadores e a revindicação 
dos sens bens consfiscados (1). 

/ O Dr. Manoel de Arruela Camara, sabio parahy ba-
/ lJO, ao chegar da Europa nos fins elo seculo passado, 

_,_ fundou o celebre Areopá,qo de Itambé, do qual faziam 
parte o capitão André Dias de Figneü·edo e os padres 
Antonio Felix Velho Cardoso, José P er eira 'l'inôco, An-
tonio d' Albuquerque Montenegro e João R.ibeiro 
I'essôa (2) : 1 

Era o Areop,ágo uma sociedade politica, ~ecreta, in-
tencionalmente collocacla na raia das províncias de P er -
nambuco e Para:hyba, frequentada p-or pessôas salien-
tes de _ uma e outra piar te, e donde sabiam, com.o de um 
centro para a p~ripheria, sem resaltos nem arruidos, 
as doutrina.<; ensinadas. 

Tinha por fim tornar conhecido o estado ger.al da 
Europa, os estremecimentos e destroços dos governos 
absolutos, sob o influxo da.s . idéas democraticas . Era 
uma especie de rµagisterio que instruía e despertava o 
enthusiasmo pela republica, mais em harmonia com a 
natureza e dignidade do homem, e ao mesmo tempo ins-
pirava odio á tyrannia dos rois. El'a, finalmente, a 
revolução dontrin,ada, que traria opportnnamente a in-
clependencia e, o_ ~overno republicano á Pernambuco. 

Dahi foi que sahiram as academias do Cabo e Pa-
raizo, as quaes substituíram o Al'eopágo de Itambé, dis-

(1 ) Var·nhag. l!:ist . Ger . do B1'az. 'l' . 2 . º pag, 2fJl. 
(2) M. S. do arch de Paula MonlenegTo. 
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solvido com a de1mncia da conspiração de 1801 e a via-
gem do Dr. Arruda Camara á Lisbôa . 

Acerca dessa viagem ministra minuciosas informa-
ções o interelilsante manuscripto, referido na antecedente 
nota, o qual nos foi obsequiosamente offorecido pelo dito 
P aula Montenegro . (1) 

Arruda Camara correspondia-se com o marquez de 
Abrantes tanto antes, como depois de nomeado presi-
dente do conselho, que substituio ao prh1cipe regente, 
no governo de Portugal, quando fugiu em 1807 para o 
Brazil . 

Recebeu d 'elle igualmente instrucção no sentido de 
aeoroçoa.r a propaganda revolucionaria, e até ml:lis tarde 
o ma.rquez indicara-lhe Gomes de .Araujo e o conde de 
Linharcs, D. Rodrigo, como pessôa.s com quem devia 
entender-se em franzes apertados, mas só em ultimo caso 
com o conde. (2) 

Notaremos que este m:muscripto de notas particu-
J.ares adquire grande força em face de outros documen-
tos datados de 1817 e encontrados no gabinete do mi-
nistro do reino -Thomaz Antonio de. Villa Nova Por-
tugal - nove annos depois da viagem de Arruda Ca-
mara á Lisbôa. 

Não podendo os governos da Europa, corromper as 
sociedades maçonicas, nem embaraçar os seus progressos. 
intruduziram nellas espiões, no intuito de perseguil-as, 
com receio da invasão das nÕvas idéa.g . Foi da Italia 
que partiu esse plano, geralmente aceito em outras par-
tes, . onde o carrasco suppria ·a força e o prestigio dos 
governos. 

A má.c;.onaria do Brazil teve tambem os seus es~ 

(1) Francisco de Paula d'A lbuquerque Montenegro, 
fallecido em Goyanna em avançada idade. Fora elle en-
viado secreto dos r evo!ucionairos ao Rio da Prata e New_ 
York. 

(2) . . . . achando-se o Dr . i\!:rnocl de Arruda cm Lis-
bôa, recebeu do marquez de Abrantes novas 'instntcçoes 
sobre o plano da revolução, nas quaes lhe declarava que, 
em tranzes apertados, ouvisse a Gomes de Araujo e a 
Linhares, mas a es te somente em ultimo caso. 

M. S. citacJ . 
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piões. A loja Comrnercio e Artes, :fundada na côrte eru 
1815, na rua da Pedreira d<a Gloria, em casa do Dr. 
Vahia, foi bastantemente pe.rseguicla pela policia; e se 
depois somente da partida do rei para Portugal 
entrou a funccionar regularmente em casa do capi-
tão ele mar e guerra <T osé Domingues de Athaide Mon-
cõrvo, .nem por isso deixara de l'ClüÜr-se aqui ou alli, 
quando podia. 

No ~gabinete particular, daquelle minis.tro aç,hou-se 
tfln masso de cartas anonymas dirigidas ao rei, · em uma 
das quaes lê-s0 o seguinte: 

"Senhor. Fui convic1ado, hn muito, para entra:r 
"no infernal conloio, e plano da sublevação pernambu-· 
"cal e bahianal, r eunindo-se · para a liberdade e eon-
" quista projectada; consenti só com o espirito de saber,· 
"indagar e manifestar a V. M., como o fiz em tempÕ, 
"para, com muita facilidade, V. M. cortiflr o astucioso 
"veneno . AI corresponclencia, Sr. continua etc. " (1) 
Refere depoi\; o-que se passa, como em outra parte dire-
mos. 

Desconfiµ.ndo, entretanto. que as cartas eram sub-
tr.ahid1lS e l~das, como em uma dellas dá a conhecer, 
tomou o arbítrio de escrever a D . Ca:rlota Joaquina, es-
posa de D. João, pondo no envoltorio da carta estas 
palavras: -(Jue níng·uem possa ler senão V . M. ~A 
carta prineinia Msim: "Soberana Senhora. -lfa muito 
tempo, -real ~ra . que el-rei noaso senhor devêra ter um 
''.total desengano com o caracter dos inco:nfidentes mi· · 
"nistros em 'que tem descam~~ado -e de todo entregue o 
"governo do reino ! ' 

Depois é,le dar conta do que se passa, accrescenta: 
"Esse corpo, que se acha a sair, tão depressa che-

"gue á Bahia., logo aquelle Estado se levanta, assim como 
· '·em Pernambuco, o que tudo é auxiliado pelos minis-

" tros' desta Gôrte. pois todos elles são do càracter de um 
"m,'clrquez dq Lorna, de um conde da Ega, de um D. 

-----.,-
(1) Dr: Mell. Mor.-Hi.~t. das Corist. _doe a pao. 

177 do T. 1: 
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"Rodrigo . e de outros que niio gna.r<lam fidelidade ao 
"seu soberano. (1) 

E]r; ahi: minisLros inconf'idcntcs, a quem o priÍ1eipe 
entregára de bôa fé o governo do Estado; ministros au-
:ú!.iares da revolução da Bahia e P ernambuco ; m:n!stros 
do ca:ractcr (le um D. Rodrigo qnc mm ca gut:rdou fide-
lida.de ao sohc·rano. 

Ora se D. Rodrigo, conde de Linhares, ministro de 
180? a 1812, quando morreu (2), a.uxilia.r,a a revolução, 
e por ir:mo nnnea gnH dou fideliclade ao soberano; é claro 
que o manuscripto r eferido recebe desta passagem da 
carta, segundo os preceitos da critica, grande força pro-
Lante, não só a respeito do estado revolucionario do 
paiz. senão tamhem de individuos que occulta.mente o 
promoviam, á despeito de sua posição no governo . 

V cmos por conseguinte que a revolução de 1817, 
imprevistame:nte apparecida no dia. 6 ele Março era pla-
nejada desde os ultimos annos do seculo passado de ac-
corc~o com a politica, ~ranceza, pelos partidarios tle Na- ~ 
poleao em Portugal. (3) . : / 

(1) Dr. Mel!. )\for. -Hist. das Const. -doe. á pa(J. 
177 do '1'. 1: 

(2 ) A companhi a do Alt.o.Douro entendendo que não 
devia es tar comprehcndida na parte do tratado cio com. 
mcrcio relntiva aos pr ivilcgios exclusivos que o ministro 
ing'lez exigia por seus procuradores, que eram mui po. 
dcrosos na corte ·qo Hio ele Janeiro, os quaes empenhan-
do-se fortemenle e elevando a questão ao principe re-
gente, este a apresentou ao conde de Linhares que se 
oppoz a. ella com razões de Estado; e como contrariasse 
as do príncipe, este se encolerisou, e levantando a ben. 
gala, a descarregou sobre o illustre conde, que sem mais 
reflexão retirou.se, e consta que chegando em casa, to-
mou uma porção de veneno. 

Frei Tiburclo José da Rocha (redactor da primeira 
gazeta) sendo chamado para confessar o e.onde suspeüotL 
que elle estivesse envenenado pelo toxico e pela paixão, 
causada pela desfeita que . recebeu, e á que não poude 
resistir fallecendo no dia 26 de Janeiro de 1812. 

Dr. Mel!. Mor. -Hist. das Const. -doe. á pau . 134 
do 'l'. 1. 

(3) O marquez de Abrantes foi o presidente da. com. 
mi sf;~tJ dof1i1tuct ri ú :\'.apolc.fio paru pr0testi;r -- Illo en1 no~nQ 
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Ivfostraremos agora como os revolucinarios do Bra-
.zil trabalharam para levar a effeito o plano combinado. 

Os acontecimentos da Europa. e os que por ultimo 
produziram a abdicação de Napoleão (1814), arrefece-
ram de certo modo o ardor politico dos revolucionarios 
daquelle lado, mas não assim o dos agentes do Brazil 
onde erá grande a emulação despertada pela luta da 
independencia dos Estados visinhos, grandes as aspira-
ções patrioticas pela liberdade das relações mercantis, 
sobremodo preponderaram os velhos rancores semp're 
estimulados pelo exclusivismo do governo e pelos meios 
oppressivos de que lançara mão para ter dinheiro e gas-
tar prodigamente com o sem numero de nullidades de 
que falla Varnhagen, ou com o enxame de aventu.reiros 
n ecessitados e sem princ1:pios, ·que a.companhou .a fami-
lia real, segundo Armitage . Eram tambem incentivo;; 
para não d~acoroçoarem os escandalos da casa real, as 
immorulidadfs ela côrte, as extravagancias e rapinagem 
dos empregados. ( 1) 

da nação por, tugueza,. e pedir-llrn um rei de sua familia 
para Portug~l. . 

· O tenent~ general marquez de Alorna, encorporado ao 
exerci.Lo fran,cez, esteve ao serviço do Imperio . 

O conde da Ega, presidente da assembléa dos tres 
Estados, pediu a Napoleão o throno de Portugal para 
Junot. 

O general Bernardim Freire de Andrade foi assassina-
do pela gentíllha portugueza como traidor: 

Pereira da Silva-Ilist. da Funcl. do lmp . T. 2. º § 
4. º sec. 1 : · 

( 1) De mistura com estas vantagens alguns males 
sobrevieram; um enxame de aventureiros, necessitados e 
sem p_rincipips, acnmpanhoú a fanl.ilia real; foi necessa. 
rio admittiLqs nos differentes ramos de administração . A 
rivalidade sempre prevaleceu entre os portuguezes e bra-
zi!eiros nato~, e este procedimento da parte do Governo 
Portuguez tendia a augmentaLa . Os novos hospedes pou 
co se· jnteres\iavam pela prosperidade do paiz; considera-
vam tempor~ria a sua ausencia de Portugal e propu-
nham-se mai~ a enriquecer-se á custa do Est:J.do, do que 
a administrau justiça ou a beneficiar o publico. Era no-
tav·el a extrayagancia e a prodigalidade da cõrte; ao mes. 
mo tempo q\ie a Uxaria (despensa) por si só consumia 
§(1~3 n;iHMe~ ge cruzados e a.~ euas despezE\~ erE1m pont\.!.. 
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O governo, que hão despendia com a in_strucção pu-
blica. nem com estradas, e antes parecia suffocar até as 
proprias faculdades productoras do paiz, obrigava este 
ao trabalho sob o peso dos mais excessivos tributos para 
os c1 ispe1·clicios da côrtc c bem estar daquelles aventiirei-
ros que, além disso e sempre. que podiam, assaltavam os 
cofres do Estado. Não era possível que, com o influxo 
de causas tão poderosas, o espirita revolucionaria dei-
xasse de crea.r maiores aientos . 

Quasi nada faltou que não fosse gravosamente tri-
butado. 

O assucar e o tabaco. alem dos donativos de 1662, 
do subsidio de 1799 e do terremoto de 1755, ela dizima 
em ce.so de exportação, do dizimo quando consumido no 
p<tiz, pagavam , para a sahida, de imposto e pensão 480 
por caixa ou 240 por feixe. Nas mesmas condições se 
tributou o algodão. 

A aguardente ficou sujeita ao subsidio de 640 rs . 
. por pip.a, alem do subsidio litterario de mais 30 reis 

por canada. O vinho do mel, que produzia de direitos 
mais de 200. 000$ i;s. ficou obrigado ao dizimo e direitos 
na garapa. O gado pagava dizimo e o quinto dos cou-
ros, ainda quando vivos os anirnaes; meio real em libra 
de carne e o subsidio do sangue; as carnes seccas impor-
tadas estavam egualmente sujeitas a tributos. Alem dos 
direitos de exportação pagava-se direitos de inte1·-nação, 
cobrados por arrematação. e, incluindo os escravos, pas-
sagem de rios; direitos territoriaes. donativos; de offi-
cios; patentes militares; siza sobre compras, vendas e 
iarrematações de bens de raiz e semoventes; àecimas dos 
predios existentes nas cidiades e villas, alugados ou oc-
cupados pelos seus proprietarios. Inventou-se mais um 

nlmente pagas; os empregados publicas estavam atraza-
dos 9 e 10 rnezes na percepção dos seus honorarios; viam. 
se por tanto obrigados á recorrer á prevaricação para 
poderem subsistir ... A moral da côrte era a mais baixa. 

O caracter individual do Principe Regente era incor. 
rupto; mas as infidelidades de sua esposa eram tão es-
candalosas que via.se aqueile obrigado a viver separado 
!lella. -J .. Armitase -Hist. d9 :araz. pas-. to. e · 12 •. 



irnposto destinado exelusivnmentc para os despezas da 
Real Junta do comJncrcio, indill!tria., agricultura e nave-
gação. Creou-se o sêllo sobre o papel, livros de, nego-
cia:ntca, de camaras, de tabelliães e irmandades, procu-
r R.ções ,e esc1·ip l lJT!:!.s particnia,res e publicas. · Es tR.hele-
ceu-sc o luto obrigatorio pela morte dos membros da fa-
milia r ed , com cksigna.ção Lh fazenda de que se devia 
urnr, e as conh'ibuições for r,.adas para dotação dos prin-
e:ipes e princezas. Havia .ainda cousa peior ! a ganancia 
dos ex:actores e os monopolios privilegiados. -

B tudo is'So cm ponco ! Nada chegava para as ne-
cessidades sempre crescentes do governo, que com tanta 

, ostentação determinava o serviço publico! 
A emigração elos portuguezcs continuara em larga 

e;.;cnla, e longe de mandar o. governo destribnir terras 
entre os q ne se mnontoavam em differ entes pontos do 
littornl sem terem o que fa.zer, ordenava que em todas 
as rnpitania~ onde aportassem ou permanecessem, fos-
sem sustenta

1
elos pelas autoridades, acconunodados como 

fosse possivet e empregados nos cargos que. vagassem l 
( 1) De fonn\'l. que ou eram ompregaclos pubheos para te-
rem o que comei·, ou ociosos: ~-,.ccommodados e sustentado:~ 
sem limitaçãc,) de tempo pelo dinheiro elos contribuintes. 

O po-v o de P ernambuco rnutnrnrava, e por fim 
queixou-se aq priucipe r egen te, r epresentando por in-
ter:i'nedio das cmnaras municipa.és, contra essas tantas 
contrilmições gravosas, que lhe arrancavam todo o pão 
do seu trabalho, reduzinclc-o sem proveito do Estl;l.do á 
mizeros indi;scntes . 

O gover;no irritou-se, e ma,ndou a Caetano Pinto 
que, corii o maior segredo e circumspecção, procurasse 
saber quem tia.via sido o -autor da representação, \e s~ 
existiam pessôas que, por suas opilliões e discursos, fos-
sem perigosa/> ao Est.a.do, pois não podia attribuir 
aqnelle proc~climento ·senão a ingratidão e rebeldia do 

( 1) Hist da I<'und. do Imp, -T. 2. L. 3, See. L 
pag . . '!(3, 



príncipe, sempre desvelado em promover a felicidade de· 
seus leaes vassallos. ( 1) 

E' justf.lmente o que fazem os goven1os absolutos. 
Nunca se·mostram mais imprevidentes do que quando se 
colloeam ás bordas do abysmo, nem majs cegos e vio-
lentos do que quando attingem ás agonias do poder. 

Como se disse, tudo c•ra poueo para as despesas do 
Estado. 

Era mister buscar dinheiro por outros meios, sem 
trabalhos nem fadigas. Tratou-se de crca.r um 1Jartco de 

(1) Pai·a Caetano Pinto de Mi'.randa Montene(lro. 
Levei a au [usta presença de S: A. Real o Príncipe 

Rr.gente, Meu Snr., a representaçã,o inclusa, que pelo seu 
rnbre SCf'ipto, como V. S. vrr:í, indica haver-m'a dirigido · 
a Gamara da Villa de Iguarassn' com vehemcntes e des_ ' 
comedidas invectivas contra os impostos oue a8 urgen. · 
tes necessidades do Est.ado tem aconselhado. E posto 
one semelhante papel não se.ia capaz de fazer ao mesmo 
Snr. por um momento vacillar na justa confiança que 
tem dos leaes SP-ntimentos e amor dos seus vassallos, e 
da satisfa0ão com que estes vivem, debaixo de um go-
verno verdadeir11m ente paternal, que não cessa de der. 
ramai: sobre elles muitos e exhubcrantes beneficios e gra-
ças, não escapando á sua alta comprehensão, que elle fôra 
maliciosamente fabricado com letra disfarçada por a!. 
gum desses superficiacs e discolos declamadores, que des-
graçadamente· no nosso seculo são frequentes, e que por 
capricho, e sem principias censuram com soitúra e ou-
sadia qualquer medida do governo, sendo com tudo co.n. 
veniente prevenir os perniciosos effeitos, que nos espíri-
tos fracos podem produzir semelhantes censuras com que 
se procura deEacreditar o governo. E' S. A. Jteal ser-
vido que V. S., pela maneira que lhe parecer mais pro. 
pr:ia e empregando a circurnsp~cç;fo e segredo que esle 
negocio exige, fac_:.a as convenientes diligencias J)ara po-
der vir no conhecimento (o que se reconhece ser diffi. 
cil) d·e quem escreveu este papel, e se ha ahi outras pes. 
sôas que por suas opiniões e discursos sejam perigosas e 
que não fazendo V. S. procedimento ou demonstração al- . 
guma a este respeito, dê conta do que achar mui parti. 
cularmcüte, da mesma sorte que este aviso é escripto, que 
vai sem numel'o poe se~ t e1· confiado somente ao Official 
Maior desta secretaria d'Estado que o fez e registrou no 
livro secreto. -Deus Guarde à V. S. -Palacio do Rio 
de J aneiro em t 3 de janeit'o de 1816. -Jlarq11.ez de 
:tguim'. 



enussao, deposito e desconto com o fundo capital de mil 
e dusentos contos. 

A idéa seria muito bên.. se não houvesse o pensa-
mento reservado de receber-se dinheiro e ernittir-se pa-
pel. O alvará de 12 de Outubro de 1808 convidou os 
negociantes e capitalistas par ::t assignarem as respectivas 
acções, declaradas isentas de toda a p<mhora e exe~ução. 
Deu-se aos bilhet es do banco, pagaveis á vista e ao por-
bdor, o . caracter de rnoeíla e dinheiro côrrente, e aos 
membros da junt a e cErectores, orden ados estabelecidos 
para os ministros e oí'ficiaes da real fa zenda, com o go;:u 
de todos os seus privilegios. 

O banco foi effectivamente organisado e estabeleci-
do; e o príncipe regente, querendo manifestar a satis-
fação que sentia por tal motivo, abriu os cofres das gra-
ças reaes, e distribuiu profusamente condecorações e tí-
tulos. 

Reviveu f' ordem da Torre e Espada e pretendeu 
fundar assim o systema de captar a estima dos seus vas-
salos. 

Entreta.nvo, a emissão sem limitação e o curso for-
çado que se qeu aos bilhet es, como moeda corrente, sem 
fundo metalliço r eservado, corresponuente ao s P11 vaJ01» 
para não p e-rturba.r o eqnilibrio entre a emissão e a 
garantia, deram em resultado um verdadeiro tributo, 
lançado insidiosamente sobre todas as e.lasses, porque 
angmentou o valor e_ o preço dos objectos necessarios á 
vida. 

Não tardou muito que a fraude se desnudasse e 
roostra!:'se as f>Uas formas asquerosas. 

Os director e.s, sempre insaciaveis, e para os quaes 
tudo era p01fCO, principiaram a descontar lettras com 
os fundos do. banco, em proveito proprio e sem o mais 
pequeno esc:rupülo. porque a publicidade não entrava 
no systema d1_1 instituição. O governo, para o qual taro.-
bem tudo el'l:j. pouco, contrahia successivos emprestimos, 
em dinheiro e papel moeda, e o banco alegremente os 
fornecia, porcJue ahi est ava o seu interer;ise. O resultado 
foi: ir desapparecendo o fundo capital e surgir, afinal, 
a impossibili~ade ela substituição dos bilhetes por moeda 
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metallica. · Armitage offercce-nos um exemplo bem 
frisante do estado da época. Diz elle: por uma nota 
de ce1ii mil reis dava o banco, em troco, setenta e cinco 
mil reis em notas peque11as, quinze mil r eis em prata e 
dez em cobre! Constituia isso já uma suspensão de pa-
gamento. · 

E assim fomm marchando os negocios, até que por 
ultimo o thesoureiro fugiu para os Estados Unidos le-
vando o dinheiro do banco e todos os fundos de uma 
companhia de seguros , aUi depositados. 

Dos directores, um declarou-se fallido, depois de 
assegurar para seus filhos, dos quaes c1·a tutor, a prin-
cipal parte da sua fortuna, conseguindo por esta forma 
gozar elos seus ganhos illicitos sem ser molestado; outro 
Tctirou-se insolvente do commercio e nunca mais poucle 
pagar as quantias que, a titulo de emprestimo, tirara do 

· banco; e o terceiro, depois de se haver acobertado com 
a protecção de um ministerio corrupto, fez banca-rota, 
sendo o banco o seu màior credor! ( 1) 

Nestas circumstancias o que podia esperar o gover-
no~ A corrupção, a imprevidencia, e a arrogancia, ati-
radas á face do paiz, torturado por exageradas contri-
buições, e abalado pelo influxo das novas idéas, eram 
um convite formal á revolução. 

Os que conhecem a historia dos Estados Unidos sa-
bem que a penuria. da fazenda publica, as depredaçõc-s 
dos cortezãos, a fr aqueza do governo, as tentativas cul-
paveis de alguns ministros e os resentimentos populares, 
annunciavam serias mudanças, que os excessivos impos-
tos l'esol vernm pela guerra da independencia. 

O Brazil achava-se nas mesmas circumstancias. A 
revolução era uma consequencia fatal das extorsões e 
desprezos do governo, e vi'lia não como um mytho he-
roico do patriotismo provinciano, segundo inculcam li-
sonjeiros e cortezãos; mas como o movimento produzido 
por uma força mcchanica. Por tanto, se a independen-
cia e a republica não vingaram, apesar dos intuitos dos 

(1) J. ArmiL -Hist. do Braz, -cap. 3. pag. 30 
t:: ~H. 
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revolucionarias, foi isso devido ao rompimento extem-
poranco dos movimentos de 6 ele nrnrço, cujas idéas não 
deixaram de influir poderosamente nos successos ele . ... 
1822. (1) 

Desde c1ne o governo não modificava a sua politica, 
adoptanclo um sys lema ele egualdade entre os governados, 
sem distincções odiosas de portuguezes e brazileiros; de 
rigorosa economia em todos os · ramos da administração; 
de providencias sensatas no sentido de harmonisar os in-
teresses do novo Estado com as instituições politicas; a 
revolução era infallivel, quando já não estivesse no mo-
vimento progressivo da. sociedade. 

As medidas elo governo contra a maçonaria não em-
bara.çavam as suas reuniões na côrte, em legares incl e-
tern~il,lados, nem que se fundasse na Bahia e Pernaintn-
co algumas lojas; onde secretamente se tratava ele C>.nca-
r,ninhar a revolução. (2) 

( 1) "Será rossivel que V. A. R. ignore que um par-
tido republica~o, mRis ou menos forte, existe semeado 
aqui e all i em rnuitas elas Províncias do Brazi l, por não 
dizer cm _Lo da~ ellas? Ac~so os ~abecas qu e .intcrvi ern.!11 
na exr,Josao ele 1817 oxp1rarm11 J tí.? E se êx1st01.11 e mo 
cspiritos fortes e poderosos, como se crê que tenham mu . . 
dado de opini~o? Qual outra lh es parecerá mais . bem 
fundada que a· sua?" Discitrso de J. Clemente Perei1'a no 
ar.to de apresantar a D. Pedro as rev1'esent. do povo, 
pedindo elle que fica sse no nraz. (9 de janeiro de 1822 .) 

(2) Para Paulo Fe1'na.ndes rianna. - S. A. R. o 
Principc Regente, meu Senhor, por puros effeitos. de sua 
real commisen+cão é servido que V. S. mande pôr em 
liberdade os tenentes de artilheria de Pernambuco, .José 
Paulin_o d'AlmQida Albuquerque e Antonio Vieira CavaL 
cante, que se :,lcham presos· na Ilha das Cobras, por te-
r em sido denunciados el e serem membros da reprovada 
sociedade cios -.-Pedreiros Livres; e que fazendo . V. S .. 
vir á sua presença, severamente os reprehenda no real 
nome pela gravíssima culpa que commetteram tenoo . o 
desaccordo de 9e alistarem em uma sociedade que não só 
não es tá autorisada pelo mesmo Snr. o que essencial.:. 
mente era preciso para sem crime entrar:em nella, mas 
que pelos seus infames princípios tem sempre merecido 
a sua real reprovação inteirando.lhes que ficam debaixo 
das vistas da intendencia geral ela policia, e que se não 
rnudarem de conductai S. A. flr. os mandará castiçar com _ 
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Domingos José Martins não viera de Londres, comó 
dizia-se, a pretexto de conhecer o estado das casas filiaes 
da firma - Dourado Dias & C . n daquella praça, :funda-
das no Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia; mas, .an-
tes, ao que parece, na qualidade de enviado pelas so-
ciedades secretas ela Europa para conhecer dos progres-
sos r evolucionarios do Drazil, elo mesmo modo que fôra 
o general Miranda para V enezuéla. ( 1) 

Depois de alguma demora no Ceará e em Pernam-
buco, onde encontrou as melhores disposições, seguiu 

a severidade de que já se fizeram clign qs e que não ex-
pei·im ~nLaC'am pela sua real clemencia e piedade . O que 
partei;ipo a V, S. para que assim o execute . Deus Guar-
de a V. S .-Palacio H de Fevereiro de 18'10. -Jllarqiwz 
de .t1g.uiar. , 

-Para Panlo Fc1'1iandes Vianna. -Depois de tel' 
escl'ipto a V. S. na data deste sobre a soltura dos tenen-
tes de artilheria de Pernambuco, José Paulino d'Almeida 
e Albuquerque e Antonio Vieira Cavalcante, ocwrre-me 
commun icar a V . S. que S. A. n. o Pl'incipe Hegente, 
meu Sm., queremlo previnit· o rigoroso captiveiro com 
que pode ser tratado o escravo do dito José Paulino d'Al-· 
meida e Albuquerque em vingança .de o haver denuncia-
do ser membeo da sociedade dos denominados -Pedreiros 
Livres -é servido mandar libertar o sobredito escravo. 
satisfazendo-se pelo cofre da policia o valor que se jul-
gar razoado. O que partecipo a V. S. para que assim 
se execute . Deus Guarde a V. S. -Paço em 14 de Fe-
Yet·eiro de 18-16-lllarquez d' Aguiar. · 

Do Livrn da co1'1'esp. Sec1·et . pag. 2 . 
(1 ) .. .. As sociedades philantropicas lhe abriram 

seu gremio. . . l\lartins, poucle es tabelecer feitorias em 
l\'laranhfio, Ceará, Pernambuco e Bahia. . . . As vantagens 
e inter cso;es eram incalculaveis, e s ing·ularmenle, porque, 
forneci am weio:; para se appli i;[u· seria1ncnle (t sublime 
thcoria ' ela emancipat,;ão. . . . obj ecto imporlantissirno e 
diariamente discutido nos clubs do General Miranda. 

Marllf. Pern. pag. 258 
.... O futuro mostrou pelo facto lamentavcl de Go-

mes Freire, · que a missão de Martins tinha portentosos 
e1'feitos. . . Icl .' Id . 

. . . . Jú. o desgraç.ado Domingos José Martins, insLrui. 
do da Europa, e enviado da . Bahia. . . havia vindo uar 
instruccões ao Ceará e tQrnou para Pei·nambuco. . . 

-lnédicto do padre 1rr11ncisco Corl'eia Telles r.le M.a. 
nezes -sob. n. 279 do lnst .. Arch . vol . 4 pag. 17_ .. 



para a Bahia, acompanhado do capitão de artilheria Do-
mingos Theotonio Jorge) apresentado e acreditado pe--
rante o Grancle Or·iente . (1) 

Dalli partiu Martins para Londres e Domingos 
Theotonio para a côrte, donde este regressou, depois de 
alguma demora, para Pernambuco. (2) 

Em quanto, porém, aquellcs dous seguiam para o 
sul, o capitão-mór de Olinda -Francisco de Paula Ca-
valcante d 'Albuquerque -tomava occultamente o cami-
nho da Parahyba., Rio Grande do Norte e Ceará, voltan-
do támbem, depois de alguma demora, pa'ra o Recife (8) 

Martins regressou egualmente de Londres (1815) ; e 
a revolução principiou a mover-se . ( 4) 

Todos estes factos mantém entre si tão intimas re-
lações, que não se pode duvidar de que aquelles inclivi-
duos cumpriam uma missão secreta, que os factos poste-
riores se encarregaram de descobrir. · Os dous primei-
ros, como se sabe, foram executados por crime ele alta 
traição, e o ultfmo, encarcerado pelo mesmo crime, teria 
a sorte dos outros, se a revolta liberal de 1820, em Por-
tugal, não lhe abrisse as portas de sua lugubre prisão. 

·Devemos nptar ail1C1a, que com a volta de Martins 
em 1815 as reuniões políticas, a principio reservadas, 
toruaram-se depois quasi publicas . ) 5) 

Caetano Pinto. avisado algumas vezes ele que a ma-

('J.) Llfarty. Pe1'n. ·pag. 258. 
(2) Idem idem. paa. 258. 
(3) Marty . Pemarnb. pag. 12. 
( 4) Idem, Idem pagL 259. 
(5) .... o g;overno revelou.se á forca das tempesta-

uos politrnas, e as colonias parteciparam da relaxação da 
mctropole. Pernambuco singularmente foz.se escanda. 
loso sob o generalato de Caetano Pinto, a hegira ou pas. 
sagem· da côrte para o Hio de Janeiro, e de tudo quanto 
é roubo, licença e immoralidade, consumou a relaxação; 
o governador de; Pernambuco fez-se tão desprezivel, que 
o grande secretçi tomou-se quasi vulgar, e aguilhoava 
fortemente a arclencia natural dos pernambucanos, a quem 
faltava somente 1 um genio assás audacioso para dar mo. · 
vimento ciJmbi.nqdo á machina já existente 

-N0irt11 . Pernainb. -pag, 259. 



çonal'ia conspirava, r espondia tranquilhimente: ·os ma-
ç6es divertem-se : nada farão. 

Não era, porem, o conceito do governo que os ani-
mava. Elles iam adiante, aperoar do conhecimento que 
Caetano Pinto tinha das suas reuniões. Davam janta-
res politicos, levantavam brinclês á patria e á liberdade, 
o enthusíasmo fazia muitas vezes mesmo esquecer as cau-
telas que a prudencia aconselhava . 

Donde vinha essa grande confiança ela parte dos 
conspiradores ~ 

Se elles não a podiam ter em si somente; se, como 
r efere o padre Teles de Menezes no seu citado manus-
cripto, Martins e outros esperavam pelo aviso dos seus 
mestres do sul, como estes dos da Eiiropa, é forçoso con-
fessar que as viagens de Martins e de seus companhei-
ros para o sul e norte, não tinham outro fim, senão um 
accordo revolucionario . ( 1) 

O delator policial, do qual já fallamos, dizia ao prín-
cipe regente em uma das suas cartas anonymas : que · a 
conspiração engrossava de modo espantoso; que em uma 
sessão da loja principal tinham comparecido tres ingle-

(1 ) Unido (Martins) a Domingos 1'heotonio e a um 
José de Barros, com alguns grandes da praça tinham ali_ 
eiado as Tropas com promessa de crescido soldo, o que · 
o gradou cm tempo que tudo é caro; e a muitos sacerdo-
tes de os empossar dos Dizimas .. , e ao demais povo que 
ficaria isento el e cizas dos novos impostos, de pagar des-
obrigas e baptisados aos Parocos, E aos pretos de casa-
r em com as brancas pobres e. ficarem libertos; a cujos 
respeitos em adjuntos confer enciavam· á espera do signal 
oit aviso elos seus m estres elo sul, os quaes espe1·avam ela 
Eio·opa para se clistribufr pelo Brazil . ,., _:_,.. . Alem 
de outros brindes nas suas mezas maçonicas, por extra. 

· nhas methaphoras, os ouvintes da plebe perceberam de 
fo r a os seguintes ver sos, ditos por um elo congresso á 
maneira ele prop hecia exhor tativa, se bem a cegueira en-
tendia á seu favor: 

Quando se ajuntarem· 
Quarenta mil patriotas, 
Então veremos surtir 
Derrotas sobre derrotas. 

lned, cít. vol. 4 pa(J. 17 ·• 



zes dos . mais poderosos da côrte ; o barão de· S . Lourenço, 
o ou.vidor Clemente Ferreira França, Fr. José ele S. 
Jacintho Mavignier,. pérnambu.cano, Gama, tambem , per-
nambiio.a.no, ~ irmão do ouvidor de Sabará, o· contador. 
da fazenda de Pernambuco, Ludgero Francisco da Paz e 
mais ·tres pernambiicanos, como este, elos quaes não sabia 
os nomes; um ~ militar. F. Cavalcante, dois correspón-
dentes portuguezes, um da Bahia e outro de .Pernam-
buco. (1) 

( 1) · Senhor, minha vida periga aos traidores por ter 
faltado ao que prometti em uma assembléa que se fez na 
loja principal, a qual se compunha de tres inglezes dos 
111ais poderosos desta cidade, o barão ele São Louren(!O, 
um frade Fr . José de S. Jacintho Mavignier, pernamlrn-
cano, e pregador ele V. M., um pernambucano, irmão do 
oq.vidor . da villa de Sabará, Gama ( 1), .o contador da fa-
zenda de Pernambuco Ludgero da Paz, que aqui se acha, .. 
um vigario que mora em casa deste, mais dqis pernam-
bucanos quê · 111es não se i. os nomes, dois conimerciantes 
portuguezes d4 ta cidade, correspondentes um da Bahia e 
outro · de Pcr1wmbnco todos submettidos aos auspícios do 
traidor barão 31e S . Lourenço quem engrossa a comitiva; 
o fr ade dito qorresponde ao u. 16, o contador da real 
junta da fazenda ao n. 24. Ha mais tres pernambuca-
nos aqui, que não sei os nomes ; eu dizia dois, são tres: 
um · é militar, urn F .. Cavalcante . .(2.) 

O õuvidor,1 que ali foi, Clemente Ferreira França, 
que aqui é . de~embargador da relação, é o fiscal, e quem 
seutenceia parq. a punição dos delictos da convenção aqui : 
o barão de S. 1 Lourenço, como caixa e protector ás som. 
mas, é pianista do novo plano proj ectaclo a bem da re-
volução: outrqs são emissaTios, outros ·agentes para os, 
tratos da conv~noão; está Sr. tudo perdido. V . M. fica 
r eduzido, segu~do o projecto e titulo que lhe querem dar, 

· a -João de Bragança-, o que digo a V . . M . é que elles 
cng1·ossam: os 1 presos facinorosos da traição acham-se 
abundantemente soccorridos e protegidos, segundo os ca-
pítulos da seita. · 

Ainda hontem por rnin:ha mão passou certo papel, ·e 
convenci-me de que elles vencem ou mais tarde ou mais 

(1) José Flernandes da Gama, irmão çlo Dr . Bernardo 
Jos(\ da Gama (visconde de Goyanna) então ouvidor em 
Sabará. · · 

(2)·. Supp9mos ser · o foúonte Antonio Vieira CQ.val. 
cante. 



XXXIX ......_ _______ . 
Se tratava.-se ele conspirar, e se o barão de S. Lou-

r enço era o· deputaclo maior e o protector da assembléa 
da lfüetdade ctspirada, como se denominava; o que fá.~ 
ziam ahi ·esses p crnaml.mcanos e o corresponclente de 
Pernambuco 1 

Conspiravam certamente de accordo· com os conju-
rad.os da côrte e da l3ahia, ou melhor ainda, conspira-
vam todos em um só interesse, contra as instituições e 
contra O' soberano. 

Ora, se existia accorclo entre as provÍ11Cias· de Per-

ceclo; oxalá que eu o pocl esse fazer ver a V . !VI"., o qu:tl 
estará a esta hora em poder do traidor Targini; como de . 
2mtado maior e protectm·. da o.ssem.bléa e con(/res8o da li. 
br;rdade aspfrada (este é o titu lo) Não admira os in. -
glezes como estrángeiros; admira os portuguezes que tan. 
to se prezam de leaes, e estes elevados á dignic1ades e hon . . 
rasl O frade dito pernambucano feito pregador de V. 
~L mas sem religião 1. . . . Deste frade não ·se podia es-
perar. senão traição, é o. defénsor dos patr"iotas facinoro. 
sos nos !ogares mais publicas! 

Ah 1 Senr., V. M., ouvindo o contrario está muito, 
mtiito enganado: a bondade summa de V. M. é que per~ 
de · o ;;eu vasto r eino. O· contador da · r eal fazenda de 
Pernambuco, que <í aqui rcsiden te, outro partidista ·e· 
emissario para Bento José da Costa, commerciante grosso 
de Pernambuco, , por via ele um sobrinho, que é o guarda . 
livros do dito Costa cm Pernambuco, o qual foi despa. 
eh ado, ha poucos dias, por V . M. no seu erario, por pa-
troc.inio do traidor · barão de S. Lourenço que por todos 
os princípios engrossa a ma1cdiccncia e traioão contra a · 
pe,s.sôa de V. M. e seus dil.'eitos ; o fraclc. pnra um traidor 
revolucionaria, seu cunhado ern Pernambuco, Alexand·re 
Lopes J1ibeiro; e Gama para o revolucionario Paes, · alli 
patriota: este Gama aqui reside em casa do dito traidor 
frade . Mavignfer .... etc.. · 

. (Deixamos de transcrever toda esta carta bem como 
as outras, por muito extensas. O leitor curioso pode-as 
encontrar na Historia das Constit". do benemerito Senr. Dr. 
Mello Moraes.) · Em uma outra dizia o anonymo: 

Tambem aqui ha um Moraes, correspondente do ir: 
mão boticario em Pernambuco, e serve de espião para 
alli, imido com o meneio.nado frade . 

Elles tem dado urros por ver ·não tei·ern conseguido o 
seu _plano qiie estava traçado; mas já sei o que fulminq. 
mm conseguir. Iclern: ~dem ; . 
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nambuco, Bahia e Rio de Janeiro, como fica reconheci-
do, a revolução de 1817 não era evidentemente uma as-
piração local , como tambem não era l(){;al a politica op-
pressiva e de rivalidades odientas do governo; causa pro-
xima da agitação de todos os espiritos e da direcção de 
todas as vontades a um mesmo fim. 

A negar-se esse accordo, como explicar-se o com-
promettimento de tantos nomes illustres pelos seus ta-
Jentmi e virtudes nos aconteciment os de 6 de março? 

Como hairmonisar a prudencia que fallava pelas 
mais santas affeições da familia e do lar, com os perigos 
de uma revolução radical, sem accordo anterior, nem 
pro habilidade de exito feliz~ 

E' crivel que homens de lettras e fortuna, douto-
'.rcs, sacerdotes, capitalistas, negociantes e agr~cultores, 
fossem levados aos horrores da guerra pelo gosto so-
mente de morrerem no cadafalso ? 

O que e..""tprime o grito r evolucionario da Parahyha 
e do Rio Granel~ elo o>rte, logo após ao de P ernambuco 
e a sua completa aclhesão ás idéas r epublicanas 1 

O que signffica a commissão elo padre José Ignacio 
Ribeiro Roma á Bahia; sua prisão no dia 27 de março, 
o seu fuzilameqto no dia 29, no campo ela Polvora· da 
mesma provincift, por crime de alta traição? ( 1) 

( 1) Foi preso pelo inspector de policia Simplicio 
l\Ianoel da Costa., en tre as duas fortalezas de S . Diogo e 
R. 1\íaria . O co ncl.c cios Arcos fe l.o executar por não se-
r em descobertos os r evo lucionarios da Bahia, posto que 
houvesse colhido as provas de cumpli cidacle de crescido 
numáo ele cidadãos nota veis . -Est. l:l.ist. do Dr. F er-
nandes Pinheiro T . 2 vaa. 116 . 

Por occasiãq daquella prisão appareceram muitas 
poesias na Bahiq_ estre cllas um Pelo Signal ao cabo Sim. 
plicio, neste gos~o: 
"Na barra foi que se viu 
A jangada bord Eijando, 
Como se estives~e esperando 

Pelo Signal. 

Foi o Simplicio fi scal 
Emir ao padre prender, 
Vindo cavalheiro ser 

Da Santa Cruz. 
";rara o palacio conduz 
Vindo de traição aos seus; 
.Dos falsos pernambucano~ 

L.ivre-nos Deus.: 
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Se o conselho de generaes, convocado pbr Caetano 
Pinto, produziu o G ele março, inesperado e imprevisto, 
é fora de duvida c{ue as proporções, qu e depois tomou 
aquelle successo, com a apresentação ele tantos homens 
illustires. provam que estes contavam com os correligio-
narios da Parahyba, Rio Grande e Bahia em qualquer 

"Foi preso o padre e os seus, 
O· que for justo direi, 
Por se levantar contra o r ei 

Nosso Senhor. 

"Se entraram no perigo 
Os jangadeiros culpados 
E' porque foram chamados 

Em nome do padre . 

:"Cercado de maravilhas 
De conselhos obrigado 
Como se fora ditado 

Do Espírito Santo. 

" EnLã.o jusLioa destroça 
Dos fal sos pernambucanos 
Que sempre são dos bahianos 

Inimigos . 

"O doutor, para que guarde 
A' todos no pensamento 
Disse que veio ao livramento 

Do filho . 

"Como se oppoz abateu.se ; 
A vil cu lpa nos contem 
Elles nos sirvam d'exemplo 

Para sempre, amen. · 

Tambem fizeram um Pacfre Nosso ao Conde dos Ar-
cos que o illustre autor da Ilist. elas Const., donde co. 
piamos o Pelo Signal, apenas se recorda, como declara, 
dos seguintes versos: 

"Excellentissimo Conde 
Da mais alta fidalguia 
Viestes ser na Bahia 

Pae nosso. 

"Como no governo vosso 
Amparo viemos ter 
Havemos todos dizer 

Que estaes no céo. 

·.· : 

"Pelo castigo de um reo 
Do mais enorme delicto 
Fostes, Snr . por isto 

_Por tudo que haveis obrado. 
Com tão honroso decoro 
Cravado em lamina douro 

Sanctificado . . Seja o vosso nome. 

Quatro annos depois, preso e conde dos Arcos no 
Rio de Janeiro, e arrastado de calça e jaquêta de casa para 
bordo do brigue Treze ele Maio, foi assim remettido para 
Lisbôa. Ao tocar na Bahia, a junta provisional do go. 
verno mandou vir á sua presença o 1 . º Tenente Manoel 
Pedro _ de Carvalho commandante d'aquelle navio, e fel-o 
assig·nar um termo pelo qual este se obrigava a não to. 
car em Pernambuco, como ei;a das suas instrucções, e · se-
guir d'alli em dir~l1l,11'ã- ··~ii.>~~l.~isboa. ()rdenou.lhe ao 

, mesmo tempo SJ·ta'é ~deixass_e .;o) po"rto da Bahia naquella 
mef\JJla tardei; ; -~i·~>· -' ... .--,..,:- :· · -

ft, "•?,.v•/ " /' - ; 
~ 1 e~-{ ·; ·,;, :··. · ( 
~\\ "4~1;~~ .. -*:~~ ~;: 
··.: ,/]~~;*:-'!:~. J'..·!~~~(-~. 
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êonjunctura. · As 'duas primeiras provincias correspon-
deram aos s_eus compromissos, a Bahia, porem, falhou 
com a prisão e morte do padre José Ignacio e para con-
ter os impetos violentos do conde dos Arcos, corrompeu-
lhe a honra cobrinclo-Q de dinheiro e de presentes va-
liosos. (1) · 

E elle conteve-se e fechou os olhos, dizendo entre-
tanto para Pernambuco: "l\farchani para a· comarca das 
Alagôas bandeiras portuguezas, e soldados bahianos para 
as içar em toda a extensão dessa capitania.. Todo o ha-
bitante ele Pernambuco' que os não seguir rapidamente e 
marchar junto dellas será fuzila elo. 

"As forças navaes, ora á vista e em bloqueio do por-
to tem ordem para arrazar a cidade e passar tudo a es-
pada; se immediatamente não forem restauradas as leis 
d'El-rei, nosso senhor. 

"Nenhuma negociação será attendida. sem que pre-
·ceda como p~eliminar a entrega dos chefes ela revolta, 
ou a certeza da sua morte; ficando na intelligencia de 

( 1 ) E' de notar qu e ct1 Lrc os officiaeR das tropas ex. 
pedidas da B~hia havia muitos do partido dos conjura-
dos; e se esle$ tivessem combalido com valor e consegui. 
do triumphar no primeiro conflicto, é mui provavel que 
fraternisando houvessem effectuado a projectada revolu-
i:.ão democratiça na Bahia. Ao conde dos Arcos deveram 
os habitantes compromettidos da Bahia o não serem pro_ 
cessados; e pii.rece certo que para o conse~uirem lhe de_ 
1•am som mas çonsidemve-is de dinheiro. Const. Hist . do 
Jlraz . 1'. 1 . 'fªY . 207 . 

A Bahia querendo manifestar ao conde dos Arcos o 
seu reconhecimento nomeou uma cornmissão composta 
cios negocianLcs Pedro nodrigues Bandeira, José Ignacio 
Accioly, Antonio da Silva Paranhos e Francisco l\fartins 
da Costa, par' lhe instituir um vinculo de cem contos de 
1'eis, em acções do Banco do Brazil em seu beneficio e de 
seus herdeiro~ ; e para o que conseguiu permissão regia 
por decreto d~ 6 de Outubro de 1817. 

A.o mesmo que isto se deu, o commercio lhe mandou 
construir um palac'io no Rio de Janeiro, onde residiu, o 
qual hoje serve de paço do senado. Mello Momes Hist . 
das Const. 1'qmo 1 . vag. '173. 

Qual o ~otivo para tanto reconhecimento?. . . . Se 
cm verd?de níío existia, a corrupção é m~nif es ta! .. , , 
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que a todos é licito atirar-lhes a espingarda como a lo-
bos"!!! (1) 

A arma elo silencio de que se· serviu na Bahia, trou· 
~e-lhe com effeito dinheiro, mas a espingarda homicida, 
que destinou a P ernambuco, cobriu-o .de eterno ridi-
culo. (2) . ·~ 

O conde dos Arcos não foi somente uma autoridade 
de honra duviclosa, foi ainda um cobarcle perverso . (3)' 
J oganclo com o silencio em favor dos revolucionarios da 
Bahia, mandava entretanto matar os pernambucanos 
como a lobos, para não ficar quem ·lhe arrancasse a mas-
cara da infidelidade e o deixasse exposto ás iras r eaes 
pela rebeldia.!. . . . ( 4) 

( 1) Proclamação do conde dos Arcos datada da Ba-
hia em 29 de março de 1817. 

(2 ) Servem as proclamações do governo da Bahia de 
corpo de delicto de seu caracter atrabilario: despejando 
a mãos cheias a calumnia e a injuria sobre os seus con. 
trarias, torna-se . ridiculo pelos seus furores . F. P'inhei. 
ro, Est. Hist. Tomo 2 pag. 49. 

(3) Os abusos e violencias praticados pelo conde dos 
Arnos contra os pernambucanos e a execu<;ã.o do padre 
noma, ordenada por elle, depois de um ligeiro processo 
verbal, produzirnm gera l esLupefacção, ainda mesmo en-
tre os membros do governo; e se pelo avi.so de 9 . de 
abril de 1817 f9ram approvadas as medidas tomadas em 
relação aos acontecimentos de Pernambuco; todavia o mi-
nistro do reino -Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal 
dcsapprovou em reservado o seu procedimento, de mandar 
rnal al' na Bahia sem as garant'ias ela lei os membros ela 
r evofoção de Petnarnbuco que lhe calliarn nas mãos', man. 
dando que cessasse ele o f azer. 

E por carta r egia de 23 daquelle mez, ordenou que 
se abrisse devassa geral, de que muiLo se al'l'cceiou o con-
de dos Arcos; pelo que nomeou logo um juiz bondoso, 
sendo preferido o desembargador Manoel José Baptista 
Filgueiras e parn csci·ivam o de embargador José Gonc:iL 
vcs Marques. - illell . Mo1'. llist . das Consl. pag. 173. 

( 11) Algumas pessôas de. credito me asseguraram que 
o conde dos Arcos estava iniciado nos projectos dos con. 
jurados e lh es não teria sido contrario, se tivessem trium- , 
pilado. -Const. Hist. elo Braz. T . . 2 pag. 207. 

Densas nuvens pair.avam (1817) sobre o horisonte po. 
lí tico do conde dos Arcos, e quanto a nós, foi a revolução 
pei'narnbucana iJOcleroso derivativo· qu~ Qffere0e11 -lhq if. 
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E' notavel como Varnhagen e o Snr. Cons.elheiro 
Pereira da Silva negam todos estes antecedentes p'rura 
affirmar, que a revolução nunca foi premeditada! 

O primeiro appella para a consciencia e pecle-Uie 
que diga, se havia motivos para tal revolução contra o 
benefico Snr. D. João. E sem esperar resposta con-
clue: a insurreição militair converteu-se depois em sedi· 
ção política! 

O~ segundo assegura que ella procedeu do acaso; 
porque não tinha raizes na sua origem, nem bazes em 
que se escorasse! O que importa dizer que em tudo isto 
não ho:uve premeditação. 

Depois de Varnhagen declarar, que a r evolução de 
1817 era assumpto tão pouco sympathico para o seu 
animo, que o deixaria fára do quadro da Historia, se 
lhe fosse permittido fazel-o ; o que se podia esperar 
daquella consciencia, senão um juizo p-revenido e par-
cialmente exposto 1 

Foi o que :succedeu, e é o que vamos ;mostrar apre-
ciando as razões em que se fundou : 

1. ª " Não terem os insurgentes prevenido armas e 
munições. " 

Seria, quaµdo muito. razão para hoje e não para 
.aquelle tempo, em que a adminis1Jração publica entre-
gue a iim sem numero de nuUidades que não tinham o 
qúe comer, só lhes servia de meio de vida e de negocio. 
As a.rmas .e munições estavam nos depositos e quarteis, e 
com ellas contavam os conjurados, como veio a succe-

liz opportunidac!e de testemunhar a sua dedicação ..... 
permitLindo-lhe encarar sem temor os esplendores do 
throno. -F. Pinh. -Est. Hist. F. 2 pag . li9. 

Havia 3 an;nos ou mais, que era publica a animosi-
dade do rei e dei D. Pe<lro, cujo favo r iLo, o conde cios Ar-
cos, lhe applau9ia todos os desvarios da mocidade e todos 
os primeiros ímpetos de uma ambição bulhenta e ínin-
telligen te ... 

D. Pedro efla desde 1817 accusado de cumplice da re. 
volução republipana de Pernambuco e agora; accusa-
vam-no .. . . de por.se á testa da revolução de 1820. 

Oliveira ~1arUns - O Braz. e as Colon ias Portuguczas 
pa~. 112 . 
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der, sem exceptuar as da fortaleza do Brum, entregues 
pelos seus defensores. ( 1) 

2. ª "No dinheiro que alguns capitalistas emprega-
ram em -acções do banco e que de certo não arrisca'I'iam 
a sequestro. " 

Esta razão nada prova. Os capitalistas revolucio-
narios não confiavam rio governo e no banco, por isso 
mesmo que conspiravam contra aquelle. Não podiam, 
portanto ter compromettido os seus capitaes, fazendo-se 
accionistas. Mas. quando mesmo possuissem algumas 
acções eram estas transmissíveis segundo a lei O'rganica 
daquella fallaciosa instituição. -

Os prejuizos ficavam acautelados pela transmissão. 
3. ª "Na repugnancia com que Antonio Carlos Ri-

beiro de Andracla, Antonio de Moraes Silva, Gervasio 
Pires Ferreira e outros se prestaram ao serviço da revo-
lução . " 

Ha nisto perfeito engano, e ignorancia ou ma fé . 
Antonio Carlos, sectario fervoroso das idéas demo-

craticas, filiado ás academias do Paraizo e do Cabo, 
nellas instruia e conspirava. A sua casa era tambem 
academia e as suas correições verdadeiras conquistas. 
- (2) 

Achava-se no Limoeiro, quando rompeu a revolução. 
Chamado pelos chefes, apresentou-se no dia. 9 de Março. 

(1) O major de engenheiros Francisco José Soares de 
Souza e Andréa, ultimamente marechal e barão de Cassa-
pava, interrogado pelo presidente da alcada sobre a im-
portancia e recursos da fortaleza do Brum, disse : 

- Que ella não podia r es istir a um sitio, e não ser·ia pre-
ciso grande habilidade para a levar ele um golpe ele mão, 
escalando.a pelo lado do mar e do Beberibe, sem que lhe 
valesse o obstaculo do fo go da tenalha que olha para o 
arsenul . Que a falta de mantimentos era remediavel nos 
primeiros momentos, retirando.os elos armazens do Re-
cife . .. Que a união cios recursos do Brum e do Buraco, 
com os que se poderiam tirar do mar. . . . por um syste-
ma bem combinado, queimando a ponte, -poderfam -subtra-
hir á desordem todo o bairro do necife . . . Isto porém não 
se {az sem popularidade, e lhe pa1·ece que nenhum dos 
militares de maior patente t·inha a a{f eição dos subditos. 

(2) Marty. Pern. -vag . 32._ 



Conselheiro do governo, collocou-se á frente da revolu-
ção. Redigiu as leis organicas da republica e consti-
tuiu-se, segundo os Martyres, a móla real do gove'rno. 

Em 14 de Abril escrevia a seu irmão José Boni-
facio, animado e desvanecido pela consideraç;ão a que 
seus talentos lhe davam direito , 

A tropa dizia elle, mostm zelo, e tem ju'raclo de-
fender a causa da liberdade e não se sujeitar mais ao 
poder r eal. (1) 

(i) ll1eu bom irmão e amiao - 'l'cnclo recebido a 
ultima carta tua em vespera ele correição não r espondi 
logo, guardauclo para quando viesse, mas como fui cha-
mado antes de findar a correição agora o faço. 

Eu contava de mandar alguma cousa á minha pobre 
ariliga D. Luiza; mas a sorte que é minha adversa, faz 
gorar iodas as minhas idéas. Eis-me de novo sem meios 
certos de subsistencia. 

A revolução de Pernambuco distrahiu o meu logar, e, 
foto t endo eu só um anno de occupaLo, e não tendo po_ 
cliclo uessc tornpo fazer mais do que dcscmpcnluil·-me. Foi 
um succcsso as1sombroso : cinco ou seis -homens destroem 
n'um instante um governo estabelecido e todas as autori-
dades se lhes sujeitam sem duvidar. Eu fui chamado 
pelo novo governo provisorio e fui tratado com o maior 
respeito e distjncç,ão pedindo-se-me que tivesse assento 
entre clles, e a~sistisse ás suas deliberaç,ões para os acon-
selhar, o que agora tenho. feito. .As tropas mostram ze-
lo e todas tem jurado defender a causa da liberdade e não 
se sujeitarem mais ao poder real; se alguns animos va-
cilam, o geral 13 aferrado á nova ordem. · 

Vae .a ser convocada a assembléa constituinte e in-
terinamente ha l!m governo de cinco membros, e um con-
selho de goveri:i-o. Foram destruídos os juizes de fóra e 
ouvidores; e fipou tudo devolvido aos j ujzes ordinarios, 
e para ultima instancia a um collegio superior de justiça 
Tern-se abofido alguns impostos dos mais onerosos, ê 
traJ)alha_se m,ujlo cm porem-se n'um pé de defesa res-
peitavel. 

Eis-me, po!'lanto, s~parado dos meus, visto os dous 
partidos· ·em qu(~ nos achamos alistados, o que me custa. 

· A li~ta civil tem sido mal paga, que é o mesmo que 
dizer.: te que es\.ou pobre. 

· Adeus. 
necommenda-me á tua familia e recebe . o coração .de 

teu irmão .e à~igo . · . . . 
Antonio Carias Ribeiro de Andrada Machado é .s ilva . 

· .Peinambucq, 14 de Abril de Ü317. · 
M efl. . Mor. Hist. da§. Const. -idf?o:i. 
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Não ha na carta, quc.acahamoR de transcrever, uma 
s(i palavra de desanin1o, nem rp1e mostre servir contra 
vontade. 'rrcs dias depois do rornpimento, vencerá 18 le-
guas e achava-se com assento entre. os membros do go-
verno, por quem era 1Jratado com o maior respeito e dis-
tincção. 

Nisto não se vê senão adhesão á causa da liberdad~ 
e aos bons desejos ele servil-a . 

Em data anterior (29 de Março) escrevera a seu 
irmão Martim Francisco, dizendo-lhe cnthusiasticamente 
que Pernambuco conseguira a sua independencia, e que 
estava assombrado com a immensa tropa rrne baixava do 
interior. 

' O ExeTcito r epublicano. dizia elle, pode elevar-se a 
trinta · mil homens com os seis da t!ropa regular. que ser-
vem actualmente. (1) 

Não ha tambem na carta: dirigida a Martim Fran~ 
cisco, motivos para suppôr que servira a revolução cóns-

(1) Martim-Já saberás a estas horas o successo de 
Pernambuco. No dia G do corrente, estando eu de correL 
1;1io, levantou Pernambu co a bancloit'a ela inclcpen cl encia 
e conseguiu, tendo nisto grande parte a fraqueza elo ge-
neral Caetano Pinto. Fui chamado pelo novo governo e 
cheguei no dia 9, e tenho assistido á mór parte dos con_ 
selhos. Este successo tem sido muito app laudido por to-
do O povo: eu tenho, porém, um grande desgosto com 
elle, que é o rios vermos separados, talvez para sempre . 
O destino assim o quer; que remedia! Particulares· e . au~ 
{oridades, tudo tem reconhecido o novo governo, e a for-
ma republicana. Participa a nossa mãi estas noticias; 
tem porém, cuidado em tranqui Ili sal-a a meu resp eito . Tu 
bem sabes quanto geito é preciso, para que estas novas a 
não acabem, visto a sua grande iclaele. -Adeus : saudade 
aos . amigos Mariano Belchior e Rodrigues . -Perna,mbuco 
29 de Março . Sou teu irmão e amig·o -Antonio Cm·los. 

P. S. Acabo de vir do conselho, assombrado ele ver 
a immensa tropa que baixa do interior: ha mais ele .. . 
\i.000 homens de tro'pa regular_ o que com as milicias e 
ordenanças form ará um exercito de 30,000. O systema 
de administracão da justiça está se reformando, as ouvi> 
elorias vão abaixo, eu. . . perdendo o meu logar; além do 
risco de perder o officio c1ue tenho em S. Paulo. Sin-
~o, mas tenho pacicncia. DCt-111e noticias tuas, 

[de1n, f dem , · · 
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trangidamente-. N'ella, com~ na outra, a mesma ad-
miração e assombro pelo apoio e applauso do povo á in-
depenc1encia e forma republicana. -

Em uma extensa carta que o Dr. João Lopes Ca1r- r 
doso Machado dirigiu em 15 de Junho de 1817 a um 
seu amigo da côrte, referindo os acontecimentos de 6 de 
Março, exprimia-se a respeito de Antonio Carlos deste 
modo: -Esquecia-me dizer que o detestavel ouvidor An-
tonio Carlos era um dos primeiros conselheiros e o mais 
atrevido contu·a sua Magestade nas proclamações que 
imprimiu. (1) 

O gene,ral Luiz do Rego Barreto, governador no-
meado para Pernamlmco, chegando á Bahia na Vasco ela 
Gama, viu entrar 110 porto o Carrasco com presos daquel-
la província. Passando-se para bordo, conversou com 
alguns presos e pa~rticularmente com Domingos José 
Martins, achando-o muito interessante, muito moço e de 
formosas feições. Informado de que Antonio Carlos 
não vinha a ~otclo, nem tinha sido preso, escreveu ao 
ministro communicanclo-lhe tudo isto, e ac;segurando-lhe 
que, logo que chegasse á Pernambuco, não descarn~aria 
c,m c1uanto não agarasse aquella féra, aquelle monstro 
infame de perfidias e traições . ( 2) 

Ora, eis alfi como elle servia contra vontade a causa 
da revolução ! · 

E' certo que o auto de perguntas feitas a Antonio 
Carlos, cm 23 de Novembro de 1818, pelo desembarga-
dor, juiz da al~ada da Bahia. é um documento que não 
abona a probi(\ade política e pessoal ele um homem tão 
elevado. 

Antonio Cp,rlos procurou defender-se, insinuando-se 
pelas dobras da tyrannia, para ferir d 'ahi á falsa fé os 
homens que o trataram com o maior i·espeit'o e clistincção! 

Nilo hesitou mesmo arrastar-se pelo pó do vilipen-
dio para fazeq;e traidor da patria, quando era accusado 
de trahir ao rei. Traidor duas vezes ! . .. 

(1) Pode l13r.se na referida Hist. das Const. Tom 1 
pag 174 e seg. 

(2) Corresp . 0((1'.c. de Luiz do !lego em 1817. Mans, 
çxisk no Arch. :Pub, · 
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Declarou elle nesse triste- documento, que, na se-
gunda-fei•ra, 10 de Março, apontou a Luiz José de Meri-
do~ça a benignidade do soberano como ancora de sal-
vação! 

'Que insinuou ao capitão-mór de Olinda Francisco de 
Paula e a seu irmão Luiz Francisco. commandantes das 
forças expedicionarias ao sul da capital, que se enten-
dessem com os realistas e com a tropa da Bahia! 

Que teve fallas com o sargento-mór do regimento 
do Recife, Manoel de Azevedo do Nascimento para en-
fraquecer a cidade ! 

Era, entretanto, ellc o mais atrevido dos c011sclhci-
ros contra a magestacle real, nas proclamações que im-
primiu! 

E era elle o monstro inf cime de traições á realeza, 
por cuja prisão não descansaria o representante do po-
der absoluto em Pernambuco! 

Tudo isto, porém, só prova um recurso de defesa, 
suggerido por fraqueza de animo ou por falsa aprecia-
ção. 

Antonio de Moraes Silva não serviu no conselho do 
governo. Foi dispensado por officio ele 16 de Abril 
do cargo de capitão-mór. que exercia no domínio realis-
ta, pelas justas e mitito attendiveis razões expendidas no 
of f~Gio da mesma ela ta, solicitando a sua demissão. E 
então quer endo o governo provisorio manifestaJr a consi-
dera\,ão em que tinha a sua pessôa e os seus mereci-
mentos, nomeou-o nessa mesma occasião conselheiro d 'Es-
tado ( 1) mas elle não tirou carta, nem serviu, por estar 
doente de angurria, ou antes por não querer servi1r. 

( 1) O governo provisorio acaba de receber o vosso 
officio datatlo de hoje, e ha por bem dispensar-vos do 
encargo da capitania-mór desta praça, que vos estava con-
fiado, não só pelas justas e muito attendiveis razões que 
no dito officio expendeis, senão tambem porque já estaes 
nomeado conselheiro de Estado, e cumpre assistirdes ao 
pé do governo para tomardes parte nos seus trabalhos, 
iscnt.nc; el e outros quaesquer. 

Fica interinamente encarregado de fazer as vossas 
vezes o patriota capitão-mór ela cidade e districto de 
Qlipdá.-Deus vos guarde e felicite, como vos cleseJo . .....,;, 
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Ao governo não eram extranhos os seus sentimen-
tos, e á excepção de algumas ordens sem importancia que 
lhe transmittio, quando ainda exercia o cargo de capi. 
tão-mór, deixou-o sempre em paz. 

E is aqui quaes foram as ordens : 
Em officio de 18 de Março remetteu-lhe uma pro. 

clamaGão para ser divulgada. 
Em 27 do mesmo mez mandou q1ie p1·0P.ec10sse 110 

l'<'crntamento no seu districto . N o dia seguin te porém, 
officiou-lhe em sentido contrario, revogando a ordem . 

No dia 8 ele Abril recommendou-lhe que avisasse 
aos paes ele familia para apresenta:rcm no prazo de oito 
dias seus filhos ao serviço da patria . 

Em 9 do mesmo mez determinou-lhe que passasse 
revista ao corpo de or denanças . 

Em 12 enviou-lhe umas instrucções para serem ob-
servadas pelos collllllandan.fes da costa, prohibindo aos 
jangadeiros e pescadores atracar em aos navios e a quaes-
quer outras ~mbarcações. 

Antonio de Moraes Silva era realista, o governo não 
o ignorava . Tratando-o com coqsicleração devida aos 

Casa do Gov~rno Provisorio de Pernambuco 16 de Abril 
de i817 . 

Miguel Jaaquim d' Almeida Castro .-Secretario do Go~ 
verno. -

Ao patriota capilão.m'ór, A.ntonio de Mornes Síl-va. 
Neste mesmo officio encontra-se uma nota de Anto. 

nio de Mora~s Silva, por sua propria lettra, r econhecida 
pelo Tabelli ão publico Manoel Pereira Dutra , que diz as-
sim: 

"l\'ão aceitei nem t irei carta, nem respondi; somente 
mctLi.me na cama passad<Js dois dias. e nell a es tive do-
ente de -an?'urria- e mais de espirito até 10 de Maio. 

"Aos 11 parti cm uma rêde para o meu engenho e 
ajustádo com o meu honrado e leal coronel Manoel Cor-
reia de ArauJo, para fazér na Muribeca o que fiz, e elle 
ia fazendo nq distrícto de seu engenho, quando esperasse-
mos perto o amparo das forcas e proteccão das tropas 
d'el.rei, Nosso Senhor, a fazer a contra revolucão." 

Advirta.se que tres dias depois da sua nomeação de 
conselheiro (19 de Abril ) Rodrigo Lobo escrevia-lhe ac-
cusarido o re~ebímento de uma carta sua. 

E.ste estava nos seus princi:pios, 
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-seus talentos e merecimentos, nunca procurou saber se 
aquellas ordens tinham tido prompta e fiel execução. 

Como se vê, o governo provisorio nunca obrigou a 
Antonio de Moraes a servir. Elle declara, CO!fiO lê-se 
na antecedente nota, que não tirou carta de conselho, 
nem respondeu ao governo acceitando ou agradecendo a 
Homcação. Este por sua vez tambem não insistiu em 
saber se acceitava ou não. 

Se Antonio de l\foraes Silva não se prestou á causa 
da re'7olução, dizer, apezar disso, que serviu contra von-
tade, é formar uma supposição para justificar um facto 
que aliás não é verdadeiro . 

Ge·rvasio Pires Ferreira não representou papel al-
gum de importancia nos primeiros dias ela n·evolução . 

Mas observando que tudo marchava bem, sem des-
gostos, nem contradicções intestinas, declarou-se franca-
mente por ella, c foi o P'rimeiro que fez prova de pa-
triotismo, offerecendo o seu navio Espada de Ferro e . . 
25 :000$000 rs. para compra ele armamento, munição e 
transporte dos Estados Unidos para Pernambuco. 

O governo penhorado com esta demonstração pa-
triotica, nomeou-o conselheiro e presidente da repartição 
da fazenda, em cujo logar prestou relevantes serviços. 
(1) Gervasio Pires, preso em sua casa e conduzido aos 
carceres da Bahia, nunca boquejou da sorte. Resignado 
e bondoso para com os seus companheiros de prizão, foi 
solto em 1821. e neste mesmo anno eleito por numerosos 
votos presidente da província de Pernambuco, o primei-
ro do regímen constitucional portuguez que teve o Bra-
zil. 

No folheto que Gervasio Pires publicou em Ll.sbôa, 
não disse que entrou na revolução obrigado. 

Os seus esforços ante os membros do governo para 
obter capitulação honrosa do bloqueio malograram-se, e 
resentido por isso, voltou para casa .,onde deppis1 foi 
preso pelos realistas. Era natural que desculpando-se 
mais tarde, dissesse: que nenhum homem sizudo podia 
confiar em tal ordem de cousas. Daqui, porém, não se 

(1) Ma1'tyrPemarnb. - - pag . 177. 
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pode inferir que elle entrasse na r evolução obrigado, 
quando o seu espontaneo offerecimento e o papel impor-
tante que nella representou, ninguem contesta. Gerv;a-
sio Pires soffreu g1randes desgostos e trabalhos, q nand0 
presidente de Pernambuco. Obrigado a a.ba.ndonar a 
administração da província e a refugiar-se a bo:rdo de 
um navio inglez, levado á Bahia e d'ahi á Lisbôa, foi 
de novo preso. 

A sua defeza, publicada n 'esse tempo ( 1823) , é a 
explicação dos seus actos na política do paiz. 

Do que fica exposto conclue-se, que as razões apre-
sentadas por Varnhagen, para provar a coacção com que 
alguns homens illustres serviram no governo r evolucio-
nario, nenhum fundamento têm. 

E que defesa podiam elles adduzir, se não negando 
sua co-pa1rticipação nos factos criminosos que se ~hes 
imputav,am, ou declarando que foram a elles arrastados 
pela violcmcia e ignorancia e por outras causas igual-
mente excusa'íeis '? 

Antonio Carlos não podia negar a sua compliciclade 
na revelução; elle a tinha manifestado a seus irmãos, e 
todos sabiam disto. Era mesmo segundo a phrase do 
Phisico-mór J pão Lopes Cardoso, o mais atrevido dos 
conselheiros co_ntra os direitos de S. Magestade, ou como 
disse Luiz do Rego ao ministro, a -féra pela qual não 
descançaria err.Lquanto não lhe désse caça. 

Negar a ~tia participação no crime, seria loucura; 
confessar a sua connivcncia por coacção ou violencia o 
unico meio de salvar-se . Foi o que elle fez e aconse-· 
lhou a todos qs seus con~panheil'os de prisão . ' 

Mias onde a prova dessa coacção, onde o fundamen-
to desse juizo ~ 

Não enco1~.tra-se em parte alguma, nem mesmo na 
declaração de Antonio Carlos, quando disse que - no 
governo consp~rava contra o governo-; porque ahi só 
ha recursos dEJ defesa, suggeridos pelo temor, na espe-
rança de remir-se do cirime que se lhe attribuia, e c1ue 
levou a outros muitos ao cadafalso. 

Quando a historia dessa revolução não fosse já para 
o -espirito de Varnhagen-assumpto tão pouco sympa-
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thico que prefeda lançar sobre elle um denso véo a de-
dicar-lhe algumas linhas truncadas-, bastava para re-
conhecer-se a sua prevenção o esforço qrie fez em des-
ligar· certos homens, que lhe pareceram de mais consi-
derµção, para concluir por esse meio, que etla foi obra 
exclusiva de individuos sem impartancia ! 

Bastavam os seus conceitos, a zombaria no apreço 
da dignidade com que ar;; illustres victimas ele uma idéa 
comprehenderam a extensão dos seus grandes sacrifícios, 
e p1rovaram de modo o mais eloquente a lealdade das 
suas intenções; bastava somente isso para convencer que 
o historiador descendo das alturas da scie11cia, veiu- ao 
campo político, armado de preoccupações pairtidarias, 
arremetter e humilhar tão nobres caracteres, sem lhe 
pesar ao menos a lembrança daquelle sangue generoso -
com que regaram o solo desta terra legendaria por amor 
a liberdade. 

Basta isso ! .... 
O Sr. conselheiro J. lV1. Pereira da Silva não com- . 

para, como Varnhagen, abjectamente os homens do go-
verno revolucionario aos negros Lucas Dantas e Luiz das 
Virgens, instrumentos da · embryonaria insurreição ba-
hiana em 1798; diz antes de tudo, que elles não mC!rece-
ram. tanta honra, nem tamanha ignominia. J:i'oram en-· 
tes ordinarios, mediocres e despresiveis muitos, loucos 
outros, ra:ros os que tinham intelligencia cultivada e va-
liosos talentos, figurando tambem alguns caracteres hon-
IJ.'ados e honestos. 

Apresenta, emfim, uma sociedade completa, com to-
dos os seus homens bons e maus, despreziveis e medio-
cres, ele intelligencia cultivada e talentos valiosos, ele 
honradez e virtudes, para depois afundal-a com o rizo 
do· despreso n 'um mar immenso de angustias e de igno-
minias ! 

A justiça da sua Historia considera a Domingos José 
Martins ambicioso ignorante. que serviu-se da sua po-
sição para enriquecor-se com clesdouro e prejuizo alheio; 
a Do.mihgos 'l'heotonio Jorge, demagôgo atrabili&rio, . ig-
norante-e pervertido; ao padre J oãg Ribeiro, litterato de 
profunda convicção de princípios liberaes, más que ·n:ão . 
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obedecia senão ao sentir dos seus companheiros; a José 
Luiz e a Manoel Correia. dois pobres d'espirito, que á 
timidez de animo reuniam sujeição absoluta aos outros 
membros do governo, isto é, a um salteadülr ambicioso e 
a um demagôgo atrabiliario ! 

Ao Sr. conselheiro ·J. M. Pereira da Silva nada 
faltou ·para deprimir a memoria de tantos infelizes il-
lustres, sacrificados a sanha brutal do conde dos Arcos 
e a venalidade insaciavel de Bernardo Teixeira . (1) 

:Desceu a tudo, pondo sempre de parte o homem 
com as suas virtudes, para encarar somente o individuo 
com as suas fraquezas; fez mais ainda, esqueceu aquella 
lei suprenia que dirige a sociedade aos seus grandes des-
tinos -fraterniLlade e -as virtudes, alvo elo universo 
para - íl escobr~r na tendencia da perfectibilidade hu-
mana o espírito malefico da tutbulencia, da mwlversa-
ção e do crime ! 

Quer fosse intempestivo o rompimento r evolueiona-
rio em 6 ele 111arço, quer apparecesse em dia concertado, 
para elle -"a r evolução não tinha nem 'l';azões e funda-
mentos, em sua origem, nem bazes cm que se escorasse, 
nem ;raízes que a firmassem. " 

O que houve, procedeu -do . . . acaso! 
Tudo ia iidmiravelmente bem. Um soberiano bon-

doso que não (le mostrava surdo ás reclamações dos seus 
subditos; cerc~do de conselheiros bem intencionados que 
nutriam benevolos desejos na e>xeeução de uma politica 
;mais americ.anp. que européa. 

A moderação, a brandura e a justiça mudavam os 
habitos tradieipnaes e militares dos dominadoi·es das ca-
pitanias; a liberdade commereial, a emancipação da in-
dustria, o pro~resso da · agricultura; as luzes que se es-

(1) Bernardo Teixeira, desembargador do par;o, era 
magistrado cr~tend i do , mas carecia ser honrado. De 
Pernambuco deu as mãos a José Albano, juiz da inconfL 
dencia, para ijritrigar e perder a Thomaz Antoi:i,io . Pro. 
longou a devassa além dos seus limites, vendeu a justica 
e voltou rico p11ra Portugal. Debaixo da cama, onde fa l-
leGeu, acharam.se muitos contos de reis em ouro, que ti-
nha levado de Pernambuco. Mell. Mor. -Hist. das 
Const.-Vol. ·i.· pag, 190 2. º vo l. 
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palhavam pelas cidades, pelos campos, pelas aldeias 
internadas no meio elas florestas, nas quedas dos rios, 
nas veigas e quebradas das montanhas; tudo isto con-

. corria para dar -aos habitantes alegria, socego e commo-
didades. ( 1) 

Cornõ se vê, o a.utor da Historia da Punclação quiz 
fazer contraste. 

Lembrou com reconhecimento e saudade o absolu-
tismo de D. João, dando-lhe a virtude de ter creaclo 
situações tão lisonjeü1as, como nunca teve o Brazil ou 
Pernambuco, para tornar o 0rirne dos patriotas pernam-
bucanos tanto mais hediondo quanto menos desculpavel . 

Desde que elle foi encontrar · no acaso a origem da 
revolução, ficava entendido que renunciava os auxílios 
do exame e da experiencia; porque o acaso é a escola das 
.zombarias, a voga da ideologia e do esforço da abstrac-
ção dos Encyclopedistas. Ficava entendido que ia f ctzlr 
h:istoria; trabalho mais facil e mais commodo, do que su- _ 
bir com a fronte banhada em suor pelas fragas da ob-
servação e do estudo ás alturas dos factos. vcrifical-os e 
classifical-os, . para depois cscrevel-os. 

Mas se o trabalho é mais facil e mais commoclo, a 
historia assim feita ignora o passado, illucle o presente 
e torna-se esteril para o futuro. 

Na verdade o Sr . conselheil;o J. M. Pereira da 
Silva não procurou penetrar no passado; tomou a revo-
lução do dia 6 de março em diante : collocou na scena 
revolucionaria nomes desconhecidos; contradiz-se a cada 
momento, vindo assim a imprimir o cunho da esterili-
dade em tl'i.do qUJanto a respeito escreveu. 

Disse elle: 
"Caeta,no Pinto recebeu elo ouvidor Aff onso F'er-

?'Gira uma denuncia minuciósa dos factos e conve1rsas que 
se davam entre os conji1rados. . . E tomando-a ao serio 
convocou no di1a cinco de março um conselho de generaes, 
onde se resolveu a p'risão ·i11 continentc dos officiaos e 
paisanos. 

( 1) Porei. da Silva. 
secc . 1. pag. HO , 

Hi st. ela Funcl, -- Tom, 4 
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Accrescenta: 
"Que o brigadeiro Rodrigues depois de effectuar a 

prisão do ca.pitão de artilheria Domingos Theofonio Pé·s-
soa de Mello, foi- morto a golpes de espada pelo capitão 
do mesmo ;regimento José de Barros Lima." 

Não é absolutamente exacto o que acaba de referir 
o autor da Historia da Fundação; por quanto: 

Caetano Pinto não recebeu denuncia algum1a do ou-
vidor Affonso Perreira; nem convocou no dia cinco de 
março o conselho de generaes, que resolveu a Ilrisão dos 
conjurados -officiaes e paisanos. -Tambem não havia 
bl'igadciro algum de nome Rodrigues qne fosse morto a 
golpes de espada, nem, emfim, capitão de artilheria pre-

' so, que se chamasse Domingos Theotonio Pessôa de Melo. 
Em relação a materia da denuncia, sobre factos e 

conversas que se davam entre os conjurados, ha nisso 
verdade; por que effectivamente existiam e não poucos 
por tod1a parte . 

. Sob aquel~e p?nto de vista ele n_omes su~postos e 
datas alfarada~ -e de uma ·pasmosa mcorrecçao. Ao 
mencionado c11pitão Domingos 'l'heotonio Pessôa de 
Jlíello ainda fai; conhecido pelo nome ele Dorni?igos Theo-
tonio Martins Pessôr;t; apresenta um marechal ele nome 
João Roborto e dá o padre Roma por fuzi,laclo no campo 
de Sant'Anna! 

Antes porém, de exhibirmos as provas elaquelles er-
ros, perguntamos: ·· 

Se a revolução procedeu do acaso, se um crime in-
citou a clesordern, e o susto fez abandonar uma cidade 
inteira aos elespreleiros, que conjU'raelos eram esses ciue 
foram anteríorriente denunciados a Caetano Pinto? 

Que facto~ tão graves continha a denuncia que o 
govErnador achou acertado reunir um conselho de gc-
neraes ·_para auxilial-o nas medidas efficazes afim de 
obstar a realisação dos intuitos_ elos conjU1r1ados 1 

Não podiam ser outros senão o proximo rompi-
mento rcvoluciqnario,' ·como a declinaçã.o dos nomes dos 
0hefes, umà vez que se falla em conjnraclos e se mandou 
prender nomeadamente a certos offici,aes e :pai~anos 

a:pontaclos na .d,enunciç+, 

/ 
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Se tudo isso existia a.11tes do erime, que incitou .a: 
desordem, como-dizer-se depois, sem incoherencia, que a 
revolução procedeu do acaso que nada exp>rime e não. da 
conjuração denunciada? O que se pretendia co_m a.·~ 
prisões elos conjurados senão fazer abortar a revoluç_ã.o? 

"E tudo isso se teria conseguido, se o brigadei'ro 
Ilodrigncs (1) imit1assc o procedimento judicioso de Sa-
lazar, continua o autor da Iústo1'frt ela Fundação; ·mas 
cm r.m po1·tnguez altivo, insolente e exaltado em ex-
ces:>o . Em Vl'Z de determinar· regularmente que s'e 
preude1.>sc1a üS quatro. offic~aes que lhe foram indigita· 
Jos, mandou, cbamai-f•S á sua _presença, e diante de -'Ju-
tros officiaes, que lhes eram desaffectos, declarou-lhes -em 
face que se .haviam descoberto os se·ns planos e crimes, 
que · lhes estava preparado já co-ncligno casMgo. -Espro-
!Jou-lhes a r;ua indisciplina, e as suas traças rwvoliiciona- -
·1·ias e ancwchisadora.s . " (2) · 

· Bis ahí o que é real, oulle estava a base da revo-
lução; e se ella não encontrou o apoio que se esperava 
riu Bahia, corno pondern, foi sem duvida pela _ sua im-
prevista antecipação. 

· Já Varnhagen havia cahido nas mesmas incoheren-
cias, attribuindo a revolução a uma insurreição de 
quartel. 

l;embratemos as suas palavras: "Caetano Pinto, 
prudente e conciliador, dissimulou á principio, caracte-
risando de apn~xonaclas e calumniacloras certas denu.n-
cias. Porém, porfirn soube com provas evidentes, que 
n 'um jantar a r1uc havia. assistido Jlf artins, alg1tns · ofli-
daes e ontros penwinbttcanos . .. .. - tinham sido bem aco-
lhidas varias proposições incencl·iarias . " 

E depois : -
- "Com estes factos convocou (Caetano Pinto ) á con-

selho os indivíduos em que julgou poder dispôr mais 
confiança, e nelle foi clecidido que se vrendesse a Mar-
tins, e tambem algúns oflic·iac.s seus adherentes. Se an-

(1) Manoel Joaquim B;irbosa de CasLi·o, brigadeiro 
commandante do reg.imento de artilheria . 

. (2) Perei. da Silva. - Hist. da Fund, -L,.8.º secc. 
· 1 pag. 151 Tom. 1 , 



LVII! 

tes de transpirar esta resolução, as prisoes se effectu.am 
tranquilamente nenhuma novidade haveria talvez oc-
corrido .. ·. " ( 1 ) 

Conseguintemente o que appareceu depois, foi em 
virtude do que se fez anteriormente. A insurreição 
militar prova a premedita~ão da sedição política, 
pelas prisões decretadas e1:n virtude de proposições 
jncendiaria.s, bem acolhidas ; o que é confirmado pelas 
expressões: "nenhuma novidade haveria talvez occorrido 
se antes as prisões se effectuassem tranquilamente". 

Apresentaremos agora aa provas de que acima fal-
lamos. E' um documento importantíssimo, do qual nem 
o Sr. conselheiro J. M. Pereira da Silva, nem Va!rp.ha.-
gen tj.nham noticia. Esse documento, ao passo que des-
cobre inexactidões em que estes cahiram, confirma o 
respeitavel testemunho de Monsenhor Muniz Tav,ares, 
que tambem delle não tinha conhecimento. 

E' o officio de Caetano Pinto, dirigido em data de 
9 de Abril a9 conde da Barca, ministro da gue'rra e dos 
estrangeiros, no qual relata por miudo as occorrencias 
do dia 6 ao pia 12 de Março, em que foi transportado 
para a côrte . . 

Nesse dqcumento de grande peso pelo seu caracter 
official, disse elle : 

Que no cpa 1. º de M:aJr ço o desembargador José da. 
Cr·uz F erreirq, ouvidor nomeado para a comarca do ser~ 
tão, communicara-lhe, por parte · do negociante Manoel 
de Carvalho ~Medeiros , que preparwva-se um movimento 
sedicioso para ·a Paschoa, devendo apparece·r nas solem-
nidades da apclamação de D. João. Que das suas ave-
riguações re~ultou serem suspeitos - Domingos José 
Martins, Ant~mio Gonçalves da Cruz ( Cabtlgá), José Ma-
ria ele Bourbpn, Vicente ~ibeiro dos Guimarães Peixoto 
e .º padre J o~o Ribeiro; e entre os militares, os capitães 
do regimento de :artilharia Domingos Theotonio J 01·ge, 
José de Barr~.>s Lima, Pedro da Silva Pedroso, o seC'reta-
rio José JYiar~ano de Albuquerque e o 2 . º tenente Anto- . 

( 1) varn~1ag. --mst, 
pag. 377 , · 

' 

Ger. do Braz, -Tom. ~ , · 
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nio Henrique Rabello; e do regimento de infantaria do 
Recife, o ajudante Manoel ele Souza Teixeira. (1) 

Que no dia 6 convocou um conselho de guerra a que 
assistiram o marechal Jos é Roberto P ereira da Silva, os 
brigadeiros Gonçalo Mrurinho de Castro, Luiz Antonio 
Salazar Moscoso, Manoel Joaquim Barbosa de Castro, 
José P eres Campello e o tenente-coronel ajudante d'or-
dens Alexandre Thomaz de Aquino Siqueira. E ahi re-
solveu-se depois de algiir1.s pareceres, que fossem presos 
naquelle mesmo dia todos os indic1ados criminosos . 

Que não se escreveu os votos de cada um e as de-
liberações tomadas, por falta de tempo. designando-se -O 

dia seguinte para lavratr-se o termo e ~ssignar o conse-
lho . (2) 

(i) Foi do desembargador José da Cruz Ferreira, 
ouvidor nomeado, para a comarca do sertão que Caetano 
Pinto recebeu a denuncia por parte do negociante Car-
valho Medeiros, e não do ouvidor do Recife Francisco 
Affonso Ferreira, como disse o Sr. Pereira da Silva. 

Refere a denuncia que preparava-se· um movimen-
to para a Paschoa, o qual devia apparecer nas solemni. 
dados da acclamacão de D . João. 

Está aqui confirmada a ·existencia da revolucão. 
Se ella preparava-se para a Paschoa, não foi por certo 

a insurreicão militar que converteu-se em se"diccão poli. 
tica. Elia tinha plano assentado, não podia procéder do 
-acaso-'-, embora rompesse antes de tempo, e quando 
menos se esperava. 

O mesmo se lê no officio, já transcripto, do desem-
. bargador João Osorio, no manuscripto, do padre Telles de 
Menezes, nos lria1't'flres, na carta do Dr. João Lopes, etc. 
etc. 
' (2) Foi. no dia seis e não no dia cinco, como diz o 
·Sr. Pereira da Silva, que se r euniu o conselho .. 

Não é João noberto mas José Roberto o marechal con-
vocado. · 

Alguns daquelles pareceres fo ram de uma perversida. 
de pavorosa. O tenente coronel Alexandre Thomaz insis-
tiu na opinião de serem os conjurados atrahidos a palacio, 
e ahi assassinados ! Tradição antiga, que a vemos confir-
mada na carta citada do Dr. J. Lopes Cardoso Machado, 
a qual diz assim : Apresenta-lhe a r elação dos conjura. 
dos, .e votam logo sobre os castigos que se lhes deviam 
dar aqui mesmo em Pernambuco, uns com veneno, outros 
assassinados mesmo na sala. . . Alexandre Thomaz deu 

. voto. de assai;>sinio. ( 1!1) -



Depois da descripção minuciosa dos factos_ que se 
seguiram á deliberação do conselho, conclue Caetano -P in-
to o seu officio com as seguintes memora veis palavras: 

" . . . . nem a possibilidade deste acontecimento po7 

dia entrar nos calculos da prudencia humana, a não ha-
Vl·r uma força grnnde e extensa, a qual ainda hoje se 
ignora ..... " 

Que força grande e extensa seria essa, que sern ella 
nem mesmo a possibilidade da revolução podia entrar 
iw:; calculos da prudencia humana 1 Donde vinha ella .1 

Certamente I1ão podia proceder elo acaso nem tão 
pouco de uma desordem de quartel; mais de uma· combi-
nação geral de accidentes aproveitados pelos esforços in-
dividuaes para a conquista da verdade e da virtude, 
como já dissemos. 

A demmcia ní'i.o era falsa., a conspiração existia, a 
revolução preparava-se para as solernnidades da acel.a-
maçã.o. (l) 
----- 1 

( 1) Eis o officio de Caetano Pinto : 
lllm. Exrn. Serw. -A profunda impressão que fez 

na minha _ alma a desgraçacla revolução ele Pernambuco, 
uma dôr inten1sissima que tem despedaçado o meu cora-
ção, e até mesino, durante a viagem, e nos primeiros dias 
que entrei nesta fortaleza, a fal.ta do que era necessario 
para escrever só agora me permittem o dar a V ; Exc. 
uma conta ciPcumstanciada claquelle funesto, não espe-
rado. fatal acontecimento. 

No dia 1 . ,• de marco procurou-me o desembargador 
José da Cruz Ferreira,- ouvidor nomeado para a nova co, 
marca do sert~o, e disse-me que o negociante Manoe:l 
Car_valho de M\]deiros, naciuella hora tinha estado em sua 
casa, o qual lhe communicara, para elle m'o representar, 
o gr-ande sustq, em que todos estavam em consequencia 
de parcialidades e partidos que havia entre Brazileiros e 
Marinheiros (nome este que dão aos vindos da Europa), 
dizendo-se r1ue os prüneiros pretendiam fazer um rompi-
mento nos festivos dias da Paschoa, quando os fieis CO-
raçoes p-ortuguezes clil'igisscm mil votos ao céo pela faus-
tissima acclamação de S. M. 

PergunteL!Úe que factos, apontava aquelle negocíante 
que podessem ~ervir de fundamento ao receio que havia: 
e como só produzisse boatos geraes e não apparecesse o 
mesmo negociante, a quem logo mandei chamar, ordenei-
l_be qqe no dia seguinte de m.anhã me tornass.e a fallar1 



Negar tudo isso para tirar d'aquelle memoravei 
acontecimento a sua importancia historica, foi um des-
serviço ao paiz, privando-o das lições do passado para 
melhor di'rigir-se no futuro. 

porque entretanto teria apparecido o dito Medeiros, para 
este declaràr na sua presença os indicios e provas que 
tivesse. Um e outro compareceram no dia 2, Manoel 
Carvalho de Medeiros, alem dos mesmos boatos geraes, só 
referiu a compra de algumas armas, que José Maria de 
Bourbon, um dos denunciados pela opinião publica, pre-
tendeu fazer ao negociante Elias Coelllo Cintra, e sus-
peitosos ajuntamentos de noite em casa de Domingos José 
Martins, principal cabeça dos conjurados. 

A compra das armas. reduzia-se a dois bacamartes e 
seis ou oito pares de pistolas: e pelo que r espeita aos 
ajuntamentos nocturnos, declarou o sobredito Elias Coe-
lho Cintra que elle devassava de sua casa a de Domingos 
José Martins, onde algumas vezes vira 40 a 50 pessõas, 
as quaes não entravam nem sahiam, ao mesmo- tempo, 
rnas.:....__cada uma de per si, ou duas a duas; e que assistin-
dci~a diversos alumnos do seminario de Olinda, convidava 
alguns a jantar, quando iam receber as suas mezaclas, e não 
aceitando elles o convite 6s via depois a jantar em casa do 
referido Martins, Decfarou mais que naquelles ajunta-
mentos entravam alguns officiaes, principalmente cio re-
gimento ele artilheria: e o mesmo confirmou José Guima-
rã_es de Miranda, outro negociante, accrescentando que o 
s'obredito José Maria de Bourbon tinha feito em um jan-
tar o execrando e sanguinario b'rinde: "Vivam os Brasi. 
leiros . e morram todos os mariiil,leiros". . 
- Os brigadeiros Luiz Antonio Salazar Moscozo e Ma-
noel Joaquim Barbosa de Castro referiram outro brinde, 
ainda ·ma.is execrando, feito pelo secretario do regímen_ 
to de artilhería José Marianno çi'Albuquerque a uma se-
nhora brazileira casada com um Europeu, caixeiro de An. 
tonio de Couto, estando esta na casa delle secretario, ou 
ria de seu sogro, o capitão do mesmo regimento José de 
Barros Lüna: "A saude das senhoras brazileiras, que não 
tiverem duvida de matar os Marinheiros, seu.s maridos." 
· E o 1, º tenente Luiz Deodato Pinto de Souza, que o 
capitão do regimento de infantaria de linha do RecLfe, 
Antonio de Santiago dos Santos Lessa, lhe dissera ter 
ouvido do sobredito capitão José de Barros Lima, fallan-
clo-se em que os insurgentes do Rio Prata tinham sido 
batidos: -Pois é infelicidade nossa, porque se elles fi-
cassem victoriosos,. haviam de ajudar-nos a ser livres -
Ao mesmo tenente Luiz Deodato disse o alferes do regi-
mento do Recife, Thomaz Pereira da Silva, que indo d~ 
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Não foi tão simples nem de tão pouca posteridade o 
que occorreu em Pernambuco naquella época de doloro· 
sa recordação. Nada se lucra em amesquinhar aconte-
cimentos de tal ordem. Os sentimentos e o modo de 

passeio em uma noite do proximo mez de fevereiro ao 
siLio da Estancia quando os Henriques faziam a sua festa 
na Igreja que alli tem, vendo familiarisar-se muito com 
elles o 2. º tenente do regimento de artilheria Antonio 
Henrique Rebello, com quem tinha ido, e notando-lhe tan-
ta familiaridade, respondera este: Deixa estar, é preciso 
tratai-os bem para nos ajudarem algum dia a ser livres. 

Ao sargento do regimento do Hecife, Manoel Joaquim 
do Paraizo, perguntou-lhe de que partido era, dois dia~ 
antes da explosão, o ajudante do mesmo regimento Ma-
noel de Souza Teixeira. E o cirurgião Vicente Ribeiro 
dos Guimarães . Peixoto fallando em segredo com o ca-
pitão de milícias Joaquim Estanislau da Silva Gusmão, e 
perguntando a mulher deste, que conversas eram aquellas 
respondeu: -como é brasileira, para a paschoa o sabe. 
rá . -O que \i)lla contou em segredo á mulher do briga-
deiro Manoel 

1
a-oaquim Barbosa de Castro, e este m'o par. 

ticipou no dia 5 ele Março. Em consequencia destas ave_ 
riguacões era~n muito suspeitos Domingos José Martins, 
Antonio Gonc~,1lves da Cruz (vulgarmente chamado o Ca-
.bugá) José Maria Bourbon; Vicente Ribeiro dos Guima-
rães Peixoto ~ o padre João Ribeiro, professor d'aula de 
-desenho; e en~re os militares, os capitães do regimento de 
artilheria Domingos Theotonio Jorge, José de Barros Li. 
ma e Pedro da Silva Pedroso, o secretario José Marianno 
de Albuquerque, e o 2. º tenente Antonio Henrique Re-

- bello; e do regimento de Recife, o ajudante Manoel de 
Souza Teixeira. E posto que o nome de alguns não es. 
teja comprehendido e declarado nas sobreditas averigua-
ções, todos e\les eram denunciados pela opinião publica, 
pelas intimas relações, que havia entre uns e outro's, e 
pelos nocturnps ajuntamentos em casa de Martins, do Ca-
bugá e do pa,µre João Ribeiro, segundo tambem se dizia. 

Como est:ivessem envolvidos alguns militares, e eu 
não soubesse até onde se estendiam estas relações crimi-
nosas, depois de mandar expedir aos regimentos a ordeD,1 
do dia /1 junta na copia n. 1, e de mandar affixar \UO 
dia 5 ,a procl\lmação transcripta na copia n. 2, convoquei 
no dia 6 u-m conselho de guerra, a que assistiram o ma-
rechal inspecY,or geral dos corpos milicianos José 'Roberto 
Pereira da Silva, o brigadeiro inspector geral dos regi-
mentos de linha, fortalezas e fortificações Gonçalo Mari. 
nho de Castrq, o brigadeiro chefe do regimento de in.faµ-
t\lrj~ de linhí~ do Recife Luiz Antonio Salazar r,:Içiscçiso, 9. 
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pensar dos que julgaram libertar a terra sul-americana 
das grurras do absolutismo europeu, mais pela justiça e 
interesse da sociedade br,azileira do que pelo materia-
lismo da força, devem ser estudados com imparciafüíaae 

brigadeiro chefe do · regimento de artilheria Manoel Joa. 
-quim l3arbosa de Castro, o brigadeiro ajudante de ordem 
e commandante da fortaleza do Brum José Peres Cam-
pello e o tenente coronel ajudante de ordens Alexándre 
Thomaz de Aquino de Siqueira. 

Neste conselfio referi os indicias e suspeitas, que ha. 
via contra os cinco paisanos e os seis militares acima 
mencionados, e uniformemente se assentou que todos el-
les devíam ser presos. 

Receiando eu, porem que o contagio tivesse lavrado 
mais e que podesse haver alguma reacção, propuz o con. 
vocar primeiro os r egimentos milicianos, r eforçar com 
elles as guardas e guarnições das fortalezas, fazer na do 
Brum um deposito de munições de guerra e bocca; para 
servir de ponto de apoio em caso, de necessidade, e até 
para se recolherem nella os reaes cofres, se a sua segu-
rança Viesse a ser duvido~a. Este foi ao principio o pa. 
rer.er do brigadeiro Gonçalo Marinho de Castro, mas as-
segurando os outros membros do conselho que não se de. 
via temer reacção de tropa pela prisão de 5· officiaes obri-
gando .. se os chefes a prenderem os que pertenciam aos seos 
regimentos, e observando todos que, tomadas -aquellas me-
didas de cautella, fugiriam os criminosos; assentou.se 
tambem uniformemente que as prisões deviam ser feitas 
naquelle mesmo dia de uma para as duas huras da tard~, 
o marechal José Roberto Pereira da Silva encarregou-se 
da prisão dos cinco paisanos e de escolher officiaes mili. 
cian_os para executarem esta deligencia. O que eu pro. 
puz no dito conselho, os votos de cada um e as delibera. 
cões, que se tomaram, não se escreveram naquelle dia, 
por não haver tempo; ficando pãra o dia seguinte o la-
vrar .se o termo, que todos haviam' de assignar; sahio, pois 
o marechal e os chefes dos r egimentos; para cada um fa-
zer as prisões, de que se tinham encarregado e chegou 
com effeito a ser preso o ajudante Manoel de Souza TeL 
xeira e Domingos José Marlins, e não sei se mais algum~ 
dos paisanos: porem quando o brigadeiro Manoel Joa-
quim Barbosa de Castro executava a mesma ordem no seu 
regimento, tendo preso ao capitão Domingos Theotonío 
Jorge (o qual já o arguiu de que elle era a causa da. 
quelle procedimento), ao dar a voz de prizão ao capitão 

._ José de Barros Lima, este rapidamente tirou a espada, e 
atravessou o dito brigadeiro. O 1 . º tenente Luiz Deoda-
to_ Pinto de Souza, querendo defender o seu chefe, escapou 
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r•ara então avaliar-se da abnegação, com que procede-
ram e da generosidade de seus intuitos . 

Aquelles sentimentos nunca foram desmentidos nem 
quando a victoria mostrou-se propicia aos patriotas. 
nem quando dispersados tiveram de pe•rder a vida em 
affrontosos cadafalsos. 

de ser morto pelo capitão Pedro da Silva Pedroso e ou. 
tros officiaes que se conspiraram contra elle, e indo dat> 
par te no quartel general de que tinham morto o seu brL 
gadeiro, a esta voz correu ao quartel do regimento o tê-
nente coronel ajudante d'ordens Alexandre Thomaz de 
Aquino .siqueira, e eu mandei para a praça do Erario o 
marechal .José Roberto Pere ira da Silva, ordenando-lhe, 
que armasse a todos que se reunissem, porque já as caixas 
e os sinos tocavam o rebate, e defendesse aquelle posto 
muito importante, por estarem alli os reaes cofres, e o ar-
mamento de r eserva, e parte do parque de artilheria . 

O tenente coronel Alexandre Thomaz, ao c,hegar ao 
aquartelamento, foi morto pelos so ldados, que os r ebeldes 
.iá tinham sobre as armas; e ouvi dizer que fôra o capitão 
Pedro da Silva Pedroso, o que mandou atirar ao dito aju-
dante d' ordens. T O tenente coronel graduado José Xavier 
de Mendonça, o sargento-mór Ignacio Antonio de Barros 
Falcão e o sargento Francisco Ribeiro dos Guimarães 
Peixoto, correra;m ao quartel general com esta tr.iste no-
ticia, e que me r etirasse eu á fortaleza do Brum, porque 
os traidores já vinham sahindo do quartel a procurar-
me; salii, pois, com alguns officiaes, que estavam na sal-
la e com a minqa guarda, qne no seu estado completo era 
de 20 homens, mas, naquella hora fa ltavam-lh e alguns 
individuas; e aq passar pela guarda das Portas, acompa-
nhou-me tambem · esta, que era de ·16 homens, se todos 
alli estivessem. 

O 2 . º tenen~e Antonio Henrique Rebello, uma das ca-
beças mais jacobinicas da revolução de Pernambuco, sa-
hiu logo em ineu alcance· com 60 ou mais homens a occu-
par a ponte do ~=tecife; e sabendo que eu já tinha passado, 
dirigiu-se ú casa ele Domingos José Martins, onde fez esta 
escandalozissima exclamação: "Martins, nosso amigo, nos-
so pae, nosso IiJ;iertador, desce, que todos estam·os promp-
tos a derramar p sangue por ti-" ; e dizendo-lhe um .ir-
mão, que ell e ti r.ha sido preso, correu a soltai.o mandan-
do matar o offiQíal miliciano, que o conduzira a cadeia .. 

Foram tamoem soltos todos os presos ela mesma ca-
lcia e os da fortal eza elas Cinco Pontas,- á cada um dos 

quaes deu na sobredita noite o mesmo Domingos José 
M"artins uma jaquettl e umas cal11as de panno azul1 ' se, 
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Por maiores que sej am os csfot' ''OS empregPJ.dos para 
deprimir-se a memoria das victimas do absolutismo tri-
wn phante, attribuindo-se-lhes sentimentos e qualidades -
que não tiveram, jamais dirão que ellas imitaram o go-
verno decahido no regímen elo te11ror . Sim, calam as 

gundo me disse em viagem o piloto da embarcação, que 
me eonduziu para esta côr tc, sendo elle mesmo o que me 
referiu aquella, mui tas vezes, escandaloza exclamação . 

Eu ass im que entre i na fortaleza, mandei cortar a pon. 
te do Recife, para que ellc's não occupassem aquelle bair-
r.o, e se podesse organisar ali alguma força; e ao inten. 
dente de marinha, que chegou logo apóz de mim, que reu-
nisse e. armasse um corpo de marinheiros dos muitos na. 
vios, que estavam · no porto; mas uma e outra providen-
cia ficaram frustac\as, porriüe os insurgentes, corno esta. · 
va.m promptos, rechaçaram com uma peça de artilheria, 
e com um ataque de baioneta aos que principiavam a der-
rubar a ponte; e o intendente de marinha, dispersos os 
marinheiros, refugiou.se para salvar a vida em uma ga-
lera franceza; de sorte que mandando-lhe eu uma ordem 
por escr ipto para que me remettesse farinha, carne e agua 
não foi achado o dito intendente, nem official que fizesse 
as SllílS vezes. 

OuLra providencia que eu dei foi , a de mandar á Olin-
da o c.oronel graduado João Ribeiro Pessôa de Lacerda., 
com exercício de tenente-coronel do r egimento do Recife 
ordcnanclo-1he que guarnecesse as guardas claquella cidade 
com milicianos, e trouxesse o destacamento do seu regi_ 
menta, e 4 pecas do parque de arti lh eria com as suas mu-
nições e pala.menta. Das 10 para as 11 da noite entrou 
na fortaleza o dito coronel com o destacamento e peoas de 
artilheria, mas sem palamenta, nem munições; e sendo 
rnandado segunda vez com parte do mesmo destacamento 
para conduzir aquelles pretences, não voltou mais, e ao 
depois soube, que elle com a maior perfídia e falsidade 
tinha mandado fazer um deposito de polvora em. casa do 
Deão e vigario geral Bernardo Luiz Ferreira Portugal : 
porque sendo mandado tamb em na mesma noite á Olinda o 
sargento-mór Victoriano José Marinho, e encontrando os 
que conduziam a referida polvora disseram estes, que a 
levaram para a caza do vigario geral por mandado do juiz 
ordinario José de Barros Falcão, e perguntando este pelo 
dito sargento-mór, r espondeu que o coronel João Ribeiro 
de ordem minha assim lh'o determinara. · 

O marechal José Roberto Pereira da Silva, que eu ti. 
nha mandado para o campo ou praça do Erario armou 
os que se reuniram, e com 4 pecas de artilheria ·occupou 
as quatro entradas daquelle campo, duas da banda de ter-
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suas virtudes, para não se contradizerem no conceito 
apaixonado que -fazem á seu respeito. Não dizem que, 
organisado o governo provisorio, foram as suas primei-
ras palavras -perdão e esquecimento do passado para os 
vencidos . 

ra e duas da parte do rio: e ao pôr do sol mandou tomar 
as minhas ordens pelo coronel do regimento de milicias 
dos nobres, Manuel Correia ae Arau.io, um dos que se ti-
nham reunido ao dito marechal. Respondi-lhe que elle 

- bem_ conhecia a importancia d'aquelle posto, o qual devia 
ser defendido até o ultimo ex tremo; e que não vendo eu 
as forcas que havia de uma e outra parte, menos meios e 
disposições para o ataque e para a defeza; tomasse elle 
as medidas que ,iulgasse mais convenientes. Foi-se o co. 
ronel, e já de noite veio o marechal á fortaleza, com o 
juiz de fóra pela lei, o advogado José Luiz de Mendonça, e então me disse, que se lhe tinham reunido 300 e tantos 
homens; com os quaes e com 11 pecas de artilheria tinha 
occupado as quatro entradas da praça; mas que uma des-
tl:l s divisões úJ abandonára, unindo-se 'aos rebeldes, e que 
era il)lpossiv~l o defender aquelle posto com pouco mais 
de 200 home~s, e com muito poucos cartuxos, tendo já os 
insurgentes 2 a 3,000 homens em armas; pelo que orde-
nei.lhe, que quvisse as proposições que elles faziam, fa-
z.endo elle da sua parte todos os esforços para que ficasse 
salva a sober1ania de S. Magestade, e que nes te caso eu 
empenharia todos os meus serviços implorando ainda á 
favor dos Pernambucanos a real clemencia e piedade de 
ELRei, Nosso Senhor. · 

Sahiu o marechal com o sobre.dito juiz de fóra pela 
lei, e não erí1m passadas 2 horas, quando outra' vez en-
trou só na fortaleza, deixando o posto que occupava, sem 
es tar concluída capitulação alguma, a qual me disse, ha-
\'ia· ser reme'ttida das 5 para as 6 horas da manhã se. 
guinte. Com effeito ás 6 horas do dio 7 appareceu o 
perfido .José Luiz de Mendonça com a capitulação junta, 
debaixo do n . • 3, e chamando eu a conselho o mesmo ma. 
rechál e os ~res brigadeiros Gonçalo Marinho de Castro, 
Luiz Antonio Salazar Moscoso e José Peres Campello, to-
dos uniformemente assentaram que os seus artigos não 
podialfl deixar de ser concedidos, por não haver nem bra-
ç;os para a defeza, nem munições de guerra, nem de boc-
ca, segundo çonsta do termo junto na copia n. º !1 ( 1) ; 
ao mesmo te~npo que elles apresentavam uma força con-
sicleravel par~~ atacar a fortaleza, se a capitulação não fos-

( ! ) Todop estes documentos foram subtrahidos, 



Não foi isto uma ptomessa vã; a maior generosidndo 
sellou todos os seus actos ! 

Não dizem que no auge do enthusiasmo de uma po-
pulação agitada houve sempre admiravel respeito ás fa-
milias e á propriedade! 

se r ecebida, e na retaguarda dest,a forca vinham iOO pre-
tos. com machados para escalarem as portas, commanda_ 
dos pelo capitão de milici.as José Alexandre Ferreira~ rio. 
ticia esta que me deu tambem em viagem o mestre da -
embarcaç,ão. 

No dia 7 de tarde violaram elles logo um dos arti-
gos, mandando buscar a fortaleza o brigadeiro José Peres 
Campello e o secretario do governo José Carlos Mayrink 
da Silva Ferrão, os quaes sincera e ,lealmente queriam 
acompanhar.me: e dizendo eu ao capitam José el e Barros 
Falcãó, o qual foi o que tomou conta da mesma fortaleia, 
que eu precisava ele mandar o marechal, para tratar de 
alguns objectos relativos á capitulação e ao meu embar-
que; e meu filho á casa da minha residencia, para arran. 
jar o que era necessario para a viagem; a esta partici-
pação respondeu Domingos José Martins em carta, que me 
deixou ler o dito capitão, que se ia tratar do governo 
provisorio, então já nomeado, o que elle communicava, e 
que no dia 8 de manhã se lhe participaria a resolução. 

A esperada, ou antes desesperada resolução foi, a de 
mandarem render aquelle of'ficial pelo capitão José c\e 
Barros Lima com um grande destacamento, composto das 
cabeças mais r evoluciona.das, e de muitos dos criminosos, 
que tinham sahido das prisões, pondo a todos incommuni. 
caveis o novo commandante, e até a pessoas de pouca monta 
sô era permitlido o foliarem á porta do quartel na presenca 
de algum official inferior de sua confianca, E no dia 9 de 
manhã tendo elles guarnecido com muita tropa, artilhe-
ria e até com alguma cavallaria do esquadrão da guarda 
do governo, toda a extensão que medeia entre a fortaleza 
do Brum e a intendencia ela marinha, fui conduzido ao 
Jogar do ernharc1ue no i-ntervallo de um grosso destaca. 
mento, commanclado pelo capitão D. Manoel de Locio e 
Seilbits, á cuja direita vinha José Maria de Bourbon com 
um bacamarte armado, dirigido ás minhas costas, . e ao 
meu lado direito, no mesmo intervallo, o revolucionario 
2. • tenente Antonio Henrique Rebello; não sendo permit. 
tido a pessoa alguma naquella extensão vêr, nem assistir 
ao meu embarque, e até no mar veiu acompanhada a em-
barcação, que me conduziu a bordo da sumaca, por outras 
embarcações guarnecidas com soldados . · 

Ficaram presos na fortaleza o marechal José Roberto 
~e.reJra da Silva, o brigadeiro Gonçalo ·l\'Iarinho d~ _CastrQ 
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Não dizem que foram novamente presos os crimi-
nosos que, em um momento de febril transporte , haviam 
sido soltos por alguns dos insurgentes . · 

Não dizem que esta, como outras acertadas provi-
dencias, foram logo adoptad.as paira conservar inaltera-
vel a ordem publica ; necessidade que aliãs parecia estar 

r. o seu ajudante d'ordens VicLoriano José Marinho, o bri-
gadeiro Luiz Antonio Salazar Moscoso com sua mulher, 
filhos e filhas, o intendente da marinha Candido José de 
Siqueira e o tenente do regimento de linha do Recife 
Antonio Cousseiro Veloso : e segundo mB disse o mesmo 
piloto da sumaca em que vim, foi tomada na vespera, 
isto é: no dia 8 a noite, a resolução de os não deixar em-
barcar, á fim de servirem de refens para o regresso da 
mesma sumaca. 

Nos 16 dias de viagem, alem dos factos já referidos, 
dcro,rri-me mais o mesmo mestre e piloto e principalmente 
este, as seguintes noticias : 

Que no Recife havia duas lojas de pedreiros livres, 
denorpinadas -;-Pernambuco Oriente e Pernambuco Occi-
dente,-uma em casa do Antonio Gonçalves da Cruz e ou-
tra em casa de Domingos José Martins; o que eu nunca 
soube, nem me foi denunciado; e se é certa a d~mun
cia dada por Pedro Amancio da Gama, que se acha nesta 
côrte, ao ouvidor da comarca do n ecife, Francisco Affon_ 
so Ferreira, co,mo me disseram alguns nas averiguações 
que fiz nos primeiros dias de marco, o dito ministro nem 
pr(:)cedeu como devia nem me fez participaç,ão alguma. 

Que no dia 8 t inha chegado a noticia da revoluç,ão da 
Parahyba, segundo ouviram dizer ao Padre João Ribeiro 
e Domingos Jo~é Martins. Que elles contavam tambem 
com a revolução da Bahia, e que ainda no dia em que 
sahiu a sumaca1 vindo entregar-lhe a bordo o passaporte 
um irmão ma.is moco do dito Martins, que fazia as veze~ 
de ajudante de ordens, este lhe dissera que na volta do 
Rio de Janeiro ~aviam de levar já a certeza daquella re'-
volucão. _ 

Q_ue os reb~!des esperavam ser auxiliados com uma 
esqúadra pelos Estados.Unidos; assim como estes auxi- -
liavam aos insl\rgentes hespanhoes: sobre o que lhe ob-
servei, que se os Estados-Unidos fizessem causa commum 
rom todos· os r~volucionarios da America, serfa este um 
grande motivo de ciume para a Inglaterra, e mais uma 
razão para ella fazer causa commum comnosco. 

Disseram ntais que o ouvidor de Olinda, Antonio Car-
los Ribeiro de Andrada, o qual es tava em correicão na 
?'ilia do Páu d'.111.lho, ficava j á no Recife, ou na Boa-Vista, 
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tia !!Ohsciencia de todos, como os factos posteriores vié· 
ram provar! 

Não dizem que elles não sabiam ser justos, quando 
queriam ser livres. 

Singular contraste ! 
Quando assim procediam os patriotas pernambuca-

nos, o conde dos Arcos mandava fuzilar na Bahia o in-

cm casa de Gervasio Pir.es Ferreira, e que tivera vdtos 
para ser um dos membros do governo provis.orio, ao que 
se opposeram outros; r econhecendo que elle tinha talen-
tos e conhecimentos, mas que a sua cabeca era muito es. 
quentada, e que elles não queriam cabeças esquentadas no 
governo. Este ministro tinha alguma familiaridade e 
amizade com Antonio Gonçalves da Cruz e Domingos José 
Martins em casa dos quaes jantou algumas vezes, como 
elle mesmo me disse; e estando de correição na villa de 
Iguarassu' o capitão mór das ordenancas da mesma Villa 
fez na sua presença, em um jantar, o mesmo execrando 
brinde ácima referido. "Vivam os Brazileiros, e morram 
os Marinheiros-"; brinde que foi extranhado pelo dito 
ministro, e que não procedia contra quem o tinha feito, 
por assentar que eram palavras indiscretas, proferidas 
depois de alguns copos de vinho. 

Que 'sendo chamados pelos do governo porovisorio no 
fim da tarde do dia 8, viram ter chegado muita gente de 
pé e de cavallo da villa do Cabo, que enchia toda a rua 
desde o convento de S. Francisco até o collcgio e resi-
dencia do governo. O capitão.mór das ordenanças da re-
ferida villa do Cabo, Francisco Paes Barreto, mais conhe-
cido_ :pelo nome de-Morgado do Cabo-, era um dos indi. 
cados pelas suas intimas r elações com o Padre João Ri-
beiro e Domingos José Martins; e destruído o foco prin-
cipal do · Recife, fazia eu tcncão de proceder contra elle, 
Únclo~rne preciso ouvir primeiro o rendeiro do engenho 
da Ilha, pertencente ao dito Morgado, o qual rendeiro ti-
nha dito algumas palavras duvidosas a Elias Coelho Cin-
tra.' 

. A Lristiss ima narração que tenho feito a V. Exc. é 
escripta com a mesma pureza, honra e verdade, com que . 
sirvo· a S . l\fagestade ha 23 annos,, mas que muitos hão 
ele querer desfigurar ag·ora . Os traidores r evoluciona. 
rios, seus adher entes, e até mesmo os que estão envolvi-
dos, não por vontade, ma1?. porque não podem resistir, hão 
de prpcurar -denegrir-me, para fi carem menos enormes 
os seus crimes. Aquen.~s,- que. em quasi 13 annos que 
goverp.ei PcrnambuJ:e;-·fü'io :poG~e11~"µ1 conseguir, que eu fa. 
VQrece~se suas inrÚ,st\1$' w.eten~©'.ê~; ·nãp perderão eStí\ OP· /:.;;_/;:.-'" {,_.,,....: . ' 

·~ ··'. !"'--.""\. ~~~._ ::· . ;:. = 1 ·,. .f·,;·· ·' .. 
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leÜz padre Roma, depois de um summarissimo e illusotfo 
~processo verbal, sem ter competencia legal, nem autori-
sada pelo poder soberano. E não recuou ante o espec-
taculo do crime, porque logo em seguida praticou outros 
nas mesmas condições que o primeiro. Em vez de se-
guirem para o Rio de Janeiro, mandou desembarcar na 
B,ahia e dois dias depois, fez fuzilar a. Domingos José 
Martins, ao Dr. José Luiz de Mendonça e ao respeita-
bilíssimo sacerdote Miguel Joaquim de Almeida e Castro! 

Quando entre os republicanos nunca se ouviu um 
unico improperio contJra a monarchia, nem exagerados 
elogios á republica, eram os pernambucanos tratados por 
infames, e mandava o conde dos Arcos fuzilar a todos, 
que não seguissem rapidamente os soldados bahianos, 
autorisando a estes, como cousa licita, a atirar naquelles 
e:omo' á lobos. (1) 

/ \ 

portuna occasião rde vinganças; porque .o commum dos ho-
mens não tem generosidade, e de ordinario louva.se o ho· 
mém justo, em quanto a justiça não entra na ·propria ca-
sa. · 

Alguns proct;trarão perder-me tambem, para encobri. 
rem os seus erro1s com o sacrificio da minha reputação; e 
outros de uma ipfame seita_ tão espalhada pelo mundo 
para offerecerem mais uma victima as suas occultas e fal-
sas divindades. 

Eu, porém, confio no Ente Supremo, que é a verdade 
por essencia, confio no alto discernimento, e reaes virtu-
des de El-rei No~so Senhor, que é como uma imagem de 
Deus sobre a terra ; confio na sabedoria e jnteireza do seu 
ministro; confio na rectidifo e imparcialidade dos que me 
julgarem, que esfas duas verdades hão de ficar patentes: 
Primeira que eu não podia prever o volcão revolucionaria 
·que rebentou ~m Pernambuco no dfa 6 de .março; nem a 
possibilidade deste acontecimento pCfdia entrar nos calcu-

. los da prudencia humana, .á não haver uma força grande 
e extensa, a qual ainda hoje se ignora. Segunda, que eu 
não pude atalhar os seus effeitos, e que uma cadeia fatal 
de desgraças e o abandono da tropa, a perfidia de uns e 
a cobardia talvez de outros, me conduziram ao· lastimoso 
extreqio, a que me vi reduzido. 

Deus Guarde a V . Exc. por muitos annos , -Farta. 
leza da Ilha das pobras, em 9 de abril de f817. -Illin. e 
Exm. Sr. Conde da Barca. - Caetano Pinto àé Miranda 
· M ont'enegro. · · ·· 

(1) P1;ocl. dv,ttada da Bahia erri 29 de Março d() 18i7 . ._ 
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Nem se diga que esse homem- venal e cruel fazia ttF 
<lo isso por lealdade ao rei e amor as instituições. À 
revolução de Pernambuco abria-lhe a porta por onde de-
via entrar e justificair-se dos seus crimes anteriores. ( 1) 

Eram o seu egoismo e a sua ambição que levavam-
n 'o a apparentar acrysolado amor ao soberano para me-
lhor trahil-'o depois. ( 2) 

Luiz do Rego, logo que chegou á Pernambuco, or-
denou o sequestro dos bens dos insurgentes, e' ÕS · fez 
julgar por uma commissão militar. Esta com.missão, 
composta dos seguintes membros: José Gonçalves Mar-
ques, relator; auditor de guerra major . de cavallaria Con 
ele da Figueira, tenente-coronel . de caçadores José de 
Souza Sampaio, coronel Vi'rissimo Antonio Cardoso, co~ 
ronel interrogante Luiz Paulino de Oliveira ·Pinto da 
Fra:nça, marechal José Roberto Pereira da Silva, e ge-

( 1) O que nos parecia sempre inexplicavel era o aço_ 
darnento com cjue o ca1ülão general da Bahia procedera 
nesta emergencia tomando, sem consultar a côrte; as mais 
graves deliberações .. , , Temos presentemente um docu-
mento que levanta uma ponta do mysterioso véo .. , E' 
uma carta do referido éonde á um amigo seu nesta cidade 
eín que amargamente se queixa, que podessem as intri. 
gas, : . prejuclical-o no conceito do ministerio e quiçá no 
animo do proprio rei. . . "Sou coberto cl:e affrontas, diz 
elle, e sou até ameaçado de castigos no tremendo nome de 

. El-Rei, nosso senhor!!!. . , , Oh 1 meu Deus! e porque hei 
de ser eu o unico portuguez excluído da justiça que tem 
sido· a característica do mais querido dos soberanos? 1 •• , , 
Já pedi licença para queixar-me contra o ministro d'estado, 
e mostrar minha innocencia, ainda não recebi resposta . .. 
Se o governador da Bahia delinquio, S. M. tem leis, mi--
nistros, torres e cadafalsos para o punir; não me consta 
que. tenha autorisado á nenhum secretario de Estado para 
insultar a um creado , seu, grande do seu reino .... 

O crime que se manifesta é o de ter entendido o tra-
tado de Vienna mais favoravelmente aos vassalos portu. 
guezes do que aos vassalos ele S. M. B ... mas crime que 
se exi.<>tisse era bem digno de perdãó, provando-se ' por 
elle que o -governo, ém qualidade de soldado não teme as 
forças ing·lezas. Estucl. Hist. T. 2. pag. 4.8. 

(2- As circumstancias determinaram diversamente, 
el-rei resolveu partir, movido mais pelo. medo de seu fj_ 
lho e do conde dos Arcos, do que de sua vontade Ilist. das 
Çonst_-Tom. Lºpag. 19!11 coL 1, 
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:ne1~al presidente Luiz do Rego Baneto , pondo de lado 
os artigos de guerra, condcmnava a paisanos e militares 
nas penas da Ord. do L. 5 ! 

E assim mandava, como tribunal togado, "que as 
sohredit.as penas se executem nos réos; aos quaes todos, 
depois de mortos, serão cortadas as mãos, e decepadas as-
cabeç.as e se pregairão em postes. . . . . e os restos dos 
seus cadaveres serão ligados á cauda dos cavallos e ar-
rastados até ao cemiterio .. .. '' 

Os sequestros e os roubos dos triumphadores · ( 1) 
expunham as espos.as e os filhos aos horror <Js da miseria. 
Os fuzila.mentes cobriam a cidade de luto, a consterna-
ção era geral. Nacionaes e estrangeiros voltavam o 
rosto de pesar e de vergonha pata não verem os cães 
lamber nas pedras das ruas o sangue dos cadaveres mu-
tilados, arrastados por cavallos aos cemiterios das igre-
jas! 

A clemencia 
1
do rei não se fazia ouvir; parque a. 

sêde de sangue dos seus representantes não estava ain-
da extincta; afinal veiu em soccorro do malfadado Per-
nambuco a miserieiordia de um Deus infinitamente j usto 

A tyrannia dividida entre Luiz do Rego e Bernardo 
Teixeira provoc~r:;i, ciumes de mando a.bsoluto. Appa.-
receu porfim a lucta; a alçada foi retirada, vencendo 
Luiz ao Rego ao seu poderoso adversa.rio, para ser ven-
cido pouco depois por aquelles, qu€ sobreviveram a gran-
de catasfrophe de 1817 ! 

Estes, de novo com as armas em punho, obrigam 
Imiz do Rego a capitular em Beberibe e a retirar-se da -
terra das suas façanhas com as tropas luzitanas do seu 
commando. 

Caso mais extraordinario ainda ! 
José de Barros Falcão, r estituído aos seus e á sua 

terra depois de lpngo martyrio nos carceres da Bahia, 

( 1) Igual vena)idade se encontrou em Rodrigo Lobo, 
commandante do qloqueio. O secretario deste chefe de 
marinha, o tenente Barunete, no pouco , tempo que alli es-
teve, regr~sso1:1 ao. i8-_io de Janeiro, coi:n sua fortun~ melho. 
rada; trazia 01ro, .,J<Has e pedras prec10sas, com dois escra-
vos, despojos da st,ta conquista. " 

fdem-pa(f, 1op -column 2 , 
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volta com tropas c1e Pern"1mbuco para alli á engrossar 
as fileiras dos bravos flUC destroçam as baionetas, em 
que se apoia a autoridade de D. João, José de Barros 
cobre-se de gloria em todos os combates, o despotismo 
recua, ca11em as tropas que o sustentam, triumpha a li-
berdade! 

A Bahia que agril11ôa Pernambuco em 1817, é li-
vre em 1823 com o auxilio do generoso sangue pernam-
bucano! 

lkcife, 20 de Novenibro de 188:3. 

l\f . L. MAOHADO. 

NOTA-Foram escrnpufosamente respeitadas tanto a 01to· 
Jlraphia, como a accentuactio e pentaação dó auctor da lntro· 
d11cçflo. -





Mons . MUNIZ TAVARES 





P~Ef'ACIO (l) 

A historia he a experiencia das nações, é a: 
conselheira mais sabia dos Reis: aquelle, que bem 
à -escreve, presta mui relevante serviço; deseja\"a 
prestai-o; eis a razão desta obra. 

Emprf'hendendo-a, não desconheci o risco, a 
que- expunha-me. Patentear os feitas de um povo 
generoso, mas mal dirigido, commemorar de-sgra-
ças apontando individualmente seus autores, he ta-
refa desgostosa. O amor proprio offendido engendra 
o odio, o odin convida a perseguição; e a calumnia. 

Todavia qualquer que seja o -perigo, a verdade 
não deve occultar-se, quando he exigida: nós ,a de-
vemos a nós mesmos, aos nossos _ compatriotas, a 
todos os cidadãos do Universo. Sobre este ponto 
unico des~fio a mordacidade, quanto ao mais recla-
mo indulgencia. Narrarej o que vi, e o · que pes-· 
soas de summa probidade referirão-me; fallo em pre-
sença de contemporaneos, estes decidirão. 

A revolução de .Pernambtico em 1817, hem que 
mui pouco durasse, fará sempre epoca nos annaes 
do Brasil; tempo virá talvez, em que o dia seis de 
Março, no qual ella foi effeituacla, será para todos 

(1) O texto de Muniz Tavares é reproduzido na orto-
graphia original. Tambem foi rigorosamente respeitago o 
êstylç1 por veies h~correc:to, elo -auctor. 
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.os Brasileiros hum dia de festa nacional. Pernam· " 
buco já tinha.se assás 11lustrado na sanguinolenta 
luta, que por longo decurs.o de arrnos, desprovido de 
meios, abandonado a si só, valerosamente susten· 
tara contra huma das mais poderosas nações mariti· 
mas da Europa, defendendo a sua honra, o seu ter· 
ritorio, a despeito das reiteradas ordens do timido 
Bragança. (Nota I) 

Então por circunsta1:cias peculiares não soube 
obter mais do que a admiração, e o respeito dos 
tyrannos; com a revolução indicada conquistou im-
prescriptivel direito á veneração dos amigos sin· 
ceros da liberdade. Estes não poderão esquecer ja· 
mais que foi essa província, quem primeiro deo o 
signal ao Brasil de ter chegado o mome11to tanto 
suspirado de en_trar no gozo dos bens immensos, 
que a . cobiça portugueza por espaço ele tres seculos 
extorquia (Nota II); foi ella, quem apresentou-lhe a 
grande Carta da emancipação civil, e política, e 
mostrou com o exemplo a maneira ele possuil-a. 
Desgraçadament:

1

;! não foi seguida, succumbio; ·mas 
não pereceo o g ,erme plantado, e regado com o san-
gue dos seus míir,tyres: em tempo opportuno fruti-
ficou e não deiJ,\ará de crescer com vigor . 

. Não foi só ~,L divergencia das províncias brasi-
leiras, quem ma1ogrou os nobres esforços dos Per-
nambucanos; fo11ão tambem varios erros daquelles, 
que puzerão-se ~ sua frente: taes erros são do do-
minio da historÍfl; he indispe11savel divulgal-os para 
lição da posteridade ; o mal não cura-se sem ser 
conhecido. Que a lição aproveite, he o meu fervo-
roso voto, nenhuma outra coisa pretendo. Quando· 
o Cidadão paga o tributo devido á Patria, sente 
prazer, e não or15ulho. adquire o titulo ele honesto, 
não de generoso ; a generosidade he, que tem o pri-
vilegio exclusivo, de commandar o reconhecimento. 

Exporei con~ religioso escrupulo as sevicias pra-
ticadas contra oq infelizes patriotas Pernambucanos: 

. assini a humani~ade ultrajada será vingada com a 
~xecração dos p~p·baros, que as ordenaião, e dos vi!J 
que a~ exeçutár~o. 



CAPITULO I 

Estudo politico, e moral de Pernambuco em 1817 

O antigo regime colonial tinha desapparecido 
do continente brasileiro. A invasão dos . Francezes 
em Portttgal obrigando o Senhor D. João VI, sua 
Familia e Côrte, a fugir precipitadamente, e a pro-
curar abrigo na hospitaleira terra da Santa Cruz, 
produzio esse maximo bem. Estabelecendo-se no 
Rio de Janeiro sem esperança de regressar á aban· 
clonada metropole, desejando remunerar os Inglezes, 
a quem muito devia, e que rIJuito o importunavão, 
aquelle Rei publicou em 1808 o memoravel decreto, 
que franqueava a todas as nações amigas os 
portos_ té então cerrados das suas denominadas co· 
lonias (Nota III). 

Pernambuco foi solicito em aproveitar-se das 
vantagens, que se lhe offerecião. Sua situação to-
pographica, fertilidade de solo, amenidade de clima, 
e genio emprehencledor dos seus habitantes, não ne· 
cessitavão outro incentivo· Seu porto via-se dia~ 
riamente coberto de vasos estrangeiros, que trazião 
as obras das suas · manufacturas, e moeda de ouro, 
e prata, sem agio para trocar pelos productos do 
Paiz em valor, e quantidade, superiores, aos que 
importavão (Nota IV). O commercio interno igual· 
mente prosperava, a abundancia. crescia, e com ell" 
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a população (Nota V). Vasto, e fecundo terreno, 
occupado por densas florestas virgens aos golpes do 
machado, ei~a redu:r.ido a cultivação produzindo com 
usura assucar, algodão, e outros generos nota-
veis (Nota VI), Principiava-se, bem que lenta· 
mente, e sem direcção analoga, por falta de en-
geuheiros, a abrir novas estradas, e tornar menos 
impraticaveis, as que já existião; constrnião-se al-
gumas pequenas pontes; -por toda parte edifica-
vão-se alojamentos commodos; vestidos decentes 
sem demasiado luxo adorna vão os indivíduos ·de 
ambos os sexos. 

Governava a Provincia Caetano Pinto de Mi· 
randa Mon te-negro, varão probo, illuminado, e pru· 
dente (Nota VII). A monarchia portugueza havia 
degenerado da sua primitiva forma: o poder de fazer 
as leis, e de as executar, residia alli na mesma 
pessoa, e por co~1sequencia nenhuma segurança res-
tava ao corpo social; a lei era a vontade do Sobe-
rano, doutrina, gue ensinava-se nas escolas, e que 
os factos comprqvavão. Os Capitães Generaes, Go-
vernadores das Çapitanias ·do Brazil, representantes 
do Supremo Imperante, não reconhecião limitf's na 
sua autoridade; desta porém não abusava o men-
cionado Caetano Pinto. Bem differente dos seus an· 
tecessores, elle sabia respeitar os direitos do cidadão, 
não se intromett\a nos processos jud iciaes : os tri· 
bunaes obravão 1:0111 plena li berdade (Nota VIII). 

A vara da Justiça, estava mui bem collocada. 
O Oµvidor, e Co'rregedor de Olinda, era o Doutor 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, magistrado in-
tegerrimo, e de conhecimentos não vulgares. O do 
Recife era Francisco Affonso Ferreira, Pernambuca-
no incapaz de cpmmetter violencia, e muito mais 
de roubar, ou a~ropellar os seus concidadãos. De-
mais os recursos contra os juízes no caso de preva-
ric:ação já não er~m tão difficeis: 110 Rio de Janeiro 
tinha sido creadp o tribunal do Desembargo dó 
Paço, para onde-as appellações davão logar á re-
paração da inju~tiça, se algum poderoso cortesão 
não proteiia o d~linquente. - A divisão das exten• 
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sas Camaras, e a creação das Villas -nos territorios 
mais povoados, con corrião a poupar á classe obreira 
dias, que d'antes perdião-se em jornadas sem 
fructo (Nota IX). 

A instrucção publica acanhada em todo o Bra-
sil, por assim convir á politica dos dominadores, 
por huma combinação rara <liffun<lia-se em Pernam-
buco com gloria, e utilidade geral. Esta Provincia 
tinha tido a ventura de possuir na qualidade de 
Bispo, e Governador Civil, D. José Joaquim de 
Azeredo Coutinho, o qual apenas elevado a tão res-
peitavel tiig-nidade deliberou extirpar a ignorancia 
dos seus diocesanos, tendo por axioma incotitrasta-
vel que quanto mais ~abio he o homem, menos su-
jeito a vícios, ou delictos comparece. A força 9e 
-repetidas instancias pôde obter da Rainha, a Se-
nhora D. Maria I a entreg-a, e posse do deserto 
collegio dos Jesuítas em Olinda para ahi fundar um 
seminario. · 

Douto e virtuoso Prelado, Brasileiro de nas-
cimento, e de coração, seus pensamentos não cir-
cumscrevião-se ao estreito circulo das · idéas ranço-
sas ; com . penetração havia escolhido professores 
exímios, que con,sigo trouxe de Portugal. Sua 
grande capacidade· scientifica o excitava a promo-
ver quando não todas as sciencias por não ser fa-
vorecido de muitos meios pecuniarios, ao menos 
aquellas, que se requerem para a bôa educação do 
Clero. Hlle abrio o seu seminario com as aulas de 
língua latina, grega, e franceza; rhetoriea, poetica, 
geographia, chronologia, . e historia universal, de·' 
senho, logica, metaphysica, ethica, mathematicas 
puras, historia natu:ral, sagrada, e ecclesiastica, theo-
logia dogmatica, e moral, e canto chão, aos quaes 
estudos presidia com zelo indefesso. 

A mocidade pernambucana não podia deixar de 
illustrar-se dirigida por tão zeloso Reitor (Nota X). 
Sahião daquel!e seminario não só instruídos, e exem-
plares pastores (Nota XI), que formavão as delicias 
das ovelhas, das quaes se encarrega vão, como tambem 
jovens ha beis a empregos. · Nas principaes Villas 
funcln.v~0-1Se escolas pr~limi11ares pag~l:i pelo Ernri.o j 
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a classe pobre entrava na partecipição das lu-
zes (Nota XII). 

Não havia bibliotheca publica, necessidade ab-
soluta de paiz ci vil isado : conservavão-se alguns 
livros, mas pouco escolhid o:::, e aferrolhados no in-
terior dos conventos, onde nenhum profano ousava 
penetrar ( ota XIII). O Padre João Ribeiro Pes-
soa, coadju vado por seus am igos, já começava a for-
mar huma particu br ;;.:i, sua habitação, que a todos 
era aberta: 11ãu abundava ainda em volumes, erão 
porém de preço inestiuw vel pelas ma erias, que con-
tinhão (Nota XIV). 

Descendentes dos Portugue;i;es, os Brasileiros 
uni versalmente professavão a P.eligião ( atholica 
Apostolica Romana: o culto ex te rno era pratica· 
do em Pernambuco com devoção e explendor em 
decorosos Sauctuarios ercctos pela piedade dos 
fieis (Nota XV~. . 

Não erão abpçadas as opiniões religiosas dos in-
novadores ; 06 bons costumes retinbão ainda a. sua 
benefi ca influenc,:ia apezar da corru pção do seculo : 
crimes atrozes, que àeuotão excesso de depravação, 
erão rari sssimos, não conhecia-se o assassínio, ou 
roubo nas estr3qa::, o pobre viajante, como o mer-
cador opulen to, caminhava seguro por toda a Pro-
vinci~ ; e para t~o apreciaveis vantagens não contri· 
buião os esforçqs de vigilantes rondas. ou àe .assa~ 
lariados espiões ( 1ota XVI), A tropa de i.~ linha _ 
consistia em bum regimento de infanteria, e outro 
de artilhari a, ampos incompletos: os chefes erão dois 
Portug-uezes, que com máos olhos vião que a maioria 
da officialidade ~ra já Pernambucana. Acba vão-se 
organisados outros regimentos de milicia nos brancos, 
pretos, e pardos forros, os quae.> constituião huma 
força respeitavel1 se ti vessem disciplina, e instruc-
ção. (Nots XVII). 

Não obstan ti= a relutancia vergonhosa de sor-
didos parochos, fiigumas das maiores paroch ias do 
Bispado di vid iãq-se, e divididas erão elevadas a 
classe de perpetuas (Nota XVIII) . As.sim, o ensino 
da doutrina Christã tão recommendado, e desgraça-
damente negligenciado por quasi todos os Cnr.as 
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diatmas 110 Brasil, como a administração dos Sacra-
mentos, podia por-se em uso c0m menor incommodo, 
e maior edificação dos parochianos. 

Os elementos aristocraticos erão qttasi im per-
ceptiveis: tres ou quatro casas em vão aspiravão á 
homenagem por velha tradição. A aristocracia no· 
minai subsiste de privilegios; nenhum Pernambuca-
no, nenhum Brasileir'o, era privilegiado; nem o Monar-
cha sentado no trono dô Rio de J aueiro (Nota XIX), 
havia conferido pomposos ti tu los ele alta nobreza, 
nem fortunas colossaes existião; se alguma surgia, 
abaixava-se logo por força da lei em vigor respec-
tivamente á successão, a fJUal ordenando partilha 
igual de herança entre os filhos de ambos os sexos, 
vinha a basear a igualdade de direitos, e por conse· 
quencia a democracia. 

He de observar que a posse de bum bem gera 
o desejo de outros; o espírito humano no progresso 
do melhoramento be illimitado : fraco para tudo 
executar. he ao menos forte na sua concepção. As 
vantagens apontadas erão como huma gota d'agua 
lançada no immenso Oceano; ell::is descobrirão os -
thesouros, que o Paiz poderia recoiher entregue a si . 
mesmo, ou debaixo do influxo de melhor systema. 
Alem disso sentião todo~, o dissabor de ver roubada 
grande porção do fructo dessas mesmas vantagens 
pelas novas, e pesadas contribuições, a que a indus-
tria em geral veio a ser sujeita para~saciar a fome 
de buma corte mendicante 

A agricultura, que devia ser a mais favorecida 
como vehiculo principal da riqueza brasileira, era 
pelo contrario a mais sobrecafregada. Ao gravissi-
mo tributo do dizimó, do qual o Governo Portu-
guez . tinha-se assenhoreado desde o principio da 
descuberta do Brasil corr. exclusão absoluta dos ser-
ventuarios da Igreja, reunirão-se outros tributos 
igualmente intoleraveis, porque recahião sobre as 
producções, e não attendião ao custoso dispendio 
da mão d'obra . A clecima foi imposta sem propor-
ção aos ricos, e pobres proprietarios de predios ur· 
hanos, entretanto que o lamaçal nas ruas perdurava 
,sempr~ ~om 4~triiµento ela sirncle publici.l, ~ Q~ lH~· 
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bitantes do Recife bebião agua immunda tran·spor-
tada . em !imosas ca uôas. 

Inventarão-se as sizn.s, e novos direitos nas 
transacções ordi11arias O comrnercio interno não 
e ra 111 e11os onerado·: os grandes, e pequenos trafi-
ca ates de venda, ou luja, erão fvrçados a pagar 
cada anno doze mil e oitoce11tos reis; quando a re11da 
liquida· do insignificante trafico de alguns, dedu zi-
das as despezas, á pouco mais montava do quanti-
tativo exigido. Mui to menores gra vames impostos 
por esse modo arbitrario liavião já impellido as co-
lonias Inglezas a renegarem a protecção, que a de-
uominada mãi patria ubstinava-·se a querer conce-
der-lhes (Nota XX) .. 



CAPITULO II 

Origem da Revolução 

Crescia o Brasil, e maior rivalidade desenvolvia 
contra os Portuguezes; estes, naturalmente orgu-
lhosos, escudados com a ,força materia l, reputa vão-se 
unicos senhores do Paiz, que os acolhia, e elevava; 
nascer Brasileiro era hum titulo de · inferioridade. 
O ministerio portuguez em vez de desarraigar com 
a justiça imparcial a nascente discordia, a fomen· 
ta"Va, crendo que só a divisão dos animes poderia 
perpetuar o seu d~minio (Nota XXI). . 

Em todas as Pro\ incias o d escontentamento, e 
as queixas erão iguaes. Em Minas Geraes, e S. Paulo 
tinhão arrebentado outr'ora serios tumultos, os 
quaes suffocados com violencia no começo, enfra-
quecêrão a forca dos sublevados, e corrob0rárão a 
dos seus implacaveis adversarios. A mesmíssima 
sorte coube a Pernambuco em .1710. Os moradores 
de Olinda, quasi todos Pernambucanos, cançados de 
soffrer a parcialidade odiosa do Governador, que 
então os regia, recorrêrão ás armas, e protestárão 
que não consentirião jamais a erecção do Hecife em 
Villa, suspeitando com fundamento que sendo alli 
o ninho dos Portuguezes, hum -destes seria promo· 
viclç> ao posto de Capitão-mor. O rancor os trart~. 



portou ao criminoso excesso de tentarem coutra a 
vida dó mesmo Governador, que por acaso pôde 
escapar 'a dois tiros contra elle descarregados por 
alguns elos mais furiosos postados em emboscada na 
rua das Aguas· Verdes . 

Varios mezes durou a resistencia sem reciproca 
·vantagem. Os insurgidos não havião cessado de 
respeitar. a autoridade real; era a vertigem do par-
tido, e não o sincero amor da liberdade, quem os 
guiava . Com a mudança do odiado Governador, e 
a publicação de perdão em nome elo Rei, forão de~ 
postas as armas, e a tyrannia seguio o seu trilho 
batido. O perdão era hum desses laçds occultos, de 
que valem-se na ·obscuridade os Principes fracos, e 
immoraes, para atarem os imbecis, que ne!les se 
confião. Os cabeças da revolta, quando menos es-
peravão, forão embarcados para Lisbôa, e encerrados 
no Limoeiro, onpe tm pouco tempo finalisárão os 
seus dias. 

Sobreviveo ;1rnm por nome Leoirnrdo Bezerra, 
homem de temperamento forte, e contumaz. De" 
pois de treze anlnos de prisão teve licença de voltar 
para o Brasil, mas não para Pernambuco, lugar do 
seu nascimento. Elle fixou-se na Bahia, donde es-
crevia aos seus partidarios: «11ão corteis hum só 
quiri das mattas; tratai de poupal-os para em tempo 
oppottuno quebrarem-se nas costas dos marinhei-
ros. » Epitheto p.pplicado por escarneo aos naturaes 
de Portugal (N 01:a XXII). 

Cevando-se esse odio com· a persistellcia da causa, 
que o originava, cedo ou tarde deverião reprod11-
zir-se iguaes, ou mais violentos effeitos: a enfermi-
dade não podia curar-se sem reruedio energico, e 
deste genero nenhum outro apresentava-se á excep-
ção da independtncia do corpo maltratado. Já os 
Estados-Unidos 3r havião obtido, e as colonias Hes-
panholas a disputa vão com esperança de bom suc-
cesso. O Brasil estimulado por exemplos de tanta. 
magnitudt!, e com a consciencia da propria força 
era impossível q11e permanecesse na inacção. 

Attrabida p\!los incentivos democraticos sem 
9 ot.troJ;>el d.a moparchia, a parte da Am~rice, el.ll~tl· 
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d pa<la havia adoptudo na sua organisação social o 
governo republicano . A glotio~n fortuna, que goª 
za vão em particular os E stados-Unidos, a sua se· 
gurança,_ e ordem legal, indicavão aos Brasileiros a 
preferencia daquelle governo : os Pernãmbucanos_ 

.que anhelavão o melhorameuto da Patria, o admit-
tião unanimes. -

Ainda não bem versados no estudo da politica, 
elles imaginavão que qualquer instituição caracte-
risada util era applicavel a todos os povos, sem se 
lembrarem que com facilid ade pode·se transplantar 
a lei, tnas não o espiri to da Nação; não pensavão 
que no Brasil existia hum throno, e occupa<lo por 
hum Rei naturalmente bom, circunstancia, que muito 
diversificava a posição respectiva. , 

Entre QS amantes de republica . figuravão al· \ 
guns mações, ou pedreiros .Ji vres . Esta sociedade 
secreta respeitada por ser mysterios_a, e condemna-
da cegamente como tal, diz-se que em tempo assás 
remoto fora institui<la com o louvavel fi.111 de con-
fraternisar os homens, e excital-os á pratica das 
virtudes moraes : concedendo aos seus membros 
plena garantia de pensar, offerecendo mutua com- · 
municação de idéas, e soccorros, facilitando a 
correspondencia -por todos os Jogares, e exigindo 
inviolavel segredo do seu procedimento, a concepção 
do projecto, que alli he julgado vantajoso, prosegue 
com perseverança o seu curso. Nenhuma instituição 
apresentando melhores vantagens ao trabalho da 
regeneração nacional, aquelles mações principiárão 
em 1809 a organisar cada hum na cidade de seu 
domicilio varias lojas, e erigirão o Grande Oriente, 
ou Governo Supremo d~ Sociedade, na Bahia, resi-
dencia do maior numero dos socios, nue tinhão sido 
iniciados, e elevaçlos aos altos gráos '1na Europa. ( 

O temor de compromettimehto, e a crassa igno-
rancia, restringia -a acquisição de adeptos em todas 
as províncias, fóra a de Pernambuco, que já em 18Hi ) 
contava debaixo da direcção ·ae uma Grande loja I' 
Pro'llincial quatro lojas regulares compostas de pes- \ 
soas distinctas por sciencia, e virtudes (Nota 4XIII). 
4 toleran.cia d·e CaetanQ rinto çoucwri<\ pare\ e~&~ 
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extraordinatio progresso: os mações, como se a lei i 

de sangue, que os prescrevia, tivesse sido abrogada, · 
congregavão-se quasi em publico, banqueteavifo-se ~ 
frequentemente, e em seus banquetes ouvião-se i 
brindes acompanhados de expressões, que revelavão ! 
generosos designios. · 

Isto bastou para chocar os Portuguezes sempre 
desconfiados, e ciosos; elles denegrião tudo quanto 
alli praticava-se, e inventavão contos desarrazoados, 
que o odio do partido acolhia com favor. Os Per-
nambucanos sisudos affligião-se, e calavão-se, a mul-
tidão sussurrava: com a calumnia não convive o es· 
piritode moderação. Na .festa deNossaSenhora da 
Estança, festa celebrada todos os annos em comme-
moração da derrota dos Hollandezr:s naquelle lugar, 
''io-se pela primeira vez um preto official elo regi-
mento denominado dos Henriques (Nota XXIV) ba- · 
ter um Portugnfz, que ousava wltar palávras inj~1-
riosas contra os Brasileiros. 

O Capitão General pouca ou nenhuma attenção 
prestava aos intrigantes, e se a lgum procurava in· 
dispol-o fallando das lojas rnaçonicas, · respondia: 
se divertem, nadq poderão fazer Veio porém o caso 
da Estança alarrmai-o : de5de então a desconfiança 
o subjugou, a figelidade dos officiaes Brasileiros pa-
receo-lhe duvidpsa, teíneo que o contagio passasse 
á tropa, e para prevenil-o mandou pu.blicar a se-
guinte ordem dq dia: 

e O Illm. e Exm. Sr. General constando-lhe no 
« dia 1 do corren te que nesta Villa entre os nasci-
« dos em Portugal, e nascidos no ·Brasil, h?t pre-
r sentemente al~uns partidos fomentados talvez por 
e homens malv~dos . corn a louca esperança de tira-
« rem alguma v~mtagem das desgraças alheias seni 
< se lembrarem que todos somos Portuguezes, ·todos 
« vassallos do mesmo Soberano, todos concidadãos 
< do mesmo reino unido, e que nesta feliz união 
« igualando e ligando com os mesm0s laços sociat"s, 
e os de hum e outro continente, só deve dividir, e 
« separar, aos ·que fomentão tão perniciosas rivali-
< dades. Desejapdo S. Excellencia que sentimentos, 
4 e idéas tão errr.das e tão fóra de tempo, não c;oµ .. 
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e tami,nem a tropa, manda recommendar aos Senhoi 
« res officiaes, e a todos, que tem a hon:a de ser-
« vir dPbaixo das Bandeiras de S. Magestade Fide-
' liss ima, que guardando a subordinação estabele-
« cid~ pelas leis militares, vivão entre si na melhor 
• harmonia, e amizade, não tratem, nem tenhão so-
e ciedade con! estes homens empestados, que pre-
« tendem enganai-os com falsas suggestões e que se 
e per.suadão sem a menor hesitaç~u que o lugar, em 
« que cada um nasce, não lhe dá mereciméuto ai-
« gum, sendo o amor, e fidelidade ao S oberano, o 
e patriotismo, e observancia das leis, o exacto cum-
e primento do que de\·e a Deus, a si mesmos, e aos 
e outros, os talentos, e conhecimentos, as nobres 
e qualidades, que distiuguern os homens, en1bora 
e nascessem· elles na Europ;i, na America, na Africa; 
e · Oil Asia. Ordena outro sim que esta se fiquem 
e dê por copia, e seja lida nas Companhias, até que 
« todos inteirados das verdades que nella secontém. » 

He deploravel a sitUação de hum empregado pu-
blico em .tempo de agita\ão popular; muitas vezes· 
aggrava o ma l, quando crê remediai-o. Os animos 
aguçarão-se, a rivalidade despertou-se ainda mais 
com aquella ordem do dia; não discorria-se do seu 
autor senão com despreso; os Portuguezes o accu-
savão como fraco, e indol ente; os Brasileiros o con~ 
<;ideravão inju sto. 

Hum Ilheo obscuro, vulgarmente appellidado 
~·arvalinho (N ota XXV) càm o pretexto de rnbtra-
hir-se aos peri gos, que ell e. e os seus a paniguados 
arteira mente forj a rão, vai a casa do Doutor ] osé da 
Cruz Ferreira, nomeado Ouvidor da Commarca do 
Sertão (Nota XXVI), afêa-lhe o estado, em que se 
cah~ vão os Port~guezes residentes n a Província, e 
dequncia-lhe que tudo parti a de conspiração tramada 
pelos Brasileiros contra o legitimo S oberano com o 
fim de emposi,.a rem-se das propriedades daquelles 
desvalidos, uni cos fi eis Vassa los, com qu~m Sua Ma· 
gestade podia coJJ tar : re cordou-lh e o facto recente 
da E stança, como a mostra clüs a ttentados que se-
rião brevemente perpetrados, e conclu'ia affi rmando 
$eferp, os chefes da çonspirnção, o l:'ôdre J o&o Ri · 
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beiro Pessoa, Domingos José Martins (Nota XXVII), 
Antonio Gonçalves da Cruz (Nota XXV!II), e alguns -
officiaes dos regimeutos de l.ª linha. 

Aquelle Ouvidor naturalmente . tímido e pouco 
circurnspecto, bem que Brasileiro, prestou fé impli-
cita ao denunciante, acceitou a denuncia, e apresen· 
tou-a ao Governador, o qual temendo sobrecarre-
gar-se inteiramenk da responsabilidade de qualquer 
medida, que passasse a adaptar, convocou a Conse-

_ lho os Officiaes Generaes Portugueze51 que estavão 
no Recife. Este procedimento era acertado, e tal-
vez calmaria a borrasca, se as pessoas convocadas 
não fossem as que rnais odiavão os Pernambucanos. 
O Brigadeiro José Peres Campello, homem honrado, 
e que pelo seu caracter conciliador, Íri1parcialidade, 
e conhecimento pratico, poderia suggerir algum ex· 
pediente util, foi excluído (Nota XXIX), porque era: 
natural de Pernambuco. 

Essa exclu;;ão reprovada pela politica, e bom 
senso, dava indi,cio claro do espirita de animosidade 
que dominava: quando as paixões fallão, a _ razão 
emmudece, e a prudencia, elemento essencial das 
deliberações, nãp comparece. A denuncia foi consi-
dtrada verídica por todo o Conselho, e ordenada por 
consequencia a prisão dos paisanos denunciados; a 
de tres Capitãe9 de artilharia, Domingos Theotonio 
Pessoa de Meilq, José de Barros Lima e Pedro .da 
Silva Pedroso; a do Tenente Secretario do mesmo 
Corpo, José Mariano de Albuquerque. e a do Aju-
dante de InfantFia, Manoe! de Souza Teixeira (No-
ta XXX). 
. Os chefes dps dois regimentos pagos assistião 

ao Conselho, e forão elles, que especificarão os .Offi-
ciaes suspeitos. A precipita1;ão, que presidio a 
aquell:i deliben,1ção, acompanhou a execução. Os 
indivíduos que f1evião ser presos, gozavão de esti-
ma, e os militares em particnlar erão bem- vistos 
dus seus cama·r~.das. Se em qualquer tempo pris~es 
de : tal natureza deman<'lão grande cautela, mu1tõ 
maior deve ser F.mpregada, quando os animos estão 
já irritados. Feri est~ faltª, que ~çceleroJJ 9 rompi, 
mente ger~l, · · 
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CAPITULO III 

Insurreição no quartel do Recife-Morte do Con1-
mandante da artilharia, e doAjudante d'ordens 
do governo-Fugida do Capitão General para a 
fortaleza do Brum..:._Soltura dos presos·· da ca-
dêa, ·e das Cinco-Pontas. 

Designados os individuas, qúe · clevião ser pre-
so$, farão encarregados ·os Commanclan tes elos cor-
pos ele fazer prender, os qüe erão militares, e. o Ma-

-: rechal ] osé Roberto os paisanos, todos em hum tem-
po prefixo. O Brigadeiro Salazar, que / commandava 
o regimento ele infantaria, para bem desempenhar 
a sua commissão, disse ao Ajudante elo mesmo regi- . 
mento, João d@ Rego Dantas (Nota XXXI), que a 
huma hora da tarde fosse com o outro Ajudante 
l\1anoel de Souza, a fortaleza das Cinco-Pontas, e 
que ahi am,bos esperassem as ordens, que lhes serião 
transmittidas: o que foi executado, sem que nenhum 
dos dois soubesse, se tratava-se de prisão. 

Não obrou porém desta maneira o Brigadeiro 
Mai10el Joaquim Barboza, Chefe ela artilharia. Por" 
tuguez orgulhoso, altivo, violento, e severo, persµa-
dia-se q.ue nenhum dos seus subalternos se arrisca· 
ria ·a desobedecer-lhe .em face. Co.nl. esta presump-
~ão mand9ti avisar aos officiae~ cJo seu re&"imentQ 

;· 
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que na hora indicada se apresentassem no quartel. 
Alguns desses, bem qtte não deixassem de descon-
fiar de tão intempestiva convocação, e receassem 
que_ contra as suas pessoas s·e commettesse acto vio-
lento, decidirão-se a comparecer, não querendo dar 
com a ausencia maior motivo de suspeita. 

Quando todos reunirão-se começou o Chefe a fal-
lar com tom insolente da agitação da Província, e 
<leclarou que era no seu regimento que se aninha-
vão os principaes agitadores. O Capitão Domingos 
Theotonio crendo-se offendid0, respondeu que elle 
chefe, e não os seus officiaes, era reprehensivel por 
ter-se bandeado com o partido Portuguez oppressor 
dos Brasileiros. He, o que acontece ao supei:ior, 
que desce da altur;;. do seu posto para medir-se . no 
terreno com · os inferiores . O Barboza coberto de 
vergonha não retorquio voltou-se ao Capitão Antonio 
José Victoriano (Nota XXXII) , e ordenou-lhe que 
immediatamet;1te conduzisse á prisão da fortaleza das 
Cinco-Pontas o temerario que ousava insultai-o: foi 
obedecido sem hesitação. 

Sahindo ~lo quartel, o pi.:isiorteiro entrou em fu~ 
ror, e gritava pelas ruas por onde passava, fraiçâo, 
traição: naquella hora o povo estava recon·certtrtldo 
nas suas habitações; os gritos não forão ouvidos1 o 
Capitão, que e> acompanhava, o moderou, e pôde re-
colhei-o no lugar destinado. 

A in timaç·ão da mesma voz de prisão a José de 
Barros 'Lima l;ematou a obra daquelle Chefe impru-
dente, que 11fO tinha ainda finalisado a- palavra, 
quando vio o intimadõ erguer-se com a velocidade 
do raio, desembainhar a espada, e accommettêl-o. 
Em vão proc11rou elle defetider-se; assaltado con-
temporaneamente por José Marianno Ca valcanti, 
genro do aggressor, com repetidas estocadas suc-
cumbio. 

Muitos Pernambucanos .bem que assás zelosos 
9a liberdade, i,1ão deixarãó de clesapprovar em par-
ti~ular a condpcb:t de José Marianno; a ingratidão 
he .hum oppr:opio. Todos sabião que o assas::;inado 
apezar dos seu~ defeitos1 o havia ::;ubtrahido á inopia 



por compatxao, promovendo-o ao posto que, occu-
pava no regimento; e mais murmuravão vendo-o 
por espaço de tres dias passear com a pautalona_ 
manchada no sangue do seu bemfeitor, reputando 
heroísmo, o que os povos civilisados denoininão 
barbaridade. , 

Entre ·tantos officiaes presentes não houve hum 
só., que se oppozesse á perpetração do delicto; os 
que erão Brasileiros, machinalmente desembainharão 
as espadas, e como se fossém feridos por hunCgolpe 
apopletico, permanecerão inertes expectadores. Dois 
Portuguezes, hum que era sobrinho do morto, o Ca-
pitão José Luiz, temendo igual sorte, sa-ltott pela 
janella e escondeu-se; outro por nome Luiz Deo-
dato, fugio deixando a batretina, e 'espada. Pas· 
sando de carreira pelo corpo da guarda do mesmo 
quartel, allucinado mandou tocar rebate, e em vez 
de pôr-se á frente dos soldados continuou a correr 
até ao palacio do Governador. 

Ahi entrando, narra com a exageração, que o 
medo incute, o facto, de que tinha sido testemunha. 
O Governador lisongeanclo-se ele poder ainda aba'• 
far o incendio, expede o seu Ajudante d'ordens de 
semana, o Tén.ente Coronel Alexandre Thomaz, hum 
dos Portuguezes mais despresiveis pelo seu caracter 
perverso, e genio intrigante, ordenando-lhe que fosse 
reunir a tropa, que encontrasse no quartel, e com 
ella se apoderasse dos officiaes revoltados. 

Partiõ o Ajudante d'ordens seguido por hum 
Sargento. Entretanto o rebate que o fugitivo Deo·· 
dato havia excitado, chamou os dois homicidas 
com o Capitão Pedrozo a dispor ·os sol<lados. Sem 
manifestar-lhes o acontecido, e sómente indicando-lhes 
o perigo da Patria, os arranjarão em batalha e dis-
tribuirão polvora, e bala. Chega neste momento fa. 
tal o Alexandre Thoma7., quer fallar e não póde ; o 
Pedrozo, apenas o reconhece, brada: «Camaradas! 
Eis o inimigo de Pernambuco, a causa das nossas 
desgraças, fogo.> No instante he obedecido, o mi-
sero cahe por terra traspassado de bàlas. 

O Governador ou vio os tirQ!, e sabendo que ti-
nhão sido descarre~ados contra o seu enviado, em· 
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barcou-se sem demora com a sua familia, e foi en-
cerrar· se na fortaleza do Brum, fortaleza bem pro-
vida de petrechos de guerra, e que por sua situação 
local domi11a parte do Recife. 

A confusão e desordem crescia, continuava o 
rebate, os sinos das igrejas o acompanha vão com 
lugubre som·, o povo espavorido, os Portuguezes 
amedrontados, procura vão · asilo a bordo das embar-
cações surtas no porto; os soldados recolhião-se ao 
quartel, e ahi estimulados pelos officiaes dispn-
nhão-se a combater ·em favor da liberdade, que se 
lhes promettia. Os milicianos corrião incertos, huns 
vinhão incorporar-se ' com a tropa da 1.ª linha, ou-
tros dirigião-se ao campo do Erario, onde casual-
mente encontrarão o Marechal José Roberto,- que . 
usando da sua autoridade como Inspector, os deti-
nha, armava e preparava-se a repellir qualquer ag-
g-ressão, emquanto não recebia ordens do Capitão 
General. 

Um jovcú Tenente de artilharia, por nome An-
tonio Henriq~es, bem que não tomasse parte no as-
sassínio do SEiU Chefe, que o detestava, não ficou 
descontente de vd-o perecer, e desde aquelle ins-
tante a sua a(m.a ar~ente, qual incendiado .volcão, 
c0meçou a vomitar impetuosamente a matena, que 
em seu seio continha. Ao Pedroso elle representa 
que fóra do qiiartel vivião os inimigos, e que afron-
tal-os, e debellé!l-os sem perda de tempo era hum 
dever imperio~o. A freilte de poucos soldados ar-
mados, e precedidos por duas · peças de campanha, 
ambos encamipharão-se ao largo da cadêa, para onde 
parecia .guial·<,)S o presentimehto de poder ser util a 
alguma desgq1çada victima do despotismo: o pre-
sentimento verificou-se: 

Naquelle logar foi visto, e fallado, hum certo 
Diogo, traficante Portuguez, que acabava de deixar 
a Domingos José Martins no mais estreito segredo 
daquella cadê~. O Antonio Henriques, á cujo voz 
os soldados h1vião obedecido, alli entra, livra o pri· 
sioneiro, precipita-se ern seus braços, e o colloca no 
meio da tropa f . . · ' · 

Não satisfeito com ·esse proced1111e11to, do qual · 
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a violencia, e arbitrariedade, he bsempre reprovada 
pelo cidadão adorador da lei, e que somente torna· 
se .menos culpavel, quando praticado no ardor da 
colera produzida a nosso pezar pela oppressão in-
justa de hum objecto amado; sim, ainda não satis-
feito, elle redobra a violencia obrigando o carcereiro 
a abrir as portas dos carceres a todos os facinoro-
sos, a quem ajustiça vingadora da sociedade offen· 
<lida reservava a bem- merecida punição, confundindo 
em tal modo o livramento do reputado amigo da 
Patria com os seus nefandos inimigos. 

Passou além o desvario : os facinorosos -soltos 
receberam armas tÍo quartel. Com hum principio 

' tão monstruoso quem poderia agoirar hum . fim 
prospero? Desejava-se a refyrma das instituições 
sociaes, e commettia-se claramente o maíor dos abu-
sos, o abuso da força brutal ; pretendia-se hum sys-
terna regular de governo, e quebrava-se já a mola 
principal, que j) sustenta; qu~ria-se huma republica, 
e dava-se liberdade, e protecção a sceleradqs, quando 
a base solida elas republicas é a virtude em supre-
mo gráo. 

A soltura dos dois presos, que estavão na for-
taleza das Cinco-Pontas, interessava ao progresso da 
revolta: esta empreza porem era mais difficil. Com-
mandava alli o Sargento-mor Manoel Soares, ó qual 
informado do acontecido, e ouvindo o rebate, im.,_ 
mediatamente mandou fechar o portão, e poz-se 
alerta com a guarnição. Se forçar uma fortaleza 
prevenida não é negocio de hum momento para tro-
pas aguerridas, e bem municiadas, muito menos 
para insurgidos sem disciplina, nem ordem, e a quem 
falta o necessario : meios capciosos erão os unicos, 
que mais promptamente podião aproveitar, a estes 
recorreu-se. 

O Alferes ele infanteria Angelo de Barros par-
tio voluntariamente do quartel com hum destaca" 
mento, aproximou-se a aquella Fortaleza, e mandou 
annunciar ao Commandante que elle vinha por or-
dem superior reforçar a guarnição. O suspeitoso 
Soares respondeu que não o receberia e que se avan-
çasse faria fpgo. Ó Alferes desconcertado . retroce-



xerv 

deu prudentemente ao quartel, onder contando o seu 
máo successo, o Capitão Manoel d'A;::evedo offere· 
ceu-se a substituil-o, e chegando a· fortaleza pedio 
que se lhe facultasse o ingresso a bem do serviço. 
Visto sem escolta, o pedido não foi recusado. 

Com a serenidade d'animo, que impõe aos fra-
cos, o Azevedo falia ao Commandante, protesta-lhe 
a mais sincera amisade, e assevera que só esta era, 
quem o induzia a avisal-o que se não entregava-llie 
já, e já, os dois officiaes presos, a sua vida correria 
eminente risco, pois qtté 'toda a tropa os reclamava 
disposta a vir livral-os por força. Aquelle comman-
dante, que té então parecia ai tender aos deveres do 
seu cargo, deixou-se inopinadamente illudir, e que-
rendo diminuir a sua responsabilidade, teve a im-
pudencia de exigir do fingido amigo hüm recibo 
com declaração de ter-lhe consignado os dois presos 
por mandado verbal do Governador da Província a 

_ elle Azevedo communicado: o que feito sem hesi-
tação, todos 1 sahiram triumphantes, e foram applau-
didos com o maior enthusiasmo, 



CAPITULO lV 

Os . presos soltos da cadêa espalhão-se pelas ruas. 
-Seus attentados. -A ponte do Recife, e o 
campo do Erario, são atacados, e tomados pelos 
patriotas.-Capitulação do Governador. 

-Os réos de policia, a quem o delirio do· mo· 
menta havia libertado, não entraram nas fileiras dos 
soldados Pernambucanos: encanecidos na dissohlção 
eram incapazes de supportar o mais ligeiro freio. 
Recebendo as armas no quartel, espalharam-se pelq_ 
bairro ele Santo Antonio quaes bestas ferozes se· 
dentas de sangu~ ; aos execrandos gritos de mata 
marinheiro o infeliz que desgarrado encontra vão, era 
desapiedadamente morto. O estrago -seria immenso, 
se por fortuna o terror não ti v_esse obrigado a cerrar 
em tempo todas as casas, e se o receio de no vo en· 
carceramento não ti vesse e:x'CÍtado aquclles perversos 
a fugir para o campo, d' onde poucos dias depois pela 
repetição de iguaes crimes foram arrancados, e de 
novo remettidos ao mesmo carcere, que d'antes ha· 
viam occupado (Nota XXXIII). Lição mestra para 
os panegeristas de illirnitacla pbilantropia: a prosti-
tuição de costumes exclne qualquer acção meritoria. 

Entretanto alguns dos Portuguezes mais cora-
josos capitaneados por hum trabalhador do esta-
leiro ~juntavão·se da outra banda do Recife. Bem 
CJ_tte nephm11ª 9rge111 tivesse . recebido do Capitão Ge· 
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neral, o qual persistia irresoluto na mencionada for. 
taleza do Drum, todavia aguilhoados pelos senti· 
mentos da propria conservação, intencionavão alli 
fortificar-se, e para este fim havendo collocado no 
Arco da Conceição duas . peças de artilharia, que ti-
rarão do bordo de hum navio, principiavão a des-
truir a ponte. que une os dois bairros, O Tenente 
Antonio Henriques, que ainda achava-se postado no 
largo da c:=tdêa, informado vôa sem perda de tempo 
ao Jogar do perigo, os soldados o seguem fervorosos. 
Do Arco de Santo Antonio elle observa a multidão, 
que queria disputar-lhe o passo, manda carregar de 
metralha a peça que trazia : dois tiros bem dirigidos 
bastão, os Portuguezes dipersão-se, deixão as· duas 
peças, tres mortos, e 'mrios feridos ; não tratão senão 
dê salvar'se : huns lanção-se ao mar, e a · nado 
ganhão as embarcações, que estavão ancoradas, 
outros refugiarão-se no convento da Madre de Deus 
(Nota XXj-IV). , 

· A victpria cu.sta;ia mµito. mais cara, se . o G~-
vernador da Provmcta, aproveitando-se da. d1spos1-
ção daquellla gente, -houvesse destacaào em reforço 
ao ponto batido algum dos seus offic:iaes com parte 
da guarniçi'io da fortàleza, onde estava: o dever, e a 
honra assirfi o exi'gião ; ou conserva-se com decoro 
hum cargo acceitado, ou cede-se espontaneamente, a 
quem toca de direito ; a violencia, que intenta pri-
vai-o, força a repulsa energica. Em vez de tomar 
aquella sinwies medida, Caetano Pinto contra a es-
pectação geral tomou outra diametralmente op-
posta : mar1dou retirar as guardas da Alfandega, e 
do Forte qo Bom Jesus, abandoiiando sem consi-

- deração as propriedades elos particulares aos desa-
tinos do primeiro occupante, e só com o fim appa-
rente de engrossar o corpo dos defensores da sua 
pessoa. 

O intn,opido Antonio Henriques proseguio com 
rapidez a s,ua marcha, e apoderou-se do bairro de 
S. Pedro qonçalves sem nenhu~ outro obstaculo. 
Reinava a solidão por toda a parte ; innocéntes e 
culpados .tr;emião ela vingança de soldados provoca-
dos ; estes porém mostraram-se verdaddros Pernarn-
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bucanos; ufanes da victoria não a manclfarão com o 
desenfreio; obedientes ao chefe, que os guiava, sou-
beram respeitar o asilo sagrado do cidadão inerme; 
nenhuma casa foi violada, e a alfandega abando-
nada encontrou em cada um delles seguro- e fiel 
guarda. Mil louvores aos bravos, que assim se dis-
tinguem: são estes os actos, que immortalisão o ho-
mem, e que o escriptor pttblico deve gloriar-se de 
transmittil-os á posteridade como rriodelos de imi-
tação. 

Contemporaneamente representava-se na Bôa-
Vista outra scena de igual interesse; o Tenente de 

· infanteria Francisco Antonio de Sá Barretto. a qu-em 
o acrisolado patriotismo, que tanto o caracterisa va, 
havia precipitado no quartel, chamando a si alguns 
soldados, encaminhou-se . a aqnelle Jogar para exci; 
tar os habitantes á revolta, e fortificar a obra co-
meçada. Ao seu ingresso nada se oppõe, a guarda, 
que alli se achava, fraternisada, . e unanime enfoava 
vivas á Patria, quando inopinadamente compareceu 
urt1 furioso Portuguez por sobrenome Madeira, Ca-
pitão de tmilicias, que com a espada · empunhada, 
ousava desafiar a tropa, e ao desafio unio o insulto, 
valendo-se dos epithetos injuriosos, com qne a ralé 
portugueza mimoseava os brasileiros. Os soldados 
irritados apontão as armas para punil-o: mas o Sá 
Barreto julgando effeito de embriaguez, ou excesso 
de demencia, o extranho procedimento daquelle mi-
liciano, com vivacidade os reprime, e aconselhá a re-
petir os vivas. Inutilmente esperou, a insolencia 
i"edobrando, faltou a paciencia, e hum tiro desgar-
rado impoz ,eterno silencio ao loquaz temerario. 

Eram quatro horas da tarde, e ainda permanecia 
no Campo do Erario (Nota XXXV) o Marechal José 
Roberto, á festa dos milicianos, que alli parárão. 
Naquelle tempo nem ha,1ia disciplina, nem muni-
ção de guerra; o Marechal a tinha requisitado á 
fortaleza do Brum, d'onde tambem esperava as in-
strucções, que o guiassem : com a sua presença li-
songeava._-se de salvar ao menos os cofres naciona-es, 
que naquelle Jogar estavão depositados . Era indu_ 
bitavel que ·um po'.Jto de tsinta importancia não . ta~. 

( 
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daria a ser atacado; poucos minutos depois assim 
succedeu. 

A tropa, que achava-se no quartel, _ disposta da 
melhor maneira, que as circumstancias permittião, 
debaixo do comma.ndo de Domingos Theotonio, mar-
chou por detraz do muro do convento de S. Fran-
cisco, ao mesmo tempo que o Pedrozo com os sol-
dados da sua facção partia elo largo ela cadeia : 
ambos fizerão alto nas extrcmidad~s daquelle muro; 
trai.ião arvorada hu111a bandeira branca em vez ela 
real, e tinllam comsigo quatro peças ele campanha. 
No meio da tropa via-se Domingos José Martins 
armado df' hum bacamarte estimulando a todos com 
fraze adaptada. 

Se aquelles dois commandantes avançassem, 
certamente correria com profusão o sangue huma-
no; era critica a situação dos milicianos: os sol· 
dados patriotas desejavão bater-se, a victoria lhes 
era facil: mas por hum assás louvavel espírito de 
moderação 

1 
preferindo o exito obscuro de amigavel 

concilia~:ão ao estrondo de passageira gloria em 
combate d~signal, Domingos Theotonio consentio 
nue o Capf t.ão Manoel d' Azevedo fosse parlamentar 
com o l\farFchal, que cortezmente o acolheu, e reco-
nhecendo a sua falsa posição, perdida a esperança do 
soccorro requerido ao Capitão General, e assegurado 
com palavf.a d'honra que a sua pessoa, e a de todos, 
que o seguirão, i:.erião respeitadas, deixou o campo, e 
foi acompanllado por um official á fortaleza do Brum, 
cçmo havi~ pedido. 

Não causou tanta admiração a cega confiança 
do Marech~l em seus reconhecidos inimigos pessoaes, 
e no momento adversarios do governo, que elle pro-
curava defender, quanto a religiosa observancia, que 
estes mostrárão. Não houve hum só abjecto solda-
do que proferisse o mais leve insulto. Os milicia-
nos passarqo com as suas armas para a tropa de 
l.• linha, por quem forão affavelmente recebidos, a 
alegria succedeu ao temor té então predominante; 
a causa da liberdade illustrou-se, cresceu o numero 

, dos seus adherentes. 
Era )á um grande passo na çarreir~ à~ revo!4-
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ção a posse não disputada do thesouro nacional, 
que por huma fortuita combinação achou-se mais 
rico do · que se cria; continha a relevante somma de 
seiscentos contos de reis (Nota XXXVI), que muito 
servi ão na occasião. Tudo porém não estava ainda 
feito: o Governador dominava na principal fortaleza 
onde huma guarnição numerosa dirigida por officiaes 
Generaes devotamente o defendia; tinha ·provisão 
de guerra, a de bocca não lhe faltaria: o povo da 
cidade explicou-se em favor da tropa; o do campo, 
que he ordi11ariamente mais arraigado aos princí-
pios da obediencia passiva não excitava a mesma 
confiança, podia correr em defesa da autoridade, 
que dizia-se legitima. Assenhorear-se dessa forta-
leza, e das pessoas, que al!i estavão, era o golpe de-
cisivo da sorte de toda a província. 

Deste modo pensavão os officiaes comprometti-
dos: tratava-se de concertar os meios do ataque, e 
a opportunidade do dia, e hora. Para este fim con-
vidarão os cidadãos, nos quaes confiavão encontrar 
rectidão de juizo, e com elles reunirão-se de noite 
em casa da -guarda do Erario. O Padre João Ribeiro 
Pessoa, o Padre Miguel Joaquim de Almeida e Castro 
(Nota XXXVII), Jacome Bezerra, Vigario de S. Pedro 
Gonçalves, Felippe Neri Ferreira (Nota XXXVIII), e 
Antonio Gonçalves da Cruz, forão os convidados: 
todos unanimemente opinárão que ao amanhecer do 
dia se atacasse a mencionada fortaleza, se procla-
masse ao po,;o a justiça da insurreição, e que imme-
diatamente marchasse para a cidade de Olinda o 
Tenente José ~1ariano, e o Capitão de artilharia 
Amaro Francisco de Moura com huma pa trulha de 
trinta homens para impedir qualquer tentativa de 
soccorro, que d'alli podesse vir ao Governador. 

Nenhum intervallo metteu-se entre a execuçào 
e a deliberação. Partio o des tacamento e entror< 
11aquella cidade sem encontrar pessoa alguma: já no 
dia antec~dente a guarnição tinha-se retirado por 
ordem de Caetano Pinto, e os habitantes amedron-
tados não ousa vão sahir dos seus esconderijos. "l'o-
cou-se a rebate, e ningúeiri comparecia', Finalmente 
ll,lostroµ-se em publiQo ' o· Deão· da Cathedtal, Ber-

\. 



nardo Luiz Ferreira Portugal (Nota X:XXIX); e ou 
fosse receio de máo tratamento, ou amor de patria, 
desde então prestou quantos serviços lhe forão reque-
ridos; á sua voz a coragem renasceu, e a cidade 
tomou o antigo aspecto. 

Na mesma hora movia-se para o Brum toda a 
· tropa disponível em numero de oitocentos homens 

com prehendidos os milicianos : com mandava o Ca-
pitão Domingo:> 1'heotonio, a quem os seus cama-
radas havião cedido as honras da primasia. Era 
grande o fervor, e só este podia fazer esquecer o pe-
rigo . Em verdade, o assalto daquella fortaleza além 
de inutil devia ser mortifero, hum sitio em regra 
era o melhor meio de a rednzir; o valor desfallece 
com á fome ; mas a lentidão companheira de tal 
operação podia arrastar novos, e maiores perigos, 
deixando aos interessados dos abusos tempo de 
aproveitar-se da inconstancia popular. A razão, e a 
b umanidade, aconselha vão sisuda circumspecção, as· 
circumstancid.s forão favoraveis. 

Conhecia 1·se o caracter pacifico do Governador, 
e a sua incapacidade militar (Nota XL) ; estando 
porém rodeadp de officiaes, que não ignora vão a arte 
da guerra, offüciaes Generaes, obrigados a defender 
a pi·opria honra, e vida, podia dar-se obstinada resis- · · 
tenda . Por (,!sta consideração Domingos Theotonio 
postou a sua tropa detrás da Igreja Jo Pilar, melhor 
posição que a, localidade offerecia, e antes de a ta-
car conveio em recorrer ao artificio das negociações. 
Hu·m homen1 habil neste officio encontrou-se no 
advogado J o;;é Luiz de Mendonça (Nota XLI), o 
qual partio pi,tra a fortaleza precedido da bandeira 
branca em signal de paz. 

Introduziclo á presença do ;Governador princi-
piou com de~i:re.sa a abalal:o declarando que a yon-
tade da provipcia era unannne em sacudir o JUgb 
portuguez; qtfe dos Jogares circumvisinhos, e ainda 
mesmo do inti=rior marchavão já as milícias, e orde-
nanças contra elle; que força mui numero5a estava 
postada não lpnge, resolvida a apoderar-se da for-
taleza a todo custo, õ que se se yerificasse, e o exito 
fos:ie feliz, co1.n6 devia-se c5perar de hum pov9 an-



cioso de liberdade, nenhum receberia quartel; que 
a necessidade commandava capitular quanto antes, 
e para isso elle vinha offerecer o seu valimento, e 
ascendencia sobre os insurgidos para que a capi-
tulação fosse satisfactoria a ambas as partes. 

A imaginação engrossa os fantasmas, a fraque-
za acredita sem constrangimento, o que se afasta 
da sua limitada esfera: Caetano Pinto julgou que 
a celeridade da revolta provinha de plano combi-
nado em todo o B1;asil, e que a sua perda era. cer-
ta; mas hum resto de pundunor o detinha ainda 
a decidir por si só. Elle foi mendigar conselho 
daque:lles mesmos, que d'antes o havião impellido á 
tão dura condicção ; e esses miseraveis insolentes 
na prosperidade, como vis, e. baixos na adversidade 
o aconselharão a concluir qualquer pacto, com tanto 
que as suas pessoas fossem salvas. A conscien'.cia -
do . mal os acabrunhava. 

Nesse theor teve resposta verbal o José ·Luiz 
de Mendonça, que exultando correu a participar a 
fausta nova aos seus constituintes, e não tardou a 
voltar com o seguinte Ultimatum : 

« Os patriotas saberµ apreciar as qualidades 
< pacificas de S. Excellencia, que movido· por máos 
« conselheiros nos queria submergir em todas as 
« desgraças. Nós pelo mesmo respeito a S. Excel-
« lencia daremos segurança a todos os indivíduos, 
( que o acompanharão, e debaixo da nossa palavra 
e promettemos que tanto a sua pessoa como essas 
« outras serão salvas de trJdos os riscos, e perigos 
« com as condicções seguintes. 

e 1 · QLte a tropa do Paiz, que se acha na for-
< taleza do Brum sábia - com as suas armas para 
« unir-se ao corpo, que se postar em certa distan-
« eia da mesma fortaleza, no termo de huma hora 
" depois da recepção desta. 

« l:l · Que hum corpo ele tropas Patriotas entrará 
t successi vamen te na dita fortaleza para tomar 
« posse della em nome da Patria, e este corpo lurá 
< encarregado da protecção da pessoa de S. Excel-
« lencia, e daquelles, que lhe forem ·adherentes, ou 
( o qu1zcrem- acompanhar. 



« 3· Que os Patriotas lhe apromptarão o mais 
, breve possi vel para o seu transporte para o Rio 
« de Janeiro hum a embarcação de snfficien te capa-
« cidade, na qual S. Exc. será obrigado a embarcar 
« com as pessoas de sua companhia . 

< Não sendo admittidas por S . Excellencia 
« estas tres condições, os Patriotas declarão que 
" não responderão mais pelas· consequencias ainda 
« mesmo as que tocarem na segurança pessoal de 
<: ' S. Excellencia, sua familia, e companhia, protes-
« tando não admittir tiegociação em differentes 
« termos. 

"' A resposta ha de ser dada dentro daquelle 
« mesmo prazo de huma hora, que se prescreveu 
« para a sabida da tropa elo Paiz, que se acha na 
« fortaleza. Dado no campo do Patriotismo aos 
« 7 de Março de 1817. Domingos Theotonio Jorge 
q: -O Padre João Ribeiro Pessoa-Domingos José 
« Martins. , 

Apresentadp este Ultimatum, o Governador 
reunio em Conselho os officiaes Generaes, que esta-
vão presentes, i~ ordenou-lhe que attentamente. exa-
minassem cada 1huma das condicções, e lhe decla-
rassem por escriipto as suas opiniões. Mera formali-
dad.e; os animas esta vão preparados a receber como 
alto favor condicções ainda ruais ul~rajantes. Eis o 
que decidio o conselho: 

« Aos 7 de Março de 1817 sendo propostas em 
« conselho de guerra as proposições dos senhores 
« officiaes, que estão á testa da revolução desta 
e Capitania, a~sentarão uniformemente o Sr. Ma-
~ rechal José ) 1toberto Per~ira da Silva, o Sr. Bri-
« gadeiro Gonçalo Marinho de .Castro (Nota XLTI), 
« o Sr . . Brig.ad~iro Luiz Antonio Salazar Mo.scoso, e 
« o Sr. Brigad<tiro José Peres Campello, que não 
« podião deixa~ de admittir-se as ditas proposições, 
« por não hav6~rem nem braços para a defesa da 
« fortaleza, nen;l munição de bocca, e d e guerra, 
e não podendo ter outro exito qualquer tentativa de 
« resistencia senão derramar-se sangue inutilmente; 
« e confonna?Jd,o-me eu com este parecer, mandei 
< favrar este teirmo, que todos assi~narão com de-
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« claração porém que as familias daquelles officiaes, 
« que me acompanharem, serão illesas em quanto 
« ás suas pessoas, e propriedades. Caetano Pinto de 
« Miranda Monte Negro. Seguião as assignaturas 
« dos officiaes supra.» 

A cobardia inventa pretextos para escapar do 
cpprobrio, que lhe he inseparavel : a analise porém 
dos pretextos inventa dos bem depressa a descobre. 
Não bavião braços para a defesa da fortaleza (dizião 
os defensores do throno portuguez) quando mais 
de cento e ciucoenta soldados de 1 · linha estavão 
promptos a1li a obedecer por amor da disciplina aos 
superiores, que os commandavão: impudentemete 
ousavão affirmar que lhes 1faltavão munições de 
bocca, e de guerra, quando nenhum individuo igno-
rava que aquella fortaleza servia de deposito de 
armas, e nella guardava-se toda a pol vora da Pro-
vinda: seria verdadeira a asserção da inutilidade 
de qualquer tentativa de defesa, não pelos motivos 
allegados, mas somente pela firmesa do povo, se 
desejava ser livre (Nota XLIII). 



CAPITULO V 

Os officiaes, e soldados tirão das barretinas as armas 
reaes.-·-Os cavalleiros das ordens militares dt-s-
prezão as suas insignlás . -Eleição do governo 
provisorio.-Seus primeiros actos.-Estabeleci-
mento da typographia. 

Ratificad~ de ambas as partes a capitulação, 
abrirão-se as portas da fortaleza-, e todos os solda-
dos, que ahi ~e achavão, vierão de bom grado reu-
nir-se com os Patriotas, pelos quaes foi rendida a 
guarnição . Ficarão sem violencia na mesma· forta-
leza o Governador com a sua familia, os officiaes 
Generaes, que havião assignado a capitulação, (ex-
ceptuando o Brigadeiro José Peres C~mpello, que 
não recusou seguir o incerto destino de sua Patria) 
e tres officia1es Portuguezes de patente inferior. 
Jamais povo, ou tropa, em iguaes circumstancias 
mostrou tanta moderação na victoria: ao odio iittc-
cedeu a compaixão, nos vencidos não divisou-se 
senão desgraçados em abandono aos remorsos ; a 
desgraça foi tespeitada. 

No excesso do prazer todos mutuamente se 
abraçavão, e i~m boa ordem retirarão-se de novo ao 
Campo do Er~rio. A moderação praticada com as 

. pessoas não ~oi a mesma em respeito ás coisas, 
quando estas a requerião muito· mais. A prosperi-
dade i.mprevi~ta hallttcina os homens ele pouca ex-
periencia; obtidçi sern çusto a primeira, vantagem, 
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elles facilmente se persuadem que basta emprehen-
der ·para conseguir. Esta erronea persua~ão esti-
mulan.do a ousadia, faz banir a reflexão, e com ella 
a necessaria cautela, ou huma bem entendida re-
serva. Daqui nasce a ruina das melhores causas: 
porque em geral a extrema irreflectida temeridade 
no tempo feliz converte-se em pusilanimidade quando 
o revez sobrevem. -

Logo que publicou-se a Capitulação, os officiaes 
influentes querendo indicar a meta precisa da re-
volução, .sem economisarem os prejuízos elo vulgo, 
nem consultarem a vontade da província, com des-
prezo arrancárão de suas barretinas a5 Armas 
Reaes; os outros imitárão, e a tropa toda. seguio es-
pontanea o exemplo dado. Coube igual desprezo ás 
insígnias das ordens mi1itares: desprezando-as, pre-
tendião os Cavalleiros inculcar amor de iguaklade 
(Nota XLIV), e odio ao 111ouarch3, que . a nrnitos 
não havia doado senão depois de reiteradas sup-
plicas. 

Davão-se tão arriscados passos no regresso ao 
mencionado Campo. do Erario: foi ahi qae o~ re-
putados Chefes da revolução recebêrão as ma10res 
congratulações, ·e homenagens. Indivíduos de todas 
as classes indifferentes ·no conflicto, comparecêrão 
então com alégre fronte a saadar os victoriosos ; 
atiravão ao ar O!> seus chapeos, e consummião os 
pulmões com ai tos gri tcs de a pparen te jubilo 
(Nota XLV). Entre fodos sobresahião o . Capitão 
mór de Olinda Francisco de Paula Cavalcanti, e o 
seu irmão I,uiz Francisco, Coronel ele milicias. Resi-
dião estes em se11s engenhos não longe ela cidade 
occupados nos trabalhos campestres; suas opiniões 
liberaes não erãb occultas, já por ellas ha vião sof-
frido longa prisão· alguns annos antes. A noticia 
foi.-lhes comrm.i.nicada vagamente por varios campo-
nezes, q\te aterrados fugião elo Recife; e isto bastou, 
para que de improviso abandonassem a vida tran-
quilla, que gosavão, e viessem com gente armada 
defe.nder a Patria, que crião em perigo (Nota XLVI). 

Entretanto ao excessivo jabilo ajantava-se geral 
confusão ; não sabia-se em quem residia a authori-
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dade, tudo estava em suspensão. Para pt>r termo 
a hum tal estado sempre nocivo ao hem publico, 
o Domingos José Martins fez abrir as portas do 
Erario, onde o povo penetrando com a lisongeira 
esperança de ser ao menos expectador da escolha 
do novo Governante, do 'qual dependerião os seus 
de~tinos, foi repellido pelo mesmo Martins, que ainda 
armado, depois de chamar algumas pess0as, que 
bem lhe aprouve, com ell as fechou-se em liuma das 
salas daquelle edifí cio . . Passados poucos minutos, 
appareceu o seguinte bando, que foi lidu pelas ruas 
a_ tom de caixa. 

« Nós abaixo assignados, presentes para votar-
« mos na nomeação de hum govern<) Provisorio para 
< cuidar na causa da Patria, declaramos á face de 
« Deus que temos vbtado, e nomeado os cinco Pa-
« triatas seguintes : da parte do Ecclesiastico o Pa-
• triata João Ribeiro Pessoa de Mello Montenegro ; 
« da parte militar o Patriota Capitão Domingos 
« Theotonio Jorge Martins Pessoa ; da parte da ma-
« gistratura tj Patriota José Luiz de Mendon~'ª; da 
« parte da agricultura o Patriota Coronel Manoel 
« Correia ~e 11\raujo. (Nota :XLVII), e, da pa:·te do 
t: commerc10 p Patnota Domrngos J ose Martins : e 
« ao mesmo t,empo todos firmamos esta nomeação, 
( e juramos de obedecer a este Governo em todas 
« as suas deliberações, e ordens. - Dado .na casa elo 
< Erario ás dqze horas do dia 7 de Março de 1817. 
« E eu Maxi'.tliano Francisco Duarte escrevi. As-
« signados- L:uiz Francisco de Paúla Cavalcanti-
• José Ignaciq Ribeiro de Abreu e Lima-] oaquim 
« Ramos de A,lmeicla-Francisco de Bri tto Bezerra 
« Cavalcanti q'Albuquerque-Joaquim José Vaz Sal-
< gado-Antor,IÍo Joaquim Ferreira de S. Paio-
< Francisco d~ Paula Cavalcanti-Felippe Nery Fer-
« reira-Joaquim d'Annunciação e Siqueira-Tho-
« maz Ferreir~ Villa Nova-José Maria de Vascon-
« cellos Bourbqn (Nota XL VIII)- Francisco de Paula 
« Cavalcanti Junior-Thomaz José Alves de Siqueira 
« -João :de A,lbuquerque Maranhao-.João Marinho 
< Falcão. » 

for~_o sq. ~ss~$ o~ individuos1 que tomafão part~ 
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na eleição : a irregularidade era manifesta; em huni 
Estado, que aspira a ser livre, os Governantes de-
vem ser eleitos, ou pelo povo, ou pelos seus repre-
sentantes munidos de poder especial ; o procedi-
mento ·contrario degenera em tyrannia, que cedo, ·ou 
tarde he esmagada. Occorrem porém-na marchava-
riavel dos acontecimentos circumstancias tão impe-

. riasas, que forção o homem mais escrupuloso a cur· 
var-se por hum momento, e sàltar por cima dos. 
principias da sua convicção : a salvação da patria 
em extremo perigo atravessa a ordem dos processos 
lega·es. Por ventura aquella escolha havendo reca-
bido sobre pessoas de distincto merecimento, agra-
dou em geral, e o humilde titulo de provisorio, que 
o Governo adaptou, indicando renovação formal em 
tempo opportuno, fez perdoar a sua origem. 

Convinha fallar ao povo, explicar os motivos da 
revolução, e ª1,).ontar as vantagens, que della vitião: 
he esta a marcha primaria dos novos governos; o 
de Pernambuco a seguio publicando esta Procla-
mação: 

« Habitantes de Pernambuco! A Providencia 
« Divina, que pelos seus inexcrútaveis desígnios 
< sabe extrahir das trevas a luz mais viva, e pela 
41 sua infinita bondade não permitte a existencia do 
« mal senão porque sabe tirar delle maior bem, e 
e a felicidade, consentio que alguns espiritos indis-
41 eretos, e inadvertidos, de que grandes incendios 
e se polem originar de huma pequena faisca, prin-
c cipiassem a espalhar algqmas sementes de hum 
e mal entendido ciume, e rivalidade, entre os filhos 
< do Brasil, e de Portugal, habitantes desta Capital, . 
• desde a época, em que os encadeamentos dos sue-
• cessos da Europa entrarão a dar ao continente do 
« Brasil aquella consideràção, de que era digno, e 
e para 9 que não concorrerão nem podião concorrer 
« os Brasileiros. Porquanto, que ctrlpa tiverão estes 
< de que o Príncipe de Portugal sacudído ela sua 
> capital pelos ventos impetuosos de huma invasão 
< inimiga, sahindo faminto d'entre os seus Lusitanos, 
« viesse achar abrigo no franco, e generoso couti-
• uente do Erasil 1 e matar a fome, e a sede ~a a~ .. 



« tura , de Pernambuco pela quasi Divina providencia 
« e liberalidade dos seus habitantes! Que culpa ti-
« verão os Brasileiros de que o mesmo príncipe Re-
« gente sensível á gratidão quizesse honrar a · terra, 
« qne o acolhera com a sua residencia, estabeleci-
« mento da sua Corte, e elevál·a á cathegoria de 
< Reino? Aquellas sementes de discordia desgraça-
< damente fructificarão em hum paíz, que a natu-
« reza amiga dotou de huma fertilidade illimitada, 
« e geral. Longe de serem extirpadas por huma 
« mão habil, que tinha -para isso to~o o poder, e 
<< suffoca-las na sua origem, farão nutridas por mü-
« tuas indiscrições dos Brasileiros, e Europeus: mas 
« nunca crescêrão a ponto de se não poderem extin-
« guir, se houvesse hum espírito· conciliador, que 
« se abalançasse a esta empresa, que não era ardua, 
« Mas o espirito do despotismo, e do máo conselho. 
« recorreo ás medidas mais violentas, e perfid1s que 
« podia excogitar o demonio da perseguição. Re- _ 
« correu-se ªº I meio tyranno de perder Patriotas 
« honrados, e J1enemerítos da Patria, de fazel-à en-
« sopar nas lagrimas de miseras familias, que sub-
« sistião do trabalho, e soccorros dos seus chefes, 
« e cuja perda arrastavão com.sigo irresistivelmente 
« a sua total mina. A natureza, o v~lor, a vista es-
« pantadora da desgraça, a 1defesa natural, reagio 
« contra a tyrapnia, e a injustiça. A tropa inteira 
« se oppoz en v9lvida na niina de alguus dos seus 
e.: officiaes ; o g rito da defesa foi geral; e elle re-
« soou em toc1013 os angulos da Povoação de S. An-
« tonio, o povo se tomou soldado, e protector do::; 
« so)dados, por que erão Brasileiros como elles. Os 
« despotas aterrados pelo inesperado espectaci.llo, e 
« ainda mais a~errados pela propria consciencia, que 
« ainda no seio dos ímpios levanta o seu tribunal, 
« dieta os seu$ j uizos, e crava os seus punhaes, 
« desamparárão o logar', d'onde havião feito -sahir as 
« ordens homi1ddas. ' Habitantes de Pernambuco, 
« crede, até se hà.v1ão tomado contra os vossos com-
~ patriotas meiqs de assassinar indignos da l10nra, · 
« e da humaniqade. Os Patriqtas rio fim de duas 
« horas acliarão.se sem chefe, sem governador: era 
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« preciso precaver as desordens da anarchia no meio 
« de huma Povoação agitada e de um povo revol-
« tado. Tudo se fez 'em hum instante ; tudo foi 
« obra da prudencia, e do patriotismo. · Pen1dmbu· 
« canos, estai tranquillos, apparecei na Capital, o 
« povo está contente, já não ha distincção entre Bra· 
« sileiros, e europeos, tüdos se conhecem irmãos, eles-
« cenden tes ·da mesma origem, habitantes do mesmo 
« Paiz, professores da mesma Religião. Hum go-
« verno provisorio illuminado escolhido entre todas 
« as ordens do Estado, preside á vossa felicidade; 
« confiai no seu zelo, e no seu patriotismo. A pro-

videncia, que dirigio a obra, · a levará ao termo. 
« Vós vereis consolidar-se a vossa fortuna, vós sereis 
« livres. do pezo de enormes tributos, que gravão. 
« sobre vós ; o vosso, e nosso Paiz, subirá ao ponto 
« de grandeza, que lrn muito o espera, e vós c~
« lhereis o fructo dos trabalhos, e do zelo dos vossos 
« Cidadãos. Ajudai-os com os vossos conselhos, 

elles serão ouvidos ; com os vossos braços, a Pa-
« tria espera por elles: a vossa applicação á agri-
« c111tura, huma nação rica he hum nação poderosa. 
« A Patria he a nossa mãi comhrnm,. vós sois seus 
« filhos; sois descendentes dos valerosos Lusos, sois 
« Portuguezes, sois americanos, sois Brasileiros, sois 
« Pernambucanos. » 

O Governo Provisorio confirmou . Carlos Ma-
rink (Nota XLIX) no posto de Secretario, que occu-
pava na decahida· administração; e como os ·nego-
cios do Estado devião augmentar, dividio as attri-
buições daquelle para facilidade do expediente, e no-
meou outro Secretario, que foi o Padre Miguel J oa· 
quim de Almeida e Castro, autor da Proclamação, 
que acabamos de transcrever, e com a qual elle re·-
tratou fielmente o seu doce caracter; e consummada 
prudencia; aborria os movimentos precipitados, de-
sejava a revolução, não a provocava, queria uma re· 
publica, mas cp.tando fossem dispostos os elementos, 
quaudo os meios de a sustentar se l)roporcionassem 
á difficuldade da empreza. Não se esquecia da an-
tipathi~ dos Portuguezes contra/ os Brasileiros ;, mas 
reflcçtittdo que .a Patria titecisa.Va_ de braços, e que 



com huma violenta expulsão muito se perderia em 
capitaes, imaginando vencer a dureza com a genero-
sidade, de proposito tratou de acarinha-los (Nota L). 
Cria-se que todos os membros do Governa assignan-
do, e fazendo publicar hum tal escripto, partilhas-
sem iguais sentimentos; bem depressa desvaneceo-se 
essa crença. 

Para melhor fixar o systema, que devia seguir-
se, e precisar mais claramente, o que em abstracto 
a Proclamação havia indicado, José Luiz de Men-
donça em lrnma das primeiras sessões propoz aos 
seus collegas que muito convinha á seg~rança da 
causa arvorar de novo a Bandeira Real, e que re-
mettendo-se para o Rio de Janeiro o Governador 
Caetano Pinto, se remettesse conjunctamente ao Rei 
hum submisso memorial expondo os justos motivos 
que havião forçado os Pernambucanos a 11ltrapassar 
os limites da obediencia, e rogando-lhe o allivio de 
alguns dos duros impostos, que affligião a Provin-
da, e melhores leis, que reprimissem a arbitrarie-
dade d<;> polder dos Capitães Generaes. Concluía 
que em tod~ o .cas? llie parecia utilissimo prote_s-
tar-se por ora fidelidade ao Monarcha, . o que nao 
impedia a iitstrucção, e aunamento do poyo. Elle 
assim opina11a, não porque preferisse o Governo wo-
narchi·co ao republicano, mas por estar convencido 
que era hutrf salto mortal a mudança instantanea, 
da escravidãp á liberdade. 
. Domingps José Martins ouvindo este parecer, 

que· a sessão secreta permittia, não podendo refutal-o 
com as anm,ts da razão levantou-se em silencio, e 
foi procurar fora da sala o Capitão Pedrozo, a quem 
narrou o quf acabava de ouvir, mal interpretando 
o senso das palavras, e denunciando o_ preopinante 
seu collega como traidor á Patria. E sse Capitão 
desprovido é

1
le juízo prudencial, facillissimo aos ac-

cessos da cqlera, corre furiosamente com a espada 
núa contra \) pretendido traidor, a quem de certo 
prirnria da vida, se os demais membros do Gover-
no não se iinterposessem. Principio máo, presago 
de· pessirno Jim (Nota LI). 

O Mt:.n~onça1 q~ desgraçadamente- não cQntaya 
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entre as suas virtudes a coragem, diffu11dio-se em 
humiltles desculpas, e querendo ganhar a perdida 
confiança, deo á luz no dia seguinte hum escrito, 
que intitulou Preciso. Nós o copiamos para facili-
tar a exposição dos factos praticados nos tres pri-
meiros dias ela revolução. · 

« Depois ele tanto abusar da nossa paciencia 
« por hum systema de administração combinado 
" acinte para sustentar as vaidades ele huma Corte 
« illsolente sobre toda a sorte de oppressão de nos-
« sos legitimas direitos, restava calttmniar agora _ a 

nossa honra com o negro labeo de traidores aos 
« nossos mesmos amigos, parentes e compatriotas 
« i-iatt.1raes de Portugal; e era esta por ventura a 
« derradeira peça que faltava de se pôr á machina 
4' politica do insidioso governo extincto de Per-
« nambuco . 

« Começou o perfido par illaquear a nossa sin-
« geleza proclamando publicamente a 5 deste mez 
« que era amigo sincero dos Pernambucanos, que 
« tinha repartido o seu coração com elles, escre-
« vendo estes enganos com a mesma pen.na, com 
• que acabava de encher no segredo do seu gabinete 
« listas de proscritos, que tinha de entregar nas 
« mãos do algoz. Brasileiros de todas as classes, a 
« mocidade de mais espírito âo Paiz, os officiaes 
« mais bravos das tropas pagas, em uma palavra·, 
« os filhos da Patria de maior esperança, e mais 
1: distincto merecimento pessoal. 

« Amanheceu em fim-o dia G1 em que as en-
" chovias havião de ser atulhadas de tantos Patrio-
« tas honrados, e suas familias aiagadas de dor, e 
« de lagrimas: convoca o maldito hum conselho de 
« officiaés de guerra, todos invejosos da nossa glo-
« ria: e depois de ter ass ignado com elles a atroz 
• condemnação daquellas innocentes victimas, de·s-
« pacha d'ali mesmo os que lhe parecêrão mais capa-
« zes de lhe dar execução. Huns correm aos quar-
« teis militares, outros ás casas particulares, fervem 
« prisões por toda a parte, e já as cadêas começão 
« a abrir-se para hir engolindo hum por bqm qos 
~ nos:=;os l?ons compatriot<i~ . 

;. 
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• Aqui porém mostrárão os nossos, como tinhão 
« capacidade para saber conhecer que a desobedi-
« encia tem todo o preço do heroísmo em certos ca-
« sos, e he quando com ella se salva a causa da 
« Patria. Hum bravo capitão deo o signal do dever 
« ele todos fazendo descer aos Infernos o principal 
« agente da inj ustíssima execução : corre-se ás ar-
" mas, e poucas horas daquelle mesnJo dia forão 
« todo o tempo de começar, e acabar tão di tosr, re· 
« vo!ução, que mais pareceo festejo ele paz que tu-
« 111 n i to de guerra, signal evi rlen te ele ter sido tudo 
« obra da Providencia, e beneficio da benção do 
« Todo Poderoso. 

« O ex-General tinha-se recolhido á fortaleza do 
« Brum, e aonde suppunha achar huma praça de 
« defesa, achou a prisão da sua pessoa, e dos seus. 
« Recorreo a proposições pacificas, que acabarão 
« n'um conclusum, com que foi obrigado a confor-
« mar-se no .dia 7 pelas 6 horas da manhã. Desde 
« logo foi rr stabelecida toda a ordem publica, não 
« se ouvirã9 mais outras vozes que ele aclamações 
« gc:raes di&nas do dia, em que hum immenso povo 
« entrava ll fl posse dos seus legítimos direitos so-
« ciaes. Foi coasequencia disto . não ter havido até 
« -agora se quer hum só d1sturbio, nem motivo qual-
< quer de queixa. 

« A 8 se installou o Governo Provisorio com-
« posto . de çinco Patriotas tirados das clifferen tes 
« classes, o qual Governo tem sido permanente sem-
« pre em suas sessões. O seu primeiro cuidado foi 
« cl~sabnsar os nossos compatriotas ele P0rtugal dos 
« medos _e desconfiança, com que os tinhão inq11ie-
« taclo os pflrticlistas da tyrannia, recebendo a todos 
« con1 abrai;os, .e osculos, segurando- suas familia s, 
« pessoas e propriedades, de toda a sorte de inj11-
« ria, fazcnçlo-os continuar em seu commercío, tra-
« frgos, e occupações, com · maior liberdade que 
« cl'antes_, proclamanclo em fim por hum bando os 
« sentimentos elo Governo, e do povo, e não haver 
« mais daqui por diante differença entre nós de 
« l3rasileiro15 a Europeos, mas deverem todos ser 
~ tido~ em conta de buma só, e á mesma herança, 
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«· q?e _he a prosperidade geral de toda esta Pro-
« v1nc1a. 

« A 9 tudo se achava no mesmo espirita de 
« concordia, e pacificação geral, sem o povo se -re-
« sentir d'outra novidade que das bondades do Go-
• verno todo applicado a promover a segurança in-
« terior, e exterior, por medidas acertadas, buscando 
« esclarecer a sua marcha com dividir as ma terias 
« de maior importancia por commissões compostas 
« das pessoas de maior capacidade, conhecida por 
« cada hum clelles, com qne tem obtido ao mesmo 
« tempo popularisar as suas deliberações o mais 
" possível. 

« Naquelle mesmo dia o Governo foi perma-· 
« nente até a meia noite para continuar, div~rsos 
~ despachos, que hoje apparecêrão sendo dos mais 
« importantes fazer entrar os funccionarios pu blicos 
• nas suas occupações como d'antes, sem tirar nin-
« guem . do seu officio, proscrever as formulas do 
« tratamento até agora usadas sem admittir nenhu-
« ma outra que a ele vós mesmo com elle Governo, 
« abolir certos impostos modernos de manifesta in-
« justiça, e oppressão para o povn sem vantagem 
« nenhuma da nação. E tal he o nosso estado po-
« litico, e civil até hoje 10 ele Março de 1817. Viva 
« a Patria, vivão os Patriotas, e acabe para sempre 
• a tyrannia Real » (Nota LII). 

Nessa época Pernambuco uão gosava do ina-
preciavel thesouro da typographia: hum negociante 
Inglez alguns mezes antes tinha mandado vir da 
Ruropa huma bem pequena, que jazia iuutil no fun-
do de hum armazem pelas difficuldades elo exercí-
cio (Nota LIII) . A revolução deo-lhe vida, e o -seu 
primeiro fructo foi aquelle Preciso, fructo avidamen-

, te devorado pela privação de aiimento mais nutri-
tivo . Cçm elle recuperou o Mendonça ao pé dos 
seus Collegas, e das pessoas influentes a perdida 
opinião de Patriota. Havia exagerado alguns factos, 
e era este o maior merito da obra; a exageração 
agrada as cabeças escaldadas. Não appareceram 
jamais essas listas de proscriptos ; o seu numero era 
lirpitçido aos ciue já no principio forão apontados1 e 
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' 
estes mais por o:lio dos Portuguezes que ror mal-
dade do ex-General. He provavel que outras pri-
sões progressivamente se farião; encetada a carreira 
da tyrannia, os passes precipitão-se ele roldão. To-
davia da probabilidade á certeza a distancia não he 
curta. 

O tratamento de vós não foi a lembrança mais 
feliz do novo Governo : a igualdade em pn::sen;;a 
da lei be a base da prosperidade de hum E stado: 
em presença das pessoas he o germe ela anarchia, 
e dissolução social. O povo fixa nas exterioridades 
particular attenção: os Francezes na effervescencía 
da sua revolução, ainda mal avaliadores dos prejuí-
zos humanos, adoptárão o tratamento de tu; não 
tar<lárão porém a supprimil -o sem deixarem de ser 
livres. Os Governantes de Pernambuco, qualquer 
que fossC:: o seu patriotismo, não superarião o do 
immortal Washington; e entretanto a hi storia nos 
certifica qne elle não quiz abrir huma carta, que lhe 
dirigirão, por 1 não conter na sobscripta o titulo de 
Excellencia t ue Jbe competia. 



CAPITULO Vf 

Continuação dos actos do Governo Provlsorlo-0 
movimento da capital communica-se a todas 
as villas da provincia-A de Itamaracá distin-
gue-se com a prisão do Juiz de Fora de Ooy-
anna- 0 Ouvidor José da Cruz Ferreira he 
preso na sua fugida. 

Havendo o descripto Preciso acenado pessoas, 
que esclarecião a marcha do novo governo, convem 
publicar os seus nomes: o Desembargador Antonio 
Carlos Ribeiro d'Andrada (Nota LIV), o Doutor An-
tonio de D.foraes (Nota L V), o Doutor José Pereira 
Caldas (Nota LVI), o Deão Bernardo Luiz Ferreira 
Portugal, e o negociau te Gervazio Pires Ferreira 
(Nota LVII), forão, que tiverão aquella honra e erão 
considerados como conselheiros, bem que não tives-
sem rc-cebido por escripto o titulo respectivo. Cha-
mados pela vontade particular dos Governantes dois 
dias depois da capitulação, promptamente obedecê-
rão, e mostrarão-se no corneço assás zelosos da parte, 
que lhes tocava. O reclactor do Preciso não exage-
rou, quando disse que erão pessoas da maior capa-
cidade. Pernambuco não continha então outras de 
maior saber, e he por esta razão que menos descul-
paveis se tornão os erros, que forão commettidos 
uo decurso da revolução. -

Em verdade, custa a crer que homens dota· 
d,os de bom senso não vissem o preci piei o em que 
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a patria tinha cahido; ainda aos mais sim plices não 
podia escapar a precisão dos arrancos, que o despo-
tismo do Rio de Janeiro daria clara, e occultamente 
para entrar na posse dos seus pretendidos direitos. 
A Provinda, como já dissemos, n2.o contava senão 
dois reginu·ntos incompletos de primeira linha, e 
milicias quasi desarmadas, e sem instrucção. Por 
todas as Villas, e Povoações circumvisinhas o grito 
da independencia, e da liberdade, havia retumbado; 
o povo despertado saudou-o com transporte de ver-
dadeiro enthusiasmo: de Iguarassú, Páo d' Alho, e 
Limoeiro, marchou immeniatamente avultado nume-
ro de Ordenanças debaixo do çommando dos seus Ca-
pi tães-móres anciosos _de participar da gloria com-
batendo: reter essa gente, e quanta mais fosse pos-
sível, para formar novos batalllões destros, e aguer-
ridos. era sem contradicção o primeiro, e mais im-
portante dever dos que achavão-se á testa do Go-
verno. A estrela adversa de Pernambuco influio di-
versamente. 1 

Todos e9c;es excellen tes Cidadãos chegando a 
Olinda, forão despedidos: o Deão da Cathedral, en-
carregado de tal commissão, a desempenhou haren-
gando nestes termos : 

. ~ Valerosos Pernambucanos, caros Patriota<;! O 
« Governo Prpvisorio, e todos os homens honrados, 
« e virtuosos, clieios de hum jubilo, que nunca sen-
« tirão, vos dão os devidos agradecimentos pelo he-
« roismo, co111 que deixando repentinamente vossas 
« mulheres, vpssos filhos, vossas casas, vossos traba-
« lhos campestres, viestes denodados soccorrer a Mãe 
« Patria, aos vossos innocentes irmãos ameaçados 
« por hum bando de malvados. Os infames tyran-
« nos cheios de crimes, e de vergonha, tem d~sap-
« parecido; as Capitaes gozão de profunda paz. e 
« harmonia; já não ha differença de Pern:i.mbuca- · 
« nos a Europeos, todos somos irmãos; a Patria 
« pois não pr~cisa agora dos vossos valerosos bra-
« ços para a ~ustentação da grande causa da liber-
« dade. Voltai, honrados Patriotas, ao seio de vos-
« sas familias, abraçai com ternura vossas_ virtuosas 
« esposas, e .filhos: trabalhai como homens livres, e 
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« yossos trabalhos serão de hoje em diante abe11-
• çoados: no momento, em que a Patria precisar da 
« vossa bravura, ella vos chamará, e conta de certo 
« que o valor pondo azas em vossos pés, cobrireis 
« em hi:m instante estes mesmos feli zes lugares, que 
« ora ptzaes. » 

As milícias e ordenanças, que marchavão da 
Villa de S. Antão, tiverão ordem de retroceder, sem 
que se lhes demonstrasse signal de gratidão. 

Alguns dirão que seria crueldade alistar na tro-
pa ele linha homens casados, como era o maior nu-
mero daquelles: a Patria em per.igo reconhece so-
mente a grande familia; para salvai-a não se de-
vem poupar sacrifícios, cada cidadão he soldado: 
além de que não havia constrangimento, elles volun-
tariamente tinhão vindo offerecer os seus serviços; 
o alistamento os obrigava a adestrar-se no manejo do 
honroso officio, que procuravão : lis'ongear-se que no 
extremo aperto toniarião a c'omparecer, he não con-
tar com a volubilidade da multidão, he ignorar que 
a guerra em nenhum Paiz se faz com braços inex-
pertos. 

Explica-se tão grave erro pela falsa ideia, que os 
Governantes, e couselheiros admittirão, deslumbra· 
dos pelo ardor, com que a tropa, e o povo do Recife 
se insurgira, e ufanas ainda mais pela cobardia do 
Governador, e seus Officiaes Generaes. Sabendo a 
tendencia universal do Brasil á mesma causa, per-
suadião-se aque!les Patriotas que era chegada a hora 
em qu~ o Rei ele Portugal julgar-se-hia muito feliz 
em poder partir são, e salvo para o seu antigo rei-
no. Euma só ideia falsa desordena os planos mais 
bem combinados. 

Negligenciava-se o recrutamento, e punha-se o 
maior esmero em augmentar o soldo ela tropa sem 
consideração ao estado das finanças, que viriri a ser 
precario . O decreto a este respeito era assim con-
cebido: 

~ O Governo Provisorio ele Pernambuco tendo 
« em consideração o pouco soldo, com que se gra-
« ti-ficão os nob res trabalhos dos que defendem -a 

«< Patria dando por ella o sangue, e a vida ; e a.t-
. ' ~ 
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e tendendo aos relevantes serviços, que fez a tropa 
« Pernambucana no dia critico, em que teve de de-
« belar o despotismo, e a perseguição, que hia la-
( vrar sobre hum povo generoso: e innocente, tem 
( decretado, e decreta o seguinte : 

« Art. 1. 0 Vencerão de soldo mensal, o Coronel 
« de infantaria 80 mil réis; Tenente Coronel 65 ; 
« Major 50; Capitão 35 ; Tenente 25; Alferes 18; 
» Sargento vencerá por dia 180 réis, Furriel 200 
e réis, Cabo 160 réis, soldado 100 réis. 

< Art. 2.0 O Coronel de Cassadores terá por mez 
"' 90 mil réis. Tenente Coronel 70, Sargento' mór 6P, 
« Capitão 42, Tenente 30, Alferes 2-1, Sargento terá 
e por dia 3~0 réis, Furriel 240 réis, Cabo 200 réis, 
« soldado 12(1 réis. 

( Art. 3.0 O Coro:1el ele Artilharia terá por mez 
« 100 mil réis, Tenente..: Coronel 80, Sargento mór 
« 70, Capitão 50, Tenente 30, Sargento terá por dia 
« 360 réis, Furriel 320 réis, Cabo ~40 réis, soldado 
« 140 réis . 1 

« Os Cirurgiões móres, e Capellães, serão con-
< siderados na graduação de Capitães ligeiros . Os 
> Ajudantes, Secretarios, e Quarteis mestres, serão 
« graduados ~m Tenentes ligeiros. Tambores mó-
« res em S~r:pentos: os Tambores terão por dia 160 
« réis. A musica terá buma gratificação mensal de 
e 50 mil réis sobre o solcio de soldado infante. 

«Todos t f! rão o pão, que actualmente tinhão. 
« Art. 4.0 Haverá unicamente duas classes de 

« Officiaes G1=neraes, l. º de General em Chefe : 2·0 

» de General de Divisão. O General em Cliefe 
» terá de so)do mensal 300 mil rs., o General de 
« Divisão 200 mil rs. 

« Os Corpos de Cavalleria, que se hou ver"em de 
« estaeelece.r, terão o mesmo soldo, que vencerem 
« os Corpos d~ Cassadores. 

« Os Aju r:lantes, Majores, Coroneis de Artilha-
< ria, e Cassapores, Generaes de Divisão, General 
« em Chefe, ~erão cavallo, para cujo sustento terão 
-« 400 rs. diarios. Os Majorns, Ajudantes, Tambores 
« móres, e Pifanos dos Corpos füilicianos terão o 
« inesmo soldp~ que tem os de lnfanteria. Darlo na 



« casa do Governo Provisorio aos 8 de Março de 
« 1817. » 

Contem porancamen te a ppareceo h uma monstruo-
sa promoção de officiaes, José de Barros Limn, e Do-
mingos T,eotonio, saltárão de Capitão aos postos de 
Coroneis de Artilharia: ao primeiro confiou-se o com· 
mando do regimento claquella arma . O Pedroso foi 
igualmente promovido de Capitão a Coronel Com-
mandante do regimento d= Infantcria: o Tenente 
Secretario José Marianno passou a Sargento-mór de 
Artilharia, da qual arma, como do officio militar, era 
inteiramente hospede; o Segundo Tenente Antonio 
Henriques teve a Patente de Capitão, e aos restantes 
Officiaes não coube senão hum gráo de accesso 
Onde entra a parcialidade, sabe o descontentamento; 
este producto da inveja, do amor proprio chocado, 
he um mal pestífero, quando bem fundado, e muito 
mais damnoso em hum governo não consolidado. 

O Decreto, e a Promoção, desagradou á maioria 
dos Officiaes, e soldados; destes os que pertencião 
á Infanteria, dizião não serem de peior condiçã<J, 
nem haverem menos trabalhado, para que lhes to-
casse menor soldo. Os officiaes, que reputavão-se 
lesados, consentião a murmuração para crearem em-
baraços, desmentindo de tal arte o patriotismo tão 
apregoado. Não sé atlendia ao augmento excessivo 
do soldo, procurava-se unicamente cevar interesse 

- peculiar. O Governo informado do que se passava, 
corrigio logo o Decreto estabelecendo paga igmd para 
todos os soldados em coüformidade ao que tinha sido 
estipulado para os de Artilharia : aos Officiaes em 
geral deo esperanças de nova promoção, e assim di-
minuio por um pouco o máo humor. (Nota LVIII) 

O liberalismo está sempre na razão clirecta da 
instrucção: o Clero secular, e regular ele Pernambu ~ o, 
não era ignorante: daqui nasceo a cordialidade, com 
que abraçou a nova ordem de coisas, e a firmeza, 
com que a sustentou até o fim. Tres Conegos, que 
governavão o Bispado, forão os primeiros a congra-
tularem-se com os fieis ensinando-lhes em edificante 
Pastoral o perfeito accordo, que rei-na entre a Reli· 
gião de Jesus Cluisto1 e a berµ en teqclidq lil)erclf\cl<;! , 
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O Padre Luiz José de Albuquerquf', Vigario da Fre-
guezia de Santo Antonio do Recife, era hum daquelles 
Pernambttcanos, que ha muitos annos suspiravam pela 
redempção do Brasil; esta appareceo, e o seu conten-
tamento não podia limitar-se aos signaes communs, 
excogitou a pompa religiosa analoga á sua profis-
são. Determinou cantar no terceiro dia da revo-
lução hum solernne Te-Deum em acção de graças, e 
para dar maior lustre á festividade convidou os cinco 
membros do Goverr!O, os quaes conhecendo quanto 
o povo sabe apreciar semelhantes funcções de bôa 
vontade annuírão. 

O que o luxo das decorações ecclesiasticas 
apresenta de mais sumptuoso, não foi poupado, con· 
correndo largamente para a despeza a Irmandade 
do Sacramento quasi todo composta de Portuguezes. 
No adro da Igreja, onde já achava-se postada parte 
da tropa de linh~, o mencionado Vigario guiado 
sem duvida pelo antigo habito das adulações, que 
os ídolos do 1dia costumavão arrogantemente exigir, 
estava tambem alli postado á frente do seu Clero, 
com hum rico pallio, debaixo do qual pretendia con· 
duzir ao altar como objecto divino os novos Gover-
nadores. O Padre João Ribeiro percebeo a baixesa 
da acção, e ~em consultar os rodeios da denominada 
conveniencia, dirigindo-se ao Parocho, e assistentes, 
recordou-lhes que segundo o antigo rito Catholico o 
pallio devia ser exclu5ivamente reservado ao Deus 
Sacramentado, e recusou, mostrando os outros mem-
bros do Govçrno approvar a lição dada. 

A franqpeza deste procedimento agradou ao· 
povo, e aos mesmos clerígos : resoirão em gloria 
da Patria, e p.os Governadores clamorosos ·vivas que 
finalisárão somente com a entoação do Hymno Am-
brosiano. Bum panegirico recitatlo pelo Padre 
mestre Miguel Joaquim arrematou a funcção. O au-
ditoria fiçou penetrado da uncção Evangelica, com 
que aquelle sabio Ecclesiastico orou ; Brasileiros, e 
Portuguezes pão podião conter as lagrimas, juravão 
todos mutua concordia. Na Oração não apparecê· 
rão nem violrntos rmproperios contra a Monarcbia, 
nem exage·r~dos elogios á republica; de$crevendo 
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os dons 11aturaes, com que o Altíssimo dignou-.se en· 
riquecer o solo Pernarnbucano, presagia o Orador a 
perda de tantas riquezas, e a serie innumeravel de 
calamidades, senão persistisse sincera união entre 
todos os habitantes, e se a união não fosse cimenta· 
da na obediencia ás Autoridades constituídas . Iguaes 
festividades forão celebradas espon taneame.n te pelas 
c,lemais Parochias á proporção que desenvolvia-se o 
espírito publico . 

· O Vigario da Villa de Itamaracá, Pedro de Souza 
Tenorio, distinguia-se de diversa maneira. Essa 
Villa forte pela sua posição, situada em huma es-
paçosa, e ameníssima Ilha, séde primitiva dos pri-
mitivos descobridores, e colonos de Pernambuco, com 
hum porto defendido por não pequena fortaleza guar· 
necida competentemente de artiiheiros, podia vir a 
ser hum ponto favoravel de resistencia, se com dili-
gencia não fosse assegurado. O Cornmandante be1Ú 
que Pernambucano, era extrangeiro aos Patriotas ; 
os sentime;1tos da guarnição ainda incertos, e muito 
devia-se temer, se o .Portuguez José Alexandre então 
Juiz de Fora ele Goyanna, va lendo-se da ascenden-
cia do seu cargo, emprehenllesse a defesa elos velhos 
prejuízos. 

O Governo Provisorio conhecia a boa disposi· 
ção do Tenorio; apenas eleito escreveo-lhe reque-
rendo os serviços, que a Patria demandava, e re-
commend0u-lhe particular vigilancia sobre o Juiz de 
Fóra, que casu.almente achou-se em casa elo mesmo 
Vigario, quando este recebia a carta : lendo-a, des-
tramente começou a fallar da re,·olução a fim de 
melhor penetrar as intenções do recommenclaclo, o 
qual espaventado nada respondeo, e com soffregui-
dão retirou-se . O Tenorio não o pcreleo de vista, e 
sabendo que tinha hido á fortaleza, suspeitou orga-
nisação de trama, e decidio-se a rompêl-a qttanto 
antes. 

Esquecido da humilde profissão, que exercitava, 
em vez do breviario empunhou a espada; ao escu-
recer do dia ajuntou, e armou do melhor modo que 
pôde, aquell~s dos :;_e1,1.s,!- fre,guezes, com os quaes 
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contava; rogou a um seu alll igo J erou i mo de Albu-
querque l\Jarauh ão .que viesse ajudai-os in stantanea-
mente. Aq uell e veio com os seus escravas, e ambos 
en ca miuh árão-se á fortaleza com toda a chusma, 
postárão-se cm louga distancia, e mandárão adiante 
hum mensageiro para reduzir o Com111a11da11te. 

Não era má a escolh a do mensageiro, era o 
Padre lguacio de Almeida Fortuna, Capellão da 
111 esrn a fo rtal eza, tendo porém/este em prego, bem que 
por um lado muito servisse para ter facil accesso, 
era por ou tro prejudicial, atteüto o pouco respeito, 
com que geralmente são tratados os pequenos mcr-
ceuarios da I g reja. Assim vio-se que apezar de não 
encontrar impedimento . algum em communicar conr 
a pessoa, a quem era enviado, elle nada 1Jôcle obter 
declarando-se-lhe fo rmalmente que só se trataria com 
o mesmo Parocho, e que para este fim viesse, e 
seria recebido ele bom g rado na fortaleza. 

Parecia mai s acertado rejeitar bum tal convite ; 
o risco era \lisivel: o chefe de ·ardua empreza não 
, . - 1 "d ~ 11 neve Jamais expor-se cegamente, a sua v1 a nao ie 
pertence, h e 1propri eclade elos indivíduos, que lbe são 
associados, a sua perda póde arrastar a ruina destes, e da mesma empreza. Não eleve tambem dar indi. 
cio de fraqu<,~za; esta produz os b1esmissimos dam. 
nos com o fs:rrete ela ignominia em acresci ruo: mas 
entre a fraq qeza, e a temeridade he, que tem assen-
to a corage11;1. , . 

Voltou q Fortuna, e a sua narração foi ouvida.. 
como um agpiro feli z. O Parocho confiado na dig. 
nicl ade do seu ministerio té então respeitado COlll 
servilismo, n,ão a ttendeo ao perigo, voou á fortale-
za só, e arnwdo occultamente ele duas pistolas, pre-
venindo ao llJbuquerque que se dentro ele duas horas 
não visse alll içada a . bandeira )Jranca tratasse de 
o livrar : T~nto tempo não intermediou a appa-
rição d'aqueqe signal, que foi acompanhado coní 
salvas de artilharia. O Commandante pertencia â 
numerosa catcrva elos medíocres uasciclos para serem 
commandado~, e incapazes de obrar acção ' estron-
dosa ou em relação ao be~u, au ao mal; a guarni-

' ção era Pernf\n;bucana1 os P~rnambucanos no nw-



mento não fazião se não hum vo to, liberdade, e in~ 
dependencia: ela Pa tri a. ,... 

O Jui z de Fóra, q ue llaq uell a hora retiràdo á 
sua casa excogitava melhor m odo ou ele fugir, ou de 
incendiar o Paiz para mai s ad iantar a sua .carreirá 

· honorifica, ouvio os ti ros, e n ão sabendo o moti\ o, 
confiado n a bonhomia do Command ante el a fortale-
za, para ahi correo precipitadamente. Já aqnelle 
Commancla1tte estava red uzido á nullic.l acle, era o 
Tenorio, q ue111 comma11cla va, e fo i, quem sahio-lhe 
ao encontro dizendo q ue a sua autoridade lia via 
cessado, que era preso ele Estado, e como tal o fez 
recolher em hum quar to debaixo de chave, em 
quanto não o remcttco para a cade ia do Recife. · 

Tão relevante serviço n i'io fico u sem premio: o 
Governo chamou para o pé de si o afo ito Patriota 
dando-lhe o cargo de Aj udante Secretario, cargo que 
dle plenamente exercitou, visto que o Secretario 
José Ca rl os l\ Ia rink por falta. de saucl e não -traba-
lhava (Nota LIX). 

Sorte ig ual {1 do Jui z de Fó ra teve o Ouvidor 
José ela Cruz F erreira, do qual ao principio folia-
mos. Este misero Magistrado, lo,!;:·o qu e decl arou-se 
a revolta no quar tel, sentindo a acc usação da cons-
ciencia, embarcou-se -em hum a jangada com inten-
ção de refugiar-se no Cearú. A fo rtura clispos ta por 
então a vin gar os innqcentes Pernambucanos não o 
favoreceo, ventos contraLÍ•Js o ob ri g;1rão depois c1 e 
muita fadiga a arrib ar á praia ele Maria-Farinha, 
onde morto de fo me, e crendo não .ser ·observad0, 
desemb arcou, e entrou na cabana de Ull.1 pescador. 
Naquelle loga r achava-se hum certo J oaquim Ma-
noel Carn eiro da Cunha amante apaixonado da nova 
ordem ele coisas: informado ela chegada de hum iu-
cognito ap resso u-se a examin ai-o, e reconh ecendo-o 
r1e o~lhe voz ele prisão (Nota J_,X). O m al aventura-
do fugitivo cheio de vergonh a, e de remorsos, lan-
çou-se- lhe aos braços, e co m lagrirn as o supplicava 
a ·nfio entregai-o ao furor popnlar, representando que 
a s~a ,,id a periga\·a, e q ue com generosidade ;;i. 
salvasse. O J oaquim Ma11oel con~rnoveo-se, e hem 
que der~ressa declarasse n ão poc1er soltai-o por as-.; im. ' 
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requerer o interesse publico, affiançott-lhe todavia 
que o condµziria elle mesmo á Capital de maneira 
que não fosse percebido; e que se empenharia a 
fazer menos dolorosa a sua sorte, o que com effdto 
·executou. 



CAPITULO VII 

A revolução extende-se a Parahiba, e Rio Grande 
do Norte ( 1 )-Creação de novo Governo nestas 
duas Provinclas.-Factos mais notavels alli 
praticados. 

A Parahiba regida quasi sempre por despotas 
crueis, e insensatos, parecia condemnada á comple-
ta obscuridade : as suas excellentes producções 
agricolas, a segurança, e commodidade dos seus 
portos, não a enriquecião, a sua industria era assás 
mesqninha: Pernambuco absorvia o sett limitado 
commercio, os generos todos de exportação erão 
para alli transferidos com enorme despesa afim de 
poderem ser vendidos ou trocados por aquelles, de 
que a Provincia necessitava. Os jovens, cujos pais 
possuião alguns bens da fortuna, erão os tinicos, 
que vinhão mendigar no Seminario de Olinda a ins-
trucção primaria: felizmente dotados de espirito 
aproveitavão, e de retorno ao Paiz natal levavão 
comsigo sementes de liberalismo, e não deixavão de 
cultivar as relações de amizade, que havião contra· 
hido com os Pat:iotas Pernambucanos . 

(1) O Appendice contem trez relações do occorrido no 
Rio .Grande do Norte, copiadas de documentos archivados 
na Dibliotheca N adonal. 
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Achava-se essa provincia entregue:_ á direcção de 
hum Go,·erno i11teri1w, quando succedeo a 1evolL1-
ção em Pcrn:w1buco. Segundo a lei em v igor C(,rn-
p11nha-se aqnelle Govern o ele tres membros : o Ou-
v idor da Co111111arca André Alves ela Si lYa, o Tenente 
Coronel Ajudante d'ord ens Francisco José da S il -
ve ira, e o mais velho dos Vereadores da Camara da 
Cidade (Nota l,X:I). Não pocl ia offerecer-se cir-
cumstancia m ais propicia para o ra pido desen voh·i-
men to do systema desejado. O poder executivo sem 
unidade he fraco, as sun s operações são lentas, o 
bem e o mal, que c1elle clcriva, parlicipa da falta ele 
prornptidão. Accrescia a i11da 011tra circumstancia de 
rnaio r entidade: liutn dos m embros claquelle Go\·er-
n o, o S il ve ira, era hum respe itave l mineiro, que lw-
via h erdado dos seus progenitores o odio ao despo-
tismo; cicl::ic1ão virtuoso a nhela va com os bons Bra-
~ileiros a r egeneraçfto po líti ca. O Ouvidor Ah·es 
era tambem B1'asileiro, mai s degenerado; suas ex-
torsões, e i ~1justiças, o tornavi'ío execrayel : sem t:::1-
le11to, n em ao 1)1 en os sabia fazer-se t emer . O Y e-
reador eh - C: am ara era hum ente nullo. 

No dia 8 ele l\Ia1so já por a lli corria a noti cia 
do snccesso do Recife: hum rum or surdo, precur-
sor de emiqente. borrasca começou logo a ouvir-se 
t>ntre os habitantes; tacitos observavão-se procuran-
r1o clescubrir na configuração dos semblantes as im-. 
pressões do coração : estas denota vão amor da bôa 
causa· O Si lveira internamente gozava, prudente es-. 
perav::t saber que d iretção tomaria a população do 
i11 terior, e c\esconfiado elos se us dois c.ollegas, 11 50 
queria arriscar 1110\' Ím ento extemporaneo. Con vi-
nha-lhes sob re tudo assegura r- se dos sentimentos elo 
Cornrnancb11te da pouca tropa de linha, o Ten en te 
Coronel Estevão J osé Carneiro, que muita inflúen r i:-1 
exercia : hum col loqnio a mi gavel reve lou-lhe ser· 
aquelle hum ortirno Per11::11nbucano; a111bos entre-
tanto forão de accorc1o em contemporisar, até que o 
espírito publico se desenvolvesse clarnm ente, para 
o qne ·fac.ili tarião m eios pas~i vos, e ja111ai s de co-
acção . 

Parn ... glpria da Paraíba não teve lttga r a medid a 
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da ·éontempurisação. No interno da Provi11cia re-
t11n1hou improvi so o grito ela in dcpendencía, e li-
berdade ; a povoação ele Itabayarrna teve a primazia, 
11uma cireumstancia particulo.r occasionou esta hun-
ra: era ahi, e na sua visinhauça, que habitava a mór 
parte dos jovens educados em P('rna111buco, entre os 
quaes a pou ta ·;a-se bum l\fanoel Clemente Ca valcan-
ti, que a juízo claro reunia coragen: decidida, cheio 
ele eulhusiasmo, e· muito nrnis de a111bição, ao pri-
meiro _indicio elo m ovimento de Pernambuco clle 
vuou á casa elos amigos, aconselhou-os a aproveita-
rem-se do tempo, e a mostrarem-se emulas el os li-
bertadores da Patria . Forão todos concordes; mas 
lembrarão-lhe que ell e tinha hum pai, ele cuja von-
tade pendia em certo modo o destino elo paiz, e 
q1w111 cliffi.cil seria ganha-lo, elle mesmo ajuizaria, 
devendo bem conhecer os defeitos elo seu caracter. 

Era esse homem ig nora ntíssimo, e feroz ; Ca1Ji-
t:ão de Ordenança elo Districto, regia como Pachá, 
todos o temião (Nota LXII). I-:1.e este o carncter, 
q11e mais se amalga com o Governo ckspotico: cha-
mai-o a hum outro he arredai-o da sua esfera, h e 
pretender milagres Tal pretenção porém não he 
inteiramente clesarrasoada ; a ppareccm tam bem de 
quando em · quando prodígios na orde m política; a 
Religião só não gloria-se de ver de repente meta-
111orphoseado por seu influxo Divino o escandaloso 
pecador em austero exemplar de sautidacl c : o amor 
da Patria tem imperio não menor sobre os cora~;ões 
ainda mais perversos; e se es tes em bôa fé escutão 
por hum instante a voz intima que lhes falia, a . con-
versão realisa-se. 

O Manoel Clemente apezar ele reconhecer o peso 
ela objecção, não desanimou ; sabia que são mui for-
tes os laços do sangúe, afou tamente procurou o pai. 
Debaixo d a . apparencia ele humildade filial dei xou 
perceber a linguagem do homem c01wencido ; João 
Luiz Freire, cidadão veneravel, o apoiou com a for-
i;a, que dá a virtude sobre o vicio. O a ltivo Capitão 
prestou-lhe atteução, approvou a empresa, e qniz elle 
mesmo clirigil-a. Nem clesmentio jamais a sua aclbe-
são, perm~neceo sempre firme n~o obstaq te a V?,-



riação dos homens, e dos casos : seu nome . merece 
especial menção, era João Baptista Rego. 

A bandeira branca, simbolo da insurreição, foi 
içada com estrondosos vivas da multidão que não 
fcou o ciosa, pois que o Rego vendo-a armada com 
as espingardas de caça, u11icas armas, de que se po-
dião valer, mandou àestribuir-lhes á sua custa polvo-
ra, e balla competente; e reforçado pelo capitão. 
André Dias ele Figueiredo, o qual excitado tambem 
pelo Manoel Clemente tinha vindo com a gente do 
seu commando, resolveo m~.rchar para a Capital. 
Na sua marcha elle encontrava por todos os logares, 

· por onde passava, o povo armado com os principaes 
proprietarios em frente, que de bôa vontade o se-
guião. Na villa do Pilar fizerão alto para melhor 
prepararem-se ao combate, se os da cidade inten-
tassem disputar-lhes o passo (Nota LXIII). Precau-
ção bem eu tendida, mas in util, á vista do caracter 
das pessoas, que então governavão. 

quand9 aos habita11tes da cid.ade divulgarão-se 
os feitos d6( Itabayanna, envergonhados de terem 
sido precedidos por aquelles, que reputavão menos 
adiantados, não se contiverão mais, de publico apre-
goavão os ~eus sentimentos patrioticos. O Ouvidor 
Alves, a quem a consciencia do passado não dei-
xava esperança de reconciliação, na impotencia de 
extinguir o fogo, que via proximo a accender-se, 
fugio cobrindo-se com os vestígios de certanejo para 

·não ser des1~oberto, e teve a fortuna de chegar sal· 
vo ,á fazend,a da Cauháu pertencente a hum certo 
Padre Luiz José, que acostumado a proteger os 
desvalidos não recusou recebel-o, e occultal-o . . O 
Silveira vendo o momento opportuno declarou-se, a 
tropa com a respectiva oHícialidade, e Commandante 
o imitou, ª" band eiras · Reaes clesapparecêrão, pro-
clamou-se a liberdade, e independencia sem effu.são 
_de uma só ~ôta de saug ue. 

A partiçipação deste caso foi immediatamente 
communicacla pelo mesmo Silveira aos Patriota,s, 
que estavão na Villa do Pilar, exprimindo-lhes o 
desejo que ~e apressassem a entrai; na cidade ·para 
a§sistirem á eleição de hum novo Goverrio1 ço~o 
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era de justiça. Coincidia este a viso com os calculos 
que o Rego e a sua gente formavão; a marcha foi 
pr9seg11ida sem retardo, e no dia 12 de Março elles 
se apresen tárão a Ili, e forão acolhidos com abraços 
fraternaes. A cordialidade manifestada de httma, ·e 
outra parte encantava, a Parahiba não testemunhou 
jamais hum dia tão festivo: a suspeita, que costu-
ma apoquentar as expansões do animo, tinha sido 
des terrada, substituía triumphante a sinceridade; o 
bello sexo mesmo despindo a natural timidez, mos-
trou-se em seu maior esplendor tomando parte em 
tanto jubilo. 

Em quanto a tropa, e o povo entregava-se ás 
distracções, que as circumstancias permittião, o 
Rego, e os seus priucipaes adherentes, en trárão na 
casa destinada para a reunião dos que de.vião ele-
ger o novo governo. Cada hum pelos seus serviços, 
e repí·esentação, julgava-se chamado a exercer hum 
tal acto, e sem duvida a razão o ordenava, e a polí-
tica em particular recommenda va, porém quiz o máo 
fado que o exemplo elo Recife fosse imitado debai-
xo de forma ainda nrnis odiosa. O Silveira foz 
inconsideradamente arbitraria selecção daquelles in-
divíduos, chamando alguns filhos de familia e ex-
cluindo os pais des tes, qtte ahi se achavão presentes, 
os quaes estupefactos virão aquelles encerrarem-se em 
l.rnma sala, donde sahindo depois de breve tempo, 
publicárão haver nomeado Governadores da Provin-
cia o mencionado Si! veira, Este vão José Carneiro, .o 
Padre An to11io Pereira, Amaro Gomes Coutinho, e 
Ignaciod' Albuqu erque ivJa ranhão. Votárão nes ta elei-
ção além dos cinco nom eados, J oão Luiz Freire, José 
da Cruz Go vêa, José Peregrino ele Carvalho, Ma-
noel Clemente Cavalcanti ·e J osé Beze rra Pessoa : os 
pais dos tres ul timos, ass im como o do · Padre An-
tonio Pereira, membro do G0verno, ti11h ão sido ex-
cluídos da votação (No ta LXIV). · _ 

Era pura a intenção do Silveira; mas aquelle 
procedimento não era sensato. Pensou tal vez que 
obra santa não devia ser confiada a mãos profanas, 
ç ili'ío se lembrou que no santuario ela justiça todos 
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devf'in penetrar: defeito de e!ltendimento, que assás 
patr.11têa o atra za meuto das idéas cl aquelle tempo. 
I gnorava-se que nas repub licas bem cou~titnidas o 
direito de votar he inberellte á cada bum -cidadão, 
e que se a lei o restrin ge privan do os proletarios, e 
criminosos, be com o louvavel fim de estimular os 
homens ao trabalho, economia, e virtudes. A prati-
cada exclusão muito desagradou: o amor proprio dos 
excl uidos desabafou em queixas; o povo, j niz severo 
das acções mal reguladas, murmurou, e examinando 
a raúio do facto, descubrio que erão pedreiros livres 
os indicados el eitores: perniciosa descuberta, quando 
estupidamente acreditav.a-se ser essa cl asse di: gente 
o flngello de Christo . 

D'aqui prore io o fri o . acolhim ento dos elei tos, 
os quaes não obs tante poderião ter feito a fort un a 
do Paiz, se penetrados do interesse ela segurança, 
concertassem a Fortaleza du porto, armassem o li-
tor::il, e recrut~1ssem braços para se opporem a qual-
quer invasão

1 

interna, ou externa. Não cumprirão 
com este cleyer, e só apressarão-se a arremedar ser-
vilmen te o Govern'o de Pernambuco na monstruosa 
promoção de' officiaes se m soldaclos. O Coronel de 
Mincias, Am 11ro Gomes, teve o posto de Brigadeiro 
com o respeçti vo soldo; o joven José Peregrino pas-
sou de Tenente Ajudante a Tenente Coronel ; outros 
tiverão dois postos de accesso. 

Empossados da autoridade os novos -Governa-
dores dirigirão aos de Pernambuco nota offiç_ial do 
que havia succedido, e assegurando que unidos em 
sentimentos µnir-se-hião em esforços para fazer pros-
perar a caus:.:i commum Brasileira {Nota LXV). Sal-
vas das forta/ ezas, repiques de sinos de todas as igre-
jas annuncíafão tão fausta noticia ao povo do Recife, 
o qual ex~l t~nclo de prazer esperava receber ou tr-as 
de igual natureza . A esperança era mais viva, por-
que contavã.o de certo com a revolução do Rio 
Grande do Norte . 

Governaya essa provinci~ Jos~ I~nacio Borges; 
natural de Pernambuco, amigo mtuno do Padre 
João Ribeiro, pensando çomo este em ma teria Pº' 
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litica; suspéito a:) partido Por tu guez ta nto por 
aquella amisade, quanto pel a frequencia, com que 
visitava as casas dos Pernambucanos distinctos por 
senfimentos philantropos : instrui c1 o nos votos dos J 

Patriotas Brasileiros, e a pprovando-os; sem as van· 
tagens de lrnma educação scientifica regul ar, mas 
possuindo naturalm ente agudeza de entendimento 
para perceber a u t ilidade da . realisação daquelles 
votos, sem herança de nome, nem d<'! fortuna, tra-
balhando com assiduidade para adquirir huma, e 
outra; p:uecia o h omem feito para as revoluções . 
Dest'arte tod os pensavão, todos liso11 geavão-se, e 
;ienhum considerou que o velho revolucionario j :: 
não era um Cabo de Esquàdra de Artilharia, era 
hum Tenente Coro nel, Cava lleiro da Ordem de Chri sto, 
e Go ve rnador de hum a Província (Nota LXVIJ: sua 
ambição achava-se já sa tisfeita em parte, e em parte 
quasi segura cl e maior progresso ; o l ucrn, que o Go-
verno Democratico pod ia offerecer-Ihe, era incerto, 
e exigia sacrifícios, qne repu g não com o egoísmo . 
Se a gloria h e th esouro inapreciavel para os espi· 
ritos sublimes, he falsa moéda, para quem só aprecia 
objectos m a teri aes. A experiencia ainda uão tinha 
en::;inado aos Pernambucanos distinguirem as varias 
cores elo fingido p?.triotismo: n as grandes commo· 
ções he que se recebe semelhante lição, elia foi dada 
magistralmente-. 

Com a confi auça da am isnde os membros do 
Governo <le Pernambuco escrevêrão a aq uelle Gover· 
11ador avisando-o que em chegada a occasiao de 
mostrar sem rebuço a liberalidade elos se us seliti-
men tos; que a Patria reclamava dos seus filh os os 
maiores serviços, e que nenhum mais do que elle os 
podia pres tar peio elevado posto, que occu pa va. Ha 
certos indivíduos, que anciosos de promover o bem, 
não promovem senão o mal; outros com intenção 
positiva <l e fazer o mal, fazem o bem : uão he a 
vontade, .que os atraiçoa, he a irresolução, a falta 
de energia. A carta confidencial ~oi eutregue; a 
pesspa, a quem era d irigida , e que a recebeu, ott 
devia corresponder á bôa fé, que os seus a migos, e 
J?atricios lhe 111a11ifestavão, ou tomar medidas de-
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c1s1vas para se lhes oppor: no primeiro caso pa-
gava a divida sacrosanta, que havia contrahido; no 
segundo consulta,;a o seu individual interesse, e li-
vrava o Rio Grande dos embates da fortuna, que (, 
desleixo acarreta. O Borges nem huma, nem outra 
coisa fez. 

Sabia que na Provinda tinha muita influencia 
o nome de Albuquerque Maranhão, nome illustre 
pela nobreza de seus antepassados, e mais illustre 
por virtudes dvicas; estava certo que o oraculo da 
familia desse nome era o Coronel de milícias André 
da Albuquerque, poderoso pela sua riqueza, amado, 
e respeitado pela bôa conducta. O Governador Bor· 
ges ' antes de apostatar, resolveo observar a vereda, 
que seguiria aquelle rival; alicial-o, fazel-o. se fosse 
possível, seu partidario, ou reduzil-o a omnimoda Ím· 
.potencia, era, quanto lbe convinha. Obrou cohe-
rentementé entregando-se a es~e pensamento; pre-
cipitou- se quando tratou de pol-o em pratica , 

A razão dictava que para chegar ao fim pro-
posto, o meio 1 mais seguro era convidar a pessoa sus- . 
peita {t vir a Capital ; e no caso de recusa por al-
gtu11 pretexto plausivel, se julgasse util procurai-o 
em sua propria casa, não deveria desprezar hum 
cortejo milit~,tr, que impozesse, e o garantisse de 
traição : mas o nosso Governador guiado por prin-
ci pios, que em tempo ele calma aJ.guns appelliéla-
rião moderados, e que em outras círcumstancias 
são condemnados como partos da ínfatnação, e ce-
gueira, abandonou a Capital sem deixar instruc-
c;ões para o q1so de üu prevista desord em, e acom-
panhado somt nte por hum criado encaminhott-se 
para o engenho Cunhahú resitlencia do Coronel.. A 
fortuna pareci ft ainda com: pirada em seu favor ; o 
homem tão ardentemente procurndo tinha bido para 
a Villa de Goianinha. 

Corridas tantas Ieguas em vão, e com tanta 
responsabilida(le, era bem natural que viesse a re-
flexão apagar a imprudencia, e que a retirada fosst 
muito mais solícita; não acontece() assim : o co11-
tumaz Governpdor partio sem pausa para a mell-
donada Villa . . Ahi che~Frndo foi. desmontar na casa 
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do mesmo Coronel, o qual o recebeo com a affabÍ-
lidade, e respeito, que tl civilisação ensina; jantá-
rão junctos, retirarão-se ao depois a huma camara, 
onde estiverão .fechados por algum tempo. Finalisa-
do o· colloquio, o hospede montou a cavalJo, e de 
novo tomou a estrada da Capital sem mostrar des-
contentamento. · 

He d~ advertir que os membros do Governo de 
Pernambuco fazendo summo apreço claquelle Co-
ronel lhe havião escripto, quando escrevêrão ao 
Borges: A carta, que muito o Jisongeava, o decidio 
a abraçar o partido republicano; e como na Villa · 
de Goianinha he que residia o maior numero dos 
soldados, e officiaes do seu regimento, a sua presen-
ça tornava-se alli indispeusavel, pois que passando 
frequentes revistas, entrava mais facilmente no es-
pirito do soldado, os instruía, e disp~nha . Seguia 
este plano, bem que não o julgasse sufficiente: ou 
fosse por timidez de caracter, ou por desconfiança 
da má vontade do Povo, el!e apenas soube que a 
Parahiba tinha-se insurgido, occultamente requereo 
aos membros do novo Governo algum soccorro àe 
gente escolhida para proceder com maior segurança 
e ancioso esperava, quando foi honrado com a re-
ferida visita. 

Era seu confidente, e gozava ele illimitada as-
ceudcncia o Vigario daquella Villa Ant911io de Al-
buquerque Monte-Negro, patriota exaltado. A ap-
parição inesperada do Governador o· alarmou ; cu-
rioso de saber o secreto colloquio foi procurar o Co-
ronel, que sinceramente confessou-lhe os subterfn-
gios, com que o Borges intentava arrastal-o á de-
fesa da lVIonarchia. O Vigario aceso ele furor incre-
pa-Ihe a cobardia de não haver prendiclo o seduc-
tor, e acrescenta; «Já que não apro:veitastes a oc-
" casião favoravel, não vos resta outra alternativa 
" senão seguil-o no momento com escolta fiel, e 
« prenelel-o, onde o encontrardes, ou sujeitar-vos a 
" fazer COJU o vosso cada ver a escada ela sua fortu-
« na; e vos direi que se este ultimo caso succetlesse, 
" a Patria villipendiada terá em eterna execração ~ . 
' vossa me mona.,. 
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O bom An<lré n.ão ousou replicar; a força da 
exhortação dissipou-lhe a perplexidaJe, ob~deceo, e 
cha mando os soldados, e officiaes, em qu em mais 
confi ava, com elks a g ran ga lope corn~o em busca 
da preza que lhe escapava ; a encontrou· no etige-
nho Belé111; era a lta n oite quando alli chegou, poz 
a casa em cerco, e ao amanhecer do dia, abrindo-se 
as portas, entrou com dois dos seus officiaes, apro-
ximou-se ao Governador, e deo-lhe a voz de prisão. 
Foi então que o incauto prisioneiro reconheceo o 
desacerto de sua cond ucta ; era forçoso resignar-se 
á sorte, não murmurou, não commetteo baixesa com 
humil des rogativas, nem tambem soffreu tratamen· 
to vil. 

Com este ousado procedimento fazia-se .a revo-
lu ção no R io Grande do Norte: mas fazer, dirigir, 
e sustentar uma revolução, não h e a mesma coisa; 
para faze i-a bastará a resolução d'hum individuo, 
para dirigil-a ao fim proposto he incli spensavel o 
concurso ele 11(1uitos; a mediocridade pode arriscar os 
primeiros pas;;os, para o perfeito complemento da 
obra requ er-s~ genio . Desgraçadamente o nosso 
homem não pertencia a ess.a classe privileg iada; os 
destinos da Província estavão depositados em suas 
mãos, e ell e não percebia a importancia: impellido 
a dar o grande golpe, achava-se desvairado sem 
saber que estrada deveria seguir. Para augmento 
da incerteza . o povo permanecia iner te expectador ; 
em casos taes a inercia he agoiro sini stro . 

Não se ppde asserir, o que faria André d'Al· 
buquerque, se o novo governo da Parahiba com de-
susada rapidez não lh e enviasse cincoenta soldados 
da primeira linha commandados pelo Tenente-Co-
ronel José Peregrino, e duas peças de artilharia li-
gei ra. A forç;:t não consiste no numero: esses pou-
cos soldados valião mais do que hum exercito de es-
cravos ; o Con1mandante, que os guiav~, joven em 
idade, _era rnad uro de e 11 teud imen to ; os tres officiaes 
subalternos, que est<ivão debaixo das suas ordens, 
não lhe cediãq em patriotismo, e valor. O Capitão-
Iv16r da Cidad(j! ela Parahiba, J oão de Albuquerque-
.Mar.anll ão que desejando ser utíl á sua Patria, e ,pa-
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rentes, associou-se a esfa· expedição como volunta· 
rio, era homem de caracter firme. 

José Peregrino prevendo a urgencia do serviço, 
que delle se requeria, accelerou a . sua marcha: foi 
dírectamente a Goianinha, lugar destinado par:i o 
concurso das operações, que devião seguir-se, e avi-
·sado do que tinlrn aconti>cido, sem · hesitar partio 
para o Engenho de Belém. 

No dia subseqLrente á prisão elle alli se apre· 
sen~ou. Com este anxilio o corypheo da revolução, 
e os que por devoção, ou respeito, o havião acom-
panhado, recebêrão nova vida. O primeiro pensa-
mento foi desembaraçar-se da Guarda do Governa-
dor, fardo, que a~sás pesava: o Capitão-Mór da Pa-
rahiba foi rogado a conduzir a Pernambuco o pri-
!'lioaeiro sem perda de tempo! commissão, que elle 
desempenhou pacificamente. 

A apathia manifestada 110 interior da Provín-
cia, era ig'ual a da Capital: nenhum symptoma de 
prazer, ou desprazer, inculcava a disposição do povo -
apesar da notoriedade dos casos das duas Provín-
cias limitrophes. A guarnição compo.sta de cem ho-
mens de infanteria com officialidade correspondente, 
padecia a mesmissima enfermidade; sem director 
que os guiasse, sem ao menos hum cidadão esclare-
cido, qúe lhes apontasse as vantagens do Governo 
livre, a cura era ardua, mas não desesperada; nos , 
peitos Americanos he innato o amor da independe1~
cia, e liberdade, em huns esse afüor trasborda com 
impetuosidade, em outros desenvolve-se len~amente : 
se os habitantes do Rio Grande não mostravão-sear-
dentes sectarios das novas idéas, tambem não cor-
rião ás armas para defenderem a tyrannia, que vião 
atacada. He já melhorado o escravo, que não 
beija os ferros. 

André de Albuquerque lançan<lo mão dessa 
mesma apathia, e confiado no reforço Parahibano, 
marchou para a Capital. Ao portas lhe forão aber-
tas francamente no dia 19 de Março: o Capitão An-
tonio Oermano Cavakanti sahio-lbe ao · encontro 
com a companhia, que commandava, para offerecer-
!he os seus serviços, repetindo Vivas 4 Religião, e 



á Patria, 110 que o povo não deixou de misturar-se. 
Hrão creada logo lmma Junta Provi soria a vontade 
.de Albuqllerque combinada com a do José Peregri-
no 'decidio a escolha dos membros. Erão estes: o 
Vigc..rio da Cidade. Feliciano J osé Dome lias; o Co-
rouel de l'.vlilicias Joaquim José do' Rego Barros, o 
já mencionado Capitão Antonio Germano ; e ou-
tro Capitão Mili ciano Antonio da Rocha Bezerra: 
pessoas probas, de alguma ascendencia, mas indo-
lentes por caracter, de mui pouco saber, e arreiga-
das aos velh os usos. O André de Albuquerque es-
colhendo-a s, e compromettendo-as, lisongeou-se que 
os faria adhcrentcs á revolução, e excitaria maior 
confi ança no povo, ao mesmo tempo que havendo 
resci·vadd para si o governo das armas, podia pôr 
em obra os recursos, que esta posição lhe dava. 

Os nomead os uão recus::hão a nom eação: o po· 
der agrada ; nem farão applaudidos, uem vitupera-
dos; dirigirão-se em Corpo á Matriz, onde rendêrão 
acção de gfaças ao Todo poderoso, e foi esta .. a 
maior acção, com qne se assignalárão no curto es-
paço de tempo, em qu e figurarão. As insignias <la 
realeza desar)parecêrão por ordem particular do novo 
Governador 1pa s arm as. A Parahiba, e Pernambuco 
recebêrão co1nnrnnicação offi cial das novidades oc-
corridas . 

. Quando estas patentearão-se em Pernambuco, 
o prazer 11ão foi completo: a causa da Patria trium-
phava, mas pm dos sens filhos, em quem se con-
fiava, a tinh13- reneg ado. Os Pernambucanos ainda 
não experimeintados nas vicissitudes políticas, cus-
tavão a comprehender qne hum hom em como o 
Borges, fo sse capaz de trahir tão fundadas esperan-
ças. Os seus ami g os na impossibilidade . de o de-
fenderem, lil11itavão-se .a pranteai-o. Elle desejando 
furtar-se aos olhos de um_ povo, que cria irritado, 
pedio ao Commandante ela escolta, que o acompa-
nhava, o favpr de entrar çle noite no Redfe: duvi-
dava injustatnente da generosidade daquelle povo. 
Foi satisfeitq em seu pedido; entrou de noite, en-
controu .silencioso despreso, e ficou na fortaleza das 
Cinco Pontal) ele baixo de ch~we . ~ 



CAPITULO YIII 

O Padre José Martiniano de Alencar, e Miguel 
Joaquim Cesar são enviados secretamente ao 
Ceará, e o Padre José Jgnacio Ribeiro de. 
Abreu e Uma, aliás Roma, á Bahia-Exito in-
feliz destas duas commissões. 

O rapido progresso da revolução nos lugares já 
iüdicados não era sufficiente a apagar o fervor dos 
Patriotas de Pernambuco; suas vistas exten<lião-se 
ao bem ser ele todo o Brasil. Elles ajuizavão q~e as 

. Provindas elo Norte mais distantes do sopro em-
pestado da Corte ser ião as '· mais solicitas em res-
ponder ao grito da liberdade, e que as do Sul sc-
guírião em tempo o mesmíssimo destino; e se por 
defeito de energia, ou por outro motivo, persistissem 
immoveis, as do Norte confeeletaelas nada tinhão 
que temer. Tal. era a base do plano, para cuja exe-
cução convinha apre.ss~r o movimento na Bahia, e 
Ceará, dois pontos da maior importancia. 

Dois Ecclesiasticos forão enviados corno agen-
tes secretos a essas duas Províncias : para o Çeará 
offereceo-se hum jov.en Subdiacono . chamado J ose 
Martiniano de Alencar, que principiava a frequen· / 
tar no Seminario de Olinda o curso de Rhetorica. 
A sua offerta foi acceita por ser elle natural da 
Villa do Crato, e extremosamente amado pelo Pa-

1 • 
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rocho dessa Villa, os Parochos do sertão ti11hão 
grande influencia. Cap itão-1\'Ió r ela mesma Villa era 
hum certo Felgueiras, malfeitor cruel a quem os 
supersticiosos sertanejos reverenciavão dando-lhe o 
irrisorio titulo de manclingueiro, titulo devido á im-
punidade da sua vida infam e ; a sua casa era hum 
covil de cabras facinorosos, destrC's em commetter 
todo o genero de attentados ao mais leve aceno do 
analogo chefe, qu e os ali mentava, e protegia (Nota 
LXVII). Os Patriotas Governadores de Pernambu-
co tiverão a simplicidade de crer que ganhando-se 
hum tal individuo, ganhava-se a Província inteira do 
Ceará; e que para ganhai-o bastaria a vontade 
daquelle Parocho (Nota !.,XVIII), o qual não podia 
deixar de ceder aos conselhos, ou rogativas do sen 
predilecto. Para coadjuval·o o Governo Provisorio 
aggregou-lhe bum certo Miguel Joaquim Cesar mo-
ço, que parecia prudente, e que dizia ter algumas 
relações nos sertões cfaquella Província. A ambos 
forão danas i?or escripto as instrucções, que copia-
mos: 

« Hirão os p,atriotas fazendo a sna viagem com 
(( toda a paz, política, e cautel a, obrando por este 
« modo quando tratarem com povos, por onde pas-
« sarem ; e se acharem dispostos para a bôa causa, 
« procurarão acender ainda mais o seu patrioti:smo, 
~ mostrando-Jhes as antigas oppressões, e os bens, 
e. que nos virão de não sermos mais governados por 
< ladrões, qu1= veti.1 de fora chqpar a nossa s·1bstan-
« eia. E se acharem os povos em huma total ig-
c norancia, e abatimento, procurarão dar-llies algu· 
« mas idéas a favor da causa, e iuflammal-os: po-
« rém se ach1arem algum tenaz partidista da tyran-
" nia, não e1;itrarão com elle em disc11ssões; basta 
« que os fiquem conhecendo. Assim em direito até 
« se avistarem com o Vigario do Pon1bal (Nota 
t LXIX), elo Rual haverão noticias do estado da .Cont-
« marca do Ceará tanto do seu interior, como beira-
« mar, e ter~o notici_as do Padre Luiz José {Nota 
« LXX). Se este se tiver d~clararlo pela boa causa1 
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« hirão ter com elie, e dal!i partirá o patriota B (l) 
« pelas cabeceiras do rio do Peixe ao seu destino, 
« ficando com o"Padre Luiz José o patriota A. para 
« dahi escrever cartas e mandar papel aos seus 
« amigos do Y có. Esta:; cartas devem ser persua-
« sivas sem darem a entender qlle as pessoas, para 
« que forão dirigidas, querem a liberdade para c..s 
« não comprometter. Chegando ao Pombal, se hou-
~ ver certeza de que o Padre Luiz José não he 
« pela Patria, dahi segu irão o mesmo desti !10 ; e se 
« parecer mdhor, ambos hirão para o Crato, p<>T 
« cima. R evolucionado o Crato,. e o Ycó, tnd.nda-
« rão Jogo á Pernambuco aviso para lhe hir soccor-

ro. e estas Villas podem C?m cartas e proclama-
« ções, fazer que se lev.antem Aracaty, e Sobral, e 
« mesmo sem soccorro de Pernambuco poderão ata-
« car a vil la da Fortaleza, e destrnir o tyranno . . 
- Assignados-o Padre João Ribeiro Pessoa-Do-
« mingas José Martins. » 

Munidos tambem de cartas de recommcndação, 
puzerão-se· todos dois em caminho. O theatro onde 
o Alencar podia representar, era a sua villa natal; 
para ahi proseguio separando-se logo do seu com 
panheiro,· qu e ficou inerte .na Fazenda do Padre 
Luiz José. Chegando á casa paterna, eile contou 
misteriosamente os factos das Províncias revoltadas 
exaltando-os, e val en do-se dos meios >i.d<:quaclos para 
induzir o bom pai a fa vorecel-o no trabalho de ca· 
thechisar o temivel Ca pitão-Mor. Foi porém tudo 
em vão; a pusilanimidade excedia a predilecção. 
Aquelle Parocho, que mal entendia o seu breviario, 
e não conhecia outro objecto de culto se não o seu 
Deus, e o seu Rei, tremeo ou vindo a narração, e 
pensando unicamente 11.l salvação do· filh o, qLte já 
cria perdido, o supplicou a desistir da empresa. A 
sua voz não fo i esc utada ; o emissario resolveu ten-
tar a fortuna por si só, e foi procurar o homem, do 
qual parecia depender o destino do Ceará. 

(1) O patriota B. era o José Martiniano de Alencar, e 
o patriota A. era o Miguel Joaquim Cesar. 



Por acaso o encontrou com hum Carmelita Fr . 
Francisco de S . Mariana Pessoa (Nota LXXI), a 
quem vinha recommendado, e acestou a sua fraca 
bateria contra a grossa muralha. Bem que refor. 
çado pelo Frade que tomou parte activa no comba-
te, não pôde fazer a menor brecha i recorreo ao po-
deroso encanto das honras, e recompensas destina-
das aos libertadores da Patria; ua dura orelha do 
Felgueiras não penetrava o doce som do vocabulo 
libertador; vtlho mandão julgava que as distincções 
honorificas erão o apanagio exclusivo da prostituição. 
Depois de lon go silencio originado do desprezo, e 
não da meditação dignou-se responder que a em-
preza era pouco segura, e que por consequencia não a 
apoiaria. Senão apoia (replicou o Emissario) ao me-
nos qu~ira ter a bondade de não obstar a livre ma-
nifestação do povo. Não me opporei (certificou o 
lobo esfaimado para saciar-se no sangue da maior 
quantidade de innoc.entes ovelhas). 

Hum hl)mem atilado procederia em circumstan-
cias taes com a maxima cautela; a repugnancia vi· 
sivel do reputado arbitro da província, o seu per-
verso caracter, ensina vão a desconfiança: mas um 
collegial he ordinariamente crednlo; aquelle não sa-
h1a da regH,L commum: facilmente persuadia-se que 
com a promessa dada era senhor do campo de ba· 
tallia; contente a participou a hum seu irmão (No-
ta LXXII), e a outros amigos, com os quaes con-
certou o mqdo de revolucionar a villa. 

Gemia o Parocho com o presentimento de futu· 
ra ruína. O proximo dia santo, em que elle devia 
celebrar, foi o dia marcado para · a solemnidade da 
fosta patrio~ica. Con gregarão-se na Igreja os fieis ; 

·UO -fim da i:pissa o Alencar revestido de batina, e 
roquete, subia ao pulpito, e leu o já mencionado 
Preciso do fy.Iendonça. Os que tomavão parte no con-
certo, responderão em altas vozes aos vivas com 
que rematava aquelle escripto i os de mais baterão 
palmas~ todos retirarão-se ao adro da Igreja, arvo· 
rarão huma bandeira branca ; e .em signal de ale-
gria dispan+vão as clav.inas, que trazião. Contifiua-
vão a tripuc\iar, quando hum annuncio intempestivo 



veio perturbai-os: o Felgueiras não estava longe da 
Villa . com num~roso sequito dos seus apaniguados. 

Ninguem espera•ia a importuna visita daquelle 
índividuo, a m1::moria dos seus iníquos feitos funda-
mentava os receios. A mór parte dos impro visados 
Patriotas começou a retirar-se cabisbaixo aos escoir-
derijos das suas habitações. Debalde procurava o 
Alencar disssipar-.lhes a timide7. assegurando que 
se frJsse verdadeira a vinda do homem annunciado, 
seria para testemunhar a publica alegria, que por 
sua expressa tolerancia manifes tava-se ; poucos dei· 
xarão-se persuadir. e com simplicidade pueril en-
toarão vivas a Patria, apenas compareceu o famoso 
chefe da quadrilha, que não tardou a provar a refi-
1rnção da sua maltcia. Cem hum simples aceno 
elle impoz silencio, fez arrancar a bandeira arvorada, 
e mandou q11e se gritasse viva El-R.ei . Todos hu·-
mildemente obedecêrão, e não obstante os facinoro· 
sos agarrarão o Alencar, e tres dos seus principaes 
adherentes, os conduzirão á cadeia, ci'onde com pe-
sada corrente ao pescoço forão arrastados de prisão 
em prisão até a Capital, soffrendo tribulações, e in-
jurias por toda a viagem. O bom vigario, o Frade 
Carmelita, a pobre mãe do mesmo Alencar, e ou-
"tros, não escapárão ao furor do monstro pouco tempo 
depois. 

Assim fi nalis.ou n movi rnen to do Crato : ás de-
mais Vil!as não derão signa'l de vida. Governava 
o Ceará Manoel Ignacio de S. Paio; a sua activi-
dade redobrou-se com a noticia da visinha confla-
gração. Apezar de conhecer evidentemente que naàa 
tinha a recear dos infelizes Cearenses, seu espiri to 
era sempre agitado, colllo são os que não obrão 
rectamente. Hum pequeno traficante da Capital, 
só por ser Pernambucano, era na sua opinião hum 
subdito tão perigoso, quanto o Ouvidor da Com marca 
João Antonio de Ca rvalho, por ter tido relações de 
amizade com Domingos José Martius: a ambos fez 
prender, e transportar aos carceres de Lisboa. Não 
tendo a sua disposição força sufficiente para mar-
char contra as Províncias insurgidas contentou-se 
"de segurar a que governava, exercitando os seus pou-



tos soldados, prescreveu do ordens severas a toclos 
os Capitães mores, e desfignrando com as mais ne-
gras cores os a e tos praticados em Perm, 111 buco. 

A commissão destinada para a Bahia apresentava 
muito maiores diffi cnldades ; requeria-se por conse-
guinte na pessoa para ella nomeada dotes muito mais 
relevantes, isto he, de sprezo da vida, patriotismo 'ar-
dente, e entendimento sagaz; taes dotes possuía o 
Padre José Ignacio Ribeiro por antonomasia Roma 
(Nota LXXIII). Empregando-o naquella commis-
são, duplicada utilidade resultava: afastava-se de 
Pernambuco hum cid adão inquieto, e ambicioso, e 
se lhe collocava em huma carreira, onde se a fortu-
na o favorecesse, a sua am bic;ão satisfazia-se sem 
prejuízo, a revolução ganhava, e a nova ordem de 
coisas consolidava-se; no casv de adversidade lu-
crava-se sempre perdendo-se hum objecto de des-
confiança. 

Raciocin2jvão desta maneira os Governadores 
Provisorios, raciocínio desgraçadll.mente comrnum 
aos Governos novos; aquelles, que no principio de 
bu1na revolta são elevados aos primeiros cargos, 
crêem que se\11 o seu au xilio a machina politica 
11ão póde caminhar, reputão o commando proprie-
dade peculiar, e o receio de se verem despojados os 
induz a usar de medidas de precaução, que ÍmjJrÍ-
mem algumas vezes o cunho da nfá fé. 

Não era custoso attrahir a vontade de hum 
homem daquella tempera; com grande prazer accei-
tou a commis;são, e logo tratou de a executar. Mas 
ou fosse i n.discri pção elos com mi tentes, ou <lo com-
missario; certp he que elle achava-se ainda no Re-
cife, e já não flavia pessoa, que ignorasse o seu des-
tino . Era tanta a incuria, com que se tratavão os 
negocios de H;stado, que não obstante. a divulgação 
do segredo, divulgação, que necessariamente devia 
ou inutilizar, pu retarJar a empreza, esta nem foi 
abandonada, qem ao menos desmentida, e o que 
mais sorprehe11deo1 foi a marcha que b Emissario 
adaptou ante:; de chegar ao lugar da sua missão. 

A commarca das Alagoas em 1817 fazia parte de 
Fernan1buco; p seu augrnento em população, e fi· 
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queza, a sua grande distanci a da Capital da Pro-
víncia, a cujo Governo era ÍIJteiramente sujei ta, e 
sobre .tudo suspei ta de sed ição ãa escravatura, ti-
nhão induzido o Capitão General Caetano Pinto a 
destacar para alli huma com panhia do regimento 
de Infanteria com a re spectiva oHicialidade, e hum 
Commandante militar, que de perto valesse na ma-
nutenção da ordem, e decidisse aquelles casos, que 
demandassem prornpta so lução. Esse Commandan-
te era Antonio José Victoriano, Pernambucano, 
Tenente-Coronel de Artilharia, offici:l l probo, e não 
hospede dos conhecimentos Ja sua arma. Hum fu-
gitivo de Pernamb uco tinha-lhe narrado em termos 
vagos a revolução do Recife, e esta narração o tor-
nou irresoluto. Neste estado o encontrou o Padre 
Roma. 

Nem foi occul ta, como todos su ppunhão, e o 
proprio interesse reclamava, a par tida desse Padre; 
o seu enthusiasmo não lhe perm itti a a considera ção 
do perigo, que corria; assignalar-se era o que elle 
com s9freguidão procurava. O territorio das Alagoas 
não devia j azer na indifferença: ll mitrofe da Bahia, 
a sua insurreição faci litava a propaga ção das idéas 
republicanas, e assegurava a fronteira mais fraca de 
Pernambuco por ser a mais abandon ada. Convinha 
porém ou esperar espontanea adhesão dos Alagoenses 
ou enviar-lhes hum Agente Particul ar, e jamais 
aquelle destin ado para a Bahia; a perda do tempo 
consummido em hum lugar redundava em prejuízo 
do outro . 

1,.;oherente com os seus principios, e as instruc-
ções recebidas, que erão em substancia as mesmas 
dadas ao Al encar com di ffe rença de pessoas, e lu-
gares, o Roma decedio-se a partir para Alagoas, e 
segui o o caminho por terra . E1n todas as Villas 
por ond~ passava, não occultava o seu caracter, nem 
o fim, que se propunha; aos Parochos, e aos demais 
Sacerdotes, aconselhava que se valessem do seu 
santo ministerio para instruir os fieis no odio a Mo-
narchia; com fogosos discursos estimulava as Au-
toridades municipaes, e aos cidadãos mais conspi-
çuos1 a- manifes tarem sen timentos patrioticos; ao 
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povo animava com a lisongeira esperança de 11ão 
pagarem mais impostos, ou· tributos: na Villa de 
Serinhãem el!e mesmo apparecen no pulpito pre-
gando as vantagens da revolu~·ão . · 

D'est>arte procedendo chegou á Villa das Ala· 
goas, e dirig-io-se sem rebuço á casa do Comman-
darite Antonio José Victoriano, que benignamente 
o recebeo, e o alojou. O coração de~se C.omman-
dante era optimo; dispol-o a bem da causa republi-
cana foi materia de hum momento. Do espírito 
dos soldados não se duviàava, desconfiava-se dos dois 
officiaes, que os commandavãu, porqne erão pessi:. 
mos Portu guezes: os malvados porém sabem disfar-
çar a perficlia com o nrnnto da honestidade, e apre-
goar-se filhos ela Patria para poderem a salvamento 
executar o parricidio, que m,editão. Aqnelles dois 
officiaes suspeitando a di sposição dos soldados, tran-
sformarão-se de repente em Patriotas, procurarão ri-
valisar em zelo, e forão os primeiros a entoar can-
tices á liberd il.de, e a rasgar a bandeira Real. 

O Roma exultando de ver realisada felizmente 
huma parte qa sua commissão, mais intrepido mos-
tra-se. Passou tres dias naquella villa, e não forão 
dias de ociq. Retrodeceo á Maceió, onde fretou 
huma balsa, 'la qual embarcou-se para a Bahia com 
htím seu pequeno filho, que o acompanhava: o desejo 
de chegar mais velozme11te o induzia a partir por 
mar, como desde o principio deveria ter feito . 

Ruma das embarcações, que no primeiro dia 
da insurreição no Recife acolheo os Portuguezes, te-
mendo ser assaltada, ou impedida, fez-se immedia~ 
tamente á vela em direitura a Bahia transportando 
os que ne!la se havião refugiado (Nota LXXIV), 
Os passageiros, logo que alli desembarcárão, apre-
sen tarão·se ap Conde dos Arcos, Governador da Pro-
víncia . (Nota LXXV) . Por elles informado do esta-
do, em que fi1:ava Pernambuco, bem que~ informação 
recebida não fosse clara, e precisa, provindo de ho-
mens, que p9uco tinhão visto, todavia em sua extre-
mosa anciedade aquelle Governador começou a pre- · 
parar-se não só para resistir a torrente, que o amea-
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çava, como para a dissipar completamente, se fosse 
possivel. 

Novos emigrados Portuguezes vierão adiantar-
lhe as noticias já dadas, especificar os acontecimen-
tos, e denunciar a vinda proxima do mencionado 
Roma, o qual, (dizião elles) contava com grande nu-
mero de sequazes Bahianos . . Não era falso que exis-
tissem na Bahia Brasileiros de princi pios republica~ 
nos, e que vissem com pezar a dominação ainda 
conservada pelo Rei de Portugal (Nota LXXVI) : 
mas nem o seu numero era grande, como se sup.-
punha, nem a energia dos caracteres individuaes cor-
respondia aos desejos nutridos. Huns, empregados 
em differentes repartições, e occupando postos van-
tajosos nas milícias, serião promptos a insurgir-se, 
se nenhum risco temessem, outros, molles proprie-
tarios, servirião somente para fazer echo a qualqtter 
intrepido venturoso. 

O Conde dos Arcos bem os conhecia, e nem 
ignorava os nomei; dos que pertencião á Sociedade 
Maçonic.a (Nota LXXVII); podia valendo-se da lei 
dé sangtte, que estava em vigor, anniquillal-os : mas 
dotado de sagacidade não deixava de perceber qu!! 
medidas rigorosas inopportunas augmentão o mal em 
vez de diminuil-o. Vigilante policia ~obre os passos 
de cada hum foi, quanto no . principio adoptou, fazen-
do saber a todos e em particular que assim obrava 
por commiseração, a qual cessaria ao menor symp-
toma de conducta equivoca, e que esta arrastaria a 
perda inevitavel de suas pessoas, familia, e bens. 
Assegurou-se da fid elidade da tropa mimoseando-a 
com elogios ; pr)r todo o litoral contiguo á Capital 
destacou patrulhas, para qne examinassem cuidado'-
samente as pessoas que ahi a bordassem ; e .fazendo 
dar os signaes distincti vos do Roma, ordenou que 
apenas comparecesse, o prendessem. Em falta de 
embarcação de guerra, armou com a maior presteza 
aquellas de commercio mais adaptadas a fim de 
bitem bloquear o porto do Recife-. 

. Em quanto assim preparava-se a garrotear a 
nasçent<;: liberdadé de Pernambuco, não descuidou-se 
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de fazer alli espalhar a segninte Proclamação cou-
tando dividir os animos: 

« Pernambucanos honrados, que detestais os 
« crimes de vossos indignos Patriotas! Por fami-
~ lias fugidas ao poder insttpportavel dos rebeldes 
« consta que_ o theatro, onde brilhara a fidelidade 
~ de Fernandes Vieira, Henrique Dias, e outros 
« cujos nomes a historia tem escri-pto na mesma li-
" 'nha elos heroes, está mudado em covil ele mons-
« tros infieis, e revoltados!! E porque vossos fin-
« g-idos Chefes até vos mentírão, quando commet-
« têrão a horrenda perfídia de desacreditar os habi· 
< tantes desta Capitania, de que tenho a honra de 
« ser o Governador, e o amigo, he meu primeiro 
« dever assegurar-vos que a divisa dos Bahianos 
4: he fidelidade ao mais querido dos Reis-e que 
4' cada -soldado da Bahia será hum Scipião ao vosso 
« lado, assim que tiver ordem_ para vingar a afronta 
« perpetrada contra o Soberano, que em sen cora-
« ção adorão l, cuja mão sempre liberal ; e bem fa. 
« zeja, tiverã1o a honra de beijar em seu Paiz _ natal 
« primeiro qtte os outros Vassallos do Brasil, e de 
« quem tocloi; te~10s recebido tantas provas de ge-
« nerosidade, e de amor. Bahia ~l de Março de 
• 1817. Conde dos Arco& » 

Esta lin~~uagem parecení. moderada em confron-
tação de outras producções, que o me51110 Guverna-
dor ousou publicar, quando presentio a instabilidade 
da causa ab1~açada por Pernambuco, e sobre tudo 
quando confipnou-se na opinião deshonrosa, que for-
mava do can,1cter do povo da Provincfa, sobre a qual 
imperava. · J ~i os Pernambucanos principiavão a con-
ceder igual opinião, remettendo clandestinamente á 
Bahia esta P~oclamação : 

« Denodados Patriotas Bahianos, já sabeis o 
« resultado do faustissimo dia 6 de Março; já o sa-
« heis, e ainda hesitais ! ! Será possi vel, caros Ir-
" mãos, que :;i.s insulsas ameaças, e vans bravatas 
« do futil General, que vos governa, vos fação re-
« cuar do caminho da honra, que intrepidamente 
» trilhaveis? Nós não o cremos: vosso caracter, 
« vossas viit1,tdes são assás r10torias. l3ahianos, o~ 



« vossos interesses são estrictamente ligados corri 
« os de Pernambuco, com os do Brasil inteiro. O 
« grande interesse da independencia, e liberdade, 
« he, quem nos convida ; para obtel-o nenhum sa-
« crificio deve custar. Unamo-nos em hum só cor-
« po, e os despostas tremerão; unidos teremos força, 
« a .força he o unico ídolo, que os tyranos respeitão ! 
« separados, a mão de ferro, que até hoje tem pe-
« sado sobre nós, mais desapiedada se mostrará. 
t Viva a União, Viva a independencia, e liberdade 
« do Brasil (Nota LXXVIII) . 

Cegamente navegava o Roma presumindo en-' 
contrar nos Bahianos a mesma disposição liberal, 
que havia observado por todos os lugares, por onde 
passara. Elle tinha sempre ouvido fallat com defe-
rencia das personagens, que trabalhavão alli na re-
generação do Brasil, e pouco, ou nenhum apreço 
fazia do Conde dos Arcos, que mais dedicava-se, aos 
passatempos feminiz, do que aos negocios de Estado. 
A balsa, em que embarcou-se, distinguia-se, como 
todas as outras de Pernambuco, pela forma da vela; 
este distinctivo em tal occasião o atraiçoava, qual~ 
quer que apparecesse no litoral da Bahia, não podia 
deixar de excitar suspeita, ser sujeita á rigorosa 
busca. Outra circumstancia particular concorreo a 
fixar ainda mais a attenção : a patrulha collocada 
fia barra da Itapoan vio bordejar aquella balsa na 
tarde do dia 26 de Março hesitando em aproximar-se 
á terra. . A esta vista os soldados puzerão-se alerta, 
e ao escurecer da noite quando aquella dava fondo 
elles a invadirão, apoderarão-se dos individuós, que' 
ahi encon trárão, e os levárão á cadêa da CidaJe 
(Nota LXXIX) 

Conheceo-se logo ser hnm dos presos o Roma ; _ 
Ol'! emigrados, que corrêrão a visitai-o alegremente 
testificavão ser aquelle o mesmíssimo Enviado de 
Pernambuco. Essa inesperada prisão fez tremer os 
Bahianos, que dizião-se d'antes amigos da republica 
julgando que fossem apprehendidas algumas cartas, 
que os compromettessem : ignoravão que o infeliz 
Enviado no momento, em que vio a patrulha. tev.~ 



bastante presença de espirito, e caridade, para lançai: 
ao mar todos os papeis, que trazia. 

Preoccupado de terror aquelles liberae11 em \·ez 
de concertarem hum rompimento instantaneo, que 
subtrahindo o Paiz ao nefando jugo, livrasse tão 
bem a victima, que hia ao sacrifício ; de contrario, 
os que erão empregados civis, e militares, lançarão-se 
aos pés do Conde dos Arcos, affiançanclo-lhe extre-
mosa devoção ao mais querido dos Reis, e os que 
nenhum emprego exercitavão; e possuião casas de 
campo, para ahi mudos voltarão, e quêdos permane-
cêrão. 

O astuto Governador deleitava-se com tanta co-
bardia ; era visível a indifferença do povo, a qual 
dava-lhe azo a obrar impunemente. Sem esperar 
as ordens do Ministerio do Rio de Janeiro, . de moto 
proprio clle erigio o horrido tribunal militar, onde 
innocentes, e cttlpados não recebem jamais outra 
:ientença senão a de morte em consequencia da p0s-
tergação das ~eis, e formas judiciaes. Perante este 
tribunal presiqido pelo mesmo Conde dos Arcos compa-
receo algema~o o pretendido reo; a sua coragem real-
çou-se á med1c1a do perigo. Elle principiou protes-
tando contra a incompetencia do tribunal, que se 
arrógava o direito de julgal-o; declarou o seu nome, 
e patria ; e interrogado, sobre o motivo da sua vin-
da á Bahia, declarou sem faltar a verdade que vinha 
tratar do livn~mento de hum dos seus filhos Capi-
tão de Artilh:,uia, que por delicto de resistencia á 
justiça fora remettido preso de Pernambuco para 
aquella Cidad~ pouco tempo antes da revolução (Nota 
I-(XXX). Instado que declarasse se conhecia as-pes· 
soas da Bahia, para quem trazia cartas, e a razão 
porque as lapçara ao mar, como depunhão os sol· 
dados que o prendêrão : respondeo negando o facto 
para inteira Fonfusão de alguns militares alli pre-
sentes como seus j uizes dos quaes a consciencia não 
devia estar tq:u1quilla. 

Era de 1~enhum valor a negativa, com que o 
desgraçado S6~ escudava: os Portuguezes emigrados 
o accusavão como hum dos principaes revolucio-
narias· de Pernambuco, aprese ntando em testem\\· 



nho a lista dos nomes dos eleitores do- Governo 
Provisorio, na qual o accusado figurava. Menor in-
dicio he mais que sufficiente para conduzir ao ul-
timo supplicio, quem he julgado em commissão mi-
litar : os votos por tanto farão concordes sobre a 
pena capital. 

O Roma ouvio a sentença sem mudar de cor: 
encarando com fronte altiva os ferozes algozes, pa-
receo annunciar-lhes em tom profetice que bem cedo 
seria vingado . Transferido ao Oratorio da Cadêa, 
recebeo com edificação exemplar os soccorros da 
Religião . Tres dias não erão passados depois da 
sua fatal chegada, e ja elle não existia ! Com se-
guro passo, sem pronunciar queixa contra pessoa al-
guma, communicando familiarmente com os Eccle-
siasticos, que o rodeavão, caminhou para o campo 
de Sant'Anna; onde chegando, rogou aos soldados, 
apontando-lhes o peito, que lhe poupassem as ago-
nias da morte . Os Bahianos virão, como morre o 
líomem livre ; a lição devia ficar-lhes impressa. 



CAPITULO IX 

1 

O Governador Caetano Pinto, e sua familia são 
remettidos para o Rio de Janeiro. Seu desti-
no naquella cidade, e bem assim dos que o 
conduzirão - Resolução do Governo Provisorio 
sobre os naturaes de Portugal -Antonio Gon-
çalves da Cruz he mandado ·em commissão 
aos Estados-Unidos, e o capitão José de Bar-
ros Falcão á 11ha de Fernando.- -Hum certo 
Kesner, qegociante inglez, parte para Londres 
levando liespachos, e credenciaes do novo Go-
verno d~ Pernambuco para Hipolito José da 
Costa, brasiléiro, que alli residla.-0 Consut 
de 1 nglatcrra em Pernambuco requer ao mesmo 
Governo de Pernambuco a faculdade para con-
tinuar a exercer as funcções do seu cargo, o 
que sem ~mpedimento obteve. - Hum novo laço, 
e bandeira nacional he adoptado. 

Os assig11a11tes da Capitulação do Brum havião 
previsto qúe a detenção de hum homem na mesma 
Provincia, que por muitos annos governára com do-
çura, seria impolitica, e' perigosa j pois que podia a 
sua presença despertar velhas sympathias, excitar a 
commiseraçãc>, affecto inato nos peitos Brasileiros, 
quando trata"se de inimigo prostrado, e fa,·orecer 
talvez o SêU livramento com grave damno da causa 
publica. Fot portanto o artigo 3. 0 daquella Capi· 
tulação fielmente executado. 

Pensavão todos que navio extrangeiro seria des-
tinado para ;:i.quelle i.rai:isporte: no P?rto existião al-
guns, dos qupes os Capitães voluntariamente se en-
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ca.rre_garião de desempenha r com lealdade a cotn· 
1111ssao, q Lte se lhes desse, sem com promettimen to. 
Embarcação ele propriedade Pernambucana, além da 
perda do capital por dever suppor-se embargo do Go · 
verno do .Rio de Janeiro, quando ahi d és se fundo 
corria muito maior risco, is to he, a privação da li-
berdade de to-la a tripulação por ser considerada 
como involvida no crime atroz de alta traição. 

·Parece incrivel que não occorresse tão obvia 
consideração aos membros do Governo Provisorio; 
elles mandárão qtte com celeridade se apparelhasse 
huma sumaca de Pernambuco, e que fosse confiada 
;:i dois jovens patriotas, prohibindo-lhes rigorosa-
mente de entrar em outro porto, que não fosse o 
do Ri.o de J aneiro, onde deixárão ,desembarcar o 
Governador prisioneiro. Este com hum filho, hum 
capellão, e hum criado, cinco dias depois da capitula-
ção sahio da fortaleza, acompanhado por hum só 
official, e embarcou-se de dia na des tinada sumaca 
com o respeito devido ú desgraça. Seu embarque 
não excitou nem lagrimas, nem escarneo. 

Os dois referidos mancebos ambicionando o 
serviço da Patria, acceitárão o encargo alegremen-
te. Velejârão com vento fresco, e em poucos dias 
avistárão a barra do Rio de J aneiro. Foi particu-
larmente nesta occasíão que <lerão prova ou ele des-
timido caracter, ou de aliem1ção mental : os. seus 
compatriotas havião proscripto a bandeira Real, 
elles reputárão huma indig nidade arvoral-a, bem 
que a esse respeito o Governo nenhuma ordem 
lhes tivesse dado, e entrárão naquelle porto com 
a bandeira branca provisoriamente adoptada. Em 
..;1ão da fortaleza da San ta Cruz, que reconheceo a 
embarcação, se lhes intimou que a abaixassem, .elles 
proseguirão até que um tiro de peça com bala os 
obrigou a ceder, e dar fundo ao pé da mesma for-
taleza . · 

Immediatamente rondas em escaleres em torno 
aquella embarcação impedirão-lhe a communicação · 
com a terra : más tão estrondoso tinha sido o facto, 
que em hum instante voou de boca em boca . . Já a 
l}otiçia da reyolu~ão de :Pern~pnbuco tin4a sido a.lli 
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divulgada por hum mercante de Maceió, que não 
sabendo dar a razão da novidade fôra reputado im. 
postor, e como suspeito encarcerado : ora desengana-
rão-se todos, e em huns o terror diEfundio-se, outros 
conceberão esperanças de melhor porvir, e em geral 
suscitarão-se confusão, e receio. O malfadado Cae-
tano Pmto, e sua familia, foi recolhido á prisão da 
Ilha das Cobras, sem que se lhe perm~ttisse a graça 
de fallar ao menos a hum dos Ministros de Estado, 
como requeri a. Os dois mancebos, que dirigirão a 
embarcação, tambem o acompanhárão á mesma Ilha, 
onde forão muito mais maltratados (Nota LXXXI). 

Na fortal eza do Brum tinhão ficado encerrados 
desde o dia da capitulação os Marechaes José Ro-
berto Pereira, e Gonçalo Marinho de Castro, o Bri-
gadeiro Commandante do Regimento de Infantaria 
Luiz Antonio Salazar com hum dos seus filhos Ca-
pitão do mesmo Regimento, e o Sargento mór de 
Artilharia Vf ctoriano José Marinho, dispostos a par-
tilhar a sorte do Governador prisioneiro. Ajustiça 
exigia que a permissão concedida a esse de sahir da 
Província at1rangesse as demais pessoas do seu se-
qui to; o art. 3.0 da capitulação não offerecia duvida 
a este respçito : mas o Governo Provisorio crêo 
acertado retiel-os como represalia a qualquer atten-
tado do Ministeiio do Rio de Janeiro contia as 
pessoas dos Pernambucanos que alli se achavão. 

Embarcado o Governador, todos aquelles presos 
forão transf1::riclos para a fortaleza das Cinco-Pontas, 
e guardado~; com sentinella á vista. A fortuna he 
caprichosa : doerão-se então aqltelles individuos de 
não se lhes permittir acompanhar o Governador, 
como preter+dião; pouco tempo depois considera vão 
essa mesma negativa como hum alto favor, . Se ti-
vessem parpdo, receberião sem duvida _no Rio de 
Janeiro tratamento igual ao do infeliz, a quem ha-
vião , precip~tado; permanecendo presos em Pernam-
buco, poder~o proclamar-se martyres da realeza, e 
desta obter exhuberantes mercês. 

O mesmo sentimento preventivo deu origem 
ao seguiu te decreto : 

• Send9 muito conforme ás regras de pruden: 
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« eia principalmente no estaJo actual das coisas o 
« não permittir-se indistinctamente a sahida de bra· 
« ços, e fundos, que debilitem a causa da Patria, e 
« convindo manter garantia solida contra as invasões 
« que a Corte do Rio de Janeiro haja de fazer ás 
« pessoas, e bens dos patriotas d'este Estado, que 
« se a chão nos domínios da dita Corte, ou nelles 
« tiverem fundos; Decreta o Governo Provisorio, e 
« tem decretado : 

« 1. 0 Nenhum habitante d'este Estado poderá 
« delle sahir sem permissão do Governo, á cuja dis-
« cripção fica o permittir, ou não a dita sabida. 

« 2. 0 A permissão será supplicada pela 5ecre-
« taria do Governo, e huma vez concedida reque -
« r'er-se-ha pela do expediente o preciso despacho, 
« observando as formas legaes. 

« 3,o A todos, que sem ordem se ausentarem, 
« sequestrar-se-hão todos os bens, que possuírem, os 
« quaes serão inventariados, e entregues á Com-
« missãb, que o Governo nomear para a sua admi-
« nistração. -

« 4. 0 Os rendimentos elos ditos bens durante o 
« sequestro, se não yoltarem dentro de hum anno, 
« serão applicados para a defesa do Estado, e com 
« elles entrará a Comrnissão para o Erario na for-
« ma das rendas publicas. -

« 5.0 Os patriotas, a quem o Governo nomear 
« para a predita Commissão, a exercitarão, em quanto 
« se não ordenar o contrario. 

« 6.0 Toda a propri edade do governo Portu-
« guez, que se averiguar existir neste Estado, he 
« igualmente embargada para a segurança da pro-

priedade dos no~sos patriotas, que haja de ser 
« embargada pelo Governo Portnguez. -

« 7.0 Para se vir no conhecimento das ditas pro-
« priedades, se receberão na Contadoria do Erario 
« as declarações juradas dos patriotas, em cujo poder 
« se acharem, com a comminação ela pena do tres-
« dobro contra os que occultarem a verdade, meta-
" de para o denunciante, e metade para o Fisco do 
e Estado. 

i 8, ~ As declara9ões ciev<;rão ser feitas no pra-
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4: zo de 15 dias depois da publicação deste, findos 
. « os quaes· não servirão mais para relevar a pena 

« incursa. 
« 9.0 As denuncias serão recebidas na Secretaria 

« do Expediente, e para a sua devida verificação 
< seguir-se-hão os meios de direito. 

« lU. O embargo durará somente em quanto o 
« Governo Portug~1ez não mostrar que adopta me-
< <lidas de liberdade, e boa fé, isentando de restric-
« ções as propriedades dos nossos patriotas. 

« 11. A administração das propriedades embar-
« gadas aos Vassalos Portuguezes, e a applicação 
« dos seus rendimentos serão determinadas na forma 
• dos arti;;os 3, e 4 do presente Decreto. 

« 12 Os rendimentos provenientes de interesses, 
• que os Vassallos Portuguezes possão ter em na-
« vios, não são comprehendidos no art. 4 por fica 
« rem perteilcendo em .beneficio da navegação a seus 
e proprietarios, » 

Este D~creto patentêa a confusão do poder: no 
vago das fo~zes percebe-se que elle tinha por fim 
não só obrigar os Portuguezes emigrados a volta-
rem para a~ suas residencias, corno forçar á perma-
nencia os que ainda continuavão a residir. Me-
dida injusta; e impolitica; os emigrados pela sua co-
bardia erão merecedores de despreso, e não rle ad io, 
a sua acqui ~;ição pouco interessava, ou para melhor 
dizer, não d(l via ser procurada; e os seus bens legiti -
mamente pqssuidos não podião ser-lhes extorqmdos 
sem violaçãp do direito sagrado de propriedade: os 
que permanecião na Proviucia, se por convicção lia. 
vião abraça~o a causa patríotica, não se ausentarião, 
e se fizessem o contrario, davão indicio de senti-
mento ou tímido, ou hostil : retel-os por força era 
querer nutr~r inimigos internos, que são muito mais 
perigosos dq que os externos. 

Daqui proveio a opinião, que os ' Portuguezes 
descontente~ concêberão, e surdamente propagavão 
que o Governo Provisorio intencionava assassi'nal-os, 
e empossar-se das suas riquezas, opinião, que a huns 
inflamava, a outros aterrava, e em ambos os casos 
era assás d(1mnosa. Os Patriotas tarde desen~an~-
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conducta generosissima, que com elles tinha- sido 

' praticada, não valia; em continuos remorsos não 
podião crêr naquillo, de que erão incapazes, descon-
fiavão da mesma generosidade; e vendo destruido o 
antigo senhorio, procuravão com a deserção furtar-se 
ao que chamavão humilhação. Franquear passa-
porte a todos, que o requeressem, e velc.r com cui-
dado sobre aquelles, que não se retirassem, era o ex-
pediente mais justo, e seguro, que a politica acon-
selhava. 

Hum povo insurgido que ambiciona figurar 
comu Nação soberana, e independente, trata de ser 
reconhecido comu tal pelas demais Nações já cons-
tituidas: o reconhecimento sancionando a insurrei· 
ção, presta consideração, -e força ao Governo, faz 
menos atrevidas as facções intestinas, e dá lugar a 
esperar auxilio, e protecção contra a i11justa aggres, 
são. Seja porém qual for -o motivo da: insurreição, 
o povo, que a ella recorre, lisongear-se-ha, em vão 
de obter o desejado reconhecimento, se por esforços 
energicos, e repetidos, não se mostra digno. As na· 
ções, como os inclividuos sensatos, não entrão em es-
peculações, onde ha risco de perda, e nenhum lucro. 

Pernambuco illudia-se, quando na combinação 
dos seus planos contava com o apoio decisivo da-
quelles Governos, que professavão maximas libe· 

_ raes, pdncipalmente o dos Bstarlos Unidos da Ame-
rica do Norte. O espirita desta nação he merc:rntil; 
os mercantes são avaros; o seu Governo he tanto 
livre, quanto prudente; cordialmente saudará os 
opprimiclos, que - esmagão os oppressores: porque 
está certo que mais ganhará no commercio. _ Porém-
durante a luta, se esta não he disputaria com igual 
valor da parte dos opprir~1idos, seguirá o trilho da_s 
outras· nações; o temor do con1promettimento o 
tornará surdo, e nem auxílio algum offerec;erá di-
rectamente tendo muito menos liberdade do que os 
Monarc111as absolutos na applicação dos dinheiros . 
publicos i 

. Por .essa illusão foi despachado immediatamente 
para os Estados Unidos hum Agente Diplo111atico 
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na qualidade de Encarregado de Negocios : a esco· 
lha recahio em Antonio Gonçalves da Cruz . Este 
Pernambucano tinha viajado na Europa, e possuia 
consideravel fortuna; a sua casa era o receptaculo 
dos Brasileiros mais conspícuos attrahidos pela sua 
affabilidade, e maneira livre de pensar. Os Portu. 
guezes somente por esta razão o detestavão, e como 
hum dos maiores revolucionarios o apontavão. 
Crescendo o ciume, e continuando a maleclicencia, 
elle não prevendo hum futuro menos doloroso, de-
sejando subtrahir-se em tempo á perseguição, havia 
vendido poucos dias antes da revolução todos os 
seus bens, requerido, e obtido passaporte para Nova-
York, onde pretendia fixar-se. Apezar desta pru-
dente conducta, o Governo deposto tinha ordenado 
a sua prisão. 

Ora em yez de partir como simples particular 
partio com o caracter publico ; o accompanhárão os 
vq_tos dos se1os concidadãos pelo bom exito da mis-
são. Alem ,do objecto primario, de que tinha sido 
incumbido, i ~ to be, o reconhecimento formal da nova 
republica (Nota LXXXII), o Governo Provisorio em 
suas instrucções lhe prescrevia que empenhasse ai· 
guns officia~~s Francezes emigrados, a virem servir 
em Pernambuco, comprasse armamento, e petrecbos 
de guerra, p.e que muito se necessitava, e que fi. 
zesse quant9 antes transportar tudo ao porto do 
Recife, ou a algum outro das Províncias limítrofes 
no caso de bloqueio; e para que mais expeditamente 
effeituasse a commissão, deo-lhe trinta contos de 
réis. 

Contemporaneamente embarcava-se para Ingla-
terra hum Cf;!rto Kesner, negociante Inglez estabe-
lecido no R~cife ; era honesto o seu caracter, suas 
ideas ajustadas. Os membros do Governo Proviso-
rio o respeit,a vão, e resolverão fazei-o portador de 
despachos piàra Hipolito José da Costa, Brasileiro1 

que ha muitos annos residia em Londres, e que 
consagrava a sua vida ao melhoramento da especie 
humana, illuminando-a com os seus escriptos scien-
tificos. D6n,1ingos José Martins alli o conheceo, e 
não deixava jamais de consultal-o, e participar-lhe 
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o andamento do Brasil. Os Patriotas Governadores 
escreverão-lhe para ql1e acceitasse o cargo, que elles 
lhe offerecião, de Ministro Plenipotenciario da repu-
blica junta a Stta Magestade Britanica, e que por 
consequencia advogasse a causa da insurreição, e 
dispozesse a nação Ingleza, e o seu Governo a fa-
vorecel-a (LXXXIII). ' 

Um facto inesperado pareceo lisongear os Pa-
triotas a esse respeito, João Lempriere, Consul da 
mesma Nação Ingleza em Pernambuco,- veio espon-
taneamente cinco dias depois da revolução requerer 
ao Governo Provisorio a faculdade de çon tin uar no 
exercício das suas funcções. A resposta foi-lhe com-
municada nestes termos : 

« O Governo Provisorio vos participa que fica 
« certo da genuidade dos títulos, que hoje lhe apre-
« sentastes em virtude dos quaes servíeis o empre-
« go de Consul da Nação Britanica neste Estado, 
« outr'ora Capitania, e vos annuncia que podeis 
« continuar da mesma forma, e maneira com que o 
« exercíeis perante o extincto Governo. huma vez 
( que tenhais o devido cumpra-se, para o que nos 
• remettereis os ditos títulos em offit:- io vosso. Casa 
« do Governo 11 de Março de 1817 -Senhor João 
« Lem priere- Miguel Joaquim de Almeida, e Cas-
( tro. » Com igual promptidão o mencionado Ccm-
sul solicitou, e obteve o exigido cumpra-se. 

Hum Consul devendo occu par-se sornen te em 
promover e defendú <'> commercio da sua Nação, e 
em falta de Agente diplomatico reclamar a pro-
tecção legal das pessoas, e propriedades daquelles 
dos seus compatriotas, que transitão, ou re~idem no 
Jogar, onde elle he reconhecido; podia o Lempriere 
continuar a exercer esses deveres tacitaniente, sem 
qne dahi resultasse vantagem, ou desvant..tgem á 
causa patriotica. A sua pressa em requerer o Exe-
quatur de hum titulo, que já possuía, e que nin-
guem lhe dis.putava, se m esperar as ordens do seu 
Governo, foi inco11sideracla. Requerer · presuppõe 
faculdade de conceder; quem goza desta faculdade 
ampla em materia civil, e politica he livre, e inde· 
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pendente, attributos, que com o acto apontado esse 
Consul parecia reconhecer no Governo Provisório. 

O Embaixador Portuguez, que então achava-se 
em Londres, mais reforçou as suas declamações 

. contra a chamada voragem revolucionaria, e pedio 
ao Governo Inglez publica satisfação da offensa que 
dizia haver recebido seu Arno com o procedimento 
daquelle empregado.. O ministerio ele Lord Castel-
Raigh facilmente prestava-se aos orgãos do despo-
tismo. Demais, a revolução malogrou-se, a republica 
desappareceo, quando menos esperava-se, e o Lem-
priere foi dimittido (Nota LXXXIV). . 

Outra Commissão de importancia foi ordenada 
naquelle tempo·. A Ilha de Fernando, bem que in-
significante pela sua pequenez, e aridez do seu solo, 
não deixou de merecer serr.pre a attenção do Go-
verno Portuguez por ser um ponto, que possuído 
por Nação extrangeira -podia tornar-se perigoso á 
segurança d ~> litoral do Brasil. Produziudo escas-
samente os generos de primeira necessidade, não 
convidou des1,le o principio da sua descuberta o es-
tabelecimento, de colon os; foi ao depois por. ordem 
Soberana vedado o ingresso alli ao sexo feminino, 
e e:Xclusiva1111,~ 11te ficou reservada para lugar de des-
terro dos delinquentes processados, e daq11elies, que 
tinhão a desgraça de Í:?correr no odio dos Capitães 
Generaes de Pernambuco, os quaes sobre elle ex-
tendião a sua jurisdicção. Nenhuma embarcação 
podia abord ~l-a; o temor da fuga dos degredados 
requeria esta severidade. Era fortificada, e provista 
dos petrecho$ de guerra necess;:irios para repellir 
hum ataque improvi so : a sua guarnição compu-
nha-se de ce\n Artilheiros com tres officiaes; o mais 
graduado, que de oràinario era Capitão, tornava o 
com mando g r: ra 1 tem porario. Cada anno essa guar-
nição era re11dida por um numero igu al de soldados 
enviados dos regimentos de Pernam'buco. A quan-
tidade dos degradados variava: elles ocCUJ?avão-se 
na cultura dFt pouca terra . 

Pela revolu ção ficava toda aquella gente ex• 
posta aos c;::i.prichos do miui ster io do Rio de Janei-
ro, e tamberµ á fome, se a seu respeito não Ee to-
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masse prompta resolução, pois que com a guarnição 
annual erão remettidos os alimentos corresponden-
tes. A Republica necessitava de braços , e nenhuns 
rnais devotos serião do que esses que hião ser sal-
vos por um acto particular de zêlo. Conseqt1ente-
mente dois grandes barcos forão apar_elhados com a 
maior brevidade, que o tempo permittia, e o Capi-
tão José de Barros Falcão teve ordem de embàr-
car-se em hum delles, e dirigir-se áquella Ilha, onde 
apenas abordasse, devia proclamar livre passagem 
a toda guarniçãc\ e praças, transportar coní sigo 
quanto coubesse nas embarcações, e o resto initu-
lisar inteiramente. O Capitão Barros Falcão não 
sabia recusar-se ao serviço, partio irnmediatamente. 
O exito dessa commissão, como das duas antece-
dentes, em seu competente lugar será referido 
(Nota LXXXV). 

A precipitação havendo abatido de hum golpe 
todos os signaes da realeza, os quaes abstràctamen-
te nada influem sobre a essencia das coisas, era na-
tural que outros característicos os substituíssem. A 
rretenção á Soberania demandt. va nova bandeira, 
e novo laço nacional ; assim foi decretado. Erão 
azul, e branco as cures ta nto do laço, quanto da ban-
defra: esta dividid a horisontalmente em duas partes 
iguaes pelas duas mencionadas cores, continha no 
meio da parte branca huma Cruz vermelha indican-
do set o Brasil consagrado a aquelle precioso stigma 
da humana redempção, ua outra parte apparecia re-
camado o Sol em todo o seu esplendor, como cons-
tau temente mostra-se na região Equatorial, e ro-
deado de tres estrellas, símbolo das Próvincias in-
surgidas (Nota LXXXVI). 

A prom ptadas as bandeiras necessarias, foi de-
terminado o dia para a benção, e consignação aos 
r~spectivos regimentos. Era o dia 21 de Março, e 
foi o campo do Erario o lugar escolhido para a so-
lemnidade deste acto religioso político. Alli as 8 
horas da manhã achava-se já desfilada toda a tropa 
de primeira linha, e milícias, com a musica em · 
frente, que por intervallos fazia-se ouvir; no centro 
go campo tinha sid9 erecto 4um decoroso altar1 
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sobre o qual collocarão-se as bandeiras. O altar es-
tava voltado ao Oriente; o Sol reflectindo sobre 
elle os seus luminosos raios, parecia ensinar aos cir-
cumstantes a recorrer ao verdadeiro Sol de Justiça, 
cFonde provem o unico seguro auxilio. Ao pé do 
altar com devota compostura estava o Deão da Ca-
th edra l re vestido dos paramentos sagrados, e assis-
ti do pdo Clero da Parochia ele S. Antonio em so-
brepeliz ; elo lado do Evangelho comparecião os 
cinco membros do Governo Provisorio com a (ama-
ra do Recife : a multidão elo povo occupava o resto 
da superfície. 

Recitadas as preces, que o ritual Romano pres-
creve para aquell a ceremonia, o Deão alçou huma 
das bandeiras, e dirigindo-se aos soldados fallou-lhes 
deste modo: 

« In hoc signo vinces . O nos~o pai, que está 
« nos Céos, creou li vres todos os homens ; o espi· 
« rito das trevas introduzia gaz infernal na alma 
« dos mal vac}os: estes li gá rão os braços dos seus 

irmãos, an parão-se de azorrague, e chamarão-se 
« Príncipes absolutos, Desde então a creatura não 
« pôde mais erg uer as mãos ao Firmamento para 
« supplicar o Creador, a sua face contristada abai-
'S xou-se á t~rra, chorou. O scelerado manifestou 
« desde o principio a reprovada sua origem, e aber-
« tamente mostrou que era filho de Satanar.: reu-
« nindo a hypocresia á iniquidade occultou debaixo 
« de huma Co1ôa a marca de Caim impressa sobre 
« a sua fron te, ung io com o santo Ch risma os se us 
« cabelos, e disse: Eu venho da parte de Deus. 
« Blasphemia ! O Senhor fallou a Samuel: Esta será 
» a razão do Rei : se apoderará dos vossos filhos , e 
« filhas, dos vossos campus, das vossas lavoiras; e 
« accrescentqu : hum dia vós gritareis por causa do 
" vosso rei, e eu não vos úavirei porque o tendes 
« eleito. Os escravos voluntarias pesão ao mundo, 
« e a Deos . Nós não elegeremos Principe, nós o 
« combaterer,nos, o perseguiremos até que entre no 
« Inferno, dqnde o antigo inimigo do genero hu-
« mano o extrabio. Se as Províncias deste vasto 

continent~ yos ;:i.bandonarem, (o que o Omnipo-
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« tente não- pennitta) será inteira a vossa gloria ; 
• inteira a infamia dos cobardes, que vos abando-
« nárão, e quando nos inexcruta veis arcanos da Pro-
« videncia fosse decretado que succumbissemos, será 
« esplendido .o nosso sepulchro, . por que ultimos ce- · 
« demos, por que sós ousamos resistir. 

« ln hoc signo vinces 1 Do alto gritou a voz a 
« Constantino Imperador, e lhe foi mostrada a 
"' Cruz resplandecente nos Céos como documento 
« de victoria : in hoc signo vi1ices ! Exclamo eu 
« tambern apresentando-vos este sacro-santo Estan-
( darte, e confiando-o nas vossas mãos : seguio-o ; 
« elle vos conduzirá ao caminho da honra, da in-
' dependencia, e da liberdade. Não vos excitarei 
» a ser valerosos, vós já o sois, o mundo vos co-
« nhece; duas coisas somente vos recommendo, 
(( disciplina e união : a disciplina he origem dos gran· 
« des feitos ; a união he a fonte de todos os bens, 
« e o vehiculo exclusivo da força dos Estados ». 

Finalisadd este discurso, que deixou a mais pro-
funda impressão, elle entregou as bandeiras ao Go- · 
vernador das Armas, o qual conjunctamente 1.'.0ID os 
outros membros do Governo por entre festivos vivas 
da multidão foi consignar huma a cada hum dos 
Chefes dos regimentos, que ahi se achavão; e estes -
com os officiaes, e soldados jurárão não as abando-
nar jamais. Com facilidade quasi todos jurão, não 
as abandonar jamais. Com facilidade quasi todos 
jurão raramente hum ou outro mantem o juramen-
to; os vínculos sagrados se despedação com impu-
dencia, calamidade de todas as idades, que devendo 
excitar as lagrimas, move o riso .. 



CAPITULO X 

Procedimento desinteressado do Governo Pro-
vlsorio. - Seu cuidado em extirpar alguns dos 
abusos mais notaveis na administração das 
rendas publicas. Projecta crear hum corpo de 
cavallarla. Compra as armas que alguns Jo., 
glstas do Recife convidados lhe apreseatarão . 
Põe em melhor estado as fortificações, que exls· 
tlão no litoral ; e faz armar uma pequena es· 
quadra. 

Aos membros do Governo Provisorio não falta· 
vão .os bons 1desejos em respeito ao melhoramento 
ecónomico administrativo do Estado de Per'nambu· 
co ; sinceros ' e !eaes, tendião a~ suas vistas a aquelle 
fim, abomiria.,vão o nojento egoismo. Arbitras das 
rendas pubqcas religiosamente as administravão, 
como se dev1~sset'.l dar contas ao mais escrupulos0 
contribuinte ; chamados ao Governo, nenhum exigia 
retribuição pecuniaria, mui contentes da inaprecia-
vel recompensa, .que a estima universal concede aos 
benemeritos da Patria. Nem mesmo lançárão mão 
da a·vultada somma, que outrora legalmente recebião 
os Caritães Generaes, â quem havião succedido : 
ninguem podia disputar-lhe essa gratificação ; mas 
a delicadeza, que acompanha as almas -desinteressa· 
das, a repudiava; á excepção de hum só, quasi todos 
pouca fortun:,1 possuião, e não cubiçavão augmen-
tal-a, am biciqnavão sim elevar o Estado ao maior 
auge de pros1:>eridade po5sivel. A Intendencia, e Al-
fandega, can.~1es infectes da malversação pelo se1,1, 



ciesartanjado systema, e muito mais pela immoraÜ~ 
dade de muitos dos seus empregados, merecêrão-lhes 
particular attetição; fizerão reformas -parciaes, e tra-
balha vão em hum plano geral, que o tempo não per• 
mittio publicar-se. 

A forte somma dos graves impostos, d_os quaes 
o commercio, e a agricultura erão sobrecarregaclos, 
desapparecia continuadamente da Província; o Go-
verno Portuguez do Rio de'] aneiro, qüe os havia de-
cretado, a dissipava sem a minima utilidade. Rntre 
os impostos alguns tinhão sido especialmente desti-
nados para a manutenção de huma denominada 
junta do Commercio erigida naquella Corte: elles 
erão arrecadados uas Alfandegas de cada huma das 
Províncias do Brasil por commissão privada, e dahi 
passávão ao mencionado destino. He fóra de pr.o- -
posito entrar na analise da instituição daquella Junta; 
bastará dizer oue o commercio não recebia della 
senão empecilhos, e nem Pernambuco devia conti-
nuar a sustentai-a.- Assim julgou o Governo Pro-
visorio emittindo a seguinte ordem: 

i: Considerando os Patriotas Governadores Pro-
« visorios do Estado de Pernambuco que debaixo 
« da administração da Mesa da Iqspecção se achãó 
« diversos rendimentos provenientes de imposiçoes 
« sobre este Estado, applicados a clespesas particu-
< lares da Junta do Com mercio da Corte do Rio de 
« Janeiro por Alvará de 15 de Julho de 1809 com 
« tanta offensa dos direitos deste Estado, ordenão á 
e mesma Meza da Inspecção, em quanto não se de-
« terminar o meio mais appropriado para a sua ar-
« recadação, haja de fazer entrar immediatamente 
« no Erario deste estado com a quantia, que se 
« achar existente, e proceder pela mesma forma 
< mensalmente com as que se houverem de receber 
« pela sua repartição . A mesma Meza da Inspecção 
« o tenha assim entendido e faça executar.» 

Muitos desejavão a abolição total daquella arre-
cadação por haver cessado o fim odioso, para o qual 
fôra creada: mas o tempo das convulsões políticas 
não _ he o tempo do allivio dos impostos; crescem 
as despesas, e as rendas diminuem. Hum imposto-. .. .\. 
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por mais injusto que seja, huma vez estabelecido, e 
pago por algum tempo, perdura sem alteração; os 
Governantes praticos sabem mui bem que o povo 
he mais propenso a pagar hum velho injústo im-
posto do que hum outro novo menos detrimentoso. 
Se as finanças de um paiz permi ttem a extincção 
de hum gravame, não se deve pensar em substituil-o 
nem mesmo levemente para não dar loga1; a .mur-
murações desarrazoadas. 

Foi em consequencia deste duro princ1p10 que 
o Governo Provisorio deixou permanecer em gran-
de parte hum dos enorn;es pesos, que ha muitos 
annos acabrunhavão a classe pouco favorecida dos 
agricultores. A propriedade territorial permanece 
improductiva, se outros capitaes não vem em seu soc-
corro ; as melhores terras tornão-se infmctiferas, 
quando os seus proprietarios, ou rendeiros, não 
a vanção o nu merario preciso para fazel-as valer. 
Era facilima a concessão de grandes porções de 
terras no Bdtsil sem que fossem ricos os indivíduos, 
a quem se doncedião: os productos naturalmente 
erão fracos, ~! a utilidade mesquinha. Alguns Capi-
talistas em l)oi:tugal calculando sobre a fertilidade 
dos terrenos do .Brasil, e sobre a pobreza dos seus 
possuidores, formátão com a approvação do Mar-
quez de Pombal huma associação, a que derão o 
nome de companhia, destinada a emprestar dinhei-
ro a aquelles proprietarios, que necesitassem, com 
o modico juro de cinco por cento, mas no mesmo 
tempo com q om1s insupportavel de não poderem -0s 
indivíduos, que recebião o emprestimo, vender os 
seus productqs senão aos delegados da companhia, 
os quaes livres de concorrentes impunhão o preço 
que melhor q1es convinha. O pobre em geral a tudo 
se sacrifica ; com a all ucinação elo melhoramento 
não examina a razão do dom offereciclo. Qnasi 
todos os proHrietarios de bens. ruraes em Pernam-
buco acceitárão a offerta, e bem qne a producção 
crescesse, os 111cros erão sempre diminutos. Em pou-
cos anpos a pegligencia dos devedores, a degrada-
ção do pre.çq dos generos reunida a outras cala• 
midades1 a qpe lle sujeita a agricultura, chegon a 



tal ponto que nem c>s juros do dinheiro emprestaclo· 
podião ser pagos. A divida em tal modo fazia-se 
muito maior, e com ella a miseria do agricultor. 

A inopia dos productores formava a rapida for-
tuna dos privilegiados compradores. 

Do extremo do mal surgio o bem; as vozes dos 
âfflictos retum bárão ao pé do tlírono, e abi mesmo 
serião suffocadas, se muitos negociantes de Portu-
gal excluidos do avultado ganho da Companhia não. 
ás apoiassem. O Governo de Lisboa passou a dar 
hum remedio, mas do genero , claquelles, que impe-
dem a morte deixando enlanguescer o corpo: a Com-
panhia foi dissolvida por Ordem Regia, e o rnono-
polio de poucos tornou-se o monopolio ele muitos 
pois que os Portuguezes erão os unicos concorrentes 
ao mercado do Brasil ; o preço dos generos, que elles 
importavão, era sempre exhorbitante, e o que davão 
pelos exportados, não equivalia ás despezas da pro-
ducção. A divida permanecia, os juros respectivos 
continua vão a augmentar de tal -sorte, que os deve-
dores nem ao menos sabião precisamente a impor-· 
tancia total das suas dividas. 

Para as liquidar, e exigir o pagamento, a ex-
tincta Companhia havia estabe-Jecido em Pernam-
buco huma administração particular ; os membros, 
que a compunhão, erão os mais interessados em per-
petuar as dividas contrahidas para não secar-se a 
fonte elo sordido ganho, que dellas lhes provinha. 
Podia-se dizer que erão elles os legitiri10s senhores 
das terras elos devedores, aos quaes dei:irnvão as 
fadigas do trabalho, e para si reservavão os fructos: 
o pagamento elos juros era muito mais oneroso, 
quando forçado pelos meios judiciaes. O Decreto 
que por extenso transcrevemos, concedia não peque-
na vantagem. . 

• Considerando os Patriotas Governadores Pro-
« visorios que entre as tristes consequencias do 
« systema regulamentario em economia publica ela 
« Corte do Rio de Janeiro he huma deli as a op· 
« pressão da agricultura deste Estado de Pernam· 
« buco pelo mouopolio da denominada Companhia 
" de Pernambuco, e o.peso dos juros accumulados; e 



« considerando outro sim que a sua complicada 
e administração além de inutil he pesada pelas suas 
» grandes-despezas, e que estando a sua cobrança, 
« prelevadas estas, já aggregada ao Erario, con · 
« vence mais claramente a inutilidade de huma ad-
« ministração separada, muito f5rincipalmente nos 
« termos, em que se acha de huma absoluta liqui-
« dação, e querendo ao mesmo tempo dar quanto 
« antes aos lavradores deste vasto continente a prova 
e mais decisiva das suas medidas liberaes, não per-
« dendo de vista com tudo os meios de supprir a 
« necessidade publica na presente crise Decíeta, e 
> Decretado tem : 

« l.o A administração dos fundos da extiricta 
« Companhia de ·Pernambuco será aggregada ao 
« Erario deste Estado. 

« 2·0 Todo o lavrador, que no prazo de dois 
« annos pagar mensalmente o Capital das suas di-
« vidas á mesma extincta Companhia, fica ipso 
« facto desobdgado do pagamento dos juros ven-
« cidos. 

« 3.0 Os empregados na extincta administração 
«- serão aproveitados nos Departamentos, que nova-
« mente se dev:em crear em utilidade publica. 

~· 4.0 O Patriota Gervasio Pires Ferreira fica 
« encarregado da execução deste nosso Decreto, pro-
« popdo-nos á vista do estado da mesma adminis-
c nistração os melhoramentos economicos, de qne 
« e lia he suscepti vel. » 

Com este I .>ecreto mostravão-se os Governado-
res Provisorios bem differentes, de alguns reforma-
dores imprudentes, que confundindo o empregado 
probo com o prevaricador, não fazem senão aug-
mentar o nun:iero dos desgraçados promptos . a de-
cepar a mão, q\te os fere . Agentes de huma admi-
nistração privada, e que não podião ser considera-
dos funccionarips publicas, forão todavia respeitados, 
visto que nenhum delicto havião commettido; a pro-
messa de hum ,outro emprego não tornava miseravel 

· a sua sorte, e iripunha silencio ao natural· dessabor. 
Sobrevindo · a calma, começou o Governo Pro-

vi~orio a reflectir que sem f9rça sufficiente nenhum. 
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Estado se sustenta, ou faz~se respeitar. O fervor 
popular seguia o seu curso ordinario, isto he, res· 
friava-se depois de aceso; os meios indispensaveis 
para a _ manutenção de tropa erão limitados, e muito 
mais virião a ser com a estagnação do commercio, 
e o desvio dos braços empregados na agricultura . 

. Não existia em toda a Província corpo de Cavalla· -
ria paga; as circumstancias commandavão . a sua 
creação por ser necessaria na organisação militar. 
Para effectual-a não restava senão hum appello ao 
patriotismo dos ricos; a este recorreo-se, e para mais 
o aguilhoa foram asseguradas distincções honorifi-
cas no corpc, que se crearia. Eis o Decreto em pro-
posito. 

« Convindo muito a defesa do . Estado crear 
« hum corpo de Cavallaria, e não pe.rmittindo as 
« circumstancias actuaes qne as tendas publicas· 
« bastem a todas as suas exigencias, e attendendo 
« ao enthusiasmo, que o povo Pernambucano tem 
« desenvolvido, o Governo Provisorio depois de ouvir 
« pessoas doutas entendidas na materia, e zelosas 
« do bem publico. Decreta, e Decretado tem: 

« 1. 0 He permittido a todo patriota levantar 
« com permissão do Governo companhias de soldados , 
« a cavallo. 

« 2. 0 Aquelle, que a levantar fardada, montada, 
· « e armada a sua custa, terá o posto de Capitão, e 

as honras respectivas, e o direito de nomear os 
« officiaes subalternos, e inferiores da dita compa-
« nhia. e o direito de preferencia nas promoções em 
«· igualdade de circumstancia. » 

Os homens mais favorecidos da fortuna não são 
commumente os mais dispostos a sacrifícios volun-
tarios: satisfeitos dos prazeres, que a riqueza attrahe, 
e fomenta, reduzem-se á inercia; a sombra do pe-
rigo os aterra, e se este arranca-lhes alguma acção 
generosa, he pelo temor de perder a tótalidade do 
gozo, em que vivem : Pernambuco teve a · prova desta 
dura verdade. Em .tempo de paz muitos disputarião 
a· honra, que liberalmente se offereda; nesta occa-
sião que a Patria tanto necessitava, nenhum só se 
aprese11tou1 D9mingos José Martins fqi o unico qu~ 

' . " ' 
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tentou a formação de huma companhia para pôr á 
sua testa hum irmão (Nota LXXXVII) , a quem 
amava; e nem esta mesma companhia organisou-se 
bem, faltava um instructor perito. 

Fez o governo Provisorio outra tentativa não 
menos infeliz. P::ecisou-se de armamento, - a paz, 
que a longos annos reinava no Brasil, tinha concor-
rido para a negligencia dos preparativos de guerra. 
Esperava-se que viesse dos Estados-Unidos (Nota 
LXXXVIII), ou que as outras Nações ·commercian-
tes com o engodo do lucro importassem, quanto oc-
corresse naquelle geuero; mas a necessidade urgia : 
procurava·se com a força de trabalho, e de indus-
tria, utilisar as velhas armas; o resultado era insuf-
ficiente. Existião algumas em venda nos armazens 
dos mercantes, que erão todos Portuguezes : os Go-
vernadores, qne bem os conheciã') emittirão a se-
guinte declaração: 

« Patriotas Pernambucanos ! O Governo Pro-
« visorio vos J1dverle que tudo não está feito com 
« a feliz revolução effectuada por vossos esforços, e 
« corn a ajuda da Bemfazeja Providencia; muito 
« mais resta a fazer. O golpe assustou os nossos 
« inimigos, mas não os destruio: qualquer vento 
« do deserto póde traz~r a este Paiz novo bando 
« de arrazador~s gafanl10tos. Cumpre estarmos promp-
« tos a exterminal-os. Faltão munições, e armas 
« aos braços de muitos valentes patriotas, e el.las 
« existem em nosso territorio . O Governo julgou 
« do seu <lever convidar os patriotas, que as possuem, 
« a que as vendão pelo preço, que a justiça dieta. 
« O Governo está certo que não abusareis das cir-
« cumstancias actuaes pretendendo preços exorbi-
« tantes; elle conhece os vossos sentimentos, vos 
« faz justiça e repousa na vossa generosidade. Con-
« correi pois ao Qnartei General a apresentar as 
« vossas minutas, que serão com exactidão satisfei-
" tas a boca qo cofre.» 

· Não he possível declarar em termos mais mo-
derados hurpa vontade imperiosa: a convicção do 
justo, o respeito da propriedade, o desejo da. salva-
ção da Patria1 erão tão manifestos, que parecia Íll 

' 



CLXIX 

dubitavel a satisfação cordial do annunciado convi-
te> neste via-se huma bonhomia desusada da parte 
dos Governantes e foi tal vez essa, quem accelerou 
a sua queda. Por huma extravagancia inexplicavel 
a plebe em geral reputa fraqueza a doçura ou de 
linguagem, ou de acção> que a Autoridade constituí-
da patentêa na occasião do perigo, e pelo contrario 
o tom forte, e energico, he considerado parte de 
espírito im pa vido, o q uai domina sempre incutindo 
temor. 

Por confissão propria dos Governadores conhe-
cêrão os Portuguezes que o edifício da revolução 
bambaleava, e que os arrasadores gafanhotos virião 
destruir o Paiz. Desde aquelle momento previrão 
que se reservassem os meios de cooperação . para a 
destruição presumida, augmentarião em fortuna : 
nesta previsão exultárão, mais insolentes, e intra-
taveis se mostrárão. As armas, de que dispunhão 
em commercio, erão ela vi nas> bacamartes, pistolas 
e estoques : para a tropa regular taes armas não 
erão adaptadas; para armar o povo em o genero 
de de.fesa accommodado ás circumstancias do P:iiz> 
erão uteis> e neste sentido he que a sua acquisição 
convinha; mas os que as vendião, recebendo o con-
vite, as fizerão desapparecer instantaneamente · do 
mercado, e por hum refinamento de malicia, e ele 
impudencia> reclamarão preço excessivo pelas poncas 
que apresentárão . O Governo pagou-as, e reconheceo 
o máo animo sem punil-o (Nota LXXXIX). 

O vasto litoral de Pernambuco offerecendo va-
rios pontos faceis de desembarque, o Governo Pro-
visorio não só cuidou em melhorar os pontos já for-
tificados, e que o desleixo dos Capitães Generaes 
havia deixado arruinar, como tratou de erigir -ba-
terias nas praias das Candêas> e Páo-amarello en-· 
carregando estas obras ao Major de Artilharia Igua-
cio Antonio de Barros Falcão, que fe;!; o melhor, que 
pôde. Não poucos navios de gLterra requerião-se 
para maior defeza da Costa : neste ramo, como em 
todos os outros de publica segurança divisava-se a 
incuria da administração Portugueza. Bem que as 
florestas do Brasil dessem em abundancia as melho-
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res madeiras de construcção, a marinha intitulada 
Real tinha cahido em hum at~niquilamento vergo-
nhoso. Os velhos vasos de guerra apodrecião nas 
aguas do Rio de Janeiro, sem que novos se cons-
truissem: era raro ver-se hum, ou dois ainda de me-
diana grandeza nos portos das demais provindas. 

Neste estado jazia Pernambuco: somente hum 
pequeno brigue, e duas barcas canhoneiras desar-
madas ahi casualmente estavão ancoradas. A cons-
trucção de embarcações demanda tempo não pouco; 
restava lançar mão de algumas do commercio mas 
adapJ;adas ao armamento, o que fez o Governo Pro-
visotio escolhendo entre as que se achavão no porto 
huma mais nova, e de· maior grandeza, denominada 
Carvalho 5,0 : o dono exigia pela venda trinta e 
dois . contos de réis, e aquelle Governo não recusou 
de pagal-os á vista sacrificando o interesse da Fa-
zenda Publica á avareza de particulares desleaes. 
Com brevidape foi armada, assim como o brigue e 
as duas barcrs e foi essa toda a frota, que se pôde 
apromptar . · 

Outro motivo não menos forte paralisava aquelle 
armamento. 

1 
No Rio de Janeiro existia sem empre-

go : bum nurrfero desproporcionado de officiae~ de 
marinba, e em Pernambuco havia carestia dessa 
gente, nem a;o menos se encontrava hum experlo 
marujo, ao qpal se podesse confiar o commando, e 
iião bastava a experteza, requeria-se hum patriotis-
mo a toda PfOVa, que dissipasse ·a mais leve suspei-
ta de traição. Em tal conjunctura vio-se obrigado o 
Governo a ieleger commandante da pequena frota 
hum homem, que havia passado toda sua vida nos 
t1'abalhos da agricultura : era este o Coronel de Mi-
lícias Luiz Prancisco de Paula c~valcante, que ac-
ceitou o emP;rego, mas não teve oc·casião de realisar 
a confiança manifestada, 
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Varlos barcos carregados de farinha entrão no 
porto do Recife, o qual logo depois he blo-
queado pelas embarcações de guerra mandadas· 
pelo Governador da Bahia.-Contra-revolução 
das villas das Alagôas, para onde o Governo 
Provisorio tinha expedido hum reforço.-Com-
bate do Porto de Pedras.-fuga dos Patriotas. 

· Desde o princ1p10 da sublevação das Alagoas o 
Commandante deste Districto observando indiffe-
rença nos habitantes, privado de força para repri-
mir qualquer tentativa de desordem, e nem podendo 
mesmo dispor com segurança dos poucos soldados, 
que· esta vão alli destacados por acharem-se á sua 
testa dois officiaes Portuguezes, que nenhum pe-
nhor de sinceridade offerecião, orevendo com muito 
fundamento que se a Bahia nãÕ fizesse causa coín-
mutu com Pernambuco, os primeiros golpes, que 
dessa Província partissem, contra elle serião vibra-
dos em razão da situação local, não cessava de re-
clamar instantemente ao Governo Provisorio auxilio 
de gente, e munições de guerra. Enviar o auxilio 
reclamado era hum dever absoluto: se os Bahianos 
sentião patriotismo, se desejavão ser livres, mais 
solícitamente obrarião vendo na fronteira huma força 
respeitavel, qtte eis protegesse no caso de imprevisto 
revez; e se sentimentos contrarias os preoccupassem, 
não tentarião aggressão violenta contra Pernambu· 



co sem o concurso rle meios dispendiosos, que o seu 
estado economico militar não comportava. _ 

He ele advertir que o Governo Provisorio desde 
o principio da sua installação tinha determinado fa-
zer marchar para esse mesmo lugar das Alagôas al-
guns soldados com provisões de guerra, dos quaes 
sabia que muito necessitava: mas faltou a presteza 
da execução. O lisongeiro e sempre firme pensa-
mento, que a Bahia se insurgiria quanto antes em 
favor da causa commum, a incerteza elo lugar que o 
Governo do Rio ele Janeiro escolheria para os arre-
messos da sua raiva, produzia a lentidão, qpe foi a 
causa primaria elo desmantelamento do edificio, que 
se eregia. 

A entrada quasi successiva no porto elo Recife 
de onze barcos carregados . de farinha ele mandioca 
vinda das costas da Bahia, pareceu hum signal certo 
da boa disposição daquelles habitantes, ao mesmo 
tempo que indicava hum favor especial ela Divina 
Providencia l por achar-se então toda a Província de 
Pernambucq em grande penttria desse indispensavel 
alimento, , qpe negligentes agricultores não pensão 
jarriais em reservar no tempo da abundancia, nem 
o governo ~~m estimular a sua plantação" e melho-
ramento prc>gressivo . 

Pouco µurou , a illusão: espalhou-se hum sus-
surro relatiyamente ao Roma ; dizia-se haver elle 
tido hum fim tragico, e que hun: jangadeiro, que 
nin.guem hipia visto, nem conhecido, dera aquella 
noticia: oco:ulto presentimento forçava a prestar-lhe 
fé; as notiçias tristes quasi sempre se verificão. A 
anxiedade fez dar maior impulso á expedição das 
Alagoas; }\)Sé Mariano Cavalcanti, que figurou no 
primeiro di11 da revolução, foi nomeado Governador 
militar, e civil daquelle Districto em vez do Antonio 
José Victoriauo, que era considerado cü'mo patriota 
sem intrepidez Erão chamados tambem os <lois 
officiaes Pqrtuguezes; outros Brasileiros já <listinc-
tos por sua,s acções hião substi tuil-os : sessenta sol-
dados de I pfanteria, e vinte ele Artilharia com qua-
tro peças . d,e campanha devi ão marchar para reuni-
rem-se cotrt os que já alli estavão destacados. l)(;!-

. , 
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mais, o chefe nomeado era incumbido de Í-.ecrutar a 
gente que poclesse, para o que se lhe consignava 
armamento sufficiente; e tudo passava a em'Qarcar· 

. se na pequena frota, para que . mais velozmente che-
gasse ao seu destino; medida acertada, não só pelo 
fim . proposto; e.orno pela maior segurança, e impor-
tancia da empreza, entrando em conta o exercício 
da _marinha sem afastar-se do litoral da Província, 
que devia proteger. -

Os petrechos de guerra estavão já embarcados, 
e fixado o dia seguinte para a partida da expedi-
ção, quando _no horisonte se divisárão varias vela,s: 
erão uma .corveta, hum brigue e hurna escuna ar-
mados, e pavoneados com a bandeira Portugueza; 
soube-se logo que erão mandados da Bahia pelo 
Conde dos Arcos a bloquear os portos de Pernam~ 
buco. Esse Governador observando o terror panico, 
que se apoderou elos Bahianos depois da prisão e 
morte do Roma, nã0 tendo inimigo interno, que te-
mer, reconcentrou todos os seus esforços. Sem es-
perar as instrucções do Governo do Rio de Janeiro, 
a quem havia participado .o acontecido, fez traba-
lhar o arsenal de dia, e de noite no aparelho dos 
indicados navios, que violentamente estorquira na-
quella occasião aos seus proprietarios, não existindo 
na Bahia, como não existia em Pernambuco, navio 
algum de guerra: e apenas forão promptos, os fez 
sahir dando 0rdem ao Commandante de bloquear o 
porto do Recife rigorosamente e causar o maior mal 
possivel (Nota XC). 

Com este inesperado obstaculo transtornava-se 
o plano combinado em favor das Alagoas; não por-
que a força, que se apresentava para o bloqueio 
fpsse mui superior á de Pernambuco, mas porque 
esta não tinha hum Commandante intrepido e expe: 
rimentado . com boa gente. Ver, e retirar-se para 
debaixo. das baterias dos fortes do porto, foi hum só_ 
acto da esquadrilha, que o Governo Provisorio com 
tanta despeza, e solicitude havia preparado. Qual 
fosse a consternação da Cidade vendo-s~ privada do 
grande recurso commercial, he facil conjecturar . 

. Sapicla a disposição host_il ela Bahia, o soccorro 



ás Alagoas ainda mais urgia, desde então era for. 
çoso envial-o por terra, não podendo nem mesmo as 
Jangadas navegar livremente, pois que crnzava sem-
pre em torno da costa huma das embarcações ini-
migas, e lhes dava a caça. Tudo foi de novo des-
embarcado, e o José Mariano teve ordem de mar-
char sem dilação ao seu destino com o destacamen-
to, que lhe tinha sido confiado, e parte da baga-
gem, que podesse transportar, recommendando-se-
lhe em particular de vivificar o espírito publico, e 
de incorporar á expedição aquel!es individuos, que 
voluntariamente se offerecessem . Aggregou-se-lhe 
sem titulo ostensivo o Coronel Luiz Francisco de 
Paula, que ora havia ces~ado de occupar o posto de 
Chefe de esquadra, porque se suppoz que tivesse al-
guma influencia sobre as povoações, por onde a 
tropa devia passar. 

A causa patriotica podia ainda progredir; Per· 
nambuco por si só era capaz de disputa_r 'com as 
forças da Ba~ia não mais bem disciplinadas do que 
as suas; Jos~ Mariano podia triumphar na empreza, 
se o seu valor correspondesse á confiança que s~ 
lhe manifest13-va. Elle partio, e desgraçadamente 
deixou entrever desde os primeiros passos que não 
era . o homem do momento. Marcha accelerada para 
desconcertar os calculos elos realistas e prevenir a sua 
reunião, era certamente necessarissima; elle· pelo 
contrario can1inhava com a lentidão dó patibulo. 

Bem div~!rso procedia o Conde dos Arcos : in-
cansavel em seus meios de offensa, quando fazia 
bloquear o pqrto do Recife, solicitava a remessa da 
armada, que devia invadir por terra Pernambuco. 
Porém corno estava persuadido que a sua gente não 
bastaria ao fim proposto, se fossem concordes os 
animos dos Bernambucanos procurou primeiro divi-
dil-os alliciando-os com louvores, e ameaças; man-
dou occultos emissarios, os quaes profusamente es-
palh~n_do copfaS _da Proclamaç~o já trai:,scripta, con-
segutrao mai~ do que esperavao. A V1lla do Pene-
do foi a primeira a abaixar-s_e. A antiga rivalidade 
desta ·Villa cpm o;;.tra denominada Villa Nova, que 
jaz sobre a -margem opposta do Rio S. Francisco, 
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onde aquella do Penedo he situada, foi a causa prÍn· 
cipal da contra-revolução. 

Informados da marcha dos soldados da Bahia, 
os habitantes da Villa Nova começárão a apprehen· 
der, e roubar todas as canoas da sua rival pretex-
tando fidelidade ao Monarcha, e ameaçando exter-
miuio geral com a força, que dizião estar proxima 
a chegar. Tinha o Penedo dois regimentos de mi-
lícias, hum de brancos, e outro de pardos comman-
dados por officiaes superiores extrahidos da tropa 
da primeira linha do Recife : mas como todos os 
outros sem disciplina, sem armas, e sobre tudo ig-
norantes das vantagens de hum Governo livre, pouca 
opposição podião offerecer. O Coronel do regimento 
dos brancos (Nota XCI) havia pedido em tempo 
opportuno sorcorro ao Cornmandante geral das Ala-
goas, e na expectação sostinha a vacillação do povo : 
a pessoa, a quem pedia-se o soccorro, vivendo na 
mesma angustia, era impossibilitado a prestai-o. 

Entretanto o Conde dos Arcos fez distribuir 
pelos seus agentes esta nova Proclamação, que tra-
zia em frente! o seu nome, D. Marcos de Noronha: 

« Pernambucanos leaes a El-Rei Nosso Senhor, 
cujo numero já sei que he, como todos esperava-

« mos, mui considera vel : outra vez he meu sacra-
« tissimÕ dever .espalhar entre vós verdades que 
t atraiçoadamente vos escondem esses chefes rtdi-
• culos. que tão ternamente vos abração. 'remem-
« vos e tem razão ; porque os Pernambucanos fieis 
« forão sempre temidos; e por isso emquanto vos 
« ·considerão justamente espaveutados com o borro-
« toso acontecimento, pretendem com alei vosia a 
e mais execrailda aproveitar esse momento de at-
« terrar-vos com ameaças da protecção do Gover-
« rio dos Estados Unidos, e outras Nações. A fa-
« cilidade, com que todos os homens em taes cir-

cumstancias ·podem ser fascinados, obriga-me a 
« gritar-vos que aquelle governo . tem dado muitas 
« provas de perspicacia ante o mundo todo, para 
« que seja licito suspeitar que ha de proteger o 
« mais vil dos crimes perpetrado por meia <luzia 
~ ge bandidos, ~ue n.ascêrão na escuridade~ e indi~ 
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« gencia, d'oude não virão mais de sahii:- senão por 
« força dos delictos, qtte acabam de commetter, e 
« porque neste escripto não tem lugar outros argu-
« men tos fortíssimos de poli tica, ett vos asseguro 
• debaixo da minha palavra de honra que os Esta-
• dos Unidos, e todas as mais nações do Universo 
« despresão o patriota Martins, e seus infames col~ 
« legas, quanto elles são despresiveis, e de certo 
~ não em pregarão os seus soldados em favorecer 
« horrorosos crimes: os meus soldados sim esses he 
• que brevemente ahi hirão, porque assim he ne-
« · cessario, para que os patriotas Governadores Pro-
« visorios expiem, como todos O'> famosos chefes de 
« revo1 uçõe s, seus enormes delictos. » 

He com epitbetos injuriosos, que se defende a 
chamada causa da legitimidade, prova ba~tan te da 
sua extrema fraqueza. O proclamador insultando 
com tão baixa linguagem, fazia recahir sob1·e si todo 
o pezo do o~probio, com o qual pretendia denegrir 
a reputação de homens, que sem gloriarem-se de 
descender de antigos Barões pela mór parte execra-
dos ·pelo desenfreio das suas ignominiosas paixões, e 
sem nadarem em riquezas roubadas ao suor do in-
dustrioso lavrador, apresentavão hum ·coração puro, 
uma vida ÍrFeprehensivel, unico illustre brazão, qtte . 
constittte a yerdadeira nobreza. 

A Stolid;i. multidão mais inclinada á malecliceu-
cia do que aos louvores, não rejeitou com o devido 
despreso aqgelle miseravel parto da cega enfatLtação. 
A Camara qa Villa do Penedo com o seu Capitão 
Mor (Nota XCII) .e os officiaes elos regimentos, 
crêrão que gozarião os fructos da paz, se de novo 
fosse arvorada a bandeira Portugueza. Incautos não 
previão os graves damnos que tanto a elles, quanto 
a · toda a Província acarreta vão! Arvorárão aq uella 
bandeira coq1 demonstrações de jubilo mais solem-
nes, do que quando a abatêrão. Não tardárão porém 
a receber ju;;;to premio: a Villa rival muito mais 
ufana enviot:t dois dos seus officiaes, · para que exi-
gissem como garantia a prisão immediata do Ca-
pitão Mor, · Çoronel, e Sargento Mor do regimento 
dos branços (Nota XCIII), reputaqos os prin_C:i!Jae·s 
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cabeças da revolta ;- e aquella mesma Camara curvott 
o collo, satisfez a arrogante exigencia, e remetteu 
os presos á sua rival, a qual acorrentando-os os 
fez transportar ás prisões da Bahia. 

O rumor desta desg raça ·voou ás demais Villas 
circnmvisinhas, e chegou repentinamente á Capi-
tal das Alagoas, onde não dominavão as \Tirtudes 
patrioticas. Antouio J osé Victoriano ouvio, e tre-
meo, a su~ situação pareceo-lhe desesperada, tra-· 
tou de fugir: hum soldado, seu intimo confidente, 
foi em segredo procurar huma balsa, e ria escuri-
dão da noite c.mbos embarcarão-se com direcção ao 
Recife. 

Na ma1>1hã seguinte descoberta a foga, os sol-
dados do destacamento com reprehensivel insubor-
dinação, sem consultarem a. vontade dos. seus su-
periores, arrombárão a caixa onde estava guardada 
a bandeira Portugueza, e aos gritos de Viva El-Rei 
Nosso Senhor a mostrárão em publico com applau7 
so dos dois ofiiciaes, que corrêrão a sanccionar a 
insubordinação. Todavia foi notavel que nesta ra-
pida variação não se manifestassem os indignos tra" 
tamentos, que de ordinario hum partido a outro pro· 
digalisa; todos considerando-se criminosos· por te~ 
rem adherido ás suggestões do Roma! huns aos ou· 
tros disfarçavão-. Nem mesmo perseguírão o Anto-
nio José Victoriano em. sua fugida; fazião-lhe jus-
tiça attribttindo á extrema debilidade de espírito 
os actos, que ultimamente havia praticado. 

Extendia-se assim a contra-revolµção no Sul 
de Pernambuco (Nota XCIV); e José Mariano, . cren.· 
do-se em segurança perfeita, nem apressava. a sua 
marcha, nem procurava engrossar o pequeno corpo, 
que guiava; o Coronel Luiz Francisco, seu aggre· 
gado, superando-o em muitas qualidades moraes, 
não o superava em actividade; hum só illustre ci-
dadão da Villa do Cabo, o Capitão Luiz José Lins 
Caldas, com dois dos seus filhos, Thorrlaz Lius 
Caldas e Francisco da Rocha Paes Barreto foi 
quem ho c::.minho offereceo-se a seguir o destino da 
expedição, a qual antes de entrar no territorio das 
Alazóas já otivia fallar vagamente da contra revo· 
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luc;ão : no Porto de Pedras confirmou-se a noticia, 
e soube-se que o destacamento da tropa de primeira 
linha, e parte das milicias daquelle districto g-uiada 
pelo capitão Manoel Duarte Coelho vinhão ao en-
contro decididos a combater. 

b José Mariano manifestou logo vontade de 
retroceder: mas os officiaes que o acompanha vão, 
representarão-lhe que a força contraria ainda não 
era conhecida, e nem podia ser tal a precipitar 
huma retirada, a qual além de indecorosa promo-
veria muito mais a alienação dos animos dnvido-
sos; mostrarão-lhe que o posto, que occupavão, 
era importantíssimo por ser em frente defendido 
por um rio bastantemente largo, que os Realistas 
não ousarião vadear sem serem esmagados pela me· 
tralha da artilharia; de hum lado servir de barrei-
ra o mar; do outro, e na reh1 g-uarda, conservar-se 
a povoação ainda fiel á causa da Patria . Estas ra-
zões erão sdm replica ; o chefe pareceu adherir, to-
dos di~puz~rão-se firmes a esperar o inimigo e no 
mesmo teru1po foi expedido bum correio ao Governo 
Provisorio fºlll informação circum stanciada do es-
tado das coisas, para que provesse, como ma is sa· 
biarnente eirtendesse . . 

Ningmpn duvidav a que, se algum combati-
mento succedesse, seria em \'antag~m dos . republi -
canos: por quanto além das razões já expostas, os 
Realistas não tinhão tido ainda tempo de recolh er 
materiaes qe guerra, nem ha.vião recebido soccor-
ro algum qxterno ; o destacamento das Al agoas não 
era superior, ao que ora de Pernambuco marchava, 
e a imperi ~:ia militar do Capitão ivfanoel D ~tarte era 
tão notoria que dizia-se que nem ousaria empe· 
nhar-se ; diversamente verifi cou-se. Elle não tar-
dou a aprei5entar-se em linh a <le ba talh a _com a su fl 
gente· fazen,do re tumba r o campo com estr9ndosos 
gritos de Viva El-Rei. · O río Porto de Pedras di-
.vidia os . lfois partidos, hum em frente do outt\1 
estava post,;ado . · O s Pá triotas, vendo os Realistas 
c;omeçárão immediatamente a sa udai-o i:. com repe-
tidas descargas de artilharia; aquelles r espondê-
rão com o~ tiros de huma ·peça de camp<in ha, quf::: 
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trazião : parecia que de amba.s as partes não hou-
vesse intenção de offensa, as balas passavão todas 
muito acima das cabeças dos combatentes, e hião 
perder- se na exteu sã1) da s terras . 

Esse míserando jogo durava j{i quat ro horas 
sem · outro resultado quê a perda de polvora e bala, 
quando no campo repubhcano hum gritou isomos 
perdidos ; riris ce rcão por todos os lados. » Foi 
neste perigoso momento que faltou o animo inteir;:i.-
mente a José Mariano. Vozes semelhantes, deci-
dindo muitas vezes da sorte <los combates são jus· 
tameilte prohibidas pelo regulamento corn pen;:i 
capital, e se por desgraça algum as repete, he 
em tal occasião que o G eneral Commandante dev~ 
desenvolver maior firmeza de caracter, e . agudeza 
de engenho. A voz repetida mais aterrou o Chefe 
do que aos soldados: elle não examinou o funda-
mento elo alarme, não o cohibio com a severidade 
devida, e apezar de ver que os soldados contra o 
costume usual em tal caso não se tinhão debanda· 
<lo, mandou tocar a retirada. · Foi obedeci.do, e tudo 
ainda salvo seria, se essa retirada fosse feita com as 
precauções, que a arte ensina. 

Para este fim o bom senso recommendava a 
maior vigilancia para preservar a tropa de qualquer 
surpresa, obrigando-a a marchar sempre em coluµa · 
serrada, e assim caminhando occupar algum lugar 
pro xi mo ao litoral, onde fortificado podesse esperar 
o reforço, que o Governo Provisorio não deixaria 
de enviar-lhe. O homem aterrado não reputa-se se-
guro no proprio seio dos seus mais íntimos amigos, 
vê perigo, onde e~tá a sua salvação, e em busca 
desta correndo sem descernimento não encontra 
senão ignomínia. 

Era quasi noite, quando a tropa começou a re-
tirada; os fantasmas engrossão nas trevas; aos 
ouvidos do José Mariano soava sempre aquella voz 
fatal- somos cercados por todos os lados-Cami-
nhou pela Custa meia legua em profundo silencio, 
e parou. Em quanto recolhia os soldados nas casas 
dispersas ·dos pescadores, .ordenava a estes que 
a1)romptas::iem as sua~ jangadas p<\ra a oc;ciimmcia 
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d.e negocio importante. Seg1111do o se.tt a1 od.© <~.€ 
pensar a maior importancia do negocio consisti.a na 
salvação da sua pessoa. Em vez de ficar em terra 
para velar na manntenção da disciplina, foi abri-
gar-se em huma das jangadas junto com o Coronel 
Luiz Francisco, e hum certo Manoel de Carvalho 
negociante promovido então ao posto de Sargento 
de Artilharia por haver em punhado a espada no 
.d.ia da revolução do Recife. Alli mesmo o seu es-
pírito não estava trnnquillo: sem importar-se com 
a ·sorte de tantos desg-raçados, que fica vão em des-
amparo, quando crêo não ser espreitado, fez-se á vela 
com os dois referidos companheiros, e veio desembar-
.car na praia elas Candeias. 

Ao amanhecer do dia os soldados virão-se sem 
-_chefe; 'desesperados o amaldiçoa vão: mas a nenhum 
-0ccorreo o vil pensamento de bandear-se com os 
inimigos da causa, que havião abra9ado. O Capi-
tão. Sá Barr~ lo conservando o sangue frio tanto ne-
-cessario em semelhantes circumstancias, fallou-lhes, 
·e teve a for ~una de sel'. ouvido; disse-lhes que a 
·vontade do Chefe era, que todos se embarcassem 
assim indica~do o preparativo das jangadas. Effec-
tuava do me hor modo possivel esta operação quando 
-os realistas . nfonnados da desordem, que reinava, 
de novo cod~parecêrão. A confosão foi então extre-
1ma; os soldados q11e já se achavão embarcados, não 
·escutando mais as vozes do Capitão, que os com-
·mandava, oqrigárão os jangadeiros a partir imme-
diatamente; os que estavão ainda em terra, dispersa-
rão-se, e forão quasi todos presos. A a.rtilharia, parte 
da bag;:i,gem1 e do armamento, foi abandonado com 
vergonha. 



CAPITULO XII 

O Vice-Almirante Podrigo Lobo vem do Rio de Ja-
neiro com uma esquadra reforçar o bloqueio 
de Pernambuco.-Restabelecimento do Gover-
no .Monarchico no Rio Grande do Norte. -O 
Coronel André de Albuquerque Maranhão he 
alli trucidado._.:.. Alguns patriotas daquella pro-
vinda installão sem feliz successo hum novo 
Governo Republicano na serra do Martins. 

Não tinha-se jamais sentido na Corte do Rio 
.de ] aneiro tanto alarme, quanto suscitou a inexpe-
rada presen~:a do Capitão General Caetano Pinto : 
parecia huma Cidade ameaçada de proximo assalto 
por implacavel guerreiro. A colera, o terror, a de- -
sesperação, descubria-se vi si velmen te nos sem bian-
tes dos cortesãos, e empregados publicos, em quanto 
hum doce raio de esperança aquecia os peitos dos 
Cidadãos honestos. O Monarcha partilhava a com-
mum condição ; não podia tolerar que algum dos 
seus reputados vassallos ouzasse perturbar a sua 
natural inercia, cria-se àmado, porque era hum bom 
_homem, persuadia-se que todo o Brasil prosperava 
pela continua prodigalidade, com que elle distribuía 
títulos, decorações e empregos, sem entrar no exame 
das qualidades moraes dos indivíduos, a quem fa. 
vorecia . Nas Monarchias absolutas os Reis não são 
reprehensh~eis somente pelos males, qlle pessoal· 
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mente causão, são odiados tambem por aquelles, 
que os seus Ministros fazem . O Senhor D. J oão VI 
tinha as virtudes de hmn simples particular, es tas 
não bastão para constituir-se hum bom Rei. O Vi -
cio da sua administração n ão estava posto em hum 
despotismo violento, que a Joçura d0s costumes do 
seculo reprova, e torn :!l quasi irnpra ticavel; a dilapi-
dação das finanças do Estado, a incuria dos e le-
mentos, qne gerão a prosperidade individual, a dis-
tribuição irregular das recompensas, a impunidade 
dos <lelictos nas classes superiores, o manejo dos 
negoci os publicas por pessoas ou decrepitas, ou 
ig norantes, erão os motivos principaes ela decaden-
cia de Portugal, e do desgosto elo Brasil . 

Nos grandes perigos dese11volvem-·se grandes 
esforços; a natureza revendica os seus direitos. O 
Principe indo1ente, que n ão sente a forte convulsão 
do seu throno ; o avido Mini stro su:;peitoso da perda 
d_o ir:vejado Fargo, que lhe produz riquezas, d~'>
t1ncçoes, e r razeres; () enfatuado nobre, que nao 
sabe appreciaf a existencia sem a conservação dos 
seus antigos p rivilegies; o celibatario fanatico , que 
faz consistir a; essencia da Religião .na pratica miuda 
das . cerimonia.s, e que prevê a anniqttilação dos bens · 
temporaes, que desfruta improductivamente, todos 
os interessadqs na perpetuação dos abusos estreitão 
mais, e mais naque1la occasião o laço, com que j az 
ligada a mas~a do povo e não poupão. fadiga para 

/ desarmar os yalerosos, que os ameação. O mesmo 
Senhor D. João VI, que não sahia do seu palació 
da Bôa:-Vista senão para vir assistir na Capella Real 
ás solemnídacf es do culto, pondo o seu maior es-
mero em pesquisar, se os Monsenhores, Conegos, e 
Capelães, erã9 pontuaes na recitação da Psalmodia, 
ora com mar~vilha universal dirigia os seus passos 
ao arsenal d;i marinha para apressar com a sua 
presença o a11mame11to dos vasos de guerra, que 
destinava contra Pernambuco. 

Por sua ' c;>rdem hum recrutaniento forçado veio 
engrossar os corpos militares, os qttaes se discipli-

. na vão para · s~rem embarcados, e hirern. combater os 
reruamb\.\Çanps (Nota XCV). O te.1~1or, f: ~ espe· 
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rança creavão offertas de pessoas, e de bens : a po-
licia punha em moto os artifícios ·secretos, que a 
immoralidade inventou; tres Cidadãos, que só erão 
criminosos pelas suas virtudes, e pelo seu nasci-
mento em Pernambuco, forão por. suspeita encerr~
dos em dura pri são (Nota XCVI): outros, que tinhãa 
a mesma Patria, e que alli casualmente se acbavão, 
erão a cada instante ameaçados de igual sorte. 

Emquanto não se ultimava todo o aparelho da 
expedição, na qual trabalhava-se de dia, e de noite, 
o Vice-Almirante Rodrigo Lobo teve ordem de par-
tir immediatamente com a fragata 'I'hetis, duas cor-
vetas (Nota XCVII), e huma escmia, que forão as 
primeiras a apromptarem-se. Não conduz.ia comsigo 
tropa de desembarque, esta devia ser transportad a 
com o grosso da expedição, que se aparelhava. Ig-
norava-se ainda lJO Rio de Janeiro o zelo infatiga-
vel do Coude dos Arcos: aquellas embarcações erã.o 
destinadas a pôr em bloqueio .os portos da Provi11-
cia dita rebelde~ que já aquelle governador por sua 
autoridade privada lia via feito bloquear. O Miuis-
terio não considerou superficialmente a ·natureza do 
caso que se lhe apresentava: a disposição elo Bra-
sil não podia ser diversa da disposição da America 
em geral, que elle bem conhecia, não lisongeava·se 
que Pernambuco recebesse novamente o jugo sem 
ser violentado por força superior d epois de muitos 
desastres, que exhaurissem inteiramente os seus 
meios de defe!">a. 

A 2 de Abrii partirão aquellas embarcações, e 
com vento prospero chegárão em poucos .dias á vista 
do Recife. Rodrigo Lobo não esperava encontrar 
ahi os vasos de g uerra, que já bloqueavão o porto: 
a sua alta Patente, as suas instrucções çlirectas do 
Ministerio, lhe davão a primazia do cornmando; ella 
foi reconhecida, e to<l os puzerão-se á sua disposição 
sem contraste. O 11ovo · Commandan te principiou a 
executar o ·µJauo, que lhe fôra pré:icripto, destacando 
as embarcações ruais li geiras, das quaes podia servir-
se, por todo o 1'itoral desde as Alagoas até o Rio 
Grande do Norte, e fazendo espalhar a seguinte Pro-·. 
clamação fabricá-da nas offidnas do Rio de J aneiro : 
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t Aos habitantes de Pernambuco. 
« Não podia deixar de produzir tanta extra-

< nheza como magoa no animo de El-Rei Nosso 
« Senhor o ver que huma Província do Brasil, onde 
t: tantos hoi11ens valerosos, e honrados se illustrárão 
e: por feitos gloriosos para expulsar hum inimigo 
~ poderoso, e restaurar os direitos da Corôa Por-
" tugueza, seja agora o theatro, onde individttos 
" indignos .elo nom e Portuguez perpetrárão huma 
« rebellião atroz, ousando depois de excitarem a 
« desordem popular derribar o poder repr-esentati-
« vo de S. Magestade na expulsão do Governador, 
« que- os regia, e erigir um governo faccioso. Sua 
« Magestade está com tudo persuadido de que a 
» maior parte dos Pernambucanos consei:va a hon-
« ra, e lealdade, que herdárão dos seus a v,ós, e 
« de que sempre <lerão provas ao me<;mo Augusto 
« Senhor:. e outro sim não duvida que o ines· 
" perado, e Íf cinoroso rompimento de huma re-
« volta podesse momentaneamente reprimir o effei-
" to daquelles mesmos sentimentos. Penalisa por tan-

. e to o. piedosq coração de S. l\fagestade o ser obri-
« gado a vex:,lr os seus vassallos procurando os 
« meios de sujeitar os rebeldes, o que não pôde 
« evitar-se, 11H\ndando o mesmo Augusto Senhor, 
t . como. na realidade me ordenou, que eu bloqueasse 
« com as forç~s, que poz á, min.lía disposição, os 
« portos de P~rnambuco. Alem disto he do decoro, 
« e dever de $ . M agestade empregar todas as forças, 
« que a Provi1~encia depositou em sua autoridade 
« para destrui r com a maior brevidade possiyel o 
« germen de huma guerra civil, cuja idéa por si só 
4< consterna o espírito do Nosso Soberano, e ha de 
" tal maneira horrorisado todos os seus fie-is vassal-
« los, a quem tem chegado a noticia desta mancha 
« na fidelidad ~ Nacional ainda não vista na monar-
« chia Portugueza que· todos tem feito co111 patr1o .. 
« tismo exemplar· offertas, e sacriíicios de suas 
~ pessoas, e c~bedaes para auxiliarem aquellas dis-
« posições, qn~ S. Magestade tiver a bem de orde-
« nEtr . com aq qeUe . fim: mas o mesmo Sen .. ~or .espe-
« ra que os seus bons Vassallos da Cap1tama tl~ 
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~ Pernambuco farão da sua pàrte todos os esforçog·· 
" para evitarem tão excessivas calamidades. A bor-
« do da fragata Thetis. Assignado-Rodrigo J os6 
« Ferreira Lobo. » 

Este Lobo era Portuguez bem conhecido pela ·. 
sua cobardia, e traição na guerra do Rossillon, a 
qual mereceu-lhe a degradação do posto militar, que 
occupava: o tribunal o havia jLtlgado com justi_ça, e , 
a relaxada Corte o rehabilitou, e fez-lhe a distincta 
mercê do commando do bloqueio de Pernambuco . 
Huma pequena força marítima dirigida por hum 
homem intrepido bastaria para o afugentar; faltava. 
este homem, e os olhos dos Pa triotas volverão-se 
sobre a defesa, com que a natureza quiz proteger a 
Capital de Pernambuco contra os insultos, que lhe 
podessem vir da parte do mar. . . 

A extensa muralha de pedra, que circunda todo 
o litoral daquella Província, ao . mesmo tempo que 
reprime a impetuosidade das ondas, e obsta as ir- . 
rupções constantes do mar contra a terra, obriga os 
navios de alto bordo a estarem em tanta distancia, 
q ne a mais grossa ar_tilharia não póde tocar co1Ú as . 
suas balas nenhnm edifício da Cidade. O bombar-
deamento se emprehendido, he inutil, e nem o blo-· 
queio póde ser ri goroso sem grande quantidade de 
vasos de guerra; porque em va1ios pontos da Costa . 
encontrarão-se ancoradouros seguros, onde, no impe-
dimento do ingresso do porto do Recife, podem em-
barcações g rand es, e pequenas descarregar as suas 
mercadorias, c exportar as do Paiz sem embaraço . .. 
Além disto a mesma citada defesa natural ela Costa 
acresce as desvantagens, e perigos, aos navios· des-
tinados ao bloqueio, forçando-os a estttrem em . con:. . 
titma vigilancia para não virem arrebentar-se sobre . 
as pedras, e baixos. . 

Relativamente a essa parte os Pernambucanos 
pouco devião temer: no caso de desembarque de 
tropas já · 1rnvião previsto fortificando . do melhor . 
111odo possível varios lugares accessiveis, e todos . 
.sabem que poucos soldados bastão para impedir, e . 
repulsar tentativas __ g.~c_tal, gatureza, as· quaes ah1da 
quando pros~e~~{;,~1~ ~~ .. :1~-~j":l -~n a co~quista de hum: 
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Paiz como o Brasil. He porém necessario presuppor 
do lado do povo cooperação efficaz na repulsa : se 
esta falta, a Patria he perdida sem rcmedio. Rodri-
go Lobo, e o Conde dos Arcos, com a profusão das 
suas proclamações não podérão fazer brecha nos 
animos dos habitantes do Recife, Olinda, e Villas 
adjacentes; forão porém felizes os seus successos etn 
outros lugares mais distantes. Já vio-se, como cahio 
as Alagôas, ora mancha muito mais negra vai 110-
doar as paginas desta historia. 

Instituído o Governo Provisorio no Rio Grande 
do Norte, nenhuma mudança consentanea ao estado 
de coisas, alli appareceu; a marcha seguida pelos 
membros daquelle governo estava em proporção com 
as suas fracas luzes. André d'Albuquerque arrima-
do á força da Parahiba, que conservava inalteravel 
o espitito republicano, tentava insinuar as vantagens 
da revolução: não favorecido pelos seus indolentes 
collegas, ou pa~a melhor dizer, contrariado por elles 
em segredo, adprmecia. He esse hum dos grandes 
v ícios da divis~o do Poder Executivo; a traição he . 
mais segura en~ seus funestos resultados por serem 
muitó mais lentos os meios de repressão. 

Outro mal não menos consideravel engrossava 
a occltlta contquieda<le: aquelle mesmo Albuquer-
que não sabia .p.proveitar-se da sua brilhante posi-
ção para dar o impulso de vida aos automatos, que 
giravâo-lhe em torno. Pouco provisto de dotes na-
turaes, tinha 8rº menos abundancia de fortuna, e 
desta não usava por ser mesquinho. As honras, e 
riquezas atrahem o adio, e a inveja; o vulgo, que 
parece desprez~l-as, luta de continuo para as possuir: 
he necessario c;:eder-lbe opportunamente buma parte 
em certas circlfnstancias para não perder-se o todo. 
André d' Albuq\)erque ignorava esta maxima: tinha 
muitos inimigo~ gratuitos, e não possuia bum amigo 
sincero. O que mais admira, he que elle conhecia 
a sua critica sf tuação, e nenhum remedio julgava 
apto a salval-a senão a permanencia dos soldados 
da Parahiba. 

A pobreza do Erario do Rio Grande do Norte 
não permittia p augmento de novos soldado~ Pª!?º~ 
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as suas rendas mal chegavão em tempo de paz pal'a 
as despezas ordinarias. Devia supprir o verdadeiro 
patriotismo, era nesta occasião que o promotor da 
revolta daquella Província podia empregar os seus 
cabedaes. Na qualidade de Governador das armas 
elle tinha a seu commando toda a força militar, 
era seu· interesse ganhar-lhe a affeição sem relaxar 
a disciplina: e como Coronel de um dos melhores 
regimentos de cavallaria miliciana, podia delle esco-
lher huma companhia fiel, que paga da sua bolça 
defenderia em particular a sua pessoa; e augmenta-
ria os meios de defesa da Cidade; convinha-lhe re-
formar os vdhos, e ineptos officiaes, e soldados, e 
crear outros de reconhecida fé. 

Passados alguns dias em ocio o José Peregrino 
declarou que em conformidade das instrucções, que 
havia recebido, era obrigado a voltar com a sua 
tropa á Parahiba. Em vão André d'Albuquerque ro-
gou-lhe que se demorasse ainda ; aquelle Comman-
dante não querendo tomar sobre si tanta responsa~ 
bihdade, resolutamente stibtrahio-se, e no dia 28 de . 
Abril poz-se em marcha. Estava pouco longe da 
cidade do Natal, e já ahi desenrolava·se a bandeira 
Portugueza. Nenhuma força interna, ou externa, 
invadia a Província, e nem mesmo a a111eaçava; a 
nova ordem de coisas se nenhum bem havia produ-
zido tambem mal algum havia causado; o Governo 
estabelecido depois da revolução não tinha-se feito 
notar senão pela sua nullidade, e entretanto a massa 
dos habitantes insurgia-se gritando uniforme contra 
qualquer que intentasse impedir o seu lanço em favor 
do seu Rei. Tanto póde a força dos velhos usos ! 

Nem se póde asserir que a causa ocasional da· 
quella variação de sentimentos fosse a previden· 
eia de castigos severos, ou a esperança de premio: 
consummada a revolução, não forão dirigidas sup-
plicas ao l\fonarcha, nem ouvirão-se denuncias dos 
factos individuaes: A povoação do Rio Grande adop-
tando machinalmente a regeneração, que se lhe of· 
ferecia, machinalrnente a rejeitarão; o que quasi 
sempre se observa nos actos irreflectidos · da mul-
tidão. Como a mór parte dos Brasileiros, elles ainda 

/ 
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não _percebião a que fim directo tendiãó os princi~ 
pios propagados: no momento não saboreárão fruto 
delicioso; e só vião no seu compatriota, autor da 
mudança, excesso de ambição de poder ; imagina--
vão que elle usurpava direitos, que só competia ao 
Soberano, e era este aos seus olhos hum crime im-
perdoavel ; suspeitárão que a tropa da Província li-
mítrofe tinha vindo expressamente para impor-lhes 
hum fard o, que parecia-lhes ele immenso pezo porqtte 
imposto : assim logo que: esta retiro-u-se, a imagina-
ção rescaldada effectuou o seu delírio. 

Os soldados ou virão o nome do rei, que o po vo 
em altas vozes pronunciava, e a este nome desper-
tarão-se os sentimentos de veneração, e terror : cor_-
rêrão ás armas, e o seu Commandante, o mesmo An-
tonio Germano, membro do Governo Provisorio, 
voando ao quartel, em vez de reprimil-os, os con-
forton manifestando iguaes sentimentos . 

Um só individuo era geralmente considerado 
criminoso, era © infeliz André d'Albuquerque: todos 
encaminharão-s1e de tropel · á sua casa. Nenhuma 
alma bemfazej <\- arriscou-se a dar-lhe aviso secreto, 
<lo que se pass,ava, para que ao meuos se podesse 
evadir; o povo, e tropa, o sorprehendêrão no Jeito, 
e com tom (\llleaçador perguntarão-lhe: "Quem 
vive ? ~ Estupefacto elle respondeu humildemente 
<Viva El-Rei. » Não obstante esta resposta, intima-
rão-lhe a prisão. Obedecia sem articular palavra, 
quando. hum iqfame Portuguez, official. de milicias, 
com execranda cobardia o apunhalou. Ainda semi-
vivo o transportarão a cadêa, o cari"egárão de ferros, 
e alli em poucas horas expirou em total abandono.; 
o seu corpo de~figttrddo, envolvido em huma esteira, 
foi lançado nQ cemiterio. A sua habitação, assim 
como a de stu respeitavel mãi, que uão sobreviveu 
hum só dia á tanta dor· forão saqueadas. Outras 
casas dos seu~ parentes mais ricos da Província 
soffrêrão igual calamidade. De certo não merece tal 
sorte, quem como André d' Albuquerque sacrifica por 
amor da Patria os commod0s de uma vida honrosa, 
e tranquilla: os seus Compatriotas contrahirão gr~a-
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de divida com elle : a equidade, e a justiça com• 
mandão que seja paga sem dilação (Nota XCVIII). 

A camarada Capital attendendo á ausencia for-
çada do Governador Borges. e querendo obviar o 
progresso da desordem, tratou de pôr em vigor a 
lei, que providenciava em taes casos: huma Junta 
Governativa composta de tres membros foi institui-
da, e regeu placidamente, como em tempo sereno: 
não entrou no exame das opiniões porque sabião 
que não existião, nem procedeu a prisões, reputan-
do somente criminoso o infeliz que desapiedaàa-
damente havião trucidado. 

Alguns zelosos patriotas, que habitavão no in-
terior da provincia em hum Jogar denominado Ser-
ra do Martins, não desesperando ainda da causa da 
Patrfa, erigírão alli hum novo Governo Provisorio, 
que supprisse o decahido na Capital, e servisse de 
centro de reunião para aquelles, que os Realistas 
intentassem acabrunhar. O Governo de Pernam-
buco approvon aquella resolução, quando lhe foi 
communicada, e recommendou que a proseguissem 
sem desmaio. O encadeamento <los revezes da for-
tuna, e sobre tudo o frio acolhimento do povo a 
tornou inefficaz. Aquelle novo Governo desappare· 
ceu como o relampago, a Província não reseutio com 
elle os estragos da guerra civil, e os seus ruembros 
vendo-se sem a protecção, que espei·avão, por si 
mesmos dispersarão-se. 



CAPITULO XII1 

O Governo Provisorio de Pernambuco expede inu-
tilmente soccorro a José Mariano para suffocar 
a insarreição das Alagoas, que cada vez mais 
se extendia.-A Parahiba segue o mesmo dis-
tino do Rio Grande do Norte. -José de Barros 
Falcão de volta da llha de Fernando desem· 
barcando na Bahia da Traiçã9, he preso e a 
sua gente se debanda. 

1 

O brilhapte horisonte de Pernambuco rapida 
mente offusc~tva-se, negTas nuvens o circundavã•1 
por todas as partes, ardia o brandão da discordia, 
a foria da intriga soprava sem pausa o seu alito pes-
tifero, no Sul, e Norte da Provincia não via-se mais 
aquella unifqrmidade de pensar, que ao principio 
excitaYa universal admiração, e confortava os pa· 
triotas na perseverança dos seus planos ; a coopera-
ção mutua, espontanea, e firme de todas as classes 
da sociedade1 ancora unica da salvação no perigo, 
sensivelment<; diminuía; grande catastrofe parecia 
eminente, e todavia os Governadores Provisorios 
não desanim :rvão . Ao recebimento do officio de José 
M:uiano, quei dava conta· da sublevação das Alagoas, 
e instantt:mente pedia soccorro, elles no instante 
providenciár~o orden::i.n<lo ao Capitão João do Rego 
Dantas que sem perda de tempo marchasse com oi· 
tenta homen l) da primeira linha, e ' se . reunisse ao 
mencionado chefe, ao qual escrevêrão estimulando-o 
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a a bafar 'por todos os meios a nascente divisão da· 
quelle territorio. 

Já antecedentemente se disse que esse mesmo 
José Mariano fugira por mar abandonando toda a 
expedição. A consequencia de tão vil procedimento 
foi a exaltação dos Realistas, e a prostração dos 
Republicanos ; desde então a revolta no Sul de Per· 
nambuco extendeu·se com tanta rapidez, que quan· 
do o Capitão Dantas passava pela Preguezia de 
lpojuca dez leguas distante do Recife já não en-
contrava nos habitantes acolhimento benigno, ne· 
nhum desejava tomar parte em seus trabalhos ape-
sar de lisongeiras promessas. Elle alli veio saber o 
desastre soffrido no Porto de Pedras, e reconheceu 
a inutilidade da sua marcha com tão pequena força 
por entre huma povoação hostil. Se as circunstan· 
cias tíão lhe permittem avançar, a honra o inhibia 
de retrogradar: assim fez, fortificando-se ao pé da 
Costa em hum ponto chamado Barra Grande menos 
sujeito a emboscada, ou surpreza. Informou o Go-
verno, do que havia feito, e observado, e requereu 
as ordens necessarias. 

Quando a sua informação -chegou ao Recife, ahi 
chegava tambern inesperadamente o Jusé Mariano, 
que apresentando-se aos membros do Governo, foi 
por elles ·tratado sem a marca de reprovação mere-
cida: o publico ignorava a sua justificação, e agoi ·. 
rou mal deste procedimento. As noticias tristes suc-
cedião-~e humas as outras, e erão tão replicadas; e 
improvisas que desconcertavão todos os projectos. 
Soube-se contemporaneamente que a Paraliiba havia 
acceitado de novo o sacudido ' jugo, a~ontecimento 
que por huma particular circumstancia acabou de 
arruinar Pernambuco . 

Tinha sido extravagante, e impolitíco o modo, 
com que se fez a eleição do Governo Provisorio 
daquella Provincia; o orgulho individual foi offea· 
dido, o resentimento era natural : são bem raros os 
corações generosos, que no altar da Patria deponhão a 
vingança , Voltando desgostosos para as suas casas 
a mór parte dos officiaes miliciano~, e de ordenan-

·~as, qne para &Ili bayi~o lllarchado, alguns milis. 
~ ' 1 
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astutos, e perversos, espreitavão o momento fa,·o-
ravel de disfaierem-se de um Governo, para a crea-
ção do qual tinha-lhes sido negado o concurso, e que 
dizião não corresponder ás espernnças concebidas. 
Ignoravão que o grande bem não póde comparecer, 
senão quando todo o Estado he perfeitamente re· 
com posto, e que para recom pol· o são indispensa veis 
sacrificios, que exigidos arrancão lamentos daquelles 
mesmos que com mais soffreguidão ambicionão gozar. 
Illudida em tal mudo pela perversidade dos malig-
nos, e pela propria ignorancia, a multidão irreflec-
tida combate o bem, que appetece, e desvairada 
passa a desejar, o que d'antes odiava. Ordinaria-
mente ella he punida pela sua inconstancia ; o re-
torno a antiga condição he sempre acompanhado de 
novos torm entos . 

Por ordem do Commandante do bloqueio do Re-
cife cruzava hum brigue de guerra no litoral da-
quella Provincia espalhando proclamações, e dam-
nificando o pequeno commercio. Era já alli notaria 
a revo.lta das Alagoas, e do Rio Grande do Norte, 
e presumia-se com fundamento a angustia, em que 
se achava o Governo de Pernambuco, o qual lutau·· 
do pela sua con!:>ervação, seria inhabil a prestar au-
xilio aos semi vizinhos. Os amigos da cau?a repu-
blicana gemião, os inimigos exultavão; para estes. 
a occasião era propicia, a victoria devia seguir 0. 
maior numero . 

O prime~ro, que ousou arvorar o emblema da 
contra-revolus:ão, foi hum mulato por sobrenome 
Bastos, proprietario de huma engenhoca no Districto 
da Villa do Pilar. Esse individuo, e ~eus filhos, 
erão da chusµia dos valentões, gente dissoluta, com 
quem a cana)ha fraternisa; á sua voz, que annun" 
dava estragµ, e sangue, corrêrão todos aquelles, 
que preferem a rapina ás custosas fadigas do tra-
balho regula.ir : poucos para emprehenderem hum 
ataque contr~ a Capital, erão muitos para destrui, 
rem os casae~ isolados, interceptarem as communi, 
ca,çõ~s, e turbarem o livre exercício das autoridades 
locaes. O Ca,pitão de Ordenanças André Dias· de 
Figueiredo1 ·habitante do 1nesmo Pistricto, Cidadão, 
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em quem permanecia puro o amor da Patria, e que 
por sua reconhecida intrepidez era capaz de oppor-se 
áquella fação, estava gravemente enfermo: todavia, 
não podendo obrar em pessoa, chamou dois dos seus 
filhos não menos' do que elle corajosos patriotas. e 
lhes ordenou que armassem a gente do 5eu partido, 
e abatessem os facinorosos, o que felismente assim 
st1ccedeu depois de al g uma resistencia ; na qual fo. 
rão mortos dois do partido do Bastos, e os demais 
afugentados. 

Mas a revolta não se limitava a este ponto só 
da província ; em outros muitos eila de improviso 
arrebentou. Hum velho Portuguez por nome João 
Alves, senhor do en genho Pacatuba, de mãos da-
das com outro rico proprietario o Coronel de Milí~ 
licias Mathi&s da Gama. teve a arte de reduzir á 
sua vontade os animos de tjuasi toda a povoação do 
interior. Proclamada por elles a Autoridade Real, o 
plano, que logo concertarão, foi de impedir a p('ls-
sagem do gado, e dos outros generos de alimento, 
não só para a Capi tal da Parahiba, como para Per· 
nambuco, o que já os Governadores do Ceará., e Rio 
Grande, tinhão posto em rigorosa observancia. Era 
este o acto mais damnoso de hostili dade, pois que 
reduzia á maxima pe11uria os habitantes do Recife, 
e de Olinda; e tanto era o zelo manifestado na exe-
cução daquella prohibição, que j á a fome fazia-se 
assaz sentir. Os pa triotas de Itabayanna tentárão 
revendicar a sua primitiva influen cia ; o povo alar-
mado não os acreditava mais, e pelas insinuações 
.perfidas dos adversarios da causa republicana pas-
sou a odiai-os, de sorte que para evitarem a morte , 
elles virão-se forçados a escapar par:a as fronteiras 
.de Pernambuco. 

O Governo Provísorio da Parahíba, que nãr) 
contava com tanta vol ubiiidade, creo que a Patria 
seria perdida> senão desse um golpe vigoroso. Era 
esta huma necessidade dolorosa, mas não . hum 
procedimento reprehensi vel : se a individuos bem, 
ou mal intencionados fosse permittido transtor-
nar impunemente hum systema qualquer de · .Go-
y~rno adoptado pela maioria da Nação, valendo-se 
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para esse fim não só de escriptos sediciosos, conio 
da força material, seria chimerico o pn uci pio so· 
cin.l, vadiante a constituição dos Estados, mutil a 
promulgação das leis. Póde cada hum pensar, como 
lhe apraz, admittir a theoria, que mais se confaz ao 
sett entendimento; não pôde porém, nem deve vio· 
lentar os demais a seguil·o. O republicano que exi-
g·e a crença da sua opinião como ir1fallive!, he tão 
desputico quanto o Realista fanatico, que pretende 
serem os Reis emanações da Divindade; ambos pec· 
cão como violadores da bem entendida liberdade, 

Continuava o socego da Cidade á despeito do 
iucendio, que a rodeava ; todos parecião approvar 
a resolução do Governo. O Coronel Amaro Gomes 
Coutinho teve o commando da expedição, a qual 
devia atacar primeiramente o joão Alves no seu 
proprio engenho, se ahi o encontrasse, e forçal-o 
assim a pagar com o danmo ela sua propriedade os 
males, que c~usava . A apparencia da tranquillidade 
da Capital fez dispor de todos os soldados da pri~ 
meira linha, fiue não erão muitus em numero. Elles 
11ão tinhão a~nda caminhado duas leguas, quando a 
plebe da cidade entregue a si mesma, furiosa com· 
parece nas rqas, gritando : Viva El-Rei, morrão os 
patriotas; corre ao palacio, onde os Governadores 
fazião as sua~ sessões, nenhum respeito a contém, 
entra precipitadamente, examina todos os escondri-
jos, e não descubrindo a preza desejada, que por 
fortuna tinha-se evadido, passa a saciar a furia com 
a destruição fios objectos, que encontra. Os mili-
cianos apresentarão-se armados, e bem que adheris-
sem aos grito;; proferidos, envergonharão-se ao menos 
de favorecer a licença, e impedirão o ataque das 
casas, que jufgavãu-se compromettidas. A munici-
palidade con!ltituindo-se regente em nome do Sobe· 
ra110 de Portugal, e do Brasil, tratou de por a Ci-
dade em defttsa contra o Amaro Gomes, que não 
estava mui .listante, e que suppunha-se retrocederia 
com a força, da qual dispunha. 

Hum abismo chama outro abismo; o máo exem· 
pio he tão .e<;mtagioso quanto a peste. Os solda• 
dos, que quando partirão da Cidade, paredão m~:r~ 



char de bom animo ao combate <los adversarias do 
Governo Republicano, ora ouvindo a narração do 
que alli ultimamente h avia acontecido, applaudião, 
e davão indicio manifesto de insubordinação. O Co-
ronel, que os commandava, vendo-se na impossibili-
dade rle executar o seu dever, e receando ser im-
molado ao frenesim ele homens, que dispunhão·se a 
renegar a Patria, fugio immediatamente disfarçado 
em habito de Franciscano, que caritativamente obte-
ve de hum bom Frade. Nem est~ artificio lhe valeo: 
de~cub~rta a fuga, mais insolente tornou-se a sol-
dadesca, e alguns desses mesmos misera veis seguin• 
do á pista o fugitivo, o encontrarão, e tiverâl.> a co· 
bardia de o ligar com cordas, e entregai-o aos Re-
alistas. 

Assim João Alves, e comitiva vencião sem com-
bater; as portas da Cidade lhes forão abertas, en-
trárão s0berbos, e principiavão a abusar dos fructos 
da facil victoria, quando veio inquietar-lhes a no-
ticia, que José Peregrino accelerando a sua marcha 
do Rio Grande, achava-se já proximo ameaçando 
entrar por força com a sua gente, e vingar-se dos 
attentados commettidos. Era esta a intenção desse 
bravo official: vendo atraiçoada a causa, que adora· 
va, no excesso da sua dor havia jurado, ou salva i-a, 
ou morrer glorioso. Nu trião os mesmos senti men-
tos os tres officiaes, e os poucos soldados, que o se-
guião, e o arravão: pela estrada os inimigos desap-
parecião á sua vista; na Cidade dominava a con· 
fusão; soldad<1s indisciplinarlos, milicianos ignoran-
tes, que mais obravão por illusão, que por convicção, 
erão fraca barreira. Hnma sombra de esperança 
parecia ainda restar aos bons Republicanos, esta 
desvaneceo-se por huma combinação rara na his-
toria. 

Os chef~s Realistas desconfi::ivão da sua propria 
força, e por consequencia evitarão por-se á dura 
prova . Cubrindo essa desconfiança eom o manto da 
clemencia, e horror do espargi111e11to de sangue, en-
viarão o Cidadão Augusto Xavier de Carvalho, pai 
do referido José Peregrino, para que com a influen-
çia paterna o induzisse a auraçar a causa Moniu· 

/ 
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chica, assegarando-lbe com repetidas protestações · 
que nem elle, nem os seus companheiros de armas 
serião inquie tados, e que todos serião recebidos como 
irm ãos, e _ amigos. As entranhas de hum pai amo· 
rbso, qualquer que seja a sua opinião politica, forte-
mente palpitão á vista do perigo, em que a exalta-
ção do entendimento figura exposto o filho amado. 
O Xavier àe Carvalho acceitou a commissão penosa, 
e para dar-lhe par ticula r importancia aos olhos <la · 
multidão, em vez de partir com o ramo ele oliveira, 
tomou em seus braços hu1na imageh1 de Christo. 
Não pensava o desgraçado que tratando de esquivar 
o presente perigo, servia de instrumento indirecto 
do supplicio, que a má fé occultamente preparava 
para elle mesmo, e para os mais virtuosos patriotas. 

A paixão vivamente sentida torna eloquente o 
homem mais vulgar: a com moção, que o parlamen-
tario manifestava, infundia dobrado interesse nas 
suas palavras; os sentimentos liberaes, que profe~sa
va, coi:trastav~~ com as expressões servís de . que 
dle cria-se 09ngado a valer-se para persuadir, e 
adoçar o furor acceso 11os peitos dos que o escuta· 
vão; a negligencia da sua autoridade ela va-lhes ·nesta 
occasião maior esplendor. José Peregrino depois d e 
ou vil-o attentarnente, respondeu: · 

« He possf vel, Senhor, que com a expetieucia 
« elos annos não tenhais adquirido o conhecimento 
« dos homens ! Por qual motivo vos deixastes se-
.! d uzir ! Como podeis acreditar as promessas de 
~: m'onstros, qtje acabão de postergar as ma!s sa-
< crosantas leis da natureza! Como não reco:1he· 
« ceis que o maior perigo do vosrn filho consiste 
« unicamente 1~m depor as armas, que a Patria lhe 
e · confiou, e que ora reclama imperiosamente que as 
« maneje_ em 51eu soccorro ! Vós, que deverí eis ser o 
• primeiro em g uiar os meus passos na estrada da 
« honra, e cqnfo;tar-me na espinhosa carreira, em 
t que me achq ; vós que deveríeis alçar a v~ssa 
" respeita vel voz para desenganar nossos ill ttdidos 
"' compatriotas, sois vós, que vindes propor-me a 
« minha propria infamia ! Não lie claro, que .os 
,_- 1~0.ssos initúi~os enviando.-vos, co:nfessão a sua 1g. 



«' -nobil fraqueza, e attestão a superioridad e da hrar 
« va g~nte, que tenho a fortuna de com mandar? 
« ·Oh 1 meu bom pai, retrocedei á vossa casa, hide 
«. annunciar aos vossos committentes, (eu vos rogo) 
« declarai-lhes francamente que o vosso filho he 
« digno de vós, que 11ão sabe transigir com os seus 
« deveres; que eile, e os seus camaradas perecêrão 
« com a Pa tria, se o fado adverso te:n decretado 
< que ella pereça .> 

Viva a Patria ! Entoa vão concordes officiaes, 
e soldados . O miserando Xavier de (qrvalho em-
mudeceu por alg-um tempo, as lag-r imas ba11havão o 
seu rugoso semblante, a voz da razão, o se ntimento · 
da honra fall ava-lh e internamente, a preoccnpação 
do perigo o allucinava. Não podendo responder ás 
acertadas reflexões, que acabrtva de ouvir; como 
se estivesse fóra de si , rrosta-se de j oe lhos aos pés 
do filho, e cum soluços, e gemidos o supplica a 
desistir da empresa não ror seu amor, mas pelo do 
Redemptor, cuj a im age m lhe apresenta va, co11cl nin-
do que a effusão de sangue Brasileiro por Brasilei-
ros era sempre hum deli~to, e ora mais iuutil, atteuta 
a cegueira popular . 

Quem con hece a debilidade do coração huma-
no, distinguirá o gráo de impressão, que causou 
aquelle acto humilh ante: J osé Peregri no fa7.ia os· 
maiores esforços para reprimir-se ; todos ti11hão ne ll e 
fixos os olho~, e esperavão submissos a final deci-
são . A consLt ncia desmaiou, a pied ad e filial ven· 
ceo: o pai _abraça o filho com ternura, e le\·a á Ci-
dade o suspi rad o aviso de par.. Pnnco depois alli 
entrou a tropa, que com o seu Chde, e officiaes 
não d isfarçava a tris teza apl~rnr de sere m recebidos 
com grandes dem• •nstrações de alt>gria. 

Aos novos Governadores (~vta XCIX) aq11ella 
tristeza servio de pretexto para apressarem a exe-
cução do iniquo proj ecto, qtte desde o principio ha-
vião conceb ido : mandárão arrancar ae suas casas, 
onde vivião retirad os e encarcerar na Fortaleza do 
Cabedello, o José Peregrino, e os tres officiaes, que 
o tinhão acompanh ad o no Rio Grande; o ciume, e 
o. temor a ggravava todos os dias a dureza da prisão; ·· 
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A mesmissima sorte coube ao fervoroso parhrn ert~ 
tario, .que tarde arrepenr1ia -se de quanto havi.a fej. 
to: seu crime era ser pai do temido patriota. A 
persl:'g11i\·ão descubrio em seus escondri.ios todos, os 
que tinhão alguma boa qu::ilid::ide moral, e os acor· 
rentou; não faltárão despresiveis denunciantes. Hum 
só dos membros do extincto Governo Provisorio, 
Estevão José Carneiro, teve a fortuna de escapar 
embarcando-se para Inglaterra depois de ter vivido 
errante por algum tempo nas matas do seu engenho. 

Tudo conjurava contra os patriotas. O Capitão 
Barros Falcão (Nota C), chegando á Ilha de F cr. 
nando, e }Jttblicando o objecto da sua commiss5.o, 
foi considerado como hum Anjo tutelar; officiaes, 
soldados, e degradados, crião sonhar; nenhum espe-
rava tanta · graça, foi indescrivel a soffreguidão, com 
que t<;dos procuravão embarcar-se, e destruir, o que 
não podião transportar. Finalisado o embarque, fa-
rão unanimemente dirigidos aos Céos votos cordiaes 
pela prosperid!ade da viagem : mas os Céos forão 
surdos, ventos contrarios prolongárão os dias àa 
penosa na\egi,ição. Dt'pois de muito lutar a pri-
meira terra que se avistou, foi a Bahia da Traição 
ao Norte da rarahiba. 

Aquella trrra pareceo hum hvor particular da 
Providencia, pois que ahi podiâo as embarcações en-
trar, e fundiar livremente, o que de certo não fa-
riâo, se tivessem chegado ao porto do Recife já blo-
queado; os trezentos homens ·nellas embarcados 
quasi todos militares, provistos de armamento suf-
ficiente, prest~ riâo, se fossem bem dirigidos, não 
pequenv servi~o á desventurada Praahiba. Tudo de-
pendia da prqdencia, e vigilancia do Capitão, que 
os co111111a11da ;v a : elle não ignorava que muitos dos 
degradados erão gente sem princípios de honra, e 
a guélrnição anhelava a embarcar para ºrever a Pa-
tria, parentes, e élt11igos; avistando a terra, ou não 
devia entrar ~tntes de ser informado do estado das 
coi~as, ou a111~ora11do desembarcar logo todos com 
ordem. 

Succedeo o contrario : elle tão soffrego, como os 
demais, foi ·o primeiro a saltar em terra corp buni 
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só official declarando que hia examinar, o que oc-
corria para o bom exito da expedição, e qite entre-
tanto nenhum se arriscasse a desembarcar sem a 
sua permtssao. Desembarcando,' recebeo carta do 
Josê Peregrino, na qual narrava-lhe o estado da 
Província, e a sua triste posição : o Capitão Barros 
Falcão contra o senso commum, em vez de chamar 
a si toda a gente, que estava ainda á bordo apezar 
do grande descontentamento, e corter com ella em 
auxilio daquelle patriota, tomou a deliberação de 
hir ·encontrai-o só para combinar o que fosse mais 
acertado. Em quanto elle caminhava, todos os que 
estavão nas einbarcações, as abandonão; a morte 
se lhes antolhou menos horrida do que o supplicio 
de viverem em hum estreito barco ao pé da terra. 

Da consciencia do mal nasce o temor i · os sol-
dados prevírão que a desobediencia ás ordens do 
Commandan te não pr)dia ficar sem castigo; os de-
gradados receárão que se comparecessem como fu. 
gitivos, serião outra vez entregues nas mãos da jus-
tiça ; desembarcados, cada um julgou-se autorisado 
a seguir os seus caprichos, não tratárão senão de 
sa]var-se por diversas veredas afim ele chegarem il-
lesos ás suas casas em Pernambnco. José Peregrino 
havia cedido, e o misero Barros, que o procurava, 
achou-se na prisão da mesma fortaleza, onde o met~ 
têrão por ordem do Governo existente, o qual apo-
derou-se do que vinha nas embarcações e muito 
congratulou-se de ter afugentado sem trabalho o 
corpo, que parecia ameaçai-o. Alguns . dos deserto-
res, /que forão encontrados, tiverão a cadêa da . Cida-
de por asilo, e ahi pagárão a pena da desobediencia. 

A commissão dada ao Antonio Gonçalves não 
teve melhor successo : este encarregado não foi ac-
ceito pelo Governo dos Estados-Unidos; cómprou 
errt particular algum armamento, e o enviou · a Per-
nambuco juntamente com tres officiaes Francezes 
(Nota CI). ~uando este soccorro chegou, a republica 
tinha já cessado de existir, e ci Governo Portuguez 
la,nçou mão de ,tudo. O Hypolito em Lon.dres nada 
pôde fazer pela mesma rapidez, com que desappare-
çeo a :\utoridade, que o havia delegado1 



CAPITULO XIV 

A tropa da Bahia entra no territorlo de Pernam-
buco. -Angustias do Governo Provisorio, e 
seus esforços a bem da causa patriotlca. 

O Conéle dos Arcos não tardou em fazer mar-
char a tropa da Bahia contra Pernambuco, como 
varigloriosam ~_nte 3.nnunciava na sua Proclamação. 
O numero total elos seus denominados Scipiões não 
excedia oitocentos, comprehendidas todas as armas· 
Joaquim de Mello Cogominho de Lacerda, Mare. 
chal de Camµo, natural de Portugal, era o comman-
dante em ch1efe: ignorava-se a sua bravura, porque 
em nenhuma acção militar tinha-se distinguido, seu;, 
priucipios pqliticos passavão por moderados, seu 
caracter era ponesto. Em caminho elle augmentou 
a sua força aom o Re.gimento de milícias de Ser· 
gipe d' EI~ Ref , segundo as instrucções, que lhe fo-
rão prescript11s. Marchava lentamente, e sem que~ 
rer dava tempo aos patriotas de se proverem dos 
meios de def,esa; esperav?. encontrar forte resisten· 
eia, como ao depois confessou, e não negligenciava 
as devidas precauções (Nota CII1 . 
. _ Assim . procedendo, conformava-~e á opinião 
geral: ninguçm diria que lrnma revolução princi ~ 



piada com tão · feli zes ausp1c10:;1 ·e que rapidamerl , 
te se extendêra ern tres vastas Províncias amea-
çando propagar-se ern todo o Brasil , finali zasse 
com igual celeridade por si mesma. O Marechal 
Mello, que segundo a voz publica pertencia ao 
Grande Oriente 1Waçonico da Bahia, provavelmente 
sabia a disposição liberal da massa pensante dos 
Brnsileírns, nem de certo poderia contar com a in-
teira submissão dos seus officiaes·, e soldados, se q 
dom da independencia, e liberdade, fosse assegurado 
pela constancia ina bala vel daquelles, que o offere· 
cião. Sendo elle hum dos que recuárão á vista do 
perigo. a que julg arão-se ex postos com a prisão d e> 
desgraçado Roma, obrig ado a obedecer ao despota. 
que regia a Bahia, tratava de comportar-se de ma~ 
neirn a não desgos tar hum ou outro partido. 

No primeiro dia do mez de Maio foi que elle 
chegou á Villa Nova, onde terminaria a sua ma1·-
cha, se 11ão tivessem tido lugar os acontecimentos já. 

·referidos. Poucas peças de artilharia sobre as mar-
gens do caudaloso Rio S. Francisco bastavão para 
impedir a passag em de qHalquer força aind a muito 
maior do que essa que a g-ora se apresentava . . Aquel e 
le Rio, antiga divisão da Província de Pernambuco, 
em tempo nenhum he vadeavel', nem tinha ponte, 
que faci litasse a passagem ; frageis canoas, unico 
meio de transporte alli em uso arriscando-se a apro-
ximar-se, serião submergidas sem fadiga. Desta dif-
ficuldade estava tão persuadida a tropa da Bahia, 
q11e não podia crer aos seus olhos vendo do lugar 
onde estava postada, a illuminação geral feita 11 a 
Villa fronteira em signal de festejo da sua vi11d<1 ; 
o Commandante em Chefe, bem que já instrnido do 
quanto havia occorriclo, desconfiava ainda, e attri-
buia, . o que via, â astucia de guerra . Huma depu· 
tação numerosa dos principaes habitantes do Pe· 
nêdo veio reiterar-lhe os protestos de fidelidade, so-
licital-o a · passar com toda a sua gente, offerecen· 
do~se elles mesmos em refens, se assim exigisse . 

Com tão irrefragaveis testemunhos desvane · 
cerão as suspeitas ; a passagem foi effectuada no 
1neio dos applausos da população, que para mais 



t ctr 

corroborar o qtte os seus deputados havião asseri-
do, supplicava como favor a permissão de incorpo-
rar-se com a tropa Bahiana. O Marechal Mello mos-
trou-se benigno concedendo por graça, o que com a 
força intencionava obter. Nem diverso podia scr 
o seu procedimento: devendo marchar em paiz ini -
migo, a prudcncia ensinava-lhe a assegurar a sua 
retaguarda co111 a diminuição do numero daqueilcs 
qu e a poderião inquietar, e no mesmo tempo en-
grossava o seu pequeno exercito: por quauto visse 
ora todos prostrados aos seus pés, não deixava de recor-
dar-se da volubilidade manifesta em tão pouco tempo, 
e es~a era, quem mais recommendava-Jhe seria .pre-
çaução. Elle ahi plantou o seu quartel general, t: 
permaneceo par alguns dias obrando com uma certa 
doçura, que conciliava os animos, e menos pesad a 
fazia a invasão. 

He presumível que não fosse essa a \"Ontade d0 
Conde dos ~rcos, o qual rnuito mai s se erguia ií. 
proporção que os habitantes do Sul, do Norte <li.: 
Pernambuco se curvavão : serve de do:::umeu to a 
Proclamação (Nota CIII), que pór sua ordem foi es· 
palhada nos lugares revoltados ; ella merece ser n> 
gistrada pela sua monstruosidade ; era nestes termos : 

; Habitantes de Pernambuco! Marchão para 1; 
( < Commarca das Alagoas bandeiras Portuguezas1 e 
« soldados B~1hianos para as iça rem em toda a exten · 
• ção dessa Capitania. T odo o habi t~ nte .de Per-
<! nambuco, que as não seguir rapidamente, e não 
" marchar junto a ellas, será fusilado. As forças ua· 
« ;, aes ora a vista em bloqueio do Porto tem ordem 
« para arrazpr a Cidade, e passar tudo a espada, se 
« 1mmediatamente não forem instauradas a.s leis de 
« sua Magestade Fidelissima El-Rei Nosso Senhor. 
" Nenhuma pegociação será attendida, sem que pre· 
~ ceda como preliminar a entrega dos Chefes da 
e revolta á bordo, ou a certeza da sua morte, fican-
« do na inte1ligencia de que a todos he licito atirar-
« lhes a esp(ingarda como a bandidos. Conde dos 
« Arcos. » 

Hum Governo, cujo representante patentêa tãQ 
;;,xecrandos ~~ntimentos, e que te~ a impudenciq 
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de ordenar que se ponhão em pratica, por es te sÚ' 
acto legitimá a revolta ; obedecer-lhe seria hum <le-
lictó. Essá Proclamação produziria o effeito opposto, 
ao que o seu detestavel autor esperava, se o Gover· 
no Provisorio de Pernambuco em véz de occultal-a, 
a fizesse imprimir sem commento: ella serveria: a 
fortificar os animas daquelles, em quem OS ' princí-
pios do justo não fossem apagados, 

Hum grande erro dos directo1:es da revolução 
tinha sido a negligencia do primeiro dever dos Go-
vernos li vres, Íst'o he, a reunião dos escolhidos do 
povo em Corpo Constituinte, e legislativo ; o iate· 
resse de todos deve ser tratado por todos . Bem que 
a pessima educação Portugueza não habilita sse os 
Brasileiros ao desenvolvimento rapido da sciencia 
politica, todavia na urgencia das circumstà nci as 
bastava seguir o methodo abraçado pelos Estados 
Unidos da Arr..erica. O novo Governo de Pernam-
buco logo que foi nomeado, estava na rigorosa obri-
gação de publicar hum regulamento provisorio, que 
marcasse o niodo das eleições dos Deputados, o nti· 
metó destes, o tempo das eleições, e <lo ajuntamen-
to dos eleitos com indicação do respectivo lugar, 
convidando as outras Províncias a concorrerem cori-
temporaneamente com os membros correspondentes 
á sua população. Formado este congresso, se es-
treitaria huma liga federal, e com esta a commtt· 
nidade dos meio.s de defeza, e de melhoramento so· 
eia!, decidida a forma de Governo, que fosse jul-
gada mais adaptada . A confiança do povo em seus 
representantes, quando marchão lealmente, he ilii-
mitada, e em geral huma tal confiançà faz mila· 
gres . 

Em vez desse regulamento o Go verno Provi-
sorio, e seu Conselho, occuparão-se em hum Pi:0--
jecto de Constituição, que denominárão lei organica 
(Nota CIV). Longo tempo consumia-se neste tra-
balho, de maneira que quando foi apresentado, já 
era mui diversa a face dos negocios pela variação 
das provincias limítrofes. Este projecto, que não 
foi impresso, abolia a pluralidade de indi viduos no 
Poder Execntivo, o qual devia ser temporã-rio! e eleito 
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pela massa dos Eleitores (No ta CV). O Poder Le-
gislativo tinha igual limitação t1e tempo, e o juài· 
ciario, beu1 que electivo, era .inamovivel. Consa· 
grava a . liberdade de pensar ainda mesmo em ma· 
teria religiosa, e declarava serem todos os homens 
iguaes em direitos . . . A cada bum a das Camaras da 
Província foi enviado hum exemplar do Projecto com 
ordem de convocarem os homeus notaveis dos seus 
districtos, para que livremente o discutissem .(Nota 
CVI), e remettessem as suas observações por escripto 
approvando, ou desapprovando qualqUer dos artigos . 
Este modo de tratar hum objecto de. tanta gravi· 
dade era irregular, isolava os interesses reciprocos 
divergindo as opiniões, e não offerecia aquella uni· 
dade, que constitue a maxima força da lei. 

Para cumulo de desgraça os adversarios da 
causa liberal valerão-se do mesmo Projecto para mais 
desvairarem a publica opinião. Na discussão, a qne 
se havia procedido nas Camaras de algumas Villas, 
os artigos, qpe marl'.avão a liberdade de Cttlto, e. 
igualdade de direitos, havia provado vivissin!a op-
posição por ~erem mal interpretados. A lei não au-
torisava a 11:bjuração da fé Catholica, prevenia os 
horrores do ;fanatismo . com o principio salutar da 
tolerancia re\igiosa. Ora valendo-se da tendencia 
dos devotos, clamavão os perversos com estudada 
hypocrisia que o intento dos patriotas era destrnir 
a religião, e dar liberdade aos escravos para despo-
jarem os senhores do avultado capital, que naquelle.s 
possuião. · 

A accusação era grave, e as apparencias da vão-
lhe o aspectq de bem fundada : o homem não transi-
ge faci!tmmtt'! com os seus interesses materiaes, e 
mufro menos com os espirituaes; o Governo qual-
quer que seja, os deve respeitar para não precipitar 
a sua queda. Mas os acc.usadores esqueciiío que o 
Governo patrioti~o não tinha imposto a sua obra 
como perfeita, nem exigira involuntaria acceitação ; 
pelo contrarie>, queria ser informado dos seus defei -
tos ; e se a pluralidade das Camaras fosse umfonne 
em rejeitar .q:ualquer dos artigos propo5tos, sem du-
vi da ~eria re$peitada a sua von tade:,. Ne~n .mes)l JQ 



a conducta individual dos autores do me11cio11nc10 
Projecto dava lugar á susp~ita concebida quanto á 
crença religiosa: elles cumprião externamente com 
as obrigações commandadas pela Igreja, em cujo 
seio tinhão nascido; do interno dos ~eus corações 
ninguem podia ser juiz á excepção daquelle, que 
tudo vê, e escruta as entranhas. A defesa estava 
na citação dos factos; estes fallavão mais alto do 
que todas as vozes reconcentradas dos rnaledicos . 

O Governo Provisorio pareceo assim pensar: 
mas como nunca havia divulgado os seus senti-
mentos respectivamente á liberdade dos escravos, e 
a accusação so':>re este ponto não era menos forte, 
julgou opportuno manifestai-os coni clareza na se-
guinte Proclamação. 

« Patriotas Pernambucanos! A suspeita tem-se 
• insinuado nos proprietarios ruraes: e!Jes crêem 
« que a benefica tendencia da presente liberal revo-
« lução . tem por fim a . emancipação indistincta dos 
~ homens de côr, e .escravos . O Governo lhes per-
« dôa huma suspeita, que o honra. Nutridos em 
« sentimentos generosos não podem já mais acredi-
« tar que os hcmens por mais, ou menos tostados 
« degenerassem do original typo de igualdade : mas 
«. está igualmente convencido que a base de toda · 
« a sociedade regular he a inviolabi lidade de qual-
« quer especie de propriedade. Impellido destas duas 
"· forças oppostas deseja huma emancipação, que 
« não permitta mais lavrar entre elles o cancro da 
« escravidão: mas deseja-a lenta, regular, e legal. 
« O Governo não engana ninguem, o coração .se lhe 
« sangra ao ver tão longínqua uma.época tão interes-
« sante .: mas não a quer prepostera. Patriotas, vqssas 
« propriedades ainda as mais oppugnantes ao ideal 
« da justiça serão sagradas ; o Governo porá meios 
« de diminuir o mal, não o fará cessar pela força . 
« Crêde na palavra do Governo, ella he inviolavel, 
« ella _ he santa,» 

O verdadeiro. philantropo deve regosijar-se com 
a leitura desta Proclamação. Quantos princípios 
luminosos expressgs .... em tão poucas frazes ! A mal- . 
dição . l~n j.?',(0~~tr.~ .:~:··!~:'·r_ido trafico da q1r11e ll~· 
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ttuma zpparece forçada a conciliar-se com o re:opei -
to devido á propriedade. Como philosophos escu-
dados na razão desafia.vão os fautores, e consel-hei-
ros da degradaÇão de homens, com quem a natureza 
divertio-se variando-lhec;; a cor, como varia as phisio-
nomias; na qualid ade de políticos vinculados pela 
dura lei da necessidade cedião preconisand o o moe 
menta venturoso, em que huma conveniente indem-
nisação vfria acal entar o avido proprietario, poupar 
á humanidade os gemidos, e ao traficante impre-
vista perda. O coração · sincero daquelles patriota s 
não valeo-se de subterfugios no annuncio da verda-
de, com todc. a solemnidade proclamou ' que em ce-
der fazia o maximo dos sacrifícios ; que soffria con-
templando ainda remota a época da omnimoda re-
generação dos i11felizes filhos do Pai Universal. 
Bastava este acto do Governo Pro visorio . para per-
doar-lhe os seus erros. 

Em bôa fé quem poderá negar que a escrava-
tura he o ma)s terrivel dos flagellos, que martyri-
zão o Brazil, retardão a sua civilisação, corrompe 
os costumes, p degrada, e empobrece? Consultem 
os proprietarÍ \)S ruraes com maduro exame os seus 
interesses, e saberão que o vistos·o lucro de suas 
terras he todqs os annos sepu1tado na mesma terra 
sem lhes deix,ar outra indemnisação senão os gc· 
midos dos dei?graçados, a quem elles1 ou seus fei-
tores, por huma economia mal entendida privárão 
do alimento, ~ vestidura necessaria, dilacerárão as 
carnes, e apr~ssárão a morte. Os pais de famili a 
lancem os olhos sobre o interior de snas casas, e· se 
ainda conserv~o os sentimentos d~ honra baseados 
na sãa moral , de certo não poderão conter as lagri-
mas vendo a depravação, que alli reina, o contagio, 
que se vai inocul and o com o leite em seus tenros 
filhos, contagio, qu~ jámais será extincto, em quanto 
durar a escra, vidão dos homens de cor. A escravi-
dão é um monstro, que entorpece, e perverte os co-
r ações ruais puros . Aos Representantes da Nação 
Brasi leira tocit agora decidir, se he chegado, o sus-
pirado momeuto, que aqnelles Governadores Provi-
~orios cm sua sabedoria previrão, e com R .legalidu· 
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de por esses recommendada apaguem a nodoa, qu~ 
nos deixarão os primeiros deshumanos colonos do 
nosso solo. 

O tempo instava, as circunstancias aggrava-
rão-se, e o Governo Patriotico passava as noites em 
vigilias meditando sobre os recursos, qlle ainda lhe 
restavão. Tantas traições, tanta inconstancia dos 
habitantes das Províncias circumvizinhas, penalisa-
vão, mas não davão a temer igual degradação da 
parte dos de Pernambuco (Nota CVII). A lembran-
ça ele terem !'jido estes os principaes motores da re· 
gcneração política, o fervor manifestado nos primei-
ros dias, parecia-lhe dever ainda repetir harmonioso 
som, se fosse excitado. Despachárão officios aos 
Capitães mores, e Commandantes das Villas fieis 
estimulando-os a mostrarem-se merecedores da pal-
ma reservada aos Cidadãos, que consagrão vida, e 
bens á felicidade da Patria, e determinarão crear 
Corpos de Guerrilhas. Na guerra cont_ra os Hollan-
dezes, quando os Pernambucanos erão abandonados 
rlo Rei, e da Nação, por quem cornbatião, estes Cor-
pos havião servido de summa utilidade, e os Hes.· 
pauhoes seguindo o mesmo uzo experimeutárão de-
cesiva vantagem. contra os exercitas aguerridos da 
França. A localidade de Pernambuco, suas densas 
florestas, suas montanhas, sua vasta extensão, offe-
rece continuo recurso á aqt.lella milícia, qne não 
nN·essíta hum longo estudo de tac tica para aterrar 
inimigos majs babeis, e escapar salva da persegui-
ção do maior numero; o exercido da caça he já 
buma escola, donde sahem formados os soldados 
desse~ batalhões volantes. Tratou-se de pol-os em 
actividade com a pressa, que a necessidade forçava. 

Mas sem escolha não deve ser permittido o 
commando de tal milícia: autorisados á aggressão, 
acostumados a frequentes emboscadas, divididos em 
pequenos corpos, podem facilmen te degenerar em 
abominaveis salteadores, se o acrisolado amor da 
patria os não dirige. Neste caso o Governo Pro 
visorio lembrou-se de nomes, que excluião a mais 
leve sombra de suspeita. Os Ecclesiasticos da Pro-
yincia desde o principio da revolurão havião Q<:!fi· 
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envo1vido um caracter mui superior aos prejuizôs 
da sua corporação, daudo bom exemplo de princi· 
pios liberaes: os acontecimentos infaustos, que pos-
teriormente seguirão-se, não lhes resfriavão o ardor . 
O Padre Antonio de Souto Maior, o Padre João 
Gomes de Lima, Frei João Loureiro, Guardião do 
Convento dos Franciscanos do Recife, distinguião-se 
entre os demais pelo seu espiri to marcial, e ascen-
dencia sobre a multidão (Nota CVIII). Entre os se· 
cu1ares hum certo Pedro Ivo, senhor do engenho 
Piedade, Francisco de Carvalho Paz d' Andrade, igual -
me.nte senhor do engenho, e João Alves Leite, rico 
proprietario da Viila do Ourubá, erão apontados 
como patriotas capazes de mover a inercia dos ha-
bitantes do campo. Sobre esses fi xou o Governo a 
primeira prova do seu novo systema de defesa con· 
cedendo a cada hum a Patente de Capitão de Guer-
rilha, e entregando-lhes armas, para que as dislri-
buissem ás pessoas de sua confiança, que formas-
sem as Companhies. · 

Tratou-~e da leva de gente para completar os 
dois regimer1tos de primeira linha desfalcados pelas 
expedições 11arciaes. A vida do soldado não he em 
geral a mais desejavel e a ella mostra vão-se os bra· 
sileiros particulanpente adversos em razão da du-
reza do trata1nento, mesquinhez do soldo, nenhum es-
timulo de g1oria, e pouca esperança de promoção aos 
altos postos . O Governo Portuguez, que não ad-
mittio jámais a conscripção apezar de ser reconh e-
cida: vantajosa pela justa distribuição do peso, ar-
mava-se de cordas, e correntes, contra os pobres 
camponezes, ou os vadios da Cidade, para formar os 
seus regime~ltos. A hum Governo livre não .Con· 
vinhão esse~ instrumerüos da tyrannia, e sem elles 
desgraçadafGente languia o recrutamento, quando 
fazia-se indi\Spensavel que se armasse o maior nu-
mero dos braços. 

O Gov~rno Provisorio coherente com as suas 
idéas de ph+lantropia crêo poder remediar ao in-
conveniente indicado, e começar o melhoramento da 
degradada .r;aça dos escravos promettçndo alforriar 
6\ quaesquer c~(:sses , que viesserq voluntariatnent~ 

' . 
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alistar-se como soldados. Facto admiravel, digno de 
meditação. Frustrou-se esta mesma não pouco pe-
rigosa medida! Da cidade somente alguns se -apre-
sentárão ; do campo nem hum ! O egoísmo, e a de-
generação, manifesta vão-se a hum tempo; egoísmo 
da parte dos senhores, que reclama vão com estrondo; 
degeneração da parte dos escravos, pois que mos-
travão-se indifferentes á maior dadiva, que se lhes 
podia offerecer. Huns, e outros forão attendidos, se-
gundo a justiça requeria: o pagamento foi assegu-
rado aos senhores, e não se constrangêrão os es-
cravos. 



CAPITULO XV 

O Capitão Mor francisco de Paula Ca-valcanti vai 
commandar a expedição destinada contra os 
lugares insurgidos no Sul da Provincia. -Com· 
bate de Utlnga.-Crueldade do Coronel Pe-
droso . 

O C'apit;ão Manoel Duarte apezar da facilidade, 
com que ob~eve a dispersão dos republicanos no 
passageiro ~ncontro do Porto de Pedras, não se ar-
riscou a tra(Spassar o limite das Alagoas com a pou-
ca gente, q11e o seguia : mas teve bastante sagaci-
dade para tjrar o melhor partido da victoria. De 
accordo com o . Commandante do bloqueio do Re-
cife não cessou de desacreditar a causa contraria, e 
com o discredito fortificava os animos dos que aber-
tamente a tfnhão renunci ti do, estimulava os inertes, 
e reduzia em silencio os poucos patriotas, que res· 
ta vão . Co~ effeito, depois da fuga do José Maria-
no a contra-revolução extendeo-se das Alagoas ás 
Villas da Cqmarca do Recife com tal velocidade, 
que o Capitã,o João do Rego Dantas isolado na sua 
posiÇão, ameaçado por ~odos os lados, corria , risco 
de succumbi(, ou fazer deshonrosa retirada, se effi-
cazes provid~ncias não fossem tomadas. 

Ao peri~o material, a que esse Capitão estava 
exposto, ajmt tou-se outro, que para rechassal-o não 
basta a força das bayonetas, requer-se firmeza ele 
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caracter, probidade intacta; ve10 assai tal-o a sedu-
ção com o engôdo das honras, e a segurança da 
preservação de males eminentes. Fig urava na contra-
revolução de algumas das Villas da Commarca do 
Recife o Capitão de Milicias Barroso, sogro do men-
cionado Rego Dantas: velho Portuguez, emprehen-
dedor, não pobre, sujeitou-se como os demais á nova 
ordem de coisas, e seria bom republicano, se a for-
tuna sorrisse a.os Brasileiros. A variação .das Ala-
goas, o triumpho dos variados, o bloqueio, o deci-
dio a pugnar pelo partido reputado mais ~eguro ; 
amava o genro, porque não podia detestal-o, jul-
gou-o perdido, e interessava-se em sal val-o. 

Elle em segredo correspondia-se ·com Rodrigo 
Lobo; do qual recebeo a permissão de enviar ao 
genro hum mensageiro com carta sua, e de outros 
amigos, descrevendo o estado lamentavel dbs pa-
triotas, ad vertindo·o a salvar-se quanto antes co"m 
a gente, que commandava, para vir empregar os 
seus serviços a bem ela Monarchia, assegurando-lhe, 
se assim procedesse) a vida, e mesmo larga recom-
pensa, e que diversament~ obrando, não só arr~ina· 
ria a si, como a sua innocente esposa, e filhos. As 
cartas forão entregues; o honrado Cidadão deo esta 
breve resposta : « Prefiro a morte com todos os seus 
« horrores á mancha indelevel de traidor a Patria. 
« O sentimento de familia, bem que altissimo, perde 
« todo o seu valor, quando !ze posto em contacto com 
« o dever patriotico, a salvaçdo da patrici. » Por com-
paixão deixou partir o mensageiro, para que levas-
se a resposta dada a quem o havia enviado. 

De tão penosa situaçãô veio li vral-o o Capitão 
Mor Francisco de Paula Cavalcanti. Era da maior 
importancia a escolha de hum Chefe para a nova 
expedição contra as Alagoas. Em Pernambuco não 
existião officiaes Generaes, ·que conhecessem por pra-
tica a arte da gLterra; aquelle Capitão Mor não ti-
nha instrncção militar, mas era dotado de bom senso, 
e de coragem. Além disto, havendo occupado por 
alguns annos o posto de Commandante do _.;Districto 
do Cabo, onde tinha-se feito respeitar, e témer pela 
severidade, com que punira os delinquentes, o Go-
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verno Provisorio crêo não poder encontrar pessoa 
mais do que ·elle capaz de desempenhar aquella dif-
ficil com missão; o nomeou General de Divisão com 
o comm ando da força, que devia niarchar. A l1o-
meação foi aceita pelo nomeado e applaudida pelos 
patriotas. 

Pouca gente foi posta á sua disposição e além 
da que estava com o Rego Dantas, partio do Recife 
o Capitão Antonio José Victoriano com huma Com-
panhia de Infantaria e trinta artilheiros destinados 
ao manejo de duas peças de campanha, e de hum 
obuz, que formavão todo o trem. Conçluzia tambem 
com sigo os pretos recentemente alistados, que mais 
de embaraço que de utilidade serviâo. O nomeado 
General era autorisado a exigir, e forçar, se fosse 
necessario, os Commanclan tes de Milícias, e Orde-
nanças, a apromptarem os seus soldados, e a po-
rem-se debaixo das suas ordens. 

Foi no engenho Velho do Cabo, que essa tropa 
expedida do 1 Recife reunio-se : para alli encami-
nhou-se. tambem o Chefe acompanhado por dois 
Religiosos Carmelitas, Fr. Joaquim do Amor Di-
vino, e Fr. José Maria Brayner, ambos excellentes 
patriotas, sobresahindo o primeiro ao segundo pelos 
seus conhecfmentos em litteratura, e particular-
mente em Matliematica, requisito, que o habilitava 
a exercer o posto de Conselheiro, entretanto que o 
Brayner servia de Secretario, e Capellão (Nota CIX). 

Entrando no commando, o novo chefo não con-
summio o tempo em ocio, todos os dias fazia exer-
citar a tropa, expedia ordens aos officiaes de Mi-
lícias, e Ordenanças, para que viessem sem demora 
com os seus soldados_ armados ; e reconhecendo o 
perigo da po~ição do Rego Dantas, ordenou-lhe que 
na melhor ordem possível se retirasse para o mesmo 
lugar do engl'!nho velho : o que foi habilmente exe-
cutado . Mas tinha já passaio o prestigio pessoal, 
effeito com1m1111 das revoluções: o antigo Capitão 
Commandant~.! do Cabo, á cuja voz tremião os ha-
bitantes, ora General ;le Divisão com quatrocen-
tos homens cl,estros no manejo das armas, força não 
indifferente · paquella época, era desobedecido com 
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escarneo, ousando alguns elos milicianos, a quem elle 
ordenava que se apresentassem, disputar-lhe a ori-
gem da autoridade, e desafial-o . O Paula não era 
homem, que deixasse impune tanta temeridade: 
posta em ordem a sua tropa, que contava alguns 
nobres voluntarias a cavalo, e o Vigario, e Coad-
jutor ela mesma Villa do Cabo, João Cavalcanti e 
Venancio Henrique de Rezende (Nota CX), ambos 
armados marcharão no silencio da noite sem dar a 
perceber o ponto preciso do ataque, que intentava. 

Sabia elle que o engenho Utinga era o foco dos 
Realistas ; o senhor deste engenho (Nota CXI) era 
um dos que lhe havião respondido em tom inso-
lente. Atacando-o improvisamente, não só era pos-
sível castigal-o como sorprehender reunidos os seus 
principaes adherentes. Se felizmente conseguisse 
esse intento, a opinião decahida podia ainda real-
çar-se, e a marcha para as Alagoas seria menos 
embaraçada. Era este o plano combinado; do segre-
do dependia o bom exito. Não dormião porém os 
Realistas, o nome do Paula os punha em continua 
vigília, redobra vão os esforços, e q uerião vender cara 
a victoria-

Quando a tropa Republicana approximou-se ás 
terras do mencionado Engenho, foi, que advinhou 
o lugar, onde primeiro devia bater-se; éra optimo 
o seu espírito, e anhelava provar o valor do inimi-
go. Para alli renetrar era necessario , passar pqr 
hum desfiladeiro profundo; a obscuridade da noite 
tornava muito mais medonho aquelle passo. Ahi 
tinhão os Realistas posto por precaução huma guar-
da avançada, para que retardando com vivo fogo os 
Republicanos, désse tempo a tornar as medidas op-
portunas. A mor parte da tropa sem temor, nem 
desconfiança, tinha já entrado no desfiladeiro, quan-
do de repente · lhe sobreveio huma descarga cerrada: 
ella não marchava com a regularidade dos exercitas 
disciplinados, e por incuria, ou ignorancia, a arti-
lharia, que devia marchar em frente, achava-se no 
centro, e por consequencia impossibilitada a mano-
brar. No niomen to foi extrema a confusão, o perigo 
naturalmente figurou-se r:nuito maior do que era: 
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os feridos não occultavão a dor, a cavallaria, que 
marchava na vanguarda, procurava retroceder, huns 
impellião os outros descarregando tiros inuteis sobre 
o ponto donde partira a descarga. 

Ouvida a voz firme do chefe, cada um perma-
neceo no seu posto; a artilharia, remediado o in-
conveniente da situação, pôde esclarecer a estrada, 
o fogo contrario cessou, e os republicanos sem per-
da de tempo passárão o precipício . Pelo caminho 
encontrárão dois negros, que cordão ; reputados 
espfas, ou parte da emboscada, forão immediata-
mente fusilados . Entrárão no engenho sem ontra 
resistencia ; era hum deserto : o estrondo dos tiros, 
e a sua direcção, havia indicado aos moradores a 
approximação do perigo, do qual não tardárão ele 
esquivar-se fugindo para os bosques visinhos. Na 
casa do proprietario vião-se ainda sobre a mesa as 
iguarias, que naquella hora a sua gente saboreava. 
Toda a noite se esteve em armas por suspeita de 
nova cilada. 1 

Ao amanhecer do dia forão distribuídas varias 
patrulhas afint de descubrirem os escondrijos elo ini-
migo, ou informarem-se da estrada, que houvesse 
seguido. Nenhuma noticia positiva se soube ; as 
casas estavão 1:odas abandonadas, prova clara da má 
disposição dos habitantes. O Paula aquartelou ahi 
a sua tropa esperando que as circumstan.cias o in-
struirião. Huq':. Commandante experimentado adap-
taria diverso nrocedimento: poucas leguas se inter-
põem entre Ut;inga, e o engenho Velho do Cabo : 
os soldados não podião ter soffrido grande fadiga, 
poucas horas de repouso bastavão; prolongar mais 
tempo era o mesmo que prolongar ao partido con-
trario os meio~ de resistencia, e fazer-lhe crer que 
se temia enco9tral-o. A velocidade da marcha de 
hum exercito <iom as precauções da arte denota im-
pavidez, desarranja os calculos do inimigo, e não 
deixa de atten;al-o. 

Entretanto o senhor do engenho Utinga salvan· 
do-se foi despertar os da sua facção. O já mencio-
nado Barrozo, J oaquitn Aurelio de Carvalho, J oa-
quim Pedro B~rreto, e outros, vi·rão que não havia 
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tempo a perder; ou devi ão fugir, e recorrer á pro-
tecção ela força da Bahia, que sabião estar em ca-
minho, ou prevenir os patriotas assaltando-os quando 
menos esperassem. Reflectião porém que era assás 
arriscado cada hum destes dois expedientes : se fu. 
gião, suas propriedades passarião a ser occupadas, e 
destruidas sem misericordia pelo Chefe, que os per-
seguia; se assalta vão, não podião contar com a 
victoria em razão de falta ele instrucção dos que 
militavão em seu favor. Rodrigo Lobo, que fomen-
tava a guerra civil, porque muito lhe convinha, não 
cessava de aguilhoai-os escrevendo ser reprehensivel 
que elles com a retirada abandonassem as suas pos-
sessões nas mãos de hum adversario, que mostrava 
incapacidade com a irresolução das suas operações, 
e fraqueza com a apathia, a que se entregava; of-
ferecia-lhes quanto podessem desejar dos navios, que 
elle commandava. 

A offerta foi aceita, e a aggressão resolvida . 
Os republicanos tinhão principiado a campanha com 
occulta manobra, os realistas procurárão imitai-os 
como bum meio menos perigoso, e mais adaptado 
á índole da sua gente. Os edifícios do engenho 
Utinga collocados em huma pequena varzea rodeada 
de pontes prestavão-se á emboscada, e o desmazelo 
da tropa alli aquartellada promettia segurança de 
bom exito. O General Paula á vista das informa-
ções, que lhe forão dadas pelas patrulhas destaca-
das, lisongeou-se que o seu nome só h avia tanto 
atterrado o inimigo, que jamais ousaria atacai-o. 
Cega presumpção, que bem caro lhe custaria, se 0 
o acaso não tivesse vindo promptamente em seu 
auxilio. . 

Não tinhão os realistas hum Commancl ante em 
chefe, cada hum dos principaes senhores de enge-
nho em Ipojuca, dirigia aquella porção de homens, 
que havia podido arrastar em seu sequito: no çaso 
actual reunirão-se todos sem depositar a autorida-
de em hum só, mas erão concordes em executar o 
plano combinado, o qual consistia em extenderem-se 
em cerco pelo lugar, onde achavão-se os republica· 
nos1 e occultos por detraz dos montes dqrante o dja 
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descerem de noite, e fazerem sem risco carnificina 
geral. O numero reunido ascendia a seiscentos; já 
tinhão superado a maior difficuldade entrando nas 
terras do Utinga sem serem percebidos; tinhão tido 
tempo de distribuírem-se conforme o plano e espe-
ravão impacientes as trevas da noite para o remate 
da obra . 
. "::':: Naquelle mesmo dia o Capitão, que comman-
dava os artilheiros republicanos, desconfiando que 
as balas não fossem de calibre adaptado a obuz; 
para provar, e fazer o devido exercício, mandou car-
regai-o, e disparou alguns tiros. Os Realistas ou-
vindo-os, crerão ser descobertos ; alvoroçados come-
çarão a tocar rebate, e em vez de fugirem, deixa-
rão-se ver nas alturas elos montes anciosos elo com-
bate. 

,.rão inopinada apparição não desanimou os pa-
triotas, todos em hum instante correrão as armas, e 
_puzerão-se 9111 ordem ele batalha. Era summamentc 
vantajosa a posição dGs Realistas, pois que domina-
va todo o qampo contrario, e se tivessem artilharia, 
ou fossem bem dirigidos, o extermínio dos republi-
canos seria certo. O furor, que os preoccupava, e 
que sempr~ miseravelmente domina ·nas guerras 
civis, não q1es deixou percebei' a vantagem, que 
possuião; ein desordem precipitarão-se elos montes, 
e vierão atacar na planície. Não trazião arvorado o 
Estandarte Real Portuguez, era a Bandeira do Ro-
zario, que girava entre elles, testemunho autentico 
do fanatisn'.Jo Religioso, que se lhes tinha inspirado . 

Precedia á multidão hum bobo devoto, que em 
outras circtp1stancias moveria o riso : mal vestido 
como a mqr parte dos seus camaradas, trazia pen-
dente ao p~scoço hum grosso patiguá; na mão es-
querda empunhava a imagem de hum Santo, na 
direita huma dessas armas, a que dão o nome de 
faca -cl'arrasto : saltava como um energumeno, gri-
tava desesperado, vomitando imprecações, e blas-
phemias coptra os patriotas. Imaginava o pobre 
louco que q seu ridiculo talisman o · pre.;;ervaria da 
morte; o -desengano não foi tardio: hum soldado 

. patriota aj1ts tou tão exactamente 9 seu tiro, que o 
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reduzio immovel sobre o terreno. O empenho tor-
nou-se geral, era extremosa a arnbição de vencer, 
combatia-se corpo a corpo sem ordem alguma, a ar-
tilharia tinha-se calado, o campo e_sta va juncado de 
cadaveres, não dava-se quartel de parte a parte. 
O combate durava já cinco horas indeciso, quando 
finalmente os Realistas, em cujas fileiras era muito 
maior o estrago, percebendo que lh es faltava a pol-
vora, começarão a retirar-se na 111esrn1ss1ma des-
ordem. 

Assim surgia a obra iniqua do servilismo, o 
sangue Pernambncano era · por Pernambucanos der-
ramado: qualquer que fosse o exito de hum ou 
outro partido, a Patria, e a liberdade, deverião por 
longo tempo gemer. O Paula não pe~mittio que a 
sua gente corresse a pos dos fugitivos, fez cessar o 
fogo, e permaneceo ainda dois dias no campo ela 
batalha. Não se combinava essa inacção com a 
actividade do seu temperamento. Nenhuma outra 
occasião mais propicia podia elle esperar para aba-
ter o orgulho dos desvairados, e animar os vacillau-
tes patriotas: avançando com a confiança, que a 
victoria inspira, era muito provavel que os Realis-
tas, a quem tocou a dura lição, não se dispozessem. 
mais a fazer-lhe frente, e tal vez o temor da destrui-
ção das suas propriedades lhes suscitaria conselhos 
pacíficos . O peior foi, que elle depois de in cendiar 
a fabrica de Utinga, retrogradou ao mesmo enge-
nho Velho do Cabo, donde havia pa rtido. 

Se fóra <lo Recife a causa liberal não prosperava, 
dentro não podia-se viver contente: hum facto atroz 
ah i praticado veio ainda mais çon trístar a todos em 
geral. O Governo Provisorio distingu ia-se pelos 
seus princípios de moderação, e de justiça, base da 
felicidade so.cial; differente dos demais Governos em 
iguaes circunstancias, não se recorreu ao improbo 
expediente do terror, ·desprezava a vil caterva dos 
espiões, e denuncíantes: o vlrtttoso patriota era o 
abrigo das suspeitas : e o Realista, que continha-se 
nos deveres de homem honesto, não era inquietado. 
Se os inimi go.<: declarados do povo Pernambucano, 
os q uaes com os seus excessos ha vião occasionf.\do 
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o rompimento no dia 6 de Março, tinhão sido presos 
como a segurança do Estado requeria, erão tratados 
na prisão com aquelle respeito,. que a humanidade 

· recommenda, e em prova da maxima indul gencia 
elles hião partir livremente para os Estados-Unidos 
da America, como havião pedido, se o bloqueio não 
tivesse chegado tão aceleradamente. Os promotores 
da licença com o nome emprestado de zeladores da 
liberdade, ageis em combater com a língua, e occul-
tar a espada na occasião do perigo, pregadores dos 
direitos do homem, a quem insultão a cada passo 
com violencia, e que só querem a tolerancia para 
as suas opiniões, declamavão contra esse nunca assás 
louvado systema, que os Governantes seguião. As 
suas declamações forão acolhidas pelo frenctico 
Pedroso. 

Em h uma tarde fóra do costume ou vi o-se tocar 
_a chamada apressadamente no quartel do Recife·; 
cada hum começou a suspeitar infausto aconteci-
mento. Posto 1 em armas o Regimento de Infanta-
ria esperava em silencio a ordem de marchar . Não 
se divisava na Cidade signal algum de tumulto, o 

. que acrescia a publica anciedade : esta dissipou-se, 
quando vio-se sahir da Cadêa, e ser conduzido alge-
mado ao mesrµo quartel hum pifaro, que dizia-se ter 
vindo do Cabq como desertor. O mencionado Pe-
droso degradapdo o seu honroso posto, ou para 
melhor dizer, patenteando desarranjo cerebral, sahio 
ele encontro ao miseravel, e em voz, que denotava 
abnegação de sentimento moral, annunciou-lhe a 
.sentença de morte nestes lermos: Prepara-te para 
morre.r: eis · aUi o Capeilão (apontando-o) confessa-te . 

. Doe narrar faç:to tão vi tu peroso, e se 11arra-se, he 
para que se aprenda que em todos os tempos com-
parecem espir'itos atrabiliarios, que ainda com as 
melhores intenções denigrem os objectos, em que 
.tocão. O delicto porém de hum individuo por mais 
barbaro que seja, não he imputavel á massa da 
Nação, a qual se pela força da.s circunstancias, como 
então succedeu, não o pôde condemnar, ao menos 
cordialmente q execrou. 

O infeliz preso, que não estava preparado para 



CCX1X 

semelllante golpe, e a quem nenhum interrogatorio 
tinha sido feito antes, atonito obedeceo, e cumprin-
do o acto Religioso, que se lhe impunha, marchou 
no meio do regimento para o campo do Erario, onde 
por ordem do mesmo Pedrozo forão destinados .5eis 
soldados para o fuzilarem. Estes depois de o liga-
rem a huma grossa estaca titubando entre o dever 
da humanidàde, e da disciplina, não fixão bem os 
seus tiros: tres vezes são com pellidos a repetil-os, 
sem qtte o duro padecimento da victima podesse 
cessar. Cessou o fogo, e o padecente foi ainda se-
mi vivo arrastado á Cadêa ; na qual expirou passadas 
algumas horas de penosa agonia. 

Os Governadores affirmarão confidencialmente 
aos seus amigos que não souberão a perpetração 
des te attentadó, senão quando já estava consumma-
do, e que horrorisado, e temendo pela propria se-
gurança, chamarão á sua presença o Chefe assassi-
no, que não recusou comparecer. Procurárão com 
as expressões da benevolencia ad vertil-o da enor-
midade do delicto, e das funestas. consequencias, 
que delle resultarião. A sua resposta foi; « que as 
« revoluções sustentão-se de sangue; que não se 
« arrependia do que havia feito, e continuaria a 
« obrar da mesma maneira por ser assim necessa-
« rio á prosperidade da causa republicana; que a 
« pessoa fuzilada era hum desertor, e os desertores 
« em tempo de guerra não merecião outra pena.~ 
Sophisma odioso, parto de cabeça desarranjada, e 
de coração pervertido : os desertores em tempo de 
guerra incorrem em pena capital, a salvação da 
Patria commanda esse rig01·; mas como a todos os 
outros criminosos não se lhes póde recusar a defesa 
natural, e muito menos rescindir o acto, que com-
prova a valiclez ela accusação. · Se as formulas do 
Processo regular são neste caso pos tergadas, con-
serva-se toda via o simulacro por meio de hum con-
selho de guerra o qual, ouvidas as testemunhas, e 
convencido o réo, definitivamente sentencia . Era 
ainda mais horrivel a proposição : ser o sangue 
aiimento exclusivo das .revoluções. Se assim fosse, 
os corações generosos jámais baterião ouvindo O::l 
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gemidos da oppressão: se para o melhoramento do 
genero humano fosse indispensa vel a effusão do 
humano sangue, o lucro seria nullo, a tentativa 
sempre criminosa. As revoluções, qtte necessitão 
desse alimento, são, as que guião a tyrannia. 'rre-
mão os factores de taes àoutrinas ; o sangue recl a· 
ma sangue; cahirão elles mesmos cedo, ou tarde 
victimas odiadas. 

A impudencia, que affronta _a Autoridade cons-
tituída, se não he reprimida, ª' ança no curso da 
iniquidade. O insensa to, que atreveo-se a fazer o 
panegirico da sua reprovada conducta, não poàia 
deixar de continual-a. Não erão . pz.ssat1os muitos 
dias, e os habitantes elo Recife testemunluí.rão a 
mesma atrocidade representada com variada scena. 

Achavão-se em prisão outros tres soldados de-
sertores, hum dos quaes era Portuguez. No dia 4 
de Maio as 2 horas da tarde ouvio-se de novo o 
apressado tcque de chamada no quartel, para onde 
forão cond üzidos os tres desertores a ou virem por 
boca do 111es1~10 Pedrozo a sentença ele morte, a que 
este por si só os condemnava sem outro formularia 
que o episodio referido no antecedente assassínio . 

O desertor Portuguez antes de cumprir com a 
exigida confissão sacramental declarou que tinha a 
conúnunicar a elle Pedrozo hum segredo de impor-
tancia. Aquelle Chefe ou por desprezo, ou incuria , 
não pres tou-lhe attenção, em tal modo a fortuna o 
preservava da punição condigna ao seu prncedi-
mento; parecia que senão patriolica solicitude, ao 
menos a curiqsidade o deveria estimular a receber 
o pretendido ~;egredo de hum quasi moribundo, o 
qual vendo-se despresado, começou em alta voz a 
amaldiçoar o juiz, que tão arbitrariamente o priva-
:ya da vida, e mostranda uma na%.lha, disse: « Eu 
« a trazia para dar-te a morte . 0' PedrozQ ! E já 
« que frustra-qe o meu intento, vou .poupar aos meus 
« caUlaradas o trnbalho de matar-me. » Immediata· 
mente a passqu com impeto na garganta, e expi· 
rou. O horror redobrou-se no animo c1 e todos excep· 
to no do P edrozo, que sem desconcertar-se mandou 
tocar marchçi. funebrc, e deixando no mesmo lugar 
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o ensanguentado cadaver, caminhou com as outras 
duas victimas ao referido campo do Erario, onde 
finalisarão os seus dias com repetidas descargas de. 
mosquetaria. 

Do exposto percebe-se claramente, em que ago-
nia achava-se a recem-nascida liberdade ; pode-se 
dizer que ella já não existia, nem existia Governo ; 
aquelles, que ainda denominavão-se Governadores, . 
apregoavão com a sua ignominiosa condescendencia 
a escravid~o, a que estavão reduzidos como o mais 
ínfimo dos subditos. A força tinha passado para as 
mãos daquelle militar, e he o abuso da força, quem 
faz os escravos. 
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As Villas de Santo Antão, Páo do Alho, e Tracunhem 
declarão-se em favor da monarchia.~--Do Recife 
são enviados diversos destacamentos contra 
ellas sem nenhum successo. - Domingos José 
Martins parte com alguns soldados em reforço 
do General Paula. -Em huma emboscada he 
feito prisioneiro com a maior parte da sua 
gente pelos realistas.-Combate do trapiche de 
lpojuca.-Dispersão da tropa do Paula. 

He impeto de leão o impeto popular : a habili-
dade do politico c~>nsiste em saber . aproveitai-o,_ e 
dirigir no momente sem deixal-o resfriar ;· porque 
sendo a inconstancia connexa com a natureza hu-
mana, o que em hum dado tempo he reputado util, 
pouco depois evitai-se como damnoso. He demais 
necessario manter q enthusiasmo por meio çle alguma 
acção relevante, que despertando o valor, assegure 
a confiança suscita~a. As primeiras impressões sãõ 
as mai3 perduravefs . . 

O leitor lembrar-se-ha do que dissemos no prin-
cipio relativamente á cordialidade, c:om que a po-
voação de Pernambuco, e das Províncias limítrofes, 
abraçou a causa d~.L liberdade, e com quanta negli-
gencia forão tratados, os que corrêrão a defendei-a. 
Na primeira prova d1arruas, que se offereceo, _e que 
podia opportunamep;te ser"'.'ir de rea!ce, _a acção foi 
deshonrosa, e de 1:1ªº agoiro a acçao do Porto de 
Pedras. Além distp, dependendo os Brasileirns de 
huma Nação suj eit

1
a ao Governo absoluto, e trata-
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elos ain"da mais duramente do que os seus pâis, pela 
reputada inferioridade de colonos, a consecução da 
liberdade demandava gránde trabalho e tempo. 

Não causará por tanto maravilha a facilidade, 
com que aquellas mesmas povoações mudavão de 
sentimento. Todas as Villas da Província de Per-
nambuco, á excepção das do Cabo, Iguarassú, Ita-
maracá, e Goyanna, poucas leguas distantes do -Re-
cife, havendo de novo abraçado voluntariamente a 
causa real, não restava aos verdadeiros Patriotas outra 
alternativa senão ou seguir o maior numero, ou re-
corrE-r á desesperação~ e á morte: felizes, se ao me-
nos tivessem morrido com gloria no campo da ba- . ' 
talha. Coragem não lhes faltou, faltou espírito desa-

. bedoria. 
Parece que o Governo Provisorio ignorava que 

se na economia social a divisão do trabalho facilita, 
e augmenta a producção na economia militar a- di-
visão, ou separação da força, gera fraqueza, e inca-
pacidade de obrar com vantagem. Em vez de for-
mar hum só exercito dos regimentos, que mostra· 
vão -se sempre fieis, e fazei-os marchar, para onde 
fosse maior o perigo, elle espalhou pequenos cor-
pos por varios pontos, retendo no Recife . os melho-
res soldados sem urgente motivo ; por quanto a se-
gurança da Capital não os requeria; os navios, que 
bloqueavão o porto, não tinham gente de desembar-
que; as fortalezas estavão guarnecidas de tropa suf-
ficiente para refrear os descontentes, e podia-se re-
pousar no zelo dos Commandantes, alli collocados. 
Nem era pouca a força comparativa acantonada no 
Recife: tinhão sido com pletadós os dois regímen tos 
de Infantaria~ e de Artilharia ,que possuia hum bem 
provisto parque. E xístião seis regimentos milicia-
nos, dois de homens brancos, dois de pardos, e ..lois 
de pretos forros ; os soldados destes quatro ultimos 
não erão menos devotos da causa da Patria do que 
os seus respectivos Coroneis, e offic1aes. Os dois de 
milicianos brancos estavão quasi vazios por serem 
compostos ' de grande numero de Portuguezes, os 
quaes ou havião fugido, ou tinhão-se escoE.dido : mas 
çon ta vão ainda soldados1 é officiaes Brasileiros1 de 
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sorte que o total da força podia ser avaliado a qua-
tro mil homens munidos de competente armamento. 

Já vio-se, qual fôra o resultado da primeira ope-
ração do General Paula; ora o Governo Provisorio 
decidia fazer outras duas expedições, huma contra 
a Villa de Santo Antão, e outra contra as Villas 
do Páo do Alho, e Tracunhem. Para que tudo 
fosse coherente, a escolha dos Chefes recahio sobre 
indivíduos, que já não podião inspirar confiança. 
Contra a Villa de Santo Antão foi destinado o Co-
ronel Luiz Francisco de Paula, e contra a do Páo 
do Alho José Marianno Cavalcanti. A memoria do 
procedimento destes dois individllos na expedição 
das Alagoas era ainda mui fresca: o Chefe, que no 
preludio da sua campanha he infeliz por defeito de 
habilidade, ou de valor, decahe na publica opinião, 
e sem e,_ta nenhum passo he seguro, os actos mais 
innocentes são desfigurados. 

A opposição das Villas li mi ta va ·se em arvorar 
de novo a Bande~ra Purtugueza ; não ousa vão ata· 
car, nem mesmo procuravão armar-se, manifestavão 
a sua hostilidade ua suspenção <la communicação 
com a Capital, no qU:e ambos os partidf>s vinhão a 
soffrer. Era bem dura a obrigação de expedir contra 
ellas força armada; esta as i rn pellia a valerem-se 
dos meios, que a patureza aconselha, quando trata-se 
de defeza. Ao a1111uncio elas duas projectadas ex-
pedições a Villa ele Santo Antão armava-se convi-
dando os habitar1tes do interior a virem em seu soc-
corro ; Páo elo Al t1 º• e Tracunhem, fazião causa com-
mum, e preparavão-se á resistencia. 

No meio <les tes preparativos partião do Recife 
os dois Chefes nomeados, cada hum levava comsigo 
huma peça de AFtilharia ligeira, e alg·uns soldados 
exercitados nesta arma. Perseverava ainda o Go-
verno Provisorio em crer que os liabitantes .do campo, 
onde a contra-reyolução não tinha-se extendido, vi-
rião com a persll \3.São, e a autoridade d>aquelles Che-
fes, formar hum fOrpo sufficiente para bater Villas, 
que parecião desprovidas de tudo; não reflectião que 
a desconfiança, e o receio dominavão por todas as 
partes. O Cornnel I,uiz Francisco apezar dos seus 
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esforços não pôde attrahir a s1 senão poucos mili-
cianos da sua dependencia, e a guerrilha mal orga· 
nisacla de Francisco de Carvalho. No mesmo tempo 
elle recebia aviso certo que os moradores do Bonito 
tinhão corrido em defesa dos de San to Antão, onde 
intrepidamente o esperavão. Circumspecto em todos 
os seus actos não se apressava a entrar em liça com 
força desiguaes, marchava com excessiva cautella, e 
finalmente parou no engenho Morenos quasi metade 
do caminho entre o Recife, e Santo Antão, lison-
geando-se que se a sua presença não desarmasse os 
Realistas daquelle Districto, tambem não os anima-
ria a approximarem-se á Capital, na qual podia rn-
fugiar-se, se o perigo crescesse. 

Nem diversa era a fortuna de José Marianno. A 
Villa de Iguarassú permanecia no estado apathico, 
que a nenhum partido utilisa,ou para melhor dizer 
he a todos nocivo: por quanto deve-se ser ou amigo, 
ou inimigo descuberto; o homem indifferente he or-
dinariamente hum homem vil, a vileza he sempre 
prejudicial. Quando em hum Estad0 ha divisão de 
opiniões, he necessario escolher huma, e adoptal-a 
em bôa fé: se na adopção ha erro, a indulgencia o 
desculpa ; merece compaixão a torpeza intellectual, 
condemna-se a perversidade do coração. 

Aquella Villa he situada na estrada que con-
duz a Páo do Alho; José Marianno alli permaneceó 
com intento de prover-se de gente, e explorar o an-
damento das Villas, que devia bater. O Capitão 
Mor Francisco Xavier Cav.alcanti Lins, que cordial-
mente havia abraçad" o partido republicano, e o 
seguia com inabala vel constancia, irnio-se· lhe (Nota 
CXII), e esmerava-se na execução das suas ordens: 
mas pouco obtinha; dos Capitães de Ordenanças, 
que lhe erão sujeitos, somente dois comparecêrão com 
alguns soldados. O Coronel do regimento da mes-
ma Villa, Christovão de Hollanda Cavalcanti, come-
çou a tergiversar; sua condncta fazendo-se -suspeita, 
José Marianno o mandou prender, e o remetteo im-
media tamente para o Recife. 

Não obstante este, e outros actos arbitrarios, 
aquelle Chefe nada lucrava ; os Realistas nfí,o Q te· 
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mião, aos .patriotas nenhuma consideração inspirava. 
O Capitão Pedro h-o ·veio reforçal-o com a sua guer-
rilha, que não era numerosa. 

Bem desejava o José Marianno não avançar .; 
as noticias, qne lhe erão communicadas respectiva-
mente aos lugares, por onde devia passar, o desa-
nimavão, a sua força disponivel era assás despro-
porcionada á emprezd: mas o Governo Provisorio 
a quem interessava a defecção de tantos inimigos 
que por todos os lados o ameaçavão, não attendi,1 
ás razões allegadas, ordenava que marchasse, e pu-
zesse em obra, quanto a sagacidade humana costu-
.ma suggerir em tempo difficil. Obedeceo, e cami-
nlwu lentameute para o Páo do Alho. 

Inform ados da sua marcha os Realistas dispu-
zerão-se á defeza: huns postarão-se dentro do bos-
que proximo á Villa, pela frente do qual 'devia-se 
1)assar; outros foi tificarão-se nas casas da mesma 
Villa para disputarem a sua posse, se os primeiros 
não tivessem a

1 
fortuna de impedir o proseguimento 

da marcha. f!arece que os Chefes Patriotas não 
conhecião a utilidade dos exploradores, caminhavão 
sem as devidap precauções, e por istll facilmente 
cabião nas emboscadas. Quando a tropa republi-
cana atravessava o ,mencionado bosque, hum violen-
to fogo d'alli partio contra ella, e continuou com 
tanto vigor, q1.te a obrigou a retrogradar. Passado 
o involuntario acto de surpresa, os soldados exhor-
tados por seus officiaes coordenarão-se, e com pou-
cos tiros da pyça de artilharia, que trazião, clesalo-
járão do perigpso recondito os assaltadores. 

O abandono daquelle posto clava a suppor aos 
patriotas que 11e1ihuma outra resiste11cia encontra-
rião, soffregos precipitarão-se sobre a Villa : huma 
fuzilada dirigiçla elas j anellas das casas fazendo ca-
h~r por terra ~nuitos d~s que mais ao pé se acha-
vao, os deseng-anou. Nao obstante o fogo, -que sem-
pre continua v~ , elles persistiffo em querer occnpar 
a Villa; já alguns penetravão 110 interior das casas 
fazendo não pe:q ueno estrago, quando José Marianno 
mandou tocar a retirada, e sem outra molestia vol-
tou para a m~snrn posição de Ig-uarassú, 
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Emquanto os dois Chefes das duas novas ex-
pedições mal correspondião ás vistas do Governo 
t>rovisorio, hum dos membros deste mesmo Gover-
no, Domingos José Martins obtinha dos seus Colle-
gas a permissão de marchar com alguma tropa á 
fim ele reforçar, .e animar aquella, que estava de-
baixo do commando do General Pauh. A ambição 
de gloría, como qualquer outra paixão, deve reco-
nhecer huma base: pode o homem em prehender, 
quanto imagina: se dotes pessoaes, se huma edu-
cação adaptada ; se as circumstancias elo momento, 
não favorecem, a empresa . não prosperará. A arte 
ela guerra he arte difficil ; a coragem, o valor ele 
hum soldado, brilhará em qualquer occasião : mas 
e:ssa mesma coragem não bastará a hum Comman. 
dante superíor, se não he acompanhada de pruden-
cia, e instrucção. Domingos José Martins era hum 
simples 11egoci.:111te, desde a sua infancia nenhum a 
outra profissão havia seg uido; não era despido de 
talento, amava a gloria, e procurava di stin g uir-se; 
a estrada que ora seguia, não era feita para o il-
Justrar. Elle, e seus collegas não reflecti ão que 
marchando hum dos membros do Poder E xecutivo, 
a sua dignidade pessoal excluia a sujeição ás or-
dens de outro Chefe; e verificado este caso, priva-
va-se do commando o Paula, cujo a111or proprio of-
fendido embaraçaria ainda mais a situáção penosa 
da Provinda; e se para contentai-o fo sse di vidido 
entre ambos o commando supremo da mesma força 
o mal seria peior, porque do couflicto de jurisdi cção 
necessariamente resulta a anarchia . 

Elle partio do Recife com a guerrilha do Padre 
Antonio de Souto, guerrilha çomposta <le boa gente, 
mas pouca. Com a sua presença a tropa do Paula 
electrisou-se, o modo affa vel do Mar tins :a tod os 
captivava; prodigalisou-se.Jh e grande defcrencia, o 
que deo novo motivo de ciume ao outro Chefe. 
Ambos percebêrão que não podião perm.an ecer uni-
dos, e antes que a cliscordia viesse romper em pu-
blico a necessaria h armoni a, concordou cada hum em seguir estrada diversa em busca do inimi go . o 
J:>aula cedeo políticamente ao seu rival aigun~ c;los 
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soldados de cavallaria, que llie erão pouco affeiçoa-
dos, dando-lhes por Commandante bum .dos seus fi-
lhos o Capitão José Francisco de Paula. O Mar-
tins de boa vontade os recebeo, e com a guerrilha, 
que havia conduzido, tomou a estrada do litoral, 
entretanto que o outro Chefe dirigia-se pelo inte-
rior do Paiz. 

A distancia, que separava huma da outra divi-
são, não era curta; aquelles dois conductores mano-
bra vão independentemente sem nenhum projecto 
combinado; em caso de ataque difficilmente podião 
prestar-se mutuo soccorro: erro imperdoavel, que 
nenhuma razão plausível desculpa. O Marechal Co-
gominho já tinha entrado com o geu exercito na 
Villa de Serinbaem, e os republicanos o crião ainda 
no terri.torio das Alagoas, prova evidente ou de 
summo desleixo da parte destes, ou de acerba hos-
tilidade de toda a população. Quando caminha-se 
ao acaso, o acaso he, quem decide; raro em favor, 
quasi sempre detrimentoso ao mi;;ero, que a elle se 
entrega. 1 . 

Aquelle Marechal não havia encontrado o mais 
leve obstactdo na sua marcha ; pelos logares, por 
onde passava, Eira recebido sem signaes de descon-
tentaruento; a ~ua conducta benigna para com os 
mesmos, que tiphão-se implicado na revolução, a 
disciplina observada pelos seus soldados concorríão 
mais que tudo para assegurar-lhe o passo tranquillo. 
Elle soq_be por huma das suas espias que não longe 
caminhava pelq littoral hum Corpo insignifrcante · 
de republicanos; era o do Martins. Sem perda de 
tempo destacou o Capitão Antonio dos Santos orde-
nando-lhe que com a sua companhia dos pardos da 
Villa do Penêdp, e os Caboclos da Atalaia, fossem 
explorar a forç~ daquelle Corpo, o atacasse, e per-
seguisse, si visse não ser-lhe superior em numero. 

O Capitão seguindo veredas occultas, avezi-
nhou-se sem ser presentido, e por entre as arvores 
percebeo que a1 preza estava segura; vio separada 
involuntariamente a pequena tropa; os soldados de 
pé tinhão já ati;avessado o rio l\'ferepe, por huma 
pinguella e os_ que estavã_o a cavallo, espcravão da 
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margem opposta o refluxo da maré para poderem 
passar; estes mesmos estavão desmontados ; huns 
jazião por terra, outros divertião-se; os officiaes não 
velavão. Assaltar, e vencer, foi para elle negocio 
ele hum minuto. O Padre Souto, · que a ninguem 
cedia em valor, e não tinha deixado as suas armas, 
deo ainda alguns tiros, que não se peràêrão . Era 
só, e deveo seguir a torrente. Os republicanos nem 
tempo ti verão de armar-se puzerão-se em debandada; 
o Chefe entrou nesse numero. 

Os Caboclos, que observárão o terror, com maior 
coragem saltárão fora do bosque, e encarniçados 
proseguirão a caça; não poupavão a vida, dos que 
tinhão o infortunio de cahir-lhes nas mãos; o filho 
do General Paula, joven de optimas esperanças, 
atravessando a ca.vallo o rio, que separava o lugar 
da carnificina, recebeo hum tiro, que o precipitou 
morto, e neste mesmo estado foi mutilado por aquel-
les selvagens. Continuando a caça os pardos do Pe-
nedo descubrirão em huma cabana o infeliz Mar-
tins, o mencionado Padre Souto, e dois cunhados do 
Morgado do Cabo, fizerão-lhes mercê da vida, mas 
não dos tormentos; garroteados e escarnecidos, forão 
levados á presença do Marechal Cogominho, que os 
tratou com bondade, e os fez recolher a bordo de 
huma das embarcações, que bloqueiavão o porto do 
Recife (Nota CXIII). 

O General Paula pouco mais instruído pela ex-
periencia, bem que não julgasse estarem tão perto 
as tropas da Bahia, errava de engenho em engenho 
sem affastar-se do Districto de Ipojuca, guardando 
aquellas medidas de cautella, que o caso requeria. 
Elle ignorava ainda a triste sorte do Martins, quando 
na tarde do dia 13 de Maio vio compareçer nas 
terras do engenho 'l'rapiche cte Ipojuca, onde inten-
tava pernoitar, a yanguarcla do exerci to Realista. 
Espontaneo grito de alegria foi ouvido por todas 
as fileiras dos republicanos, cada hum dirigio-se ao 
posto, que lhe foi assignado, e forão os primeiros 
a romper o fogo ela artilharia, que não era bem cor-
respondido pela parte contraria. Esta em vão pro-
curava ganhar terte.no avançando, por varias vezes 
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foi forçada a recuar, os mais o.usados pagavão caro 
a ousadia. Com a noite cessou o fogo de ambos 
os lados, ficando os respectivos Corpos na posição, 
que occupavão. 

Durante o combate o Paula teve occasião de 
avaliar a . grande desproporção elo numero entre as 

·duas partes combatentes; elle contava pouco mais 
de trezentos homens; a força Realista era mais que 
quadruplicada. O engenho Trapiche não estava 
fortificado, e se o inimigo tivesse mostrado maior 
coragem avançando, provavelmente se teria dece-
dido a victoria em seu favor. O que o enthusiasmo, 
e o valor, tinha obstado naqnelle dia, não o pode-
ria fazer com certeza no seguinte; o Marechal, co-
nhecida a desproporção, com portar-se-hia differen te-
mente. Tentar de salvar sem desdouro a gente, 
que lhe fôra confiada, foi o principal cuidado, ' que 
o dominou. Para proceder em regra elle convocou 
110 instante a conselho os officiaes, expoz-lhes com 
clareza, quanto pensava, e pedio que cada hum ma-
nifestasse sem r:eserva o seu parecer. Todos opiuá-
rão que a retirada era urgente. 
· O Chefe ve;udo que não havia tempo a perder, 
ordenou que a bagagem pezada fosse destruída, aos 
officiaes recomn~endou que exigissem dos seus sol-
dados · o mais ri?oroso silencio, e que seguissem a 
via opposta á aquella onde esta?a postado o inimi-
go. Quando tr~ta-se de retirada, o valor soffre, o 
homem forte sente a seu pezar alteração de ener-
gia; ·8_ hora fixa,.da, que era á meia noite, começarão 
os Corpos a de~filar na maneira prescripta. 

O General Cogominho suppondo a força pa-
triotica maior dp que era, havia tomado . aquellas 
precauções que a arte da guerra ensina para preser-
var-se de hum golpe de mão: de distancia em dis· 
tancia fez collocar presidios com sentinellas avan-
çadas, que mut~ramente se correspondião. Huma 
dessas, que estaya na porteira do engenho, por onde 
a tropa republi ~:ana pretendia passar, vendo-a de 
longe, pergunto~, quem vive? A vacillação da res-
posta e o grariclç numero de individuos, que se en-
cami11havão1 al.api1ando-.a, ckscarregou · a espingar-
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ela segtllldo as instrucções, que havia recebido. O 
tiro foi logo repetido ele um em outro posto, e o 
frequente som das ca~xas poz álerta todo o Campo 
Reafüta. Os presidios destacados corrêrão ao logar, 
do qual tinha partido o primeiro tiro, e começárão 
.a fazer fogo. '. A tropa republicana em vez de avan-
çar em columna cerrada, debandou-se, julgando cada 
hum poder descobrir outra estrada mais remota, e 
por ella escapar. Em vão lhes gritava o Paula com-
mandando firmeza, os soldados atonitos parecião 
não ouvil-o. A confusão era excessiva, a noite não 
permittia clisti11guir o amigo do inimigo, hum afas-
tava-se do outro entranhando-se nos bosques, e para 
mais ligeiro escaparem, muitos lançavão por terra 
as armas. O Paula vendo tudo perdido sem reme-
d10, tratou de salvar-se confiad0 na veloc.idade do 
seu ca vallo: elle sal vou-se, poucos dos seus ti verão 
a nrnsma fortuna. 



CAPITULO XVII 

O Governo Provisorio trata de capitular com o 
Commandante do bloqueio, que não acceita a 
capitutação.-Domingos Teotonio, creado dic· 
tador, sem esperar a conclusão da nova nego· 
ciação que com o mesmo commandante havia 
entabolado, retira·se do Recife levando com 
sigo toda a guarnição, e os cofre~ publicos. 

Em tanto alvorôço o General Realista não se 
moveo; prudentFmente poz em armas toda a. sua 
tropa pe11sàndo ser atacado . Amanbeceo o dia, e 
elle vio com pasmo os signaes irrefragaveis de hum 
exercito, quand~ debanda-se depois de huma derrota 
total : as muniç\5es de guerra, viveres, peças de ar-
tilharia, fuzis, bandeiras, e a caixa militar com al-

- gum dinheiro, ~udo foi achado em abandono. Os 
bosques, e casas circumvisinhas, forão por sua or-
dem diligentem~nte esquadrinhados, e ahi presos 
muitos, que havp o procurado refugio. 

· Apezar dess,a inexperada vantagem aqttelle Che-
fe ainda não se lisongeava de possuir toda a Pro -
víncia; temia que a Capital, onde suppunha recon-
cen trnda força respeita vel, offerecesse . grande oppo-
sição, e ô, obrig9.sse a retroceder, o que assim acon-
tecendo, torm1r-s~-bia precaria a stta situação. Qual-
quer outro ajuizaria . da mesma maneira, se se attende 
aos! meios de de '.fesa, de qüe ainda os patriotas dis-
punhão. As ~a ~~s em lnima Capital transformão-sc 
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em baluartes, quando os habitantes estão decididos 
a defendel-as : as mesmas pedras> as telha·s> são 
armas uffensi vàs. As Cidades de Olinda, e Recife, 
não são pequenas, a sua povoação he correspondente> 
as suas quatro fortalezas com , guarnições proporcio-
nadas, o rio, que atravessa a segunda dessas Cida-
des> doh reg imentos de l.ª linha quasi corüpletos, 
não contando os Milicianos, parecião dever zombar 
da força> que o Cogominho commandava. Mas falhão 
os calculos humanos; são tão variaveis as combina-
ções, que o juizo mais atilado não póde inteiramente 
abrangei-as. Entrou o Paula no Recife, e com elle 
o acre.scimo da afflição (Nota CXIV) . 

Tambem entrárão alguns dos 5eus soldados des-
garrados . O aspecto desses infelizes movia compai-
xão : pallidos os semblantes, os pés estragados> as 
vestes despedaçadas, sem fallar convencião que tudo 
tinha-se perdido. O Governo Provisorio estava re-
duzido a dois membros> o Padre João Ribeiro, e Do-
mingos Teotonio ; do Martins já contamos a sorte ; 
os outros dois vivião retirados em suas casas pre-
textando molestia, como a pretextavão tres dos 
Conselheiros; o Mornes, o Deão de Olinda, e Ger-
vasio Pires. Os que restavão> concordárão em re-
correr a huma capitulação -sem se lembrarem que 
os Realistas reputão sempre rebeldes os subditos> 
que se insurgem contra o Rei, e com elles não tratão, 
nem 'guardão a fé jurada) senão quando reconhe-
cem a superioridade de força . Hum homem de 
confiança, e que fosse bem acceito ao Comniandante 
do bloqueio, era indispensavel para o bom exito da 
negociação : creo-se achar este homem no Ouvidor 
Cruz B:erreira. As portas do carcere lhe forão aber-
tas nesta occasião, e elle teve ord<m1 de aprese.ntar-
se no Palacio da Soledade, residencia do Governo. 

Hum Magistrado Brasileiro devoto da causa Mo-
narchica, que com precipitação reprehensivel havia 

- dei1unciado os patriotas Pernambucanos, ser agora 
escolhido para negociar o livramento -dos mesmos 
patr~otas> denotava explicitamente a calamidade pu-
blica. Elle apresentou-se, foi consultado sobre a 
missão, que s.ç lhe destinava, aprovou-a, e offerec~U· 
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se a executal-a com a lealdade, que a confian.ça lhe 
impunha, O caracter perverso do individuo, com 
quem as circunstancias forçavão a capitul_ar, teve 
tambem grande parte na escolha do indicado Agente. 
Hum republicano, que tomasse sobre seus hombros 
aquelle encargo, apezar da inviolabilidade sempre 
praticada com os parlamentarios, arriscava-se a ser 
preso, e tal vez enfoi:cado sem processo pelo mesmo, 
com quem hia tratar; era esta a opinião concebida 
respectivamente a Rodrigo Lobo. Se a este diri-
gião-se com preferencia ao Ma:::echal Cogominho, 
era porque suppunha-se que havendo partido direc-
tamen te çla Corte, poderia ter recebido amplas ins-
trucções applicaveis ao caso actual. Novo erro fatal: 
a conducta do primeiro era assaz notaria, . e quasi 
nenhuma segurança offerecia; a do segundo pelo 
que té então obrava, parecia dar esperanças de me-
lhor accommodamento, se fosse possível conceber 
esperanças . 

Deo-se ao IAgente nomeado a Nota, que devia 
apresentar ao 91encionado · Rodrigo Lobo; ella era 
redigida nestes termos : 

« Os Patriotas á testa do partido da indepen-
« dencia entregarão ao Commandan te do bloqueio 
« por· parte de

1 

S. Magestade Fidelíssima os cofres 
» publicas, ·nrnpições, e mais effeitos pertencentes 
« outr'ora á Cqroa, no estado, em que actualmente 
« se acharem. A villa do Recife, Santo Antonio e 
« Boa Vista, n\fo soffrerão damno algum pelo par-
« tido indepenpente . . Os prisioneiros que se achão 
« por ordem d1:i.s Autoridades actuaes em razão das 
« suas opiniões políticas, serão relaxados da prisão. 
« S. Magestad\~ Fidelíssima concederá amnistia ge-
« ral. á todos qs implicados na · presente revolução, 
« e haverá perfeito esquecimento de todos os actos · 
« praticados a~é hoje, como se nunca tivessem ex-
« istido, e ninguem poéj.erá ser por elles perseguido. 
« Será permlttjdo a qualquer, que se quizer retirar 
« deste porto, o fazel-o com a sua fa1_:nilia, dando-
« se-lhe o dev~do passaporte, .e podendo dispor li-
< vremente de todos os bens,. que possuem, quer 
~ - de raiz, querr moveis. Para verificaç~o, e entn;-

o;; ' f 



« ga, que deve fazer o partido independente, mart-
« dará o bloqueio hum Commissario seu, que á vis-
« ta dos respectivos livros dos cofres será entregue, 
« do que existir. Feita a entrega, levantará o Com-
« mandante o bloqueio, á fim de deixar passar o 
« vaso, ou vasos neutros, que levarem, os que se 
« quizerem retirar. Deverá o Commandante do blo-
« queio expedir em continente ordem ao Comman-
« dante do exercito de S. Magestade Fidelíssima, 
« para que não avance contra esta Praça, emquanto 
« se não ultimar a presente negoCiação. Domingos 
« Teotonio Jorge, Governador das Armas-Francis-
« co de Paula Cavalcanti de Albuquerque, General 
« de Divisão- O .Padre João Ribeiro Pessoa, Gover-
« nador Provisorio- Manoel Joaquim Pereira Cal-
« das, Conselheiro-·Miguel Joaquim de Almeida 
« e Castro, Secretario do Interior-Pedro de Souza 
« Tenorio, Secretario Ajudante. » 

Partiu o Cruz Ferreira com o sígnal usual de 
Parlamentario, as fortalezas tiverão ordem de· o dei-
xar passar livremente, e os habitantes do Recife fi-
cárão no estado de anciedacle, producto do temor, 
e da esperança. Elle abordou á Fragata Thetis, o 
Commandante Rodrigo Lobo o recebeo com indif-
ferença, informou-se do motivo da sua vinda, leo a 
referida Nota, e respondeo: submissão sem condições. 
A tão duro procedimento o Parlamentario fingio 
não attender; representou-lhe que os patriotas não 
tinhão sido batidos, que existi ão ainda em suas 
mãos poderosos meios de defeza e que arrastados á 
desesperação poderião commetter actos violeütos; 
apontou-lhe quaes serião esses actos e, quaes as van-
tagens, que sobre o animo em geral dos Pernam-
bucanos ganharia a Clemencia Real. 

O homem vil he arrogante ; o favor ou honras 
concedidas sem merito, ensoberbecem. Rodrigo Lo-
bo sent~ndo-se chamado a decidir da sorte dos in-
felizes Cidadãos, que pouco antes o desprezavão, 
incapaz de imaginar a sublimidade da virtude no 
sacrifício do resentimento individual, reputando-se 
já .senhor absoluto de toda a Província, porque os 
seus Governf;\dores se h1,11uilhavão a l'edir·lhes co1~-
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dições pacificas, manifç;stou por escripto os sen ti-
mentos, de que era susccptivel. Eis a sua resposta: 

< Eu tenho em meu favor a razão, a lei, e a 
« força armada tanto terrestre, com~ marí tima, para 
< poder entrar no Recife com a espada na rnão 
« a fim de castigar muito á minha vontade a todo, 
< e qualquer patriota, ou infiel vassallo, que são 
< synonimos, por terem atrope!Iado o sagrado das 
« leis de El-Rei -osso Senhor: por tanto, eu não 
« posso admittir cond ições indignas, como as que 
« se me propõe, e só si mandando á terra hum, 
( ou mais officiaes, e tropa, para tomar o comman-
" do das fortalezas, retirando-se as suas guarnições, 
" e entrando aquelles, que eu eleger, e da mesma 
« forma as embarcações armadas, arvorando-se logo 
" as Reaes bandeíras em toda parte, salvando as 
" ditas fortalezas, e gritando sete vezes - i va El-
" Rei 1 osso Senhor, e toda a famil ia Real - e os 
« Corpos militares em armas dando tres descargas, 
« e no fim dellas dando os mesmos ivas, a que de-
« verá respond~r a minha esquadra, e então saltar · 
« eu em terra a tomar o governo de toda a Capi-
< tania, ficando em custodia os membros do Governo 
" Provisorio, os Chefes dos Corpos, e Commandantes 
« das fortalezas, até que S. Iagestade Haja por bem 
< determinar d(l. sua conducta sobre a revolta acon-
« tecida em Pe;rnambuco, (devendo eu segurar de-
« baixo da minha palavra a todos os Senhores re-
< feridos qne p~direi ao T osso Amavel Soberano a 
e segurança nas suas v1das) devendo eu mandar por 
• terra hum ofücial partici par ao General das tropas 
« que marche t~ entrar no Recife,. e devendo retirar-
« se o povo, qu,e a mim parecer> para as suas habi ta-
< ções, e quando eu saltar em terra> estar no Caes a 
« Nobreza, o Cprpo do commercio com as Autorida-
« des Civ1s, e rµ ilitares, para gritar-se em voz alta -
« Vi' a RI-Rei t osso Senhor e toda a Familia Real 
« - e ·d'all i m~rcbarmos para darmo~ as de\ idas 
i'. graças ao Deu~ dos Ex~rcitos por tão feliz restaura-
« ção de tornar essa ca pitania aos seus limites, e 
« sagrado das l,eis com que somos regidos pe·o me-
« lhor dos Soberanos, e depois recolher-me á Casa 
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« da habitação dos Governadores, aonde estará a 
"' guarda, que me pertence como Capitão General, 
" e continuarei dalli por diante a felicidade dos 
« povos, e fieis Vassallos de El-Rei Nosso Senhor. 
« A bordo da Fragata Thetis surta em franquia de-
« fronte de Pernambuco aos 18 de Maio de 1817. 
« Rodrigo José Ferreira Lobo. » 

Convencido da inutilidade dos seus esforços o 
infeliz negociador acceitou essa resposta, e a entre-
gou aos que o havião expedido. O povo não a sou-
be tal qual ; somente -o Pedrozo, e os de mais Che-
fes dos regimentos, referirão em parada á sua res-
pectiva tropa que o Representante do Rei de Por-
tugal exigia para expiação do pretendido .crime de 
rebellião o quinto dos soldados para serem immedia-
tamente fuzilados, e a prisão dos Governadores, e de 
toda a officialidade para serem ao depois mortos. 
Nunca foi maior o horror; todos clamavão que que-
rião antes sepultar-se debaixo das ruínas da Cidade 
desmantelada, do que renderem-se ao desapiedado 
Carnífice. 

J ulgárão tambem os assignantes da repudiada 
Capitulação que fa zia-se absolutamente necessario 
nas actuaes circunstancias o sacrificio temporario 
dos direitos individuaes, e por cousequencia ced~
rão todo o Poder ao já Governador das Armas Domin-
gos Teotonio com a Autoridade de Dictador, diante 
do qual todas as leis se calão. Sacrifício penoso, 
que todavia uão arrancaria lamento,se com elle a 
.Patria fosse salva. O bem primaria das- Nações 
be a existencia; continuando esta em vigor, não 
deixão de vir os outros bens com o tempo, e pa-
ciencia. 

Se os Romanos em extremo perigo creavão por 
hum curto periodo aquelle monstruoso Magistrado, 
só tinhão em vista habilitai-o a servir-se de todos 
os recursos possiv~is para dissipar promptamente 
a causa do mal. Bra o Exercito por aquelle guiado, 
e favorecido quasi sempre pela victoria, quem sal-
vava a Patria. O Dictaâor creado em Pernambuco 
não pensou que era aquella Ultima ancora, que J'.hé 
restava; nenhum armamento, nenhuma nova forti-
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ficação, nenhum ataque intentou: seu primeiro 
cuidado foi dirigir-se outra vez ao mesmo Rodrigo 
Lobo por intermedio do pouco feliz Cruz Ferreira. 

Quando a guerra vem a ser huma necessidade, 
mendigar recursos pacificas he da parte daquelle, 
que mendiga, documento provavel de fraqueza, que 
patente mais anima o adversario. Nem o tom arro-
gante, se assumido pelo recorrente, o isE'nta de no-
doa : tanto maiores são as ameaças, tanto menos at-
tenção merecem; conhece.se que ellas são repetida:i 
para mascarar o defeito de vi rtude. O varão forte 
obra, apresenta fac tos, não palavras . A nova Pro-
posta transmittida era assim concebida : 

« Eu abaixo assignado, Governador Civil, e mi-
« litar do partido da independencia em Pernambuco 
« pela dissol ução do Governo Provisorio em resposta 
« ás condições referidas pelo Com!li andante das for-
« ças navaes de S.-Magestade Fidelissima estacio-
c naclas defronte de Pernambuco, respondo que são 
« irreceptiveis1 no todo as ditas condições, como de-
< clarárão o ppvo1 e o exercito juntos para esse ef-
« feito. Agradeço ao dito Commandante a palavra, 
« que dá de segurança de vida dos membros do 
e Governo Provisorio, que não pedirão nem accei-
< tão, e declaro que tomo a Deus por testemtm-
« nha, de qu~! elle he resp•Jnsa vel por todos os hor-
« rores, que se vão praticar. Amanhã 19 do cor-
< rente assim que não chegar resposta do dito Com-
« mandante até o meio dia, serão passados á espa-
> da todos os presos tanto officiaes Generaes no ser-
< viço de S. Magestade Fidelíssima, como os mais 
( prisioneiros por opiniões realistas. O Recife, San· 
e to Antonio , e Boa Vista serão arrasados, incen-
c diados ; tod,os os Europeos de nascimento serão 
e mortos. E~ta s promessas serão executadas ape-
<l zar da repugnancia, qu e tenho em usar de medi-
« das de rigor. O Governo de Pernambuco> que 
<l ora eu só represento, creio tem dado sobejas pro-
€ vas da sua generosidade salvando os. seus mais 
q; encarniçado15 inimigos, como melhor pode dizer o 
« mesmo Ageinte empregado nesta missão. Este é 
t o meu ultimatum, se o Commandante do bloqueio 
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« não accordar as justas condições offerecidas, e 
« apontadas hontem. Quartel do Governo Civil, e 
< das · Armas 18 de Maio de 1817. O Governador 
4' Domingos Teotonio Jorge . » 

A maneira de pensar do sígnatario desse ulti· 
matam, seu bom caracter, a doçura do seu tempe-
ramento, oppunhão-se absolutamente á realisação 
das sanguinarias ameaças alli enunciadas ; e ainda 
que por accesso de delírio pretendesse realisai-as, 
não encontraria Pernambucanos, que lhe obedeces· 
sem. Entre povos civilisados não apparecem jamais 
semelhantes barbaridades : se os innocentes fossem 
responsaveis pelos males dos cnnunosos, se os m1m1-
gos desarmados houvessem de soffrer a pena dos 
que cahem no combate, se huma Cidade fiel aos 
princípios · de justiça, que espontaneamente havia 
proclamado, fosse reduzida em cinzas por aquelles 
mesmos, que devião ter o maximo interesse em con-
serval-a, dir-se-hia que a moralidade tinha desappa· 
reciclo da terra. 

Supposto o contheudo daquelle ultimatum co· 
mo hum extratagema inventado para aterrar o Che-
fe inimigo, e obrigal-o a dobr::ir-se ás justas condi-
ções, que se lhe requerião, causará grandíssima 
maravilha sabendo-se que o individuo, que o exço-
gitou, nem ao menos teve a . paciencia de esperar 
o resultado. Foi na noite do dia 18 de Maio que 
o Cruz Ferreira parti o para o bloq ueió a teu tar nova 
fortuna, e nessa mesma noite resolveo o Dictador 
abandonar os Bairros do Recife, e Boa-Vista, in-
tactos nas mãos dos Realistas, e sem tocar um ca-
bello dos que havia ameaçado. Os homens &ensa-
tos não souberão explicar tanta extravagancia: vião 
que o exercito da Bahia ainda estava distante da 
cidade sete leguas, o bloqueio era impotente, os 
mencionados Bairros, como a Cidade de Olinda não 
davão o mínimo symptoma em favor da Monarchia, 
toda a guarnição parecia firme. « Se nenhuma fé 
« merecia a pessoa, com quem se negociava, (dizião 
« elles) para que se lhe expedia pela segunda vez 
« hum Agente? Porque avançar ameaças, que a 
~ razão1 e a humanidade reprovavão, e que não S\! 
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« tinha tido jámais intenção de executar, e de nem 
« ao menos esperar, se intimidarião ou não -?» 

Na manhã do dia 19 todos os soldados esta vão 
eni armas nos quarteis com mochila ás costas, e os 
arnezes de viagem. Hum grande numero de carros 
com os cofres do Erario, e os petrechos de guerra, 
encaminhava-se ao Palacio da Soledade, onde já 
ha muitos dias residia o Governo; via-se todo- este 
movimento, e ignorava-se o motivo preciso; a an-
ciedade dos moradores do Recife era indescri vi vel 
o rumor das ameaças annunciadas ao Commandan-
t(! do bloqueio havia transpirado. Os presos por 
opinião politica crião firmemeute ser aquelle o ul-
timo dia de vida, que se lhes concedia, com as mãos 
juntas implóravão o auxilio da Misericordia Divina. 

Era passada a hora estabelecida no ultimatum, 
e nenhuma resposta chegava do bloqueio : a tardan· 
ça confirmou ainda mais a resolução já tomada. 
Os regimentos tiverão ordem de concentrarem-se no 
Jogar da Soledfde, e o General Paula recebeo ins-
trucções secret:,:J.s, para que' no dia seguinte metten-
do-se á testa dos destacamentos das fortalezas, des-
truidas as munições, e encravadas as peças, mar-
chasse na retaiSuarda do exercito patriotico, que re-
tirava-se. As f.!Uatro horas da tarde deste mesmo 
dia 19 começarão a desfilar os soldados para a Ci-
dade de Olindq. precedidos pela escolta que protegia 
o:> carros já inpicados. · 

Divisava-se por toda parte o silencio da morte; 
a pàixão violepta torna o homem estupido: · mar-
cha vão todos ipcertos, nenhum ponto indeterminado 
tinha sido escolhido para fortificação, e defesa; ca-
minhava-se para o Norte da Provincia tal vez pela 
consideração da; fidelidade das duas principaes Villas 
Iguarassú, e Goyanna, na primeira das qnaes acha-
va-se ainda José Marianuo com a sua pouca gente. 
O Dictador marchava a cavallo em frente das tro-
pas com dois Ajudantes de Campo; dos membros 
do disso! vido G·overno Provisorio via-se somente o 
Paáre João Ri peiro Pessoa, que caminhava a pé 
com hum saco ás costas, e huma espingarda ao 
h9n_i.bro ; de peirto com o mesmo trem o seguia o 
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Padre Pedro de Souza Tenorio. Dos Conselheiros o 
Desembargador Antonio Carlos foi o unico, que re-
solveo-se a acompanhar os que se retiravão, de.ter-
minado a expor a vida pela causa, que com predi- ·· 
lecção abraçára . Os de mais tinhão-se occnltado 
em suas casas, huns esperando com estoicismo as 
affrontas, e a morte, outros meditando engenheso 
subterfugio para evitai-a. Ao escurecer da noite 
chegárão todos no eng·enho Paulista não mui dis-
tante de Olinda, e alli se aquartelárão. 

Naquella mesma hora desembarcava no Recife 
o Cruz Ferreira : foi forçada a sua tardança, elle 
tinha encontrado inalteravel dureza em Rodrigo 
Lobo, o qual debaixo do véo das· ameaças percebeo 
a fraquez.a do ameaçador, e isto bastou, para que 
mais intratavel se mostrasse. Jogava huma carta 
segura : se os Bairros ameaçados fossem arrasados, 
erão os Brasileiros, ·que mais padecião, era talvez 
este o seu voto. Pouco tambem lhe importava que 
fossem mortos os prisioneiros a pezar da identidade 
da Patria, e de sentimentos, elle os considerava in-
dignos, porque tran~-1igirão no dia 6 de Março. Se 
nenhuma das ameaças se realisasse, e a Cidade se 
rendesse como presuppunha, o seu zelo, e firmeza 
receberia do Monarcha recompensa maior. Com 
esta disposição todos · os argumentos do Agente 
devião s·er sem peso, e somente depois de inuteis 
esforços foi-lhe dada por escripto esta insignificante 
resposta: 

« Tendo-me sido apresentada a determinação, 
« em que diz estar o Governador ora existente no 
« Recife, tenho a participar-lhe que em nada me 
« atemotisão as suas ameaças ; porém rogado pelo 
« fiel Vassallo de Sua Magestade o Desembarga-
« dor José da Cruz Ferreira, nomeado On vidor da 
« Commarca do Sertão, convenho em que haja um 
« armísticio até que o dito Senhor Desembargador 
« possa chegar ao Rio de Janeiro a rogar a Sua 
('. l\!Iagestade que perdôe aos rebeldes, que atrope-
« lárão o sagrado das suas sabias leis, pois que não 
« he possível que hum vassallo esteja autorisado 
« para perdoar tão atroze::; delictos, e nem he do 
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« meu modo de pensar,· por tanto póde o Governa-
« dor apromptar huma das embarcações, que tem o 
« porto para o sobredito Desembargador hir orar a 
« El-Rei Nosso Senhor por todo o povo do Recife. 
« Esta embarcação sahirá em lastro, que seja bas-
« tante para reger a vela, e logo que sahir para a 
« esquadra, eu lhe porni hum Commandante, e parte 
« da guarnição. trazendo aquella, com que sahir, os 
« mantimentos para a viagem; e pelo que pertence 
« ao exercito de terra, não posso embaraçar que 
« elle se aproxime ao Recife, pois que obra debaixo 
« de outras ordens, e o mais que posso fazer 
« he o participar-lhe esta minha determinação, que 
« não duvido, acceite. Com tudo não fico pelo resul-
« tado ; . e caso o Governador cotT?. a sua familia se 
« queira retirar á Corte do Rio de Janeiro, c1m ve-
« - nho que o faça, e lhe seguro desde já a sua vida 
« com tanto que não haja a menor vingança com 
« os desgraçados em prisão, e eu tome o commando 
« da Capi.tanjaf como já disse.» . 

Daqui ve-~e claramente qne o D1ctador nada 
perdeo em não esperar pela decisão do seu ultima-
tun?, e muito mais evidente apparece, quanto foi 
elle irref!ectido. em enviai-o. Aquella resposta era 
hum affrontoso escarneo, hum insulto digno da 
pessoa, que o rroferia. Em ambigua frase invol via 
a sua negra perfídia, sem rebuço manifestava a 
ambição de co~mnandar a Capitania. O portador 
muito maravilhou-se de não encontrar .a pessoa, que · 
o tinha expedido, mas não contristou-se, 
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A Autoridade Real he proclamada no Recife sem 
opposição.-Sottura dos presos das Cinco Pon-
tas.-Rodrigo Lobo desembarca, e toma posse 
do governo da Provincia.-0 Marechal 'Cogo-
minbo occupa a cidade com a sua tropa.-Sui-
cidio do Padre João Ribeirn.-Barbaridade com-
mettida contra o seu cadaver depois de já se-
pultado. -Dispersão dos republicanos, dos quaes 
muitos são presos, e embarcados para a Bahia. 

Não dormirão naquella noite os Portuguezes ; 
a retirada do Governador com quasi toda a tropa 
os incitava a emprehender descobertos, o que ha 
muito tempo no recinto de suas casas meditavão. 
O contentamento, que sentião, era tanto mais forte, 
quanto menos esperado. A desapparição de hum 
perigo, que cremos eminente exalta a alma nomes-
mo gráo de proporção, ern que jazia abatida; huma 
sensação extremosa não succede a oufi·a sem des-
concerto. 

Na madrugada do dia 20 de Maio os Bairros do 
Recife formigavão de gente sem nome, e sem p:i-
tria, intitulados Realistas, pela mor parte desarma· 
dos; trazião arvorada a Bandeira Portugueza, e fo. 
riosamente gritavão :-Viva El-Rei Nosso Senhor, e 
a Sua Real Familia-A vista desta scena mais exci-
tava a compaixão do que o odio ; parecia que aquelles 
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miseraveis enfastiados da vida desejavão a morte. 
As tropas <lisponive-is tinhão-se retirado, mas não es-
ta vão mui longe da Cidade ; as fortalezas conserva vão 
a mesmíssima guarnição de soldados patriotas; qual-
quer provocação os autorisaria a commetter os es-
tragos, qne anteriormente se temião, e nem o par-
tido, qual então se apresentava nas ruas, podia im-
por-ihes temor, hum tiro ele metralha o faria eles-
apparecer instantaneamente. 

Se assim não aconteceo, pode-se attribuir a 
causa a profundo abatimento, e não a vergonhoso 
conluio: porquanto os Commandantes elas fortale-
zas, e as respectivas guarnições, desprezavão cordi-
almente a chusma, que ora alçava a cabeça, para 
abaixarem-se a tramar com ella o damno da Patria. 
He claro que faltou-lhes a devida coragem e sem 
vontade coroárão com venturoso successo a revol-
tante ousadia. 

O estrondo dos gritos despertou o General 
Paula, que immedíatamente mostrou-se em publico 
mas não tal, ~1ual os palriotas o suppunhão: reti-
rando-se do R

1
ecife espera vão que elle fielrnen te exe-

cutasse as instrucções, que lhe tinhão sido dadas, e 
que antecedentemente referimos ; contavão com a 
força das guarnições, que reunidas formarião um 
corpo de reserya capaz de defender a retaguarda 
dos Corpos, que já marcha vão, e desta maneira pro-
tege~ a retira~ a para qualquer ponto, que melhor 
conviesse. 

Parece qpe aquelle General reflectio sobfe a 
inconsequencia, do procedimento de Domingos ,.feo-
tonio, a fotilidade do seu plano, e a nullidade de 
esperança no 9bandnno total do Recife; persuadio-
se que a sua vida, e a de toda a sua familia não 
poderia esca Pªf ao extermínio, se persistisse nos sen-
timentos republicanos; lisongeou-se que hum as-
signalado servfço qual era o de entregar a Praça in-
tacta ao Delep·ado do Rei, se não lhe désse hum 
titulo á recompensa concorreria ao menos para per-
doar-lhe os acFos já praticados. · 
· N ~ts revoluções os. factos marchão mais - ra-

pidos do que' as ideas; os Portuguezes Hnpaeien-
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tes prevemrao a obra daquelle General e dest'arte 
diminuiram o seu maior merito. Apresentando-se 
ua rua quando passava a multidão, e uniformando-se 
aos seus gritos, o Paula ficou confundido, pois que 
era a mesma multidão quem no momento impera-
va, e quem primeiro havia dado o impulso. Elle 
crêo que sempre ganharia abraçando os seus crueis 
inimigos, os quaes sentindo-se ainda fraéos, o to-
lerárão, e a pplaudirão. Ufanos, e vangloriosos, en 
caminharão-se com elle á ,fortaleza das Cinco-
Pon tas, onde estavão ainda as personagens, que 
muito lhes interessava soltar: mas já bem diversa 
mostrava-se parn com esses a fortuna, o empestado 
sorriso da lisonja começava a circundal-os; o novo 
Commandan te ela fortaleza, o Coronel Luiz Francis-
co de Paula, logo que tomou o commando, tinha 
hido visital-os em tom amigavel, deixou-lhes aber-
tas as portas dos carceres promettendo que na ma-
nhã seguinte os deixaria sahir livremente. 

Prepai-ava-se a çumprir, o que havia prometti-
do, quando foi avisado por huma sentinella que mul-
tidão de gente armada dirigia-se á fortaleza com 
a Bandeira Portugueza arvorada. Certificando-se do 
facto, mandou immediatamente abrir o portão, e fa-
cultar a todos o ingresso na fortaleza, içando com 
salvas de artilharia a mesma Bandeira, que aquelles 
trazião (Nota CXV). Os prisioneiros sahírão em 
triumpho, e forão rogados a tomar as redeas do 
Governo da Provincia. 

Ao signal dado pela fortaleza das Cinco Pontas 
correspoudeo sem demora a do Brum: pouco depois 
a elo Buraco, a do mar, e a do Bom Jesus, segui-
rão o mesmo exemplo. Nenhuma resistio; as sal-
vas na occasião, que içava-se a Bandeira Portugue-
za, indicava apparentemente satisfação. Mas excep-
tuanc1o os Portuguezes que gira vão em tumulto pelas 
ruas, não c;e encontra vão ahi nem mesmo pretos; 
a mor parte das casas estava cerrada; dos Brasilei-
ros huns não ousavão GOmpan~cer, outros tinhão hido 
paro o campo temendo o excesso da violencia, que 
previão dever succeder. 

Dos prisioneiros, que naquella occasião forão 
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soltos, o m~is graduado em patente, que era o Ma-
rechal José Roberto, encarregou-se provisoriamente 
do Governo. Os seus receios, como os dos seus 
compatriotas, não haviam cessado inteiramente: os 
Bairros todos da Cidade proclamavão a autori-
dade Real, mas não po.ssuião os elementos sufficien-
tes para a segurança, e nem os Portuguezes con· 
fia vão nas guarnições das fortalezas, que ora em fa-
vor delles se mostravão ; a tropa republicana, que 
tinha-se retirado, estava ainda no engenho Paulista, 
e suppunha-se que informada do que se passava, 
desesperada retrocedesse, e se vingasse. 

Com a maior diligencia expedio o novo Gover-
nador dois mensageiros, hum ao Commandan te do 
bloqueio, e outro ao General do exercito de terra: 
a ambos narrava o milagre da restauração sem omit-
tir os inconvenientes, que resultarião do retardo da 
força indispensavel para a continuação do milagre; 
ao primeiro por estar mais proximo ao Recife re-
commenda va em particular a vir tomar posse do 
Governo em 1 nome de S. Magestade Fidelíssima 
(Nota CXVI). 

Exultou E1~odrigo Lobo com o recebimento dessa 
faustissima nqva; sem fadiga tocava a meta do seu 
ardente desejq; no instante haveria desembarcado, 
senão desconffasse da mesma facilidade da coisa. 
Era tão extraprdinario o procedimento do partido 
repl!blicano, q,ue qLtalquer outro de . caracter menos 
timido que aqqelle Vice-Almirante, não poderia deixar 
de suspeitar, ~ por conseguinte acautelar-se. Elle 
enviou alguns dos seus officiaes ele marinha, e exigio 
como condiçã~> essencial do seu desembarque que a 
esses fosse entregue o commanclo das fortalezas : 
primeiro galardão offerecido á volubi-liclacle. 

Submissos obedecêrão os Comrüanclantes, e re-
putarão-se felizes em não serem logo encarcerad·os 
alli mesmo. ps officiaes de marinha empossados 
desfizerão-se q~s guarnições Brasileiras desarmando 

. os soldados, e licenciando-os. A renclel-os en trárão 
os Portuguezes, bem que ignorantes do serviço mi-
litar: erão porém da raça predilecta-, apregoavão-se 
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'Verdadeiros Realistas, e com este titulo a preferen· 
cia era inclisputavel. 

Executada a condição requerida, desembarcou 
o Lobo, a sua gente compunha-se da maruja dos 
navios, que bloqueavão o porto. Ao desembarque 
vierão recebel-o festivos os prisioneiros, que tinhão 
sido soltos; elos Pernambucanos distinctos nenhum -
corupareceo. Foi conduzido á residencia dos Capi-
tães Generaes, e começou a expedir ordens para a 
segurança da sua pessoa, e da Cidade (Nota CXVII). 

Persistião sempre as circunstancias expendidas 
pelo Marechal José Roberto, o temor não se desva-
necia: as tropas da Bahia acha vão-se ainda sete 
leguas distante do Recife, e sabia-se que os solda-
dos fieis estavão na mesma posição do engenho 
Paulista. Novo aviso foi enviado ao Cogominho, 
para que solicitasse a sua vinda, da qual dizia-se 
depender a consolidação da boa ordem. Vãos receios! 
temor futil ! a republica havia- perecido, e com ella 
o espirito patriotico. 

Era a primeira vez depois de huma longa serie 
de annos, que os officiaes, e soldados de Pernam-
buco, deixavão as suas casas, mulheres, e filhos ; e 
deixavão todos estes sacrosantos penhores com a 
triste certeza, que cahirião nas mãos de inimigo não 
generoso; partião não para conquistar gloria em 
batalha arranjada, mas para subtrahir-se ás perse-
guições daquelle mesmo inimigo. Esta lembrança 
os acabrunhava, hião em busca de hum ponto, onde 
reconcentrados _podessem esperar sorte menos dura: 
este ponto porém era tão duvidoso, dependia de tantos 
concursos favoraveis, que já não era possivel es-
perar. 

Toda via os animos pareci ão· dispostos a tentar 
as vecissitudes da fortuna; a esperança he o ulti-
mo bem, que se perde. Passou-se a noite neste 
combate moral: no dia seguinte preparavão-se a 
continuar a viagem, quando foi ouvida a desentoa-
ção de tiros de peças, que vinhão da parte do Re-
cife. Nova diversidade de pensamentos; huns crião 
que os Realistas festejavão a retirada das guarni-
rÕes1 outros jttlgavão ser hum ;:i.taque por aqúell~~ 
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emprehendido contra as fortalezas; huns desejavão 
voltar para -ajudarem os seus camaradas; outros 
oppunhão-se dizendo que na duvida, o acto mais 
razoavel seria permanecer em armas, emquanto não 
chegava informação circunstan ciad a, a vista da qual 
se tomariãc as medidas mais opportunas. Esta opi-
nião prevaleceo. 

Voão as noticias desagradaveis, souberão bem 
depressa os patriotas, o que não desejavão saber, a 
voluntaria cessão das fortalezas ; e as mais circuns-
tancias, que hayião occorrido. Hum raio cabido de 
improviso aos pés do solitario viajante não o deixa 
mais atonito, do que ficárão os míseros , que escu-
tárão o relatorio daq Llelle caso. Em todo o Campo 
não sentio-se o alvoroço, que a realisação inexpera-
da ele grande infortunio naturalmente suscita ; Chefe, 
Officiaes, e soldados, sem proferirem palavra, entrá-
rão nos seus alojamentos. 

Domingos Teotonio, e outros officiaes mais com-
promettidos Prrcebêrão todo o horror da situação, 
em que se acha vão ; aquelle ultimo procedimento 
elas guarniçõe~ do Recife veio acrescer-lhes m uito 
mais a desconfiança . Ajuntarão-se em conselho, e 
nada poderão combinar, a agitação do animo entor-
pece a faculdade intellectual. Para qualquer lado, 
que giravão os olhos, não vião senão perigo difficil 
de superar-se, concordavão na suspeita que os sol-
dados, que ora os rodea vão, não tarda ri ão a aban-
donai-os, e qu~ talvez para justificarem-5e, não du-
vidarião garroteal-os, e en tregal-os n as mãos dos 
delegados do Rei. He o que acontece ao homem, 
a quem a con;:; tante adverside persegue : tudo vê 
em negras cotes, considera que já não existe sobre 
a terra um ente, que da sua sorte se condôa. 

Desta idéft fixa deduzião que o unico meio de 
salvação era fl occulta, e immediata fugida: mas 
ponderárão que este mesmo meio apresentava grande 
embaraço; UIJidos não podião caminhar, porque 
mais facil serla a descoberta, e nulla a defesa em 
razão do pequeno numero comparado com aquelle, 
que os perseguiria; divididos, havia alguma proba-
bilidade de p9der sen~o todo~ ao me1ws 4um 04 
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outro evitar a persegu1çao. A probabilidade anto-
lha-se como certeza nos casos de~esperados. E lles 
portanto resolvêrão subtrahir-se quanto antes á pre-
sença dos soldados, e cada hum em trajes desco-
nhecidos seguir a verêda, que mais adaptada pa-
rece·sse. 

O Padre João Ribeiro assistia impertubavel a 
essa sessão procurando inspirar a aquelles amigos 
a calma da sua alma bem formada. Abandonando 
a Cidade com a tropa, não foi sua intenção evitar 
a crueldade dos Realistas ; vinha tomar parte nos 
perigos, a que via expostos tantos Cidadãos bene-
meritos, e no mesmo tempo confortai-os. ºuando 
ouvio a resolução da fugida vergonhosa, e certifi-
cou-se que era abraçada ; perdido o resto de espe-
rança; que té então nutria de ver mais tarde a re-
publica triumfante, enfastiado dos homens, desgos-
toso da existencia, determinou finalisal-a. Comsigo 
trazia lluma porção de veneno ; a este recorreo sem 
effeito : parece que a Providencia comprazia-se em 
manter tão preciosa vida, e que fôra corupellida a 
ceder na luta do homem renite!!te ; elle lançou mão 
de huma corda, e ligando-a ao pescoço, expirou. 

Em quanto o mais sincero dos republicanos fur-
tava-se de tal modo ao medonho porvir, que justa-
mente havia concebido em respeito á dilaceração da 
Patria, os outros no ardor da salvação indi vidual 
aproveitavão as trevas da noite para escaparem sem 
serem presentidos . Domingos Teotonio, José de 
Barros Lima, Pedroso, Antonio Henriqt1e, e o Padre 
Tenorio, deixarão juntos a Casa do engenho Pau-
lista, e pouco depois separarão-se. 

Na 11i'a11hã seguinte descoberta a fuga, rompeo 
o tumulto: os soldados quebravão as armas, des-
truião as munições de guerra, e hião arreben tar os 
cofres e apoderar-se do dinheiro Nacional, que os 
fugitivos escrupulosameute llavião respeitado, se o 
Capitão Manoel de Azevedo não lhe fazia sentir o op-
probio indelevel, que recahiria sobre os Pernambl.t-
cano.;, se semelhante attentadc. fosse posto em exe-
cução. Debandarão-se todos juntamente com a of-
fic ialidac1e1 e somente alguns doçeis ao conselho 
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daquelle Capitão e,scol tárão os mesmos cofres ao 
Recife, onde entrando os depositárão intactos nas 
mãos da competente Autoridade. 

Daqui começa a serie lacrimosa dos nefandos 
actos de barbaridade praticados contra os infelizes 
patriotas de Pernambuco (Nota CXVIII). Entrava 
no Recife o Marechal Cogominho com a sua tropa, 
quando appareceo alli a escolta, que acompanhava 
os cofres, e trazia a importante noticia da debandada 
total dos seus camaradas. Sangue, sangue foi a pa-
lavra ele guerra, que desde aquelle instante repe-
tião em alta voz os defensores da Monarchia abso-
luta; elles que té então não reputavão·se seguros 
dentro das muralhas das Fortalezas, ora corrião ao 
abandonado campo do engenho Paulista a recolhú 
os despojos, e prender os soldados patriotas, que 
encontrassem desgarrados. 

Além desta tarefa outra assaz vil, e indigna em-
prehendêrão. O proprietario daquelle engenho, lo-
go que a tro1~a republicana ausentou-se, fez sepul-
tar ,o corpo dp infeliz Padre João Ribeiro na Ca-
pella do mesn10 engenho. Nest~ sacrosanto asilo da 
morte não fof respeitado o morto: aquelles esfai-
mados tigres não podendo beber-lhe o sangue já 
exhausto, lanç:arão-se sobre o cada ver para devorar-
lhe a carne, e carne podre: o desenterrárão, o mu-
tilárão, sepadrão a cabeça do tronco, e com ella en· 
trárão exultantes no Recife. Depois de pas'>earem 
pelas ruas moptrando-a com escarneo, a depositárão 
no Pelourinhq por ordem do Rodrigo Lobo. 

Tanto ocl~o contra hum Cidadão, que em todo 
o decurso da sua vida não havia cessado de dar cla-
ríssimo exemplo de moderaçãr); tanta barbaridade 
contra hum f.cclesiastico, que se não possuia as 
virtudes do e~ tado monacal, .,distinguia se pela ri-
gorosa observ;mcia elos deveres Religiosos, e ci vís, 
e que constitt:,tido em hum posto, onde podÍQ fazer 
grande mal, 11ão fez senão o bem, que a sua cons-
ciencia lhe diçta va sem differençar partido, ou raça; 
he inexplicavel, e confirma a triste verdade : que os 
homens mais virtuosos são ordiuariamen te os mai$ 
tn;J.ltratados -riiesta vida. 

/ 
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As prisões forão a ordem do di.a : o prirnel.ró 
preso foi o General Paula, que com cega confiança 
continuava a residir publicamente na Cidade; se-
guirão os demais, que ahi se achavão, esmerando-
se os zelosos aguasis em apoderar-se logo dos que 
mais tinhão-se dado a conhecer pelo seu patriotis-
mo, ou cargo. Os ultrajes erão inseparaveis das 
prisões : contra o venerando ancião, pastor da Igreja 
de S. Pedro Gonçalves, J acome Bezerra, alçarão mãos 
sacrílegas. 

Quando o Governo do Rio de Janeiro expedia 
Rodrigo Lobo a bloquear os portos de Pernambuco, 
não podia lisongear-se que o movimento revolucio-
naria operado com tanto ímpeto naquella Província 
fosse quasi instantaneamente detido, . e facilitasse 
sem contraste o desembarque do seu representante. 
Neste supposto, instruindo-o a commetter hostilida-
des, e a semear a divisão, não o havião autorisado a 
erigir tribunal, que sentenciasse os réos. Muito 
menos podia o Cogominho sendo delegado de Au-
toridade subalterna. Os carceres das Cinco Pontas 
estavão já cheios de patriotas; a necessidade de 
local para recolhimento de outros recommenda va ao 
novo Governante que daquelles se desfizesse : elle 

· os embarcou para a Bahia na Corveta Carrasco . 
Os Rr=alistas cloíão-se do roubo, qne se lhes fa-

zia com a remessa daquellas victimas á distante car-
nificina, onde era-lhes vedado o prazer de assistir a 
ag·onia dos moribundos condemnados. Alguns dos 
mais imprudentes forão á bordo daquella embarca-
ção manifestar tão barbaro sentimento em presença 
dos desgraçados, que ahijazião. José Luiz de Men-
donça recebeu nesse nltirno _momento irrefragavel 
prova da ingratidão de taes amigos; elle, qLte com 
disvelo os havia protegido, foi entre os demais pre-
sos, quem maiores vilipenclios supportou. Os Per-
nambucanos recordar-se-hão sempre com horror de 
um Portuguez: qtte naquella occasião sobrepLtjou 
em infamia; seo nome não merece a honra da pu· · . 
. blicação. 

Segunda vez entulhárão-se os carceres e ele re-
pente despejárão-se com outra remessa para a mes-
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ma Cidade da Bahia. A tyrannia refinava em tor 
mentos. ·\Embarcarão-se os primeiíos prezos segui-
dos simplesmente por h uma escol ta de soldados 
Bahianos: os segundos antes de sahirem da prisão, 
fôram atados com cordas nos braços por expressa 

. vontade de R_odrigo Lobo . O Pedrozo, e José Ma-
rianno, tinham sido agarrados na fuga, e transporta-
dos á cadêa do Recife. O Desem]:)argador Antonio 
Carlos, ou por aversão ao escondrijo, ou por des -
·confiança da fidelidade da pessoa, em cuja casa 
abrigara-se, voluntariamente tinha ido recolher-se a 
cadêa de Iguarassú, donde o remetterão para a for-
taleza das Cinco Pontas. A estes tres indivíduos con-
juntamente com o Padre Mestre Fr. Joaquim Ca-
neca, contra os quaes a raiva dos Rtalistas era mais 
accesa, em vez das cordas coube a distincção de 
pesada corrente de ferro ao pescoço. 

Com a cabeça des.cuberta aquelles qtí..atro indi-
víduos precedião a marcha dos outros, que em fila 
caminhávão rpdeados por hum forte destacamento ; 
a musica mi1f tar· os acompanhava a fim de convidar 
com O SeU sorr. todas él.S classes da povoação a serem 
testemunhas ~la lugubre procissão. O pranto das 
esposas, dos i,:ilhos, dos parentes desses presos, era ·o 
canto de gloria, que ou vião com deleite os promo-
tores do espe~taculo . 

Depois die correrem assim as princi paes ruas 
do Recife, chegárão ao Brigue l'.1ercurio destinado 
para transporta-los. Nesta em barcai;:ão estava ainda 
reservado para, aquelles . patriot:is duríssimo trata-
mento. Forão todos encerrados no fundo do po· 
rão: grilhões aos pés substituírão as cordas, que nos 
braços trazião; huma gargalheira atando estreita-
mente o pescoço de cada hum, com as duas pontas 
cravadas no pavimento, obrigava a todos a perma-
necerem deit2tdos sem ot1tro leito fora das alcatroa-
das taboas do mesmo porão. Tres sentinellas ar-
madas de bt\ionetas, e chi-bata, velavão continua-
damente prol+ibindo não só a communicação da pa -
lavra, como o desafogo dos gemidos. A sêde ang· 
mentada pela qualidade do alimento salgado, que 
era exclusiv~tmente subministrado, não podia ser 
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saciada 'senão por huma só medida d'agua em todo 
o dia; coíno se aquellas tres sentinellas não bastas· 
sem para a rigorosa vigilancia, de bora em hora 
vinha hum inspector, que diligentemente examinava, 
se os ferros tinhão sido limados. O somno, refri-
gerio dos afflictos, era de tal modo disputado por 
aquelles deshumanos algozes. Leitor, aprende como 
5ão tratados os Vassallos de hum Rei absoluto. 



CAPITULO XIX 

Desembarque dos presos na Bahia.--Tres d' entre 
estes são a111 fuzilados por sentença da com-
missão militar.-Cevicias praticadas na prisão. 
Luiz do Rego Barreto mandado do Rio de Ja-
neiro com tropa, toma posse do Governo de Per-
nambuco.- Caracter deste Oovernador.-Seu 
modo de governar. 

1 

Os ventosi commoverão-se á vista de tanto pa-
decimento, s9prarão bonançosos contra os vetos 
dos . padecentes, que preferirião huma furiosa bor-
rasca para os submergir na profundidade dos abis-
mos. A mort~ he cordialmente appetecida, quando 
a vida he hum continuo martyrio. Depois de qua-
tro dias de navegação ancorava no porto da Bahia 
o Brigue Mercurio, sem que finalisassem os tormen-
tos dos prisioneiros, que forão nelle transportados. 
Com breve via~em tinha já chegado no mesmo porto 
a Corveta Carrasco, pela qual souberão os Ilahianos 
o complement,o da desgraça de Pernambuco, e sou-
berão com prazer ao menos exterior . Rebomba.rão 
as fortalezas c;om salvas, fizerão-se fogos a>artificio, 
á noite todas as casas da Cidade forão illuminaclas, 
o nome do Conde dos Arcos voava de boca em 
boca, era aclamado o Salvador da Monarchia, as 
maiores honras, que o Rei e Vassallos, podião con-
ferír-lhe, julgávão-se inferiores ao seu incomparavel 
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merito. Os presos não desembarcárão de àia, como 
a gentalha desejava, mas sim depois da meia noite, 
e ainda á e~sa hora muitos daquella fez girá vão para 
os insultar cantando em alta voz: 

Bahia he Cidade, 
Pernambuco he grota, 
Viva Conde d'Arcos, 
Morra os Patriotas. 

Antes elo desembarque forão todos acorrenta<los 
á excepção de Domingos José Martins, que tinha 
vindo na mesma embarcação, José Luiz de Men· 
donça, o Padre Mestre Miguel Joaquim de Almeida 
e Castro, o Doutor Caldas, e o Deão de Olinda, que 
alg~mados caminhávão separados indicando d'ante-
mão a sorte, que sobre elles já se havia lançado. 
Estava em armas toda a guarnição da Cidade, e 
parte marchou com tochas accesas para conduzir os 
desembarcados á cadêa, onde entrando pareceo-lhes 
entrar no Inferno, e que todas as legiões de demo-
nios preparávão-se para recebe-los. A luz opaca de 
hum velho candieiro, que apenas mostrava o in-
gresso daquella medonha caverna, reflectindo .sobre 
os diversos objectos ern roda, prestava-lhes mais lu-
gnhre aspecto; o estrondo das portas ferradas, que 
abrião-se, e fechavâo-se ao mesmo tempo, o rumor 
das correntes, que preparavão-se como mais pesadas 
para troca das que forão trazidas de bordo da em-
barcação; os gemidos mandados da enxovia pelos 
escravos ahi detidos, e que todos os dias erão bar-
baramente açoitados; o empestado fedor da nojenta 
cloaca amalgamado com o fumo, que exhalávão os 
cornos, em que trabalhá vão alguns elos velhos en-
carcerados mais diligentes ; tudo concorria para al-
terar a guarnição já assáz de bili tarla pelos actos 
violentos anteriormente praticados, 

Os míseros Pernambucanos vol víão os olhos 
procurando encontrar hum semblante, que desse li-
geiro signal de compaixão, e não descubrírão senão 
serpentes r~ve$tid9'i? de c~rne htwiana i o Çarcer~irQ 
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Antonio José Corrêa com o seu Ajudante, e dois 
negros exercitados nas funções de algoz, os recebia 
vomitando com 0s licores de que sempre se em-
briagava, injurias, que o mais vil arreeiro envergo-
nhar-se-hia de repetir. Eu sou Portuguez, sou o go-
vernador deste castello, (dizia elle entre otttras muitas 
sandices) e quero ser o càrrasco para enforcar hoje 
mesmo á vos todos infames rebeldes . Pronunciava 
taes ditos esgrimindo huma espada desembainhada. 

Os cinco presos, que vierão separados, sepa-
rados ficárão em hum ·quarto da mesma Cadêa até 
o amanhecer do dia, tempo, em que forão levados 
ao palacio do Capitão General, onde achavão-se 
congregados os membros da commissão militar . 
Nenhum delles esperava salvar a vida; e não obs-
tante, como o estimulo da defeza não abandona já-
mais o homem, em quanto respira, cada httm tratou 
de minorar a gravidade do delicto, protestando não 
terem sido conspiradores ; que acharã0-se en vol-
vidos nos vor

1
tices da revolução pela força irresis-

ti vel das circumstancias. Domingos José Martins 
defendia-se allegando em testemunho da verdade 
que asseria, a submissão, com qtte havia obedecido 
á ordem de prisão no dia, em que as tropas revol-
tárão-se, e vierão solta-lo: o Doutor Caldas, e o Deão 
de Olinda, al~m das razões dadas pelos demais, ex-
cogitárão ouha, que felizmente lhes veio ao pensa-
mento. O primeiro dizia ser evidente que os Per-
nambucanos ipsurgírão-se para livraren:-se dos Por-
tttguezes, a q1rnm sempre .odiarão, e que sendo elle 

- natural de P\) rtugal, não podia ter tomado parte 
voluntaria na insurreição; e se chamado a servir 
como conselh1:iro, não r~cusou, foi acto forçado -de 
temor. O segµndo refena como prova clara da sua 
inalteravel adhesão ao Governo Monarchico a dis-
posiçã·o da_ sua ultima vontade expressa em testa-
mento legal ~eito -no tempo da proclama:ia Repu-
blica, instituindo herdeiro universal de todos os seus 
bens o Rei d~ Portugal, e o do Brazil. 

Concluidq o vão formulario usado naquelle tri-
bunal, passár~1[0 os reos outra vez á Cadêa . Poucos 
mimitos dep~iís compareceu o Juiz Relator1 e lêo íl 
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sentença, a qual condemnava á morte natural com 
infamia todos cinco, suspensa a execução nas pes-
soas do Caldas, e do Deão, que, attenta a especiosa 
razão allegada, e o pezo dos annos, que já os cur-
vava, erão recommendados á Clemencia Soberana. 
Introduzidos no Oratorio os tres infelizes passárão · 
a noite entre os espasmos da morte ; a Religião só 
elevando-lhes o espirito aos Céos, dava-lhes o con-
forto, que a terra recusava. Na 1:nanhã do dia se-
guinte revestidos de alva com corda ao pescoço, al-
gemados, pés di!scalços, a cabe~a descuberta, no 
meio de huma escolta de soldados caminharão tran-
quillos ao Campo da Polvora, onde apenas expirá-
riio, a homicida soldadesca entoou os prescriptos 
vivas ao Rei, em cujo nome commettíão-se os assas-
sínios. Ao sahir da Cadêa -o Martins voltando-se âos 
soldados, lhes disse.-Vinde executar as ordens do 
vosso Sultão; eu morro pela liberd .. . -A mão de.hum 
frade tapando-lhe a bôta, não deixou acabar a pa~ 
lavra. Quando no Portó da Bahia deu fundo o Bri-
gue Mercurio, os desapiedados guardas communi-
caram essas noticias aos presos, que alli vinhão, 
augürando-lhes igual sorte. Cada hum assim pen-
sou, e especialmente os quatro, que antes <'te embar-
càrem-se em Pernambuco tinhão sido com distincção 
mais opprobriosa assignalados; hum d'entre estes, 
o Dezembargador Antonio Carlos, sem perder a co-
ragem, que lhe era congenita, voltou-se ao autor 
desta historia, que lhe estava ao lado, e disse-lhe :, 

, « Amigo, os meus dias são contados ;· tomai este 
« relogio d'onro : vós tal vez tornareis á vossa p.,-
« tria . Quando realizaM:e essa fortuna, que cor-
« dialmente vos desejo tratai de remettel-o a meu 
« irmão o Coronel Martim Francisco dizendo-lhe 
« que é tudo, quanto me resta; que elle o receba, 
« e conserve como penhor do extremoso amor que 
« lhe consagro.» A hora do desembarque, e a con-
dução dos prezos á Cadêa, foi conforme, ao que ante-
cedentemente tinha se praticado com os primeiros 
desembarcados. 

A maior sala daquella cadêa estava já cheia, 
{! aip.da (iue não <;stivesse1 não .deveria 15ervir para 
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as novas victimas : era uma c'onsolação abraçar os 
companheiros ele infortunio; o calculo da tyrannia 
se oppttnba. A sala elo Oratorio augusta para tantos 
indivíduos foi julgada larguíssima pelo Carcereiro; 
que á todos abi amon toon, trocando-lhes as cor-
rentes, que trazião, por outras mais pesadas com as 
quaes os ligou ao pavimento, onde permanecerão 
quasi immoveis por alguns dias. Parecia ouvir-se 
ainda a voz dos tres padecentes que poLtco antes 
nesse mesmo hediondo recinto tinbão-se preparado 
a bem morrer : o Sota-Carcereiro apontava com es-
carneo o lugar, onde para aquelles forão postos 
tres leitos, e contava que o Padre Mestre Miguel 
Joaquim rejeitou~ o que lhe tocava, preferindo repou-
sar sobre os degráos do altar para melhor chorar 
os seus peccados. 

Muito mais duro tratamento foi reservado ao 
Pedrozo, José Marianno, e Antonio Carlos : estes logo 
que chegarão á cadêa, forão separados e mettidos 
cada .hum etn estreito segredo, hum verdadeiro se-
pulcro, no qual não penetrava-se sem luz em todo 
o decurso dp dia; e como senão bastasse hum tal 
supplicio para os privar da vida lentamente, os des-
pírão dos vestidos, que sobre o corpo trazíão, e intei-
ramentê 11fü

1

1 alli os deixarão com grilhões aos pés, 
e corrente ap pescoço. Aquella separaç5.r> augmenton 
a consterna1ão dos demais companheiros, que crerão 
como certo serem os tres separados conduzidos im-
mediatamente ao patibulo. Tudo era involviclo em 
misterio, tudo terror. 

Fi11almE,!nte depois de alguns dias penetrou hum 
escasso raio de luz. O Antonio Carlos percebendo o 
vil caracter do guarda, em cujas mãos a sorte o ti-
nha feito cahir, prometteo-lhe dar o relogio já de· 
positado, se lhe restituísse a roupa, da qual tinha 
sido de,i;pojf!:d.O. Acceita a promessa, e executada a 
condição, vE;io o recebedor exigir do depositario o 
dom prorne\tido, dignando-se annunciar-lhe que os 
tres separaC,los vivião, e nem era provavel que tão 
depressa mqrressem. 

Outras revelações, outros commodos, seríão com-
prados a ' r>ezo d'ouro? se os e4carcerados o pos-. 
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suissem; via,se claramente que a exaltada lealdade 
do Carcereiro, e dos seus satelites, não saberia re-
sistir ao incentivo da corrupção : elles bem que ti-
vessem passado revistas as bolsas dos Pernambu-
canos fingi1!do examinar se nelbs existião instrn-
mentos de ferro, e apoderado o ponco dinheiro, que 
acharão, impu~'lentemente inquirião, se trazíão occul-
ta alg uma outra somma. Enga. nados !Jesta espen:in-
ça, tratárão de ressarcir- se á cnsta do ali mento, que 
subministrávão . O Capitão General da Província 
havia estabelecido que da Fazenda publica fossem 
dados para a despeza dia ria ele cada hum dos pre-
zos de Estado duzentos réis, S")mma, que reunida 
bastava para conveniente sustento·. Entre tanto o 
Carcereiro incumbido da administração deste ran,10, 
huma só vez no dia fazia di stribuir aos desgraça-
dos limitada porção de carne qua~i sempre putre-
facta invol vida em pouca farinh a. Trazíãv este ali-
mento negros escravos acorrenta dos, seminús, com 
o corpo ulcerado, e vertendo ainda sang ue por con-
titrnos açoites. O lei tor desculpar-me-ha, se desço 
a taes particularidades ; o ho rror, q ne ainda sinto, 
não me detem a penna. 

Quando os presos em barcárão-se em Pernam-
buco, as suas famíli as enviárão ás respectivas em-
barcações bauz com roupa, para que lhes fossem 
entregues. Não se lhes communicou jámais a noti-
cia de tal remessa·; a crueldade por hum refina· 
mento inaudito reteve na Alfandega aquelles bau·z. 
Por este moti,10 víão se tan tos respeitaveis Cida-
dãos privados não só do ordinario alimento, como 
de huma simples camisa para mudar a immunda, e 
esfarrapada, que apenas cobria-lhes os descamados 
ossos. A barba, e as unhas crescíão com a poeira, 
porque faltava a agua necessaria, e tocar em pa va· 
lha, tisoira, faca, ou garfo, era delicto imperdoavel. 
Nojentos vermes devoravão a pelle daquelles ;1rn-
mias viventes; a morte começou a dezima-los; e 
se alguns sobreviverão, deve-se attribnir á graça 
ineffavel da Omnii?otencia Divina. 
, Lamentar-se era indicio ele rebellião : hum 
bom yelho Jigno de attenção · por muitq& titlllos 1 
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o Tenente Coronel de Milicia, Pirá, porque hum 
dia impacientado queixou-se, foi arrastado a hum 
dos horríveis segredos, onde expirou. Não permít-
tia-se a pratica dos actos Religiosos nem aos mesmos 
moribundos, os quaes no instante, em que exalavão 
o ultimo suspiro, erão transportados ao Cemiterio 
dos escravos, e ahi enterrados. 

Entre os facinorosos remettidos de Portugal a 
os carceres do Brazil para passarem ao depois á 
Costa d'Africa em execução de sentença, o Carce-
reiro escolheu dois, dos que se achavão na sua Ca-
dêa ruais cobertos de crimes, e os postou nas duas 
salas, onde estavão encerrados os patriotas, para 
que os espiassem, reprimissem, e denunciassem. 
Assim homens de illibada conducta erão entregues 
a direcção de scelerados, que a Sociedade j ustamen-
te havia rejeitado do seu seio. O modo, com que 
desempenhavão o encargo confiado, conformava-se 
em tudo ao proprio caracter. A insolencia, a impu-
dencia, erã~ os .me~ores vícios daq.uelles guardas. 

De tanya mtsena ·nenhum Bahtano mostrou-se 
com padecido/ nem ao menos indirectamen te; temíão 
o alito d9s infelizes, como se fosse empestado, 
negavão a ~1tmizade, suffocavão os mais suaves mo-
vimentos de,> coração, para não excitarem a descon-
fiança. · l\fa\; para honra da humanidade veio o fra-
gil sexo com nobre coragem confundir o denomina-
do forte: virgens Bahianas segregadas d.o mundo 
por amor d~.t perfeição Evangelica, sem pretenção 
aos estudados elogios dos adulad0rns, sem ·outra 
esperança 1:1e recompensa além da satisfação do 
bem praticado, apenas ouvirão ' no fundo dos seus 
venerandos claustros os gemidos dos affiictos, não 
hesitárão e1µ requerer ao Conde dos Arcos a per-
missão de <lividir com os pobres famintos a porção 
de pão, qu~~ lhes tocava. A virtude em supremo 
gráo força ao respeito o homem mais vicioso. Aquel· 
le Governa4or não soube resistir-lhe, a obra de rni-
sericordia f9i executada; della gozárão dous irmãos 
do defunto Martins; Joaquim, e Francisco, José 
Alexandre Ferreira, o Morgado do Cabo, Francisco 
Paes Barret9, e seus dois cunhad.os,· e tão bem dois 
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Religiosos Carmelitas Frei Joaquim do Amor Di-
vino, e Frei José Maria Brayner. 

Huma Freira do Convento da Soledade benefi-
ciava os dous primeiros, que lhe erão conjunctos 
por parentesco; as Senhoras D. Roza, e D. Candi-
cla pertencentes ao Convento do Desterro, soccor-
rião os restantes. De boa vontade todas prestarião 
o mesmo cari ta ti vo officio, :;e podes sem dispor de 
iguaes meios: mas se estes falta vão, superabunda-
va o espiri to de devoção, unanimes não cessa vão · 
de alçar os braços .aos Ceos supplicanclo a conser-
vação da preciosa vida d'e tantos Brazileiros, que se 
havião peccaclo, fora por effeito de entendimento, e 
não por maldade de coração. O amor da Pahia as 
abrasava, erão puros os votos, e Soberano Doador 
da Liberdade devia comprazer-se em ouvilos (No-
ta CXIX). . 

O quadro, que contemporaneamente expu11ha-se 
á vista em Pernambuco, não era menos espantoso, 
era quadro de sangue, de miseria, e de vilipendio. 
No principio narrei a impressão gravíssima, que 
a inexperada noticia da revolução produzira na Cor-
te do Rio de Janeiro, e que ahi passando-se da in-
veterada inercia á iufatigavel actividade, forão ex-
pedidos como por encanto os vasos ele guerra para 
o bloqueio dos portos de Pernambuco, em quanto 
outros aparelhavão-se para .o transporte dás tropas 
de desembarque. Na chusma dos pretendentes, 
que vinhão continuamente de Portugal solicita1• em-
pregos naquella · Corte, figuraya hum militar por 
nome Luiz do Rego Barreto, que na ultima guerra 
da Península contra a França havi;i, mostrado co-
ragem sem discernimento, e no tropel das promo-
ções tinha sido elevado ao posto de Brigadeiro. A 
sua ambição não estava ainda- satisfeita. Este of-
fícial tinha-se casado com a filha de hum valido d o 
Sr. D. João VI : com tal protecção tudo era facil; 
a occasião 1ião podia ser-lhe mais propicia, a fama 
de bravo o apontava adaptado para ext~rminar os 
Pernambucanos ; o Rei Portugue:1:_ o acolheu como 
seu braço direito, o elegeu governador, .e Ca·pitã:o 
General de Pé~nambuco, autcirisando-o na qualidade 
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de alter ego a por-se á testa ~a expedição já 
prompta, e com ella commetter impune todos os 
attentados (Nota CXX). 

Dois batalhões de Infantaria, hum Bsquadrão 
de Cavallaria, parte do Regimento de Artilheria 
com um correspondente Parque, forão postos á dis-
posição do novo capitão General. O Governo do 
Rio de ] aneiro conhecendo a insnfficiencia dessa 
força para subjugar a pretendida rebellião, oh ri g·a -
va o Chefe da expedição a tocar primeiro na Bahia 
para ahi receber do Conde dos Arcos o m :iior re-
forço possível, e concertar o plano (1e campanha. 
(Nota CXXI). Tratava aquelle Governo de esnn-
gar no momento os Pernambucanos com armas Bra-
sileiras, entretanto que de Portugal fazia vir com a 
maior celeridade todas as tropas disponi veis para 
acabrunhar cis Brazikiros em geral, como pouco de-
pois executou pondo nas principaes Províncias guar-
nições daquella gente reputada fiel. A Justiça do Al-
tíssimo semwe recta havia decretado que em devido 
tempo a Bal,1ia resentisse mais intensamente o ef-
feito immediato daquelle iniquo projecto. 

Quando no porto dessa Província deu fundo a 
Corveta Can-asco, já achavão-se .ahi ancorados os na-
' ios da exp~!dição do Rio; o Chefe, que a comman-
dava não crii:i, o que ouvia; para convencer-se correu 
á mencionad~ embarcação. Desgraçadamente não 
era hum sonho: divisou os infelizes acorrentados, e 
em sua raivr1 sussurrou o terrível vocabulo' traidores; 
com gesto flesconcertado, e vesgo modo de olhar, 
dava a perc1~ber a dor, que soffria em não ver sobre 
a sua mesa no banquete, que intencionava dar aos 
seus dignos satelites, as cabeças daquellas victimas ; 
invejotl a fqrtnna do Conde elos Arcos. Para não 
ser _inteiram,ente privado da appetecida ignaric., elle 
fez-se á vel~ para Pernambuco no dia seguinte dei-
xando o Esquadrão de Cavallaria, que ora tornava-
se inutil. · 

Em 29 de Junho do mesmo anno de 1817 des-
embarcou Luiz do Rego Barreto no Recife : com a 
sua vinda a·µgmentou-se o terror, affecção vil, que 
uia.is degriqa o homem fazendo pensar q~te com re-
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p.etidas baixezas pode melhorar a triste condição. 
Foi i·ecebido com jubilo, e recompensou com escar-
neo . Por sua ordem farão logo sequestrados todos 
os bens dos presos, dos quaes as innocentes esposas, 
e filhos ficarão igualmente expostos aos ·horrores da 
mendicidade. A Commissão militar poz-se em per-
mauencia. O asilo do Antonio Henriques foi discu-
berto; tinha sido o mais fervoroso dos Republica-
nos, devia ser o primeiro immolado, Na presença 
daqttelle tribunal elle não mudou de côr, não ·defen-
deu-se, gloriou-se dos seus feitos, confessou clara-
mente os seus princi pios, e desafiou a morte. A sua 
intrepidez espaventou os juízes; a sua constancia, e 
serenidade no cadafalso, enterneceu o mesmo algoz, 
preto encanecido no ludibrioso officio: antes' de es-
treitar a corda no pescoço, pedia ao padecente mil 
perdões; aquelle a·morosamente o abraçava, e penetra-
do de enthusiasmo exclamava pela ultima vez: Viva 
a Patria. A. sua cabeça mutilada foi exposta na Ponte -
do Recife, e ahi · consummida pelo tempo (Nota 
CXXII). -

Na semana seguinte outras' tres victimas foram -
conduzidas ao mesmíssimo supplicio : erão o Padre 
Pedro de Souza 'l'enorio, José de Barros Lima e 
Domingos Trntonio ; todos tres tinhão sido atraiçoa-
dos em seus escondrijos. A lealdade be rarissima 
ua perseguição. O 'renorio prevendo que lhe seria 
impos'sivel affrontar com heroísmo a morte ignomi-
niosa, que se lhe preparava, resolveu suicidar-se. 
Não poden1o por folta de meio violento executar 
essa resolução, obstinou-se em rej ei tar os alimentos, 
preferindo assim muito mais dolorosa morte. A rí-
gida ::-,bstinencia prnduzio febre, esta o sustentou. 
Luiz elo Rego informado apresso u a Commissão, pe-
rante a qual obrigou o enfermo a comparecer em es-
tado cadaverico. Este estado produzindo debelidade 
mental, o fez saltar a barreira ela defesa natural ; 
elle disse : 1 

« Ser injusta a parcialidade, com que o trata-
q; vão, pois que se merecia a pena de morte por ter 
« sido Ajudante do Secretario do Governo Provi· 

sorio José Carlos Mairink, que ,pena mereci<\ o me15. 
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t mo secretario? iEntretanto achava-se este solto, 
« e exercitando o emprego, que antes, e depois da re-
« volução occupara ; a prisão do Juiz de Fora de 
« Goyanna ter-lhe sido commandada, e coadjuvada 
» por todo o povo da sua Parochia, a quem e8se 
« juiz tinha-se tornado insupportavel. " 

Os outros dois presos defendião-se do melhor 
modo, que podião : nenhuma desculpa era valida ; 
a sentença de morte por mão do algoz estava já la-
vrada, antes que elles comparecessem; a soffrerão 
sem imitar o mflexivel Antonio Henríques. Somente 
o Domingos Teotonio do alto da forca pronunciou 
com accento doloroso estas palavras: 

· « Meus patricios, a morte não me ·atterra, at-
« terra-me a incerteza do juízo da posteridade. Eu 
< deixo hum filho em tenra idade, e,lle he vosso ; 
« não o abandoneis, ensinai-lhe o caminho da vir-
« tude, e da honra. » 

Hia continuar ainda a fallar, quando o· carrasco 
o suffocou. D9pois de mortos, as suas cabeças e 
mãos forão distribuídas em varios lugares, suspen-
sas em .altos ppstes, e patentes ao publico em es-
tado de putrefacção. Itãmaracá vio a do seu in-
feliz Parocho, ftUe depois . de morto foi ligado á 
cauda de um cavallo, e arrastado pelas ruas do Re-
cife. · Erão os c.tmig.,s do throno, e do altar, qu e com-
mettião tanta impiedade (Notta CXXIII). 

A provincifl. da Parahiba tinha sido a primeira, 
que seguio ? fm.!i?lso patriotico de Pern_ambuco : 
sobre ella nao podia o representante do Rei de Por-
tugal deixar de descarregar promptamente a mão de 
ferro. Por sua ordem farão conduzidos ao Recife os 
mais illustres patriotas, que alli já estavão encarce· 
rados. Em popcos dias cessarão de vi ver o Coronel 
Amaro Gomes Coutinho, o Cavalheiro Ignacio Leo-
poldo de Albuquerque Maranhão, .o Padre Anto-
nio Pereira, o~ Tenentes Coroneis Si! veira e J osé 
Peregrino de Çarvalho, todos condemnados á forca 
com mutilação da cabeça, e mãos, para a barbara ex-
posição das estradas ·daq uella província (Nota CXXIV), 
O ultimo deste,\l padecentes contava apenas vinte an-
tlQS de id@,de .; a s4a infqncia1 o posto suqalterqQ 
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que exercitou na revolução, a sua conducta moral 
sem reprehensão, moverião os membros de outro 
qualquer trib.unal ao menos a recommenda-lo a Cle-
mencia do Soberano. Mas a mocidade virtuosa he, 
quem mais inquieta os tyrannos ; aquelle jovem da-
va de si optimas esperanças, a sna existencia devia 
parl~Cer perigosa. Seu misero pai, que tinha sido tão 
b-em transportado as prisões do Recife, o vio partir 
para a forca, e pôde ainda sobreviver a dôr, e aos 
remorsos. 

Da Commissão militar passavão · os Juízes á 
sala do jantar, que Luiz do Rego lhes offerecia, e 
todos ahi procuravão cumprimir nos licores, que co-
piosamente bebião, o grito incessante da consciencia. 
A noite elles dedicavão aos assaltos de casas ho-
nestas, onde o pudor virginal, e a fidelidade con-
jugal erão postos em dura prova. A extorsão dos 
conselheiros particulares a titulo de protecção era 
hum commercio · reservado aos agentes subalternos 
daqueJle Governador sempre criminoso ; porque se-
não commandava o delicto, o permittia . 

Por ordem vinda do Rio de Janeiro foi sus-
pendida a carnificina para ser manejada por J uizes 
togados, os quaes procrastinando os tormentos dessem 
a apparencia de justiça. O ministerio nomeou buma 
Alçada composta de quatro membros, dois Desem-
bargadores do Paço, e dois da Casa de Supplicação 
todos quatro Portuguezes; o mais velho, e o mais 
surdo ás vozes da piedade, hum certo Bernardo 
Teixeira, era o Presidente (Nota CXXV). 

Não agradou ao arbitro das vidas dos Pernam-
bucanos aq uella inexpet ada suspensão do exerci cio 
que mais ambicioi1ava : para não cessa-lo inteira-
mente ordenava de quando em quando que fossem 
açoitados na grade da cadêa os mesquinhos patrio-
tas de côr. Te então este degradante castigo não 
tjnha sido inflicto senão aos pobres escravos; ora 
os forros o supportarão (Nota CXXVI). Hum preto 
Alferes de milícia com patente confirmada pelo Rei 
soffreu o indicado castigo, falsamente imputado de 
ter proferido algumas palavras mais soltas contra a 
rap previlegiada, que no tempo da revol ução o adu-
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lava. Treti1ião os brancos, que não erão Portugue7.eS 
de nascimento: aos caprichos do despota qual se 
julgaria seguro! A miseria a todos iguala; no co-
·digo dus selvagens os vencidos são escravos. 

H e facil na · prosperidade esquecer o passado, 
e não inquietar-se do futuro; triste condição dos 
mortaes, debaixo da qual envolve-se o grande ar-
cano da irnmensa Sabedoria. J..,uiz do Rego pensan-
do exterminar o espirito patriotico, muito mais o 
fortificava. Na conformidade elas instrucções do 
Governo do Rio de Janeiro elle procurou hum novo 
genero de dôr a Pernambuco : os soldados de l.ª 
linha, que militarão em tempo do Governo Proviso-
rio, quando menos pensarão farão desterrados para 
Monte Video (Nota CXXVII); á fim de os substi-
tuir creou aquelle Governador varios batalhões de 
todas as armas, e para preenche-los nãô poupava á 
viuva o filho unico, á pobre orphã o amparo do ca-
rinhoso irmão e ao espôso, que não podia ser alis-
tado na 1.ª ~inha, obrigava a entrar nas milidas, 
onde com cqntinuo exercício, e serviço, bem poucas 
horas resta v~o-lhe a em pregar para a manutenção 
da familia. Dedicado com frenezim á arte militar, 
pretendia L\liz do Rego reduzir a Província, que 
gw:. ernava a huma praça d'armas, e assim adestrava 
involuntarian,1ente vigorosos jovens, para que hum 
dia revendic:=tssem com maior energia, e melhor ven-
tura os perdidos <lireitos, No momento todos sof-
frião, mas era hum soffrimento, que presagiava 
gloria. 



CAPITULO XX 

A alçada tem a devassa aberta em Pernambuco por 
espaço de dois annos.-He finalmente obriga-
da a partir para a Bahia com a multidão dos 
presos, que ha muito tempo retinha em car-
cere.-Seu modo de obrar depois que chegou 
naquella cidade. -Conducta exemplar dos Per-
nambucanos na cadêa. -Alguns são soltos por 
perdão particular.-Revolução da Bahia em 
favor da constituição proclamada em Portugal. 
- Soltura geral dos presos de estado a ex-
cepção de José Mariano, e Pedrozo, que são 
condemnados peta relação a degredo perpetuo 
para hum dos presídios d' Asia. 

As commissões especiaes em materia civil, e cri-
minal, são creatnra dos Governos despoticos, são a 
anarchia do Poder Judicial: subtrahindo os réos 
aos tribunaes competentes estabelecem por princi-
pio a injustiça. Para prova bastará o exame do que 
praticou em Pernambuco a Alçada enviada do Rio 
de Janeiro para syndicar e j nl gar os in ti tu lados 
criminosos de Leza-Magestade. 

Ella desembarcou no Recife logo depois do ani-
quilamento da Republica; achou o silencio do se-
pulchro, os carceres cheios~ os antigos ~oldaclos 
transportados como em desterro ú outra Província 
remota, o solo fomeganclo ainda de sangt.ie humano, 
a Cadê·a da Bahia apinhada de Pernambucanos; e 
como se se tivesse usado summa indulgencia, abrio 
a devassa com o firm e proposito de despovoar to-
talmepte Pernambuco elos individuos, que tiahão 
tido a: fortuna de ahi nascer : e era este o ·maximo 
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dos crimes. Hum numero fixo de testemunhas era 
exclusivamente chamado a jurar; nenhuma em fa-
vor, todas contra ; testemunhas universaes depu-
1iham constantemente como se tudo, tivessem visto, 
e ouvidu . Erão portuguezes, e o inveterado rancor 
sacia vão com infamia. Claudino José Carrilho e 
Antonio de Albuquerque, estavão em frente dos se-
vandijas, que assim se prostituião (Nota CXXVIII) . 

Para ser criminoso' não requeria-se o delicto 
commettido, bastava a intenção, a indifferença, o 
sentimento pacifico do cidadão tímido, qualquer pa-
la vra ambigua, o vinculo da amisade ou parentesco 
com algum reputado delinquente. Em qual agitação 
se achassem os animos, he facil conjecturar. Tre-
mião, e de raiva, aquelles mesmos Pernambucanos, 
que havião prestado grandes serviços á Monarchia. 
A lei contra o crime de rebellião não marcando 
outra pena senão a de · morte, todos os presos já a 
consideravão imposta sobre as suas cabeças. 

A jurisdirção da Alçada extendia-se pelas Pro-
vindas limitrofes, destas recolheu exhuberante co-
pia de victin1as, entre as quaes contavão-se os inep-
tos membros do Governo Provisorio do Rio Grande 
do Norte. I ipnora va -se se ~ sentença seria lavra.da 
em Pernatnb1fco, ou na Bahia, envolvendo os prm-
cipios desventurados, que alli existião. 

E stava H p::ira finalisar o segundo anno do in-
quisitorial' oHicio, e a Alçada sempre continuava 
sem resolver-se a conclui-lo; pareria ser o plano· d© 
Governo do :Rio de Janeiro aggravar contra Per-
nambuco o .peso dos tormentos com estudada dila-
ção. O Brigadeirn José Peres Campeio, e José Car· 
los Mairink, ~>em que abertamente protegidos por 
Luiz do Reg9, forão tão bem presos ; o orgulho, e 
a ambição dQsse General soffrerão. A Autoridade 
.de Bernardo Teixeira rivalisava com o seu poder; 
a tyrannia estava dividida entre aqll elles dois va· 
rões, e cada frnrn appetecia o exercício absoluto, e 
exclusivo': dep te conflicto pro veio huma sombra de 
bem. ' 

O Governador ousou representar ao Senhor D. 
João VI que era antipolitica a conducta do meneio· 
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uado Teixeira, pois que nem decidia-se depois de 
tanto tempo de exame a castigar os reos, nem a 
tranquilisar os innocentes : a 'herva nociva (dizia 
elle,) tinha já sido arrancada do solo Pernambucano, 
conveio portanto deixar crescer, a que promettia be-
neficio. O ministerio indeciso trctnsmittio a repre-
sentação ao ruesmo individuo nella maltratado, para 
que respondesse. O velho togado sem desconcer-
tar-se usou da sonora voz : Salvação da 11.fonarchia 
extermínio dos rebeldes; e affirmava .que só o tempo 
podia mostrar a intrincada ramificação dos inimigos 
do Throno, pelo qual elle consummia o resto dos 
seus dias. 

Ficou por tanto a representação sem effeito. 
Luiz do Rego conhecia a fraqueza dos Agentes, 
com quem tratava, reputava-se hum ente necessa· 
rio. A falta de deliberação, e de resposta, muito 
mais o moveu a instar avanç&ndo a dizer que se á 
Alçada permanecia em Pernambuco, elle não respon-
deria pela tranquilidade publica: pretexto commum, 
de que valem-se os intrig_antes para a consecução 
dos seus desígnios occultos. Finalmente Bernardo 
Teixeira recebeu ordem peremptoria, para que fei-
chasse a Devassa no estado, em que se achasse, sol-
tasse aquelles presos, contra os quaes nenhuma tes-
temunha houvesse jurado, e os demais embarcados 
immediatamente para a Bahia; fossem abt por elle 
ex a minados, e recebessem a seu tença final (Nota 
CXXIX) . 

Esta ordem foi executada sem replica; forão pou-
cos os soltos, e entre estes buma donzella a Se-
nhora D. Anna de Almeida e Castro, irmãa do Pa-
dre Mestre Miguel Joaquim; donzella admiravel, sof-
freu a injusta prisão com inabalavel constancia; as 
suas raras virtudes tinhão promovido a suspeita, e 
a perseguição ; os assassinos não poderão consum-
mar o vilipendio; não havião perjurado. Outra Se-
nhora, Mãt do Emissario do Ceará o José Martinia-
no ele Alencar, foi menos feliz. Depois de cruel pa· 
deciment9 na cadêa d'aqüella Província, transportada 
a de Pernambuco, foi ainda constrangida a embar· 
caMe para a Bahia, onde foi recolhida em huma. 
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das Fortalezas. As pessoas mais caras ao seu cora~ 
ção estavão com ella igualmente presas, e com o 
seu exemplo aprendião heroica resignação. 

O dia, em que partio a Alçada, foi httm dia de 
prazer, e de amargura ; erão q natro a lgozes de me-
nos, que desapparecião de Pernambuco: mas leva-
vão comsigo objectos mui preciosos. Arrancar do seu 
Paiz natal presumidos delinquentes, e acarreta-los 
para outra Província a fim d~ serem ahi julgados, 
he huma atrocidade, he po.r si só hum castigo se-
vero, e faz suppôr com fupdamento que a Auto1·ida-
de, que assim commanda não deseja descubrir se-
não réos para deleitar-se na applicação elas penas : 
por quanto em tal modo priva a defesa; as teste-
munhas, que hão jurado contra, não podem ser con-
fronta das, nem contrariadas, nenhuma apresenta- se 
em favor; as mesmas despezas do Processo muito 
mais custosas não contando a s que se fazem para o 
sustento da vida. Bsta consideração, que natural-
m ente occorri1 á mente dos presos, rnuito os aca-
brunhava, e punha em desesperação as suas fami-
lias. ' 

Entretanto, ou fosse a prolongação do tempo, 
que ordinariamente move a piedade em favor elos 
réos, ou a ref~rida ri validade entre Luiz do Rego, e 
Bernardo Teixeira, certo h ~, que não foi renovado 
com estes ultimos presos o modo ignominioso pra-
ticado com os primeiros, quando embarcarão-s·e ; e 
nem dentro das embarcaçõ ~s receberão mio trata-
mento : a cada hum pel'mittio se levar comsigo a 
roupa e clinh~iro, que julgasse necessario. Foi tão 
bem different\:! o trat;nnento, quando desembarcárão 
na Bahia. Entrárão ele noite na mesma cadêa, onde 
estavão os outros seus compatriotas, se m supportar 
os ferros; soffrerão o incommoclo inevita vel <la es trei-
teza elo lugar com a sua inseparavel immundicia , in-
commoclo logo m inorado pela s_eparação dos mais 
pobres, que transferidos á en.chovia, viverão mistu-
rados com os réos de polici:i e os negros escravos. 

Desta época datou o melhoramento d;i condic-
ção dos infeli~es, que havião ·sobrevivido na Bahia 
aos rigores, -e ' privações já descriptas. · Das mãos, 
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dos qtte então chegarão, receberão pela primeira vez 
cartas ele suas familias, dom, que mais appetecião 
por ser na ausencia a mais dôce consolação do lrn-
men1 sensivel; receberão vestidos, soccorros pecu-
niarios que se lhes remettião. 

O carcereiro colligio d'aquella modificação de 
rigor no <lesem barque, e da recepção dos soccorros, 
que os seus superiores estavão dispostos a alguma 
indulgencia; e como a sua . alma impia não adora-
va outro Deus senão o ouro, calculou o modo de 
rouba-fo mudando de systema. Com avultado ga-
nho começou a conceder o .. tso de papel, . penna, e 
tinta, e livros, que os encarcerados por seu meio 
compravão. Phenomeno raríssimo! .A habitação das 
trevas transformou-se em asilo de luz ! A maiür 
sala daquella Cadêa assenielhava-se á sala de hum 
Lycêo: alli moços, e velhos com edificante assidui-
dade consagravão o dia inteiro á applicação litte-
r:uia; o maior numero entregava-se ao estudo das 
línguas, outros dedica vão.se ás Ma thematicas, e al-
guns á Philosophia Racional, e Moral, mutuamente 
commttnicando huus aos outros os seus conhecimen-
tos. Reinava entre todos a mais perfeita harmonia; 
mais virtuosa conducta não se pode imaginar; ella 
assaz claro provava que aquelles que a praticavão 
erão dignos ele melhor sorte, 

Por fortuna especial o Conde elos Arcos ces-
sou de governar a Bahia, e o seu posto foi occupa-
do pelo Conde de Palma, Portuguez sensato, e bom. 
Os presos não se abaixarão a enviar-lhe reclamação 
sobre objecto qnalquer assim, como não a havião 
enviado ao seu antecessor, nem no tempo da maior 
augustia estenderão a mão mendigando o pão; ltt-
tavão com a morte sem proferir hum gemido. O 
horrido tratamento, que havião soffrido, e ainda em 
parte soffrião mais pela perversidade dos guardas 
do que por arte da Autoridade, era hum facto no-
torio, do qual foi informado o novo Governador pelas 
pessoas que o rodeavão. Pouco ener_gico no seu mo-
do de .obrar em vez ele castigar o ladrão da Fazenda 
Publica, e o malfeitor do genero humano, limitou-se 
\1nicamente a prival-o d~ sµbm~nistrarão dos <Ili· 
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mentos, confiando-a a hum Capitão do Regimento 
de Attilheria daquella Cidade, Manoel de S. Boa Ven-
tura Ferraz, que dignamente a desempenhou. 

A Alçada não alterava a sua lenta marcha, pa-
recia querer eternisar o seu officio : a pingue som-
rna decretada a cada hum dos membros, que a com-
punhão durante o tempo da extraordinaria commis-
são, concorria de mãos dadas com a encannecida 
dureza do Presidente a prolongar o exito do infor-
me Processo. As onze horas do dia, que não era de 
Festa, vinha á Cadêa aquelle Presidente com o 
Desembargador José Caetano de Paiva, que lhe ser-
via de escrivão; chamava á sua presença hum dos 
presos, e interrogava miudamente sobre a revolução 
em geral, procurando saber com subterfugios, qual 
fora o seu procedimento naquella época, sem incli· 
car-lhe jámais os artigos precisos da accusação, e 
nem o que contra elle ha\'ião deposto as testemu-
nhas, e quaes tinhão sido estas. Consummia assim 
huma,- ou duf s horas, e retirava-se. No dia seguinte 
o mesmo réo era de novo chamado para rectificar, 
o que havia dito, não dando-se-lhe ulterior esclare-
cimento para, defesa . 

Entrava o quarto anno de pri são, e os presos 
ignoravão ainda a décisão da sua sorte. Hum desses, 
Padre Luiz José ela Cahohan, lembrou-se que na 
Corte do Rio de Janeiro vivia com reputação o 
D·esembargador João Severiano Maciel da Costa, 
(Nota CXXX) seu intimo amigo. Era bem diversa 
a posição ac ~ual de ambos: hum respirava as deli-
cias da Côrte, o outro as miserias do Calabouço, 
d'onde quem recorre, não colheu ordinariamente se-
não a vergonha da humiliação. Mas o Padre sen· 
tindo-se forttj! em sua consciencia, que não o acctt· 
sava de delicto algum contra o Rei, ou a Nação, 
determinou tj!screver á aqqelle Desembargador en-
viando-lhe l.1Uma supplica, para que se dignasse 
apresental-a a S. Magestade, e por elle intercedesse. 
O amigo prc>vou ser do numero rarissimo dos leaes: 
hum mez de9-ois da remessa da ~\1pplica veio o De-
creto de perdão para o suplicante. 

Outros· :presos, principalmente aquelles, que poti· 
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·co, ou nada havião figurado na revolução, imitárão o 
exemplo dado, e no temor de comprometter aquelle, 
a quem se dirigissem, escreverão directamen te ao 
mesmo Ministro dos Negocios do Reino 1'110maz 
Antonio Villa-Nova rogando-lhe ele lançar os olhos 
sobre desgraçados, que já havião supportaclo tantas 
penas. Esta resolução assemelhava-se a de hum en-
fermo desenganado, que cerrando os olhos engole o 
ú1edicamento, em cuja virtude nem elle, nem o me· 
clico, que o aconselha, põe grande confiança: como 
esse casualmente opera, assim aquella operou. Carla 
rnez expedia o requerido Ministro ordem de soltura 
para hum, ou outro, como graça particular do So-
berano. 

Não cessaria ainda o exercício da Alçada, e san-
g-ue Pernambucano seria novamente derramado, se 
hum inexperado acontecimento político não viesse 
mudar a face inteira da l\fonarchia ·Portug ueza. 
Esta ba muitos ar111os ameaçava ruiua, as suas leis 
em desharmonia com a civilisação do seculo exi-
gião reforma, hnma administração imbecil as torn:i-
va mais odiosas. O t.hrono estava collocado no Bra· 
sil, e bem que os Portuguezes fossem os mais fa. 
vorecidos nos empregos ele consideração, e lucro, 
não podião viver contentes: Portugal tinha cessado 
de possuir o monopolio do commercio colonial, e 
desprovido de industria manufacturi::ira, e agrícola, 
soffria os graves incommodos ela pobreza. 

Quasi conte111pora11eamente á revolução de Per-
nambuco hum illustre Cidadão Portuguez, o Gene-
ral Gomes Freire, tentava em segredo o melhora-
mento da sua Patria. Den unciad0, e perseguido 
por certo extrangeiro, seu rival em armas (Nota 
CXXXI), expirou com outros no cadafalso. Patrio-
tas mais felizes poderão em 1820 executar a sua 
obra alçando com intrepidez o grito da liberdade na 
Cidade do Porto, d' onde r:om prodigiosa celeridade 
foi repetido por todo o reino. Em nome do Senhor 
'D. João VI creárão huma nova regencia, a qual im-
mediatamen te convocou as Cortes como Autoridade 
legitima para emprehendt;~< as__refonnas necessarias, 
e promulgar hum~;.,€~·sti~'.ü:Wfl:~b.asead~ sobre arti-
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gos libera~s dados pela mesma Regencia antes da 
conyocação, . e sem exame solemnemente jurados. 

Presentião os insurgentes Portuguezes que ao 
engôdo da liberdade o Brasil rnluntariamente cor-
reria a fazer cau;;a commum, e a revolução st1pera· 
ria · ·os obstaculos internos, e externos. Nessa occa-
sião tudo lhe promettêrão com a tacita restricção 
de nada cumprirem quando a necessidade cessasse; 
e pela primeira vez derão a denominação de irmãos 
aos habitantes do ultramar prodigalisando-lhes exa-
gerados elogios. Não forão porém estes,' que decidi-
rão os Brasileiros ; o orgão era suspeito, e só aos 
insensatos podia seduzir: decidirão as ciréunstan-
cias do momento. As baionetas, que de Portugal 
tinhão vindo para extirpar a liberdade do Rrasil, 
voltarão-se de repente em favor dessa liberdade, que 
ora em o ninho paterno aclamava-se; e os Bahia nos 
irreflexamente precipitarão-se coadjuvando-as na de-
posição do Governador da Capitania, e installando 
no dia 10 d~ Fevereiro de 1821 hurna Junta Pro· 
visoria debaixo da dependencia da nova Regencia 
de Lisboa. 

A JustÍÇfl altamente reclamava a indemnisação 
dos graves damnos, que havião soffrido, e continua-
vão a soffre ~· os patriotas de Pernambuco encarce-
rados naq Ltel1a Província: todos os corações bem for-
mados descubrião -se já em sett favor. A causa, pela 
qual tanto padecião, era a causa da humanidade; 
elles havião aspirado a hum governo livre, como 
então os Ba]Jianos : mas com a liberdade desejárão 

. a independericia, persuadidos que huma sem outra 
não bem se sustE:nta. A Junta, creatura Portugueza, 
balançava eqtre a sympathia de huns, e o odio de 
outros, a am.bos ella tec1ia . Para sahir do embaraço 
com algum \fecoro os.tentou imparcialidade: o Tri-
bunal da R é!lação teve ordem para proceder como 
de direito, e solicitar a conclusão da Sentença tanto 
procrastinadft . 

·Mui tos Ffião que com a nova ordem de cousas 
vinha conne:xa ;:i. immediata sol-tura dos presos de 
Estado : o 11,1esmo Bernardo _Teixeira receando que 
assim acont~!cesse1 abandonou logo o seu :posto, e 
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fnrtivamente partia -para o Rio de Janeiro. Toda-
via congratularão-se os Pernambucanos ; a medida 
adaptada era-lhes honrosa em substancia, - e nem a 
Junta podia obrar de outra forma sem postergar as 
leis da Justiça, ou usurpar hum direito Soberano 
perdoando. Os vícios do-Processo erão evidentes; a 
Relação examinando-o, em poucas sessõ-es os reco-
nheceo, pronunciou a nullidade, e deo Mandado de 
soltura a todos os presos,-que nelle erão envolvidos, 
exceptuados José Marianno, e Pedrozo. 

Estes dois militares além do crime de rebel-
lião, erão accusados tambem de homicidio volunta-
rio nas pessoas de dois Officiaes Superiores. O 
Tribunal da Relaçã·o julgou que não -era justo in-
cluir na genúalidade da sol fora homens, sobre os 
quaes pesava a gravidade de delicto especial uni-
versalmente execrado ; -os reservou para h u 111 exa-
me particular. As testemnnhas erão coherentes na 
deposição, a confissão dos réos as corroborava ; não 
lhes pôde valer a bem trabalhada defesa, que apre-
sentárão, nem a pr(_)tecção de alguns :::.migos, que 
reprovando o crime, compadecião o criminoso. De-
clarados réos de homicidio com circumstancias at-
tenuantes, forão condemnados à degredo perpetuo 
para hum elos presídios Portuguezes n' Asia. 

Assim finalisou depois de quatro annos com-
pletos o famoso Pi::ocesso da Alçada ; mas não fina: 
lisárão os males de Pernambuco (1). 

(1) No Appendice se publica «O rol dos culpados na 
revolução pernambucana e provincias visinhas,,, copiado do 
original pelo St. José Augusto de Faria, ll. 0 official do Ar-
chivo Publico da Bahia, por ordem do respectivo director 
Sr. Dr. Francisco Forges de Barros. Segue-se, a titulo de , 
curiosidade, o auto de perguntas feitas ao padre MunizTa- . 
vares, auctor d'esta Historia, perante a alçada, uma vez 
transportada para a Bahia, 
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Luiz do Rego finge approvar as bases da Consti~ 
tuição de Portugal.-Faz proceder á eleição 
dos Deputados da provincia, e os expede ás 
Côrtes daquelle reino .---Attentado cómmettido 
contra a sua pessôa, em consequencia do qual 
são presos alguns · jovens Pernambucanos, e 
outros, que tinhão sabido da cadêa da Bahia. 
-Sem 1 processo são todos remettidos para 
Usbôa, onde forão immediatamente soltos, e 
voltarãp á sua patria. · 

Chegava finalmente ao Brasil a época memora-
vel, na quat os mais exaltados antagonistas da li-
berdade, qqe por innumeraveis factos havião mos-

. trado não 2
1
minharem em seus peitós aquella preciosa 

qualidade, 1~mica capaz de elevar o espirito)1uma110; 
sim, o Bra~il vio no principio do anno de 1821 os 
Portugueze~ de todas as classes, que ahi residião, 
desde o He:rdeiro do Throno até o ínfimo taverneiro, 
pronunciarcçm ufanos o nome de Constituição libe -
ral, que nãp entendião, e dizerem-se seus defen-
sores. Rrq liberdade vestida a Portugueza, e tanto 
bastava para os namorar; era liberdade para a raça 
privilegiada, que contava não perder o antigo do-
mi.nio, ou para melhor dizer, firmissimamen.te cria 
que ao simulacro claquella Divindade virião os pios 
devotos da terra da Santa Cruz offerecer dadivas 
muito mái ;i: copiosas, que eilriqnecessem, a denoini-
nada Mãi-l;>atria. 
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Luiz do Rego não ficou atraz dos improvisados 
Jiberaes; a elle urgia mais que a nenli.um fingir-se 
tal. Os seus protectores no !Rio de Janeiro deca-
hindo pela força irresistivel da revolução, e o novo 
Poder desconfiando dos velhos empregados, delle em 
particular se desembaraçaria pelas suas relações, e 
parentesco com um dos mais favorecidos validos do 
Rei . Além de que a sua irrequieta consciencia tra-
zia-lhe frequentemente á memoria os actos d.espo-
ticos, e a conducta immora.l, que em seu governo 
havi a praticado; elle não ignorava que a Provincia 
o odiava; as r eclamações ou vias de facto, da parte 
dos offendidos, podíão ser, acceitas ou approvadas. 

Colligado secretarnente com os seus principaes 
camaradas, instrun.1 c11tos da sua depravação, sem 
c;onsnltar nenhum dos na.turaes do Paiz, sem .mes-
mo esperar as ordens do Rio ele Janeiro, d:onde ainda 
não sabia, qual seria a inte nção, ao simples convite 
da insurgida Regencia de Lisbôa elle proclamou as 
bases da futura Constituição, que aquella remettia-
lhe, e sem perda de tempo fez proceder, á escolha 
de Eleitores em todas as Parochias de Pernar11buco, 
os reunio debaixo da sua Presidencia para nomea-
rem os sete Deput&dos, que a mesma Regencia di-
zia-lhe que fo ssem enviados a aquelle Reino para dé 
accordo com os demais Deputados trabalharem na 
regeneração política de toda a monarchia. · 

Os Pernambucanos, ou porque não sympatisas-
sem com a nova forma de liberdade, que se lhes of-
ferecia, ou porque receassem occulta cilada, certo 
he que persistírão em completa indifferença, ne-
nhum signal ele alegria patenteárão, deixárão obrar 
o reconhecido clespota.. Circumspecção bem enten-
dida se consiclera-.se que era exercitada se111 bai-
xesa, e com reflexão, que resplandeceo, quando tra· 
tou-se da eleição elos Deputados . 

Os Eleitores pela mór parte Pernambucanos 
não cleixarão-s.e influir pelos conselhos dos Portu-
guezes, nem intimidarão-se com os acenos elo Pre-
sidente; depositárão na urna os nomes de cidaclãos, 
que não erão, nem poclião ser favorecedores do cl-es-
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potismo, fosse qual fosse o veo, com que se co· 
brisse. 

Illudido na esperança da escolha Luiz do Rego 
recorreo a outro estratagema, do qual esperava me· 
lhor resultado por ser o mais seductor, o bom trata-
mento e _ áfabilidade para com os Eleitos. Presumia 
que das informações destes, quando entrassem em 
exercido da~ suas funcções, dependeria provavel· 
mente o exito do plano, que havia imaginado, isto 
he, passar por hum zeloso liberal prompto a defen-
der com as armas na mão, se necessario fosse, a Con-
s~itu_ição, e perpetuar-se assim 110 governo da Pro-
v1ncia. 

Desde então forão melifluas as suas expressões, 
gentiz as suas maneiras, os actos da administração 
adoçados, quasi reformados o3 seus costumes; fran-
camente declarava que os seus erros não de vião ser 
attribuidos senão ao Ministerio, ao qual ha via tido 
a desgraça qe servir; qtte era, -e seria sempre Cons· 
titucional, e g_ue ha muito tempo anhela va a refor· 
ma dos abus~\ s. Se era, ou não sincera essa lingua-
gem, os factos posteriores revelárão , Para mais 
corroborar os 

1 

seus ditos, ordenava que para a de-
_cente, e segura viagem dos Deputados á Lisboa se 
aparelhasse ~mma Corveta de guerra, ,que estava 
surta no por1:0; velava para que: o :aparelho não 
soffresse dempra, e que não faltassem os mantimen" 
tos, e os cqmodos da vida : tanta soffreguidão 
mostrou em 1~xpedil-os que forão aquelles os primei-
ros Deputados do Brasil, que apresentarão-se nas 
Côrtes de Por tugal. 

Partirão esses para o seu destino, quando o 
maior numero dos Pernambucanos soltos das pri-
sões da Bahi_a revia - os suspirados lares. Partiãô 
aquelles com o louvavel intento de cicatrisarern as 
chagas abert:p no coração da Patria ; estes chega-
vão com a esperança de repouso á sombra de hum 
!nais recto gqverno e dispostos ao trabalho a fim 
de resarcirem as'· consideraveis perdas, que as suas 
cazas, e familias havião supportado. Com quanto 
prazer fossem acolhidos pelos seus compatriotas, he 
desnecessario dizet, todos sent'ião compaixão dos in· 
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numeraveis padecimentos; o merito pessoal dos in• 
dividuqs, e a uniformidade de pensar, era assaz co-
nhecida, para que deixassem de ser apreciados. 

Pacificamente retirados elles confia vão no pa-
triotismo dos Representantes do Brasil, e esperavão 
que o tempo, a:s decisões das Côrtes ensinassem a 
melhor estrada, por onde deverião caminhar. Nenhum 
podia encarar com bons olhos o lôbo, que tanto es-
trago havia feito ao Paiz, bem que ora apparecesse 
transformado em mansa ovelha; odia vão Luiz do 
Rego, mas não conjuravão, os sentimentos de mo-
deração os retinbão. 

De tres irmãos da familia Sôto-Maior, que ti-
nhão estado presos na Bahia, dois tiverão a fortuna 
de voltar á sua casa em Tijucupapo, morto o mais 
velho desses tres, que era o Padre Ant0nio, Capi· 
tão de Guerrilha, na Cadêa entre os horrores da mi-
seria, Erão de temperamento escaldado estes dois 
individuos ; crião que o Capitão-Mor da Villa, onde 
residião, fora quem por velha inimizade os ba via 
arruinado; contra elle vociferavão em publico, mos-
travão-se sequiosos de vingança, e 11ão poupavão 
ameaças de morte. Loquacidade pueril, que preve-
nindo o inimigo, o aconselhava a estar em guarda, 
e exacerbava o odio. Aconteceo ser hum dos dois 
ame_açadores assassinado inopinadamente, sem que 
podesse proferir palavra : aquelle, que restava, por 
nome João, a ttribuio o assassinio ao seu pretendido 
perseguidor, ou ao irmão deste, que era Parocho da 
Villa, e que maior impavidez ostentava. Fixo neste 
pensamento ·a presson a vingança. O Parocho foi a 
priri1eira victima do seu furor ; com hum tiro de 
bacamarte o extendeo por terra sem vida, e temen-
do ser preso, ou morto, fugio para o Recife, e alli 
escondeo-se . 

Saltada a barreira da justiça, e da razão, venci-
da pela primeira vez a natural a versão ao crime, e 
de caso pensado o homem tem a desgraça de man-
char as suas mãos no sangue do seu semelhante, a 
pe(turbação mental não se extingue jamais, o mise-
ro vai precipitar-se de abismo em abismo, e não 
póde qeb~ar de ter pqm fim desa(?troso ~· No s~u e~-
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condrijo he qne aquelle joven meditou assassinar 
Luiz do Rego : não procurou conselho, nem apoio 
de pessoa alguma, decidio executar por si só, quan-
to meditava. Se motivo politico entrava d e algum 
ri.1odo na combinação do seu execravel projecto, on-
tros motivos mais fortes mesturavão-se; o estado 
precario de exi stencia, o desejo de adquirir fama, e 
talvez melhoramento de fortuna, se o exito fosse fe-
liz. Esta asserção comprova-se pelo confronto da 
epoca, em que foi meditado, e executado o segun-
do atten tado : o primeiro contra o Parocho prece-
deo em breve intervallo o ,cornmettido contra o Ca-
pitão General. 

Foi em huma noite elo mez de Agosto de 1821 
que o assassino embrulhado em hum capote, deb ai-
xo do qual occnl ta va o instrumento de morte, pos· 
ton-se no meio da ponte da Boa-Vista. Sabia qu.e 
era aquelle o caminho, por onde Luiz do Rego de-
via passar, quando retira va-se á casa, em que h a-
bitava, e sal>ia qne este General entregando-se aos 
prazeres, retfrava-se tarde se m guarda; esperava que, 
consumado p delicto, poderia naquella hora subtra-
hir-se salvo, e não ser conhecido. He este o calculo, 
que fazem os delinquentes : a icléa de impunidade 
apresenta-se-lhes facil e os anim a; não lembrão-se 
que se por acaso escapão á vigi lancia do mund o, 

·não escaparão a de hum Deus, qüe tudo vê, e qne 
em sua recta Justiça lhes applicará a punição con-
digna. 

Antes c11a meia noite passo u Luiz elo Rego pelo 
mencionado lugar, tres officiaes o acompanhavão . 
O Souto poz a mira no indi viduo, q~~e procurava, 
disparou o bacamarte, e o ferio no hombro, e bra-
ço direito. A dor, e a sorpreza obrigou o ferido, e 
os seus companheiros a voltarem-se da parte, donde 
tinha vindo o tiro, descubrirão hum, que corria, 
gritá rã o, e p,Ll7:erão -se em seu segui meu to. O assas-
sino na anciedade do livramento tomou o partido 
mais peri gqso: deixa o capo te, precipita-se ela pon-
te, e a nadp trata de salvar-se. Hum canoeiro, que 
naquelle !ep.1po por alli i1avegava, ouvi~~do os gri-
tos, que do alto· da mesma ponte rt>petiao-se contra . 
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o miseravel, que não longe da canôa nadava, tão 
desapiedadamente o bateo com a vara, que o afo-
gou de repente. 

Toda a Cidade alvoroçou-se, os soldados influi-
dos pelôs Chefes, e Officiaes amigos do assassina-
do, ap'romptavão-se a vingar com novos delictos o 
delicto perpetrado; e segundo o uso commum narra-
va-se o facto em diversos modos, e em tom exage-
rado. Dizia-se que huma vasta conspiração tinha 
sido tramada não só contra a pessôa de Luií~ do 
Rego, como contra todos os seus adherentes, os 
quaes mortos, hum Governo Republicano seria ins-
talado. A suspeita recabia sobre os Pernambuca-
nos em geral ; mas os que tinhão voltado da Bahia, 
erão em particular estigmatisados como a alma da 
conjuração. Os Cirurgiões chamados a visitar as 
feridas do paciente, declararão que não havia peri~ 
go, e promettêrão perfeita cura. Esta decli'lração 
mitigou bum pouco a exacerbação dos suppostos 
liberaes Portuguezes; não dissipou-lhes porém a 
suspeita concebida ; o mesmo Luiz do Rego a par-
tilhava com ferocidade. No dia seguinte foi acha-
do n'agua o cada ver do afogado, e reconhecido como 
um dos patriotas de 1817, contra estes muito mais 
confirmou-se o rancor (Nota CXXXII). 

Não descuidou-se o ferido de commandar aos 
Chefes dos batalhões que :mantivessem inaltera-
vel a disciplina da tropa, e que fizessem prender 
immediatamente aquelles patriotas, que no Reci-
fe se encontrassem, e os que com elles tinhão-se 
mostrado mais affaveis, ou os havião frequentado . 
O zelo da execução correspondeo á vontade do 
mandatario: não foi diminuto o numero dos presos, 
e maior seria, se muitos já não se tivessem ausen-
tado. A pri são na Cadêa, ou nas Fortalezas, não 
foi julgada opportuna para os guardar: ou entras-
se o espírito de desconfiança sobre a pretendida 
conspiração, ou vontade expressa de infligir mais 
acerbo tormento, todos os que forão agarrados na-
quella occasião, forão directamente conduzidos ao 
porão de hum velho navio, que e:stava ancorado fora 
da barra. 
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Não contentou-se aquelle Governador com este -
acto arbitrario, que renovava o odioso do gGverno 
despotico ; escolheu d'entre os presos os mais cônspi-
cuos, os fez passar de hum a outro navio, e com pouco 
mantimento os obrigou a partir para Lisbôa orde-
nando ao Capitão de entregal-os alli ao Poder Ju-
dicial. 

Contra esses inclivicluos Luiz do Rego não ti-
nha mandado proceder a devassa : a pressa, cum 
que delles procurava desembaraçar-se, occasionou-lhe 
a pêrda de hum tal recurso, que he assaz facil á 
Autoridade obtel-o em favor, quando o seu partido 
domina; nem mesmo formou corpo de delicto, con-
tentou-se de escrever as Côrtes, de quem acarinhava 
a omnipotencia narrando o facto succedido, e recor-
dando os serviços, que havia prestado em Pernam-
buco á causa liberal Portugueza i que os Pernam-
bucanos mal o retribuirão por não desejarem outro 
governo senão o Republicano, do qual erão cory-
pheos os patriiotas, que elle remettia, e a quem a 
voz publica accusava como c-umplices, e instigado-
res do crime contra a sua pessoa commettido. Ao 
Ministerio oíficiou lamentando a sua situação em 
consequencia do mesmo espírito já indicado; pedia 
inshucções, e protestava-se verdadeiro Constitu-
cional. 

O restab~lecimento . da sua sande foi rapido, e 
longa a via~:em dos infelizes, que elle proscrevia. 
O navio fazi:~ agua continuamente, o pouco manti· 
mento estav3f qnasi consumido, e nem de outro pó-
dião prover-s,e arribando a algum porto pela prohi-
bição formal intimada ao Capitão. Esta desagrada· 

. vel privação tornava ainda mais lacrimosa a exis-
t.encia de hofllens naturalmente magoados pela for-
çada separaç\io de suas familias, injusto desterro da 
Patria, e incie rto porvir em terra estranha habitada 
por huma nqção se1i1pre considerada pouco amiga . 
Finalmente descubrio-se o porto conimandado, e a 
sua vista nã() alegrou os míseros afflictos i preoccu-
pados das tr jstes ideas, que havião concebido, não 
crião terminada a serie dos males. Deo fundo a 
embarcação, e elles fü:arão abi encerrados1 esperan-
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do as ordens da Autoridade, que prescrevesse o des-
embarque, e destinasse o lugar, onde deverião ser 
recolhidos. 

Abrio-se a sala das Côrtes, entrarão os Depu-
tados de Pernambuco ignorando não só os aconte-
címentos da sua Provinda, como a remessa dos seus 
Compatriotas proscriptos, e muito metias que elles já 
se acha vão ancorados no Tejo. O Secretario das Côr-
tes depois de lida e approvacla a Acta da sessão do dia 
antecedente, deo conta dos Officios, que lhe erão de-
rigidos para serem presentes á consideração do Corpo 
Legislativo: hum desses (disse o Secretario) he de 
Luiz do Rego, que dá parte. do horrível attentado 
commettido contra a sua pessoa á traição, e declara 
ficar a Província de Pernambuco em estado ihquieto, 
que pará obviar maiores males elle enviava presos 
os mais perigosos , inimigos da ordem publicz, e sobre 
os quaes recahia forte suspeita de connivencia no 
crime á fim de proclamarem novamente a republica . 

. Alguns dos deputados Portuguezes espaventa-
dos pedirãó a leitura do officio por inteiro; elle foi 
lido, e na sua conclusão seguia-se hum profundo .. 
silencio, que convidava a reflectir sobre as ideas di-
versas, quo a gravidade · do caso inexperado s11sci-
tava. Nos Deputados de Pernambuco estavão fixos 
os olhos não só de todos os membros das Côrtes' 
como do povo, que achava-se nas galerias; elles pa-
recião intimar huma explicação categorica. O autor 
desta historia sentia o seu dever, alçott-se, pedia a 
palavra, e orou da maneira seguinte : 

~ Senhor Presidente; no dia mesmo, em que 
~ tive a honra de tomar assento neste augusto re-
« cinto, depondo respeitos humanos, e pensando uni- . 
« camente no desempenho do cargo, que tinha-me 
« sido confiado, representei que convinha provêr 
« sem demora as precisões da interessante Provin-
« eia de Pernambuco; disse que huma nova ma-
« china não se podia bem mover com velhas rodas ; 
« repeti, o que todo o mundo sabe : que Luiz do 
« Rego Barreto avesado a exercitar com furor o 
« regímen despotiGo, havendo no intPiro curso da 
« sua vida, e em particular no governo, que ainda 

.. ' 
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~ occupa, dadc:. mui evidentes provas do seu aferro 
« á abominada Monarchia absoluta, era quasi im-
« possivel que cordialmente abraçasse o systema li-
« beral, que prostrava o seu orgulho insensato, e 
'f. destruia os ambiciosos planos, que em sua li ge ira 
« cabeça h avia concebido . Acrescentei que elle di -
« zia-se ora Constitucional para cobrir com essa capa 
« a deformidade das suas acções ; bôa fé não o 
« guiava. A minha voz felizmente foi ouvida, as 
~ Côrtes recomtn i;!ndarão ao Governo a immediata 
« remos.ão daquelle General; o Governo adherio . 
« Oxalá que aquella resoluçã'.o tivesse chegado ao seu 
» destino dois mezes antes! A minha muito amada 
« Patria não traria hoje novo luto. Luiz do Rego 
« ainda impunemente protesta ser Constitucional l 
« Vós ved es, illustres Deputados, a sing ular con-
« firmação da Constitucionalidade : hum desespera-
« do, que talvez teria motivo de desafrontar-se de 
o. injuria privada, tenta assassinal-o, e eis que toda 
« a Provincia he indistinctamente calumniada, e 
e perseguida, os melhores Pernambucanos garrotea-
« dos sem nenhuma forma de processo ; e não he 
« tudo, são rorçados a abandonar as suas proprie-
« dades, a dt:;ixar IH mi<>eria as suas familias, a atra-
« vessar o Qceano em algemas sem que se lhes apon-
« te legalme,nte o delicto! Estão já ancorados no porto 
» desta Capital l Vós acabais de ser informados. H e 
« constituciqnal Luiz do Rego ? Monstro! Que maior 
« attentado podia commetter contra Deus, e os 
« homens ? ~lle vos insulta, Senhores, pretendendo 
« associar-vqs á sua ig nominiosa conducta ; insulta 
« os Podere~ constituídos ousando enviar-lhes as vic-
« timas do :ien capricho, da sua tyranni a. Não te-
« mais que :Pernambuco arvore o E standarte da re-
« bellião cor,1tra as sabias reformas, que para o bem 
e geral da ~1umanidade intentais fazer, vos engana 
« o tyranno, crê"que com esta vaga accusação vos in-
« cutirá terror . Conheço á fundo os sentimentos dos 
« meus honrttdos Compatriotas ; elles s'ó querem hum 
« Governo j1p to, hum Governo liberal : hum tal Go-
« verno he· ~arantido com a Constituição, que vai-se 
« organisar, e que anciosamente todos esperão. Toca 

. ' 
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« a este Repeitavel Congresso reparar a injustiça 
« _feita ás leis. Sejão postos immediatamente em li-
«. herdade os míseros pacientes, que a vós por meo 
« orgão recorrem, e sejão restituídos a sua Patria á 
« custa do Thesouro Nacional, pois que obrigal-os 
« ao pagamento das despêsas ele huma tão longa 
e viagem seria impor-lhes pesada multa, que de 
« certo não ·merecem . Tome-se estricta conta ao 
_« despota, quando voltar, e renove-se a ordem para 
e o seu solicito regresso. Se assim obrardes, Se-
« nhores, unireis mais, e·mais os Brasileiros á Causa,· 
« que tão heroicamente haveis proclamado ; a Justiça 
( he a unica solida base dos Governos. » 

Succedeu a esta falla o mesmíssimo silencio : 
nenhum outro deputado pedindo a palavra, o Presi-
dente recommendou ao Orador que apresentasse por 
escripto a indicação, que acabava de fazer: o que 
sendo executado no mom.e1;1to, foi lida na mesma 
Sessão, posta a votos, e unanimemente approvada 
para ser remettida ao Poder Executivo. 

A revolução Portugueza estava no começo, a 
sua consolidação era duvidosa : apoiando-se a arbi-
trariedade manifesta, os Brasileiros se espantarião. 
O Rei D. João VI constrangido a abandonar o Brasil, 
com astuta política, deixou ahi munido de plena fa-
culdade o seu Filho primogenito o Senhor D. Pedro 
d' Alcan tara, Princi pe bem intencionado, e a mau te 
de gloria: nos braços deste, que de certo não os re-
jeitaria, podião lançar-se os Brasileiros illudidos em 
suas esperanças; e sem a irrupção violenta da De-
mocracia com.tituir hum Estado independente, o que 
assaz contrariava as vistas dos promotores daquella 
revolução . Foi esta a causa da unanimidade dos 
votos: não era ainda tempo de arrancar a mascara 
da irn postura. 

O Poder Legislativo Constituinte ah.sorvia ~n
tão o Executivo ; as decisões das Cortes, bem que 
em materia ' incompetente, erão respeitadas cega-
mente. O Ministro da Justiça com solicitude ex· 
traordinaria transmittio ao Chanceller dà Relação 
a ordem recebida, e ess@ nem pennittio que fossem 
recolhidos a Cadêa os presos recommei:-dados, os fez 
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desembarcar livres. Depois de alguns dias de re-
pouso embarcarão-se, e voltarão .sem despesa parti-
cular ao seio de suas familias, e dabi em diante não 
deixarão de velar os interesses da Patria, pela qual 
tanto havião padecido (Nota CXXXIII). 
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Notas Bibliographicas e Documentaes 

Entre os trabalhos estrangeiros impressos 
que ajudam o estudo da revolução de 1817 
avultam dous que são verdadeiramente precio-
sos para reconstituir, litterariamente, a socie-
dade coeva e a epocha d'essa agitação política . 
São as No tas do·minicaes de L . F . de Tollenare 
e as Viagens de Henry Koster. Amhos eram 
negociantes illustrados e observaram a terra e 
a gente. com curiosidade, intelligencia e bene-
volencia. 

As Notas dorn-inicaes não se achavam pu-
blicadas ao tempo de Monsenhor Muniz Tava-
res: estavam depositadas na bibliotheca de 
Santa Genoveva, em Pariz, e Ferdinand De-
nis, conservador d 'esta bibliotheca, as aprovei-
tara na sua obra historica e descriptiva sobre o 
Brazil pittoresco, tendo tambem Varnhagen 
d 'elJas tido conhecimento e citando-as na su,a 
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Historia Geral. Coube ao Dr. Alfredo de 
Carvalho a feliz lembrança de as mandar co-
piar, de as traduzir e de as publicar na Revis-
ta do Instituto Archeologico (vol. XI, 1904, 
nos. 61..:64) e em avulso, prefaciadas pelo an-
notador-d 'esta edição. 

O interesse das considerações economicas 
e sociaes do francez, attrahiçlo ao Brazil por 
especulações em algodão, centuplica-se pela 
círcumstancia de que sua estadia no Recife se 
extendeu de Novembro de 1816 a Julho de 1817 
e cobriu portanto precisamente o periodo da 
revolução a que assistiu, tendo, tratado antes 
e no decorrer d 'ella com seus principaes aucto· 
res. O depoimento é dado sob uma forma fa-
miliar e suggestiva, que torna a leitura do ori- -
ginal d'essas m~morias deveras a,gradavel, e é 
insuspeito, aind~t que p-ossa aqui e acolá ser in-
tluenciado por ~ympathias ou antipathias pes• 
soaes. 
- Tollenare d~stingue. no movimento de ~far
ço entre os phifosophos seduzid·os pela theoria 
da soberania popular e os intrigante:-3 impelli-
dos por preocctf pações egoístas. Resume os 
primeiPos no pa1ire João Ribeiro, devorado do 
amor da sciencia e do amor da liberdade, falho 
em espírito político, que é o espírito de intriga 
combinado com p de mando, e personifica os 
segundos em Dor,ningos _José Martins, em quem 
enxergava o typq do homem de negocfos metti-
do na administn,tção para: conseguir posição e 
rjqueza, cheio de sangue frio, voluntarioso, se· 
nhor dos seus plflnos e activissimo em promo-
ver-lhes a execuç~o. Uns e '()utros levaram de 
vencida os tempe;ramentos irresolutos e as ir!.-
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telligenGias formalistas como de José Luiz :le 
Mendonça. Fóra da junta executiva, entre o 
grupo brindado com o titulo de consultivo, é 
que Tollenare aponta os melhores homens de 
acção da revolução nas pessoas do vigario Te-
norio, de prodigiosa elaboração mental, padre _ 
Miguelinho, de ponderado ,juiz-o critico, e ouvi-
dor .Antonio Carlos, de superiores predicados 
intellectuaes e administrativos, tão instruído 
quanto determinado. Entretanto não se po<].e 
dizer que seja favoravel a penna d 'este estran-
geiro a uma revoluçãó da qual só via o lado in-
quietador e não descobria a feição moral (Oli-
veira Lima, Prefacio ás Notas domirvicaes) . 

Henry Koster foi igualmente testemunha 
da revolw;ão de 1817. Privou com algumas 
das suas principaes figuras e foi até escolhido 
pelos patriotas com() parlamentario para tratar 
a capitulação da capital com o commandante-
do bloqueio real. O seu livro porem ( Travels 
úi Brazil, Londún) apparecera pouco antes, 
em 1816, e pela sua simplicidade narrativa, 
sua honestidade, a isenção dos seus -juízos e a 
succulencia das . suas informações agradou ex-
traordinariamente. Os padrinhos que encon-
trou contribuiram tambem para a sua voga. 
Dedicadoo ao historiador do Brazil, o poeta 
laureado Southey, este o analysou e elogiou al-
tamente na Quarterly Review, e outros ensaís-
tas, como John Foster, o julgaram com analo-
go e merecido favor . 

.A natureza e a vida dos tropicos eram o 
bastante para angariar a a.ttenção no momento . 
em que se fraqueava o Novo Mundo . .Accresce 
que o volume é pejado de dados de todo ge-

~ 



ner·o, scientificos, agricolas, industriaes, mer..: 
cantis, sO'Ciologicos, fornecidos sob a forma 
mais amena. Já em\1817 eram publicadas uma 
segunda edição ingleza, em formato menor, 
unia traducção allemã em ·w eimar, na collec-
ção Bertuch, e uma edição americana em .Phi-
ladelphia. Seguiram-se, em 1818 uma traduc-
ção franceza em Pariz, reeditada em 1846, e 
€m 1841 outra traducção allemã em Leipzig 
(Re·v. do lnst . A.rch. e Geog. Pern., vol. 
XVII, 1915, nos. 89-90, art. sobre Henry 
Koster). A mesma Revista do Instituto Ar~ 

cheologico está inserindo desde o seu n. º 51 
uma traducção portugueza das Viagens, devi-
da ao Sr . A. C . de A . Pimentel, amanuensc 
d'aquella instituição. 

Henry K~)ster foi durante annos uma fi-
' . gura familia11 no Recife: chamavam-no ;vul-

garinente He1irique da Costa. Elle fallavà 
portuguez fhientemente, tendo nascido em 
•Portugal, d 'o:p.de fôra para a terra dos seus 
pais. Em 18Q9 veio para Pernambuco, care~ 
cendü, a conselho medico, por se achar affecta.,. 
do do pulmão, de um clima temperado e de uma 
residencia hos1pitaleira. Aqui tinha um velho 
amigo da familia, e P·ortugal encontrava-se 
virtualmente fechado aos inglezes, mercê das 
invasões napoleonicas. Na nossa capitania 
negociou, pas~eiou e fez lavoura, indo até o 
Ceará a cavalJo e emprehendenc1o duas viagens 
á patria, uma em 1811 e a outra em 1815, ima-
ginando com pezar que não voltaria. .A.ffei-
çoára-se muitp á terra: por esse tempo residia 
~:m Itamarac~1 onde plantára canna de meaçã:o. 



M'.tn um senh~r de engenho e acabára aTuganà.o 
um sitio. A tuberculose. forçou-o todavia a 
regressar, e n1atoü moço aquelle a quem sir 
Hichard Burton trata . de «accurate Koster»-
o exacto K.oster . Henclerson, 'o plagiario do 
padre Ayres do Casal, que foi consul britanni-
co em Pernambuco, conta que elle foi tran-
sportado, já muito mal, de Goyanna para o 
Recife numa rede suspensa de dous cavallos, 
modo de. viajar que dizia ser menos desagrada-
vel devido ao passo esqui pado dos animaes. 
(Ja11i.es Henderson, The History of Brazil 
London, 1821, e art. cit. na Rev. do I nst. 
ilrch. e Geog. Pern.) 

* ** 
A principal documentação destas annota-

ções provem porem dos archivos que foram 
para tal fim rebuscados pelo auctor dos com-
mentarios, nfoo só no paiz -o archivo do Ins-
. ti tu to Historico, o do Ministerio das Relações 
Exteriores e a Secção de Manuscriptos da Bi-
hliotheca Nacional -como no estrangeiro, sen-
do mandadas copiar as correspondencias dos 
consules britannico e americano, os dois uni-
c:os agentes coilsulares que então contava o Re-
cife. . O Archivo Publico guarda 17 volumes 
da devassa da revolução, mas os principaes pa-
peis deste processo encontram-se na Biblio-
füeca Nacional, como parte. do archiv·o que per-
tenceu a Mello Moraes . O sr. barão de Stu-
dart forneceu do seu rico archivo particular 
copia do resum-o da devassa. Por fim, o sr, 



MariQ Melo, 1. º secr€tario do Instituto Ar-
cheologico, trouxe do archivo da Bahia a lista 
d·os implicados no movimento, que figura no 
Appendice. _ 

- O retrato de Caetano Pinto que faz parte 
das illustrações, é copia da tela existente no 
Palacio _do Governo de Cuyabá e foi obsequio-
samente remettic1o pelo sr. General Caetano 
:de Albuquerque, Governador do Estado de 
Matto Gi·osso. O retrate> de Domingos José 
Martins, de busto, existe no Palacio do Gover-
·no de Victoria (Espirito Santo) e foi amavel-
mente mandado photographar pelo presidente 
do Estado, sr. dr. Bernardino Monteiro. O 
retrato de. Muniz Tavares octogenario ·e o de 
Gervasio Pires foram offerecidos pelo depu-

. tâd·o federal :qr. Gervasio Fiorav-anti ._ Os de-
mais retratos e outras illustrações provêm da 
galeria do Ins

1

tituto Archeologico. 
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OLIVEIRA LIMA 

I 

O auctor allude n 'este ponto á lucta con-
tra os Hollandezes (1644-1654), a qual foi de 
facto uma revolução nacional Gontra o domi-
nador estrangeiro, mostrando que o Brazil 
Portuguez queria continuar a sel-o. Ainda se 
não podia tratar de uma nova patria, para o 
que faltavam os elementos e o sentimento de 
separação. O sentimento foi antes o de reu-
nião ao Reino, despertado pela reconquista 
da independencia luzitana. 

E' verdade que os Pénambucanos com-
bateram bast,ante desajudados da metropole, a 
qual se libertára da Hespanha contando muito 
com o auxilio da Fi·ança, então governada 
pelo cardeal de Richelieu, que na Catalunha e 
cm Portugal encontrára o terI'eno proprio 
para ferir fundo a monarchia castelhana den-
tro dos confins da Península, pondo a reale-
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za dos Philippes em conflicto com as duas 
províncias autonomas, cujos fóros tradicio-
IJ.laes o centralismo arvorado em systema de 
governo não deixava respeitar. 

Portugal tinha contra si o poderio muito 
superior da Hespanha sem um correlativo 
soccorro francez, e carecia por isso de estar 
em bons termos com a Rollanda, que lhe po-
deria prestar assistencia naval, mas que, va-
lendo-se da união iberica, o tinha estado des-
poj anclo de muito do seu ,dorninio colonial. A 
intelligencia a que o governo da Restauração, 
isto é, o novo Rei-o Duque de Bragança ac-
eJ amado como Dom João IV- e os Estados 
Geraes da Hollanda tinham chegado era diri-
gida contra o inimigo oornmum, mas estipula-
va a garantf a do statu quo ultramarino, a sa-
ber, das conguistas realizadas até conhecimen-
to no ultrarµar da tregoa firmada . 

Amparltr a revolução pernambucana seria 
faltar ao compromisso assumido, prejudican-
do com isso os interesses do Reino em lucta . 
Ainda assim está hoje provado que, disfarça-
damente, Portugal fez quanto poude para sus-
tentar moral e materialmente a guerra no Bra-
zil. A Revista do Instituto Archeologico pu-
bli<xm, entr~ os documentos trazidos da Hol-
landa pelo Dr . José Hygino Duarte Pereira, 
cartas do governador geral assistente na Ba-
bia, Telles p.a Sylva, apprehendidas na capi-
tanea de Se:rrão de Paiva por occasião do ·com-
.bate naval de Tamandaré, que não permittiam 
a menor duvida sobre a sua participaç.ão acti-
va na emp:r;eza anti-batava (Oliveira Lima, 
Perna1r1 bucp; Seu desenvqlvi·niento hist0ricc1

) 



Leipzig, 1895). No volume recente da Revís-
ta elo Inst. Hist do Rio de Janeiro (Tomo 
LXXVIII, Parte I, 1915), o illustrado histo-
l'iador Snr. J. Lucio de Azevedo insere inte-
ressantes documentos sobre esta questão, pre-
cedidos ele uma introducção critica. 

O celebre Pavel forte do padre Antonio 
Vieira indica que, diplomaticamente, a lingua-
ge1i1 tinha entretanto que ·ser outra, e mes- , 
mo no caso de perigo nacional, seria natural 
alijarem-se colonias afim de salvar o paiz, o 
c1ual logo depois seria considerado pela viuva 
de Do:rp João IV, quando na regencia, preca-
rio estabelecimento, afigurando-se-lhe o Bra-zil lugar de refugio para a dynastia e a côrte . 
Esta trasladaçã-o veio a dar-se em 1808, mas 
acudia cáda vez que no Velho Mundo corria a 
nacionalidade pOrtugueza risco de desappare-
eer. 

II 

Na sua obra -Dorn João no Brazil (Cap. 
XX, A revolução pernambucana de 1817, vol . 
II, pags. 785 a 828), o aucto.r d'estas annota-
ções faz sobre o movimento a seguinte obser-
vação, ... que coincide curiosamente com a ponH 
deraçâo do monsenhor Muniz Tavares: «A 
revolução de 1817 tem que . ser examinada s0:-
bretudo pelo seu lado theorico, no seu aspecto 
correlativo, em sua feição proselytica. Foi 



um signal mais dos tempos, a manifestação de 
uma combinação de impulsos em que entravam 
o amor exaggerado, litterario se quizerem, phi-
losophico mesmo, mas em todo caso activo da 
liberdade, e uma noção jactanci·osa da valia 
mnericana, que o abbade de Pradt aponta com 
felicidade quando escreve n'um dos seus mui-
tos livros de vulgarização da emancipação do 
Nov·o Mundo, que pela primeira vez, tratando-
-se d·o Brazil com relação a Portugal, uma par-
te da America aprendera a levantar a cabeça 
mais alto que a Eu:r:opa e a dar leis áquelles 
de quem tinha por habito recebel-as. » Aliás 
veremos que estes sentimentos abstractos e ge-
raes assumiam na província revoltada traços 
concretos e particulares. 

1 

III 

O Dr. M:aximiano Lopes Machado, na pri-
meira das SUftS notas á 2. ª edição d'esta obra, 
faz ver c-om grande acerto e sagacidade que a 
abertura :dos porfos do Brazil ao commercio 
universal não foi absólutamente uma concessão 
aos Inglezes em pagamento dos seus serviços. 
A medida iniçial do governo brazileiro de Dom 
;João VI foi pura e simplesmente uma neces-
sidade. Isto mesmo procurei demonstrar l!lo 
cap. IX da pbra já . citada (Rio de Janeiro, 
1908). 

Fechados os portos de Portugal .com a oç-
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cupação franceza, era mister que o Brazil res-
pirasse economicamente pelos seus proprios 
pulmões, que exportasse directamente seus pro-
ductos agrícolas e suas niaterias primas e im-
portasse do mesmo modo as manufacturas de 
que carecia. Sem isso não po:deria viver o paiz 
uma vida desafogada, nem lograria sustentar-
se a administração, para cujas multiplas des-
pezas forneciam as receitas aduaneiras a me-
lhor contribuiçào. A victima da mudança, 
attribuida pela tradiçã-o ás suggestões do eco-
nomista José da Silva Lisboa, quando de facto 
era uma providencia indispensavel e inadia-
Yel, foi o commercio portuguez, o do Reino, 
unico intermediaria para todas as transacções 
e que regulava a seu t,alante os preços. 

O traductor francez de K·oster escreve 
( Travels in Brazil, London, 1816, na versão 
franceza de 1818) que o que realmente houve 
:foi uma mudança de metropole, passando o 
Brazil a ser cokmia da Grã Bretanha em vez 

· de o ser de Porfa1gal. O conceito, embora de 
um· aill:nirador do viajante inglez, é exaggera-

. do. O commercio com a Grã Bretanha _ foi 
antes benefic-o para o Brazil, que entrou a co-
nhecer um sem numero de artigos uteis com os 
quaes não era familiar, e ·o tratado de 1810 só 
foi reaJn1ente desvantajoso . para Portugal 
mesmo, cujas importações no Brazil até 1818 
pagavam 16% acl valorem, ao passo que as im-
portações inglezas eram tributadas em 15% e 
as ·dos demais paizes em 24%. 

O Brazil abastecia-se exclusivamente da 
Inglaterra até sua independencia nominal -a 
independencia.. real veio-lhe com Dom João YI 



----c·omo hoje pretendem os Estados Unidos que 
o Brazil se abasteça exclusivamente das suas 
fabricas, sem as mesmas razões. De Portu-
gal não vinham braços para a agricultura, que 
Yinham da Africa; não vinham manufacturas, 
que lá se não fabricavam. Os lucros portu-
guezes consistiam, para os particulares no 
transporte marítimo entre Lisboa ou Porto e 
os portos brazilefros e na dupla reexportação 
a que dava lugar na metropole o intercurso, e 
para o g'0verno nas taxas de alfandega que a 
franquia mercantil restabeleceu, deixando a 
pauta de ser prohibitiva com os seus 48% ad 
valorem, do que resultou ampliarem-se as 
traI!.sacções . 

Os impostos directos até ahi pagos pelo 
c<>rnmercio ~razileiro, ou melhor· dito, pelo 
commercio estabelecido no Brazil e que 
indl.rectamente recabiam sobre os consumido-
res nacionae13, como nã-o podia deixar de acon-
tecer pela fq.lta de concorrentes ás transacções 
coloniaes, su,biam a 150% no calculo feito por 
Luccock, qu~ foi negociante da praça do Rio 
depois da abertura dos portos (Notes on Rio 
de Janeiro r:ind the soiithern part of Brazil, 
London, 1820). Quer isto dizer que Piortugal 
recebia 250 libras esterlinas por cada 100 li-
bras mandadas sob a forma de material de es-
cambo ou a:i,ites de venda e de trabalho, alem 
dos ganhos apurados nos fretes, juros do capi-
tal empregap.o, monopolios e estancos etc. 

O Brazil entrou a negociar directamente 
apoz 1808, r,nas nem podia empregar capitaes 
seus, nem ni:i.vios mercantes seus, que uns e ou-
tros lhe faltavam . Precisava porem vender. 



para poder comprar, sendo essa sua unica et-
pressão de Tiqueza: colher para logo expor:-
tar. Isto podia importar em lucros individu-
aes, mas não redundava em fortuna puhliea, 
desde o momento em que n~o havia accumula-
<;>ão de reservas fomentando a prosperidade na-
cional e creando recursos ao Estado. 

IV 

Ao tempo da revolução de 1817 o grande 
negocio de Pernambuco era '° .algodão, que so-
brepujava o assucar. Depois da paz geral em 
1815, a exportação directa para a França jun-. 
tou-se á exportação para a Inglaterra, de am-
bos os lados do canal da Mancha as fabricas de 
tecidos reclamando a sua materia prima. A ex-
portação americana para a Europa recomeçá-
ra, mas fôra durante algum tempo affectada 
pela guerra de 1812-1813. Com o assucar bra-
zileiro 00mpetiam, nos· mercados europeus com 
que era maior o intercurso, os assucares das 
colonias britannicas e francezas: Antilhas, 
Guyanas, Ilhas de França e Bourbon. O pau 
br~zil era monopolfo do Estado, mas pelas 
pequenas angras da costa entre Itamaracá e 
a .Parahyba fazia-se o seu contrabando (Tol-
lcnare, No tas cloniin'Íeaes, Recife, 1906) . 

O algodão tornára-se genero tão absorven-
te, commercialmente, que o encarregado de 
negodos e consul geral da França, coronel Ma-



1e.r, na sua correspondencia officiai dava ex-
_pressão á opinião que o terreno pernambuca-
no era extremamente productiv·o em algodão, 
porem esteril em mantimentos e. artigos de 
primeira necessidade, de sorte que -escrevia 
elle ~ pão para os ricos e a mandioca para a 
classe indigente vinham de fóra e compravam-
se P'Or preços muito elevados (Documentos 
ineditos copiados por Oliveira Lima no Archi-
vo do Ministerio dos Negocios Estrangeiros 
de França e publicados na Rev. do Inst. Arch. 
vol. XII, ns. 65-70, 1905-1907). O inglez Luc-
cock ( ob. cit.) julgava mais acertadamente 
ser tal escassez devida ao facto de, dando o al-
godão tão bons preços, se não cultivarem na 
província comestíveis bastantes como mandio-
ca e feijão. ;Era o caso de São Paulo no tem-
po dos preço~ muito aJt.os do café. 

A situação economica era portanto insta-
vel, senão precaria para a grande massa da 
população. PeJ.o contrario a situação mercan-
til inelhorari:,t muito com a abertura dos por-
tos e a cons13quente _ extincção do monopolio 
portuguez de Lisboa. Segundo Tollenare, o 
preç·o dos productos de exportação duplicára, 
tendo chegaqo o do algodão a quintuplicar 
com a referira guerra anglo-americana e a 
abolição do bloqueio continental, rasgando 
maiores perspectivas aos embarques de fazen-
das inglezas para os velhos mercados euro-
peus e os novos da Amehca Hispano-Portu-
gueza. 

Na mesma proporção diminuira o preço 
da~ mercadorias importadas. Com tudo isto 
lucravam l~voura e commercio, isto é, pla:nta-



'dores e commissarios, fallando o Írancez- das 
l'icas joias massiças, de gosto deficiente, que 
via nas muitas lojas de ourives. Os ganhos 
das classes abastadas e talvez tambem das re-
mediadas não traduziam porem uma melho-
ria de condição para o povo, o qual, como fi-
cou dito, mais sentia o peso da carestia da vida 
sob a forma do augmento de valor do seu prin-
cipal artigo de subsistencia. E · o povo, conti-
nuando a ter fome depois da revolução, veio 
a descrer d 'ella ... 

O assucar ia quasi t·odo para Lisboa; uma _ 
i)equena parte, juntamente com melaço e 
2guardente, tomavam o rumo dos Estados Uni-
dos, d 'onde vinham farinha de trigo e artigos 
manufa.cturados. Do Rio Gi·ande d·o Sul, onde 
então se cultivava bastante trigo, vinha tam-
bem_ muita farinha. As outras exportações de 
Pernambuco eram pelles, côcos, ipecacuanha e 
outras drogas. Pela vastidão dos domínios da 
monarchia portugueza eram por si mesmas di-
latadas as relações commerciaes da colonia 
americana; assim para Gôa, na India Portu-
gueza, sahiam annuahnente de Pernambuco 
dous ou trez navios (Koster, ob. cit.) 

V 

.A população da capitania de Pernambuco, 
abrangendo politicamente a de Itamaracá e 
adrninistrativamente a do Rio Grande do N or-



íe-o Ceará fôra deaannexado n · eomeço d 
Süculo X I X- devia orçar vo:r 1600 . ººº habífa.n-
tes disseminados sobre urna ::m:perficie de. mais 
de 10 .. 000 leguas quadra• as, segundo o eaktlo 
<lo au ctor anouymo de um curioso mru::i.nsetj.:p;to 
sobre as Rei·olucr;ões do B rasil, d que apenas 
se salvaram alguns capitulos dando uma lriéa 
geral de P ernambuco em 1817, os quae foram 
publicados na Reii. do l nst. Are.h.. n .. º ~m anno 
de 1884. Este auctor, ao que diz teve em BUas 
mãos a:s li...~as officiaes, mas reputa mui diffi-
cil formai· juízo pelos mappas que os go· erna-
dores exigiam todos os armes dos eapii:ães-mó-
res e parochos das freguezias afim ·de os. re~ 
metterem á Secretaria d 'Estado. 

A.s proprias familias escondiam o .numero 
exacto de í ifb.os pelo horrvr ao re rutamento 
para servi~o militar, e os paroehos e capifü,e -
móres tambem dimi:nuiam :intencionalmente o 
numero dos pabitantes para. ·evitar1 aque es, a 
divisão das suas freguezi as e portanto a 1~e 
ducção das cpngruas; estes, a cnaç.ã:o de no as 
villas e portanto o eeT·ceamento da ar·,ea da sua 
auctoridade . 

Para mpstrar que P ernambuco ·era a ea-
pitania de p opulaçãú mais mesclada. e mais llO· 
bre de gente branca, o referido auetnr. de :sen-
timento portuguez n:nüto anti-:patrío a , e que 
11ão poupa o ardor da sua maJedieencia a alia-
va o numerq dos negros captivos em :260.QOO, 
dos negros lfVTes em 6ü . 000 e dos. mula ,os. em 
160. 000, con,tra 50. üOO braneos e 40. '00 inilios. 
A população escra11a crescia obretudo pclo tra-
fico e constituia todo o elemento ·de trabalho, 
rural e dom:estico. 



t1 

Nos campos a população livre era repre-
. .sentada, na zona das mattas, pelos senhores de 

engenhos, pelos lavradores meieirns na pro-
ducção e pe1os moradores,· foreiros ou não . 
Tollena.re ( ob. cit . ) tantos elogios tem para 

· os segundos, cu,j a diligencia e dignidade lhe 
pareceram conununs e dizia apreciar, como 
dcsp1'ezo pelos terceiros, que achava no geral 
preguiçosos e servis, o que os não impedia de 
serem occasionalmente vingativos, precavendo-
se contra elles os donos das terras, expostos a 
tal perig10. Os lavradores personificavam uma 
tendencia para a burguezia; os moradores for-
mavam o povo. O chamado sentimento aristo-
eratico não podia ser espalhado nem genuíno 
11 'uma sociedade onde não existiam certos pri-
-rilegi·os, nem títulos de nobreza colonial, nem 
grandes riquezas accumuladas. O que assim 
littera1-iamente se chamava era antes o orgu-
lho da primazia ou da tradição 1 revelando-se 
pelo gosto do dominio, que a instituição servil 
robustecia. As proprias democracias podem 
ser orgulhosas e c1ominadoras1 e o Brazil e.ra 
socialmente uma democracia si bem que se en- _ 
caminhando para uma oligarchia política, que 
o Imperio não deixou medrar com o viço a que 
aspirava. 

Na ·cidade o elemento commercial era o 
1nais importante, excedendo o burocratico. O 
amor ao ganho figura como seu traço capital, 
mas para pôr em circulação os lucros aferro-
lhados, contavam-se ·dous poderosos incenti-
vos: o jogo e a libertinagem. Naturaes do Rei-
no, os negociantes do Recife inclinavam-se na-
turalmente para o s~mt.ir por tuguez em mate-
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ria _política, a qual . no caso em queHtã'Ü se não 
podia separar da ma teria economica. O an-
tigo regimen de exclusivismo lhes era por isso 
sympathico, o que levava o observador fran-
cez a registrar nas suas notas semanaes: «Cer-
to é difficil ser-se ao mesmo tempo rei de Por-
tuga.1 e do Brazil, e agir paternalmente para 
com dous pov·os que teem interesses tão oppos-
tos. Um não pode vi ver sem o monopolio : o 
progresso do outro exige a sua suppressão. » 
O Recife tinha então para mais de 25. 000 al-
mas; Olinda menos de 4. 000. 

Um outro elemento da população, e este 
bem nacional, era o dos sertões, repw~sentacw 
pelos plantadores de algodão, predominantes 
na zona denominada agreste, e criadores de 
gado, cuja proQsperidade tinha por inimigo as 
seccas. Abrai1gia esta ultima classe os donos de 
sesmarias de 6, 8 e 10 leguas quadradas, onde 
4 a 6. 000 animaes por fazenda andavam soltos 
nas brenhas, e seus dependentes, gente geral-
mente robusta e toda destemida, sabendo tan-
ger o gado e reunil-o para marcal-o, abatel-o 
para aproveitar-lhe os couros e seccar a ·carne 
ao sol, ou copduzil-o em boiadas para o litto-
ral (Tollena:ve ob. cit.) 

Estes seIVtanejos completavam o esboço da 
classe media pernambucana, outrosim formada 
pelos agriculfores fixados · nas terras dos gran· 
des proprietarios, pelos caixeiros e pelos em-
pregados publicos, numeros·os e mal págos es-
tes ultimes, ~as accusadós de ajudar com os 
fructos do p(~culato e da corrupção os magros 
salarios que lhes andavam attribuidos. Era 
gente toda eila pouco apta a comprehender os 



motivos de ordem moral jacentes sob a erup-
ção de. um movimento autonomista, mas habi-
litada a apreciar as razões, verdadeiras ou ten-. 
denciosamente adduzidas, de ordem material, 
que o provocavam. Aos espiritos illustrados 
ficava reservada a convicção da justiça de se-
melhante movimento: outros muitos, porem, n 
npplaudiriam por instincto, ou, como se pode-
ria dizer, mais rigorosamente e mais preten-
ciosamente, pela acção do sub-consciente. 

VI 

O assúcar era fabricado pelos processos 
mais antiquados, e a area plantada de canna 
em cada engenho era muito limitada compara-
da com a extensão da propriedade, podendo 
calcular-se a proporçã·o das terras baldias para 
as cultivadas em 30 ou 25 para 1. Era isto devi-
do á falta de capitaes para a exploração, a qual 
requeria largas despezas, abrangendo lavoura e 
fabrico. O valor de um escravo para trabalho 
era de 900 francos (cerca de 144$000 fortes) e 
uma cabeça de gado representava 300 a 400 
francos ( 48 a 64$000 fortes), bem entendidQ 
boi de carro. Os nascimentos entre os negros 
eram inferiores de 3% aos obitos, o que avolu-
mava a verba para compra de trabalhadores. 

O preço da arroba de assucar regulava em 
1817, 2$700 a 2$800 fortes (17 francos), ten-

~ do havido uma alta notavel. O preço usual 



era de 1$600 a 1$800 fortes (11 a 12 francosY. 
O mel vendia-se de 4$000 a 6$000 o barril con-
tando 16 a 18 arrobas. Tollenare, que fornece 
estes algarismos tomados sur place n 'uma ex-
cmrsãi0 aos engenhos, avalia ql)e com os preços 
ma.is baratos, não com os preços excepcionaes 
do g.enero, um engenho rendia pelo menos 
8%, podendo o rendimento ser augmentado até 
20%, si a area cultivada fosse proporcional-
11lente augmentada. O gado para o serviço já 
seria do criado na fazenda; o valor total da 
terra já estava comprehendido, e os gastos ge-
raes. distribuídos . 

De algodão, cultivado de preferencia em 
Tegião mais distante e mais secca do que a das 
mattas, onde as chuvas frequentes estragam a 
fibra, _ havia plfintações no caminho da Para-
hyba occupandp 100 a 150 negros. Calcula 
'j1ollenare a producção na razão de 20 arrobas 
por neg1""0,-o q-qe a 6$000 fortes, preço ordina-
rio, livre do dizimo-pois que no anno anterior 
á revolução chegára o-preço a 11$000 fortes -
dava 120$000 fortes por negro. Apezar da 
taxa de exporté).çáo de 600 rs . ou 10%, as des-
pezas eram naturalmente inferiores ás do as-
sucar, nã·o hav13ndo a contar com um fabrico 
oneroso. O tr~msporte, feito a cavallo, podia 
ser orçado entiie 100 e 300 rs. a arroba, con-
forme a distancia . 

Em 1816 a exportação foi àe 72. 300 saccos 
de 160 libras Cf.tda um, abrangendo as capita-
nias de Pernarpbuco, Parahyba e Ceará. . A 
producção varü;~va entretanto muito e os lucros 
eram mais alea,torios do que com o assucar, 
p-0rquEl «Uma e-~tação desfavoravel podia fa,zep 
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perder toda uma safra» . E' verdade que ó 
pr8juiz.o affectava mais os plantadores indivi-
dualmente do que o me.reado, porque, sendo a 
cultura feita n 'uma grande extensão, desde 12 
a 14 leguas da cidade. do Recife até 100 ou 150 
kguas ·para o nordeste, e para o norte até o 
Ceará, isto é, uma distancia de 200 Ieguas, e 
em terrenos diversos de aspecto e de natureza, 
e. azar das estações não podia operar para to- · 
dos do mesmo modo: «uns eram poupados 
quando os outros padeciam.» (Tollenare; ob · 
dt . .) 

A exportação do assucar no anno de 1816 
foi de 15. 500 caixas : em 1808, anno da aber-
tura dos portos, tinha sido de 4. 271 caixas, su-
bindo no anno in1mediato a 12.801, mas bai-
xando em 1810 e 1811 a 9. 840 e 7. 749 respecti-
vamente, para recomeçar a subir progressiva-
mente. · 

Antes da franquia commercial, a exporta-
ção da capitania era de metade superior á sua 
importação, e a balança mercantil não variou 
sensivelmente com o novo estado de cousas, 
comquanto a convivencia com os estrangeiros, 
e proprio desenvolvimento das relações entre 
os habita:ntes e o espírito dos tempos creassem 
necessidades ÍJTipossiveis de serem satisfeitas 
tiem se reeorrer aos mercados europeus. Se- · 
gundo os calculos de Caetano Francisco Lu-
machi, escrivão da Mesa Grande na Alfandega 
de ~ernambuco, o valor da importação e da 
exportação da capita:D.ia ·em 1816 era de ..... . 
. 2.765 :000$000 e 3. 843 :000$000 respectivamen-
tB. Convem notar que as sahidas do ' porto do 
:R·ecife representavam realmente a producção 

_, 



pernambucana, pois que, si vinham a embar-
ca_r em Pernambuco generos da Parahyba, do 
Rio Grande do Norte e do · Ceará, por outro 
lado tomavam a direcção da Bahia muitos dos 
produétós das comarcas de Alagoas e Pajehú. 

Esta:s comarcas eram aliás de maior pro-
ducção do que as capitanias ao norte, que Tol-
lena~·e assim descreve : «N 'um espaço de 230 
lrguas, seis pequenas cidades, das quaes Para-
hyba é a maior, as outras sendo apenas compa· 
raveis ás aldeias francezas; uns 20 povoados de 
200 a 400 habitantes; rios que se não presta_m 
á navegação interior e que, durante a maior 
parte do anno, nem bastam para desalterar o 
gado; poucas mattas elevadas; algumas habi-
tações em meio de vastos desertos em que er-
ram immensos rebanhos sequiosos; nada de es-
tações militar~s; muito poucos portos e todos 
medíocres: tudo isto não annuncia um paiz re· 
servado a alti~;simos destinos.» D 'esta região 
estava porem vindo algodão, que era então o 
producto por exce1lencia, com relação ao valor. 
No quadro de ~uma chi concernente á exporta-
ção em 1816-guadro que differe dos calculas 
d.e. Koster -o ialgodão figura com um valor de 
3. 200 :000$000 ,e o assucar com um valor de ... 
576 :000$000 . Sobre as razões da discordancia 
pode consultar--se o escriptor das Revolucções 
do Brasil. 

O levanta:q.1ento economicó de Pernambuco 
-só em 1812 a producção do assucar veio a ex-
ceder a dos princípios do seculo XVIII - foi 
fav·orecida pelBis guerras napoleonicas, devasta· 
ção de São Do:rµingos e desastres geraes das co-
lonias hespanholas e inglezas. Durante o se-



culo XVIII a decadencia do assucar não :fize-
ra mais do que se accentuar vigorosamente, 
chegando, no fim do seculo, a valer 120 e 100 
reis a arroba que logo em seguida á expulsüo 
dos Hollandezes valia 960 e 1.120 reis . 

VII 

O nosoo povo tão facil em dar alcunhas e 
tão prompto nos apodos, dizia do capitão ge-
11eral de Pernambuco a quem coube por má 
oorte enfrentar a revolução de 1817-tarefa a 
que se eximiu-, que era Caetano no nome, 
Pinto na falta de coragem, Monte na altura e 
Negro nas acções (Dr. Jonathas Serrano, Uni 
vulto de 1817, na Rev. do I nst. H ist. Geo. 
Bras., Tomo esp .. consagrado ao Primeiro Con-
gresso de Historia Nacional, Parte I, Rio ... 
1915). O povo d'esta vez não acertou, nem foi 
justo: Caetano Pinto era um excellente ho-
mem e não tem que córar perante a posterida-
de pelos seus actos. Os depoiméntos mais in-
suspeitos são unanimes em seu favor: Koster 
attribuia-lhe grande parte da prosperidade 
pernambucana - a que havia - e, pelo amor 
que dizia votar á terra em que residira, expres-
sava em Inglaterra, ao publicar seu livro, o 
vivo desejo que o governador que elle conhe-
cera, homem «de tão distinctas maneiras, de 
systematica firmeza e uniforme prudencia, pu-
desse contim:iar a derramar n 'essa vasta região 



os benefícios de uma administração esclarecida 
e moderada.» 

Substituira D. Thomaz José de Mello, apoz 
seis annos de interinidades, e occupava o car-
go de capitão general elo Matto Grosso quando 
foi chamado em 1802 (patente regia de 2 ele 
Agosto) a governar Pernambuco. Conta Yn 
então· 43 annos e fez a viagem pelo interior <les-
de Cuyabá até o Recife, levand-o nove mezes :.i 
percorrer essas 670 leguas: desceu o São Fran-. 
cisco até 30 leguas acima da foz, enveredando 
de novo por terra . Semelhante viagem pro-
longada e incommoda, não condiz com a repu-
tação que lhe quizeram fazer de indolencia e a 
torna mal fundada. : Verdade é que foi um 
commettimento unico na sua vida. Em Per-
11ambuco setjs divertimentos eram menos es-
tr~puos: con,sistiam sobretudo n 'um joguinho 
pela noite á luz das velas mortiças, resguarda· 
da pelas ma'Ilgas de vidro, reunindo para tal 
fim em palaçio uma boa duzia de amigos. 

Solteirãc> incorrigivel1 estava por isto mes-
mo mais exposto á maledicencia. Aliás tinha 
em sua companhia e servia-lhe de ajudante de 
ordens um filho legitimado, de quem se dizia 

. muito- bem . Era entretanto a prova viya de 
não ser O «VE)lhO sexagenario»- como O trata O 
auctor das Bevoliwções do Brasil - insensível 
aos encantos femininos. O mesmo auctor, dan-
do-o como «cfieio de presumpções e travessuras 
de rapaz», faz d 'elle uma especie de vieux mar-
cheur. 

Sua pos~e teve lugar a 24 de Maio de 1804. 
Caetano Pinto ide Miranda Montenegro, -beirão 
ele nascimento, era doutor de Coimbra e1 como 
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tal, aferrado aos processos legaes, destoava 
da maioria dos seus collegas governadores, que 
eram militares. . Protegido da esposa do mi-
nistro Balsemão, foi primeiro nomeado inten-
dente do ouro para o Ri-o de Janeiro; tendo-se · 
abi ma]quistado com o vice-rei conde do La-
1Taclio, viu-se despachado para a casa de gover-
110 de V illa Bella, onde assistiu de 1796 a 1803. 
Fôra mesmo esta a primeira designação que 
pretendera . 
- Recebido no Recife com festas mais do 
que as usuaes e tambern com syrnpathias mais 
elo que as usuaes, correspondeu pelos seus actos 
e modos á espcctativa publica, solieitn.nclo a Ca-
mara do Senado ela capital, cm nome do povo 
pernambucano, sua continuação no cargo quan-
do o governo do Príncipe Regente o removeu 
para Angola no anno irnmediato. Respondeu 
o capitão .general com um officio repassado de 
rrconhecimento, em que affirrnava que náo re-
cciava confessar essa gratidão «aos mesmos que 
me devem obedecer, porque os vínculos ela su-
bordinação nunca são tão firmes e indissolu-
veis, como quando teem por base o reciproco 
~\mor e reconhecimento dos que governam e são 
governados . » 

Caetano Pinto era :facundo n'estas expres-
sões de benevolencia, como era abundante em 
gestos de lhaneza. Não tinha, como adminis-
trador, o dom da iniciativa, nem possuía o 
faro elo prngresso mátel"ial, contentando-.se 
com melhoramentos cautelosos; mas era hon-
rado - o que já valia muito -, tinha em 
subiido gráo espírito de equidade e não só, 
confoTi11e relembra o auctor da II istoria da . . . 
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Revoliição de 1817, deixava liberdade aos Jm-
zes sem se intrometfor nos processos como, nas 
palavras de Pereira da Costa, as quaes teem 
numerosos testemunhos desapaixonados a con-
firmal-as, «distribuía a justiça a todos com 
igualdade, não o dominand·o odios nem pai-
xões.» Sob este aspecto pode dizer-se um go-
vernante modelar, e sua maior culpa nos acon-
tecimentos rev·olucionarios foi principalmente, 

. senão exclusivamente proveniente elo seu pre-
dicado de magistrado, a saber, do seu tempe-
ramento eminentemente judicial. 

A este proposifo diz Koster, na sua manei-
ra desannuviada ele prejuiz·os, que «era preciso 
que o crime estivesse bem provado, para eHe 
~e decidir a usar de sua auctoridade. » Caetano 
Pinto não careqe de melhor defesa. Accusam-
no entretanto por isso de pusillanime, assim 
como tambem o accusam de ser avarento, não 
para si mas para o. governo central. Da sua 
ida ao Rio em 1808, a convite, que era uma or-
dem, elo Príncipe Regente, que o fez commen-
dador de Christo e lhe deu assento no Conse-
lho ele Fazenda, teria elle trazido, no dizer dos 
seus detractore$, o ardente desejo de servir a 
eôrte e os seus ,apertos financeiros c-om o mà'=' 
ximo dos rendimentos provinciaes . 

A prnpagartda, a principio surda e logo de-
pois franca, movida contra e.lle pelas socieda-
des _secretas, onde se tramava a sublevação ten-
dente á subversão do regirnen, precisava de ar-
mas para essa guerra de diffamaçao, e a arma 
das exacções é sempre productiva da impopu-
laridade. Caetano Pinto perdeu de facto boa 
i:mrte do se~1 :priimitivo favor publico, não ra,-



27 

ciocinando a maior parte que os novos impos-
tos eram geraes, que as despezas tinham cres-
cido muito com a trasladação da côrte pelas 
necessidades grandes da administração e da de,. 
fesa de uma c·olonia de subito erguida a metro-
pole, e que o governador não passava elo agen-
te executivo do soberano. 

Cabia-lhe, é certo, o direito de representa-
ç.ão, e sabe-se que elle o utilizou em pról da sua 
capitania, ponderando mesmo «o desprazer e 
repugnancia com que seriam recebidos >OS no-
vos fributos» e fazendo valer que «os pernam-
bucanos governam-se bem por amor e reconhe-
cimento; e no principio em que se estabelece 
um novo irnperio, o amor dos povos é um elos 
mais seguros fundamentos. (Pereira ela Gosta, 
Oovernaclores e cctpitães generaes ele Pernarn-
bilco, na Rev . elo Inst. Arch., vol. XI; ns. 
Gl-64). São bem estas as palavras que se po-
deriam esperar elo homem ele lei, como· tal pa-
cifico e de natural tolerante, que tinha oom-
tudo os defeitos das suas qualidades . A pa-
catez trazia-lhe certo desleixo na acçà·o, e a bon-
dade reflectia-se na pouca energia, · physica 
mais do que moral, de que deu prova antes . e 
por occasião da revolução. Indolente, não se 
pode chamar, convern repetir, quem por gosto 
arrosta, como o sr. Roosevelt, as fadigas e pe-
Tigos de uma exploração dos grandes sertões do 
Brazil; imprevidente, elle. o foi de certo com a 
preoccupação de não ser tyranno. 

Caetano Pinto, ao chegar ao Rio embar~ 
cado pelos revolucionarios, depois de capitular, 
foi pres'o na ilha das Cobras: apoz um anno de 
fortaleza, foi . habitar na l?raia de S~o Domi~-
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gos, a qual lhe foi dàcla por menagem. Em 
seguida aos acontecimentos de Fevereiro de 
1821, em qlle foi vencedor ·o constitucionalis-
mo portuguez, trancaram-lhe o processo, viu-se 
reintegrado no seu cargo de conselheiro de fa-
zenda e foi nomeado juiz da alfandega. Em 
1822 fez parte dos gabinetes do Principe Re-
gente Dom Pedro, primeiro como ministro ela 
fazenda ( 4 de Julho) e depois corno ministro 
da justiça (30 de Outubro). Já n'esta data se 
achava proclamado o Imperio, que Caetano 
Pinto serviu e que o fez pre~idente do Tribu-
nal do Dezembargo elo Paço (1823), visconde 
e logo rnarquez da Villa Real da .Praia Grande 
(1825) e Senador pela pr-ovincia Cle Matto 
Grosso (1826). Falleceu em 1827, com 68 an-
nos de idade, e 'º Imperador Dom Pedro I man-
dou pagar as dividas que deixou, pois que mor-
reu pobre e hqnrado, conforme viveu e govei·-
non. 

Era na · verdade o vir probus de que falla 
monsenhor :M:1pliz Tavares, e era tarnbem um 
lettrado, com pastante erudição e gosto, feito 
mai.s para pr0sidir um tribunal ou peroJ:ar 
n 'uma aca<}emia, do que ;paTa afrontar sedi-
ções. 

· VIII 

Entretantp não eram estranhas ao .tempo 
·as prepotenciais, as quaes não contavam ainda 
c0m o correc.tivo das franquias · ihclividuaes . 
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Os capitães'-móres deixaram .fama proverbial 
de abusarem da sua auctoridade, . e os mandões 
elo interior n~o desappareceram nem com a in-
troducção do systcma republicano, porque cü;r-
l'csponidem a condições sociaes que ainda não 
foram radicalmente alteradas. Apenas com a 
abolição da escravidão diminuio muito, senão 
desappareceu o poderio elos senhores de enge-
nho, os quaes tinham outr'ora de manter sua 
policia para garantia de suas vielas e de seus 
bens -a situação ainda recenten1ente se repe-
tiu com a àise dos cangaceiros-e para isso não 
podiam deixar de nicnosprczar o recm•so deve-
ras inefficiente ás auctoridades, · poucas, dis-
persas e desprovidas dos meios de se fazerem 
1·espeitar. 

IX 

Em Pernambuco havia quatro ·comarcas 
regidas por ouvidores-correg~dores : a de Per-
nambuco propriamente, de facto · (do Recife, 
creada em 1645; a de Olinda, cobrindo o norte, 
creacla em 1815; a de Alagoas, cobrindo o sul, 
creada em 1710, e a de Pajehú ou do sertão, 
creada em 1809, cobrindo o oeste, ou mais pre 
cisamente os termos. de Cimbres; Garanhuns, 
Tacaratú e Cabrobó, alem .. do territorio na 
margem esquerda do Sào Francisco, dependen-
te da e.Omar e a . de Jacobina e que a província 
perdeu em virtl~;~~~~t~·;~~:~o de 1~24) assim, 

f .e.,; . .ry.:. ... t\. , .. ~;.,1.- ... ....,. -
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como pela revolução de 1817 perdeu a comarca 
das .A.lagoas . 

Afóra os ouvidores, havia trez juízes let-
trados ·ou juízes de fóra nas villas do Recife 
(1702), Goyanna (1809) e P enedo (1816); 
juízes leigos ou orclinarios nas outras villas, e 
juizes de índios, exercendo todos a presidencia 
das camaras municipaes. 

Os ouvidores-corregedores julgavam as 
causas civis, criminaes e até por fim ecclesias-
ticas, pelo recurso ao ~I1ribunal da Corôa. V en-
cia.m apenas 300$000, sem fallar nos emolu-
mentos, aliás pequenos, o que era um incentivo 
á corrupção. Escrevia Tollenare que em vez 
dos emolumentos da tarifa, os magistrados re-
cebiam gràtificações para fechar os olhos. E' 
o mesmo que di~ o auctor das Revolucções, ob-
servando que demorar ou sumir os processos 
era menos enfa~onho e mais lucrativo elo que 
despachar os litigantes. Tambem, com as 
grandes distancjas a vencer, pouca vontade ha-
via por parte dos juízes de percorrerem seus 
districtos, como lhes impunha a lei, e por parte 
dos habitantes :q.ão havia muito maior vontaclc 
de reclamar-lhe~ a assistencia, cada mil enten-
dendo do modo ~le se fazer justiça. Este mo-
do abrangia mesmo a eliminação d·o magistrado 
que, sem dispor de forças, entendesse cumprir 
seus deveres profissioúaes contra os podei'osos 
que lhes contras·tavam de facto a auctoridade. 
Não faltavam boas leis: o que faltava eram os 
meios de as pôr em execução . 

.. ~l.1ollênare, qµe faz estas ponderações n 'uma 
das suas notas, . (:jsoreve n .1outra que «as oTdeus 
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expedidas _pelo governador aos capitães-móres 
fican;i as mais das vezes sem applicação», 
achando os criminosos facil azylo no sertão, 
úllde reinava o habito de fazer justiça pelas 
prnprias mãos . Nem só no sertão aliás ; nos 
rngenhos se acoutavam e empregavam indiví-
duos que teriam co·ntas a prestar á justiça. Na 
cpocha colonial os ouvidores em correição, e 
mesmo depois da Indcpendencia os juízes ele di-
reito tinham interesse em agradar aos grandes 
proprietarios territoriaes que ou, em tempos 
mais remotos, os podiam presentear sem parci-
monia, ou, em tempos mais modernos, lhes po-
rlimn favorecer as aspirações políticas ou pro-
mover-lhes a carreira pelas influencias de que 
dispunham aquelles potentados. Não é pois 
inoxacto affirmar que a justiça reservava suas 
indulgencias para os criminosos graúdos e os 
que estes por sua vez protegiam. O numero 
Eão devia ser pequeno, si era exacto o que dez 
pessoas fidedignas asseguraram muito seria-
mente ao viajante francez : que por um patacão 
se mandava matar impunemente um homem. 

Os ouvidores tinham direito de revisão das 
sentenças dos juizes de fóra, n'alguns casos; a 

· Hclação o tinha em todos. A pena capital só 
por esta era infligida até 1707: depois d 'isso 
tarn,bem pelas juntas de justiça, com e.xcepção 
porem dos réus brancos. Formavam tacs jun-
tas úS ouvidores das comarcas, alguns lettra-
dos, e o c;ipitão-general: agindo como regedor 
das justiçns . -

Os juízes ordinarios, tirados dos pelouros 
organizados pelos ouvidores nas suas correi-
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ções, eram gente de rudimentar instrucção, 
bastando para o cargo o sabei.· ler e escreyer. 
Descançavam geralmente no · assessor, que era 
por exemplo ·algum ex-escrivão . Os juizes de 
Yillas e camaras de inclios não precisavam ele -
tanto saber . Analphabetos, tinham por escri-
vão e mentor algum mulato sapateiro ou alfaia-
te que, na phrase do auctor das R evoli1,cções, 
<<dirige a seú arbítrio aquellas camcras ele il'-
racionaes» . 

Sobre o ouvidor do Recife, Francisco Af-
fonso Ferreira, por alcunha o potro bra,~·o, que 
:fôra juiz ele fóra em Portugal e ouvidor do 
Ceará e foi depois 'Clczembargador na Bahia, 
diz aquelle malvado escripto que gastára com 
as promoções 9s quarenta contos que herdárn 
dos pais, mas que «a pilhagem descarada que 
em liga com 9eu irl:não José Alexa:nclre, seu 
meirinho geral, fazia na comarca, o desforra-
va de todas as perdas e lhe chegava para tudo, 
C!Xçepto o pagamento das suas dividas." 

O retrato está em flagrante c-ontl'adicçfto 
e:.om o que traça monsenhoT Muniz Tavares. O 
ouvidor era pernambucano, e isto bastava para 
ser suspeito ao referido auctor, o qual ajunta 
que «a sua inepcia era tal, e tão notoria, que os 
mesmos révolu,cionarios· o desprezavam, porque 
diziam, não lhe achavam prestimo, nem para o 
mal .» O mal, ·n 'este · caso, seria servir os inte-
resses dos patri<:>tas que, a julga;rnws pelo his-
toriador da reyolução, por elle nutriam :;;ympa-
thia. O escrip·~o reza ser fama que, durante os 
ultimos dias di:t ephemera republica, o ouvidor 
Perroira se fir~gira doid-o -pura calumnüh ac-
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creseenta, «porque elle nunca precisou de fin-
gilnento. » · 

· De Antonio Carlos, pedreiro livre da terra 
muito embora, não falla mal o escripto, antes 
diz que nã-o consta que gostasse do alheio e até 
recusava presentes. Do que se o podia accu-
sar, era de ser «urn regatão recheado de orgu-
lhosa sabedoria.» Os Andradas eram de facto 
rnalcreados. Pelos fins de 1816 escreveu An-
toni-o Carlos ao juiz de fóra do Recife, Barra-
das, uma carta sobre pontos de jurisdicção 
«tão cheia de. grosseiras brutalidades,» que 
pelos co-irmãos maçonicos foi considerada um 
trii,l,rnpho brazileiro. O juiz de f óra era por-
tuguez e o ouvidor saritista. 

X 

O bispo .Azeredo Coutinho (1742-1821) foi 
<le facto uma intelligencia notavel e. um espí-
rito . cultivado, que exerceu uma influencia po-
derosa sobre a mentalidade portugueza do seu 
tempo pela doutrina ec-onomica que assimilou 
e propagou. · Era porem brazileiro, natural de 
Campos e descendente de gente illustre da ca-
pitania da Parahyba elo Sul. F.oi um !ilho 
espiritual da Universidade coimbrã reforma-
da sob os auspícios do seu parente, o bispo-ccm-
de D. Francisco de Lemos, mas aggregou aos 
estudos canonicos comprehensivos estudos de 
scienCias naturaes e moraes. 



'.Antes de ser bispo de .'Pe1·nambuc-o, foi de· 
putado do Santo Officio-uma instituição tam-
bem reformada; mas f atalmente em declinio -
e, já membro da Academia Real da~ Sciencias 
desde a sua llf ernoria sobre o preço do assu.car) 
escreveu o seu famoso Ensaio econornico sobre 
o co1n1nercio de Portugal e siuis colonias) que 
foi o seu trabalho de maior repercussão, tradu-
zido para o inglez e para o allemão e com pare-
ceres e conselhos ainda hoje opportunos, taes 
como os que se referem á industria da pesca, 
ao desenvolvimento da marinha mercante, á 
criação de gado e á animação das rnanufactu· 
ras. 

O prelado escriptor reflectia bem o espí-
rito da epocha, tod-o contra os monopolios e as 
prohibições -~ extincção do odioso monopolio 
do sal foi um~1L victoria d'esta nova corrente 
economica e :nessoalmeute de Azeredo Couti-

, nho - e agueJle tratado não podia deixar de 
haver influid·o muito para disseminar as don-
trinas. de ÍI'<fnqueza .~ economica e portanto 
para preparar mentalmente a independencia 
brazileira (Padre Heliodoro Pires, Azeredo 
Oojttinho, Memoria apresentada . ao 1. º Con-
gresso de Hfartoria · Nacional, Tomo esp . da 
Re~. do Inst. Hist. do Rio de Janeiro, parte 
I) . O seu id~al ele liberdade não ia comtudo 
até a ábolição da, escravidao, instituição que 
defendeu n'um outro livro celebre intitulado: 
Analyse sobre a justiça do coniniercio do res-
gate ·dos escravos da, costa d' A/rica, publiei::tdo 
em 1798 e no mesmo anno traduzido para 

' francez .· 
Este trapµlho era mais ·· de natureza ·poli-
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t.ica do que economica e foi a. these sobre que 
se apoiaram no Congresso de Vienna os que 
defendiam os interesses do trafico negreiro, 
com o qual se dizia andar consubstanciada a 
prosperidade colonial. Assim pensavam Aze· 
redo Coutinho, o governo portuguez e . a .pro-
pria nação britarmica, pois que muito d·o seu 
ardor abolicionista tinha por mira enfraque-
cer a pl'Odu~ção das possessões de outras me· 
tropoles pela reducção das suas escravarias e 
consolidar a soberania dos mares, a que a In-
glaterra aspirava, com os embaraços creados 
ás marinhas mercantes estrangeiras pelo ex-
ercício do direito de visita e detenção dos na· 
vios. 

A independencia brazileira foi mais di-
rectamente ainda servida no seu preparo pelo 
seminario que em 1Pernambuco fundou Aze-
redo Coutinho, sagrado bispo da diocese de 
Olinda em 1796, no mesmo anno recebendo a 
doação do collegio, «cerca, pratas e alfaias ex-
istentes» que tinham pertencido aos jesuítas .. 
Sendo o prelado mação (o frade Laboreiro, 
um dos lentes por elle trazidos, foi até o agen· 
te junto ao escrivão para innocentar-se ei11 
1801 o S'uassuna conspirador), nãio ·é pouco 
plausível suppor que o seminario se. converte-
ria n'um ninho de idéas liberaes, e idéas li-
beraes eram idéas subversivas, contribuindo 
decididamente tal nucleo intellectual para a or· 
ganização das academias secretas. , 

Os E8ta,tutos do seminario foram por Aze-
redo Coutinho elaborados em 1797, em Lisboa e 
1;1hi publim-tdos no anuo seguinte1 assim comq. 
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os do Recolhimento de Nossa Senhora da Qlo-
riu na Boa Vista. Em Novembro 'de 1798 par-
tia o prelado para sua diocese e em 1800, a 22 
de Fevereiro (pouco mais de um anno depois, 
pois que a posse foi a 1. º de Janeiro ele 1799) 
inaugurava-se o seminario de Olinda, que bas-
taria para dar ao seu fundador fóros de aclmi-
nistrador, quando elle não contasse ao seu ac-
tivo providencias e iniciativas tomadas como 
governador interino e presidente da junta da 
fazenda real (Pereira da Costa, estudo cit. 
sobre Governadores e capitães generáes ele 
P ernarnbiico) . 

O seminario realmente transformou as 
condições do ensino e com este as condições 
intellectuaes qa capitania, porque 0onstituio, 
;:ilem de um viveiro de sacerdotes, uma eschola 
secundaria leiga, aliás a unica, ministrando, 
como se vê do seu programma, educação theo-
logica e tambem jnstrucçã:o 9ivil em bellas let-
tras e n 'algurrtas sciencias -«mais ou menos 
como nos nossqs lyceus departamentaes,» escre-
ve o francez Tollenare, formulando uma com-
paração devéras honrosa para a instituição do 
bjspo .Azeredo Coutinho . .Admittiam-se por-
tanto n 'ella estudantes que se não destinavam 
ás ordens sacllas, mas que queriam fazer suas 
humanidades ou mesmo cursar mathematicas. 
A aula de physica e a de desenho foram sup-
primidas -depois do regresso do .prelado para a 
Europa . Era: professor de desenho o padre 
João Ribeiro Pessoa, que pode ser considera-
do o protagonista da revolução de 1817. 
,.,. Os :procespos pedagogicos dos jesuítas, im-
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büidos. da philosophia aristotelica, cederaiu no 
estabelecimento pernambucano o passo á re-
novação intellectual pelas doutrinas cartesia-
nas, de que os padres do Oratorio foram enr 
Portugal os propugnadores mais audazes, se-. 
guidos de perto por membros de outras ordens 
religiosas, que evolucionaram no terreno phi-
losophico antes mesmo das reformas pomba-
linas de ensino, baseadas no Verdadeiro metho-
d o de estudar do padre Verney, critica desa-
piedada ao systema da Companhia, accusado 
de sacrificar a intelligencia á memoria. ( Oli-
veira Lima, Pernam·buco, S eu desen,1uolvimen-
to historico . ) 

O marquez de Pombal substituira no ma-
gisterio pernambucano os jesuítas por profes-
sores escolhidos pela Mesa Censoria, institu-
ção com que o ministro servia seu despotismo 
dosando a divulgação scientifica, e correspon-
dente á execução da sua política de absolutis-
mo como ao fanatismo religioso servira o Tri-
lmnal do Santo Officio, igualmente transfor-
mado n 'um perfeito tribunal regio, menos ef-
ficiente porem mais misericordioso (Oliveira 
Lima, ob . cit.) Dona Maria I creára algumas 
outras cadeiras que o Seminario absorveu, 
centralizando a instrucção da capitania. De 
facto, Azeredo Coutinho achou apenas em 
Pernambuco 29 cadeiras, quando da relação ' 
fornecida pelo erario de Lisboa, constava , a 
existencia de 63 . O que a relação não dizia é 
que os mestres estavam com o atrazo de dous 
annos na percepção dos seus vencimeutos :(Pe."I 
;r~ír~ da Çosta, ~t.i~do çit . /. 
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O bispo, como director geral dos estudos, 
fez face. a essa penosa situação financeira, 
dando de arrematação o. imposto c·obrado .para 
o chamado subsidio litterario e organizando 
uma collecta, que rendeu 8 c·ontos de reis . A 
arrematação no primeiro anno deu mais de 11 
contos. Um tributo especial, de vintem, en-
controu opposição e teve que ser abandonado. 

Os mestres do seminario que o auctor das 
Revoliicções maldosamente denomina Univer-
sidade, eram sacerdotes seculares, congregados 
do Oratorio e frades de varias religiões. O 
estabelecimento ficava montado, quando em 
J802 era o bispo Azeredo Coutinho transferi-
do para a diocese de Elvas, onde permaneceu 
até 1818, quando foi nomeado inquisidor ge-
ral do Reino e pfosidente da Junta cto estado e 
melhoramento ·temporal das ordens religiosas. 
A província do :.Rio de Janeiro elegeu-o seu 
representante na~ Côrtes de Lisboa, mas o pre-
lado falleceu lo&o que tornou assento. 

A situação originada pelo seminario foi 
fav·oi'ecida pela ,entrada, mais franca desde 
1808, de livros e~;trangeiros . O auctor das Re-
1uoluções observa a este respeito que «os Per-
nambucanos buscavam com ancia os novos ca-
thecismos; atirayarn-se a elles com fome; de-
Y·oravam-nos co:q.1 soffreguidão !» e concluía: 
«quem não esperaria de tanto enthusiasmo ver 

. progressos monstruosos~» . 
Refere Tollenare que Azeredo Coutinho 

foi perseguido pela côrte e que sua retirada 
para 1Portugal :ri~o foi voluntaria, não indican-
,çlo todavia motiyo: porventura ·pelo façto d~ 
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governo portuguez, antes da mudança da sua 
sede para o Brazil; não enxergar co0m bons 
olhos o desenvolvimento intellectual da sua co-
lonia americana. Diz ainda o viajante fran-
cez qne os dous successo0res do fundador do se-
minario foram accusaclos de avidez e simonia 
pelo commercio fraudulento das dispensas e 
indulgencias. Tollenare não fazia mais elo que 
repetir o que ouvia: o rendimento da camara 
episcopal era no emtanto de 6 :000$000 forte~, 
a que ha,ria que ajuntar 2 :200$000 da congt'tM. 
N'aquelle rendimento computava-se porem, 
afora as dispensas, a administração dos sacra-
mentos e outras fontes usuaes da receita ec-
clesiastica . · 

O successor immediato de Azeredo Couti-
JJho foi o abbade da congregação de São J e-
ronymo, frei José Maria de Araujo, que ape-
nas occupou o solio episcopal oito mezes ..... 
(1808); do successor d'este, frei A:ntonio de 
São Jo0sé Bastos, monge benedictino, primeiro 
v-igario capitular e depois prelado, fallecido no 
Ilio, onde fôra para ser sagrado e onde se 
achava por occasião ela revolução0, é. que o auc-
tor das Revolucções se occupa para repetir, 
sem comtudo as confirmar, accusações escan-
dalosas, que teem todo o feitio de historias ca·· 
lumniosas. O citado auctor reserva de resto 
seus peores ataques para o cabido, «oligarchia 
aristocratica» que dizia vi ver em constante 
desharmonia com os bispos e ser respol1savel 
pelas demoradas vacancias da diocese - tudo 
isto fructo do «maligno vapor pernainbuoano», 
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que é como o auctor qualifica o espírito de re-
beldia da terra. 

XI 

·, «Üs sacerclotes formavam a classe mais 
instruída do paiz, e por este pr1oprio facto se 
aninhava entre elles o ma.is vehemente amor 
tL liberdade» -obseTvava o annotador d'esta 
II istoria na sua monographia sobre o desen-
Yolvimento historico de Pernambuco . Uma se-
mana depois da sua chegada a Pernambuco o 
francez Tollen·are, indo jantar a Olinda com os 
carmelitas desc~lços do convento de Santa 
'fhereza, já registrava nas suas notas que «não 
üra essa a prim.eira vez que notava que entre 
os frades, mesmo mendicantes, se encontrava 
mais espírito e instrucção do que nas outras 
classes.» 

1Presumia elle portanto que «não era se-
nã·o n 'esta superioridade de conhecimentos 
que se devia procurar a causa da manutenção 
da sua existencia em meio da opinião geral 
que reclamava a sua suppressão, opinião que 
tinha penetrado das classes elevadas ás medias 
e que se manifostava em todos os estados por-
tugt~ezes com a maxima liberdade." 

Tollenare diz que teve por essa occasião 
de Jazer frente ao guardião e a um outro fra-
de, aos quaes r;.en'.huma das circumstancias da 
Revolução frartceza era estranha, mostrando 
suas infindaveis controversias a erudição que 



possüiam e o desejo de instruírem-se de que se 
achavam animados. A política eurnpéa era a 
1:<ua ·mania, cornmenta o francez, e podemos 
ajuntar ser frequ ente o traço. 

A revolução de 1817 pode quasi dizer-se 
que foi uma revolução de padres : pelo menos 
constituíram o seu melhor ele1nento, o que mais 
jJl'OVas deu de sinceridade, de isenção e de de-
votamento, aquelle onde se recrutaram, com 
poucas excepções, seus dirigentes . A lista dos 
que participaram no movimento e soffreram 
pelas idéas que tinham feito suas, encontra-se 
rep:i;:oduzida de Antonio J oaquim de Mello, no 
estudo do sr . Mario Melo sobre a .ili açoncin:a 
e a Revolução republiccma de 1817 ( R ev. do 
lnst. Arch., n. º 79, vol. XV, 1910) . Abrange 
uo seü avultado numero c(;rnegos e governado-
res do bispado, vigarios, coadjutores, regula-
res e seculares, dos quaes dous se suicidaram, 
quatro foram suppliciaclos e muitos condemna-
clos á pena de prisão na Bahia. 

O cathecismo liberal imbuira de tal modo 
o clero nacional que o governador do bispado, 
deão Manoel Vieira de Lemos Sampaio, che-
garia a publicar uma pastoral em que declara-
ria não ser a revolução contraria ao Evange-
lho, porquanto a posse e o direito ela Casa de 
Bragança eram fundados n 'um contracto bi-
lateral, estando os povos desobrigados da leal-
dade ·jurada por ter sido a clyriastia quem fal-
tou primeiro ás suas obrigações. Era esta, 
em sentido diverso, a doutrina invocada nas co-
lonias hespanholas, nomeadamente em Buenos 
A?res, para justificar o grito da Independeri-
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eia. A fidelidade era de.vida ao Rei, suzerano 
drecto das colonias, não á metropole : o laço 
era portanto pessoal e _ desapparecera, visto 
que o Rei se achava, si bem que sem culpa pro-
pria, coacto, preso e deposto . 

Padres assim politicos não podiam ser sa-
cerdotes de vida canonicamente exemplar. 
Amancebados muitos d 'e1les, davam o mau ex-
empfo e o numero de ecclesiasticos desordeiros 
não era tão limitado quanto o exigiria a disci-
plina. Aliás a vida monastica, theoricamente 
r~ontemplativa, já pouca seducção exercia. 
Koster, ao descrever o raro espectaculo a que 
assistiu, no convento de São Francisc-o de 
Iguarassú, da profissão de um noviço, observa 
<i.ue. em outros 1 tempos havia pelo menos um 
frade em cada familia, mas que as cousas ti-
nham mudado, preferindo os rapazes outras oc-
cupações. Nãc) havia mais na capitania con· 
vento algum clteio e alguns mesmo tinham si-
do abandonadoip. O noviço, que não tinha 
mais de 16 annps, parecia intimidado. Recom-
rnendando-lhe o guardião que não tivesse ver-
gonha, comme:qtou por gracejo um dos assis-
tentes que a nouca vergonha era de facto a 

. .regra da ordeD:jl. (Koster, ob. cit.) 

XII 

Em contradicção com esta asserção, escre-
ve o auctor da,.s Revolucções: «Fosse porem 
cmme e rivaliqade de Minerva contra outr;+ 
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Deusa: -011 malignidade do clima, sempre ava1·0 
com os cahetés africanos; ou, e mais provavel-
mente, applicação _profundissima aos projectos 
da futm·a Liberdade, os sabios pouco se diffe-
rençavam do povo; e o povo ignorava, se ha-
viam ( sic) no mundo sciencias. » A observa-
ção é, como todas as do auctor, cortante, mas 
pela situação de hoje podemos bem ver que 
não havia exaggero quanto ao estado da igno-
rancia publica, a qual se extendia da agricul-
tura ás artes liberaes. As artes mechanicas 
eram exclusivamente exercitadas por negros e 
mulatos, na maior parte escravos. 

Algumas escholas primarias tinham com 
effeito sido creadas nas villas do interior, e 
Tollenare falla de escholas particulan~s no Re-
cife, abertas desde algum tempo, onde se ensi-
nava a ler, escrever e contar. Este viajante 
não menciona aula alguma de commercio, mas 
escreve que os rapazes empregados em escrip-
torios tinham todos boa lettra : o que quasi to-
dos desconhec!am era escripturação mercantil. 

XIII 

À livraria do mosteiro de São Bento em 
Olinda era consi~erada a maior; algtms parti-
culares estavam porem organizando suas pl'o-
prias collecções, com livros mais· modernos, 
em que figuravam naturalmente no primeiro 
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plano os trabalhos düs philosophos francezes 
do seculo XVIII, que se tornaram o Evange-
lho politico da America do Sul. No hospifal 
elo ,Paraizo cléra o padre João Ribeiro começ·o 
á. formação de uni nucleo de bibliotheca pu-
blica, iniciada com uma duzia de assignantes. 

A importação de livros, mesmo depois de 
permittida, andava sujeita á censura, empeci-
lho facil de arredar, como escreve Tollenare e 
se pode bem acreditai'. A importação em to-
do caso devia ser clandestina e privada. Mer-
cadores de livros nã() os havia mercê da vexa-
toria inspecção, redundando em prohibições. 
Segundo Koster, o que mais se approximava 
de uma livraria era a porta1·ia de um dos con-
yentos, onde se vendiam folhinhas, santinhos e 

. 1 . 1 ag10 og10s. 

XIV 

O padre João Ribeiro Pessoa de Mello 
Montenegro (1''766-1817) era, no dizer de Tol-
lenare, o homem mais interessante com quem 
se podia encontrar um viajante desejoso de in-
formações sobre o Brazil. Tinha instrucção 
variada ·e nã'O cessava de apr~nder, tanto no 
domínio das seiencias physicas, como no da 
philosophia. Itoster diz que elle era cortcz, 
bondoso, amigQ dos desvalidos, digno e -de uma 
extrema clelicadesa ele sentimentos; afora tudo 
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isto, desinteressado e- modesto, vindo a cabe1•-
lhe na republica posição tão saliente sem que 
eJle a ninguem empurrasse para traz afim de 
brilhar no primeiro plano. Segundo o viajan-
te inglez, o povo professava por esse sacerdo-
te uma profunda veneração, que um mulato 
assim traduzia, n 'um delicioso conceito que 
Koster reproduz: «Si vir uma criança cahir, 
acode-lhe, levanta-a e limpa-lhe o rosto, não 
para que o vejam proceder d 'este modo, mas 
porque o seu coração assim o ·rnanda. » 

Era o padre João Ribeiro natural de Tra-
eunhaem e de muito boa gente, porem pobre. 
Sua educação teria sido muito limitada si o 
naturalista do Estado, Arruda Camara, não 
houvesse chamado a si dirigil-a. Acompa-
uhando o mestre nas suas excursões scientifi-
cas, adquiriu praticamente bastantes conheci-
mentos e tornou-se perito no desenho, com o 
que auxiliou grandemente aquelle illustre in-
Yestigaclor nos seus trabalhos botanicos e mi-
neralogicos. Desejando ordenar-se, entrou 
i)ara o seminario de Olinda, onde lecctonou an-
tes e depois de ir a Lisboa aperfeiçoar-se nos 
estudos frequentando o Collegio dos Nobres, e 
entr~.r para o sacerdocio . 

Auxiliou-o porventura ainda n 'essa via· 
gemo seu protectór, de quem foi o confidente e o executor testamentario. Arruda Camara 
(1752-1810), egresso carmelita secularizado 
por um breve pontifício, alumno da TJniversi-
dade de Coimbra e medico pela faculdade de 
Montpellier, foi sempre um exaltado partida-
.rio das idéas francezas. Soei o da AcademiA 



í. ~ 
4:b 

Real das Sciencias de Lisboa e companheiro 
de José Bonifacio em parte. das suas viagens 
de estudos, veio emprehender outras no Bra-
zil pbr conta do governo, sendo encarregado 
em 1796 de examinar as nitteiras naturaes de 
Pernambuco, logo depois as minas de cobre de 
Jacobina e as salitreiras do São Francisco, fi-
cando ao mesmo tempo incumbido de procu-
rar a arvore. da quina e de reunir productos da 
terra e artefactos indígenas para o J ardi.m Bo-
tanico e o Museu Real de Lisboa. Em fodas 
suas excursões reuniu grande cabedal de no-
ções e de documentos, escrevendo muito mais 
do que o que se acha d'elle publicado, avultan-
do n'este numero a sua Memoria sobre a cultu-
ra dos algodoeiros (Lisboa, 1799) e a sua Dis-
.c;~rtação sobr~. 4s plantas do Brazil po~<md-o dar 
lmho e suppnr a falta do canhamo (Rio, 1810). 
A sua Flora Pernambwcana deve considerar-
se perdida. , i'l 

N'uma ca1~ta de despedida, escripta pouco. 
antes de morrer, ao padre João Ribeiro e pu· 
blicada pelo sr. Pereira da Costa (Dice . biog. 
cit. ) , o botaniGo falla em uma obra secreta que 
o seu discipulq devia mandar para a America 
Ingle.za, «pm· n 'ella conter cousas importantes 
que nã:o convefll o feroz despotismo ter d'ella 
menor conhecimento» . Mais adeante, diz na 
mesma carta: i<<Remette logo a minha circular 
aos amigos da America Ingleza e Hespanhola, 
sej am unidos pom esses nossos ·irmãos ameri-
canos, porque ·,tempo virá de sermos todos um; 
f' quando não :j:·or assim sustentem uns aos ou-
tros.» 
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O padre João Ribeiro tambem merecera a 
protecção do gov.ernador Caetano Pinto . 
Quando em 1811 se fundou em Olinda o Horto 
destinado ao cultivo de plantas indígenas e de 
plantas exoticas da Asia e Oceania antes in-
troduzidas na Guyana Franceza, taes como ar-
vores do pão, pimenta do Malabar, muscadei-
ras, girofeiros, lilazes, canelleiros e coraes da 
India, sem esquecer o cacaoeiro e a canna 
Cayenna, Caetano Pinto escolhera para super-
intendente o padre, de preferencia ao francez 
(fermain, que acompanhára a remessa das 
plantas desde aquella possessão occupada pelas 
tropas brazileiras e administrada pelo dezem-
-bargador Maciel da Costa. Caetano Pinto 
nada tinha contra o francez, a quem achava 
mesmo «livre do contagio jacobinico, e antes 
aborrecendo no seu coração do que ad.herindo 
ào actual governo ele França», mas julgava su-
perior a outra escolha, no que lhe não deu ra-
zão a côrte, sendo Germain nomeado ( Re u. do 
Inst. Arch ., n. º 37.) 

Tollenare dá toda razão ao governador ao 
riotar que o seu compatriota, entendido que 
fosse em materia de plantas equatoriaes, não 
thJha gosto pela profissão nem se importava 
com o emprego, descurando toda propaganda 
pelas novas culturas e passando metade do 
tempo no Recife, palestrando com os France-
zes, «a quem encantava pelo seu caracter agra-
davel, sua jovialidade e sua philosophia suave 
mas em extremo tolerante.» Tollenare não es-
conde que faltava tambem proficiencia ao sr. 
Germain para o seu cargo; porem estranha que. 
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o governo provisol'io da revolução o tivesse 
exonerado, victima unica entre o funccionalis-
mo do que o auctor das Notas clominicaes sus-
peita haver sido «uma baixeza» do padre João 
Ribeiro . A expressão é forte para qualificar 
o acto do adepto da philosophia franceza. 

XV 

Henry Koster aponta como os principaes 
divertimentos pernambucanos os ·ruidosos, 
mesmo brutae~ folgares do entrudo e as festas 
religiosas. 'fendiam a desapparecer as cava· 
lhadas manifee;tações vigorosas de destreza 
physica, e os outeiros poeticos ou desafios de 
rimas, expres~ões encantadoras de um lyrismo 
tradicional. Tµdo se ia diluindo na banalidade 
da vida, ban~lidade que entrava a caracte.ri-
sal-a n 'urna comprehensão mais am:pla, por 
parte dos nacionaes, das relações sociaes, fun-
dada no interqurso matéia1 e moral com a Eu-
ropa que se i~:i produzindo . 

Entre as solemnidades ecclesiasticas avul-
tavam as novenas, com seu cortejo de canti-
cos, musicas ~legres, jantares de empanturrar, 
partidas e fogos de artificio, e as procissões de 
Hpparato, corµ seus animados quadros vivos, 
figuras symbplicas e danças burlescas. Tudo 
era semi-religioso, semi-profano n'este campo. 
J)iffere1Jtes ·irmandades yelavam pelo custos,1 



esplendor das cerimonias, que attingia o ;;eu 
n.aximo de ostentação na Semana Santa. 

Na Quinta-feira maior o elemento :femi-
nino, trajando 0om espavento, envolto em seda, 
carregado de ouro, ostentando ricos e extrava· 
::;antes enfeites como os celebres pentes de tar-
taruga chamados de trepa-niiileqiie, pejava 
por excepção as ruas, orando em cada uma elas 
igrejas deslumbrantes de luzes, toldadas ele in-
eenso, oclori:feras elas plantas que trepavam 
pelos altares e elas :flores que juncavam as la· 
ges. Na Sexta-feira toda esta vida era subs-
tituída por uma soturna tristeza que se refiec-
tia nos ornamentos, nos vestuarios e nos sem· 
blantes. As scenas finaes do drama da Pai-
xão representavam-se á voz dos frades préga-
dores oom um realismo tal que, no dizer de 
Koster, n'uma das igrejas o papel da Magda-
kna era com effeito desempenhado por uma 
cortezã, supponho que. ainda não arrependida. 
Os anjos, o São João Evangelista, os soldados 
romanos possuíam-se com tamanha conscien-
cia elos outros papeis, que na nave os soluços e 
::i.s pancadas no peito redobravam a cada passo 
da descida da Cruz e a cada apostrophe do 
sermão do monge . O Sabbaclo de Alleluia -e 
o Domingo de ·Paschoa constituíam para as fa-
milias dias de jovial espairecimento e. de farta 
comezaina, compensadoya da prolongada absti-
11encia quaresmal (Oliveira Lima, Pernanibii-
co, Seu Desenvolvimento histor,ico) . 
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Em contrario d'esta asserção é positivo e 
conhecido quão precaria andava então a se-
gurança publica na propria capital. E' possi-
vel que no interior o crime passional sobrepu-
jasse muito o crime interesseiro, mas os termos 
tinham sem duvida que ser invertidos tratan-
do-se do Recife, onde o proprio capitão-gene-
1·a-1 foi urna vez assaltado, incidente que elle 
recordava com chiste quando o importunavam 
para exhibir maior severidade na perseguição 
elos malfeitores. A revolução foi, pois, pre-
cedida de um período de anarchia criminal em 
que eram repetià.bs os attentados contra a pro-
priedade, quandq não contra a vida. 

Se:rqelhante $Ítuação era aliás commurn a 
todo o Brazil ( OJiveira Lima Dom João ITT no 
Bra.zil, cap. XVt II, Administração e justiça e 
em outros capítulos da mesma obra) e a re-
pressão só se fa~ia sentir quando a intenden-
cia de policia se achava nas mãos de um Vi-
digal, como no Rio de Janeiro por algum tem-
po, ou de um Correia Onça, como -em Pernam-
buco, pouco antes do movimento de 6 de Março 
de 1817. -

José Correia da Silva, por alcunha o Onça, 
:fallecera em 1811 (nascera em 1746) apoz 
tm1a vida assaz -agitada, cuja peripecia mais 
notayel foi o haver salvado de cahir nas mãos 
dos Hespanhoes, ao ser tomada Santa Catha,. 
rina, em 17.77, a bandeira elo regimento ele irt-

l . • -



fantaria do Recife, trazendo-a até Pernambuco 
pelos sertões, na mais arriscada das viagens. 
~l1enc10 assentado praça de soldado voluntario, 
era então · sargento de granadeiros e subiu até 
o posto de sargento-mór. Durante 24 annos, 
desde 1787, esteve encarregado da policia na 
villa e termo do Recife, cargo em que se illus-
i.rou pelo vigor do seu proceder não isento de 
arbitrariedades, mas gerador de admiravel se-
gurança para a communidade, que assim des-
fructou tranquillidade, e de terror para os de-
linquentes (•Pereira da Costa, D'icc. de Pern: 
Celebres). 

Os viajantes estrangeiros confirmam o di-
zer do monsenhor Muniz Tavares _no tocante á 
confiança com que podiam percorrer os ser-
tões, livres de assaltos. Os homicidios que alli 
se apontavam eram muito mais por vingança, 
e as rixas obedeciam sobretudo ao ciume, a de-
marcações de terras entre proprietarios e a of-
fensas ao amor proprio . Os roubos eram 
quasi todos de animaes, recrutando-se raras 
vezes os seus auctores entre. as classes infimas 
e; gosando os ladrões da impunidade ·offereci-
da pelas condições deficientes da administração 
e da justiça. Referindo-se á ausencia de fur-
tos, diz Koster que. nas suas longas digressões 
a cavallo, apenas n 'uma parada lhe desappa-
receram alguns objectos de pequena monta. 
Entretanto só uma vez lhe recusaram pousada: 
v. hospitalidade não era uma palavra vã. 
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XVII 

Os regimentos de linha da capitania de 
Pernambuco eram dous, um de artilharia, ele 
Olinda, e outro, de infantaria, elo Recife. De-
viam contar 2. 400 homens, mas o effectivo 
andava pela ;metade. A guarnição da capital · 
e imn1ediações constava ele mais sete. regti.-
mentos de milicias, dos quaes dous de negros 
livres, chamados henriqiies, em lembrança ele 
Henrique Dias, da guerra hollancleza. Estes 
d·ous regimentos eram antes companhias, pois 
que se compunham sómente de 250 homens, ele 
côr preta, fardados de branco e caprichando 
no aspecto, me~mo porque eram custeados pelo 
prnprio pessoal, nada despendendo com elles o 
governo. Nos regimentos de linha não havia 
negros, mas p1:edominavam os mestiços. (Tol-
lenare, ob. cit 1 ) 

Os outro~; regimentos milicianos eram : 
dous de brancps auxiliares, um d'elles chama-
do dos no.bres í um de auxiliares de cavallaria 
e dous de mulp,tos auxiliares. Trez cl'estes re-
gimentos da Gapital tinham sido creaelos em 
177 4 pelo g·ov~rnador José Cesar de Menezes 
para serem e11viados para a guerra de. Santa 
Catharina (R pvolucções elo Brasil, na Rev. 
elo Inst. Arch.). Esparsos pela capitania enu-
mera este auci;or onze regimentos mais de mi-
licianos, todos de cavallaria, não fallando no 
Rio Grande qo Norte, com duas companhias 
le infantaria ~ quatro regimentos de milicia a 



' 53 

cavallo. Tudo isto não somínava porem mais 
le 8. 000 homens. . Esse escri pto dá tambem 
a relação das fortalezas que defendiam Per-
nambuco e suas respectivas guarnições·. 

O serviço militar era de facto universal e 
obrigatorio, pois que t·odos eram soldados, de 
linha ou da milícia, dos 16 aos 60 annos . O go-
verno só pagava entretanto os regimentos de 
linha e alguns officiaes superiores da milícia. 
O capitão mór, sob cujas ordens estava a milí-
cia local, e os officiaes seus subordinados, como 
elle agricultores, não venciam soldo (Tollenare, . 
ob. cit.) 

Sobre os dous chefes portuguezes a que 
se refere o monsenhor Muniz Tavares e que 
eram os brigadeiros graduados Salazar e Ma-
noel Joaquim Barbosa, com exercício respecti-
vamente de coronel do regimento de infanta-
ria, e cornnel do regimento de artilharia, 
escreve o auctor das Revolucções que tinham 
mnbos feito a campanha do Russilhão e pos-
suíam talentos militares. Manoel Joaquim, 
que , «creára, instruira e disciplinara o seu re.:-
gimento, tinha um grande fundo de probidade 
cjvil, mas era terrivelmente odioso aos seus of-
ficiaes e soldados pela sua extrema severida-
de .» Veio elle a ser a primeira victima da re-
volução. 

' 
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Havia mais de 120 parochos em todo o 
bispado de Pernambuco, praticamente autono-
mos pela distancia que separava a mór parte 
d'elles da séde da diocese. Escreve o auctor 
das Revoliicções que os escandalos d'esscs pas-
tores eram maiores na razão do maior espaço 
entre elles e a residencia episcopal. Os visi-
tadores triennaes abriam devassas, mas por 
fim acabavam por «fintar parochos e chrismar 
parochianos. » 

1. 

XIX 

Os incideptes que precederam a emigração 
ela côrte portv,gueza para o Brazil e o sentido 
da politica de Dom João VI são criticad-os pelo 
Dr. M. L . ~:achado no p1;ef acio da 2 . ª edição 
d 'esta Historia com um entendimento pouco 
comp1~ehensivp do seu verdadeiro criterio. Si 
a «Côrte mendicante», na expressão de Muniz 
Tavares, mer:ecia remoques, não merece does-
tas o governo bemfazej o e esclarecido 1do prin-
ci pe que fundou a nossa nacionalidade. O 
auctor trata-q até de «Rei naturalmente bom» 
quando, a p11oposito da imitação do systema 
politioo dos . ~}stados Unidos, ~xprime um con-
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ceito de verdadeiro sociologo sobre a falta de 
correspondoncia possivel entre o espirito na-
ci-onal e instituições estrangeiras. 

XX 

·Pernambuco, em rigor, não devia pagar 
impostos, pois que a restauração alcançada so-
bre os Hollandezes pela propria iniciativa e 
principal esforço da capitania representava 
uma doação, ou antes uma retrocessão ao Rei 
com exclusão perenne de quaesquer contribui-
ções, em recompensa do valor demonstrado. 
Assim pensaria a nobreza da terra, mas não a 

.realeza portugueza. A's pensões cobradas pe-
los donatarios, em reconhecimento do seu do-
11:.inio, e aos tributos lançados pela camara de 
Olinda durante a lucta e depois, e que passa-
ram em 1727 para a Provedoria da Fazenda 
Real, juntaram-se outras contribuições, esta-
belecidas sobretudo durante o ministerfo de 
Pombal, cuja attenção incidiu bastante sobre a 
colonia americana. 

Com a transferencia da côrte para o Bra-
z:il, mais se aggravara:rp ainda as taxas: direi-
tos sobre exportação, direitos sobre-proclucção, 
siza sobre compras e vendas de bens de raiz, 
decima dos alugueis, sello sobre papeis etc. 
são contribuições novas ou augmentadas poste.-
:ri·ormçnte a 18071 sobretl1do nos ~nnos d~ 1808 
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e 1809, e foram lançadas no intento de poder-
se fazer face ás novas despezas, n 'uma epocha 
em que Portugal se achava sob o jugo estran-
geiro. 

Tollenare indica os seguintes impostos 
como sendo os que se pagavam em Pernam-
buco em 1817 : 

1 . º Dizimo do producto das terras, excep-
ção feita ·da mandioca consumida nos engenhos 
e do mel ahi fabricado. O gado tambem pa-
gava o dizimo por occasião de ser vendido, 
bem como o peixe pescado, este ainda tributa-
do em 6%. · 

2 . º Imposto de 10% sobre o valor declara-
do na transmissão dos bens de raiz . 

3. º Direitq de 10% sobre a venda de na-
vios . 

4. º Direito de 5% sobre as vendas de escra-
vos ladinos: os negros novos eram isentos da 
taxa . · 

5. º Direitq sobre as successões, de 10% no 
segundo gráo e de 20% no terceiro, sendo isen-
tas as successões no primeiro ·gráo . 

6. º Direito de patente sobre as lojas e {)U-

tras casas de 11egociQ, sendo a taxa fixa de 
12$800 fortes for anno . 

7 . º DecimFt sobre a renda das casas . 
8. º Direitps de alfandega, tanto Q.e impor-

tação, segundo a pauta ad valoreni já indicada, 
corno de exportação, pagando a arroba de al-
godão, alem dos 600 rs. apontados, mais 100 
rs. por bala, a arroba de assucar branco 60 
rs . e a do ma~cavado 30 rs. 

Quasi todas as taxas anda.va:tn a,rrendacla,s 
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t~ anematadas a àrrematantes geraes que por 
su~ vez as subarrendavam, percorrendo o inte-
rior collectores por conta de todos esses arrema-
tantes. Afóra as taxas discriminadas por Tol-
len.are, outras havia •de menor importancia, fi-
xas ou para trabalhos especiaes -as quaes ge-
ralmente tarnbcm se tornavam fixas -de que 
se encontra relação no escripto sobre as Revo-
lu.cções do Brasil . . Entre essas figuravam o sub-
tiidio militar e litterario sobre o gado abatido, 
na razão de 160 i·s. por arroba de carne secca, 
pagando tarnbem imposto a carne verde e os 
couros; o imposto de 80 rs. ·Sobre cada arratel 
de tabaco, como indemnização pela abolição do 
contracto; a pensão de 1$600 por pipa de. 
aguardente exportada, e o imposto _ sobre a 
propriedade eserava. 

No mcsmó escriptu acham-se avaliadas as 
rendas reaes arrecadadas pelo erario de Per-
nambuco no anno de 1816 em 1 .105 :415$000 
fortes . Em 1812 o rendimento publico fôra de 
mais d~ 700 :000$000, não comprehendidos os 
monopolios e estancos . 

XXI 

O motivo mais directo e mais proximo da-
revolução de 1817 está contido na ordem do dia 
do çapitão general, do dia 4 de Março, que a 
Historia publica µa integra. O que se achava. 
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· :na raiz do descontentamento dos patriotas era 
a sizania levantada «entre os nascidos em Por-
tugal, e nascidos no Brasil», accusados, os p1i 
meiros pelos ultimos, ele monopolizar os me-
lhores empregos civis e militares, arrecadar os 
maiores proventos e assambarcar quanto ha-
vi.a de bom e rendoso na terra. Por outra::; pa-
lavras, o que se pode chamar a questão nati-
vista chegára á affirmação da independencia e, 
nas suas vestes democraticas, tão em moda na 
epocha, surgia mais vehemente e mais audaz 
do que Da capitania de Minas do final elo se-
culo XVIII.Nos ciumes nativistas, já consa-
grados pela tradição, entral'iam, e em escala 
nã'Ü pequena, os zelos provocados pela abastan-
ça alcançada pela actividade commercial dos 
Portuguezes. 1 A inveja não é menos poderosa 
do que a rivalidade politica por princípios ou 
ideaes. 

:Motivo ma,is distante e inclirecto, mas não 
menos robusto, foi o advento dos novos idenes 
de libe11dade e igualdade, ·. que se enxergam 
tão distinctamente no primeiro plano do movi-
mento pernaml1ucano que o seu chronista ma.is 
1r1suspeito, que foi Tollenare, nã>0 aponta se-
quer entre as ~uas causas razão alguma econo-
mica. O viajapte francez apenas lhe descobre 
razões moraes ; a ambição positiva de uns e a 
imaginosa chimera de outros, ambas agindo 
sobrê >OS senti:qJentos nativistas, aggravando os 
despeitos e humanamente acirrando a cupide:;: 
(Oliveüa Limµ., D01n J.oão TTI no Bra.~il) vol-
II, cap. XX) . · . . . 

Segundo. q historiador Ferrel!o ( art. sobre· 



Gue1·ra e Revol-ur;ão) «o verdadeiro espirita re-
Yolucionario jamais se encontl'Ou ·fóra das clas-
:::;es altas e cultas; e não ha revolução que não 
tenha nascido de uma discordia fomentada no 
seio das classes governativas . O povo, a mul'.' 
iiclão, nunca recorreu á revolução senão quan-
do falta o pão no armaria e o carv&o na la-
reira do proletario e do camponez . » A revolu: 
ção pernambucana de 1817 ·cabe dentro da ob-
servação do escriptor italiano. 

Em Londres abriu-se logo discussão entre 
o Correio BraziMense, que alli defendia as as-
pirações liberaes de. reforma, e a legação0 de 
P ortugal sobre as causas do referido movimen-
to, cujas pr.imeiras noticias chegaram á Ingla-
fa:rra por via das Antilhas, a uma das quaes ar-
l'ihára o navfo inglez Rowenct. Este navio 
achava-se ancorado no por to do Recife a 6 de 
M:arço e foi dos primeiros para quem se. levan-
tou o embargo de sahida a começo decretado 
contra as embarcações estrangeiras. 

As noticias reproduzidas por Hippolyto 
J . da Costa no famoso periodi00 que redigia 
com tanta ind.ependencia - a acção do Cor-
1'l~io Braz.iliense foi immensa sobre o desenvol-
vimento da intellectualidade luso-bl'azileira-
dizia.rn que os motivos determinantes elo 
rompimento tinham sido o descontentamento 
das tropas por não receberem desde muito. seus 
soldos, nem disporem de outros meios de sub-
sistencia, e o desc·ontentamento do povo pelas 
contribuições e. conscripções exigidas pela 
guerra ele 1fontevidéo, que à nação brazileira 
via com untipnthin, mesmo porque se h'ª'tavã 

/ 
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do que Tólle.nare chamava conquistas · para 8€:-
gurança política, nã:o constituindo ainda o 
Brazil, si bem que officialmente já fosse um 
reino, unl. organismo político, portanto um to-
do moral, oom consciencia nacional e vaidade 
pa.triotica : 

O conde. de Palmella, que era o ministro 
de Portugal, respondia pelo T i?nes, em com-

- :municados assignados - Urn B1·azileirn, e que 
eram frequentes, porquanto o diplomata, cuja 
cultura era notoria e cuja mentalidade era cos-
mopolita, conhecia o poder da imprensa e. me-
dia o valor ela opinião no paiz ·onde se achava 
acreditado. Aliás assistia-lhe no caso razão 
bastante . No Norte elo, Brazil, affirmava elle. 
com verdade, :qão foi re~rutado um homem 
nem lançado um soldo de imposto para a cam-
panha do Sul, srndo as tropas alli empregadas 
compostas de v~teranos vindos de Portugal e 
pagos pelo Real Erario de Lisboa - o que era 
até em Portug~l motivo de serio descontenta-
mento- e de forças regionaes paulistas e rio· 
grandenses. Quando muito teria o Thesouro 
d·o Rio feito al15uns adiantamentos: a occupa-
ção de Montevfdéo, importando na cobrança 
da rec<;ita aduaneira d'esse porto de movimen-
to commercial, pei-mittiria porem dentro em 
breve, ao que se contava, fazer frente aos gas-
tos da expediç~o com os rendimentos locaes 
.C Oliveira Lima, ob. c'it.) 

Para a expedição de Cayenna, emprehen-
dida em despique da invasão de Portugal e 
que deu ao Brazil por alguns annos a posse da 
.Ç.tuy-ana Franc(,)Za7 restituiÇla ·na !>ªz geral d~ 



:Vienna sob pressão da Inglaterra e com a ga· 
rantia de uma compensação pela fixação dos 
limites do verdadeirn Oyapoc, é que Pernam-
lmco fôra mandado contribuir com mil homens. 
Só forneceu comtudo 300, não mostrando o go-
vernador Caetano Pinto grande afan no re-
crutamento, que era a forma pratica do serviço 
militar de linha, para o qual o alistamento d~ 
:voluntari·os corria sempre escasso. Então, como 
depois, o facto de se condemnar malfeitores . a 
assentarem praça aviltava a condição do sol-
dado. 

Como cada província provia separada-
mente as despezas da sua guarnição, Palmella 
concordava em que era possível o-ccorrerem 
atrazos nos pagamentos, mas não podia ser essa 
por certo a regra geral, apenas uma falta ac-
cidental e temporaria. E' mesmo difficil com-
prehender á primeira vista como podia isso 
succeder em Pernambuco, onde ao Erario não 
faltavam recursos, graças á economia elo capi-· 
tão general. Sómente admittindo o que ei·a 
voz geral, a saber, que Caet;mo Pinto timbra-
va em mandar mensalmente para o Rio 30 con-

. tos fortes, podemos deixar de admirar que o 
facto se desse . 

O encarregado de negocios da França no 
Brazil escrevia para o seu governo ( Officio de 
28 de Março de 1817, nos Does. cit.) que havia 
mais de um anno que. a guarnição de Pernam-
buco era mal paga e mal alimentada pelo · go-
verno provincial. Conforme ToHenare expli-
ca muitq bém, a condição do militar brazilei.ro 
~4~ tod:;i, ~lla dif..ficil: o sol.d9 ~ra; n@.guªdoi-
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o,s . soldadoB, quasi todos casados e con:i familia, 
uã.o_ podendo acl<licionar-lhe ganhos provenien-
tes de outros trabalhos . O desenvolvimento 
do Hio de J aneirn, desde que lá se installára ::i. 
<:ôrte, cleterrninára um farto augmento no con~ 
sumo de provisões de bocca; os fornecimentos 
para a güerra do . Sul eram repetidos e faziam 
encarecer todos os generns; finalmente a · esta~ 
çãQ de 1816 fôi·a muito secca no Norte, tor-
nando escassas as safras. · 

De tudo isto resultava, ·no dizer do I'epre-
sentante da França, que «avidos especuladores 
monopolizavam os carregamentos que chega-
va~ d.e fóra e os revendiam ao publico da ma-
neira ·a mais a1;bitraria, sendo geraes os clamo-
1·es e queixas contra o assambarcamenfo . » O 

' remeclio propqsto de dar ás tropas suas rações 
de pão ( sic) ~m dinheiro, !oi pe~r do que o 
mal ,_ p-orquanto se pretendia satisfazer sua 
subsistencia -aponando-lhes 16 soldos por cada 
sacco de fari1fha de mandioca, cujo preço no 
mercado era de 50 soldos (Does. cit . na Rev . 
do Inst. Arch.) A carne secca. estava valendo 
1$300 fortes ~ arroba . 

No seu cqmmunicado ao Times, Pa1mella, 
com a habilid~de diplomatica que o distinguia, 
referia-se aos favores cornmerciaes de que go-
savam os IngJ,ezes em virtude d·o ·tratado de 
1810, e ás corn::essões a que o governo britanni-
co obrigára o governo do Rio no assumpto do 
trafico negrei~~o, quando o Brazil ágricolà e po-
lítico se recu~ava a comprehender a possibili-
dade da lavo-qra e da riqueza sem e.scravos1 
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como constituindo provaveis motivo·s de recri-
u;jni:i,ção publica. . . 

Quanto a abusos administrativos de orclení 
geral é positivo. que existiam: metropole algu-
ma· européa se . acha porem isenta d '_este pecca-
do com relação ás suas colonias. Taes abusos 
tinham no emtanto diminuído por um effeitu 
reflexo do progresso dos tempos e do Brazil 
cm particular, pois a trasladação da côrtc ::>pe-
rira forçosamente .e como é notorio no sentido 
da expansão, do desafogo economico e da b.~ · 
nigniclacle do goYerno. Em Pernambuco jA 
vimos que a situação sob este ponto d.e vista 
era até privilegiada mercê da personalidade do 
~eu capitão general, a qual c-ontrastava com as 
ele alguns outros que Pereira da Silva, baru-
lhando dignidades musulrnauas, qualifica de 
<:pachás da Berberia» . · 

- Palmella tinha portanto a justiça do seu · 
lado quando escrevia ao Tinies que, em vez etc 
suspiçaz, e tyrannico, o governo do Brazil, 
«p9sto que absoh:ito, não é para melhor dizer 
senão uma auctoridade doce e paternal. Ter~o 
crimes ficad·o frequentes .. vezes impunes no . 
Brazil, mas nunca, e desafio qualquer · a citar·. 
um exemplo t)m ·contrario, a innocencia pon-
de com razão queixar-se da injustiça do .sobe-
rapo . da terra. Em toda· ·à extens.ão éFesta é 
antes facultada ·urna liberdade de pafavl'a tal 
que mais degenera em licença.» . 

Com e:Efeito, em Pernambuco, toda a gen· 
te, senão o governador, sabia da acthridade dàs 
lojas maçonicas e dús conciliabulos patriotices . 

. A conspiração urdia-se a um tempo em ségre-



do e ás escancaras. A militança andava indis-
ciplinada; o:fficiaes e clerigos trabalhavam de 
commum accordo para o mesmo fim; portu-
gtiezes e brazileiros eram assoberbados por 
iclenticas aspirações de liberdade: apenas os 
brazileiros tinham tomado rumo diverso e não 
se contentavam com menos do que independen-
cia e republica . Nos banquetes dos patriotas 
eram excluídos com emphase o pão e o vinho 
da velha Europa e servidas com ostentação fa-
rinha de mandioca e cachaça da terra. Com 
esta, segundo Tollenare, se erguiam os brindes 
contra a tyrannia real e contra o reino portu-
guez, e no dia 6 de Março, em casa do nego-
ciante francez, da qual · era frequentador, o 
J)adl"e João Ribeiro, para beber á liberdade do 
Brazii, recusáf a vinho do Porto e reclamára 
aguardente . 

Caetano Plinto percebia perfeitamente que 
em torno d'elle se agitavam todos esses ciumes 
nacionaes, todqs esses gravames economicos, to-
dos esses conffictos de ideaes e de interesses, 
mas. era do seu, feitio philosophar sobre o caso, 
desculpar a eff~rvescencia em vez de procurar 
abafal-a pela violencia, temendo e não sem 
acerto que a r ypressãó prematura fosse uma 
provocação co~'.ltraproducente. D 'ahi a phrase 
que lhe attrihµem: «Os mações divertem-se; 
nada farão ... r • » A longanimidade tem porem 
o seu li.mi te . · 
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· XXII 

A revolução ele 1710, o chamado 10 ele N 0~ 
vembro, foi a primeira manifestação aguda e 
collectiva do sentimento latente de antagonis-
n,o entre Portuguezes e Brazileiros, o primei-
ro brado ele nativismo. As reclamações na-
cionalistas dentro da lei já não constituíam no-
Yidade na metropole . No seculo XVII o pro-
curador ela Bahia requerera em Côrtes (1668) 
que aos naturaes do Brazil e lá domiciliados 
fossem exclusivamente attribuidas as vagas 
que se dessein nas ni,ilicias, nos officios de jus-
tiça e fazenda e nas dignidades ecclesiasticas, 
e a camara da Bahia protestára (1671) contra 
a prohibição imposta aos Brazileiros ele occu-
parem os lugares de dezembargadores da Rela-
ção alli de novo estabelecida (Oliveira Lima, 
Pernambiico, Smi desen/uolvúnento historico) . 

Da supplica e do protesto passaram de-
pressa os nacionaes ás violencias. Quando os 
olindenses entraram no Recife em 1710 para 
derrubarem o pelóurinho, padrão da dignida-
de nrnnicipal, lançaram um band·o tirando sob 
pena de morte os postos militares aos officiaes 
lla sc~dos cm ·P.ortugal. · Era a desforra das 
r .. rohibições . existentes, um desafio insolente 
atirado á auctoridade da metropole. Sobre es-
te caracter nacionalista da sedição não pode 
existir a menor duvida. Os escriptores que 
então ou hoje se teem occupado do assumpto, o 



teem porem tratado consoante suas preferen· 
cias pela nobreza ou pel_os mascates. 

Assim aconteceu, entre os coevos do movi-
rn.e!lto, com o padre Leitã.o, aproveitaido por 
P ernandes Gama nas suas JJf emorias historicas 
de Pernmnlnico (o Dr. Vicente Ferrer attri-
buc o trabalho do padre Leitão ao vigario ge-
ral Coutinho) e com o cinugião Manoel dos 
Santos nas suas Calamidades ele Pernanibiico 
(Tomo LIII da Rev. do Inst . H ist . do Rio de 
;j" aneiro), as quaes o Dr. Vicente Ferrer sup-
põe serem antes do padre Cypriano ,ela Silva, 
da congregação do Oratorio, tendo, no seu di-
zer, estes oratorianos ajU'dado os mascates no 
seu levantamento, podendo-se denominal-os os 
nuctores intellectuaes da reacção contra os 
olindenses. 1 

O Dr. Yicente Ferrer recentemente 
( Giierra dos mriscates, no Tomo esp. da Rev. 
elo Inst . H ist. do Rio de Janeiro, consagrado 
[tO primeiro Congresso de Historia Nacional) 
0 ha alguns annos o major Codeceira (Rev do 
I nst . Arch.) representaram as duas correntes 
discordantes . 'Parece ter razão o primeiro em 
pretender que se exaggerou a importancia pro-
priamente politica da sedição ele 1710. Em 
todo caso sua :flcição independente, que a teve 
em maior ou m~nor gráo, foi antes uma feição 
nclquirid:;i, do qi..w um traço espontaneo; mas 
tampouc'O foi um proposito deliberado, como 
o seria na revolução de 1817. Os olindenses 
estariam por c<:irto dispostos a pugnar pela se-
paração si lhes fosse recusado o perdão real 
pela sua insubqrclinação Escreve mesmo Mll-



niz ~Cavares que «elles não. haviam cessado ele 
respeitar a auctoridacle real.» 

Seu primeiro objectivo era porem - mais 
restricto: consistia em defender o exclusivis-
mo da sua corporação municipal e a integri-
dade dos pelouros, impedindo que, uma vez de 
posse do senado da camara, poclessem os mas-
cates -quer dizer os commerciantes elo Recife 
d 'css'arte pejorativamente tratados - dispor 
das arrematações dos contractos reaes . e taxar 
ao sabor dos seus interesses os preços dos ge-
nerns, encarecendo os que elles vendiam e bara-
teando os que compravain. Devedores como 
no geral eram os agricultores fidalgos dos seus 
1::xigentcs correspondentes no Recife, n 'uma 
quadra em .que a producção do assucar atraves-
sava severa crise pela grande concorrencia que 
ooffria, continuando os mesmos os habitos de 
prodigalidade elos senhores de engenho, só fa-
zia essa obrigação pendente acirrar a má von-
tade existente. Era um elos motivos da rebel-
lião contra os hollandezes que reapparecia, 
chocando a vaidade dos enricaclos com o des-
peito dos empobrecidos. 

Southey que, alem de ter tido documentos 
interessantes á sua disposição, possuía o ins-
b1cto do historiador, comprehcmclenclo melhor 
as cousas á distancia elo que outros ele perto, 
attribue na sua Historia do Brazil aos revolto-
sos de 1710 intuitos separatistas e republica-
nos, que fatalmente se deviam manifestar no 
decorrer dos acontecimentos quando os não ti-
·vessem orientado, por serem a consequencia lo-
gica de uma sublevação contra os poderes con-

. ' 



stituidos, desde o momento em que estes mos-
frarn favorecer urna das parcialidades. Ora o 
movimento de. 1710 comportou nas suas peri-
pecias phases distinctas, a ultima das quaes de 
franca perseguição á nobreza da terra, tanto 
por parte do novo governador, Felix José Ma-
chado, e dos seus acolytos judiciaes corno em 
Lisboa, onde o rigor com que se procedeu con-
tra os olindenses apoz a ultima devassa, em 
contradicção com a primitiva clemencia, parece 
indiçar que as faltas cornrnettidas eram 
maiores d:o que simples desabafos locacs, ainda 
que violentos pois que foram ao extremo de 
·destruir-se o foral regio elo Recife : 

A tão apregoada idéa da oligarchia vene-
ziana não deve ter sido urna lenda sem funda-
mento: a aristpcratica republica era o figurino 
egoísta que na;turalrnente occorreria á nobreza 
enfurecida . f\. maioria contentava-se de cer-
to com o clesforço tornado sobre os mascates, 
mas alguns sep1 duvida pensariam que a solu-
ção mais . radi~al seria a melhor : governar-se 
Pernambuco a si mesmo, sob a protecção de al-
guma potenci:;t forte visto que ainda se não 
experirnentára, a independencia de colonias 
americanas. A pn~ferencia pela suzerania 
franceza, pela qual se diz ter havido manifes-
fa ção, explica-ise com a guerra ela Successão en-
tão em andan1ento e em que Portugal estava 
arregimentado contra a França, d 'ahi resultan-
do mesmo os ataques de Duclerc e Duguay-
Trouin contra o Rio de Janeiro em 1710 e ... 
1711 (Oliveir~ Lima, ob. cit.) 
. Haveria pois base para accusação de alta 
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traição. .As consultas do Conselho Ultrama-
rino (Rev. elo Inst. Arch. n .º 41) .são confu-
sas e contradictorias quanto a informações. 
Nobres e mascates increpavam-se mutuamente 
de felonia e intrigavam desesperadamente em 
Lisboa, os portuguezes sobretudo, que encon-
travam mais facil acolhida--: O resultado foi a 
ordem de uma outra synclicancia: já a do dez-
embargador Christovam Soares Reymão, par-
cial segundo querem, fallava repetidas vezes na 
franqueza · e arrogancia com que os nobres pro-
_ clamavam seus planos demolidores, aquillo que 
Hocha Pitta trata mais simplesmente de iu-
solencias. . ,, ;,;) , ~ ~,.,;;,.;; "1<::-4 

A tendencia da côrte seria antes para usar 
ele clemencia, dada a consideração em que era 
tida a nobreza pernambucana - pouco mais de 
meio seculo se tinha passado desde a expulsão 
dos Holland(lzes, de que lhe cabia a principal 
gloria -e havia quem julgasse invenções do 
c·dio e da vingança as accusações formuladas 
contra a fidelidade, até. ahi insuspeita, dos 
ülindenses. .A nova devassa do ouvidor geral 
Bacalhau fez porem mudar quaesquer disposi-
ções benevolas : verdadeiras ou apaixonadas, 
suas conclusões levaram á prisão e deportação 
de onze patriotas. O castigo dava-lhes direito a 
este titulo . .A phrase do monsenhor Muniz 
~favares é profundamente verdadeira: guiava-
os «a vertigem do partido, e não o sincero amor 
da liberdade . » O odio entretanto os arrastava 
para a mesma meta que os doutrinarjos dé 
1817, inimigos . da «auctoridade real» que O!$ 
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insurgidos de 1710 «não haviam cessado de 
rnspeitar. » 

XXIII 

As idéas republica1w.s no Brazil são, pqdc 
dizer-se sem risco do incorrer cm inexactidão, 
0 resultado directo das suas sociedades secre-
tas, . algumas d 'ellas disfarçadas com o nome de 

. a.cc(,deniias, devendo englobar-se n 'essas insti-
tuições de caracter l'Ovolucionario as lojas ma-
ç-onicas, importadas do estrangeiro, rebentos de 
arvores euro11éas, ou meras creações originaes, 
americanas . A-s chamadas academias não 
eram portanto mais, como o tinham sido no se-
culo XVIII as bahianas, dos Esquecidos e dos 
Renascidos, o reflexo ou a imitação local das 
que tinham constituído a feição intellectual 
portugueza d~sde os fins do seculo XVII e vie-
ram a tornar-se predominantes no seculo im-
media to, qua11do o conde da Ericeil'a, prototy-
po elo erudito academic·o, amontoava na biblio-
theca do seu solar 43 volumes escl"iptos do seu 
punho e o duque de Lafões, um lettrado cos-
mopolita, e o abbadc Corrêa da Sena, um bo-
tanico notavel, fundavam a Academia Real das 
Sciencias de Lisboa 

A histori4' das academias recifenses é obs-
cura e faltam dados precisos para reconstituil-
a, coní.o seria :rnistér. Não se conhece melhor a 
tlo d<':nominaclp areopago de Itambé, de que 
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terinm derivado as academias Suassuna· e do 
;Paraizo e (~Ue se julga (Mario Melo, A maço-
naria no Bra::dl, Prioridade de Pernanibitco, 
Recife, 1909) haver sido creada antes de 1800 
sob a inspiração e direcção •do sabio Manoel de 
Arruda Carnara, que regressára ela Europa ao 
findar ·o seculo XVIII. 

A cultura espiritual, fructificando n 'um 
meio colonial que tendia a nacionalizar-se 
n'mna marcha agora acce1eracla, e n'uma epo-
cha de transform?-ção mental como era essa, 
nã.o podia deixar de conduzir as intelligencias 
á solução da independencia sob a forma demo-
cratica, que era a solução preconizada nas so-
c:iedades secretas elo Velho e do Novo Mundo, 
nas quaes, a par da liberdade, se ensinavam a 
igualdade e a fraternidade . O sr. Mario Melo 
recorda _a este proposito a phTase do deão Ber-
nardo Luiz Ferrefra Portugal, que . foi quem 
foz a entrega da nova bandeira aios revolucio-
mu·ios em armas : «Ü nosso Pai que está nos 
e:cus, creou livres todos os homens (A :Aiaçona-
r·ia. e a ·revolit.Çilo republfoa na de .1817, na R.ev. 
elo Inst'. Arch., vof. XV, n. º 79) . 

Nas sessões d' essas sociedades pernambu-
crrnas, que i·euniarn sacerdotes, elemento de il-
Justração e mais impregnado de nativismo po-
litico que do universalidade religiosa, medicos 
e outros cultores elas sciencias naturnes, e ca-
pitães-mórcs abastacl'Os e emproados, se eliscu:-
ii.am á luz dos novos principios de direito na-
tural os assumptos de política geral e as con-
dições pm'ticulares ela colonia, procurando-se 
c:ongraçar suas aspirações com os icléaes ela epo-
cb~. ToJlcnare conta q_1H~ na sua casa, 'arias 
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vezes na semana, se congregavam á tarde al-
guns conhecidos, entre elles o padre João Ri-
beiro, José Carlos Mayrink, que o Dr. Vicente 
Ferrer espirituosamente. chrismou de pai do 
«ad.hesismo nacional» porque serviu com todos 
os governos, e o clirector 1da alfandega, afim 
de palestrarem mais que tudo ·Sobre a transfor-
mação das idéas na França. · 

«Concordavamos-registra o viajante nas 
suas riotas - sobre o progresso das luzes entre 
os povos, sobre a caducidade de muitas das 
suas instituições, sobre o principio que faz 
emanar da propria nação a auctoridade de que 
estão revestidos os reis, sobre a impossibilidade 
de entravar o impulso que leva todos os povos 
a reverem os poderes dos seus magistrados, so-
bre a necessidade de dirigir este impulso para 
impedil-o de l~var a anarchia. » Caetano Pin-
to informado ª'estas conversas e das opiniões 
i1rofessadas pelo dono da casa, achava-as mo-
deradas e não lhes regateava mesmo o seu ap-
plauso, segundo mandou dizer a T'ollenarn 
quando á ultima hora entrou a receiar pertur-
bações da ordem.. 

O padre ~ oão Ribeiro disse n 'uma dessas 
reuniões que se podia por um momento ador-
mentar a liberÇlade, mas que esta tinha sempre 
c-· se.u despertar. Este . despertar soou em Per-
nambuco a 6 qe Março, buscando os responsa-
veis pelo movpnento inflam.mar e tornar de 
subito consciente o povo que todos convinham 
até ;:i.hi ser errf demasia «ignorante e inepto 
para comprehender outra cousa alem da obe-
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dfoncia passiva e. irreflectida .·» (Tollena1~e 
ob. cit.) 

O areopago de Itambé era uma sociedade 
sec1·eta política e maçonica no seu ei3pi:i:'ito, se-
não no rito, que lhe teria sido talvez posterior. 
De accordo com J\1anoel de A 1T1.Hla Camara tra-
balhavam, alem dos indica.dos pelo Dr. l\í. L . 
Machado na Introdncção á 2 .. ª edição d'esta 
Historia, seu irmão Francisco de ·Arruda Ca-
rnara, igualmente medico, e os irmãos Francis-
co de Paula, Luiz Francisco de -Paula e José 
Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquer·-
que, o prjmeiro cl'elJes senhor do · engenho 
Suassuna . Foram este·s trez irmãos . os. princi-
paes accusados de uma conspiração tendente a _ 
tornar Pernambuco independente debaixo da 
protecçã.o do Primeiro Consul Napoleão Bona-
parte. -

Passou-se isto em 1801. O padre J oa-
quim Dias Martins na sua obr"a -Os Ma-rtvres 
Pernarnbiica1ios, que é o manual por excellen-
eia elo Pernambuco revolucionario, conta que 
Prancisco de Paula e Luiz Francisco foram 
presos pôr denuncia contra elles havida, . e que 
o outro irmão, o qual se achava em Lisboa como 
Rgente e emissario da intr ígá, se ·salvou fugin-
do para Inglaterra. Um outro emissario, 
Franêisco de Paula de ..Albuquerque Montene-
,gró, devia ir aos E stados Unidos e ao Rio da 
Prata coín o obj-ecto de abrir relações conti-
nentaes á projectada republica protegida. 

· Si o negócio se abafou foi porque cotreu 
pata éste fim n:i.rüto dinheiro, e poderosos de-
viam ter sido os empenhos para livtar os indi-
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cados pelo que a camara municipal do Recife 
chamava a «horrorosa calumnia de um aJ.eivoso 
fanatico e baixo intrigante» (Officio de 17 de 
de Novembro de 1802). Reaolhido iucommu-
nj.cavel -á fortaleza das Cinco Pontas com sen-
tinella á vista, privado do cargo de comman-
dante do Cabo, sequestrados os sem'! bens, re-
buscadas as malas elo cor:r;-eio do Reino á busca 
de uovos indícios, foi o «coronel Srn-1 ssnna» -
e com maioria de razão seu irmão --solto por 
falta de provas depois ele quatro annos quasi e 
restituído ao goso das suas propriedades; hon-
ras e prerogativas, determinando a ordem re-
gia~ sem mais explicações, que se li:mçasse per-
petuo silencio sobre a denuncia. · (Perc.irn da 
Costa, Dice. cit. ) 

_ Como se vr,io a estabelecer su~ innocern~ia, 
nao consta do µocmuento. Francisco de P a1.1 -· 
Ia, a quem o o+ficio da camara do Recife qua-
lificava, quany.o preso, de «illustre . de nasc5-
rne:Q.to e abast~do de bens», era em 1804 capi-
tão de ordena11ças da freguezia de Jaboatão ; 
no,mesmo annq cavalleiro ele Christo, pela con-
tribuição de ciµco contos para as despezas ex-
traordinarias 40 Estado; em 1805 capitão-môr 

. de Olinda e em 18_08 fidalgo cava.lleiro ela Casa 
Heal. 

Dissolvido por este facto e ta.mhism pela 
aus_encia de Arruda Camara o areopago, Fran-
cisco de Paula deu, ao que parece no mrno 
nrnsmo da sua libertação, a melhor prova de 
que não abandpnára os seus ideaes, fundando 
no seu engenhp uma acadenM'.a no intuito de 

,_1tã~?, dei~_?-!' . 9'ri.~ ._ ~~. c~ispersa;~~c:i:1 ?S es:f orç~s li-



bern·es . Foi essa de facto uma eschola (lemo.., 
cra.tica onde, na phrase do padre Martins, 
<~adeptos e aprendizes, não só .da provincia e 
nac~onaes mas ainda estrangeiros achavam luz, 
<lgasalho e subsidios. » 

Por esse tempo já a maçonaria fôra trans-
J:.ilantada para o Brazil. Pereira da Costa (Ar-
chi?.10 Maçonico) Dezembro de 1910) fixa o 
anuo de 1801 como a data d.a sua introducção 
por meio de varias lojas abertas no Recife, 
donde teria a propaganda irradiado para o in-
terior, vindo a constituir-se na Bahia o pri--. 
meiro Grande Oriente ou Governo Supremo, 
forniado por irmãos iniciados na Europa e já 
figurando na hierarchia maçonica, na qual era 
abundante a clerezia. (No seu est. cit. o sr .. 
Mario Melo reproduz o rol dos padres mações 
d'aquclla epocha). Esse Grande Oriente visa-
va a ser um centro de acção anti-tyrannica, 
mas o seu caracter era portuguez. A desgra-
çada missão do padre Roma a São / Salvador 
c1.emonstraria no emtanto que officinas das 
duas pl'Ovincias trabalhavam de harmonia 
n'outro sentido, anti-lusitano. 

Segundo . Pereira da Costa, a installação 
na Bahia do Grande Oriente foi immediata-
mente precedida pelo estabelecimento da loja 
Virtude e Razão, para a abertura da qual dá o 
sr. l\fario Melo a data de 5 de Julho de 1802, 
fundando-se em 1803 no Rio de Janeiro as lo-
jas Reiinião, Constancia e Philanthropia. Do-
mingos José Martins já encontrou pois desbra-
vado o cam inho quando, tendo conhecido em 
LO'ndres. Minmda e sido püJ' este instri.tido .d~ 



muitu p_al'ticularidade da i·evoluç.ão an1üricn.:rrn, 
Yf'io lia intonç?ío de estreitar. os Ia~~os entre as 
r,fficinas do Velho e do ·Novo Mundo e rea1i-
zar sob a inspiração commum o programma da 
libertação das colonias ibericas em consequen-
cja da «abolição da tyrannia dos reis e da al-
forria dos povos . » 

A.reopago e academias eram coneBg1Iinte-
niente verdadeiros pseudonymos, um manto de 
tonalidade classica @b que se abrigavam in~ 
tuitos modernos; levados a effeito cin sigillo 
corno o eram os processos da Inquisição, a ini-
miga moribunda da Maçonaria triumphante. 
Os rigores ·da policia contemporanea faziam ne-
cessaría toda a cautela: a revolução pernambu-
cana só estalou porque O·S processos de tole-
rancia do capit;ã.o-gerieral Caetano Pinto per-
mittil'am um preparo que tornou possivel a se-
úição ao primf iro embate das correntes op-
postas. 

No dizer do padre Martins, foi ·a acade-
mia Suassuna quem mais influio para ser tran-
sferida para o ~~eci:fe a cadeira de desenho oc-
cupada no seminario de Olinda pelo padre 
;João Ribeiro, iniciado nos «mysterios da de-
mocracia .» Isto perrnittiu que lhe fosse con-
fiada a administração do hospital São João de 
Deus, arinexo á igreja de Nossa Senhora do 

. P~raiso, edifícios ambos levantados em 1686 
pelo mestre de Qampo D. João de Souza, tendo 
este e sua mulher, D'. Ignez Barreto de Albu-
quei·que, doado 1=lous annos antes o terreno pre-
ciso. No salãq principal do ·hospital, trans-
!ormado · em bipliotheca, ·entrou ·a funcciona~· 
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nm.a outra ac:.adernia sob a proteóção do Jl10 1''" 
g·11 do <lo Ca bo 1 Francisco Paes Bari;eto, mais 
ta:eJe marquez do Hccife ( 1779-1848); · cujos 
antepassados tinham construido aquelle mes-
mo estabelecimento de beneficeneia do c1ual 
era elle 1wovedor por direito de successão, ze-
lando-o desvcladamente até morre:r, quru1do 
passou para a gerencia da Santa Casa da M.i'" 
sericordia . 

O . morgado do · Cabo, que seria depois mrt 
dos esteios do irnperio constitucional, nutria 
então sentimentos republicanos. A propâgan-
da. entrou assim a generalizar-se extendendo-
sc nomeadamente ao Cabo, onde o morgado era 
capitão-mór; a Olinda, ol;de em 1815 veio as-
sistir como ouvidor Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrada, o qual fundou em sua casa uma <mni-
Yersidade» democratica e CODVerteu-se eJle 
]Jroprio n 'uma «academia ambulante» ( expres-
sões do padre Dias Martins), · alliciando e ini-
c: iando prosélytos, como tamberil · o fazia José 
Luiz ·de Mendonça, o advogado mais concei-
tuado do fôro pernambucano e espirito que · a 
cultura jurídica tornava pouco fanatico; a 
lguarassú, cujo capitão-mór, Francisco Xavier 
de Moraes Cavalcanti, conhecido pêlo seu 
fausto e hospitalidade, creou uma «officina» 
filial das academias, onde costumava ir pero-
l'ar Antonio Carlo's ·e onde o grito de niorram 
·os marinheiros .se proferia sem reserva. N 'esta 
villa o cirurgião Vicente Ferreira dos Guima-
rães ·Peixoto abriu em sua casa uma «escho~ 
la» secreta que em 1821 reinstallou como loja, 
~·ando-lhe o titulo de Seis de Margo de 1817." . 
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No Recife mesmo as duas principaes Jojas 
rnaçonicas, que vieram a f unccionar cm 1814, 
cle}Jois ela chegada da E uropa dos seus respec-
tivos fundadores, os negociantes Antonio Gon-
çalves da Cruz ( Cabugá) e Domingos J Oiilé 
:Martins, foram a P ern.mnbiico do Oriente e a 
Pernambu,co do Occidente . Citam-se ainda a 
Guab:mos i11i e a Restam·ctção e Patriotú·mo, 
sommtmdo assim as quatro a que se reporta 
Muniz Tavares, secretario da academia do Pa-
raiSo. A' natureza r epublicana da ultima re-
fere-se Armitage na sua Ri:storia do B razü 
( trad. port. , Rio de Janeiro 1837) . 

Domingos José Martins era um mação de. 
prestigio internacional pelas extensas relações 
que contava, mesmo porque sua actividade 
<:onimercial abraçára, aliás sem grandes resul-
tados pecuniartos, varios paizes. Seu plano 
favorito era aJliproximar o mais possivel entre 
8i as lojas bra2íileiras e i·elacional-as bem com 
aE estrangeiras1 c0mbinando-se assim os esfor-
ços de todas parra o fito grandioso da emanci-
pação política çlo mundo. ·N'este intuito foi 
pessoalmente acreditar junto ao Grande Ori-
ente da Bahia o seu futuro collega de governo 
provisorio Dontingos Theotonio Jorge Martins 
Pessoa, emqua:µto o coronel Suassuna seguia 
para o norte · - rParahyba, Rio Grande e Cea-
rá -por onde ftS lojas maçonicas se iam alas-
trando. 

E' muito provavel que a maçonaria na-
cional tenha sqmente assumido mais definiti-
vamente este c~racter depois .da acção interna-
p~o:r;ial de Domingos Martins e de Qruz Cab~· 
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gá. As primitivas sociedades secretas -areo-
pago, academias, universidades, officinas, etc 
-;eram certamente centros bra.zileiros: as lojas 
propriamente maçonicas tinham sido, pelo con-
trario, de origem portugueza. Installada por 
portuguezes foi a loja bahiana Virtude e Ra-
zão, do rito francez, que ·se subdividiu e foi o 
nucJeo do Grande Oriente do BraziJ, ao qual 
era subordinada, como escreve o auctor d 'esta 
Historia1 a grande loja provincial de Pernam-
buco que dirigia as quatro apontadas. 

As trez lojas do Rio ele Janeiro ele que se 
fez menção formn auctorizadas pelo Grande 
Oriente Luzitano, ao qual estavam filiadas, 
sendo porem curto o seu vôo por terem sido de-
mmciadas ao conde dos Arcos, vice-rei antes 
(]a. chegada do. Príncipe Regente. Perseg11idas 
pelo representante da auctoridade regia, no ex-
ercício dos seus deveres, tiveram de fechar, 
mas continuou vivaz a idéa, mesmo porque a 
perseg11ição rara.mente consegue entibiar os 
c.nthusia&mos, antes os estimula. Em 1815, 
sob o rcgimen da côrte, era installada a loja 
Com11iercio e Artes que mais tarde, em 1821, 
1111S vesperas da independencia, se subdividiu 
cm trez - Cmnmercio e Artes, União e T,rwn-
qw:ll·idade e Esperança de Nideroh:lJ para · a 
organizarão do Grande Oriente do Brazil (Ma-
noel J oaquirn de Menezes, E xpos,ição histo-
rica da J.1{ açonaria, 110 Bra.zil . ) 

Depois da revoluçã.o pernambucana cessou 
o systema ele tolerancia nsado com as socieda-
des secretas -· si tolerancia se pode chamar 
uma.. rclat~_ya negligencia -. . e entraram el1as a 
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ser vigiacias de perto e dissolvidas, creando-se 
:no Rio, par a punição dos culpados, um juizo 
da Inconfidcncia. Conta Antonio de Menezes 
V a.sconccllos Drummond, nas annotações á sua. 
propria bjographia publicada n'um dicciona-
r]o francez de contemporaneos (A-nnaes d: ! 
Bi'.bl. Nac . do Rio de Janeiro, vol. XII), <JlW 

na especie c1e .'foJT o r produzido por esse a8RO-
mo de viole.J'.1 cia da parte de governo tão pater-
nnl, muitos mações entenderam denunciar-se· a 
si mesmos, ei1tre elJes o conde de .Paraty, ca-
marista e valido elo R.ei. O castig-o que o mo-
narcha lhe infligiu foi jocoso e prova a sua 
honhomia: mandou-o entr ar para a Ordem 
'Ccrceira de São Francisco da Penjtencia e 
ronservar-se no Paço durante todo o dia do ju-
ramento c'om tj habito de irmão. O marquez 
fle Angeja, outr o mação confesso, resgatou sua 
falta entregan40 toda a nrata da sua casa para 
servit as nece~~üdacles do JJ}stado . 

Como se ·vê, aristocratas portuguezes fa-
ziam narte das sociedades secretas do tempo. 
/\.. ma-c;onaria 1ciode nas suas varias ramifica-
ções visar a fi11s po1iticos diversos~ e não ti-
nham certamenie identico obiectivo os mações 
T)QJ'tuguezes r braziJeiros afóra o idéal com-
mum de liberffade humana. Agora l'nesmo, na 
T)érturbação dos espiritos produzida pela con-
ila.gração européa, vemos · a maçonaria portu-
gueza, corrnive:nte hontem com a abofü~ão da 
rnona.rchia e a 13uppressão violenfa. do soberano, 
ser eminentemente franceza nos seus senti-
mentos, a.o pas,'ilo que a maç-onaria hespan.hola 
dei:x:ou de faz~r alarde de republicanismo é 
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. 
parte d'ella até se mostra germanophila, tal 
qual o elemento catholico. 

A maçonaria tanto em Portugal como no 
Brazil tinha por objecto primordial o que o pa 
dre Dias Martins chama «iniciar proselytos 
nos segredos da liberdade» e, segundo o mes-
mo auctor, outro fim não teve a ida do padre 
João Ribeiro a Lisboa senão «apertar os laços 
suassunais», isto é, estreitar as relações da aca-
clemia do el!genho Suassuna com o centro ma-
çonico. lusitano. No dizer do sr. Pereira da 
Costa (A ll:f açonaria em Pernanibiico) aquelle 
sacerdote, o padre .1'11guelinho (Miguel J oa-
quim de .Almeida Castro), lente tampem do se-
minario de Olinda, e o padre Luiz .T osé Ca-
valcanti Lins, vigaI"io de Santo Antonio do Re-
cife, foram iniciados mações em Lisboa em 
1807, tornand.o-:se membros conspícuos da loja 
qne com intuitos puramente políticos se fun-
dou em Pernambuco em 1809. 

A certa distancia bifurcou-se o caminho 
percorrido pelas duas maçonarias, cada qual 
tratando de organizar em seu proveito a liber-
dade, uma pela imp]antação de um regimen de 
facto democratico sob o seu ouropel -a expres-
são pertence ao · monsenhor Muniz Tavares -
de realeza constitucional, a outra pela procla-
mação previa da independencia politica. O 
facto do anno de 1817 ser tambem o anno da 
conspiração portugueza de Gomes Freire, 
grão-mestre da maçonaria luzitana, parece in-
d.icar que não .cessára entre EJ,mbas a intelligen-
cia. 'Jla ·quem diga, ·e houve então ·quem ··pePr-
sàss'e qlie, apezar dos maçõ.es p:artµgu:~ ~®.-
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darem excluido.s do melhor elos sigiUos elas lo-
jas bra,zileiras, tramando-se a alliança nacional 
na ignorancia dos adeptos locaes europeus, ex-
istia concerto para um movimento sedicioso 
nos dous reinos, tendo por primeiro object:i.vo 
forçar Dom João a regressar para Lisboa. 

Os Portuguezes reclamavam o seu Rei e as 
suas regalias de metropoJe, e os mações tanto 
quanto os corcundas queriam ter o monarcha á 
mão para o fazerem um titere, consoante suas 
respectivas preferencias. Os Brazileiros ti-
nham toda a vantagem em afastar o obstaculo 
principal á separação do seu paiz, almejando a 
maçonaria nacional formar uma patria antes 
de poder pensar em sacrificar esta noção par-
ticuJar em pról elo maior, do universal idéal 
humano._ · 

XXIV 

Segundo o D:r . M . L. Maohado, Qhama-va-
se Roberto Francisco Cabral este alferes. 

xxv 

Manoel de C11rYali,i,p Medeiros era o nome 
d 'este negociante abastado. (Nota XI do Dr. 
M. L . Machado , ) . 
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XXVI 

Natural do Rio de Janeiro, servira como 
juiz de fóra em Azeitão (Portugal) e no Cea-
rá. Segundo o auctor das Re1.J•olucções, sem-
pre mal disposto para com os Brazileiros, mes-
mo que não fossem revolucionarios - o que 
duplica o valor dos seus elogios - «era um ho-
mem loquacissimo com presu..'TI.pções de sabio; 
altamente c:redulo até degenerar em leviano; 
mas leal, fiel e honrado; amante dos livros, de 
sua mulher e familia.» 

XX VII 

Dos heroes da revolução é Domingos José 
Martins aquelle cujo caracter mais se presta a 
ser discutido. FoQi com certeza o mais audaz 
dos civis, mas ao mesmo tempo era o mais cal-
culista de todos os insurgentes. Natural do 
Espírito Santo, iniciou na Bahia sua vida com-
mercial que o levou até Londres, onde nego-
ciou e quebrou, diziam seus inimigos que frau-
dulentamente. No Ceará, para onde se reti-
rou, ganhou na alta do algodão alguns modes-
tos capitaes com que se mudou para o Recife, 
soccorrendo-se da agricultura para ai.igmental' 
seus :rroveutos, 



Adquirira na E~lropa certo traqrn;jo mun-
dano e amplas relações maçonicas. Ambicioso 
de riqueza e de posição, seu primeiro cuidado, 
deP'ois da revolução, foi induzir o rico negoci-
ante, Bénto · José da Costa, a conceder-lhe a 
mão de sua filha, que lhe havia antes recusado . 
Para isto diz Tollenare que recorreu á amea-
<;a . Conseguira facilmente impor-se no meio 
pernambucano pelo seu ar · estrangeirado e pe-
las suas manobras secretas . O citado viajante 
francez, que lhe votava grande autipathia -
correspoDdida pelo motiv·o, seguhdo conta, de 
haver recusado o seu brigue Felicité para ir 
buscar farinha de trigo nos Estados Unidos -
ialla do seu tom doutoral, da empàfia com que 
se dava por entendido em política . e adminis-
traçã.o inglezas, dp sua mediocridade enfatuada. 

Descontado o elemento pessoal que existe 
n 'essa critica e que lhe fornece o seu tom exag-
gerado, o que fie~ é bastante para, de accordo 
com outras informações e a mera suggestão 
dos acontecimentos, reconstituir o seu typo 
feito de verbosid.ade metaphysica, de «affabi:-
lidade protectora», e de energia cobiçosa de 
mando e de fortu,na . Os serviços prestados á 
revolução por Dqmingos José Martins foram 
com tudo innegav~is e importantes. Antes do 
movimento era a sua . casa unia · d 'aquellas em 
que tinham ·lugar os jantares nativistas; ahi 
se congregavam · ,os officiaes brazileiros, aos 
quaes elle empr~stava dinheiro, quando se 
achavam ·em apuros financeiros, e prégava li-
berdade · a propo~ito -de tudo; 110 momento . da 
s.ua :prisão, mostrou coragem,~ por oécasião do 



l,ev:m.'1te inanifostou sangue fri~ e üriCiativa; ·no 
desenlace l'evelou inguebrantavel firmeza de 
animo. Não era ce1'tame11te uma figura banal. 

X XVIII 

:Era naturnl do Recife e homem rico e vià-
jado, professando o mnior entlmsiasrn.o pelos 
principiós liberaes que aprendera na convivên-
cia franceza ,1 Vivia na rüa do Cabugá, d 'on-
de a sua alcunha, e possuía. um sitio no Man.:. 
guinho ; em ambas as residencias exercia pro-
fusa hospitalidade; convertendo-as em centros 
de conspiração, tanto mais perigoHos quanto 
eram ele caracter faustoso e generoso . Os Por-
tuguezes chamavam a sua casa da cidade «ca-
pella de baptizados maçonicos», n'ella enxer-
gando uma especie de templo revolucionario, 
decorada como era com retratos dos vultos mais 
·nota veis · da Revolução franceza e da Revolu-
ção americana, e encerrando uma escolhida bi-
bliotheca politico-democratica. 

Um dos primeiros, senão o primeiro apon-
tado como conspirador, quiz subtrahir-se ás 
perseguições, vendendo as propriedades e · reti-
rando-se para os Estados Unidos . Já era po-
rem-tarde: denunciado formalmente, ia ser 
preso quàndo rompeu o movimento, no qual to-
mou parte activa. Da sua missão diplomati-
ca aos Estados Unidos fallará mais adiante es-
ta Hislorfo. N;€lla foi seu secretario Domin-
·~os Malaquias de Aguiar Pires Ferreira ( 178& .. 



1859), mais tarde barão de Cimbres, filho de 
l~ID negociante. do Recife, alumno do seminario 
de Olinda e depois da Universidade de Coim-
bra, onde cursou mathematicas até que, quan-
do foi da invasão franceza, t.eve de voltar para 
Pernambuco, d 'onde partiu em 1811 para In-
glaterra. 

O seu conhecimento do idioma inglez de-
t~rminou sua escolha para acompanhar o 
E";missario dos rebeldes. Domingos Malaquias 
tra_balhára na lavoura e na administração e 
adheriu ao movimento republicano, que certa-
mente não ignoraria, pois que Cruz Cabugá 
não excluira do segredo da revolução senão os 
mações europeus. Dos Estaidos Unidos, onde 
permaneceu um anno, voltou á Europa, estu-
dando sciencias naturaes em Paris. Em 1820 
a.chava-se a sah'o na sua província natal, ten-
do de certo sido favorecido por influencias de 
família . Depu,tado ás Côrtes de Lisboa em 
1821, exerceu durante o Imperio varios cargos 
publicas, tendo sido inspector da alfandega, 
.deputado geral e presidente interino de Per~ 
nambuco. 

Cruz Cabu~á, condemnado á morte á reve-
lia e com os ben~ confiscados, só voltou ao Bra" 
zil em 1826, PéYra de novo regressar para os 
Estados Unidos. na· qualidade de consul geral 
do Imperio (Pereira da Costa, Dice. cit.) 

No dizer de muitos -certament.e não dos 
S<:~us inimigos, -- Cruz Cabugá vendera seus 
l:ens não tanto para escapar á sorte que o es-
perava, como para pagar dividas que o estavam 
y~xandQ .. Em spa casa jogava-se forte, e Cru~ 
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Cabugá não tinha sem duvida o talento de ga·· 
nhar sempre. José Carlos Mayrink escreveu 
na sua ExpoS'ição, em contradicção com o que 
affirma Muniz Tavares acerca do passaporte 
concedido a Cruz Ca.bugá para seguir para 
Nova York, que tal passaporte lhe foi negado 
e até por elle mesmo, secretario do governador, 
a quem dera aviso que Cruz Cabugá, uma vez 
vendidas suas propriedades, queria partir 
µara Lisboa sem honrar seus compromissos . 
No seu dizer, era para escapar a estes e não 
para os saldar, que realizára tal operação . 
_ O marechal .José Roberto, q:ue foi encarre-

gado de prendel-o, era seu amigo intimo. Cruz 
Cabugá era de côr (P.a.peis da collecção Ourem, 
no Inst. Hist. do Rio de Janeiro), mas não 
obstante esta circumstancia, em sua casa se 
reunia gente da melhor, a quem elle attrahia 
pela sua affabilidade e trato agradavel. 

Antes de despachal-o para os Estados Uni-
dos, com instrucções dadas por Domingos José 
Martins, a revolução o fizera presidente do 
Era.rio, cargo que por assim dizer nã9 occupou, 
porquanto sua missão diplomatica foi resolvida 
a 11 de Março, ao mesmo tempo que Hippolyto 
.José da Costa era encarregado da representa-
ção em Londres, a qual recusou, e Felix ,José 
Tavares de. Lima era mandado à Buenos Ay-
res· .para pôr-se d.e accordo com os revoltosos 
do Prata. , 

Cruz Cabugá foi feito cavalleiro do Cru..: 
zeiro a 1 . º de Dezembro de 1822. Em 1831, 
quando o governo da Regencia effectuou alte-
rações na :representação exterior do paiz, foi 
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elle nomeado encarregado de negocios e. consul 
geral na Bolivia. O Imperío brazileiro dese-
java entrar em negociações com as republicas 
·dsinhas sobre as questões de limites e de nave-
gação fluvial, no intuito de facilitar as com-
municações nacionaes com Matto Grosso, e em 
·vfata d 'isso, em Junho daquelle. anno, urgia o 
nomeado para seguir para seu posto, recom-
menâando-lhe que. fixasse o prazo .da sua par-
tida. · Cruz Cabugá embarcou e foi muito bem 
recebido pelo marechal Santa Cruz, em Chu-
quisaoa, onde falleceu em começo de. 1833. 

O governo boliviano mandou . prestar-lhe 
todas as honras funebres e testemunhou ao go-
verno imperial o seu sentimento. «Da nossa 

, parte -escreve o Relatorio do Ministerio dos 
Negocios Estrangeiros de 1834, firrn.ado por 
Aureliano CouFnho (Sepetiba) -tivemos de 
agradecer tão nobre e digno procedimento.» 

XX.IX 

Escreve o Dr. Maximiano Lopes :M:acha--
.do, na sua nota XII, que o brigadeiro PeT'es 
Campello assistiu, pelo contrario, ao conselho, 
dando como provas da sua asserção o officio 
de Caetano Pinto de 9 ele Abril de 1817, a car-
ta do Dr. João Lopes Cardoso . Machado; ·pu,.. 
blicada nos M artyrés P ernmnb1.lCrJ;1ios ) a J 'liJ>w 
tifiocição ele Ge,rvasip iPir.es ..Renéifa (g;ue ,o 
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mesmo Dr. M:. L. Machado dizia possuir no 
original) e o depoimento prestado na devassa 
principal pelo i·cferido brigadeiro. O que se 
affirma porem é que, tendo sido p rnposto que 
o~~ conjurados fossem chamados á sala do con-
selho de guerra e a hi assasinados, CarnpelJo e 
o m~rechal José Roberto Pereira cb Silva opi-
naram contra, entendendo que deviam elles 
scl' presos e i·emettidos para o Rio de Janeiro. 
Bste foi o voto que prevalecm1, «depois de gran-
de rel uctancia e rctü·ada ele J osó Pores.» (No-
ta XVI de 11.'f. L . Machado) . 

O auctor das Reuol,ncções babuja o pri-
meiro ajudante ele ordens do governador -
Camp ello accurnulava estas funcções com as 
de commandante da fortaleza do Br um -mas 
trata menos mal o marechal José Roberto, ins-
pcctor dos mihcíanos, de quem diz ser «milita l' 
sexagenaúo, envelhecido nas guarnições : ho-
mem franco, leal, bom pai, bom esposo, escravo 
de sua palavrn, officioso em excesso, 'de mui-
tos annos dedicado a servir os seus amigos, 110-
rnem emfim, em qnem, excepto as militares, se 
achavam todas as virtudes, ainda que borrifa-
das com grande dose ele cynismo: mas o pu-
blico lhe perdo<:nia, e o applaudia .» 

xxx 

Domingos Thcotonio J orge 1\!Jartins Pes-
soa era ele boa únnil:ia e recebera instrucçã.o 
rnil:ifa1· mts au1a s do regimento onde sentúra 

~ . . .. .. ... .. ~· .-- . •. ·J ' •. ~· • 
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praça, qnc era o de artilharia. Capitão desdr, 
18147 Cacbno Pinto acabaYa ele desigual-o 
para irispcdor do Trem Real (Arncnal do 
Guerra). :Muito ligado a Domingos l\fartins, 
a quem em 1815 acompanhou á Bahia, seguio 
~ó até o R.io na rnjssão de apertar os laços com 
os irmãos maçonicos, ficando assente o plano 
da futura sublevação n 'un1a occasião opportu-
na . Tambem onta bolon rel?-Ções para este 

. fim com gente da Parahyba . 
J osé de Barros Lima era official de mui-

to mais :i1da.clc, de certo quasi sexagenario, pois 
qu e em 1783 já era alferes porta-bandeira. Es-
tudando depois d'isso rnathcmaticas em Lisboa, 
entrou, em 1801, para o regimento de artilha-
ria, quando este se organizou. Era homem des-
temido o apaixo'na.do, pelo que o chamavam o 
Leão Coroado. O t enente José Mariano ele 
Albuquerque era, seu genro . 

Pedro da S.ilva P edrnso era um mestiço 
valente, que subira de soldado a capitão. D 'es-
tcs trez foi o unico que csca.pou ao snpplicio, 
apezar de ter sido o assassino do ajudante ele 
ordens do gover:q.aclor, AJe-:x:::rndre Thomaz . Ex-
cluido por este facto da amnistia concedida 
em 1821 aos pre$os politicos da Bahia, teve or-
dem ·de desterro para a Inclia Portugueza, mas 
foi afinal perdoado pelas Côrtes quando já se 
achava em Lisboa . De regresso a Pern ambu-
w serviu a causa da Independencia, subiu a 
tenente-coronel, foi governador das armas, tor-
nou-se por al gu-qs momentos heroe de pronuu-
ciamento1 combateu a revolução de 1824 e re-
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tii"ou-se par a o Rio de Jane.iro, onde veio a 
fallecer idoso e descançado . 

Manoel de Souza Teixeira foi de todos os 
c:itados o mais afortunado. Preso, voltou ao 
seu posto depois de amnistiado pelas Côrtes, 
rcformon-se em 1830 e entrou na poJitica, sen-
do presidente ele Pe1·'lrn111buco, escolhido em 
1861 senador do Irnpcrio e agraciado com o 
titulo de barão de Capibaribe . (Pereira da 
Costa, Dice. cit.) 

XXXI 

tT oão do liiego Dantas Monte.iro ( 177 4-
1824) era l"ecifcnse. No decorrer da reí'o!u<;ifo 
foi mandado com um reforço de 100 homcn:-i 
para Tamandaré, mas, encontrando hostilicb-
cle pelo caminho, fortificou-se na Barra Grnn-
cle, onde o assaltou o suborno, ao qual é cor-
rente que soube resistir apezm· de .se achar iso-
lado e de ser o tentador seu propl'io sogro, um 
ê.\bastado negociante portuguez, para tal fim 
aucün·izado pelo almirante Hodrigo Lobo, com-
ll!anc.lantc do bloqueio . li'ignrou nos -comba-
tes de Utinga e Pindoha e, retirando-se pm:a o 
Recife, cahiu nas mãos dos legalistas . l!'ez par-
te elos deportados para a Bahia, onde esteve 
encarcerado até 1821, sendo então amnistiado 
e 'nomeado commanda.nte militar de Serinhaem. 
No anuo immcdiato era promoYiclo a capitão, 
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posto em que se reformou, · fo 1lecencl0 pou :'.:> 
tempo depois. (P.ereira da Costa, Dice. cit ·) 

N·o seu processo (Mss . da Bibl. N ac . ) de-
poz comtudo o alferes Costa 1\fonteiro que, des-
tacado para o sul a 14 de Abril com o ajudante 
João elo Rego, sob pena ele ser considerado 
traidor á patria, logo que chegaram á ermida 
da Piedade, o ajudante disse-lhe que estavam 
enganados pelos rebeldes, e perguntou-lhe si 
queria seguir suas ordens e defenderem a cau-
sa de S . ~{. Respondeu-lhe o alferes que sim, 
pois era vassallo fiel. Rego mostrou-lhe en-
tão urna carta do um Baptista, das Alagôas, 
convidando-o para lá ir levantar as bandeiras 
reacs. Ao chegar a Serinhaem já encontrara 
manifestRdO pela legalidade O respectivo capi-
tão-111Ól', que ent~·etanto não respondeu á carta 
do ajudante Rego, na qual dizia este ir pedir 
ao governo provi,sorio munições de bocca e de 
guerra afim de so unir a elle . Os commandan-
tes de I pojuca responderam logo no sentido 
da legalidade. A junta, talvez suspeitosa, 

, mandou 50 homens 9-l'rnados, quando ordenou 
ao ajudante Rego que voltasse para o Enge-
11ho Velho do Cabo. O alferes Monteiro, ven-
do de~ertar diariamente soldados e o capitií.o 
mór Paula nã.o deitar escoltas para os prender, 
~:nimou-se tambep1~ segundo declarou, a deser-
tar, na impossibtJidade do passarem ambos, 
como planejavam, para as Alagôas, indo refu-
giar-se na casa dri seus pais em Afogados· Não 
se pode porem dar inteiro credito q, esses tes-
temunhos arrancados ao medo, que . formigam 
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JJ 'esta devassa como cm qüalqucr grande pro-
cesso político~ 

X XXII 

Antonio José V ictoriano de Almeida e Ai-
buquerque, filho de um homem conhecido pelos 
seus gostos litterarios; pai~ticularmente pela sua 
Yeia poetica (Ma.11ocl Caetano de Almeida e Al-
]Jnquerque), e noto pela mãi do auctor· cl~i N obi-
Z.Z:archia Pernambucanci (Antonio José Victo-
riano Borges da Fonseca), foi cadete do regi-
mento de linha ele Olinda e logo segundq te-
nente do regimento de artilharia. Tomou par-
te como officia.l voluntario na expedição de 
Cayenna e ahi ficou de gua1·nição até a resti-
tuição ela Guyana Franceza. R.egressou já 
capitão e conhecido pelo seu valor e constancia. 
Ligado á conspiração corno membro das socie-
dades secretas que a m•diram, enti1ou na lucta, 
commandanclo a artilharia rebelde nos comba-
tes de Utinga e Ipojuca. N'este ultimo dei-
xou-se cahir prisioneiro e foi assim levado 
para a Bahia, onde, depois da amnistia, se es-
tabeleceu, sendo nomeado cornmandante da for-
taleza da Barra. Voltou para Pernambuco 
em 1831, por occasiiio da guerra dos Cabanos, 
pelejando do lado do -governo e commandando 
depois a fortaleza do Brum. 

O fim da sua vida -morreu em 1843 -foi 
pouco :feliz: assaltado pela doença, e por varios 
contratempos, esquecido ou pouco apreciado 
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pelos governos, apenas chegou a tenente coro-
nel graduado e nem poude ir tomar conta elo 
commando das armas do Piauhy, cargo pai·a 
que fôra escolhido. (Pereira da Costa, JJ'icc. 
cit.) 

b pai ( 1753-1834), que era escrivão vi ta-
licio dos defuntos e ausentes, adheriu ao mo-
vimento revolucionario, do qual foi u~n dos va-
tes, empunhando a lyra para cantar a liberda-
de e recitando hymnos enthusiasticos por oc-
casião do juramento das bandeiras dos pahio-
tas. Veio por isso a ser companheiro do filho 
na prisão da Bahia, onde se lhe não apagou 
o estro. Antonio Joaquim de MBllo colligiu e 
publicou algumas, poucas, das suas producções, 
a ultima das quaes, composta antes de expirar, 
foi a Oração tini'versal do Christ,ianismo. 
(Biografias de algiins poetas e homens illiis-
tres da provinciçi de Perriambiico, Recife, 1856, 
vol. 1.) -

XX XIII 

A reYoluçiip não podia ter corrido intei-
ramente limpa de crimes desde o momento em 
que. se abriram p.s portas da cadeia aos facíno-
ras e se armaram de chuços e machados negros 
e mulatos, indistinctamente livres e ' escravos. 
As declarações dos capitães das quatro embar-
cações francezas sm·tas no porto do Recife -a 
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G ele 1\{arç:o havia umas dez embarcações es-
ti'aligeiras ahi ancoradas -· fornecem depoi-
mentos preciosos sobre o caracter e incidentes 
do rompimento. Essas declarações foram to-
rnadas nos portos de entrada na Françn por oc-
e:asião elo regresso dos navios . (Arch. do :Min. 
dos N eg . Estr. da França. para onde foram os 
papeis rernettidos pelo Min. da Marinha e 
Colonias). 

O capitão do La P erle confirma o que 
~rollenare aponta nas suas notas: que teve trez 
11omens da tripulação espingardeados e um 
<[Uarto muito mal fel'iclo (só- o não acabaram 
por verificarem que era francez, carregando-o 
rara o hospital) quando, com receio da pilha-
gem, trairnportava para bordo 17 a 18 mil 
francos em ouro . Era o dinheiro da venda a 
retalho, pois que muitos capitães de navio cos-
tumavam abrir loja ao chegarem, para dispo-
rem elas mercadorias que traziam . Tollenare 
r.screve que o seu patrició foi despojado d 'esse 
dinheiro; o capitão, no seu depoimento, não 
menciona o roubo, apenas o ataque . Pode ser 
que tivesse sido indemnizado pelo governo pro-
l'iso1'io porquanto este lhe 'Cleu, ao singrar 
a cmbarcaçã.o, trez marinheiros portuguezes 
éffi substituição dos trez frnncezes mortos no 
tumulto do primeiro dia - «testemunhando 
seu vivo pezar pela calamidade que me assal-
tára», ajunta o depoimento. 

O populacho armado perseguia especial-
mente os mw·in!w1:ros, isto é, os portuguezes, e 
ainda mais si eram marinheiros de profissão, 
pois se propalára que o intendente da marinha, 

.......... : .... .. 
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Candido ,J osfi de Siqueira, pretendia organizar 
a contra-revolução aproveitando os tripolan-
tes· elas embarcações portúguezas estacionadas 
no porto. Não faltou quem se valesse do en-
sejo para liquidar contas com aJgum inimigo 
ou satisfazer qualquer velha vingança, e entre 
aquella ralé haveria quem desse simplesmente 
fo]g'a aos seus instinctos bestiaes. ,_ 

Não se dou entretanto, como de resto faz 
observar r_rolleDare, assalto algum ás casas par-
ticulares, e das 50 ou 60 mortes que, segundo 
este Yiajante e tamhem segundo o capitão do 

.l~a .Perle, enlutaram o moviinento, quasi todas 
devem ter sido obra dos criminosos soltos . Na 
ulterior occupação do bairro do R.ecife pelos 
solda.elos de linha e milicianos não se passou 
morticínio igual ! 

Escreve ToHenare qu e no tumulto do dia 
(). de Ma1·ço qu qsi ni'i.o viu soldados do regi-
mento de infantaria do Recife e não se recorda 
de haver visto um só dos henriques . O regi-
mcEto ·do artilharia era, entre a sua officiali-
da<le, o mais ii11buiclo do espírito revoluciona-
ri o, e isto e:xplic?~ talvez que em Olinda tivesse 
sido tão prompto o golpe subversivo, sendo a 
sua população e.p1 graJ.1de parte composta de 
famiJias dos solc\ados d 'esse regimento. Men-
sageiros expedidps do quartel do Recife alli 
puzcram ünrnccliatamente guarnição e popula-
ça· em acção aos gritos de mata marinheiro. 
'Tal prompti dão, i·egistra o auctor das No tas 
do·minfraes , «me .induz a duvidar ela ('SponÜl·· 
nej clacle da r e-.;-ohlÇi'í.o, que muitos di.z0rn opera-
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da sem premeditação alguma.» Já sabemos que 
o não fôra. 

Na noite de 6 para 7 os insurgentes con-
solidaram suas posições, «mantendo boa guar-
da com fortes patrulhas» ; a 7 ainda se sabia de 
casa com receio; a 8 de Março, pelas informa-
çõ-es que recebera e comrnunicava elo Rio ide J a-
neiro o consul geral Maler ao duque de Riche-
lieu, ministro dos negocios estrangeiros da 
França, «a ordem e a tranquillid~de estavam 
perfeitamente restabelecidas no Recife. (Of-
ficio de 28 de Março de 1817, no Arch. do Min. 
dos Neg. Estr. ele França) Maler accrescentava 
ter lido uma carta de um negociante inglez, 
cscripta do Recife, a 9, dizendo «não se perce-
ber mais o menor vestígio da revolução e go-
sar-se alli da mais perfeita calma e seguran-
~a. » 

Quando o La Perle partiu, a 8 de Abril, 
os escravos, armados no começo ida nwolta, ti-
nham restituido as armas e retomado a ·sua 
canga: assim declarava o capitão no seu de-
poimento. 

XXXIV 

A revolução poderia ter sido debellada 
sem difficuldad.e si somente tivesse havido re-
soluÇão do governó estabelecido. Depois de 
victorioso o movimento, os insurgentes não 
oonfavam mais do que 2. 500 a 3. OôO homen:::; 
entre ti'opa de linha e milicias: a principio pu-
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reiri teriam uns 800 homens, e o ataque do 
bairro do Recife foi feito com 120 homens, me-
nos da metade da guarnição encurralada com 
o governador e os chefes militares na fortaleza 
âo Bruri_i. Depois da capitulaçã.o d 'esta for-
taleza- e do embarque de Caetano Pinto é que a 
defesa poude ser cuidada; fazendo os soldados 
repetidos exercícios, melhorando-se · as condi-
ções dos .fortes e organizando-se a C0-Vallaria. 
(Depoimento do immediato do La Felicité, 
que partiu a 12 elo :M:.rrço com um grande car-
rngamento de algodão, comprado a vil preço 
por estarem sob embargo os navio~ nacionaes). 
Nos primeiros momentos reinára grande con-
fu~ão : foram fragmentos. de . regimentos que 
operaram, com limitado armamento, dispondo 
apenas de trez ~equenas peças de campanha. 

O governacfor, comtudo, ás primeiras des-
cargas correra a encerrar-se no Brum e os , 
elementos de re~istencia que existiam na cida-

.· de não tiveram assim quem os soubesse apro-
veitar. Em ve2í de procurarem atacar e recu-
perar o bairro qe Santo Antonio, dispuzeram-
se os legalistas ,a destruir a ponte do Recife, 
com o aue sómente se isolariam, renunciando 

. ,:. , l 

virtualmente a reconquistar a posição perdida, 
que. era afinal o bairro nrincipal da cidade, o seu centro COIDlllf3l'Cial. Tel-o-hiam feito si, por 
um gesto ousadq, os rebeldes a r:ão tivessem 
captur~do, segu~.ndo-se viva fuzilaria contra 
os 'Portugliezes que queriam fugir para bordo 
dos seus navios , · 

Monsenhor +vruniz Tavares attribue .o fei-
to ao tenente Antonio Henriques Rebello; 



To11enare ao capitão Pedroso.Na sua já cita-
da Jiistif'icação, Gervasio Pires Ferreira con-
firma o auctor cl'esta Historia. O facto é que 
uma ou duas das pequenas peças, jogadt'l s con-
tra os trabalhadores occupados na f aina de 
~ortar a ponte, os fez recuar. A audacia esta-
Ya do lado dos r evolucionarios: o. · primeiro 
trinmnho tinha ane ser d 'elles . O p-:wo,· «aue. 

..&. •• 1. :1. 

não tórnára parte no movimento e que podia 
até facilmente ser dirigido contra os rebeldes» 
(Tollenare, ob. cit.), uma vez armado, acom-
panhou os vencedores, prestando ouvidos ás 
arengas do padre João Hibeiro, de sobrepelliz 
e estola. ( Officios do consul geral Maler. ) . 

J a então se arvorára uma bandeira im-
provisada, de côr branca. O official rebelde, 
cuja decisão salvára a ponte, avançando · esta~ 
b'eleceu o paúico no Recife, acolhendo-se quem 
poude a bordo das embarcações, algumas pes-
soas na pressa se afogando. O negociante J o-
sé Pedro da Silva havia solicitado do gover-
uador duas peças para postal-as no arco da 
Conceição, e as competentes munições, e o car-
pinteiro do Arsenal de Marinha Romão J osê, 
(o trabalhador do estaleiro •de quem falla Mu-
niz Tavares), provavehnente a mandado do in-
tendente da marinha, collocou duas peças no 
referido arco e duas na rua da Cruz, mas o va-
lor de Antonio Henriques inutilizou este esbo;. 
ço· de i'esistencia (Justificação de Gervasio 
Pires Ferreira, doe. possuído no original por 
M. L. Machado e p.or elle citado na Nota XIII; 
da 2 . ª edição d'esta Historia.) 
,, Na Yer$ouhosa ca1)ifaüaçifo do Brmn se. 
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declaróu que o governador .se rendia com o:ii 
ge11eraes que o rodeavam por falta de muni-
ções de guena e de bocca, que não permittia 
uma -opposição efficaz. Vemos entretanto que 
lhe não escasseavam meios de agir. O capitão 
Thibaut, do La Lou1ise, offereceu-lhe por sua 
vez seis canhões que tinha a bordo, polvora e 
toda a sua tripolação, afim de apoiar o parti-
do real. ( Officio do consul geral encarregado 
de negocios da França de 1. º de Maio de 1817, 
trad. na Rev. do Inst . .Arch. nos. 65-70). 

, As peças e os bªrris chegaram a desem-
barcar por ter sido acceito o offerecimento, 
mas como ninguem parecia - e o governador 
menos que qualquer outro, apezar de levar a 
espada desembainhada quandó fugiu do pala-
do em trajes caseiros -pensar a serio em com-
bater a revoluç[o, o capitão Thibaut receiou 
-ficar só em campo, como um Dom Quixote, e 
-Ourante a noite f~émbarcou, não sem difficul-
-dade, o . que poude dos seus canhões e muni-
ções. 

xxxv 

O Campo ào Erario é a actual praça da Re-
publica .que dur~nte o Imperio se chamava 
Campo das P.rinpezas. Antes d'estas denomi-
nações teve varia~ outras, chamando-se primei-
1·0 Campo do Pa\acio Velho por ter sido alli o 
loc~l d~ um dos ~oús palacios de Mauricio de 
~assau; ~m segufda Campo •do Erario por ter. 
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ü go1-ernador Manoel da Cunha Menezes cori.s-
truido o antigo Erario, de que Henderson nos 
deixou o desenho na sua IIistory o/ the Bra-
z1'.l (London, 1821), junto ás ruínas da cons-
trucçã.o hollandeza; -depois Campo dá Honra 
por terem os soldados de linha dos capitãeR 
Domingos Theotenio e Pedroso desalojado sem 
effusão de sangue os milicianos do marechal 
Jºosé Roberto, de guarda ao E·rario. A musa 
popular commemorou este ultimo facto com a 
seguinte quadra : 

No Campo da Honra 
Patrícios formemos, 
Que o vil despotismo 
Se.m sangue vencemos. 

No Campo da Honra foram distribuídas, 
depois de abençoadãs, as bandeiras da Republi-
ca Pernambucana e ahi mesmo foram, poucag 
semanas depois, executados varios dos patrio-
tas. No campo ficava tambem a cadeia, visi- · 
nha do · theatro, que no dizer de um viajante 
era uma casa de aspecto bastante mesquinho. 
O palacio do governador era n 'esse tempo o . 
antigo collegio dos J e.suitas. 

XXXVI 

Segundo o consul geral de França Maler 
(officio de 28 de Março de 1817), encontraram-
~e .µo Etarfo 800. 000 escudos, sendo 200 .. OOQ 
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em bilhetes· elo Banco elo Brazi1. O escudo 
francez podia ser d,e trez ou seis libras (fran-
cos), pelo que a somma indicada ·pelo repre-
sentante francez resulta maior ou menor elo 
que a mencionada pelo monsenhor Muniz Ta-
Yhres. Si este · porem dá a somma em moeda 
fraca do seu tempo e se toma o escudo no seu 
valor usual de trez francos, as duas sommas 
chegam a a.pproximar-se mais. 

XX XVII 

O padre Miguelinho fez-se notar durante 
toda a revolução pelo seu espírito evangelico. 
'11anto a proclal)nação ao povo, por elle lançada 
eomo secretario do governo prnvisorio, é alheia 
a sentimentos qe vingança e · até plethorica de 
effusão, corno é repassada de verdadeira une-
ção religiosa e de c-ommovedora eloquencia o 
sermão por elle prégado por occasião do Te-

- Deum cantado pa matriz de Santo Antonio. 
Era d·o Rio Grande do Norte, da cidade do 

Natal, onde nascera em 1768. Tinha portanto 
49 annos. Pro~essor ~stimadissimo dos seus 
discípulos do S~)minario, vivia em Olinda com 
uma irmã, D. Clara, que na noite anterior á 
sua prisão o auxiliou na escolha e destruição 
de papeis que podiam comprometter a tercei-
ros, procedimento este igual ao que teve na Ba-
hia o padre Roma (Rev. do Inst. Arch., n.º 
59, inforniaÇõe~ prestadas por um sobrinho 
f,l'aguelle sacerdote.) A ·sua ·fortafoza, q,uandQ1 
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julgado, foi extrema, e elle . nobremente reivin-
dicou, como suas, assignaturas que estavam 
sendo postas em duvida no empenho de inno- · 
cental-o .· 

· · XXXVIII 

. 'Felippe Nery Ferreira (1783-1834) era 
i.egociante muito acreditado e officip,1 da mi-
licia. Mettido no movimento preparatorio; 
foi um dos obreiros natos da revolução, aju-
dando desde o primeiro dia com os seus conse-
lhos o governo provisorio, que o fez juiz ordi-
nario do crime e policia da villa e termo do 
Recife, carg·o ·que exerceu com «doçura e hu-
manidade», na confissã.o dos seus adversarias 
políticos. Soffreu prisão na Bahia até 1821 e, 
uma vez amnistiado, foi eleito membro da ini-
rne]ra ·junta constitucioonal de Pernambuco, 
que se organizou depois da deposição do go-
vernador I"uiz do Rego. Continuou um dos ,~s
teios locaes elo constitucionalismo·, trabalhan-
do pela união da pr·ovincia ao resto do paiz 
c:•t.·avez da agitada vida politica d'esses annos. 
Como presidente da Par ahyba teve FiJippe 
N ery Ferreira que arcar com 'um movimento 
revolucionario que precedeu de dias o movi-
to peI'1rnmbucano, do quaJ resultou a Confede-
mção do . Equador. ' 
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XX XIX 

O deão (1755-1832) era do Recife e dou-
for cm canones e em direito civil pela Univer-
sidade de. Coimbra. Desde cedo revelou idéas 
adiantadas e foi por ellas perseguido pelo vi-
gario geral do hispado, sendo em 1796 exilado 
para o Pará . ]}m 1802 já se achava porem 
de regresso a Pernambuco na qualidade de 
conego da Sé de Olinda, ficando deão em 1811-
Seu enthusiasmo pela revolução manifestou-se 
ardente no segundo dia, e d'elle se pode dizer 
que. se tornou a alma do movimento em Olinda, 
o0ncle recebeu e albergou as milícias e ordenan-
ças do norte d.a capitania, até a junta do Re-
cife as manda1r licenciar apoz o embarque de 
Caetano Pinto,. 

_Não era qomtudo o Dr. Bernardo Luiz 
Ferreira Port\llgal sincero no mesmo gráo que· 
outros, ou talvez quizesse ser nimiamente cau-
teloso. Ao pas~o que frequentava ainda que não 
assiduamente, o governo provisorio, sendo aliás 
membro da junta consultiva ou conselho d'Es-
taclo da joven republica; que por ninguem se 
deixava e;x:ced~ir em devoção democratica, e que 
IJão poupava suas prédicas empoladas, jul'as 
emphaticas-<~Eu mesmo, si vos faltar chefe, eu 
serei a vossa frente, dizia elle aos officiaes por 

, - occasião da distribuição das bandeiras, tendo-
me por -mais feliz morrer oom homens ' livres 
do que viv~r (~om vis escravos» - e pastoraes 
I'(~l~eldes , depo~itava, no convento de São Fra:8-
cisco cm Olinçla o seu testamento, instituindo 
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por herdeiro El Rei Dom João VI, de quem 
se declarava fiel vassalo, afim de pader invo-
rnr com mais exito em sua defesa a coacção 
sob que protestava haver agido . Salvou-se as-
sim da morte, mas curtiu a prisão por quatro 
:;i~os ; uma vez solt'O , participou de novo na 
Bahia no movimento da Independencia: . Vol-
tando a Pernambuco, reoccupou o seu benefi-
cio ecClesiastico e desempenhou cargos civis, 
taes como os de procurador fiscal, conselheiro 
elo governo e vice-presidente da província (Pe-
reira da C·ostn, Dice.- cit . ) 

.XL 

Uma correspondencía de P ernambuco 
para O Portiigu,ez de Londres, n 'esse armo de 
1817, dizia acel'ca de Caetano ·Pinto que «a 
sua pusillanimidade se tem augmentado ·com 
a falta de respeito que elle mesmo já sente da 

. parte do povo, talvez causada pela inconside-
ração com que se tem familiarizado, e desesti-
mação que tem sempre mostrado á força ar-
mada.» O maior elogio de Caetano Pinto está 
porem n'outra correspondencia de Pernambu-
co para o Corre·io Braziliense, tambem de Lon-
dres (n. º 109, de Junho de 1817, vol. XVIII), 
firmada por uma «testemunha ocular,» a qual 
proclama o capitão-general o unico talvez en-
tre os altos funccionarios locaes a ser «limpo 
de mãos.» 

:Esta liltima correspondencia dava como 

. \ 



relaxado o governo da eapitania, venal sua 
justiça e deshonesta sua administração, espe-
cificando que pela Junta de Fazenda corriam 
documentos falsificados; que na Alfandega 
florescia publico e notorio o contrabando, che-
gando a desfaçatez de alguns dos seus funccfo-
r;arios ao ponto de possuírem lojas de fazen-
das. e oue a Intendencia da Marinha era um 
ninho de falcatruas. O auctor das Revoluc~ 
çõ.es do Brasil confirma de algum modo . esta 
ultima accusação, quando diz ignorar as ra-
zõe~ porque. antes da revolucão, andava o in-
fondente diffamaqo por peculato. . 

Â junta de patriotas poz em destaque no 
seu tratamento do governador «que procedia 
assim attendendo a sua integridade pessoal, 
pois que reteriain tudo si elle houvesse roubado 
como os outros·. :r> Caetano Pinto reclamára seu 
dinheiro e rou:rias quando c·oncordou em em .. 
barcar . À junta annuio ao per1.ido: o dinhei-
ro . subia a 6. oqo cruzados ( of ficio dó consul 
geral de Franç\l Maler de 28 de Março de 
1817.) No · ultipiatum que . lhe apresentou, a 
mesma junta r~iferiu-se ás qualidades pacifi-
cas do . governa!4or, dando-o como movido por 
maus conselheirns na repressão que á ultima 
hora ensaiou. 

Esses familiares e commensaes de palacio 
de certo se esforçaram para salvar-se da vin-
gança dos perse~uidos, mas sua maior culpa 
está no quanto contribuiram para conservar ·. 
Caetano Pinto illudido, até. quasi o ultimo mo":' 
mento, sobre a ~ravidade dos factàs que se es~ 
tavam passand9. No al,lto' de perguntas feita~ 
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pelo juiz da devassa a que se mandou procedel' 
por dezembargadores da Casa da Supplicação, 
logo · apoz a chegada do ex-capitão-general de 
Pernambuco, protestou este que. só tivera co-
nhecimento das suspeitosas reuniões patrioti-
cas, e mesmo das maçonicas, nos ultimos dias 
que precederam a sublevação, apoz as denun-
cias recebidas, as quaes não passavam de «boa-
tos geraes.» (Rev. do Inst. Arch. n.º 40.) 

Taes boatos eram todavia aterradores e, 
si peccavam, era pelo exaggero. Assim Bento 
José da Costa, o futuro sogro á f.orça de Do-
mingos José Martins, disséra ao governador, a 
1. º de Março, que havia muito fallaforio de 
que os Brazileiros queria\ID matar todos os eu-
ropeus e tomar conta da terra; ao que o gover-
nador teria respondido que tinha noticia de 
semelhante rivalidade, mas que não era ella 
tanto para temer, podendo elle acabar com os 
partidos (Justificação de Gervasio Pires 
Ferreira) . Os brigadeiros Manoel Joaquim e 
Salazar Mos0oso não foram menos terroristas 
r~ferindo que o tenente José Mariano bebera 
n'um jantar «a saude das senhoras brazileiras; 
-que não tiverem duvida de matarem os mari-
nheiros-seus maridos.» Isto porem só teria si-
do c"mtado pelos brigadeiros na manhã de 6 
de Março. (Traslado d o aido de perguntas 
feitas a Caetano Pinto.) 

As reuniões nativistas não tinham por-
tanto só um lado ame110, de sociabilidade fran.:. 

. ca, como as que Caetano ·Pinto disse saber que 
tinham lugar na casa do Cruz Cabugá por ex-
emplo, onde á noite havia jogo, a que iam -m9-



gÍstrados. Outra cousa lhe não participavam 
as rondas, e elle não empregava espias . En-
tretanto a voz publica chegava a accusâr de ha-
\:'er sido morto com veneno o cadete José Ru-
fino, «por ter delatado a Pedro .Americo da 
Gama o que se passava nos conventiculos ma-
çonicos . » Caetano Pinto foi sem duvida tão 
tardio em tomar as providencias que a situa-
ç-iio exigia, mesmo quando lhe chegaram as 
primeiras noticias mais positivas do que se 
tramava, como foi medroso deante da sedição. 

XLI 

· José Luiz d~ Mende>nça servia nas inilicia1::, 
d.e que era capiltão, mas distinguia-se sobretu-· -
do como advogl,tdo . Cultor assíduo do direi-
to, não o podiam seduzir, como a Historia o · 
inostrará, os pr()Cessos demolidores, embora ti~ 
vesse sido, pela sua illustração e prestigio in~ 
tellectual, a cabj:lça pensante dos clubs e o oi-a~ 
culo, das lojas {Pereira da Costa, Dice. cit.) 
Era o homem d'a evolução e não da revolução, 
:f'.iando tudo da propaganda e nada da desor-
dem,. Por isso quando, sem concurso directo 
seu, vio a revolta nas ruas, quiz recuar e pelo 
menos recorrer a meios dilatorios que, em vez 
de sacrificarem a liberdade, antes a _assegura-
niam. 

José Luiz ~e Mendonça exercia, ao rom~ 
per . o movimento, o cargo de juiz de fóra da 
,e9maroa. 
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D 'este brigadeiro, que preenchia as :func~ 
ções de inspector da infantaria de linha e da 
artilharia, e que contava igualmente ao seu ac-
tivo serviços de guerra na campanha do Rus-
silhão, dizia o auct9r das Revolu,cções ser «ho-
mem oortez, taciturno, com visos de probidade, 
prudencia e caracter militar.» Já por este elo-
gfo se vê que era portuguez. 

\ 

XLIII 

O escríptor Franklin Tavora, no capitulo 
publicado (Rev. do Inst . .A.rch. n.º 60) da , 
obra que dizia estar escrevendo sobre o movi-
mento de 1817, romantizando a revolução, oc-
clipa-se do incidente da capitulação do Brum 
como foi tratado na celebre sessão do governo 
provisorio de 8 de Março, e attribue a José 
lJu{z de Mendonça o compromisso tomado com 
.9 capitão general Caetano Pinto do restabele-
cimento da antiga ordem de cousas, cas<;> a ca-
pitulação se effectuasse sem· lucta. 

José Luiz de Mendonça não podia verosi-
milmente ter tomado semelhante compromisso 
-que já não seria uma transacção, mas sim 
uma retractação -tão antagonico com as _vis- · 
tas. dos seus collegas de junta, e mesmo com as 
suas proprias, porque é preciso não esquecer 
que elle era um liberal de convicções. O que. 



elle podia era ter-se compromettido, como es-
creve Pereira da Costa ao traçar-lhe a biogra-
phia, a encaminhar os acontecimentos de mo-
do a ficarem salvas as apparencias; assim dis-
farçando a pusillanimidade de Caetano Pinto 
em não empregar os meios de resistencia de 
que dispunha. 

Isto o conseguio sua habilidade forense, 
pois qüe os patriotas declararam abrir mã·o da 
força e respeitar os militares de altas patentes 
que cercavam o governador por amor 'd'este, e 
por sua vez os chefes militares exoneraram o 
governador da responsabilidade da entrega, en-
dossando-a sem hesitação quando eram os pro-
fissionaes incumbid·os da defesa publica. 

· Caetano Pinto sabia perfeitamente que 
não era a sua t,essoa que estava em jogo, que 
era o proprio regímen que servia. O que elle 
sem duvida pe~saria é que o' movimento de 
facfo concertadp com outras províncias tinha 
estalado já map.uro com todos os elementos 
para vencer. { osé Luiz de Mendonça Ih 'o te-
ria feito facilm(mte acreditar. 

O notavel a,,dvogado era realmente um es-
pírito ponderaqo, com quanto se alimentasse 
desde annos de um sonho generoso. Era uma 
especie de Cast~lar, prompto a trocar suas il-
lusces republic~nas pelas realidades constitu-
cionaes, comtanto que estas consagrassem a 
Liberdade, uma p~Iavra cujo sentido - dizia 
clle aDtes da seqição -nem· em quarenta annos 
os nossos capitães-móres comprehenderiam . 
Vê-se claramente pelos conceitos ·políticos que 
de quando eµi .vez se enfiltram na -obra, entre· 
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cortando a narração dos acontecimentos, que 
monsenhor Muniz Tavares comuartilhava o 
modo de julgar de ,J.osé Luiz de Mep.dorn(a. 

Criticando a marcha da revolução, -á qual 
entretanto perdoava muitos senões pelos gene-
rosos ideaes que a tinham em boa parte impel .. 
lido, <> auctor menciona a falta de moderação 
«ein respeito as cousas», a confiança cega e 
desvairada~ a ausencia de reflexão, a necessi-
dade moral que havia. e a aue se não atten-
<leu, de consultar a vontade da província antes 
de se eliminar a monarchia, pois que «a mu-
dança instantanea da escravidão á liberdade» 
envolvia «um salto mortal.» 

E' característico, porem, das revoluções o 
sei'em manobradas por um pequeno grupo de 
agitadores que entre si se devoram . até que o 
sobrevivente, conoolidando, si lhe é possível, a 
~oncrnista, se torna um dictador. José Luiz 
de Mendonça não tinha tempera para tanto, 
mas tambem lhe repugnaria até o fim ser um 
transfuga. O que elle dizia a Tollenare, com 
quem anteriormente costumava palestrar sobre 
os defeitos e abusos da administração portu-
g1ieza e com quem ainda passára a tarde de 5, 
aprazando o viajante francez para jantar no 
dia immediato, que foi o da revolução, é que a 
luva estava lançada e não se podia mais re-
cuar. 

Todavia, na sessão de 8, o jurisc·onsulto 
considerado e abastado, que Tollenare dizia ser 
simples nos habitos, brando e fraco no carac-
ter e de uma grande probidade nas acções, 
aoon~elhçrµ fortemente um reClio que estaria m;r 
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espírito de <<muita gente ·de peso que a sua 
presença no governo attrahia ·ao partido revo-
Jncionario», e ao qual -constando de um act.o 
ele submissão ao monarcha, acompanhado :de 
uma representação contra os aggravos existén-
tes -não se mostra antipathico o monsenhor 
Muniz Tá vares. 

·Tollenare espa.ritou-se de ver o seu amigo 
a.dv-0gado feito cabeça de motim, elle que tão 
respeitador parecia da lei fundamental. Acre-
ditava-o ainda assim alheio á conspiração; e 
dá a entender que elle adherira ao movimento 
nào tanto pelos compromissos moraes que o li-
gavam aos seus fautores, como na esperança de 
poder orieritar o seguimento político da sedi-
ção militar. Depois do rompimento1 elle foi 
Yer Tollenare para pedir-lhe «idéas sobre adi-
recção a dar á revolução, manifestando pezar 
por lhe fallece]' a experiencia no emprego dos 
meios de que q seu amor á patria lhe sugge-
ria a concepção . » 

X,LIV 

Tollenare aponta com felicidade como 
era real em Perinambuco o sentimento de igual-
dade, mau gra~io a grande diversificação so-
cial, envolvendp pro;fundas desigualdades de 
condições, e .mc+u grado tambem o systema po- . 
lítico de goverri.o absolut~ e de despotism0 ad-
ministrativo. 4ttribue o facto á existencia de 
n11merosos negros e ml1latos livres, gente habi~ 
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liclosa, exercendo artes mechanicas e profis-
sões taes como as de alfaiate, sapateiro etc., 
muitos possuindo elles proprios escravos, al-
guns sendo mesmo abastados, embora se não 
dedicassem ao commercio, todo nas mãos elos 
P·ortuguezcs: entre os indivíduos de côr conta-
vam-se entretanto varios annadores ele embar- . 
c:ações costeiras. 

JDsta situação clava aos negros e mulatos 
uma superioridade sobre os brancos ociosos -
a classe que no Sul dos Estados Unidos era 
conhecida, em tempo da escravidão, pelos· 
mcan iohites, os brancos vis - . que virtualmen-
te abolia a linha ele separação traçada pela 
rôr, e conseguintemente o preconceito ,que 
n'outrás colonias européas da America contri-
buía tanto para manter a raça negra e suas de-
rivadas na sujeição. 

Em ·Pernam buc·o, escrevia o francez, po-
de um branco considerar-se melhor, mas um 
negro óu um mulato livre considera-se tão bom 
como um branco. E' afinal o que recente-
mente notou o professor da U niversidacle de 
Yale, Hiram Bingham (The Monroe Doctrine: 
An old shibboleth), quanto á concepção fun-
damentalmente differente nas duas Aniericas 
sobre a questão de. côr. A divergencia resu-
me-se n'isto : nos Estados Unidos um semi-
branco é _p1;eto; na America Latina um mula-
tó é braüco . · 

Accresce que, dada a constante mistura 
das ruças, a mestiçagem entre nós era, como 
ainda é, variadíssima, fazendo-se «a passagem 
d1;: uma côr a, outra por uma escala ele que a 
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vista mal pode contar ~o dos os gráos. » (No tas 
- dominicae.s) . 

_ ,Igualmente com acert_o indica Tollenare 
os frades mendicantes como uma das causas 
da diminuição da consideração merecida pe-
leis brancos. Esses frades, no intuito ele re-
colherem humildemente donativos, percorriam 
os engerihos, e nas cidades as casas e as taver-
nas, não sendo mais possível, na phrase do via-
jante francez, que o negro veja um ser · supe-
rior no branco que se abaixa a pedir-lhe es-
mola. 

P ela sua significação moral e. por estas 
disposições já existentes não podia a revolução 
de 1817 deixar de provocar uma explo'são de 
igualdade insultuosa. E' conhecida uma carta 
escripta ele Pefnamb~1co para o Rio de J anei-
ro a 15 ele Junho de 1817 e primeiro publicada 
por Mello 1\forp,es (Braz1:l-Reino e Brazil-lm· 
perfo) em que f;>e conta «que os cabras e creou-
los andavam tãc) atrevidos que se diziam iguaes 
aos brancos, e não haviam de casar senã.o com 
brancas das melhores», isto sobretudo depois 
que Domingos José Martins andára ele braço 
dado com elles , Era commum ver-se um ca-
bra captivo, d<~ chape.o na cabeça, bater no 
hombro de um branco, tratal-o de patriota e 
pedir-lhe fumo , O compadre do Rio, a quem 
a. ·carta era dirigida, folgaria porem de. saber 
que ás sovas d~ 300 a 500 açoites, mandadas 
applicar pelo almirante chefe do bloqueio de-
pois do desembarque das forças legalistas, não 
tinham escapaqo nem os mulatos forros, 
a.quelles mesmo~ que o governo provisorio fi-
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zera officiaes. «Andam: muito murchos agora, 
ajuntava a carta; já tiram o chapeu aos bran-
cos, e nas ruas apertadas passam para o meio 
para os deixar passar . » 

Foi esta igualdade forçada e a muitos re-
pugnante que determinou o aJ.'rependimento 
e;ntre bom numero cfos que saudaram o adven-
to da liberdade sem lhe medir as t;onsequen-
eias, ou pelo menos que serviu de desculpa 
para adhesões tíbias, dictadas antes pelo medo. 
O loquaz ouvidor Antonio Carlos nã·o desde-
nhou servir-se d 'este meio de justificação para 
fazc;r acreditar Da coacção sob que agira, to-
mçindo parte n 'um movimento que ele resto 
pelo seu çaracter particularista - fosse este 
fundarn,ental, fosse produzido pela falta de 
correspondencia que influio tanto para o ~eu 
mallogro - não podia enthusiasmar sobrema-
neira um filho :ele outra província, alli tempo-
rariamente levado pelos azares da magistra-
tura. 

Eis como o Andrada respondia a·os juízes 
ela alçada: «Como não odiaria eu antes, e tra-
balharia com afinco para destruir um syste-
ma que, derrubando.:.me da ordem da nobreza a 
que pertencia, me punha a par da canalha e 
ralé· de todas as côres, e me segaYa cm flor as 
mais bem fundadas esperanças de ulterior 
avanço, e de mores dignidades ?» 

Arruda Camara, na carta-testamento que 
deixou para o pa:dre loão Bibeiro, datada de 
Itamaracá em 2 de Outubro de 1810, tomava o 
ponto de vista radicaimente opposfo, favore~ 
cenclo, pode dizer-se, · a democracia de côr. 
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«Acabem com o atrazo da gente de côr, escre· 
via elle; isto deve cessar para que logo que 
seja necessario se chamar aos lugare~ publi-
cos haver homens para isto, porque jamais po-
de progredir o Brazil sem ellcs intervirem col-
lectivamente em seus negocios, não se impor-
t em com essa acçi,nalhada e absurda aristocra-
cia ca.bunclá, que ha de sempre apresentar fu-
teis obstacúlos. Com monarchia ou sem ella 
deve a gente ele côr ter ingresso na prosperi-
dade do Brazil. » Si esta carta é authentica, 
Arruda Caman\ foi um precursor elo mais ve-
hemente abolicionismo. 

·XLV 

A revoluçã,o carecia de apoiar-se no povo, 
mas tinha receio ela plebe. O commercio portu-
guez, já por nqturcza desconfiado e ciumento, 
era e não podiéf deixar de ser-lhe hostil: parte 
d 'elle resignou-f3e , acceitando os factos consurn-

- mados até melhor ensejo, isto é, uma occasião 
de volver ás prinütivas crenças políticas, mas 
os que puderailf fugiram da capital. Os navios 
Pr-irtápe Real e Conceição cóncluziram muita 
gente, um para ª ' Bahia e outro para o },fara-
nhão. O factq da primeÜ'.a d'estas embarca-
ções ter-se logo feito de vela explica que o con-
de dos Arcos l:,touvesse sido prevenido do oc-

- corrido a tempq de tomar suas precauções. 
Favoreciam o movimento, COJJlO tudo o 

mo~tra, os officiaes brazileüos,. -o· çlero nutri-



117 

do ele. philos·ophismo francez, _ e a aristocraciq, 
territorial que ao orgulho do nascimento jun-
tava intenso sentimento bairrista. Tollenare; 
na sua extensa nota dominical de 9 de Março, 
apoz registrar que o povo assistiu muito fria.., 
mente ao embarque do governador, observa que 
tampouco se via enthusiasmo ou transporte 
algum entre elle pela causa da revolução, a 
qual como que lhe parecia só ter sido dirigida 
contra o capitão general e não contra o Prin-
cipe. E accrescenta: «ÜS novos governantes 
SÓ pronunciam a palavra republica ern Vü'Z 
baixa e só discorrem sobre a doutrina d·os di-
reitos do homem com os iniciados ; 1Parecem 
coüfessar ql.1e ella não ·_ seria comprehe'ndiéla 
pela canalha; só os niilitares testemunham ·a 
sua ebriedade; quadruplicaram-lhes o soldo; 
os officiaes esperún promoções; a julgar só 
pelas demonstrações · exterioi·es acreditar-se~ 
hia tratar-se apenas de mna sedição militai~ ; 
entretanto, o caracter de varios dos g·ovei"nan-
tes faz suppor projectos mais. vastos . e mais 
_profundos.» · · 

- Não bastavam estes esteios á ·solução pa- , 
triótica. A tropa .que se rebellara, mais o fi-
zera por espirito de. imitação do que por cons-
ciencia do seu ado, e na classe media, si é que 
esta existi.a, o sentimento monarchico repre-
sentava u~na forte tradição, que o temo1~ do 
d.__,sconhecido. mais robustecia. A ralé é que 
afinal podia dotar o novo i;egim~n do·. largo 
fundamento de que carecia._ O .numero porem 
cm todas ~s cla.sses sociaes dos . que _ se · tinham 
abeberado nos princípios políticos da philoso~ 
:phia den1oliclora era muito escasso, e uma so~ 
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ciedade onde existia a instituição servil não 
podia produzir uma revolução genuinamente. 
democratica ._ Por lado algum, a não ser o do 
clero() nacional, com raros leigos em redor, se 
enxergava uma confiança que lograsse sobre-
por-se ás i:i;i.certezas. Entre o povo a regra 
era a sujeição, como entre a officialidade, que 
foi o braço, e o clero, que foi a cabeça, a regra 
era a indisciplina. 

No int~lito de augmentar seu pessoal com-
bativo, a revolução desceu até a camada escra-
va e não se pode facilmente explicar senão pelo 
designfo de importar negros para reforçar as 
fileiras rebeldes, o fretamento por Domingos 
.José Martins do brigue Sally Dana para ir · a 
l\foçambique «levar uma carta ao capitão ge-
neral ·da capitanlia. » Assim se acha definido o 
objecto da viag1em na auctorização da junta 
parà a despeza i:,tlludida. (Mss. da Bibl. N ac. 
do Rio de .J aneir'o) . 

Os senhoref1 de escravos não podiam cori1-
tudo ver com bqns olhos este emprego dos ne-
gros em defenderem a liberdade, e os doutri-
narios da revol11ção não podiam dispensar o 
apofo d 'aquelle ylemento conservador, que jul-
gava indispensavel a manutenção da institui-
ção servil e não se accommodava com o espec-
taculo de desenfreada igualdade que o movi-
mento produzira. Se~1s habitos autoritarios 
estavam ém contradicção com essa desconheci-
da familiaridad~i, e deve tambem ser levado 
em conta o gera~ temor que, depois dos succes-
sos de São Doll\ingos, inspiravam as subleva-
ções de escravos. , . , · . .. 
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A carta elo compadre, que . Mello Moraes 
divulgou, trata de passagem d'este topico, 
quando relata a contra revolução. «Vã·o pri-
meiro á Utinguinha - escreve elle dos rebel-
des - mas ahi acham gente ele Ipojuca, Esca-
da e Santo AEtão, que sem peças, e somente 
com espingardas, catanas e frechas, lhe fize-
ram tal estrago que poucos escaparam. Exas-
peram com este acontecimento e propõem ir 'ª 
Ipojuca, onde já se achava o exereito com 200 
artilheiros da Bahia, e ao mesmo tempo com-
bater o Pau do Alho, e em ambas as partes fo-
ram derrotados inteiramente e lá morreu um 
filho do Suassuna, prenderam a Domingos J'°-
sé Martins, o filho de Manoel Caetano de Al-
meida e o Washington (que é como passara a 
denominar-se Vasconcellos Boiirbon) . Emfim 
ficaram sem recursos mais para combater, ape-
zar ele terem levado comsigo mais escravos que 
apanharam á força, e outros que se offerece-
ram com a promessa de alforria ; de sorte que 
já não se viam pelas ruas senão negras; cada 
um escondia seus escravos." 

XLVI 

Monsenhor Mu:qiz Tavares parece n '~ste 
trecho, talvez por defeito de reclacção, confun-
dir os Suassunas com os cortezãos ela victoria : 
tanto assim que M. L. Mac_hado entendeu de~ 
i:er fazer a resalva n 'uma .nota da 2. ª edição. 
O proceder elos irmãos CÇtvalcq,nti na, revohi-
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ção não foí comtudo tão .cohere11te e intransi-
gente quanto {) de oúttos .- o padre João Ri-
beiro ou o padre · Miguelinho por exemplo. 
Sua · acção desenvolveu-se mesii10 entre cir-
curnstancias que lhe emprestam por vezes certo 
ar equivoco, comprovado pelo facto capital de 
nenhum d 'elles ter sido executado qua.ndo fo-
ram e1les os generaes da rebellião. A carta de 
um compadre portuguez a outro no Rio, re-
produzida por Mello Moraes e cujo original se 
encontra na Bibliotheca N acio·nal do Rio de 
,r aneiro, falla na intelligencia estabelecida pe-
los Suassunas com o 0ommanc1ante do bloqueio 
real antes de debellado o movimento; occasião 
eni. que eUes juntaram seus viva·s legalistas aos 
que saudavam a Restauração'. 

Relatou-me 1 o sr. Conselheiro João Alfre-
do Correia de Oliveira, cuja Inemoria é t5.o 
notavel · quanfo p • senso de estadista, que mais 
de uina vez lhe contou o visconde ele Camara-
gibe, que o pai,' p coi·onel Suàssuna, partira dó 
engenho paTa o Recife, com às suas orcle,nan-
ças, ao terem noticia do ri10viri1ento, dando to-
dos vivas ao Rey. Sedição não significava 
forçosamente mpclança de regímen. Em todas 
as revoluções os factos consummados agem po-
derosamente. JVfa.yrink narra na sua Emposi-
r;<ro que quando o capitão general se retirava 
para a fortaleza do Brurn, ao passar pela rua 
da. Cadeia, onde as portas já estavam todas fe-
ch;l.das por causa de motim, ainda os habitan-· 
te$ gritavam das janellas -- Viva El Rey, viva. 
o governador! N'uma carta esc1'.ipta ao conde 
da, Barca) a 24 c\.e Maio 'de 1817, por Luiz P~w-
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lino (Mss. da Bihhotheea Nacional) se diz 
que, seg1mdo um dos portuguezes fugi.dos para 
a Bahia - cl 'onde a carta é dirigida - e ahi 
chegado na ante vespeFa, a adhesão á repu-
bljca estava longe de ser completa em Pernam-
buco. O retirante portugu~, caixeiro no Re-
cife de Elias Coelho Cintra, e outros de lá 
vindos «seguram todos - são as expressões . da 
carta - que os espíritos dos povos elo campo 
uão foram fascinados, e que quasi tudo para o 
centro do paiz está pela causa d'El-Rey Nosso 
Senhor.» Os f a e tos mostraram ser isso verda-
de. 

Entre os papeis existentes na Bibliotheca 
Nacional encontram-se os relativos á mysterio-
sa conspiração dos Suassuna em 1801 .- de 
facto toda ·a devassa sobre o caso. A carta dos 
governa·dores interinos da capitania (o primei-
ro dos · quaes era o bispo Azeredo C:mtinho) 
ao ministro D . . Rodrigo de Souza Coutinho, 
resumindo as c·ousas, refere que ao juiz de fó-
ra, .A.ntonio Manoel Galvão, levára um com-
merciante do Recife por nome José da Fonseca 
Silva Sampaio, pernambucano e capitão do re-
gimento de milícias denominado dos nobres, a 
denuncia que Francisco do ·Paula Cavalcanti 
i·ecebera de Lisboa do irmão ,J o~é Francisco ele 
Paula, capitão de artilharia, cartas compro-
mettedoras que lhe havia lido. Eram duas es-
tas cartas: n 'uma, apoz manifestar idéas · re-
volucionarias (expressão muito lata), adve1'-
tia José Fraa1cisco ao irmão que nem este nem 
«aquelles que pudessem entrar nos nossos pro~ 
jectos» concorressem para o emprestimo .que 
ia .se.r jg-ua.lmenfr~ solicitado na praça do Re-
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.cife por motivo da guen•a cüm a Hespanha; 
na outra se r epetiam as taes i'déas revoluciona-
rias. Francisco. de Paula teria ajuntado á lei-
tm·a «ser preciso procurar a liberdade», e ob-
se.rvanclo-lhe o denunciante «que só no caso de 
-convir toda a America», elle replicára -«Nem 
havendo soccorro de nação· estrangeira como a 
França~» 

Aquella carta é de Maio de 1801 . Em 
carta ulterior, de 22 de Junho, diziam os go-
vernadores interinos, que eram, alem do bispo, 
Pedro Shevérin e José Joaquim Nabuco de 
Araujo, resaltar do officio do juiz de fóra e 
do seu adjunto na devassa, o ouvidor da Pa-
rahyba, que das perguntas, indagações e aca-
reações não apparecia «prova alguma contra 
os denunciados~ alem da que resultava da mes-
ma ·denuncia., que consideravam verosilnil» . 
Era opinião dps governadores achar-se o nc· 
gocio <<muito em principio,» e ordenavam ao 
juiz de fóra q1le houvesse por terminada a de-
vassa, mas quQ procedesse a sequestro nos 
be.ns dos preso~, os quaes -os dous irmãos que 
se achavam em, Pernambuco - foram manda-
dos passar inçommunicaveis para a fo1•taleza 
das Cinco Pontas. 

Juiz de fóra e ouvi·dor tinham com effei-
to inquirido miftiS de 80 testernunh-Ns e não !1a-
vendo convenc~mep.to do crime nem notorieda-
de do mesmo, ent~ndiam não existir motivo 
par~ confiscação, apenas par~ sequestro, sal-
vando-se a parte das mulheres, a serem casa-
dos os denuncjaclos, até S . A. R. orclenar o 
livramento (:M:ss . da Bibltotheca Nacional ). . 
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Os Suassunas desde e.ntão tinham a habi-
lidade de escapar ás perseguições do poder. 
O compadre da carta escreveria depois, em 
1817: <~0 Suassuna aiuda roi fino, communi-
cou-se sempr J com o chefe do bloqueio e o ma-
rechal do exercito, levava gente, mas nunca 
batalhou» -quer dizer não tornou sua posição 
insustentavel no momento critico para a revo-
lução. Ainda assim os trez grandes culpados 
do movimento, aos olhos do signatario da car-
ta -estas apreciações são sempre extrema-
mente pessoaes -, eram Domingos Dourado 
(como era tambem conhecido Domingos José 
Martins), Antonio Carlos e o capitão mói· Su ... 
assuna. 

XLVII 

Sobre :Manoel Corrêa ele Araujo (1767-
1824), coronel do regimento de miliciasi dos no-
bres, seriam escassas as informações si as não 
supprisse a devassa da alçada incumbida de in-
quirir e relatar '° movimento republicano de 
1817 apoz a obra summaria das commissões mi-
litares dà Bahia e Pernambuco, fazendo exe-
cutar os cabeças da revolução. Parte da de-
' assa, a qual comprehel'lde 17 volumes ex:isten-
fos no Archivo 'Publico do Rio de Janeiro, foi 
publicada na Hevista do Instituto Historico e 
Geographico Brazileiro: nos volumes XXIX, 
X.XX e XXXI, correspondentes aos annõs de 
18661 1867 e 1866, e.ncQntram-se o~ depoimen~ 
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fos das principa.es pe1'soriageDs d 'esse (hamn 
]1istorico. 

Corrêa de Araujo era homem muito esti-
mado e respeitado pela sua probidade e outras 
virtudes e pelos seus numer1osos actos de bene-
ficencia e de caridade. Era alem d 'isso pessoa 
de . importancia social . Cham:rdo a 5 de .Mar-
ço pelo governador Caetano Pinto, chegou a·o 
Recife na mesma tarde, vindo do seu engenho 
Camaragibe (o visconde de Cama:ragibe foi seu 
genr;o), e recebeu ordem ele ter os officiaes de 
milícias, seus subordinados, promptos a reuni-
rem-se, o que de /facto chegou a ordenar. No 
dia 6, declarou elle que . estava em casa pela 
tarde quando ouviu o foque ele rebate e o cla-
mor levantado pelo assassinato do brigadeiro 
Barbosa. Dirigiiu-se então ás pressas para o 
quartel, de chinellos, sem meias, calças de nan-
kim, a casaca dp uniforme e uma espada na 
mão, acompanhado de um criado, mas apenas 
par~ ver cahir ap seu · lado, varado de balas, o 
ajudante de can,tpo Alexandre Thomaz. Cor-
reu logo a palacio e d 'ahi ao Campo do Era-
rio, onde se estavam congregando os milicianos 
e donde. o marecü12J José Roberto, já cercadü 
pela tropa de linha rebelde, o mandou á forta-
1€za do Brum receber as ordens do capitão-ge-
11eral a1li recolhi!lo . 

Quando Oorr~a ele Araujo regressou ao 
cahir da noit.e1 já achou porem o Campo oc-
cupvdo pelos revoltosos, tendo-se rendido o 
i.rnrechal, com quem não poucle mais fallar a 
dar conta da e;ua missão. Domingos José 
Martins intimou"'º a retirar-se pa:i,~a o corpo d~ 



guntda, ·e ahi tenüua1n penmadíl-o ele q Lte o 
seu nome figurava na lista dos suspeitos, cuja 
prisão fôra ·ordenada. A revolução carecia de 
nomes conhecidos e acatados para tranquilli-
::iiar os interesses conservadores e emprestar 
consideração ao seu protesto ar11iaclo. 

Disse Corrêa ele Araujo haver cedido so-
bretudo ás instancias do padre João Eibeiro. 
Na verdade tomou parte nas primeiras delibe-· '-
rações elo proprio dia 6, convidando seus ami-
gos e as auctoridades a fraterniz.arem com os 
revoltos-os e juntos organizarem o movimento 
político; assignou no dia irnmediato o ultima- · 
tum da capitulação do governador e estava com 
as forças que marcharam contra o Brum, pa-
rando na igreja do Pilar. Já no Campo do · 
Erario se despojára da sua condecoração de_ 
Christo, ordem da qual era cavalleiro, occul-
tando porem a insígnia e trazenéLo-a desde en-
tão preza á fita do escapulario . ..A.ninhando 
taes sentimentos, não podia ser -enthusiastica 
sua devoção republicana, e comprehende-se 
bem que os seus collegas de junta lhe repro-
chassem uma inercia que não seria senão cal-
culo. Foi entretanto assíduo ás sessões, sem 
todavia lograr o prestigio que sua pe.rsonali-
dade. mereceria si a adornassem ou si deixas-
se perceber outros predicados preciosos para a 
occasião. Seus colle.gas antes o reputavam fra-
co_e inhabil, uma expressão que elle até se es-
forçaria por incutir. 

Tollenare accusa o representante da clas-
se agricola na junta patriotica de haver trahi-
90 q causa d~ revolução e ter vor e.ste meio OQ .. 
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tido graça . Na· phrase do viajante fraHcez, a 
sua «polidez de côrte» contrastava com o «cy-
nismo jacobino» de Domingos Martins, que af-
fectava nã,.o só o estylo como os modos e trajes 
dos sans c-ulotte . Corrêa de Al'aujo, contra-
feito como servia o novo regímen, estava 
prompto a abandonal-o no primeiro ensejo fa-
voravel . Ora, quinze dias depois do golpe, já 
se tramava contra a republica e a breve trecho 
as proclamações do conde dos Arcos- e o blo-
queio ide Rodrigo Lobo fomentavam a contra-
revolução. 

Corrêa de. Araujo teria traçado com ami-
gos e parentes seus o plano de uma conjuração, 
cuja explosão devia ter lugar no Recife mes- . 
mo e cujo segredo foi confiado a Antonio de 
Moraes Silva, o

1 
auctor do celebre Diccionario 

da língua portiwueza. Na carta escripta ao 
<lezembargaidor João Osorio de Castro Souza 
Palcão, um dos juizes da alçada, trata Moraes 
Silva abertamente da sua cumplicidade :no mo-
vjmento contra-revolucionario projectado pelo 
coronel Corrêa de Araujo, o qual, jazendo o 
outro na cama, pnde exaggerava seus males, o 
foi buscar entre 16 e 18 de Abril para desco· 
brir-lhe o «perigoso segredo» - «declarando· 
me as pessoas d~ quem fiava para matarem o 
commandante d~ fortaleza das Cinco Pontas, e 
a fiança e segurança que tinha do commandan-
te do Brum, e outros officiaes de má vontade 
contra os rebeldes, assegurando-me que sahia 
para fóra da prfi.ça aonde deixava confidentes 
para os seus ult:imqs arranjos, ajuntar-se com 
~stes reaU~tas d~t sua honrada tenç~o ~ facção,, 
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me pediu lhe fizesse, como fiz a proclamação 
que se leu no Páo do Alho ao levantar as reaes 
bandeiras, para depois mar~harem contra a 
praça, o.nde no foliz dia 13 de Maio esperava · 
que acclamasse o nome do nosso augusto sobe-
r::mo. » (Pereira da Costa, Biographia do 
Dr. Antonfo de 111 oraes 8'ilva~ no Almanach de 
Pernambuco ele 1907.) 

A execução, de que se devia encarregar o 
brigadeiro Peres Campello, foi suspensa por-
que o general elo exercito realista, marechal 
Cogominho, não a julgava segura emquanto 
elle estivesse longe da cidade. A tentativa pa-
rece entretanto haver sido conhecida pois que 
dgumas prisões tiveram lugar a ·3 de Maio, 
comquanto nada transpirasse acerca de Oor-
rêa àe Araujo, pelo menos que conste. 

Moraes Silva deixou n'urna nota autogra-
pha apposta a um dos officios da junta pa-
triotica a confissã·o do plano . Escreveu a.hi o 
iJ1ustre Jexicographo e conselheiro d 'Estado á 
força da republica que, quando foi nomeado 
para fü.o alto cargo, em meiados de .Abril, pre-
texfou aggravação dos seus males para reco-
lher-se ao leito, assim ficando perto de um mez 
e partindo em seguida n 'uma rede do Aterro 
da Boa Vista, onde morava, para o Engenho 
Novo de Muribeca, que era a sua residencia 
rural. 

Corrêa de Araujo tratou igualmente de 
sahir d·o Recife, dando como razão ao governo 
provisorio o querer ir abafar a agitação realis-
fa em Santo Antão. A familia já fôra man-
dada para o seu engenho Rosario, e a contra-
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i·evoluçãto, á qual elle desejava unir-se, estala-
"ª entrementes em Limoeiro, visinho do refe-
rido engenho, e e::.n Páo cl 'Alho. A expedição 
contra Santo Antão, commandada por Luiz 
}vrancisco de Paula Cavalcanti, deteve-se em 
Morenos, e CoTrêa .de Araujo partiu afinal 
para Rosario a 5 de Maio, acompanhado de va-
rios republicanos, entre elles o padre Loureiro, 
que ia a titulo de capellão, de facto encarrega-
do de espionar a conducta do membro da jun-
ta patriotica. 

Diz a citada nota autographa de Moraes 
Silva que elle preparou a c·ontra-revolução de 
accordo com o seu «honrado e leal coronel Ma-
noel Corrêa de Araujo», fazendo cada qual o 
mesmo no seu districto á ·espera das tropàs d 'El 
Hei :Nosso Senl1or, destinadas a pôr cobro ao 
que_ ·Moraes Sihra denominava «borracheira e 
atrevimento gq,nde» , De facto, t endo noticiá 
da chegada do exercito legalista ao engenho do 
Guerra de Ipoj}1ca, no dia immediato, que foi 
19 de Maio, acclpmou o poder reál, quando Ro-· 
drigo Lóho, que só desembarcou a 20, ainda in.: 
timava Domingps Theotonio a capitular sem 
condições. 

Ao mesmo ·,tempo Corrêa ele Araujo abra-
çava publicamepte a causa realista e adheria 
éW commanclo loca], sendo preso o padre· Lou-
1·eiro, de funcçqes parecidas com as dos- com-
missarios da Cqnvenção Franceza. Pelos ser-
·dços prestados n 'esse momento á legalidade, 
escapou ú membro da junta revolucionaria ás, 
perseguições militares de Rodrigo Lobo e de 
Luiz do Rego, .sendo porem p1·eso por ordenl da 
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alçada a 12 de N ovembr·o e remettido para a 
Bahia em Outubro de 1818, com a ultima leva 
de prisioneiros . 

Com mais razão 'do que outros invocou a 
coaéção sob que estivera e na verdade lhe fo-
ram reconhecidas circumstancias attenuantes, 
tanto que o secretario da alçada propoz para 
elle o exílio perpetuo na India Portugueza. 
Protecção porventura lhe não faltou, pois que 
se achava ainda nos calabouços da Bahia quan-
do chegou a amnistia de 1821. ·Nos conflictos 
eonstitucionaes que occorreram em ·Pernambu-
co n 'essa epocha, tornou o partido dos patrio-
tas e contribuio com os seus «dons pecuuia-
rios» para o successo da causa liberal. 

XLVIII 

José :Maria de V asconcellos Bourbon era 
homem que em Pernambuco mesmo cultivou 
notavelmente seu espírito, especiahnente em 
rnathematicas e geometria, materia esta ultima 
ele que foi professor regi o no Recife . De uma 
curta viagem á Eur·opa, onde fôra na_iutençãü 
de cursar a Univers~dade de Coimbra, trouxe 
idéas adiantadas que o fizeram conhecido c11tre 
os iniciados e o levaram a abraçar com enthu-
siasmo, desde a primeira hora, o movimoufo 
reyolucionario. De um natural temer:uio of-
rereceu-se para ir ao Rio de Janeiro negociar 
com o g)overno do R§i; a . ç~~sa da republica. 
~,oj -lhe evitad~_. -J1~lay1'.uddt~ia do g~ven10 pro-

//_,,.· .. •. l,•' /''_,,,,. . ..... ...... .. . 

/ ( "-!!!'7, -, 



' 

130 

visorio k1·semsaboTia de un'.l mallogro cruel; mas 
não lhe ponde evitar o destino o fazer parte 
dos lJresos da Bahia, onde chegou a ser con-
clemnado a galés perpetuas 6111 Angola. Am-
râstiado eutretanfo pelas Côrtes, foi deporta-
do _pa::rn Lisboa por Luiz do Rego, V6ltando 
de novo a terra -natal depois de desfeita a in-
triga ·politica. Dedicou-se então á lavoura, 
dirigíndo seu engenho de assucar, e deixou de 
participar nas luctas elas facções. Apenas, 
por occasião da Confederação do Equador, ex-
orcBndo o cargo de conselheiro do governo, 
mostrou-se fiel á · eausa ela unidade nae;ioual 
cjne o Imperio representava. (Pereira da Cos-
ta, D1:ccúmario de· P ernamb·ucanos . celebres.) 

:XLIX. 

J'.osé Carlos Mayrink da .Silva Ferrão 
:nasceu em :Mirias cerca de 1783. O auetor das 
RevoZ.ucções chama-o com maldade «engeitado 
de Minas», (a cuja familia de nppeilido :May· 
rink pertenceq a famosa }r!l arilia de Dirceu, a 
1mmorada do poeta Gonzaga), não se sabendo 
bem si quer com isto dizer que foi abandonado 
pelos pai~ ou que se expatriou cedo. Seja corno 
for, e a segunda hypothese preYalece, o .caso é 
que encontrou umscguudo pai ernCaetano P in-

. to, a quem serviu de secretario emMattoGrosso, 
acompanhar,do-o uo mesmo caracter para Per-
namb11co:. Refere o alludido escripto que foi 
elle «o unico homem a quem o governador fi-
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zera foliz no seu: governo por havel-o casado 
com l\TI'.Ht r iea, nobre e virtuosa senhora, fi-
lha do opt1lento e honrado ,João Antonio Go-
mes .»- «P ediu-a o capitão general para o seu 
secretario-n 'zain os apontamentos biographi-
cos deixados pelo visconde de Oi.uem no seu 
archivo depositado no Instituto Historico -
como . si se tratasse de pai e filho .» 

Coronel de cavallaria das milicias do Ca-
bo, cavalleiro de Christo, dotado de bellas ma-
neiras, muito insinuante, gosava José Carlos 
Jv[ayrink da estima geral pela sua 1ntelligencia, 
zelo adrni~istrativo e rectidão .de caracter. De-
via ser, ao mesmo tempo que recto, bondoso, 
pois que, . quando foi denunciado como conspi-
rador o padre João Ribeiro, seu amigo dedi-
cado, o secretario do governo quiz muito que 
elle se retirasse para escapar á prisão . e of-
fereceu-lhe mesmo dinheiro para isso. Pas-
~ou-se o facto quando o padre foi a Palacio 
fallar-lhe das á-iedidas de repressão que er;;t 
11otorio iam ser tomadas. · 

Mayrink não estava iniciado em loja al-
guma maço11ica, mas pelas suas muitas r:.ela-
ções não lhe eram alheios os prodromos da re-
volução. Antes da denuncia formal; negoéi-

. antes portuguezes, já desconfiados do que se 
tramava, espiaram as reuniões nocturnas dos 

·patriotas e reconheceram -os conjurados. E' 
mister conservar presente que não houve uma 
revolução formada, cleYenào estalar Il 'um dia 
determinado: aliás as revoluções . quasi sem-
. pre se derivam de succesws que I1 '1,m momento 
. ,dado as provocam.1 as :ma.is das vezes por ~:U., . . .· . . . ~ 
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tecipaçâo. . ':l1ratando de díssuaclir, admoes-
tando até o padre João Hibeiro em conversas 
previas, Mayrink .'dava a todos os adeptos dar:i 
sociedades secretas um aviso desinteressado 
para que deixassem uma trilha perigosa. . 

Não assistiu o secretario do goveruo an 
conselho do dia G, que foi secreto ; elle era bra-
zileiro e os generaes portuguezes. Caetano Pin·-
to ouvia-o porem mais do que ouvia os generaes. 
Acompanhoü o seu chefe para o Brmu e si o 
não acompanhou ·até o R,io foi porque lh 'o ve-
daram os membros do governo provisorio pres-
creyendo que, em vista da sua nacionalidade, 
força lhe era seguir os destinos da patria, para 
e que em ultimo caso ficariam como refens a 
mulher e trez filhos . 

Mayrink f~i litteralmente arrancado em 
pranto dos bra~os d·o seu amigo e protector e 
confirmado pela junta no seu posto de secre-
tario, por estar como ninguem ao corrente dos 
negocios da capitania e poder portanto me-
lhor oriental-os. Recusou o lugar apezar da 
insistencia do convite, sendo então escolhido o 
padre Miguelinpo, com ordem comtudo a 
Mayrink de a.j"qdar o seu substituto nos deta-
lhes bur'Ücraticqs, o que não ousou negar, ser-
Yindo comtudo µom tibieza, como depois invo-
cou, e limitand~-se ao expediente de somenos 
importancia. 

Em começos de Abril metteu-se na cama, 
declarando não poder mais servir. Sua pers-
picacia fizera-lhe ver não só a· probabilidade da 
restauração como a proximidade d'este aconte-
çi.meuto. F'Oi ~lle quem pers~adiu Doniin~o~ 



'l1heotonio de retirar-se, e quem levou a Rodri-
go Lobo as condições da capitulação, indo na 
sua companhia Henry Koster. Monsenhor Mu-
niz Tavares não menciona esta ciréumstancia 
ou antes se equivoca) citando o nome do ouvi-
dor Cruz Ferreira como portador das referi-
das condições. Cruz Ferreira levou as novas 
propostas de Doming·os Theotonio, já então dic-
tador. As primeiras propostas foram apre-
sentadas no dia 17 -de Maio; ·os emissarios re-
6ressaram de bordo da 'Phetis a 18; as novas 
propostas foram formuladas no mesmo dia, 
dando-se a evacuação da cidade pelas forças 
rebeldes a 19, quando Mayrink se gaba de que 
logrou evitar a loucura annunciada de incen-
diar-se o R.ecife e decapitar os presos políticos, 
inclusive os generaes portuguezes. A execução 
d'cste plano ficava confiada a·os irmãos Ca-
v.alcanti, que por certo não tinham tenção al-
gnma de levar as cousas a tão nefando desfecho, 
pelo que prestaram o melhor ·ouviido ás sug-
g:estões de Mavrink ou foram ao encontro d'el-- ~ 

las. 
Mayrink ajudou muito Rodrigo Loho no 

seu governo interino e só por insistencia d' elle 
11ão se retirou para o Rio, conforme desejava. 

·Luiz do Rego encontrou-o no posto de secre-
tario do almirante, muito estimado e conside-
rado pelo seu chefe, o qual abonava e garantia 
seu proceder, mas sempre, poT precaução, ia 
encarregando outro secretario, que com Luiz 
do Rego era o capitão, mais tarde marechal 
.Andréa (barão de Caçapava), dos assumptos 
poµfid(lnciaes. Sem \luvida ;p.o~' ter Mayri~~ 
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servido de secretario . a um capitão gene1·al e a 
um almirante, separados por uma junta pa-
triotica,· trata o auctor das Revolucções o ex-
·cellente homem de «arnphibio». Na · verdade 
elle prestou serviços indirectos aos republica-
nos para salvar a causa real, á qual prestou 
seus serviços directos . 

Mandado ainda assim prender pela alçada, 
em vista da interpretação de palavras sobre o 
seu proceder usadas pelo pa!dre Tenorio nos in-
terrogatorios a que fôra sujeito, declarou-se en-
fermo e logrou afinal evadir-se para a França 
em Abril de 1818, graças á protecção de Luiz 
do Rego, que por algum tempo o escolJldeu no 
propüo palacio. Em Pariz apresentou-se á em-
baixada portuguezà e, tendo conhecimento do 

·decreto geral d1e amnistia com que El Rey 
Dom João VI celebrava sua acclamação, vol-
tou logo para Pernambuco, onde já se achava 
em fins de Setembro. (Papeis da: collecção Ou-
l'em, nü Inst. Hist . · do Rio de Janeiro) . Tal 
mnnistia não a(>rangia comtudo toda a revolu-
ção ide 1817, melhor dito todo o seu pessoal, e 
M.í:\-yrink foi pr~so por ordem reiterada da al-
çada, devendo ~;eguir para a Bahia com a ul-
tima leva de p1iisoneiros d 'Estado . 

Cahindo pqrem doente, ó que. com elle era 
um recurso costumeiro, fi e-ou em 1Pernambuco, 
em.quanto que ps autos relativos ao . seu pro-
eesso 'eram expedidos para o Rio·-·A revisãio 
foi-lhe. fav·oravel e elle' viu-se declarado innb-
eente por graça1 especial do ·Rei. Aliás defen-
dera"se com pertinacia e sern tentar compDo· 

~,t1\ettei· os outrqs..'.. · A eu:a .ExJ?osiçtfo ·ae 23 ~~ 
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:Março de 1818 dirigida ao presidente ela alçá~ 
dai dezembaTgador Bernardo Teixeira Couti-
uho Alvares de Carvalho (Documentos histo~ 
ricos n \lativos á revolução de· 1817, na Secção 
dos Mss; da Bibliotheca Nacional do Rio de 
.Janeiro) diz por exemplo, no tocante ao movi-
mento, que «até o dia 1. º de Março sahia (o 
depoente) que entre os habitantes d'esta villa 
(do Recife) haviam muitos que se occupavam 
do espirito de partido europeu e brazileiro, 
que se diziam, mutuãmente, dicterios e in-
:iurias .. ... .. .' . Dizia-se. que haviam pedreiros 
livres na terra, que estes cTeshouverarn-se entre 
~i e que d 'esta desavença rcsultára separarern-
se os pedreiros europeus idos pedreiros brazi-
foiros ....... » 

.José Carlos Mayl'ink defende-se habil e 
satisf actoriamente no ponto particular da sua 
adhesão ao movimento: «Que poderia eu fa-
zer~ Gritar no meio da rua Viva ElRey, como 
fizeram os dous 'horirados mas infelizes Mad.ei-
ra e Sin1ões, que em um momento se viram 
Htravessacfos de balas e ahi deram os ultimas 
suspiros~ Protestar contra a infame causa · no 
meio de gente desacordad~, coberta de crimes, 
que só queria cumplices, e tudo ameaçava com 
o ferro e com o fogo~ Deixar-me fuzilar, ou ser 
mettido em uma masmorra, sem p1'oveito por 
eutão da causa do Soberano, e sem esperanças 
ele' poder ser-lhe util, quando o tempo e a occa: 
si~o o pernüttissem "? Confesso que em tal altBr:-
natiya, julg1.rni que · o melhor partido era o ' de 
l'lão escandalizar, enganal-os, e espreitar o pri-
meiro momento '·de tornar inuteis os seus és-
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forças e praticar o que cumpria a um verda-
deiro e fiel vassallo. Poderia enganar-me n 'es-
te ~odo de pensar porque o amor da vida é o 
primeiro sentimento da natureza, mas não ve-
jo em que possa ser criminoso, nem na minha 
ignorancia sei que haja lei alguma, das que 
formam o codigo da Monarchia, a qual mande 
que um vassallo sen1 forças e isolado, exponha 
a vida, sem que resulte bem ao Soberano e ao 
J~stado. » 

Mayrink, si dispunha da protecção activa 
de Luiz do Rego, tinha comtudo gente contrP, 
si. Ignoro si as notas ·postas á margem da sua 
Exposição são da lavra do dezembargador pre-
sidente, mas ellas não dão testem1mho de per-
suasão trazida pela leitura dos argumentos 
d'esse document;o. Nega urna dessas notas que 
houvesse elle tr~tçado o plano de «alliviar a ca-
pital ·dos rebeldes, porque· a contra revolução 
foi feita por homens que não tratavam com 
elle nem antes nem depois .. ... » Nega outra 
nota que «um e;1rnrcito de 4 . a 5 . 000 loucos e 
furiosos pudesse. ir atacar o marechal Cogomi-
nho, porque qu~ndo os rebeldes sahiram_ para 
Olinda nem 1 ., 000 homens tiveram para le-
var ... . » Outra nota ainda reza: «0 que este 
homem podia dfzer ao commandante do blo-
·queio era que o~ rebeldes temiam urría contra 
revolução, que temiam o povo das villas visi-
nhas, que se ia pondo contra elles todo, e que 
temiam a falta 'fle mantimentos e dinheiro em 
que os poz o bloqueio ; mas isto não disse elle 
ao -oommandantr , como se vê· d'essa narra-
ção' ..... » 
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José Carlos Mayrink deixava-se guiar, aõ 
que allega, por sentimentos superiores a preoe-
cupações estreitas, do que hoje chama.riamos 
bairrismo e que tambem se pode dar no domí-
nio · ela moral, não só no da política. Na refe-
rida E xposição se enc·ontram estas palavras 
que dão porventura a chave do seu tempera-
mento pouco caridosamente tratado de amph·z'.-
b·io: «Â minha patria não são os penhascos de 
Villa Rica, que me viram nascer, a minha pa-
tria eu o digo, e entendo, é o meu governo, é 
n Constituição da Monarchia Portugueza, a 
que pertenço, e a que pertenceram os meus 
mai:Jres, a este corpo moral é que eu chamo 
patria, aliás fôra preciso não ter senso com~ 
mum:, e ser rapaz que briga por pertencer aos 
bandos de TToia e Grecia. » · 

IVíembr·o da junta consultiva de MaTço de 
1821 e depois da junta constitucional, coube a 
:i\fayrink installar na província de Pernambu-
eo, por ordem das Côrtes, a primeira junta li-
beral, contra a qual se manifestára em princi-
pio, assignando a representação de 8 de Junho 
de 1821 em fav•or da administração de Luiz do 
Hego . Era esta a sua sina. Em 1824 foi no-
meado presidente de Pernambuco, depois de 
aberta a lucta entre ·Paes Barreto e Manoel de 
Carvalho, na qualidade de desempatador, como 
o agente de uma transacção politic~. Exerceu 
esta presidencia de 1825 a 1828 ; f ôra entre-
mentes escolhido senador (1826) e. veio a falle-
cer em Pernambuco em 1846, muito chorado· 
por todos , 
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Tollenare admirava o espírito do padre 
Miguelinho e em suas notas deixou consignado 
um elogio ao seu juizo critico, o que equivale 
dizer á sua imparcialidade. A politica de 
união entre Portuguezes e Brazileiros encon-· 
trou no padre um defensor seguro, e tal poli-
tica era tanto da conveniencia do novo regi-
men, o qual o commercfo pelo menos, todo elle 
portuguez, repudiava senão ostensivamente, 
no seu intimo, que se acha ella consignada nas 
instrucções dadas a ] 1elippe N ery Ferreira, 
ouando nomeado juiz ordinarfo do crime da 
.;illa e termo dq Recife . Rezam as referidas 
instrucções, que trazem a data de 31 de 
Ma_rço de 1817 . «Ao mesmo tempo vos com-
mette . entender ,extraordinariamente em todos 
os objectos que disserem respeito · á policia e 
segurança inter}or da terra, en0ommendando-
vos mui partic-qlarmente que trabalheis sem 
cessar por vos informar das pessoas que de 
palavra ou por escripto buscarem perverter o 
esp.irito publico em prejuizo da boa causa da 
nossa Independeincia; ......... , dos que levan-
tarem vozes, ou de qualquer rnodo intentarmn 
excitar o povo p,ara quaesquer · actos de violen-
ciçr, ·contra as p~soas, ou propriedades de nos-
BQS cornpatriotaip naturaes de Portugal, oitsan-
qo fazer ainda ~ifferença de Brazileiros a Eur 
ropeus contra a prohibição do Governo ...... . 
Tereis cuidado-qe saber das pessoas que de no-
vo entrarem no Paiz por mar ou por terra, 



ou estrangeiros ou Portuguezes, averiguar 
seus passaportes, conhecer dos seus motivos de 
viagem, ou emigração, e d' aquelles de que ti-
verdes má opinião, dareis immediatamente 
conta ao Governo para ordenar o que lhe pa-_ 
recer conveniente . . . . . . . . E'mfim. a vossa ju-
risdicção em pontos de pura policia não po-
dendo ser circumscripta com limites certos, o 
Governo vos auctoriza para poderdes entender 
em tudo aquillo, que interessar por qualquer 
via a segurança e socego interior sem outros 
limites que os da vossa prudencia; advertiníl.o-
vos todavia que sendo-vos necessario proceder 
8, prisão âe qualquer pessoa por culpa que re-
queira processo, lh 'o devereis formar verbal, e 
summariamente até cinco- dias contados da da-
ta da captura, remettendo-o immediatamente 
ao Collegio da Justiça para ahi ser sentencia-
do em ultima Instancia; aquelles presos, po-
rem, que se aéharem só em caso de correcção, 
or: podereis reter sem processo até oito dias 
sómente, exigindo o erro maior demonstração, 
dareis conta do caso, e suas circumstancias ao 
Governo para ordenar o que parecer mais jus-
to. Tambem se vos adverte que nos casos 
não previstos, nem prO'videnciados n'esta, de-
vereis seguir as regras dadas na legislação do 

· Governo extincto até se lhe substituir outra 
mais accommadada ás novas circumstancias, .. 
. . . . . . . . . » (Mss. da Bibl. N ac.) Seguem as 
assignaturas da junta menos a de Domingos 
Theotonio. · 
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O que 1\íuniz Tavares descreve como o 
conflicto de idéas entre Domingos _José Mar-
tins e José Luiz de Mendonça --pefo primeiro 
era escassa sua sympathia - deve ser absolu-
tamente exacto, não só plausível, porquanto 
occorro logicamente em todos os movimentos 
una.logos. E' o conflicto dos jacobinos e dos 
gi:r:ondinos na Convenção, ou antes dos oonsti-
tucionalistas e dos republicanos na Assembléa 
Legislativa. A Montanha, CO:ffiO sempre, dorni-
m:m a 1Planicie, apezar d'esta ser vasta e a ou-
tra apenas alterosa. 

Os exempl?s da Revolução Franceza i1e-
javám as cabeças dos nossos patriotas muito 
mais do que o~ feitos cívicos de Washington 
ou as primeira~ proezas estrategicas de Boli-
var. À orgai+ização em junta adoptada pelo 
governo prnvisprio de 1817 era um modo de 
manter a ·supremacia do poder civil contra as 

, ambições 1dos ITtilitares, facultando representa-
ção ás varias cathegorias sociaes . A recorda-
çãio do 18 bruma.rio projectava sobre os che ... 
fés do movimento uni,a sombra espessa . Por 
isso· mostrararrt preferir a Constituição fran-
. ceza de 1795 (o anno IV) e ·esquivaram-se a 
uma Constitui:qte, pelo menos irnmediata. 

- Elles sabia.m que se não poderiam igual-
mente furtar, E!ID caso de triurnpho definitivo, 
fi uma represep.tação nacional, mas queriam 
evitar o cahire:m 'lla demagogia de ,côr, cujo 
bm·~o escravo ficava em demasia proximo, 
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tanto mais quanto não pretendiam tocar logo 
na instituição servil. Projectavam assim ba~ 
seú seü Parlamento sobre a pr·opriedade im-
movel como condição do censo eleitoral, o que 
significava dar n'elle entrada sobretudo a,.os re-
vresentantes do commercio e da agricultura -
estes ultimos muito habituados, como observa 
'rollenare, a. fazer-se justiça por suas proprias 
mãos. 

Uma Constituinte facultando accesso a to-
das as classes seria um gravissimo perigo po-
li.tico, quando nãto fosse um impossivel, e im-
pliéaria uma subi ta subversão social. Tería-
mos tido uma Convenção mestiça, na qual a 
questao de raça assumiria o primeiro papel, 
m·rastando na sua esteira preoonce.itos e odios. 
Oscillava assim a junta entre o pavor da en-
. chente escrava e o receio da dictadura militar. 
Domingos Theotonio podia, no juizo intimo 
d'ella, tornar-se um Bonaparte si apenas al-
canéasse no sul os louros militares. D'ahi por-
ventura o conservar-se mais tarde, quando se 
abriu a lucta, a maioria das tropas no Recife, 
que · tinha suas def ezas, e o ter-se no começo 
dispersado os voluntarios do interior que vie-
·ram com seus chefes saudar . o sol nascente e 
participar da gloria commum. Excluídos 
d'esta, era natural que se afastassem devéras 

·na hora da adversidade . 
A junta patriotica precisava: de tropas e 

ao mesmo tempo se arreceiava das tropa8. isto 
é, da influencia que poderiam estas assumir, 
forçap.do á bayoneta o desenvolvimento repu-
blicano_. Domingos José Martins seria o unl~ 



1Porto Seguro, no Ministerio d'Estado das Re-
]ações Exteriores), se encontra assim descrip-
to o agitador: «Martin's poderia contar de 30 a. 
~~5 annos; era de estatura ordinaria e delgado ; 
trajava com muito aceio, e sempre á ingleza; 
tinha os moVimentos rapidos, olhos de uma vi-
vacidade admiravel, testa descoberta, physio-
nomia risonha, modos agradaveis, e conversa-
ção attractiva por uma locução facil, sempre-
tenção, e na qual misturava sempre idéas re-
publicanas.» · 

Este era o Martins de antes da revolução: 
l1ma vez membro da junta, perdeu no apuro 
C.o traj ar e ganhou em fatuidade, conforme vi-
mos em Tollenare . Comprehende-se entretanto 
o forte prestigio por elle alcançado n 'uma socie-

1 dade onde medrava o descontentamento. Relem-
brando a reconquista do Brazil Hollandez, di-
zia o socio de Montpellier na sua aUocução que 
OR Pe1:nambucanos, «mais sentidos da ingrati-
dão que do mau tratamento, determinaram rei-
vindicar dos op:pressores o que tinham tomado 
dos estrangeiro~ . Mas como, e de que maneira, 
sf:m armas, sem consideração, sem outro nome 
que o de sujeitqs, poderiam executar um tal 
projecto desgraçados que nem tinham por si a 
liberdade de se poderem concertar e entender 1 
Todos se queriam coinmunica.r mutuamente os 
seus pensamentps, mas quem ousaria~ Si, 
iguaes no soffrirnento, elles eram conformes na 
intenção, tamberi; o eram no temor, e, ninguem 
se atrevendo, todos se calavam. Assim viviam 
os Pernambucanos entre as injurias e o desejo 
iia vingança,. ~.1 anelo- da America Ing1eza che-
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gou Do:n:1ingos .José J\!fartins (de facto 1iJ·1:en1, da 
In.r;laterra) . ....... ·. Vós concebeis 1sem e9-
forço, illustrcs socios, que nm tal homem devia 
fazer grande sensação · nos descontentes, e com 
c·:ff eito tod·JS ·o rodearam, e tomaram por che-
fe. Immediatarnente se formaram associações 
bccretns, que correspondiam com outras seme-
lhantes na Bahia.» 

E' entretanto curioso que b advogado do 
alferes Manoel do Nascimento ela Costa Mon-
teiro, (Papeis da devassa; ua Secção ,,dos Mss. 
da Bibliotheca Nacional) quizesse negar, na 
sua defesa, a existcncia em Pernambuco das 
lojas maçonicas: «Seria um espantoso pheno-
meno, arguia elle, um verdadeiro milagre nun-
ca ouvido da natureza o existirem cluhs de re.-
Yolução pot· muitos (lnnos, em casas frequen-
tadas successivamente por Europeus e Brazi-
Jeiros sem se patentear o segredo, sem que en-
tre tantos houvessse um que ou pelos remorsos, 
üU pelo amor da gloria, e do premio, ou pelo 
medo da pena, ou por facilidade o não reve-
fasse: o segredo é mui difficultoso entre pou-
cos, e impossivel ainda em curtos dias entre 
muitos. . . . . . . . . Como se poderá crer que em 
Pernambuco entre Brazilefros, que teem o de-
feito de ser pouco segredistas, existiram aj_un-
tamentos revolucionarios de mais de 600 pes-
soas, e por annos sem ter sido revelado~ As 
rasas que se dizia eram sédes d.os clubs revo-
luçionarios a que outros tamhem dão o nome de 
mações; cuja instituição sem duvida não pode 
ser revoluciona.ria por existirem ele publico e 
com permissão ·çlo g·ove~"llo em muitos Estados 

, \ 
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Monarchicos, entravam promíscuamente Em·o-
peus e Brazileiros de todas. as ordens, classes e. 
idades, e n 'ellas haviam prazeres e jogos, e co-
midas como provam immensas testemunhas da 
devassa. . . . . . E' crivel ou entra na ordem da 
possibilidade moral ou physica fazerem-se as-
soçiações secretas em casas onde ha jogos1 dan-
ças, jantares e ceias, e que se entra a toda a 
hora por estarem as portas patentes~ ...... » 

O advogado estava em seu papel quérendo 
negar a evidencia: a existencia das lojas rna-
çonicas onde se cünspirava pela liberdade e 
que_fatalmente tinha...111 que se converter em so-
ciedades revolucionarias, era porem o que os 
francezes chamam le secret ele Polichin.elle) 
isto é, ?ousa qe fo~os sabida.,. até _do g~verna
·dor. 81 este us nao persegmo, nao foi tanto 
por fraqueza, quanto por systema, como já fi-
cou notado. Caetano Pinto conhecia de sobl'u 
o Brazil e assq,z o seu tempo para não compre-
hender que era chegada a epocha do advento 
das idéas de emancipação politica, mesmo para 
üm paiz colonial c·omo o Brazil, a cuja inde-
pendencia elle adheriu, ou melhor dito, partici-
pou em tal evento, pois que era membro do ga-
binete elo Pri:p.cipe Regente, por occasião da 
procl?-mação do Ypiranga, sobrevivendo aliás 
como ministro aos .A.ndradas, pois que s-obra-
çou a pasta d<:t justiça até 10 de Novembro de 
1823, quando ~e decidiu a dissolução da Cons-
tituinte, acto qom o qual elle decerto nã'0 con-
cordou. Con{ra o seu sU:pposto relaxamento 
depõe o facto, apontado por Ourem nas notas 
.hfographicas . que colleccionava, 4~ haver sido 
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n. capitania de Matto Grosso invadida durante 
n gúerra luso-hespanhola de 1801, sendo porem 
o iniinigo promptamente repellMo pelas «me-
didas energicas» tomadas pe1·o governador 
Caetano Pinto . 

Quando elle se refugiou no Brum, por 
menos vontade que tivesse. de resistir, mandou 
vir de Olinda -segundo ·conta Mayrink - o 
destacamento que lá se achava, as peças e mu-
nições. Vieram algumas peças, mas não as mu-
nições. 

Que José Luiz de Mendonça não tomou 
compromisso algum com o governador de re-
pôr-se a legalidade, antes deu expressá'() na fa-
mosa sessão da junta, em que o capitão Pe-
droso interveio, ás suas proprias preoccupa-
Ções de pruden.cia e moderação, prova-o '() de-
poimento trazido por um dos fugidos do Reci-
fe, de nome. Luiz Malheiro de Meno, o qual em-
barcou a 14: de Março n'uma jangada em que 
poude alcançar, ás 7 horas do dia seguinte, o 
navio Oonceição do Porto, a 18 leguas de. dis-
tancia de Pernambuco. O se_u papel, datado de 
20 de Março, tem por titulo -Noticias de Per-
narnbiwo (Mss. da Bibliotheca Nacional) e 
diz a tal respeito : 

«Logo depois de o general chegar ao for-
te veio o Dr. José Luiz, e se lhe off ereceu a 
ir tratai· com os ins1irgentes, que estavam in-
teiramente senhores da força . Foi e veio ao 
forte diversas vezes, e na ultima veio acom-
panhado do .marechal José Roberto, tornaram 
a voltar, e este perto da meia noite veio s6 di~ 
~çudo não ter podido conseguir dos r~bQlQ.c§ 
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'nada, que insistiam se lhé entregasse a forta.-
leza. Fizeram-se n 'esta noite alguns prepara-
tivos para defeza. Em 7 veio ,José Luiz ás 
6 horas, o general assignou a capitulação ..... 

_1 Ouvi dizer a um dos do governo, o padre João 
Ribeiro, que se não deixavam -sahir O$ offi· 
ciaes que estão presos, sem se saber o como o 
governo do Rio ·tratava os patriotas pernam-
bucanos que lá estão . » 

LII 

O Preciso foi portanto, na expressão de 
.Muniz Tavare~, um documento arrancado á 
fraqueza, e o s~u tom é perfeitamente oonven-
cional, tanto nas declarações exaggeradas de 
affeição aos portuguezes, como nas invectivas 
e:í perfidia do governador . Já se fez no deoor-
rnr d' estas not~s menção bastante do proceder 
de Caetano ·Pinto na · emergencia a que se viu 
reduzido, e dos moveis a que com to.da proba-
bilidade obedecipu. O auctor do papel lido pe-
1·aiite a Sociedade Luzo-braziliense de Mont-
pellier (Ms. ·d~ coll . Porto Segui'~) teve lm1a 
phrase interessante . a respeito do capitão ge-
neral, quando disse que «SÓ faltava a este para 
ser pai dos Pernambucanos a força de lhes fa-
zer bem . » Quer ia com isto dizer que era bem 
intencionado, mas fraco. Tampouco tinha no 
emtanto a força de fazer-lhes mal, pode-~e ac-

.crescentar: o que se dava nem áa propriamen-
W desleixo, antes era o receio de as&1Jmh· rc~-
~ ·' . . ; . . 
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ponsabilida'Cles. «A administr ação estava tão 
altera.da, na phrase elo orador de Montpellier, 
<~ue a uma petiçáo, requerimento ou queixa, o 
goYernador respondia que não era da sua com-
petencia, o ouvidor outro tanto, o juiz de fóra 
reenviava a quem de direito, e o povo &offria .... 
A adrni11istração não ousava conjurar os desas-
tres que apprehendia. » 

As v~speras ele revolução são no geral ca-
rneterizadas por esta apathia. O socio do gre-
mio de Montpellier, apoz referir-se á falta de 
segurança, conta que «dous mmos havia que a 
i·onte q~ie serve ele communicação entre Santo 
Antonio e Recife (onde gyra quasi todo o com-
mercio) se tinha abat~do e que algumas ta-
boas, postas provi~oriamente para a passagem 
dos peões, . serviam de estorvo ao transporte 
das mercancias. » Entretanto havia dinheiro 
em caixa, que a côrte era accusada de consu-
mir. Antes da trasladação para o Brazil, o 
governo de Lisboa, alem das consignações men-
saes que recebia, sacava sobre as juntas de fa~ 
7,enda das capitanias quantias repetidas para 
pagqmento dos credores do Estado. Os gover-
nos locaes apenas podiam atte11der as despe-
zas das suas folhas militar , e ci.vil, de sorte que. 
algumas obras publicas que se realizavam eram 
fructo de economias que logravam escapar á 
rede ou então de su_bscripções particulares. · 
~rodos 'OS estabelecimentos religiosos ·e huma-
nitarios do Brazil deviam sua manutenção á 
piedade e philanthropia dos habitantes (Re-
~~1olução de 6 de 'Jtlcirço de 1817) em, P<;rnam ... 
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buco) no Br·az,il H isto rico de Mello Mo'raes, 2." 
serie, Tomo II, 1867) . 

O socio de Montpellier declarava ao seu 
auditorio que _a força da itdéa republicana pro-
vinha d' esses abusos e d' aquellas fraquezas. 
Ao cobsul inglez, quando este o foi procurar 
na fortaleza do Brum para obter informações 
officiaes que regulassem seu proceder e o dos 
subditos de S. M. Britannica, confessou Cae-
tano Pinto ingenuamente ( candidly) que sabia 
havía tempos dos manejos revolucionarios ur-
didos nas lojas maçonicas, mas que só a ulti-
ma hora tivera certeza completa dos seus de-
sígnios ( Correspondencia diploma tica e consn-
lar, no 'Public Record Office de Londres) . Se-
gundo o citad9 Ms. da çollecção Porto Segu-
ro, «forçado PGÜas frequentes denuncias, ou 
antes pelo sem~lante hostil que já começavam 
:l mostrar os Prtriotas, o governador deu par-
te para o gabi:r;tete do Rio, e, sem tomar a me-
nor precaução, esperou a resposta; não chegan-
do esta e urgip.do as circumstancias, mandou 
segundo aviso g_ue, oito dias mais tarde, podia 
ser o da revolu~ão. » 

Temos poi~ por bem averigurudo que avi-
sos não faltaram·: o que faltou foi decisão. O 
sentimento que o orador de :Montpellier diz 
haver predomif ado na maior parte, na occa-
sião do rompimento, foi o pavor, «circumstan-
cia que bem aproveitada poderia ter livrado 
Pernambuco d,

1
a perda dos seus homens mais 

illustres, da su,a mais briosa mocidade, e pou-
paido aos outros Brazileiros , a dor de verter o 
~nifue do~ seu~ infelizes compatriotas.» O ~º" 
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vernador já se achava porem então incapaz de 
reflexão, allucinàdo pelo temor, sob o domínio 
dos maus conselheiros. José Carlos Mayrink 
culpa nomeàdamente- o ajudante Alexandre 
Thomaz, escrevendo sobre este, na sua Expo-
s·ição de 23 de Março, o seguinte : 

«Este chefe (o brigadeiro Manoel J oa-
quim) estava muito indisposto com os seus of-
ficiaes, e bem que o governador o estimasse 
muito, e formasse d 'el'le bo]Il conceito, to1davia 
pezava muito todas as noticias que elle lhe trá-
z]a, querendo .dar desconto 'a alguma desaffei-
ção. O ajudante de ordens Alexendre Thomaz 
por outra parte figurava o negocio muito feio; 
entretanto que particularmente se communica-
"ª com Domingos José Martins, . e· por Luiz 
Fortes o mandou avisar da denuncia no mes- . 
mo dia en1 que ella se-deu . Este ajudante de 
·ordens era intimo amigo e protector do capi-
tão Pedro da Silva Pedroso, de José Jifariano 
de Albuquerque, de Domingos Theotonio J or-
ge, e em sua casa concorriam todos -os officlaes 
do regimento de artilharia. Tinha demais 
muitos desejos de vingar-se do governador, de 
quem sé tinha feito o mais acerrimo inimigo, de 
sorte que o manejo d'aquelle homem é ainda 
110je um enigma.» 

Enigma continua a ser, tanto mais quanto 
resulta do inquerito coevo que foi o capitão 
Pedroso quem ordenou contra Alexandre Tho-
maz a descarga ele mosquete que o fez tombar, 
sendo então acabado de n1atar á espada pelo 
capitão Barros Lima. Pedroso era propenoo á 
crueldade e de instinctos sanguinarios: foi elle 

\ 



152 

<1uem fez mais tarde fuzilar os desertores e a 
sorte elo Recife teria porventura sido outra, si 
elle e não :Q_omingos Theoton1o assumisse a dic-
tadura . Era um jacobino do genero Canier. 
O :Leão Coroado salientava-se sobretudo pela 
ousadia. Mais do que qualquer outro, organi-
zou a revolta improvisada e contribuio para o 
seu triurnpho, m~mdando _espalhar () terror em 
Santo Antonio e dispondo do melhor modo os 
elementos rebeldes. 

O seu crime infundira temor: á medida 
que chegavam ao quartel, chamados pelos to-
ques de rebate, os conjurados, melhor dito os 
adeptos, beijavam a espada ensanguentada 
pelo duplo homicidio, como um juramento de 
morrer ou vencer (Papeis da coll. Ourem no 
Inst. Hist. ) . 1Preposto no dia 8 á guarda do-
p:overnador e qos generaes no foTte do Br1m1, 
mostrou-se bafiltante severo, implantando o 
receio onde até enfüo reinava a desorientação. 
O üonsnl brita:pnico, testemunha ocular, diz no 
bCU officio a lord Castlereagh de 17 de Março 
(Public Recor\f Office) ser impossível descre-
ver a confusão entre a guarnição· do -:forte, 
quando se tratou de 0ollocar as peças em po-
sição de varrer os assaltantes: afinal foram col-
locadas com as boccas voltadas para o mar, ex-
cepção feita •de duas meio viradas para o lado 
<1 'onde podiaIDy avançar os patriotas. Não ad-
mira que em menos de vinte horas, como mcn-
(•iona o officio, se tivesse operado em Pernam-
buco uma completa revolução. 
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Até a transferencia da côrte para o Rio 
de J aneii:o a metropole nunca quiz consentir 
110 estabelecimento ide typographias coloniaes. 
Os timidos ensaios de imprensa que tiveram lu-
gar em Pernambuco e no Rio de Janeiro 11D 
decorrer do seculo XVIII, cerca de 1706 e em 
1752 respectivamente, foram rigorosamente 
supprirrridos, sequestrando-se o material e. sen-
do ameaçados de prisão os impressores. N'este 
ponto foi a administração hespanhola muito 
mais liberal, gosando suas possessões america-
nas das vantagens da imprensa, posto que pea-
cla e fiscalizada sua producção como aliás suc-
cedia na mãi patria. 

Depois de introduz]do o grande melhora-
mento na nova séde americana da monarchia 
portugueza, é que podiam as capitanias pensar 
em reclamal-o . Em Pernambuco foi o nego-
ciante Ricardo Fernandes Catanho quem em 
1815 mandou vir um prelo na Inglaterra e re-
quereu do governo a necessaria licença para 
utilizal-o -requerimento que Caetano Pinto 
encaminhou em officio de 22 de Maio de 1816 
ao ministro marquez de Aguiar, juntamente 
com mna informação favoravel e. um bonito 
irecho academico sobre «as luzes inseparaveis 
ela civilização» e as artes e sciencias conside-
radas como «ornamento da vida social.» 

A licença foi concedida a 9 de Novembro 
do mesmo anno, devendo o governador organi-
far d~ accordo com o bispo ·da diocese o servi.: 



Ço de revisão e approve.ção e o corpo de censo-
res. (Estabelecimento e desenvol1;imento da 
?"1nprensa em Pernambuco, na Rev. do Inst . 
ilrch. Pern., n.º 39). Não havia porem typo-
grnphos e a revolução veio encontrar a impren-
sa ainda desaproveitada por não haver quem 
soubesse sua arte . Como a necessidade faz lei, 
improvisaram-se então compositores, os quaes, 
segundo a informação 1de Tollenare, foram dous 
frades, um inglez e um marujo francez. O in-
g1ez chamava-se James Pinches e continuou a 
exercer er.11 Pernambuco sua profissão depois 
-de restabelecida a legalidade, quando tornou a 
haver para isso ensejo. 

· O Preciso de José Luiz de Mendonça, a 
pastoral dos governadores do bispado e uma 
r.roclamação aos habitantes do Ceará foram as 
primeiras producções revolucionarias d'essa 
typograpbia, Quja licença· de funccionar foi 
cassada por aviso do ministro Villa Nova Por-
tugal ide 15 dE1 Setembro de 1817, pelo «infa-
me abuso» qrniB da mesma officina se fi7era. 
O material devia ser remettido para o Rio de 
Janeiro; mas ~sta ordem não foi exactamente 
cumprida ape!

1
1'íar de apprebendidos o prelo e 

pertences no f oço da Panella e recolhidos ao 
Trem Real (Arsenal de Guerra) . 

Um anno depois, a 16 de Setembro de 
1818, foi que p governador Luiz do Rego, por 
motivo da reclamação do ouvidor geral da co-
marca, deu instrucções para o respectivo em~ 
bargue, instrucções que ainda assim não foram 
executadas, o que mostra que· havia pouca von-
tade de obed~cer, por parte do governo prç-



vincial, o qual era natural que não . quizesse 
abrir mão ele um elemento tão util á adminis-
tração e cuja ausencia se não podia mais 0on-
ceber n'uma comrnunidade culta. De facto 
uma nova oroem a respeito, de 6 de Fevereiro 
de 1819, foi apenas parcialmente cumprida, 
sendo expedido para o Rio pelo intendente ida 
marinha o prelo· com parte dos typos. 

A parte restante ficou no armazem de de-
posito até que em Março de 1821, depois do 
movimento constitucional, Luiz do Rego lançou 
mão d'ella e mandou fazer um prélo de madei.:. 
ra nas officjnas do Trem . .Alem de papeis of-
ficiaes, a nova typographia editou desde 27 de 
llfarço até 26 de Agosto a Aurora Pernambu-
cana, redigida pelo genro do governador, Ro.,.. 
drigo da Fonse.ca · Magalhães, tão conspícuo 
mais tarde na política portugueza, em que oc-
cupou as mais altas posições, dirigindo o par-
ti do regenerador, cuja oi'ganização poz cobro 
ás dissensões armadas do período constitucio-
nal. 

LIV 

Ninguem verberou o movimento de 1817 
com maior vigor, nos interrogatorios a que foi 
sujeito, do que >0 ouvidor Antonio Carlos Ribei-
ro de Ptlldrada, cuja carreira política foi tão 
notavel no Imperio e c~ja acção se exerceu até 
por occasião da maioridade de Dom Pedro II. 
Entretanto as suas expressões mais intimas ,, 
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eram favoraveis á causa republicana, que elle 
repudiou deante. dos juízes com tamanha ern-
phase. Dão d'isto testemunho insuspeito as 
duas cartas existentes no original na Biblio-
theca Nacional e publicadas pelo Dr. M. L. 
Machado na sua Introclucção. Foram ellas di-
rigidas aos seus preclaros irmãos pelo magis-
trado que era elle proprfo accusado de ter dei-
xado a terra paulista por crime de homicidio . 

Antonio Carlos foi o unico conselheiro ef-
fectivo ida i·epublica, e «o mais atrevido contra 
S . M. nas proclamações que imprimiu», diz 
o compadre da carta varias vezes citada. Por 
isso elle chamava Antonio Carlos «detestavel». 
Onde este via 

1
jubilo, nas adhesões, . o outro só 

enxergava mel
1
ancholia. «Appareceu logo uma 

tristeza geral, não se viam senão casas fecha-
das, não appa:recia gente branca pelas ruas . 
Conheceram então os ladrões esfaimados o des-
gosto do publiico, e temendo alguma contra-re-
v-olução, orde:qaram que todos recolhessem as 
armas que tiv~ssem ao armazem <da Patria, sob 
pena de morte.» E' claro que cada qual exa-
mina os succe~sos políticos pelo prisma das 
suas opiniões, sentimentos e preconceitos, ven-
do-os portanto differentemente . 

No que todos concordam é na vigorosa af-
firmativa da f ersonalidade de Antonio Carlos 
que, no dizer de Tollenare, sobrepujava todos 
os principaes p,ctores do movimento. O francez 
menciona «se-q espírito vasto, sua concepção vi-
va, sua dialeqtica subtil e p~rsuasiva, seu ca-
ract~r firme e sua vontade determinada», e 
5woreseenta: .«Si o Sr. Antonio Carlos fos~ 
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militar, seria homem a assenhorear-se de tocfos 
os poderes .da republica.» Na adversidade foi 
muito menor, e a sua «firmeza de animo» pode 
bem dizer-se que passou por um eclipse, 0om-
parada sobretudo com a nobre, sublime cora-
gem ide um padre Roma ou de um padre Mi-
guelinho. 

LV 

O conselho oonsultivo organizado pela 
junta governativa constituía um verdadeiro 
senado, um senado, bem. entenélido, como o 
ideado por Bolivar nas suas varias constitui-
ções, congregando o escol da intelligencia, da 
illustração e do prestigio. Entre esses conse-
lheiros se salientava o Dr. Antonio de Moraes 
Silva (1755-1824), cuja fama é igual em Por-
tugal e Brazil pelos seus importantes trabalhos 
philologicos e cuja biographia foi composta 
com não pequeno trabalho pelo grande estu-
dioso pernambucano que. é o sr. Pereira da 
Costa (Almanach de Pernambuco de 1907). 

Nascido no Rio de Janeiro, formára-se em 
Coimbra, onde, por inclinação natural, se deu 
mesmo mais que a·o direito, ao estudo apro-
fundado da língua vernacula. Pereira da Cos-
ta recorda a tradição que o faz haver empre-
hendido tal estudo movido pelo despeito cau-
sado pelas zombarias de que f ôra alvo a incor-
re.cção da sua linguagem e da sua pronuncia. 
~ambem a sua tda para o . ~strangeiro, apena~ 
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formado, teria tido po'r motivo escapar á pet-
seguição do Sanfo Officio por haver com os 
collegas celebrado a collação do gráo com uma 
ruido~a ceia em dia de jejum. Viajou muito 
demoradamente, de 1779 a 1787, pela Europa, 
familiarizando-se com as principaes Jitteratu-
ras, d-o que são prova suas traJducções de uma 
IIis_toria de Portugal em inglez e da obra de 
Arnaud sobre as Recreações do homem de sen-
so. 

De 1788 a 1794 viveu M·oraes Silva em 
liisboa, onde se casou com a filha do marechal 
;José Roberto (então tenente coronel), acompa-
nhando0 seu sogro para Pernambuco quando 
este veio como commandante de um dos regi-
mentos de linh:a e abrindo banca de advogado 
no Recife (17B5). Luiz Pinto ( visconde de 
Balsemão), .a 1 quem, quando embaixador em 
Londres, elle servira de f?ecretario particular, 
fel-o porem voltar ao Reino ao ser chamadD aos 
conselhos da ce>rôa, e despachou-o juiz de fóra 
e prnvedor do~; ausente_s da Bahia, cargo que 
Moraes Silva ~~xerceu um anno si tanto. Dei-
x.ou-o entre 01üras razões por começar a sof-
f rer da vista . . 

Tornou-se então senhor de engenho ém 
1vluribeca e n'~ste remanso, aliás activo por-
quanto se revelou agric111tor de iniciativa, pro-
seguio nos seu13 trabalhos philologicós. A pri-
meira edição Çlo Diccionario datava da sua 
resi•dencia em ~is boa. Caetano Pinto conside-
rava-o muito •,:<pelos seus talentos, caracter e 
honra», segundo informava o capitão ·general 
o governo do Iiio, que em 1808. nomeou M.orfl,~ 



Silva capitão mór, da villa de Santo Antonio 
do Recife - já era desde 1805 corone.l das or-
êlenanças de Muribeca -e cavalleiro de. Ohris-
to. 

Mor~res Silva não era mação e a revolução, 
tentando attrahil-o, apenas indicava quanto 
qüeria extender-se para f óra das suas proprias 
fileiras e engalanar-se com nome.s de respeita-
bilidade. Elle porem esquivou-se por comple-
to a todas as se.ducções, invocando seu estado 
de saude, a ' cataracta e a inchação das pernas 
pela erysipela, para se não deslocar, e não dan-
do entretanto andamento ás varias ordens re-
cebidas da junta, relativas á organização da 
defesa republicana pelo alistamento e recru-
tamento no seu districto . 

O governo provisorio receiava sobretudo 
que os seus adversarios entrassem a armar os 
escravos dos engenhos e recomniendava por _ 
isso ao niesmo tempo a maxima vigilancia so-
bre as familias que tivessem desertado a capi-
tal, · retirando-se para suas pr·opriedades. Diz-
se gue algumas consultas a que Moraes Silva 
não poude eximir-se, foram lavradas de forma 
tão capciosa que a junta as qualificava de 
«chalaças.» N'estas condições não é de ad-
mirar que fosse elle um dos primeiros a sau-
dar a antiga ordem de cousas, a qual na rea-
licfade nunca renegára. · 

Suas ordenanças forain das que immedia-
i:amente acclamaram o estandarte real, e o al-
ínirante commandante do bloqueio reconheceu 
seus bons serviços em pról da realeza; mas 
Moraes Silva teve ainda assim de comparecer 



perante a alÇada e justificar a coacção sob qué 
estivera. Não deixou elle por certo de relem· 
brar quanto procurára demover os rebeldes 
dos seus «sinistros intentos», fazendo-lhes ver 
que não podiam absolutamente sustentar uma 
republica independente, e que «as mais espe0 

ciosas formulas republicanas, as de ,1793, não 
livraram a França em 1799 do jugo tyrannico 
do Bonaparte.» 

De facto, escrevia'° auctor do Dicc·iona1·io, 
«desde que esses monstros me nomearam con-

- selheiro, em me puz a morrer antes que a ser-
vil-os.» E si era até ahi realista chegou de-
pois a ser corcunda, como eram chamados os 
~i bsolutistas. Hostilizou o constitucionalismo 
com a franqueza brutal que era muito sua e 
que provinha e~ parte do seu temperamento 
bilioso ; esteve f o lado de Luiz do Rego nos 
esforços contra o liberalismo trasbordante, 
fazendo parte da sua junta de governo e aliás 
impedinqo-o de ir a extremos como o de cóm-
bater pelas armp.s o movimento de Goyanna de 
que resultou a convenção do Beberibe; por fim 
não quiz, de e!rfperrado, pronunciar-se em fa-
.vor da independencia, si bem que seu coração 
batesse pelo seu paiz e seu estro, conforme mais 
tarde ficou patente, saudasse mesmo enthusi-
asticamente a nova era nacional. 

Pela sua attitude n'essa emergencia sof-
freu naturalme:µte os incommodos da impopu-
larid81de. Falleçeu a 11 de Abril de 1824, quan-
do já recomeçava a lucta entre o espirito le-
gal e o espírito revolucionario. Inutil é dizer 
que o velho p"tiilologo .se mapifestou pela lega 0 
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lidade. No -anno anterior publicára-se em 
Lisboa a terceira edição ido seu Diccionario ·. 

LVI 

Manoel José Pereira Caldas, portuguez, 
<loutor, adheriu á revoluçã·o com muito maior 
sincel"idade do que oütros, o deão por exemplo, 
que ao mesmo tempo que proferia discursos ip.-
flammados, apparecia raramente :nas sessõe'S 
do conselho, pretextando doença para afastar-
se dos collegas e tendo de come90, antes da sua 
temerosa e espalhafatosa ardhesão, proposto ao 
governador Caetano Pinto refugiar-se em Olin-
-da e ahi organizar a resistencia. 1Pereira Cal-
das, pelo contrario, foi accusado de muito de-
dica!do á republica e de ter sido sanguinario 
nos seus ditos e pareceres . .Alem de membro 
do conselho consultivo, foi escolhido membro 
do conselho supremo de justiça, o qual não che-
gou porem a effectuar sessão alguma. 

Era sexagenario em 1817, tendo nascido 
em 1757. Foi um dos transportados a bordo do 
Ca1·1:asco e o conselho militar da Bahia o con-
demnou á morte; n'l,as tendo invocado sua na-
cionalidade portugueza como prova de coacção 
e tambern appellando com a sua idade, foi re-
commendado á clemencia real pelo proprio con-
selho na sua sentença final. Em 1821 fez parte 
da junta consultiva ele Luiz do Rego, depois 
transformada em -junta constitu.cional gover-
nativa, 
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LVII 

Gervasio Pires F erreira nascera em Per-
nambuco em 1765. Aos 11 annos foi para Lis-
boa, onde chegou a ser negociante matriculado, 
Yoltando para sua terra quando occorreu em 
Portugal a invasão franceza. Chamado pelo 
goverrio provisorio ele 1817 especialmente para 
occupar-se da parte das finanças e · de alguns 
assumptos de contabilidade publica, incluída 
a gestão dos fúndos da extincta Companhia de 
Penia111 buco, declarou mais tarde em sua de-
resa · que se lii11itãra ao expediente e. isto mes-
mo a contra gosto, abstendo-se de comparecer 
nas sessões do conselho consultivo. Disse mais 
que,. quando se tratou dos fornecimentos, elle 
e seus socios of:fereceram de proposito condi-

-ções por tal for.ma onerosas que a junta p_a-
triotica as não acceitou. 

A 21 de J.\íq.rço fazia como varíos outros, 
dos mais consp+cuos recalcitrantes: mettia-se 
na cama para não servir os revoltos·os, fingin-

. do-se mais enformo do que. realmente estava, 
posto que não chegando por:ventura a:o extre-
mo de ].\;fayrink, o qual diz na sua Exposição 
que «affcctou engravecer a sua molestia cada 
vez mais, e at6 ·se privou elo alimento ordina-
1'ÍO, para tornar,-se ainda mais cadaverico, e 
não ser conhecido no caso de que o mandassem 
0 bservar . » • 

Gervasio, qpe era c-onhecidamente astuto, 
confessou ter na verdade :pre:rarado uma ex-
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peclição pal'a os Estados Unidos; mas não, 
e-orno então se acreditára, no intuitô de ir bus-
car armas . e provisões para os rebeJ!des, sim 
para escapar-se, elle com sua familia e parte 
dos seus bens . AliR.s esta expedição, impedida 
pelo bloqueio, fôra contrariada no mez ele Abril 
por um decreto de embargo do governo provi-
:sorio . ·Pl'eso e levado para a Bahia, fingiu ter 
perdido a faHa desde o mez seguinte á sua pri-
~ão e respondia por escripto. F_oi recomH1en-
c1aclo á clemencia real por não haver querido 
exercer as funcções de conselheiro cl 'l!°:}stado, 
semlo o processo remettido para o Rio afim de 
ser tomrucla uma deliberação .a seu respeito. 

De~ regresso ao Recife, Gervasio desem-
penhou papel importante nos successos consti-
tuáonaes, mas sua política foi sempre dubia e 
vacillaritc,. Nomeado por Luiz do Rego para 
entrar en1 ajüste com os patriotas de Goyanna, 
foi dos que celebraram a convenção do Bebe-
ribe, e quando se procedeu á eleição ela junta 
provisoria estabelecida por man9-ado elas Côr-
tes (26 0-e Outübro ele 1821], foi seu presiden-
te, ficando .no poder um anno quasi. Em Ju-
nho ide 1822 era essa junta forçada a adherir á 
união com· as outras províncias do Brazil, e a 
16 de Setembro deposta no interesse dos mes-
mos princípios unionistas . Antes porem ele es.-
talar a borrasca, no dia 10, já Gervasio se de- · 
mittira, o que reiterm1 a 15, embarcando para 
a Bahia no paquete inglez . Ahi foi preso por 
ordem da junta local, a r equerimento de ~emi
grados portuguezes que reclamavam perdas e 
clamnos pelos prejuiz'Os .causados pelo comman~ 
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dante do celebre batalhão ligeiro, filho do mes-
mo Gervasio. Despachaido para Lisboa e solto 
pelas reclamações do governo britannico, acha-
va-se no R.io a 15 de Setembro de 1823. En-
tr:on na lista senatorial por Alagoas, mas não 
foi escolhido. 

LVIII 

Patriota Chefe do . Regimento da Cavalaria ele 
Goiana, Patriotas Officiaes, Patriotas Soldados do mes-
mo Regimento. 

Viva a Religião e a Patria. 
Triunfou à cau~a da Humanidade da Justiça e da 

Patria Tiranos cobardes que ouzarão querer calca:r os 
filhos dos vencedor~s de Tabocas c Guararapes, esgo-
tarão desta vez o nçisso sofrimento . A espada da vin-
gança vibrou sobre as suas c;abeç'as, clles não podem 
mais empecernos. 

Amenhecemos e~cravos em o dia seis ele Março ao 
meio dia começamos a ser precipitados cm masmorra a 
tarde estava.mos Livres e mais a patria estava liberta-
da. Bravos Cavaletros de Goiana, nos juramos deli-
var a nossa Patria q, hum preclicamento que para ~em
pre previligiou de serem vitimas do despotismo Real vos 
sois filhos da Patria eflte juramento vos Liga. 

· O Governo Provisorio o reconheceo manifestado na 
vossa mensagem,- e agradece tanto a pronta Rczolução 
que tomaste a favor da Cauza da Patria quanto a me-
dida de sigurança gue affiançou o Socego publico e 
tranquilidade dos P9vos pello que ela Louvores e agra-
decimentos ao vosso Chefe. 

Cuidadozo da sQrte dessa bella Villa, o Governo 
Provizoirio ordenára ao Patriota Sargento-mór das Or-
denanças Joaquim .lVlartins cm auzencia do· Patriota Ca-
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pitam mór de a prezedia:r com Ordenanças para man-
ter o Socego publico rezervando as Milicias para cazos 
mais urgentes. Retiraivos Patriotas para os vossos 
Quarteis entrai em o seio das vossas familias, empre-
gaivos com o maior disvello nos trabalhos ela Agricul-
tura alargando as mãos. na cultura dos viveres, e des-
cançac nos cuidados do Governo respeito da Vossa Se-
gurança. O Patriota Coronel da Cavalaria depois de 
fazer ler esta a todos os seos Officiaes, fará distribuir 
lnuna Copia por cada Comniandante de Companhia 
afim de que cada um a lea na prezença dos Soldados da 
sua Comp.anhia. Viva a Restauração dos nossos direitos, 
viva a. libc'rdade, viva a Patria. Dado no Palàcio do 
Govei·no Provizorio de Pernambuco aos 12 de Março de 
1817 .. 

O Padre João Ribeiro Pessoa ele Mello Montenegro, 
Jozé Lui'.s ele Mendonça, Domingos Jozé Martins, Ma-
noel Corrêa ele Araiijo. 

O documento transcripto é um exemplo de 
como foram mandadas recolher as ordenanças 
que elos seus respectivos districtos affluiam ao 
Hecife, sob commando dos seus capitães mores . 
.A. observ:ação do auctor é tão justa, conside-
rancto um erro a confiança dos primeiros mo-
mentos, gerada na rapidez com que triunfou 
o movimento, que muito tempo se não passava 
sem . que os chefes revoltosos recorressem ás 
ameaças e até á força para reunirem pessoal 
de combate. Conta a carta de Luiz .Paulino ao 
conde da Barca :de 24 de Maio de 1817 (Mss. 
da Bibl. Nac . ), que o caixeiro portuguez fu-
gido do Recife, e seu informante, referia que 
o regimento de milícias denominado dos no-
bres tinha sido levado desarmado a um campo 
e ahi mettido entre força armada e até entre 
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peças cfo artilharia, para se tirar das suas fi-
leiras gente para a tropa de linha. Assim fo-
nun recrutados 50 homens e com outros cm-
pos milicianos se ia proceder do mesmo mod"). 

E ' facto que no regimento de artilharia de 
linha reinava maior indisciplina antes ido mo-
Yimento do que no de infantaria. Os officiaes 
de a1-tilharia eram os mais accesos no conspi-
1·ar e os mais hostis ao seu commandante, Bar-
ros Lima por motivo ele preterições, Domingos 
~rheotonio por :fanatismo liberal. Tão conheci-
da estava esta differença na attitude dos dous 
regimentos que, ao ouvir-se a fuzilaria entre 
toques de rebate, o0 boato que se espalhou e que 
o consul britaunico registrou no seu primeiro 
officio, foi qu~ os regimentos estavam atiran-
do um sobre o outro . No seu processo o al-
feres Manoel elo Nascimento da Oosta Montei-
ro, que era do regimento de infantaria, depoz 
que este esteve desarmado de 7 a 21 de Março 
(Mss . da Bibl. N ac . ) . Foi então que se prn-
mulgou a tabella de soldos em que os artilhei-
ros__ appareciam ganhando .sete vintens e os in-
fantes um tostão, discriminação depois abo-
lida .. 

No seu officio de 29 de Março ( Public 
Hecord Office) escrevia o consul britannico 
que se recrutaya quanta gente era possível re-
crutar, mesmo porque, segundo elle se achava 
informado, os soldados que se tinham amoti-
nado a 6 e cujo soldo fôra triplicaJdo, deserta-
vam em grande numero . 
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LIX: 

Perante a commissão militar que o jul-
~~ou foi o padre rrenorio accusado de ter, de 
pistola na mão, assaltado e prendido o juiz de 
fóra de Goyanna quando este penetrára na f 9r-
faleza de Itamaracá, attrahid·o pelos tiros a.lli 
dados . Deferiidendo-se, declarou que fôra o pa-
dre Ignacio de Alme:i!da Fortuna, capellão da 
fortaleza, quem reduzira e·sta e o seu cornman-
dante : elle não fizera mais do que obedecer ao 
chama;do do outro e para lá se dií·igira com 
mais gente afim de içar a bandeira rebelde. 
Perguntando-se-lhe porque trazia uma pistola 
na mão, respondeu que por mera casualidade; 
e sendo-lhe observado que tal casualidade não 
podia occorrer com todos simultaneamente, 
J'etorquiu que cada um respondia por si. 

Tanfo Koster como Tollenare fazem · os 
maiores elogios ao padre Tenorio; sel1'do que o 
pt·imcil·o os extende ao padre Fortuna pela 
sua varia e. profunda instrucção, servida 
pol' um m:lmiravel fervor scientifico . Tenorio 
era bacharel de Coimbra e po,ssui.a, alem · de 
elevados dotes mol'aes, altos predicatdos intel-
lectuaes e grande capacidade administrativa. 
Tollenare escrnvia que elle seria precioso ao 
governo revolucionario porque possuía vivaci-
dade de espírito, formando e enunciando 
promptame:nte seus juiz'Os ; facilidade de ex-
pressão que o tornava, ajudada pela impone.n-
eia ela figura e pela sonoridade ela voz, men-
cionadas por Koster, um prégador irnpressivo1 
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e rapidez de decisões realçada pelo senso pra-
t1co. 

Segundo Tollenare, elle propunha as pro-
videncias no instante mesmo em que se fazia 
preciso tomal-as, e taes providencias não cor-
reriam o risco de ser fóra de proposito, porque 
já como vigario de . Itamaracá, onde Koster o 
conheceu intimamente, e1le se occupava em ex-
plicar aos ·plantadores . a utilidade dos novos 
processos de cultura e dos novos machinismos, 
om divulgar os melhoramentos agrícolas e in-
dnstriaes ensaiados nas outras colonias euro-
péas e em disseminar entre os habitantes no-
ções elementares de sciencia e habitos de aceio 
e de hygiene . 

- Mello Mqraes publicou na Iiistorüi das 
Constituições, e M. Lopes Machado i·eprodu-
úu nas suas annotações á 2." edição cl 'esta 
obra, um vibrante manifesto dirig~do pelo go-
verno revoh1oionario aos pernambucanos do 
norte da capttania, motivado pela resistencia 
que em Q.oyanna fazia menção de organizar o 
juiz de fóra. IDsta resistencia po'de dizer-se 
que foi supp:rimida pela ousada iniciativa to-
rnada em Itamaracá. 

LX 

Segundo o Dr. · M. L. Machado, em sua 
nota XX, bas~ada sobre a IJ.ota de culpa exa-
rada na devassa, a prisão do ouvidor Cruz Fer-
:reira teve hi.gar em Pitimbú e foi feita por Ma-
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noel Florentino Carneiro da Cunha, irmão de 
J oaquirn Manoel, a quem se refere Muniz Ta-
vares . 

I,XI 

Chamava-se esse vereador J\tianoel José 
d ' Almeida, boticq,rio - homem de· pouca ins-
trucção, mas honrado, diz M. I.i. Machado em 
sua nota XXI . 

· LXII 

A familia de Manoel Clemente Cavalcanti 
de Albuquerque era originaria ele I guarassú . 
Elle estudára no seminario de Olinda e fazia 
imrte dos clubs maçonicos. Quando o governo 
provisorio parahybano foi derrubado a 5 de 
Maio, Manoel Clem:ente alistou-se na guerrillia 
do padre Souto Maior, .send() porem logo feito 
prisioneiro, a 15 . de Maio, em Ipojuca. Man-
dado preso ·para a Bahia, juntamente com o 
pai, alli permaneceram quatro annos. Tomou 
parte no levante de G-oyanna, que trouxe a 
junta constitucional, e foi a Lisboa expor ás 
Côrtes o estado da província, de lá trazendo 
uma typographia, a qual entrou a editar mui-
tos trabalhos. Em 1822 foi eleito procurador 
geral da Parahyba no Rio de Janeiro e falle-
ceu occupando a presidencia de Sergipe, 
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· O typo do pai, ea.pitã·o de · ordenança «ig~ 
noraritissimo e feroz» como o trata Muniz Ta-
Yares, era commurn no Brazil de entáo . Fran-
eisco Luiz de S·ouza recordou no papel lido em 
J\fontpellier (:Ms. da coll . Porto Seguro) al-
guns d' esses regulos <l e aldeia, cujas casas, 

- disse elle, eram «os covis de todoFl os · facinoro-
sos que~ uma vez debaixo :do seu tecto, arrosta-
~ram a justiça e a despediam com mofa. . . Eu 
vi a entrada triumphal de illl1 d'estes regu1ds 
na Villa rda Barra, comarca do sertão, capita-
nia de Pernmnbuco; o .seu nome era Angelo 
Custodio da Rocha Medrado, a estatura gigan-
tesca, aspecto magestoso, e o vestido ricamente 
a·galoado . A impressão que em niim produziu 
este homem, ~ unica em seu genero: o muito 
que d 'elle. se fé

1

tllava; a precipitação com que os 
p<>b,res fechav~1m ás suas portas, e os ricos, sem 
exceptuar as · ~rnctóridàdes, sa.hiam a corteja!-
º; o seu trajaJ.~, 6 seu porte, e enorme· sequito; 
o seu seq_uito sobretudo, c·omposto de homens 
d:e toda catad-\lra, semelhantes · só nos . ctimes 
que tinham cqmmettido e armados de facas, 
pistolas, espadas, e bacatnartes; emfirn tudo se 
l'eunia pa1"'a que · eu o cresse a·o menos ig11af ao 
Rei . Para dai"/ uma mostra do seu poderio bas-
ta dizer, que surprehendendo um. ,dia sua ir-
rnã (111oça soltei:t'í:t que com elle vivia em sua 

. fázend~) coni um joven, que a merecia; o man-
dou atar a quatro cavrulos e esquartejar.» 

. Esta matrn·ia prima democrática não pro-
·mettia longa duração ao estofo republicano e 
coni.prehende-$é que a junta, patriotica nutrisse 
aJgumus apprehensões da participação d 'esse 
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·c1emento de auct0Ti1clade nas delibera_ções da 
i11 dispensavel Constituinte. 

LXIII 

Escreve M. I.J . Machado que o padre An-
tonio P ereira d'Albuquerque e I gnacio Leo-
poldo 0d 'Albuquerque Maranhão já estava.m em 
campo no Pilar quand·o ahi chegaran). as tro-
pas de Itabayana . Reunidas as duas· forças, 
que andavam por ma.is de 1 . 000 homens, mar-
charam sobre a capital, onde se jÚntaram á 
tropa de linha commandada pelo tenente-coró-
nel E stevã-o José Carneiro da Cu:µha .· As auc-
toridades r ealistas desampararalI). seu pos-
to, evadindo-se disfarçado para o Rio do Peixe 
o ouviidor André Alves, membro elo governo. 

LXIV 

O Dr. M, L . Machado rectifica n 'este 
ponto o que escreve o auctor, informando em 
sua nota XXIII que foram eleitos governado-
1·es a 15 de Março o· padre Antonio Pereira 
d'Albuquerque, Ign-acio Leopoldo d'Albuquer~ 
que Maranhão, o tenente-coronel Francisco J o-
sé . da Silveira, F rancisco Xavier Monteiro -da 
F1rancn e o advogado Augusto X avier ele Car-

\"allrn, p~i de ... T-0sé Peregrino ·-.. homens todo~ 
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de probidade e merito, seg1mclo o anuotador 
parahybano. 

LXV 

O Dr. M. L. Macha.do reputa, em sua no-
ta XXIV, injusto o juizo do Monsenhor Mu-
niz Tavares sobre a pouca actividade do go~ 
verno provisorio da Parahyba, achando que 
pelo contrario abundaram as pr-0videncias ra-
pidamente tomadas e enumerando até as se-
guintes adoptadas entre. 15 e 30 de Março : 
·abolindo a ouvidoria e as eamaras; mandando 
·recolher as pa~entes; abolindo Ós tributos so-
bre a carne vei1de, lojas, tavernas etc; suppri-
mindo as insígnias reaes; regulando -0 trata-
mento entre toqos os cidadãos; igualando os di-
reitos aduaneirps entre as nações estrangeiras; 
prohibinido que fosse alguem preso por denun-
cia ; convidandq os cidadãos a assentarem pra-
ça; perdoando ps criminosos; estabelecendo os 
ordenados do fµnccionalismo ; ordenando a re-
moção d·o gado para o interior em beneficio da 
agricultura; Í$entanitlo o algodão de metade 
dos direitos de exportação; providenciando so-
bre o páu brazi~; formando presídios nos luga-
res mais arriscados ; enviando destacamentos 
para certos pontos ida costa ; mandando le-
vantar baterias em Cabo Branco e mantendo 
ordem e disciplina em todos os centros povoa-
dos da capitania . 

. O Dr. M:. L . Machado refere.-se ainda á 



carta política do pad1'B João Ribeiro ,elogiando 
algumas d' essas disposições e criticando outras, 
no comparal-as com as tomadas pelo governo 
p1ovisorio ele Pernambuco. N'essa carta ex-
prime elle a opiniã-o de que as capitanias por 
onde se estava exten<dendo o movimento revo-
lucionario formassem uma só republica, de-
vendo edificar-se uma cidade central para ca-
pital. Si tal união nã-o occorresse, a incohe-
rencia dos decretos e por fim da orientação 
eommum não faria mais do que se aggravar 
cada dia mais. O espírito superior do padre 
João Ribeiro logo de começo enxergou os ma-
les de uma dispersão constitucional, conduzin-
do a uma fragmentação da soberania reivindi-
cada para a nação, sob pretexto de particula-
rismo. Este teria sido muit-o provavelmente 
o escolho em que naufragaria a republica de 
1817, si tivesse pooido militarmente manter-se. 
Ainda se não aprendera no Brazil a sacrificar 
os interesses regionaes ao interesse nacfonal. 

LXVI 

J·osé Ignacio Borges fizera sua carreira 
militar como artilheiro, tendo o curso de ma-
thematicas. Fôra ajudante· de ordens de C_ae-
tano Pinto, mas a revolução já o encontrou .no 
governo assumido em 1816. Deposto pelo mo-
vimento local, contra o qual se pronunciara, 
zelando suas proprias responsabilidades, foi 
1;r:ianqado pr~zo para as Cinco Pontas, Logo. de . .,, 
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pois o ahuirante Rodrigo Lobo despachou-o 
a · retomar seu cargo ·na capitania que conse-
guio então fazer de ·todo autonoma de Pernam-
buco, dotada de alfandega., junta de · fazenda, 
trem militar, etc. Deixou o posto a uma junta 
constitucional por occasião do movimento .que 
se generalizou no Brazil, iilas figm~ou mais tar-
de na política do Irnperio, sendo escolhido se-
iiador em 1826, quando se constituio a · Camara 
Alta, e entrando no ministerio de 7 de Abril · 
ele 1831, o primeiro da R.egencia, ·e n'outro ga-
binete em 1836 . R.eformára-se errí 1831 com 
a graduação de marechal de campo e falleceu 
em 1838. Legou fama de espírito energic·o, des-
assombrado, aínante da verdade e , coherente 
com seus prin~ipios. (Pereira da Costa, Dice. 
de Pern. Cele'.bres). ' 

LXVII 

José Pereira Filgueiras era o typo do 
mandão ou capdilho nortista n 'esses tempos 
coloniaes, que sob tal aspecto se prolongaram 
pelo regímen autonomo adeante. Natural de 
Sergipe, oil!de nasceu em 1759, vivia no Cra-
to, onde exercia as funcções de capitão-mór <le 
ordenanças, pqsto para que fôra proposto pelo 
senado da CaIIJ.a.ra e confirma.ido pelo . governo. 
A auctoridade militar augmentava e realçava 
seu pr~stigio +)essoa~, que era _grande, antes 
provemente d~ attr1butos phys1cos que mo.:. 
l'aes .: era _de .úma estatu1m giga:nte$Ca1 de um~ 



171) 

força muscula'r prodigiosa e de granc1e bravu~ 
ra . Atacado nma vez por seis assassinos, 
a.erruhou trez com a coronha . da espingarda e 
poz os outros trez em fuga. 

Monsenhor Muniz Tavares faz d'elle · fa-
ci.nora, mas ha quem lhe descubra, como em to-
do caudilho, quahdades apreciaveis, e até quem 
relate rasgos o.ccasionaes da sua bondade. Em 
1817 foi quem, mau grado su~s vacillaç-ões e 
rnuclanças de attitude, positivamente salvou a 
eausa real na província do Ceará. Absolutis.-
ta ferrenho por temperamento, acabou todavia 
por acompanhar ·o movimento constitucional, 
fez cn,usa commum com a independencia e foi 
mesmo um agente poderoso no desmanchar a 
união idas · províncias do Extremo N o:i;-te, que 
se · tinham mostrado todas sempre firmemente 
subordinadas á metropole e co.ncluido entre si 
um accordo para se ajudarem l11utuamente na . 
defesa do Rei e das Oôrtes. 

Entretanto existia tambem n'essas pro-
víncias um fermento separatista, que não po-
dia deixar de fazel-as tender para a união, que 
era a condição e garantia da independcencia . A 
parte que coube ao capitão-mór Filgueiras 
i1 'esse;'3 eventos foi muito importante, . sendo 
ou em si ti ou Caxias com 6. 000 . homens e ·for.,. 1 . . 

çou Fidié, o chefe portuguez, a render-se . 
Quando lord. Cochrane chegou ao Maranhão 
em 26 de J ·ulho de 1823, já a junta local esta-
va c0m- seus recursos exgottados, o Imperio · 
fôra proclamado nas duas capitanias do Ma-
ranhão e' Pial1hy, e o armistício se achaya pro-
posto · ás forças . independentes. Oochrarie ape-

I 
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i1as recebeu 'OS sentimentos ide adh~são da jun ... 
ta e fez jús ao titulo ele marquez, que mais jus-
t.unente competiria ao capitão-mór Filgueiras. 
. Arrastado pela sua indole combativa, este 
-pactuou com a revoluçü'° republicana e fede-
ralista de 1824, pela qual combateu corajosa-
mente, tenido porem de submetter-se e sendo 
rernettido para o Rio com o padre Alencar e 
outros revolucionarios. Adoecendo logo em se-
f,'1li<la, falleceu em Minas Geraes, para onde 
fôra man:dadoQ, ao que parece no começo de 
1825. 

LXVIII 

Chamava-sr Miguel Carlos da Silva Sal-
danha. (M. L. Machado, Nota · XXVII) . 
Mais adeante (~screve porem Miguel Cardoso 
da Silva Saldapha. 

LXIX 

· Chamava-s~ José Ferreira N obrega e fez 
parte dos prezos _da Bahia, amnistiaidos em 
J 821 (M. L. ](Iachado, Nota XXV) . 

LXX 

O padre L1tiz José Correia de Sá fez igual-
mente parte dqs prezos da Bahia, assim como 



seu cunhado Francisco .Antonío Correía de Sá, 
sargeúto-mór ·ele Pombal . O padre era muito 
estimado pelo povo do sertão do Rio clq Peixe 
(M. L . . Machado, Nota XXVI) . 

J:.iXXI 

Religioso · carmelita, mais conhecido por 
Frei Pescoço, que era o administrador das fa-
zerrdas de gado possuidas pelo seu convento na 
Barbalha, e ao mesmo tempo o mordomo par- · 
ticular elo capitão-inór Filgueiras. (M. L . 
Machado, Nota XXVIII). 

Na nota irnmediata observa o Dr. M . lJ. 
Machado que não foram tão simples as occo1·.: 
Tencias revolucionarias da Villa do Crato 
quanto o relata o auctor, e assim as descreve 
segundo outro livro: 

" José Martiniano de Alencar foi bem recebido pelo 
padre Luiz José, em cuja casa reuniram-se os numero-
sos parentes deste e ahi concertatam o plano de revo-
lucionar o Ceará. · 

Chegando ao Crato em 3 de abril, foi Alencar in_ 
formado da prisão de Geraldo Henrique de Mi·ra, per-
nambucano, negociante no Aracaty, e da apprehensão 
de varias cartas do governo provisorio, as quaes cons-
tituíam a primeira via das que foram dadas a Alenetu· 
em seguida, para diversas pessoas do Ceará . 

Não havia mais tempo a perder, dirige-se ao ca-
pitão-mór Filgueiras, seu padrinho, e revela-lhe a. mis-
são de que vinha encarregado, empregando ao mesmo 
tempo todos os recursos da sua intelligencia para o 
chamar ~. causa repu blicanft. Filguei'ras, depois ele Jl.lguus 



i·eparos, que foram entretanto destruidos pelo afilhado e 
por Fr. Francisco de S. Mariana que o acompanhara, 
pediu alguns dias para pensar, com promessa de não 
estorval-o na propa.ganda. 

No domingo 4 de maio teve aviso de que publicar-
se-ia á estação da missa um edital do governador da 
provincia -Manuel Ignacio de Sampaio,- cxhortando 
o povo á obediencia do rei·. 

Antes que isso acontecesse, Alencar c<Yrre á egreja, 
falla ao povo e reunido a Tristão, Maia, Quental, Frei-
tas e Benevides, segue para a casa da camara, proclama 
'a republica entre vivas e tiros de espingard:a, lavra-se 
um auto que todos assignam. Os presos são postos em 
liberdade e Maia toma conta .do commando da villa. 

Filgueiras chega a este logar, annue ao que estava 
feito e assigna tambem o auto, e com elle o vigario, Mi. 
guel Cardoso da Silva Saldanha, seu amigo particulár. 

Alencar partip immediata.mente para a nova villa 
do Jardim, e ahi chegando congrega o povo, excita-lhe o 
enthusiasmo, e con;t seu tio l ;eonel Pereira de Alencar e 
Prancisco Ca:rdoso de Matos, consegue que a camara la-
vre e subscreva o auto da independencia . 

Apparecem, entretanto, hostilidades em alguns Jo . 
gares em virtude do pronunciamento do Crato e Jardim . 
Alencar o•rganisa illgumas forças, chama as do Rio do 
Peixe, segundo se havia combinado em casa do padre 
Luiz ·José, e preteifde submetter com ellas todo o Ceará. 
Infelizmente chegiµn a esse tempo ao capitão-mór Fil-
gueiras noticias da queda das Alagôas e do Rio Grande 
do Norte, e que P yrnambuco e Parahyba cahfriam tam-
bem na luta que se ia travar com as forças numerosas 
do rei. Foi quanto bastou para esse homem cruel mu-
dar de Turno . No desejo de querer expiar a sua com-
plicidade, ajunta o seu povo e segue para o Crato, onde 
arvora o estandarte real, proclama o antigo governo e in-

. tima a todos que _o júrem, aliás não daria qua'rteJ a nin-
guem. 

O que se seguiu dahi para diante causa· horror. A 
mãe de Alencar, · I,). Barbara Pereira de Alencar, res-



peitavel senhora pelos seus dotes e pela sua familia, ate 
ella foi presa e enviada aos carcer-cs da Bahia! 

(Dias Martins, Martyr. Pern.)" 

N 'um estudo que acaba de ser publicado 
em avulso e que faz parte do torno XXX da Re-
vista Trimensal do Instituto do Ceará, profi-
cientemente dirigida pelo sr. barã-o de Stu-
dartJ o qual a mantem n'um nível elevado de in-
teresse historico, o sr. J. Dias da Rocha Fi-
lho relatou a vida do brigadeiro Leandro Be-
zerra Monteiró (1740-1831), nome que é pre-
ciso juntar, entre as personagens conspícuas 
<la revolução de 1817 no Ceará, aos dos irmã:os 
Alencar e ao do herculeo Filgueiras. 

Leandro era amigo de Filgueiras, mas te-
ria não só resistido francamente ás s·olicita-
ções do ardente sub-diacono Alencar, como for-
temente aconselhado o capitão-mór -a pr1oceder 
de igual modo. Filgueiras promettera porem 
conservar uma neutralidade que o não impe-
diu de assignar a acta das medidas revolucfo-
narias adoptaidas e tambem a mensagem de 
adhesão ao governo de Pernambuco. Segundo 
o auctor do referido trabalho, foi Leandro Be- · 
zerra, então tenente coronel, a alma da contra-
revolução, tendo sido, por intermedfo do pa-
dre Francisco Gonçalves Martins, o factor de-
cisivó na reconversão do capitão-mór, cujo 
prestigio, que mais era o temor infundido pela 
sua força e pelos seus feitos, tornava indispen~ 
savel sua adhesão. 

, .Conta o sr. Dias da Rocha que Filgueiras, -
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hl-rependiido ele havei· assignado a mensagem, . 
despachou duas pessoas de confiança no encal-
ço do COITeÍO portaJdor do documento, sendo elle 
alcançado proximo ao R.ecife e assassinad·o, 
eomo meio mais seguro de se apoderarem os 
outros do c-obiçado papel. 

O miliciano foi ajudado na sua tarefa le-
gahsta pelo sargento-m,ór José Victoria.no Ma-
ciel,_ juntando-se a estas forças fieis para o res-
tabelec}mento da antiga ordem de cousas as 
propria·s forças que deviam seguir com Fil-
gueiras contra o Icó. O panico entãio penetrou 
no campo contrario, que se dispersou por cam-
pos e mattos, ficando a povoação do Crato 

, guasi deserta. «Apenas em frente da cadeia o 
1-ieminarista .Ailencar, armado de uma faca, 
pretenideu resistir a ordem de prisão, que lhe 
déra o juiz orp.inario . Foi conv·ocacla a cama~ 
ra deposta que por unanimidade decretou a 

· prisão elos cal.Jieças do moviment-o, o sequestro 
dos seus bens e a apprehensão dos papeis qun 
possuíssem. Expediu-se um proprio para a 
;Fortaleza, afhn de levar a nova de taes suc-
cessos ao gov~rnador Sampaio, e essa mesma 
noticia foi traµsmittida, para t;ranquillizal-a, á 
camara do Icó, por officio de 15 do mez de 
Maio . Era d~ temer que, consoante as prati-
cas do tempo, se. desencadeassem, logo apoz o 
hiumpho, sob~·e a villa, rugidoras e fataes, as 
coleras do vencedor . A verdade é . que as me~ 
di4J~lS de rigor não ultrapassaram por então os 
limites do justo ... ..... ... Leandro Bezerr.a 
não collahoro1.1 nas violencias (quando imi.. 
wn·no depois e~las vieram a 81.tccecler)' não. con-
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correu para as ' perseg11ições, não apredejou as 
victimas de . uma idéa que não combatera se-
não. por i-nopportuna» (Vida do brigadeiro Le-
andro B eze'tra 21l ontefro, Ceará - Fortaleza, 
1916). 

LXXII 

Tristão Pereira Gonçalves de Alencar 
Araripe, agricultor, e José Martiniano de 
Alencar, seminarista, eram irmoos, filhos de 
D. Barbara de Alencar, senhora pernambuca-
na viuva. Nascera no Crato, então aldeia e 
antiga missão de illldios. Preso com varias 
chefes revolucionarios quando Filgueiras e ou-
tros operaram contra o movimento realista, foi 
remettido para a capital da provincia, d'onde 
o transferiram, com a mãi e irmão, para Per-
namhgco e depois, em Oµtubro de 1818, pará 
a Bahia, jazendo perto de dous annos e me_io 
nos calabouços . 

Alencar Araripe tomou parte com Filguei-
ras no movimento constitucionalista, pugna-
ram ambos pela independencia e prestaram 
seu concurso e o da junta nacionalista do, Cea-
rá aos independentes do Piauhy e do Mara-
nhão, na lucta que terminou pela capitulação 
dos Portuguezes. 

Nos acontecimentos de 1824 figurou proe-
minentemente. O movimento no Ceará foi Te-
pU:blicano como em Pernambuco: o presidente 
_Çosta. Barros, de . nomeação imperial,. foi . r()~ 



tiudiado c'Omo no Recife Paes Barreto, mas, 
com seu grande espírito de conciliação, Alencar 
Araripe pretendeu entrar em accordo e entre-
gar o poder ao delega.ido legal. Vingou n'O em-
t anto o espírito revolucionario e Alencar Ara-
ripe foi eleifo presidente provisorio em Mece-
jana pelas tropas congregadas por Filgueiras, 
confirmando o povo a escolha. 

Protestou Costa Barros e retirou-se, pro-
seguindo a revolução o seu caminho. O Ceará 
confederou-se com PernambucoQ, chegando uma 
assembléa de notaveis, que decidiu esta junc-
~:ão, a converter-se em collegio eleitoral e es-
c'Olher os deputados que deviam ir tomar as-
~ento no parlamento do Recife (Agosto de .. , 
1824) . A adhe'são com tudo não era unanime: 
travou-se guerra civil, que acabou pela promp-
ta derrota dos separatistas em Santa Rosa. 
Alencar Ara.ripe, feito prisioneiro depois de 
atravessar o J ~guaribe, foi barbaramente mas-
sacrado . A província elo Ceará por esse tem-
po soffreu não só da guerra, como da peste e da 

. fome oriunda 4a secca. 

LXXIII 

N asciido em 1768, ' era assim appellidado 
pelo facto de t~r sido ordenado em Roma pelo 
cardeal Chiarapionti, depois papa Pio VII. De 
distincta familia pernambucana, professára 
como carmelit9' no convento de Goyanna e fô-
ra depois cutsp,r a Universidade de Coimbra, 
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0nde se bacharelara em theologia . Em Roma 
obteve tambem um breve de secularização e em 
Pernambuco, do tribunal ecclesiastico, a nulli-
dade da sua profissão monastica. Dedicou-se 
então á advocacia, em que conseguio larga cli-
entela, e occasionalmente subia ao pulpito, em 
que grangeou brilhante reputação. O governo 
portuguez condecorou-o c·om a ordem de 
Christo. A parte pathetica e immorrédoura da 
sua vida foi porem a curta, ousada e dramati-
ca participação que lhe coube no movimento 
revolucionario. - Morreu como um heroe, sere-
110 e resignado. (Padre Lino do Monte Car-
melo Luna, Memoria historica e biographica 
do clero pernarnbucano, Pernambuco, 1857.) 
Suas ultimas palavras, no Campo da Polvora, 
onde foi fuzilado, apoz um discurso aos cir-
cumstantes e a conclusão dos psalmos peniten· 
cfaes, recitados a caminho do supplicio, foram: 
aos granadeiros incumbidos da execução : -
Camaradas! eu vos . perdôo a minha rnorte; 
lernbrni-vos da pontaria, que aqui (pondo a 
mão sobre o coração) é a fonte da vida! 

LXXIV 

Era mestre d'essa embarcação, segundo 
NI. L. Machado (Nota XXX) Gaspar José 
dos Reis, o qual a poz informar o conde dos 
Arcos d() que se passava, seguio para o Rio de 
;Jan~iro, a dar aviso ao ~overno, sendo por iss<,> 
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11omeaido meirinho do mar da alfandega de 
Pernambuco. 

· Da chegada proxima do padre Roma, 
como emissario do governo rebelde, teve o go-
vernaidor da Bahia o primeiro conhecimento 
pelo alagoa:no Manoel Ferreira Lima, que se 
diz ter partido a toda pressa para denunciar o 
fito da viagem. (M . L. Machôxlo, Nota . ... . . 
-· XXXI) . 

LXXV 

1 

O conde cJos Arcos (1771-1828) seguira a 
carreira das 11rmas, tendo senta(fo praça em 
Setembro de l 796 e recebido a patente de ca-

, pitão em Dez~mbro .do mesmo anno . Foi no-
meado em 1803 governador do Grão Pará, on-
de fez uma b,oa administração . Despachado 
em 1805 vice-r ei do Brazil, com assistencia no 

- Rio de Janeiro, tomou c·onta do cargo no anno 
immediato, pq,ssando para o governo da Bahia 
quando o Pri:p.cipe Regente transferiu a côrte 
portugueza P\lra o Brazil. A sua attitude 
energica por qccasião da revolução de Pernam-
buco valeu-Ih~ o ministerio da marinha, dei-
xando a Bahi,a em Janeiro de 1818 e sendo no 
mesmo anno feito tenente general graduado. 
Na crise con$titucional que d~terminou o re-
gTesso do Re~ foi o mentor do Príncipe Real 
Dom Pedro1 mas não conseguio as sympathias 
:populares e teve de sahir do ministerio em 
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.Junho de 1821, quando se deu o juramento das 
bases da lei organica. 

Deliberou então Arcos to1·nal' a Portugal, 
mas a junta constitucional da Bahia, que não 
reconhecia a a uctoridade elo Principe Regente 
por nã.o ser emanada . elas Côrtes e faltar-lhe 
portanto legalidade, não só prohibiu a·o conde 
o desembarcar, como forçou o capitão do na-
1-io em que clle fleguia a retel-o a bordo e man-
dou entrcgal-o ao governo ele Lisboa, sob a ac-
cusação de conspirar contra (J i·egimen consti-
tucional po1-tuguez cm favor da independencia 
do l-;_i:nzii, eooperando para isto com Luiz elo 
Ht:go. .l')reso na r:rorre de Belem, foi solto 
uma vez que se jm;tificou. Em compensação, 
sobrevindo a independencia, seus bens no Rio 
foram sequestrados, corno os de todos os por-
tuguezes. 

· Opi110u no Conselho cl 'Estado desde 1823 
pelo reoonhecimento do Imperio. Foi um dos 
membTos da regencia estabelecida por Dom 
João VI in artfoulo rnortis, presidida pela in-
fanta Isabel lYiaria, e Dom Pedro nomeou-o 
par elo reino quando outorgou a Carta Cons-
titucional de 1826. Falleceu o conde dos Ar-
cos quando se· iniciava a usurpação mig1rnlis-
ta. 

LXXVI 

~f.:i. . melhor prova das ramificações da co:ns-
pirn.çfio pern3mbucana encontra-se n 'um inte-

, / 
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isa 

rnssantissimo document·o existente no Record 
Office de Londres e que acompanhou a com-
rnunicação :do consul geral Henry Chamb(')rlain 
a Lord Castlereagh, ministro dos negocios es-
trangeiros, sob o n . º 38, ele 3 de Maio de 1817. 
(Papeis do Foreign Office). Este documento 
( a copia de uma carta escripta do Ri·o de J a-
neiro para Buenos .Ayres pelo . ex-Director 
Supremo Don Carlos Alvear ao seu amigo Don 
'Matias Irig·oyen. Posta a bordo da fragata 
hritaJl'llica Arnplâon} essa carta foi yiolada 
pela :diplomacia, dizendo Chamberlain que não 
poude resistir ao desejo ele tirar uma copia Jit-

, teral ele tão extraqrdinaria communicação an-
tes ele a tornar a sellar e remetter. 

Segundo 1}-lvear, o movimento teve de es-
talar prematuramente e extendia-se ao longo 
da costa e atr~1vez do interior, e ó consul in-
glez abona tae::i informações porque diz que em 
maioria ellas cpncordam com o que chegára ao 
seu conhecimepto por outros canaes, sendo 
apenas de admJrar que o governo de nada sus-
peitasse. «Si as ramificações são tão extensas 
quanto o declara a ca1ta -commentava Cham-
berlain no seu officio -será necessaria a ap~ 
pJicaçã-o de gr~mde prudencia e de habil ener-
gia para impedir uma revolução geral no Bra-
zil, pois comquanto exista um forte laço de de-
dicação á pessqa do Rei e á familia real, existe 
com relação aos enropeus, particularmente os 
fidalgos, um S1'3ntimento universal de antipa-
thia, e o des~qntentamento lavl'a pela franca 
.corrupção da gente no po:der. » 

·A carta d~ . Don CarlOs Alvear traz a da-
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ia de 25 de Abril de 1817 e o signatario come-
çava por felicitar-se pelo ensejo que se lhe de-
parava de despachar com segurança uma car-
ta que só seria lida pelo destinatario e por 
Pueyrredon. Segundo elle, o movimento tra- · 
mava-se .desde muito nas lojas maçonicas de 
Pernambuco, mas a explosão deu-se mais cedo 
elo que convinha pelo facto da prisão de al-
guns «irmãos.» ·Por sua vez, tomados :de sur-
preza e desconcertados com a iniciativa do con-
de dos Arcos, os «irmãos» :d.a Bahia nada pu-
deram fazer. Isto foi dito a Alvear por um 'jo-
ven bahiano, que o argentino qualifica de ta-
lentoso e rico, e que se achava no Rio, onde ou-
tro maç:ão, de loja fluminense, confirmou ele 
algum modo a asserção, rnJormando Alvear das 
intenções dos «irmãos>>. pernambucanos. 

O plano d'estes era compellirem o Rei a 
munir Côrtes e jurar uma constituição: tal 
plano podia comtudo dizer-se ostensivo, porque 
no intimo - e isto resultava de varias con-
versações tidas por Alvear -a idéa era orga-
nizar 'republica, o que os «irmãos» americanos 
occultavam dos europeus, isto é, os brazileiros. 
dos portuguezes. Na loja fluminense discutir a-
se calorosamente o caminho a seguir deante dos 
factos consummados e ·· deliberara-se apoiar 
quanto possível a revolução, um partiido pelo 
menos, inteiramente composto de naturaes do 
Brazil. Segundo um d'estes adeptos, o grande 
erro da junta patriota fôra não tomar a of-
f.ensiva, pois que com 800 homens que fosse, 
si tivesse invadido a Bahia, haveria incutido 
_corngem aos cumplices1 ;perr.nitti&o que este~ ~íà 



declara&."Bll1 e assim executado. um irnwhnento 
dMisivo no conceit9 de Alvear, o qual n'este 
ponto se engana. As · forças de que podia dis-
por a republica nào eram sufficientes para se-
rem efficazrnente contrapostas ás · ·forças le-
gaes, 'Nem se verificou o que nmitos pensaram 
na côrte, que as tropas reaes fraternizassem 
com os insurgentes . 

Alvear dizia ter acabado de fallar com 
duas pessoas, uma do Rio, outra da Bahia, am-
bas denotando a maior anciedade por noticias, 
porque receiavam que a tBvolta fosse -debella-

. da, muitas exécuções occorressem, to:da a cons-
piração viesse a lume e , não tivesse fim .o nu-
mero de prisões. Q.uer debellada, quer não, a 
:fermentaçào e1í'ª tal que podia bem conduzir á 
~.holição :ela mqnarchia. Alvear não sabia pro-
priamente o que prever : l ain at a loss what to 
thi?ik} reza a traducção da carta violada; e 
n'mn arrebatapento de patriotismo estreito e 
~:ggressivo, as~im se expressava a respeito: 

· «Quando escuto os discursos dos brazileiros, 
qüero imaginar que vencerão ; pelo contrario, 
quando tenho em mente ·Sua effeminação, pu-
sillanimidade, falta de senso e de· proceder, não 

·, posso deixar qe desprezal-os. Pois ao passo 
· que no vosso c11so a intelligencia se acha :do la-
do dos americilnos e a ignorancia do lado dos 
hespanhoes, n 'este paiz é o inverso : os euro-

. peus são escla11ecidos e os brazileiros estupidos 
. e illetrados . » 

O Rei, testemunhava Alvear, sahira de 
uma apathia que era antes lethargia, . e <<Illani-

. j;e~tava uma .aptividade de·,. que ninguem o jul-



ga'1a capaz. Estimulava todos os negocios pn · 
blicos; dispunha pessoalmente ele tudo, occu-
pava-se de tudo e estava em toda a parte. Não 
tivesse elle revela:d.o tanta energia e teria fi-
cado perdido sem remedio . » 

LXXVII 

Tem-se dito . com insistencia que o C<!)nde 
dos Are-os não era alheio á conspiração bahia-
na. Nos seus apontamentos (Mss . do Instituto 
Historico) ·· o visconde de Ourem escreve que 
elle tinha motivos imperiosos para a grande 
actividade que desenvolveu, a qual teria por 
fim dar arrhas estrondosas da sua fidelidade 
e inutilizar o trabalho de sapa que os seus ini-
migos estavaril levando a cabo junto do Rei, 
para desmanchar-lhe o prestigio. A proclama-
çã.o do governo provisorio elo Recife aos ba-
hia.nos, differente em Muniz Tavares e em 
J.\follo Moraes ( H ist . das Constituições), ref e-
l'e·Se de um modo indistincto . e até meio sy-
billino a uns confusos projectos de conspira-
ção aristocratica, tendente · a substitufr um 
throno por varios thronos. 

Arcos encontraria de certo interesse no 
regresso de Dom João VI para Portugal, que 
se diz· haver sido o objectivo capital da trama 
urdida a um tempo nas lojas maçonicas de 
Portugal e do BrazJl~ ,~,Q .,papel de Arcos es-

. taya em. sem~ap-fe~'"~:~~~~~do !raça~o: voltar 
r, ~er o . v1ce~.r,,el '.,~e·' Uln~_.11a:çao 1 nao ·mau~ ·~~ 'IJ:tn!l 

-~-~.:\/ ~~ .f'.·. 
r •.:o,•.•.". 
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colonia, ou mais provavelmente o primeiro 
ministro c1o jo;ven Hegente. A solução dema-
gogica, que as circumstancias emprestaram ao 
movimento pernambucano, levaria Arcos a ar-
repender-se da sua participação em conchavos 
perturbadores que apenas lhe tinham trazi:d-0 
decepção. D'ahi possivelmente seu ardor, dis-
simulando sua irritação. (Oliveira Lima, Dorn 
João VI no Brazil) vol. II). 

S.olano Constancio diz na sua Historfo do 
Brazil que era voz publica na Bahia que o 
conde dos Arcos recebera sommas ele dinheiro 
para poupar as pessoas compromettidas na 
conspiraçã·o. o que elle fez na verdade foi ti-
rar partido da situação, obrigando essas pes-
soas suspeitas a gastarem dinheiro, equipando 
tropas e apre~tando a esqua:drilha. 

A devass1t quer negar todo projecto previo 
ao movimentq de «destruir a Constituição do 
Governo,» si rem que a;dmittindo «O ·odio e ri-
validade que P.e ha muitos annos havia contra 
Jl~uropeus» en:i Pernambuco, não passando, na 
expressão doos, juízes, de «espírito de bairro e 
partido». Opede.ceria isto á preoccupação de 
mostrar que p sentimento dynasVco sobrepu-
java ou melh<.>r destruía quaesquer velleidades 
de independencia, ten:do sido a revolução de 
1817 obra apenas da insubordinação de alguns 
malva:dos que1 para escaparem ao castigo dos 
seus crimes, l~varam a sedição até a subversão 
do regímen: Segundo o julgamenti0 final da 
devassa, o ouvidor Cruz Ferreira, que foi quem 
denunciou a çonspiração, enxergára entretan· 
~um estadQ ~stimavel de espirita entre a ;po." 
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pulação, desde que em 1815 chegára a Pernani· 
buco, «onde viu tudo 'desordem, sem costumes, 
sem religião, sem respeito as justiças, fallar-se 
abertamente contra S. M., caprichar de ser 
maçon, e a 1'Iaç-onaria desenfreada, jantares, 
saudes e ajuntamentos :de que ouviu fallar, in-
feriu de tudo isto que ia a seguir-se uma revo-
lução e começou a assim dizel-o em todas as 
conversas que se lhe offereciam ; e que estra-
nhava muito que o Governador e Ministr-os não 
re_parassem nem dessem providencias; as · con-
versas d 'elle divulgaram-se ..... . » 

A :devassa faz considerações politico-phi-
fosophicas sobre este topico: «As idéas de re-
forma 'de abusos do Governo que desde o anno 
de 1788 se fizeram mais geraes tinham dispos-
to os espíritos, e quando estes assim estão dis-
postos a acção é rnachinal, qualquer leve moti-
'°º é capaz de precipitar motins e atear o fogo; 
tudo que leva o encanto com rapidez e sem se 
saber o ~notivo1 perturba os cerebrns e os ani-
rna; as rua·s se enchem de povo que não sahi-
ria de sua casa si soubesse para que 1?.l'a ckt-
1uado; posto em movünento marcha, agita-se, 
sem examinar de que lado é impellido ..... . . . 
Não ·Se mostra um plano, nem havia necessida-
de de iJrojecto anterior, assim como o não teve 
Lucio J unio Bruto, quando fez abolir em Ro-
ma a monarchia, nem Virginio para a extinc-
ção do decemvirato, nem em tempos mais íno-
clernos a Escossia, quando em 1634 Carlos I a 
qüiz submetter a religião anglicana, nem final-
mente Boston quando em 1773 resistiu aos 
:mandatos da1 Metr opole e produziu a iudepen-
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dencia dos E stados Unidos da .America Sep-
tentrional. » 

LXXVIII 

Mello Moraes, l1 1! !Tistoria das (!onst·ituições, dá di-
''ersamente o texto .d'essa proclamação, bem ma.is exten-
sa do que como .apparccc na obra de Muniz Tavares. 
Eis a sua versão: "Denodados patriot as hahianos ! _:_ 
Já sabeis os 'resultados do faustissimo dia 6 ele Março, 
qne restituio aos seus perdidos direi.tm; vossos irmã.os de 
Pemambuco : Já sabeis e ainda hcsita es ! 

"Nós ·pasmamos, caros irmãos, que alguns d 'entre 
vós não corram ao nosso seio, e venham _ cstreita'r laços 
que a identidade de religião, costumes e moradia, e a 
sympathia de s~ntimentos. creára entre nós. Vós, que 
tendes marcha.d~ semp're dianteiros na estrada da civi-
Jisação e cultura, não nos seguireis no menos na carrei-
ra d.a gloria, e não partilh areis os r iscos e lidas a qur. 
v.ostosos nos suj eitamos TJ fl. l'a sacudir um jugo odioso e 
recuperar os h tulos de homens liv-res 1 ! 

. "~caso poge~ empecer os :rremeços de voss.a in-
d1gna.çao as rns1p1das roncas e vas bravatas do futll g!'-
neral que aind~ vos tem acurvados? F atuo ! O tempo 
dos prestigios ó passado . Fidelidade aos tyrannos rí 
complicidade em seus delictos, é atraiçonr ·a grande C'1.11-
sa do genero hufllano . E a quem cumpre qne sej ais fieis? 
Sem duvida ao mais querido dos rei.s, na phraze do 
vosso inepto bq,chá. Esse r ei querido, oh, blasphr.mia ! 
Esse rei , que dissipa em apparatos e profusões ridic11 -
las os fructos custosamente produzidos por vossas callc-
jadas mãos e c;om o suor dos vossos rostos; esse rei 
que procligo reparte pelos mais infames · validos, pelo~ 

sevandijas mais despreziveis de uma côrte corrompida o 
pão arrancado a vossos famintos filhos; esse rei, em-
fim, que conse~rando arreigado n'alma um secreto ran-
cor ao nome do Brazil, vos não dilacera por que vos te-
me, e por que vos teme, ainda mais vos odeia . E o-usa~ 



tu, perfido e falsario geneniJ, dar o epitheto de --rpJti-
rido - ao rei que pretendeste atraiçoar? 

"Indigno! o teu negro projecto e o de teus con-
socios é que ·só merecia o nome de conspiração; elle des-
truia um throno odiado para substituir-lhe milhares 
de thronos ainda mais aborrecíveis; o povo, o desgraça-
do povo, era condemnado a satisfazer o orgulho e pre-
teuçóes de um bando de aristocratas avidos de sangue, 
i11saciaveis de pompas e grandezas vãs e jamais satis-
feitos com as humilhações dos seus escravos . 

"Graças te sejão dadas, Providencia Divina, que 
dissipastes a ominosa nuvem que ia a chover males so-
bre as cabeças dos nossos irmãos da Europa. Dissipas-
te-a e aguardaste o novo Beelzebuth para espectador da 
reintegração dos nossos direitos, que não pode pertur-
bar sua impotente raiva. Em vão te afadigas, genio 
do mal, não illudes o generoso povo ; tuas traças e em-
bustes são conhecidos. Miserando se te acredita! 

"Ah 1 corai, hahianos ; correi-vos da injuria que faz 
n vosso entendimento e a vosso coração o vosso pro-
c.Jamador; nã.o pode ser a divisa de um povo nobre e 
generoso fidelidade a um despota baixo e oppressor . 
Mostrai-lhe que são mentirosas suas gratuitas asserções , 
que os vossos peitos são o sanctuario de Vesta, onde mm-
e:a se extinguio o fogo sagrado da liberdade, e que o 
sopro dos tyrannos, se póde diminuir-lhe a força; não 
conseguiu abafal-o de todo. 

"Respondei promptos aos gritos de vossos consan-
guineos, de vossos conterraneos. Escutai os dictames 
da religião santa que professais, a cada pagina dos li-
vros sagrados ressumbra a doutrina salutifera da igual-
dade do homem e elo odio á tyrannia. .Juntai os vossos 
aos nossos esfoirços, ultimemos a obra tão felizmente co-
meçada, salvemos o Brnzil que descor'a.do attenta E'ln 
nós e em nós escora sua instante liberdade. 

"Bahianos, accorclai as vossas ás nossas vozes; en-
toemos o santo hymno-Viva a religião! Viva a patria ! 
Viva a l.iberdade !" 
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"Segundo o A . dos !dartyres Pernambucanos, n. 
prisão do padre Roma effectuou-se . na noite de 27 de 
març.:o; no dia 28 reuniu-se a commissão militar e na 
tarde de 29, sabbado, vcspera de Ramos, foi fusilado no 
campo da Polvora. 

A prisão do padre Roma, diz o A. da H ist. das 
Const., "deu-se porque o jangadeiro, em vez de entrni-

- em algum porto perto de Itapoau ou mesmo no R.io~ 
Vermelho, puxou mais para diante e principiou a h0.r-
dejar em frente da barra, e por fim, á noite, fundeando 

. entre as duas fortalezas de S. Diogo e Santa Maria, 
mandou um homem á terra comprar na taverna de Sim-
plicio Manuel da Costa, que era o inspector daqueUe Jo. 
gar; e este desconfiando, lhe perguntou o que trazia a 
jangada, ao que lhe respondeu o jangadeiro que trazia 
côcos ; e indo Simf,licio examinar os generos, porque ne-
gociava em molha~os, em vez de côcos encontrou o Pa-
dre Roma e o filho, e os conduziu pa1ra a cidade; che-
gando Simplicio c9m o padre Roma e o filho e outros, 
pelo forte de S. Pedro, encontrou 'ª escolta .mandada 
pelo conde dos Arcos, que recebeu os presos. " 

Os jangadeiros, (João de Abreu e Francisco de 
Abreu, irmãos) foram tambem presos, escapando um 
terceiro, que se não soube mais noticia delle. 

Simplicio foi ~ondecorado com o habito de Christo" 
(M. IJ . Machado, Nota XXXIII) . 

LXXX 

Este filho ~:oi o celebre ~<General das Mas~ 
sas» -José Iguacio de Abreu e Lima (1794-
1869) -vulto ·jnteressante da _historia brazi-
leira pela sua. agita;da vida de militar e de pu-
blicista, da qual foram episodfo.s mais notaveis 
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a participação na guerra da independencia da 
.i.\meric~ Hespanhola sob o 0omrnando de Bo-
livar e a polemica famosa sobre as Biblias fal-
sificadas. 

Foi alumno da Academia: Militar fundada 
i10 Rio por Dom João VI e ahi entrou a distin-
guir-se pela sua intelligencia e amor ao estudo, 
sendo feito capitão de artilharia aos 20 annos. 
De temperamento brigão, que foi um dos seus 
earacteristicos, havia sido pronunciado por mo-
tivo de uma rixa em Pernambuco e, tendo ag-
gravado da pronuncia, achava-se recolhido na 
fortaleza de São Pedro, na Bahia, quando seu 
pai, o padre Roma, alli aproou ·na desditosa 
missão que lhe custou a vida. O joven official 
teve que assistir á execução; solto em outubro, 
embarcou para os Estados Unidos com um 
pequeno auxilio da maçonaria e passou de. lá 
a Venezuela, onde recebeu serviço no exercito 
rebelde no seu posto :de capitão, subindo de-
pois gradualmente a general. Não se acham 
esquecidas suas desavenças com P aez, de qµem 
se approximou 43 annos depois por meio de 
uma-carta que é uma auto-biographia; com 
Santander, cuja perfídia põe em relevo n'essa 
carta, e sobretudo com Antonio Leoca!dio Guz-
man (pai de Guzman . Blanco), com quem ·ª 
rusga foi das mais serias: o facto é que seu 
nome perdura na antiga Colombia, onde assis-
tiu treze annos . 

Fixando sua resi:de:ncia no Rio de. J anei-
ro, foi caramurrú, defendendo com enthusiasmo 
Dom Pedro I, que conhecera na Europa; fez 
viva opposição. ao governo de Feijó, e advo~<?µ 

' . 
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a 1llaioridade como sincero adepto que se t01:· .. 
. nára do regímen monarchico constitucional. 
AÓ mesmo tempo entrou a dedicar-se com afin-
co aos estudos historicos, que lhe valeram re~ 
putaçã.o. Em 1844 mudou-se para ·Pernam-
buco ahi se illusüando como jornalista zn·cvieú~o 
e soffrendo por causa da revolução ide 1849, 
n~ qual não tom'ÜU parte corno rebelde e ape-
nas figurou c0mo pl"'Opa.gandista das idéas <la 
facção liberal. Desligou-se então da . política 
militante e entregou-se exclusivamente ás 
1ettras. Em 1855 escreveu um livro sobrn o 
Socialis11w1 talvez o primeiro que no Brazil ~: e 
publicou sobre o assumpto. Não desertou con1-
tudo a imprensa, continuando a collaborar em 
Yar.ios jornaesi, e sobretudo reuniu farto ma-
terial sobre o passado brazileiro. Ainda de-
pois de morto andou envolvido em discussão, 
pois que o bispo de Olinda, não obstante a re-
ligiosidade e o espírito catholico do publicista , 
porventura menos rnrnano, negou sepultura 
sagrada ao seu corpo, que foi enterrado no Ce-
miterio dos I:qglezes. (Pereira da Costa1 oh. 
cit.) . 

LXXXI 

O capitão da sumaca chamava-se J·oaquím 
MRrtim Ribeiro e· o. piloto Manoel Joaquim Se~ 
te. Estiverarµ ambos presos quatro annós~ 

·por crime i<lB lesa magestade , (Dr. M. L. 
l\íachado1 Not~t XX.XV)_. 
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LXXXII 

O emissario da republica pernambucama 
empregou os melhores argumentos ao seu al-
r,ance para recorrlmendàr a causa cuja defesa 
lhe fôra confiada. Na nota de 16 ide Julho, da-
tada de \V ashington, 'Ünde poucos mezes antes 
fôra empossado como Presidente James Mon-
roe, relatava elle a trasladação da côrte portu-
gueza para o Brazil e o resultado que consi-
derava antes nefasto d'essa mudança, porquan-
to, longe :de melhorar a administração publica, 
peorára o . governo. Este «bem depressa fez 
conhecer aos Brazileiros que elle não vinha 
d'aquelle paiz acompanhado da felicidade que 
o povo esperava; mas sim que com a sua pre-
sença experimentaria todos üS males, que lhe 
restava .ainda para fazer: bem depressa se 
convenceu o povo d'esta verdade, e obrigado , 
por suas circumstancias, e ajudado com as hi-
zes que entre elle espalharam milhares de ins-
truidos Patriotas, que até aquelle momento 
andavam dispersos por toda a Europa, e que 
n'aquella convulsa occasião regressaram todos 
ao seio da Patria, entraram a mostrar um jus-
to resentimento, e a conhecer a injustiça que 
se lhes fazia privando-os de seus direitos e da 
felicidade que podiam gosar ......... » 

Historiava depois o movimento na sua sig-
nificação política. «N'estes ultimos dous an-
nos teve um pri0gressivo augmento o vigor, e 
o descontentamento e sem duvida o Brazil -se:.. 
üj:\ ~nnundado de sangue si a parte mais iJJu~~ 



trada da nação não tivesse entre si realizado 
um projecto para salvar seus compatriotas de 
um proceder barbaro e de uma guerra civil que 
seria d 'isso consequencia certa: este pl'ojecto 
foi por muito tempo occulto ao Governo, e te-
ve todo o tempo de se a.nalysar, e prever de to" 
rias as circumstancias, e maneiras com que de-
via por-se em execução no momento em que o 
Governo intentasse uma perseguição que infal-
livehnente se esperava em toda a extensão do 
Brazil, que todo estava já prevenido para este 
momento . . ' ...... . » 

Cruz Cabugá, referindo-se ao conselho 
consultivo, menciona terem sido n'elle admitti-
<los «to-dos os homens de litteratura, e que jun-
tamente com o

1
s membros do Governo discutem 

em diarias e Gontinuas sessões todas as mate-
rj as relativas ftOS negocios da Patria,» e dizia 
que «publicada a Lei organica, ouvido o povo 
pelas competentes camaras, trata-se da Cons-
tituição que eleve ser modelada pela dos Es-
tados Unidos, com aquellas alterações, ou mo-
dificações analogas aos costumes do paiz_. » 
( .Archivo do Departamento d 'Estado de W as-
hington). 

Â 18 de J"unho, apoz uma conferencia, o 
enviado pernambucano remettera ao Secreta-
rio d'Estado em exercício, Richard Rush, o 
modelo do pavilhão republicano e a pequena 
estatística do :f3razil - dont nous avons parlé, 
reza a carta - .-acompanhada de ligeiros com-
mentarios sob11e as· disposições rdas differentes 
secções do Br~il, no tocante a liberdade . e i11-
dependencia ·do paiz. 
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A 20 de Agosto, conhecido o mallogro do 
movimento, o plenipotenciario in partibiis diri-
gia de Philadelphia ao Presidente da U niáo, 
um tocante appello, reclamando soccorro que 
puzesse cobro ás scenas sangrentas de Pernam-
buco. Recordando a frivolidade <lopretextocom 
que no seu dizer a Casa de Bragança enlutára 
li capitania, Cruz Cabugá excita de novo os 
Estados Unidos ao altruísmo político e tece um 
hymno á liberdade republicana e ao espírito 
continental, ao qual só faltava esta designação, 
muito mais tarde empregada. Pode pois dize_r-
se que foi a dipfomacia pernambucana, da re-
publica gorada, quem, seis annos antes de 
:Monroe fo1mular sua doutrina, definiu no No-
"º Mundo o pan-americanismo. 

Eis o texto do appello em questão: 

Exmo. Seiior 

Los gritos de la humanidad afligida, y ultrajada 
por el despotismo insoportable de la casa de Braganza 
en el hermoso pais del Brasil, son de los que me obli-
gan a molestair de nuevo la atencion de Vuestra Exce-
lencia en demanda de qualquier socorro que sea com-
patible con las circonstancias del tiempo de la sangri-
enta esciena que segun los papeles publicos se executa 
sobre las mas benemeritas personas de Pernambuco. Y o 
no molestaria las atenciones de Vuestl'a Excelencia si 
me fuese licito desentenderme del clamor de mis seme-
jantes oprimidos, y asecinados con la mas barbara, y 
brutal crueldade : si no estuviese intimamente persua-
1lido de la simpatia de mis sentimientos con los que ani-
man al dignisimo Presidente de estos Estados Unidos: si 
no oyese en todas partes el sonido de la cxe0racion con-
tra el t~rano de aquella nasciente Republica y sus atro-
çes executores . Son concordantes en este punto lo~ 
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votos d e toda · la gran famil ia de los immortales W as-
hington, y Franklin, y todos ellos me estimulan a im-
111.orar del 12:efe de ella el alivio de .los males que indig-
nu.ii1ente sufren los habitantes de hum Pueblo que lrn. re-
suelto imitar sus virtudes. Yó no puedo ser indife-
rente a las desgracias de mi pais, quando miro conde· 
na.da esta indiferencia por el unanime consentimiento rle 
estas Províncias Unidas, quando pugnan contra cll a l. r.~ 
sublimes elementos de sn constituicion, sus leyes, sus 
costumbres, este grande edifício político en honor de la 
Hbe1·dad, y el sistema excelente de su gobierno. Calcu-
lado todo extermínio de la tirania, no puede haber aqui 
ningun ciudadano que lleve a mal la solicitud de uu 
hermanq suyo que desde las orillas del Capibaribi se ha 
trasladado a las margenes del Delaw.are eu busca de su 
patirorinio, y ayuda . · 

Permitame Vuestra Excelencia recordarle la memo-
ria de la comm1111ieacion que tuvo el honor de derigirle 
el gobierno provp orio de la vasta Província de Pe·rnam-

-> buco con fecha de 12 de lVIarzo del presente afio. En 
ella mis comitientes le informan que mas de seiscientas 
familias es taban comprehendidas en la sanguina·ria prm;-
eripcion fulminEj:da contra ellos por la depravacion, ó 
ineptitud de la casa de Braganza. El pretexto de esta 
maldad era tau frivolo, como que unicamente estrivaba 
en suponer que era subversiva del orden publico una 
·sociedad franc-masonica, de la qual vagamente se sos-
pechaban socios algunos de los padres de aquellas fami-
lias . Los amenftzados de esta feroz persecucion no tu-
vieron otro recl\rso contra ella que el de la insurrec-
cion, y resistencia: recU'rso autorizado por las leyes na-
turales, y divinas, mil vezes sancionado y practicado por 
nacioil.es que no han tenido bastante apatia para sufrir 
pacientemente el yugo de la servidumbre: recurso eu 
fin que ha colmado de tanta gloria, y prosperidad a, 
estos Estados dl'l la America del Norte. Pernambuco 
en su revolucion no ha tenido que arrepentirse sino de 
no hâberla verificado mucho tiempo antes del 6 de Mar·· 
zo, . desde que palpó mas de cerca el gravamen de los 
vicios, y defectoiS de la casa reinante eu Portugal. Mis 
f!-OmitienteiS se arrepentidan de haverme epviado fl. est;i. 
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C1ithosa tier'ra 0onservadol'a de los derechos del hombre, 
si y6 indolente a la catastrophe que se dice principia" 
da cn Pernambuco y de SalvadoT, no ínvocase con ins-
fancia, Ia poderosa proteccion de estos Estados. 

Ningu:nos más aptos que cllos pam dar la mano a 
un milion y cien mjl almas que delibcran marchar por 
la carrera brillante de la liberdad republicana, que el-
los mismos abrieron los primcros en las regioncs de 
este nuevo mundo. No :-Jeria digno de las · bencliciones 
<lo este sistema divino quien en lngar de implorm• el 
auxilio de . esta granJe, y poderosa R.epublica, se aco-
giese a otros Gobicrnos en constítucion y no otr.a · es .la 
qne debe hacer la felicidad de todo el hemisferio co-
lmnbiauo: clla es la que ha ele enjugar para siempre las 
lagrimas que po1· mas de tres siglos ha hecho derramar 
sobre. el fa insaciable ambicion y codicia de cie'rtos go.-
hiernos europeus. Ni eu Pernambuco, ni eu ninguna 
otra parte ·de las que luchan por su ·independencia y li-
bcrdad en el continente Americano habran individuo:; 
tau insensatos, y faltos do prevencion, que aspiren a 
i)lantefür entre otros aquell a funesta forma de Gobicrno 
que por desgracia prevalece hoy en la. Europ~1 , y en las 
otras partes del mundo exclavizaclo. No: el modelo de 
toda la Ame1·ica del sm· se ha fixado por fortuna suya, 
~" de todo el genero humano cn la America Septentrio-
na.l. Aqui ha . p1·il1cipiado el imperio el e la . liberdad, 
y felicidade del nuevo muüdo. Desde n,qui deben pro-
pagai•-se las semillas de esta preciosisima planta hasta 
las costa:; del Brasil, y todas ·.quantas ba.fi.an el Pacifico, 
y Atiantico. 

Ellas han en1pezaclo a naecr . eu todas partes; y la 
mano estcrminadara de sus cnemigos en todas pa.rt.es tra-
haja sin eesar para arrancada, y reducirla a cr.nizas. · 
Sus conatos no obstante serau inU:tiles; y ellos mas bien 
fomentarán su cultivo, y el numero de cultivadores 
er·eeerá. Vuestra ·Excclencia mr.jor qüe yó sabe que 
eas.i no hai puehlo sobre la tierrn que no haya necessi-
tado- de la cooperacinn dr otros pa•ra sacudir el peso de 
la opree.iem, y r est i. tuirse a sn dignidacl pdmitiva. 
Vuestra Excelencia pôr los papcles publicas estará ins-
t.núc:lo d(')] çionfüc1o en que se halla .P erna.mbnco1 y de 
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c1ue no fueron vanos los temores que le inspiraron Ia 
resolucion del 6 de Mal'Zo . P ern esos mismos papeles 
nos anuncian que subsiste eI espirito de la independen-
cia y libertad : que el qu e será mas inflamado y adivu 
con la sangre que se dü;se derramada por el tirano : que 
pe'rmanecen defensores arma.dos cont ra la t irania en el 
interior de aquel la Província, y en uno de sus puertos 
del Norte. En suma Seiíor Presidente, nada mas falta 
a mis compatr iotas qne el socorro exterior de sus her-
manos. 

Si es dever de Pernambuco el invocar la proteccion 
de estos Estados, claudicar ia el deber; si no fuese cor-
relativo. _Yó he sido destinado a la invocacion clcl au-
xilio. Yó he traido, y entregado un duplicado de la 
comunicacion del 12 de Marzo . Yó seria r esponsable a 
Dios, a mis comitenks, y a la sagrada causa de la. li-
berdád, si omitiese el r epresentar a Vuestra Excelencia 
la urgencia del socorro en la actual crisis, y si con el 
maior enca:Tecimi1nto no ela.mase ante quien pucdc ge-
nerosamente prestado . Yó no baria just icia a los no-
bles sentimientos de este pais, sí no afiadiese que mis 
clamores se elevaran, bacia un l\Iagistra.do , y un Ciu-
dadano que quierE,i auxiliar á los menesterosos, y ·que se 
complace en hacer efeetivo este queirer. Yó quisiera 
poderme explicar, y conducir en la ocasion como lo ha-
.ria Vuestra Exc~lencia si se hallase en mi lugar; si 
huviese venido de Pernambuco con el cargo conque qui-
sieron honrarme If:ÍS. conciudadanos, si.n mas me'l'it o que 
el de mis buenos p.eseos, y el de mi dec.edido amor a la 
libei;dad, y odio ~ la tirania . P ermita.me Vuestra Ex-
celencia que asi me explique en una causa, ac.reedora a 
todo genero de S\l.C1rificios, y en cuyo obsequio no hai 
deligencia que Pll/eda califica!rse excesiva, y redundan-
te. Yó seria mu~ -feliz si mis insta.ncias, y ruegos re-
tsultaren eficases . Será eterna la gratitud, y r ccono-
ci~ento de toda la província de Pernambuco, si favo-
recida de Vuestr8i Excelenci~, y conciudadanos logrn.so 
quanto antes el ju;sto fin de su revolucion . Serft sin elu-
da m.ayor la glori~~ que reportaran nuetros fa,vorecedores 
quando ellos, y las naciones todas vean el :fruto que 
pxoduxo su oportpna protetcion. , Será infinito el nu-
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mero·. de sus amigos, e imponderable el grado de opu-
lencia y de podelJ.· a que los elevará su generosidad para 
con los aspirantes a la emancipacion, y altos destinos 
de una, y otTa America. Reciba Vuestra Excelencia, el 
homenage de la alta consideracion, y respeto co:n que 
tengo el honor de ser su mas ádicto servidor. 

Philadelphia 20 de Agosto 1817. 
A S . . Excelencia el Presidente de los Estados Uni-

dos de America. 
A ntonio Gbr' da Cruz . (1) 

(Archivo do Departamento d'Estàdo de Wruihingto:u) . 

LXXXIII 

Hyppolito, sobre ser um pensionista de 
Dom João IV, nã.o possuía influencia bastante 
em Londres para promover d.'ess'arte os in-
teresses da republica pernambucana. Seu -re-
110111e era todo em Portugal e Brazil, e seu 
vrestigio provinha do Correio Brazz:li.ense que 
elle redigia . e que, sendo ignorado dos inglezes · 
pois era escripto em lirngua portugueza, exer-
ceu sobre os espíritos do tempo, em terras lu-
sitanas, uma viva acção no sentido das idéas 
liberaes, das quaes foi o excellente publicista 
um fertoroso partidario. Suas sympatlúas po-
deriam estar com o movimento, mas elle não 
ousaria assim enfrentar o governo britannico 

(1) O hespanhol deficiente desta nota sobretudo 11a or-
tographia póde ser attrib11ido a erros do copista americano 
ou talvez ao conhecimento imperfeito do idioma castellrnnq 
por ~arte de que!\~ a comroz, . . 



trns mãos consetvadoras de lord · OastlereHghJ 
estadista favoravel á realeza dos Branganças e 
informacfo por um diplomata do valor e dos 
n~cursos ide Pa1mella, o embaixador portuguez. 

· Cruz Cabugá deu conhecimento ao g1over-
I1() americano da notificação feita pelo governo 
provisorio de Pernambuoo a lo11d Castlereagh 
elo movimei1to de G de Março. Acompanhava~o 
urna traducção francez? .. Ej-s o seu texto.: 

"l\fylord: 

O Governo Provizorio de Pernambuco vai por vosso 
intermedio reclamar a poderoza mediação de Sua Ma-
gestade Britanica para cônservivr o Povo, que reprezen-
ta, no gozo dos direitos, e liberdades que adquerio na 
gloriozo dia seis1 de Março deste anno. O Povo Per-
nambucano não podia já soffrer as continuas oppres-
soens, que o Governo Portuguez e.ada dia aCC\lllrnlava, 
com a mais marcada, insensibilidade, e impru_dencia, sem 
se lembrar, que f1 paciencia tem limites, que se não vi11-
gão com impunidade. 

Foi porem ~ão grande a cegueira deste infatuado 
Governo, que n~o satisfeito com o systema regular de 
oppressão que tiiiha adoptado, tentou em seu delírio des-
unir os Portuguezes Enropeos e naturaes Pernambuca-
nos, e tendo sem,eado a terrível cizania aproveita.r-se doB 
seus fructos paira fazer apparecer no üieio de hum Povo 
docel a cruel barbaridade das proscripçoens syllanas. B 

. de facto seu dig;no instrumento Governador, e Capitão 
'General da Capttania, tomando por pretexto o p~rten
cerem alguns q1efes ele familias, e outros respeita.veis 
habitantes deste Paiz á Sociedade :F'ramaçonica que gra-
tuitamente se declarou subverciva da ordem Social, sem 
formas algumas pe jui.zo, em Conselbo de Guerra secreto, 
condemnou á l'lfina, infamia, e perdiçã.o irnmensas fa-
milias, sem as oiwir, e de facto levaria ao cabo seu abo-

- minavel projectp, ·se a Providencia, que confunde os 
~mpios1 uão insJ?irnssc a nQfJs(jrj honra&os cQ'.llll'Rb:i.ot.a1t 



J11Hil . a:1·do1· in es;p.enido na ddez...'.L de snas pef:lsoa,s .. M.a~ 
logrou-se a fatal tentativa, ~' o Povo cxasperàdo dettu-
bou o podre edifício do seu governo, e passou a confi-
m·nqs t.emporariamente os seus altos destinos . Milord, 
huin Povo opp1rimido tem direito á compaixão do Sobe-
rano ela Nação a mais respeitavel do l\.fundo, e ouza es-
JHirar da generozidade do1> sentimentos de Vossa Excel-
le:ucia que com efficacia advogue a sua justa cauza . 

Deus guarde a precioza Pessôa de Vossa Excellen-
eia. 

Gaza do Governo Provizorio ele. Pernarn.bnco, 12 de 
Março de 1817 . · · · 

·A S. Exa . O Lord Castlereagh . . " 

(Archivo do Departamento d'Estado de Washington). 
1 

. . . 

LXXXIV 

Palmella não exigia tanto. Acerca · do 
seu reconhecimento pelo governo provisorio, 
narra o consul britannico John Lempi"iere 
no officio a lord Castlereagh de 17 de Março 
(Papeis do Foreign Office no Public Record 
Office) que ao voltar ao seu escriptorio 
na_ manhã de 10, eincontrou no caminho um 
official portador de uma mensagem da junta 
em que se lhe pedia que permittisse que o es-
cudo d'armas do consulado, vergonhosamente 
estragado ( sharniefu!/,ly def aced) algumas noi-
tes antes do movimento, fosse limp·o ou me-
lhor pintado de novo ás custas do governo 
revolucionaria . «Ü mesm-o official disse-me 
P?ver sido epe!itd~ Y.Ul!it Ol'4eni ~m Yirtuq~ 
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da qual todas as pt-issoas exercendo funcções 
publicas deviam apresentar-se ª'° governo pro-
visorio. Ainda que ·porventura eu me não 
achasse incluiclo ou visado pela dita ordem, 
achei de bom conselho comparecer e, apoz es-
perar algum tempo, fizram-me entrar. Os 
presentes, sentados a uma meza comprida, er-
gueram-se ª'° ver-me e mandaram collocar para 
mim no extremo da meza uma poltrona. Uma 
vez sentado, apresentei a carta patente ele S. 
M. nomeando-me consul n 'esta provincía, a 
qual foi lida e traduzida pelo ouvidor de Olin-
da, e tambem o exequatur de S. lVI. Fidelíssi-
ma, para o qual olharam sem que porem fosse 
lido . 

Sendo-mr devolvidos esses papeis, pedi ve-
nia para penguntar si consentiam em que eu 
~,gisse no me~mo caracter, ao que me respon-
deram que e1·a esse o mais ardente desejo do 
governo prov:,isorio, podendo eu contar com pro 
tecção e con~dderação que seriam igualmente 
dispensadas ~ todos os subditos brifannicos re-
Biclentes na província. Refe.riram-se então com 
e:i, maior '<leferencia a S . M. Britannica e á 
nação britanr,tica, cuja amizade desejavam cul-
tivar, assim oomo desejavam que eu inteirasse 
o governo de S . M. das circumstancias exac-
tas da revolução, o que prnmetti fazer. Ao re-
tirar-me, o gqverno pr•ovisorio mandou que um 
official, que se achava presente, me acom-
panhasse até. o topo da escada. 

Espero q·ue , o passo que dei não merecerá 
censura de Vossa Senhoria. Eu o dei princi-
4:i.almente CO·Uf vista em que os subditos d~ S,:, 
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JYI. tivessem uma apparencfa de protecção e 
lhes fosse proporcionado o ensejo de 0obrarem 
dividas, que receio subam a muito, e de expor-
tarem suas mercadorias e embarcarem seus 
bens, assim querendo, estando n 'essa occasião 
ancorados no porto cinc-o navios inglezes. » 

A 15 de :Março a junta mandou pedir ao 
consul sua carta patente, que elle foi pessoal-
mente levar ao secretario geral, o qual no mes-
mo dia Ih 'a devolveu com o novo exequatur. O 
escudo d}arrnas foi mais tarde restituído de-
vidamente restaurado. 

Os documentos que se seguem mostram 
como o incidente foi tratado em Londres entre 
o representante d~ S . M. Fidelíssima e o Fo-
reign Office (Arch. do Ministerio das Rela-
ç,ões Exteriores do Brazil) . Tollenare refere-

. se ao bom acolhimento dispensado aos estran-
geiros pela junta, eserevendo que quando al-
gum ia a negocio ao palacio, era suffocado em 
abraços e saudado por sigmaes maçonicos. 

Iiondres ce 14 ,Juillet 1817 . --Lc Soussigné vient 
de 1ire avec étonement, parmi les papiers imprimés ve-
11us de Pernambuco, un Décret du soi disant Gonverne-
ment ad'ressé à Mr. John Lampriere à fin de le cou-
fi rm&r dans les fonctions de Consul Britannique qu'il 
exerçait avant la Révolution . Ce Déeret en date clu 11 
1\fars, dont le Soussigné joint la Copie, parait mont.rer 
que ce Consul, en cont.radiction manifeste avec l 'assu-
rance qu 'il a donné à Son Gouvernement dans sa lettre 
du 29 Mars, n 'a point fait de scrupule ele préscnter ses 
Diplomes aux Autorités illégitimes du lieu et d 'en -de-
manàer la Confirmation quoique une tellc démarche ne 
fot nullcment nécéssaire pour 1'antorise'r à protég.-r 1.-~1 
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s:iujets et les P1·opriétés Brit m111 iques qu1 pouvaient se 
t.rouver à Pernambuco. , 

. Toute commnnication Offícielle entre le susdit Con-
sul et le Gouvem.ement des Insurgés seroit contrajre aux 
assurances qu e le Soussigné a reçu de S . E. Mylord 
Castler cagh et nullement conforme à ce qn i se pratique 
dans eles occasions pareilles entre les Go~vernements 
A mis et A Ili és. 

Le Soussigné c1roi t de son devoir de porter ce fait 
à la connaissance de Sou Excellence d de solliciter qu'il 
le fasse desavouer à fin de détruire ( an cas ou il se trou-
verait véritable) le mau vais effct qn 'il ponrrait pro-
duire dans le Brésil. · 

Et il p'rofite de cette occasion ponr renouvellcr n. 
S. E. Mylord Cast.lereagh les assnrances ele sa con8i.-
dération três distinguée. 

(Signé) L e Conite de P al·mella .. -à S . E. :Mylord 
Uastler eagh. 

'l'he Undei·signecl, His Maj esty's Principal Sccrc-
tai'y . of State f'or FO'reign Affail's, has the honour to 
acknówledege the r eceipt of the Note whieh the Conde 
rle Pahnella aqdressed to him on the 14 ultimo repre-
senting to His Royal Highness 's Governm ent · that dn-
ring the late Hebellion in Pernambuco, His Majesty 's 
Consul there h~~d exceeded the duties of his Situtation, iu 
doing various Aets , by virtue of which he seemccl to 
acknowledge the legality . of th e Insurgent Authorities 
there.: -The \Jndersigned has r eceived the Command~ 
of the Prince Regent to exprrss to th e Conde de Pal-
mella for tbe inforrnat.ion of His ·Most F aithful Majesty, 
that H e has strongly disapproved that Officer's Concluct, 
and that he hq,s .been acqua inted t.hat he hacl actecl di -
rectly contfi1ry to the tenor of bis Commission and 
that he ought not to have presente([ himself so readily 
hefo1·e . the inegular Authorit.ies or to have done a.ny 
act whatsocveri withont . positive compuli-;ion , which 
might appear to give to an usu:rped Government the m·c-
djt of being upheld by a. British Fonct ionary .. 

The Undersígned ho1tever entreats thc Conde rlc 
. / 
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Palmella to assure His Government that His Royal 
Highness 's Government is convinccct that His MajesLy 'x 
Consul acted in this Case entirely from a mistaken zeal 
to protect the lawful Property and Oommerce of Ris 
Majesty 's Subjects anel that he was -not misled by 11ny 
Sentiments of good will to the lnsurgents, or by n11.1· 

Disposition adverse to the Goveirnment of His llf.ost Fa i-
t.hful l\fajesty, which sufficien tly appears by the tenor 
of his Of:ficial Correspondcnce. 'l'be Undersigned avails 
himself of this opportunity to renew to Count de Pa 1-
mella the assurances of his perfect Consideration. 

FO'reign Offi ce, Downing Street August 13, 1817 . 
C'astlereagh . 

Conforme 
R. Guerreiro. 

Na suppoz1çao de que o Paquete possa estar 
ainda demorado em Fahnouth por cauza dos ventos con-
trarias tenho a lJ onra de ri:emetter a V. Ex. (com a le-
tra . A) Copia de huma resposta que recebi d'este Jl/fí-
nisterio sobre a queixa que fiz contra o Consul Bri-
tannico em P ernambuco ; pareceo-me que convi•ria para 
satísfação da Nação Portugueza dar alguma publicidade 
a esse documento e por isso o mandei aos Redactores elo 
Investigador Po'r t uguez, pnra o inseril'em no seu P e-
riodico. Supponho que Sua l\IJ;agestade poderá dar-se 
talvez por Satisfeito com a reparação que se contem na 
sobredita Nota, considerando que o Consul errou na ver-
dade mais por ignorancia elo que por más intençoens, 
como se conhece evidentemente pelo conteúdo dos seus 
Officios, cujos <Yriginaes me foram mostrados. ( Offi-
cio do Conde de Palmella) . 

LXXXV 

Eis o texto das instrucções recebidas por 
José de Barros Falcão e copiadas dos Mss. 
da Bibliotheca Nacional ; 
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"O Governo Provizorio confiando nos mereciml'ntm;, 
zelo, e habclidadc, que vos distinguem, tem feito de YÓR 
escolha para seres encarregado da importante Commis-
são da Ilha ele F ernando de Noronha, e achando-se duas 
Embarcações p1rontas a dar a vella, fareis vosso embar-
que em huma, e determinareis a seus Mestres, qnc signo 
viagem ambas de conserva em direitura ao porto do. 
ditta Ilha, e Jogo r111e aly tiveres chegado pot·eis cm 
pratica o seguinte. 

1. º Informareis ao Comandante ela Ilha, e a to-
dos os seos Officiaes dos acontecimentos n a nossa. Pl.'-
tria, fazéndo-lhc ver todos os documentos, quo vos tr:-
mos entregue publicados aqui, e que nós lembrados do 
desamparo em que ficar i.ão suas vidas pelos c;;tl'agos de 
hmna devoradeira, e inevictavel fome, não con tinuanrlo a 
receberem as p•rovizões, qu e costuma.vão hir ckste Fh-
tado, os mandamos buscar com t oda a Guarniçiío, e Gen-
te, que a.ly se ache, para os r ecolher ao nosso seio como 
nossos Irmãos, d~gnos filhos da nossa 1\'Iay P atria, e Yi-
rou junto com nosco empar elhar seus scrviçog para o 
bem della, e gozr rern os suaveis fructos, que deveremos 
colher da sua emancipação. 

2. º Rezolvida que seja a r etirada de t odos os ha-
bitantes da Ilha, fareis devidir a gente pela>; E mbarca-
c.;õcs conforme a capacidade de cada huma., e tomando 
conhecimento peto Mapa junto dos petrexos de Guerra , 
que se achem np. ditta Ilha, fareis igualmente em di-
vizão embarcar 91quelles que estiverem em estado de ser-
virem, e a A•rtilp.aria que for de bronze deve vir toda, 
ainda que as pel,'sas não estejão em bom estado, a mais 
Artilheria, que 11ão poder vir , dever eis encravala , c iun-
tilizala de todo, e o mesmo practicarcis com todo3 os 
mais artigos que por sua detrio'l'ação não · convenha cm-
barcalos, ou que se não possa conduzir por qual 1ucr ou-
tra razão. 

3 . ° Fareis embarcar todas as Alfaias de Ou1·0, 
prata, e trastes de valor, que ouverem na Ilha perten-

. centes ao Gover110, e a Igreja, e com toda a decencia a 
conducção das J'.magens de Jesus Christo e de No8s:~ 
Senhora . 



4. 0 Vista a necessidade, que sabeis temos aqui de 
mantimentos, será do vosso immediato cuidado logo 
mandares reduzir á farinha todas as rossas, que aly 
houverem, e fazer embarcar com a mais, que haja em 
ser, e todos os mais mantimentos em ambas as Embai;- -
cnções. 

5. º P ela carta junta do Escrivão Inspector do 
nosso Erario, vereis que na Ilha há quantidade de Gado 
de diffcrentes especies, nas Embarcações vai quantida-
de de sal, devereis portanto rezervando com vida aquel-
las cabeças, que possão se1·em conduzidas, fareis logo ma-
tar, e salgar todas as mais que seja possível embarcan-
do, e os fatos destes Gados mortos, mandareis botar nas 
sisternas de agoa doce, fazendo putrificar as agoas, e 
ordenareis escavações, e dist'ruição de todas as fontes 
quanto seja factível, para que nossos inimigos não 
achem aly meios de se proverem. 

6. º Sabeis bem, que tanto . pela estação do Inverno, 
que vai a principiar contrariando a navegação na volta 
das Embarcações, como pO'r que temos a esperar hum 
bloqueio á este porto pelos l.lossos inimigos, quanto con-
vem a brevidade do regresso das Embarcações, portan-
to tomareis todas as medidas no embarque de todas as 
couzas essenciaes, deforma que não hajão delongas, cor-
tando por tudo que achares a propozito, e obrando con-
forme acentares ser conveniente, e se acontecer que na 
volta as Embarcações, que devem igualmente virem de 
conserva, não possão tomar este porto, ou tcnhão alguma 
noticia de se achar cortado pelo inimigo, devereis dar 
as vossas ordens para enti'arem naquelle porto, que for 
mais conveniente das Capitanias do Rio Grande, e da 
Paraíba fazendo logo o desembaJrque da gente e parteci-
pando ao Governo para vos transmittir as ordens qu.a 
convenhão, e fi careis ad 'vertido de dares ao Mestre da 
Embarcação em que não vieres, e ao Official da Tiro-
pa, que nella deverás mandar, as mesmas instrucções 
por cauza de poder haver alguma separação no 
mar; e saberem se dirigir. O Governo deixa tudo o 
mais que aqui não lembra nem tenha ocO'rrido, entregue 
a discrição do vosso zelo, e cuidado, e Deus vos leve, e 
tra~a a salvamento, e vos Guarde par m.uitos · a.n!lOS !.. 



.... ·i 
:d l ~ 

Dada na Caza do Governo Prov izorio de ~ernambucu 
aos 2 de Abril de 1817. 

O Padre João R,ib eú·o Pessoa. - Ma,11.uel Oon·. • de 
Arnujo. -Domingos José Marh>ns. 

Ao Patriota, Major J ozé de Barros Falcão. " 

LXXXVI 

· A bandeira era toda symbolica. As cô-
res dó arco íris desde o roxo até o laranja re-
presentavam paz, · amizade e umao, . que i1 

Confederação nascente offerecia aos Portn-
guezes da EurC:>pa e ás gentes de todas as Iia-
ções que afflui~sem pacificamente aos seus por-
tos, ou que pofventura já residissem no meio 
americano, As trez estrellas significavam os 
Estados de 1Perpambuco, Parahyba e Rio Gra:n-
de do Norte, :i;mcleo da Confederação. O sol 
queria dizer qlje os habitantes de Pernambuco 
eram seus filh1?s e. viviam sob a sua influen-
c:ia. A cruz alludia ao nome dado ao Brazil 
por , occasião da sua descoberta. (Carta de Fer-
reira da Costa, secretario da Legação do Bra-
zil em vVashington ao presidente do Institu-
to Historico, d~ 20 de Novembro de 1886 . ) 

Referindo-se ao sol, Cardoso Mad1ado es-
crevia ao seu opmpadre que não sabia si o as-
.tro era nascente ou poente. · 

A bandeii·a inicial foi branca, isto é, a 
mesma bandeira do Reino Unido, sem as ar-

' mas luso-brazileiras. Era · tambem o signal 
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com que os fortes do Hecife annunciavam o 
apparecimento de navios na costa: elle con-
vidava assim as embarcações a entrarem para 
o ancoradouro sem desconfiança. Hepellida a 
idéa ida tricolor franceza por exprimir a reu-
nião dos Trez Estados (Tollena~·e, ob. cit.) 
foi o úovo pavilhão executado por um pintor 
pardo, fluminense e por nome Antonio Alva-
res, que se achava no Hecife e que ahi execu-
tou a oleo os retratos dos membros do governo 
ptovisorio . Os retratos rde Domingos José 
Martins e de José Luiz de Mendonça que o 
Instituto Archeol>ogico possue e que se acham 
reprodl!zidos n'esta edição commemorativa, 
pertenceram talvez a esse numero (Alfredo 
de Carvalho, A bandeira da Hepublica de 1817, 
na Rev . do Inst . Arch., vol . XII, nos. 65-70,-
1907) . A tela representando Domingos José 
Martins não parece comtudo da mesma mão 
que a outra, denunciando capacidade artística 
bastante superior e parecendo antes trabalho 
europeu. No anno de 1816 andou no Brazil o 
pintor Landseer, o qual executou no Rio o re-~ 
trato ·do consul geral britannic-o Chamberlain, 
conservado pela familia d'este na Inglaterra . 
O retrato de Martins, personagem de nota na 
capitania, bem poderia ter sido pintado antes 
do movimenw. 

Alfredo de Carvalho acha que não devia 
ter sido estranho á escolha e disposição das cô- . 
res e symbolos da nova bandeira, '0 padre João 
Ribeiro, habil desenhista. Approvado o dese-
nho, do qual Cruz Cabugá levou uma copia em 
aquarella para Washington, «foram as ban-
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<.leiras mandadas fazer pelo alfaiate José de 0 1 

Barbosa, capitão de milícias ·pardas e 1nestre 
peritissirno 7 que, auxiliado por seu irmão 
Francisco Dornellas Pessoa, as executou pri-
morosamente, todas de seda e compostas de 
pequenos retalhos d' esta fazenda para repre-
~entar não só o colorido como o desenho dos 
emblemas.» (.Alfredo de. Carvalho, estitdo 
cit . ) Foram essas bandeiras as que, bentas 
pelo deão Portugal, se distribuíram festiva-
mente pelos regimentos postados adrede. 

LXXXVII 

1 

Chamava-se este irmão Francisco José 
1 

Martins, e d'ef!e conta'° presidente da alçada 
t~m carta a Thomaz Antonio de 30 de Janeiro 
de 1818 (Mss. da Bibl. N ac.), que fôra de~ 
ríunciado por Antonio José <la Silva Castro, 
capitão mór dp Ceará, por haver-lhe escripto 
uma carta con1vidando-o a unir-se com os seus 
ao ex-ouvidor ~T oão Antonio Rodrigues de Car-
yalho, afim de se fazer igualmente a revolução 
r1a capitania 40 Ceará. Esta carta fôra es-
cripta perante Domingos José Martins e '° pa-
dre João Ribeiro, e segundo elles proprios a 
dictaram, na Sftla do governo provisorio, cuja 
séde, a principio no Erario, passou depressa 
para a Soleda4e. 



Os revoltosos não foram reconhecidos bel-
hgerantes e foi-lhes portanto negada auctori-
~;ação para ·exportação ele armas e munições . 
O Cabugá partira devidamente apparelhado 
para transacções d'essa natureza. Diz a carta 
to compadre que se julgava ter elle levado do 
Erario mais 1de 500 mil cruzados ou 200 con-
tos fortes, com instrucções para, em troca du 
1'econhecimento da republica, offerece1· aos 
commerciantes americanos, por espaço de 20 
annos, os generos de Pernambuco livres de di-
reitos, bem como a importação em Pernambuco 
de artigos americanos. 

Estes dizeres mostram apenas c>0mo em to-
dos os tempos se exaggeram as noticias e se 
dá curso a boatos mentirosos. Da devassa 
consta que Cabugá recebeu do Erario sómente 
12 c·ontos de reis, do que ficou certidão nos li..: 
vros respectivos. A devassa, cujo resumo ou 
julgamento final foi copiado para este traba-
lho pela benevolencia do sr. barão de Studart, 
illustre historiador do Ceará, innocenta o emis-
sario diplomatico da revolução da qualificação 
de um dos cabeças da rebellião, não se lhe po-
dendo attribuir tal titulo pelos jantares maço-
nicos, nem pela accusação ·de já dormirem em 
sua casa, antes do dia 6, trinta homens arma-
dos, riem pela jactancia do réo depois de esta-
belecido o g'Overno rebelde; por ser tudo isso, 
nas expressões judiciaes, de ouvida vaga, sem 
ructor certo ou d~ testemunha singu1ar7 não 



resultando indícios até reiootos ou constituindo 
confissão extra judicial . 

. O facto de não ser cabeça de rebellião era 
de tanto maior importancia qua:nto f ôra decre-
tada amnistia para os que o não tivessem sido, 
e nào estivessem com culpa formada até tal 
data. A alçada~ que primeiro fôra mandada 
confirmar as sentenças condernnatorias das 
eommissões militares do Recife e da Bahia, re-
cebeu então -6 de Fevereiro de 1818 -ordem 
de suspender seu procedimento em .Pernam-
buco e passar á Bahia a julgar os réos. J'á a 
28 de Janeiro um real aviso mandara que o 
juiz da alça.da procedesse apenas contra os réos 
da sua propria devassa, sem se importar com 
a.s pronuncias_ de outTos juízes e soltando 
él que1le de que:ip a innocencia fosse conhecida. 

'Sabemos que Gervasio 'Pires offereceu do 
seu bolsinho 25 contos para custear a embai-
xada do Cabug~, alem de se prestar a fornecer 
a embarcação de sua propriedade- Espadct ele 
Ferro, a qual Ij.ão foi comtudo aproveitada 
n 'essa comrniss~o, talvez mesmo porque o dono 
quizesse tamberp seguir viagem, 

Na carta de que foi porta.dor o americano 
Joseph Brya.n, commerciante em Pernambuco, 
companheiro ou auxiliar de Cabugá na sua 
<-)rnpreza diplomatica, o que o governo provi-
sorio reiterava era a segurança que ao mesmo 
cidadão ámericano já fôra dada, de liberdade 
absoluta de commercio ooin os Estados Uni-
dos e de perfeita reciprocidade e igualdade 
com qualquer nação que quizesse reconhecer a 
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nova republica ( Arch. do Departamento d 'Es-
tado de Washington). 

A referida carta, especie de sub-credencial, 
trata de «Charo Irmão» o Presidente da União 
.Americana a quem é dirigida, e invoca a soli-
uariedade. maçonica, apontando para a ameaça 
que pesára sobre mais de 600 ( ~) familias per-
nambucanas, das principaes e mais pacificas 
do Estado, cm risco de serem assassinadas 
«pela incpcia oú maldade elo governo da Casa 
de Bragança sob o frívolo pretexto de ser sub-
rersiva da ordem publica a oocieidade framaço-
nica e da suspeita vaga-de serem socios alguns 
dos chefes d' aquellas familias. » 

O consul americano Joseph Ray, mais 
tarde considerado persona non grata pelo 
apoio moral e até positivo prestado a indiví-
duos inculpados pela devassa, chegou a ·Per-
l'lambuco, vindo de .Philadelphia, a 6 de Julho, 
já quando a revolução era uma cousa do pas-
sado, apenas a tempo de presenciar as lugubres 
execuções . Seu prüneiro officio a respeito do 
movimento é de 21 de Julho e relata-lhe a ago-
JJia. (Arch. do Depart. d'Est. de Washing-
ton). 

A correspondencia d~ · Cabugá, existente 
no mesmo archivo e de. que o Instituto Archeo-. 
logico recebeu copias por intermedio do em-, 
baixad·01' brazileiro, é em portug1iez, hespanhol 
e francez alternadamente: parecia que o emis-
saTio pernambucano anelava procurando o idio-
ma em que melhor pudesse persuadir os ame-
1·icanos ele que 1deviam ser mais idealistas. 
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LXXXIX 

Do Archivo Publico do Estado da Bahia trouxe o 
Dr. Mario Melo copia da seguinte circular do padre 
Miguelinho : 

"O Governo Provizorio ha por bem orclenarvos, que 
interinainenté vos · deveis passar a rezidir na Vossa Villa 
i·espectiva, e nella trabalhar para conservar o soeego 
publico, principalmente entre pretos, prenden do todos 
os .que · o perturbarem, e fazendo . tomar os bacam ar-
tes e pistolas, que se acharem nas mãos dos par-
ticulares subdelegando vós . este mesmo poder aos 
comandantes da vossa repartição, para opcra:rem com 
vosco de acordo para o mesmo fim. Igualmente vos 
ordena que estas armas comprehen clidas façaes corn;e:r-
var em depozitos seguros juntamente coin a polvora qun 
houverdes aprehjlndido, e hajaes de aprehender drr mes-
ma maneira. ]'inalm.ente, que tenhaes prompfas ns 
vossas listas ·de gente para ajudarem os mandados o 
execuções da ju~tiça, e fornecerdes o numero de il'lc1i-
viduos que vos forem pedidos. Assim o rleveis c- um-
n.rír. Deos vos guarde por mui too annos Eoino vos de-
seJO. Caza do Governo Provizorio de Pernambuco 25 
de Março de 1817. 

M ipuel J oaquiin d' Almeida e Castro. 
Secretario do Governo Tuovizorio 

Patriota CBipm. mór da Villa do Poxim -'-Anto-
nio José de Va~concello~. 

xo 

.As força$ navaes mandadas pelo conde dos 
Arcos era1n ctommaudadais pelo capiNío-tenen~ 
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te Rufiri.g Peres Baptisfa. (Dr. M. L. Ma--
chado, Nota XXXVII). 

XCI 

Oh.amava-se Ignacio Francisco da Fon~e
(ta Galvão e era pernambuc,ano . (Dll-. M. L . 
. J\fachado, Nota XXXVIII) . 

XOII 

Seu nome era Nicolau Paes Sarmento, 
natural tarnbem de Pernambuco e um àos pri-
meiros que adheriram ás idéas do padre Ro-
ma. (Dr . M. L. Machado, Nota XXXIX) .. 

XCIII 

Este sargento-mór, preso depois pela alça-
da, cliamava..:.se Miguel Velloso da Silveira No~ 
brega, (Dr. :M. L. M~chado, Nota · XL). 

XCIV 

O sargento-mór de orden~nça&i João Teno-
rio Albuquerque dirigia a 11 de · Abril o 'se-
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guinte appello republicano ao eapitão-,i11ó1· da 
Villa de Anadia: 

"Patriota Capitã.o Mor da Villa de Anadia, e mais 
oFiciaes. 

Amigos a iufausta noticia, que aos nossos ouvido!l 
s.oão de que o V osso Destricto o de Alagoas, e o de 
Athalaia, depois de terem por justa a cauza de Per-
nambuco de novo duvidão da sua existencia, recusando 
a obediencia ao Governo Provizorio; traçando assim 
huma desunião. . . . . . . . vos faço serto, que toda Ca-
pitania de P ernambuco, Paraíba, Rio Grande, Cyará, 
Maranlião, Pará, Parnaiba, Matogroço, fazem hum só 
Corpo; e tão bem se julga ja Minas Levantada pelos a 
Visos de l\fattogrosso; e como assim podem estes mize-
ros Destrictos -desligarem-se de outros tão poderozos que 
espe·rão serião a sua inevitavel ruína, que não pudera 
tardar : . . . . . . alrm do exposto que desgraçados não se-
remos nos, se em hum só partido não segurarmos a 
nossa independencia, vivemos para injuria da Nasção 
ja mais se falar ~m hum so filho da Patria; de novo ve-
r eis subir os m~lvados Europêos nossos communs ini.-
migos ao ms . el~vado auge da sua V a.ngloria, Subme-
tendo-nos e a nossa Descendencia ao Abismo do Capti-
veiro e haverá Animo Patriotico que tal possa sofrer , sem 
deram.ar todo o sangue em defeza da Patria, t;al não 
posso crer, Logo assim não qúeirais pois desprezando a 
·Ocazião que o Qeo nos offerece benigno augmentar as 
.J,iagrimas da nos~a Venturoza Patria e justo é, ci"ue con-
corramos todos, ajlJ.Iltemo-nos, a reconhecer o Gover-
no Provizorio, o qual tem proclamado. Ouvi-o pois, e 
obedesei-lhe, recebendo esta advertencia, que em conse-
quencia do Beneficio Patriotico, V os faz o V osso Ami-
go P . Patriota . 

Abril 11 de 1817 . 

João T enorio .Albuque1·qu-e. " 

,~~s. da Bibliotheca Nacion!l-1) '· 
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Maler, consul geral de França, observa na 
sua c-orrespondencia para Pariz que a insur-
reição ele Pernambuco produziu na Côrte pro-
funç].a impressão. A administração achava-se 
infelizmente concentraida nas mãos do conde 
da. Barca, «extenuado pela idade e pelas en-
fermidades» e que de facto mal sobreviveu á 
rn\·olução, fallece1J1do em Junho de 1817; mas 
o soberano deu provas inesperadas de activida-
de e diligencia, fazendo face á. falta de recur-
sos militares e navaes de um paiz onde, na 
phrase d'aquelle representante francez, «o ex-
ercito só é numeroso em officiaes que custam 
muito e de muda servem» e as finanças estavam 
«n'um estado chronicamente deploravel. » · 

«Ü embaraço para arranjar soldados -re-
za o officio de 29 de Mar ço -é igual ao de 
desfazer-se da quantidade de officiaes que pe-
dem para ser empregados, o que é muito na-
tural á vista do grande numero dos que se 
acham simplesmente a meio soldo e. dos outros 
circumstancialmente. licenciados e pertencen-
tes ao exercito de P·ortugal . Estes serão sem 
duvida preferidos e isto é para receiar que pro-
duza mau effeito entre os brazileiros. Em 
acontecimentos e emergencias como as presen-
tes urge não se deixar só guiar pelos princípios 
i:nili tares . » 

O Rei dava grande importancia ao movi-
inento pernambucano e Maler tambem, porque 
JJão d~scobri:a a& m9ios nece,ssarios para ª~l'. 

. ' 
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contra os rebeldes -«e por pouço que este mal 
contagioso se extenda para o Norte, não vejo 
como . se poderá enfrentar a insurreição .» 

X.CVI 

Um d' elles foi ü Dr . .João de Deus Pires 
:F1erNira (Dr. M. L. Machado, Nota XLI) 1 

hmão de Gervasio e que teria sido o ·quinto 
membro da junta da 1Parahyba si tdesignado 
pela de Pernambuco. 

XCVII · 

As duas c01;vetas eram a Aurora e a Ben-
ja1Jiin ( Correspondencia de Maler) . 

XCVIII 

O major José Domingues Codeceira narra 
differentemente elo auctor dos Martires Per-. 
nambucanos o fim do coronel André de Albu-
querque JYiaranbão, que esse auctor diz ter si-
do . traiçoeiramente. assassinado pelo capitã;o 
Antonio Germar,o Cavalcante, commandante 
da companhia 4e linha. A versão do major 
Oodeceira (Exppsição de factos historicos que 
,oomRrovam a . prioridad() de · PernambucQ nq 
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lnâepenâencia e liberdade 1nacional, na Rev. · 
do Inst. Arch. Pern., n.º a7) confin11à, por-
menorisanclo-a, a asserção do monsenhor Mu-
niz Tavares e prova uma vez mais a usual ve-
racidade d'este chronista da revolução. 

O capitão Antonio Germano adheriu ao 
movimento a 25 de Março e fez parte do go-
verno provisorio local do Rio Grande do N or-
te, mas um mez depois, a 25 de Abril, tomado 
de medo do mallogro da rebellião, capitaneou a 
contra-revoluçã.o, marchando para_ palacio, in-
·vadindo-Q á testa de uma multidão e dando voz 
de preso ao coronel Maranhão. A este, na oc-
easião em que se levantava ida sua banca de 
despacho, o portuguez Antonio .José Leite, of-
ficial ele milicias e commerciante da cidade do 
Natal, ferin por baixo da meza, acertando o 
golpe n'uma virilha. , 

Posfo a forros ainda com vida, foi o pa-
triota levado, entre ultrajes da plebe, para a 
fortaleza dos Reis Magos, onde expirou no mes-
mo dia em carcere «irnrnundo e escuro» sobre 
nma esteira de periperi, na qual o envolveram 
nfim de conduzirem seu cadaver n 'uma reide 
para a igreja matriz, onde foi sepultado. As-
sistiu a seus ultimos momentos o vigario Fe-
liciano José Dornellas, membro tambem elo 
governo provisorio, um dos que seriam levados 
presos para a Bahia. 

O ~ajor Oodeceira diz ter-lhe sido o fac-
to relatado por differentes pessoas, quancl() 
!'esidiu. no Rio Grande do N 01·te, de 1830 a 
1841. Entre essas pessoas José Ildefonso Enie-
re:nci~lno :fôra d'elle testemunha ocular, tendo~ 

/ 



lhe até .Antonio José Leite mostrado a lamina 
da espada embaciada pelo sangue e exclaman-
do: «Veja até onde entrou a espada.~; Não con-
. teni:€ com isso e vanglorioso do seu acto, que 
fôra attribuido a mn cadete da companhia do 
capitão Germano, elle o justificou judicial-
mente, e recebeu em recompensa uma conde-
coraçao de ChYisto e a patente de teneni:€ co-
r•onel de milicias . 

Depois da Independencia a :familia do co-
ronel Maranhão vingou comtudo a morte do 
seu chefe. Leite escapou aos tiros de duas ou 
trez emboscadas, graças á velocidade do caval-
lo que costumava montar; mas foi afinal mor-
to a facadas, na noite de sexta:-feira dos Passos, 
quando se achava sentado n'uma cadeira na 
calçada da casa 1 da sua moradia. 

Occorreu isto, si a memoria não atraiçoou 
, o m.ajor Codeceira, então habitante do Na tal, 

em 1834, isto é, 17 annos depois elo crime . To-
do o episodio foi-me aliás referido nos mesmos 
termos pelo Sr , Dr. Tobias :Monteiro, que é 
i·io-granclense dp norte e. ·o conhecia por tradi-
ção oral . . · 

XCIX 

_ O gove1·no realista :ficou provisoriamente . 
01·ganizado com os chefes da contra revolução : 
coronel Mathia~ da Gama Cabral de Vascon: 
cellos (o qual tomou conta do governo militar 
de Mamanguap6)), capitão João Alves ele San~ 



225 

ches Ma~sa, capitão Manoel da Costa Lima e 
tenente · J·oão Galvão. (Dr. M. L. Machado, 
Nota XLII). 

e 

O coronel José de Barros Falcão de La.-
cerda nasceu no Recife em 1775 e era alferes 
ROS 22 annos. Antes ida revolução, na qual to-
mou parte activa corno mação, com1nantlára, 
de 1811 a 1812, o presidio de . Fernando de No-
1·onha -onde já fôra antes suffocar um mo--
thn de tropas -e depois a fortaleza do Hrum. 
Nomeado para este ultimo cornmando no dia 
irnmediato ao da rebellião, foi substituído por 
Barros Lima por haver-se mostrado benevo-
lente em demasia com o governador Caetano 
l=>into e os generaes portuguezes que o acom-
panhavam. Promovido a major, mandaram-
no então a Fernando de Noronha recrutar os 
homens validos que alli se poderiam achar 
mesmo entre os galés, e trazer quaesquer mu-
nições· ele guerra que encontrasse armazena-
;das .. 

Ao regressar para Pernambuco, fosse por 
cffeito dos ventos contrarios, fosse por effeito 
do bloqueio, teve que abordar na bahia ela 
Traição (Paráhyba) a 1. º de Maio, desembar~ 
ca}lldo para pôr-se ele accordo com um dos che-
fes revoltosos. r.I:eve intenção de _marchar con-
tra o Rio Grande do Norte, onde os realistas 
nc.;ibav:;in:1 de levantar-se; mas parece que as 



suas forças não se mostravam dispostas á ex-
pedição, pelo que José ide Barros se guio em 
jangada até o porto dos Coqueirinhos. Ahi 
tremulava . o pavilhão real e mandaram-no ao 
porto do Cabedello e depois á capital, onde o 
governo provisorio restaurador, que se instal-
lara, o metteu de novo nas fileiras e despachou 
para o Brejo da Areia . Preso na Parahyba 

·a 27 de Junho, devia ser julgado pela com-
rnissão militar de Pernambuco, mas a embar-
cação em que ia teve de arribar de novo á Pa-
rahyba e este accidente salvou-lhe a vida: 
quando chegou ao Recife em Setembro, já a 
commissão militar suspendera seus trabalhos. 

Em Outubro de 1818 foi remettido para a 
. Bahia, onde ficou encarcerado trez annos, sen-
do solto pela d~cisão da Relação em 1821, quan-
do vingou o n~gimen constitucionaI. Pro.nun-
ciou-se contra Luiz do Rego, motivo pelo qual 
foi de novo preso e embarcado para Lisboa, re-
cobrando a liberdade e regressando a Pernam-

. buco por decisão da Relação de Lisboa. Par-
üdario ardente da união da sua pro'vincia ás 
. do Su~ no movimento precursor do Imperio, 

/ foi, quando a 1. º de Junho de 1822 triumphou 
o movimento hberal unionista, feito intenden-

. te da policia, ipiclo porem logo eommandar, 
eomo major d~ infantaria, as tropas expedi-
cionarias manqadas a combater com os inde-
pendentes ida Bahia contra os portuguezes. 

Estas troPlas · chegaram em Novembro, 
apoz marchas r)enosas, ao quartel general do 
Engenho Novo e tomaram parte; a 8 do mez, 
no combate de Pirajá, quando os portuguezes 
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atacaram o acampamento dos irndependentes e 
foram repellidos com perdas sensíveis. .José 
de Barros, que comrnanclava a brigada da di-
reita, viu-se promovido a tenente c-oronel por 
seus actos de bravura e elevado a commandan-
te da primeira divisão em Maio-de 1823, quan-
do as forças patriotas se augmentaram com re-
forços cons~deraveis. Ao entrarem os inde-
pendentes na Bahia, ia .José de Barros na vçi,n-
guarda, e em Outubro de 1823, promovido _ a 
coronel, condecoraJdo com o Cruzeiro e nome;;t-
do commandante das armas, dispoz-se a voltar 
para ·Pernambuco com a sua expedição. 

Ooinciqiu seu r<ilgresso com o dos deputados 
da Constituinte dissolvida. O momento polí-
tico era de grande excitação e o facto da dis-
solução determinou os exaltados á revolta que 
i~roduziu a Oonfooeração do Equador e que 
tT osé de Barros abraçou. Os imperiaes tive-
ram ganho de causa : .José de Barros, que ope-
rara no interior, retirára-se para Olinda ~; 
quando Manoel de Carvalho fugiu para bordo, 
propoz uma capitulação que não foi acceita, 
sendo o Hecife e Olinda tomados de assalto a 
17 de Setembro. Graças á protecção ido con-
sul americano, poude .José de Barros expatrü:tr-
se para os Estados Unidos. Oondemnado á 
morte pela junta militar, só foi amnistiado 
por occasião do 7 de Abril, reformando-se em 
1833 no posto de coronel e exercendo ainda va~ 

· rios cargos, alguns de eleição popular e outros 
de nomeação official, como em 1842 o de di~ 
rector das obras publicas d~ Pe1·nambi.wo;. 
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Sobre os officiaes francezes que vieram 
ter ao Brazil e a tentativa de evasão de N apo-
leão de Santa Helena, concertada entre emi·· 
grados francezes nos Esta:dos Unidos e os 
agentes da revolução pernambucana de 1817, 
escreveu o diplomata Ferreira da Costa um in, 
teressantiss:Uno estudo historico que foi_ pu-
blicado em 'francez na Revue dit 1ll onde- Latin 
(Pariz, fases. de Fevereiro e Março de 1886) 
e reproduzido em portuguez na Rev. do Inst . 
.Arch. vol. X, n. º 57, 1903. 
- Segundo o Dr. Ferreira da Costa, foi 

:oruz Cabugá qu~m consegüio obter do gover-
. rio americano a npmeação de Joseph Ray para 
eonsul dos Estadps Unidos no Brazil. Ray 
seria uma creatura _dos emigrados bonapartis-
tas: de facto os 8rgentes francezes vindos no 
Parangon e desembarcados no Rio Grande do 
do Norte --entrEl elles o conde de 1Pontécou-
lant . -e na Par~hyha, hospedaram-se i~o Re-
rife no consulado americano. Nos papeis da al-
çada encontram-~e frequentes referencias a 
esta intriga. Deipois do Parangon, demandou 
as costas brazileiras o Pingitim, navio _corsa-
rio armado pelo Cabugá. Os francezes feitos 
~final prisioneirqs deveram sua liberdade á 
·firme e habil res~sümcia de Joseph Ray. 
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CII 

As forças despachadas ela Bahia pelo con-
1dc dos .Arcos não i'.>odian:i, no dizer. de Tollena-
re, inspirar gra1ide confiança ao seu marechal 
com.mandante, nem, excepçã.>0 feita da cavalla-
rja, valiam mais do que as forças dos patrio-
tas, as quaes bem dirigidas, teriam no s~u en-
tender podido resistir muito mais . Entre as 
forças legaes avultavam lavrad-ores e morado-
Tcs apanhados compulsoriamente de Alagoas 
para o !Wcife, e que não tinham nem farda-
mento nem armas, e destacavam-se bandos de 
indios armados de flexas. . Não admira que na 
Bahia se não estivesse muito seguro da sorte 
da expedição . 

Entre os papeis da Bibliotheca Nacional 
encontra-se uma carta do futuro marechal 
Raymundo José da Cunha Mattos, de 9 de 
.M:aio, em que, a proposito de se acharem sem 
noticias idos movimentos das tropas comman-
dadas pelo marecl!ál de campo Joaquim de 
Mello Cog1ominho, escrevia elle: «.AgoTa repito 
que ainda continuamos a viver na mesma incer-
teza) fluctuanido entre o temor e a esperança. 
Não falta quem digaque os insurgentesquerem 
éapitular: outros annunciamque pretendem de-
fender-se até a ultima extremidade, e apezar 
de tudo isto o snr. conde não sei em que prin-
cípios fundado, préga-nos que não é nada; que 
não deve marchar a divisão, que o seu systema 
de guerra é o tumultuario, e que os insurgen-
t~~ :não teem ehe.f~s perit<:>s que ~s governe -'4 
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Mandou o snr . conde um corpo de tropas 
1d 'esta capitania para unir~se aos milicianos da 
comarca das Alagoas afim de irem atacar os 
insurgentes. Sabemos que o major Gordilho 
com um partido se acha no Rio Formoso, po-
rem nada absolutamente nos consta a respeito 
do marechal Mello, e muito menos sobre o es-
tado ido sertão d~ ·Pernambuco, Parahyba, 
Ceará, Piauhy, etc . , não se estabeleceram com-
municações por terra~ e apenas temos algumas 
noticias pelos navios que ·o oornmandante do 
bloqueio para aqui remette, não consentindo 
que entrem no Recife. 

Eu sei positivamente que as tropas de S. 
M. commandadas pelo general Mello soffrem 
as maiores privações, e que lhes faltam muitas 
cousas indispe~saveis para fazerem a guerra. 
Ninguem pode~'á acreditar o_ que se disser a 
respeito do miseravel estado dos armazens d 'es-
ta capitania, e 1da triste figura das tropas de 
linha d' ella. Basta dizer que S . M. aqui não 
tem mais do q"H.e uma peça de 9 e montada em 
reparo podre, Q sem armão, urna de 6 e outra 
de 3 com armõ~s, alem de um carro de muni-
ções em bom estado, e trez ou quatro que nada 
valem. . . Queira Deus que as tropas cheguem 
d' essa côrte e que as que se acham nas Alagoas 
e Serinhaem, ~io Formoso ou Tamandaré não 
soffram algum revez, porque a serem batidos 
lima vez, perde muito a causa de S . M. O 
snr. conde faz o negocio de Pernambuco mui-
to facil de co:qcluir, porem nós tememos que. 
dle se engane, f eu avanço que no caso que elle 
fteja feli~ nos _ 1S~.11s projeQtos1 nada ~nais fe~ d,0, 
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que uma loucura, e o resultado deve chamar-se 
um desacerto coroaJdo pela ventura propicia.» 

Tollenare tinha pois razão na sua obser-
vaçã,6: apenas a divisão do Hio de Janeiro po-
cleria sem sombra de duvida debellar a revo-
lução. . Esta perdeu a partida medindo-se com 
a expedição do conde dos Arcos, porque lhe fal-
tavam as condições de resistencia que a consci-
encia popular poderia unicamente · fornecer-
lhe. A. mesma carta de Cunha Mattos ajun-
tava n'um post-scriptum de 13 de Maio: «Ho-
je chegaram noticias de Pernambuco. Cada 
':ez se faz mais necessaria a vinda das tropas 
do Rio de Janeiro e exige-se grande_ numero, 
pois que os insurgentes posto que concentra-
<los em o Recife estão com forças nota veis.» 

CIII 

Proclamação datada, diz o Dr. !-í. L. 
Machado, c.ertamente por engano, de 9 de Mar-
ço : era de 29 . ' · 

CIV 

O Gov.erno Provizol'io da Hepublica de Pernambuco, 
. 1·evestido da Soberania pelo Povo, em quem ella só re-

zide, dezejando corresponder á confiança do dito Povo, 
e conhecendo que sem formas e regras fixas e distinc-
tas o exercicio das funçoens, que lhe são attribuidas, 
por vago, inexacto, e confuzo, não pode deixar de pro~ 



duzir choques, e dissensoens semp1·e nocivas áo bem ge-
ral, e assustadôras da seguran<;a individual, firn e alvo 
dos sacrifícios sociacs. Decreta e tem Decreta.do. 

1. o 

Os poderes, e legislatura estão concentrados no 
Governo Provizorio, em quanto senão conhece a cons-
tituição do Estado J.cterminada pela. Assemblea Consti-
tuinte, que será convocada assim que se encorporarem 
as Commarcas, que formavão .a antiga Capitania, e ain-
da não tem abraçado os principias da independencia. 

2. o 

Para exerc1c10 da Legislatura haverá hum Conse-
lho pe'rmanente cpmposto de seis membros escolhidos 
pelas Cam.airas n~ mesma forma em que são escolhidos 
os seos officiaes n. excepçiio da approvação do Corregedor 
d 'entre os Patriotas de mais probidade, e luzes em ma-
terias de Administraç.ão publica, e que não sejão paren-
tes entre si , até ~egundo gráo Canonico. 

3. o 

O Governo El Conselho assim reunidos formarão a 
Legislatura propi;iamcnte dita, e a decizão da plurali-
dade dará existencia aos Actos de Legislatura, ou De-
cretos, que serão assinados pelo Governo so, sendo po-
rem passados em Conselho á pluralidade o que se de-
clarará, pena de insanavel nullidade, e .ni_nguem de-
ver-lhe dar a devida execução. 

4. o 

.As sessoens é.la T.Jegislatura continuarão todos os dias 
a excepc,}áo dos éonsagrados áo Culto Divino. Ellas co-
meçarão a-s seis- horas da tarde, e dH'rarão por todo o 



233 

f<'mpo que a discussão e concluzão dos negocios propos-
tos o exigir. Serão prezididas p elos cinco Membros do 
Ooverno hum cada semana, o . qual mal se assentar , 
guardar-se-há o mais . inviolavel silencio, estando todos 
attentos áo 4uc se . propoem, e opina, não interrompendo 
huns áos outros, mas oppondo-se mal findar al gum Lfo 
:falar ás obj ccc;:.oens que se tiver contra a opiniilo e111 it-
ticla. Nas ditas sessoens escreverá as delibenw.ocns o 
Secretario do Interior. . , 

· i..,...:'-: ... :· 
5. o 

0€> p·rojectos da Lei, depois de pr.opostos ficarão 1;;0-

bre a meza pelo espaço de seis dias, para dar t empo a . 
que os Membros o meditem, e se apromptem para a. cli.5-
cussão, para cujo fim. em trabalhando a imprensa, serão 
impressos, e distl·ibuidos po'r cada Membro. 

6 . à 

Cada ~lembro opinará com plena liberdade, e igmi 1-
(lade, e pela opinião, que emittir em Conselho ningucm 
será increpado, e menos perseguido. 

;, . 7. o 

Serão Membros do Conselho alem dos seis, de que 
elle se compoem os Sec<retarios do Governo, o Inspec-
tor do Erario e o .Bispo de P ernambuco, e na sua :falta 
o Deão. 

8. o 

Para o exerc1c10 do Poder executivo crião-l;>e duas 
t'.ecretai'ias, huma para o expediente dos negocios do J n-
t~rior, Graça, Policia, .Justiça, e Cultos; outra para o 
expediente dos Negocior; da Guerra , Fazenda, 1\íarinha, 
ci Negocios Estrangefros. Os PatriotaR nomeados para 
estes empregos no!l!-C~t~ , os. Officiaes que carecerem, .e 
X&i·ão suhvr}/.:~v.eô~_?,·~~-~~-;<ma ap~,rovação. · 

íf/·='-:, ~ .~ ,.~··-4. ..... '\_ 
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O despacho dos negocios pertencentes ás duas Se-
cretarias far-oo-há todos os dias das nove horas da ma-
nhã em diante, e durará o tempo precizo para sua ul-
tJmação. 

10 .• 

Parecendo áo Governo ouvir o Conselho sobre medi-
das, que deva tomar na parte executiva convocallo-ha; 
e as sessoens neste cazo se farão fora do alcance do~ 
ouvidos curiosos para não abortarem negocios <]Ue <k 
pendem de segredo . 
1 ..... 

11. o 

P.elos a.ctos do Gove'rno que minem a Soberania do 
Povo, e os direitos dos homens e que produzão desar-
monia entre os diíiferentes Membros da Republica, se-
rão respon.saveis 0~1 Governadores que os assinarem. e 
os Secretairios por 1 cuja Secretaria forem passados, e 
não devem por essi:i motivo ter execução sem a ·previa 
assinatüra do Secretario respectivo. Os Secretarios po-
dem ser logo acuqdos, os Governadores porém só fin-
do o seu tempo de serviço. 

12 . o 

Para a boa adplinistração arrecadação, e conta-
bilidade das renda~ publicas, cria-se hum Inspcetor do 
Bl"a:rio, a quem he sujeita toda a Repartição, e que só 
depende do Goverlfo, de qpem recebe ordens pela Se-
cretaria da Fazendft . · 

E ordena-se q~e .ª receita e despeza das rendas se 
publique cada anno por via da imprensa. 

13 . o 

A -administraç~o da J nstiça na pr1me1ra Instaneia 
fica á cargo de dou~ .fojzes Qrdinarios1 que serão elei-



tos em cada Cidade e Villa pelo pov6 do seu distrlctd 
ua forma estabelecida e as eleiçoens serão remettida:f 
áo Collegio de Justiça, de que abaixo se faz menção para 
approvação <las pautas. A hum delles pertencerá o ex-
pediente crime, e de Policia; áo outro o das contendas 
civeis, e bom regímen dos Orfãos e Engeitados. Não 
terão salario algum do Publico, nem couza alguma das · 
partes pelo desempenho de suas funçoens contentando-
se com o respeito, que lhes rezulta do exercicio dos selli! 
cargos . Delles se aggravará o apeUará em direitura 
para o Collegio de Justiça. 

Serão os Enqueridores, Distribuidores, e Contado-
1-es do seo Juizo,. tudo gratuitamente . 

14. o 

São extinctos os Ouvidores e Corregedores <las Co-
llla'I'Cas, e igualmente os ,Juizes de Orfãos nas Villas aon-
de os ha1 por serem commettidas suas attribuiçoens aos 
J uizes Ordinarios . 

15. o 

Cria-se na Capital do Governo .hum Collegio Su-
premo de Justiça, para decidir em ultima Insta.ncia as-
cauzas civeis e crimes. Será composto o dito Oollegio 
de cinco Membros litteratos, de bons costumes, pruden-
tes, e zelosos do bem publico. 

16. o 

Serão pagos os Membr<>S do Collegio pelo Erado1 
sendo-lhes vedado receber sallario algum, assinaturas, ou 
próes das partes que perante elles requeTerem, áfim de 
evitar as concusoens . 

17 .• 

Farão cada anno dous Membros do Collegio Sü· 
premo de Justiça a vizita dos Julgados do Estado, e co-
nhecerão das ommissoens, e · commissoens dos J uizes Or0 

dinarios para se lhes da'r a devida pena . Terão estes . 
~uizes ~e alçada huma ajuda de custo do d:ov_erno_, ale~ 



tio Salar.io, e apozentadoria á custa das Çama1»as, on 
mnnicipalidades. 

18.• 
/ 

Os lVfagistrados huma vez empregados não podem 
J:nais ser removidos senão por sentença, em pena de suas 
preva.ricaçoens. 

19 . o 

O Collegio de Justiça deverá apr~zentar áo Govel'no 
pela Secretaria da .Ti;istiça os planos tendentes áo me-
lhoramento desta repartição, e refo1·ni::1. de abuzos rrnlla 
i11troduziclos. 

20. o 

Para decizão dos crimes dos militares efo. ultima 
1nstancia cria-se l111J1Iia . commissão militar, composta de 
t1uatro membros, clops do Collegio de Justiça, e 'dous OJ'-
íiciaes Generaes, e na sua falta Coroneis. 

A eon:uníssão ·s~tá prezidida pelo General das At• 
n-1as, 

21. o 

. As Leis até ªl?lora em vigói~, e qüe t1ão estão, 011 
forem abrogadas, cpntinuarão a ter a mesma authoti· 
dade emquanto lhes nã.o for subrogado hum codigo na-
cional,. e appiropriado ás nossas circumstancias, e preci-
zoens: 

22. 0 

A administração elas Camaras ou l\tlunicipalidades 
continua no pé antigo. 

23 .• 

A Religião do Estado he a Catholica Romana; to· 
das as mais seitas Ghristaãs de qualquer denoilünaçílo 
são toler1.1.das. 
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He permittido á cada h~m dos Ministros deffendet' 
a verdade da sua commu'nhão. He-lhes porem vedado 
o invectivar em pulpito, e publicamente humas contra 
as outJr.as, pena de serem os que o fizerem, perseguido8 
como perturbacl ores do socego ptlblico. He prohibido 
R to<los os P afriotas o inquíetar ê perseguir a alguem 
por motiv'ós de consciencia. 

24. 0 

Os Ministros da Communhão Catholica são assa-
lariados pelo Governo; os das outra.à Communhões po 
1r,~m só o podem ser pelos indíviduós da sua Commu-
nhão. E basta que haja de cada Cámniunhão vinte fa-
milias n 'uma Povoaçãó para o Governo conceder-lhes ú 
sna iustancia, a erecção dos lugares de adoração e culto 
da sua respectiva seita, nos quaes porem nã-0 poderão 
t . ,.cr smos. 

25. o 

A liberdade de imprensa he proclamada, ficand 1; 

parem o aúthor de qu alquer o]::>ra, e s~u impressor sn-
jeito á respoúder pelós atitques feitos a Religião, a Cons-
tituição, Bóns costumes, e caracter dos indiViduos, nn 
maneira determinada pelas Leis em vigor. 

26.• 

Os Europeus en'tre nós naturalizados, e estabeleci -
do's . que derem pi·ova de adhesão i:to partido da regene-
ração e Liberdade sã'.ó nõssos Patrfofas, e ficarão hab11 i-
t11dos para entrar nos empregos da Republica para qth' 
forem babeis e capazes. 

Os Estran.geiro.<i de quâiquer paiz, e Commuiih~ c" 
Christaã, que sejão podem ser entte nóS natúraliza(le;. 
por actos do Governo, e ficão babeis para exercer tódc:-
% cargos da Republica, huma vez .assim naturalizados . 
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28. o 

O Prezente Governo, e suas formas durarão so-
mente emquanto senão ultimar a Consti tuição do Es-
tado. E como pode succeder , o que não he de espera;·. 
0 Deus não permitta que o Governo para conscrvM o 
p oder de que se acha apossado, frustr e a justa expce ta-
c;ão do Povo, não se achando convocada a Ast:emblt·a 
Constituinte dentro de hu~ anno da data deste, ou não 
se achando concluida a Constituição no espaso de tres 
annos, fica cessando de facto, o dito Governo, e en!rn o 
Povo no exercicio da Soberania para o delegar aquem 
melhor cumpra os fins da sua delegação. 

CV 

O projecto de Lei organica acima trans-
clipto: de ql~e encontrei a copia original entre 
os papeis da Bibliotheca Nacional e que já ou-
vi attribuir <:t frei Caneca, sem haver entretan-
to motivo de meu conhecimento que auctorize 
tal allêgação, parecendo antes ter sido obra de 
.Antonio Carlos, não cogita pi0 opriamente ela 
organização futura e definitiva da Republica. 
Porma apenas um conjuncto de disposições 
co:nstitucionaes transitorias, pelas quaes era 
mantida por um tempo determinÇt1do a pentar-
chia inicial, dando-se-lhe todavia uma forma 
n1ais viavel e completa para beneficio da mL'Il.i-
11istraç~o pu,.blica . Quando muito, represen-
tava um esbpço da Constituição a vir, uma fi-
xação das suas bases . 
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OVI 

P , Recibo do Ouvidor actuaL de Olinda . 

Remetto-vos o Projecto da Lei Organíca, que ten-
do sido discutido cm Conselho teve a approvação do 
Conselho e Governo ; e só falta para se por em practica 
o ser approvado pelas Camaras, caso o achem apropo-
sitado. Para esse effeíto deve>reis vôs convocar o Povo 
de todas as classes para . votarem sobre o dito Projooto, e 
fazer o preciso Auto, de que remetter-me-heis certidão 
para ser p·resente ao Governo . Advirto-vos que este 
Acto deve ser ó mais solemne possível, e cumpre que a 
elle ·ooncorra o Poyo quasí todo, pois lhes interessa co-
nhecer o como hão de ser governados. Deveis para elle 
convidar o Capm. M&r Vigarios e mais pessoas nota-
veis do Distrícto, e deve ser tudo feito com brevidade. 

Deus vos Guarde Boavista 29 de Março de 1817 . 

O P . Ouvidor e Corregedor . 

Antonio Carlos Hib eiro ele A ndmda ltfclo. 

P . P. Juiz Ordínario mais officiaes da O amara 
d 'Olinda. 

P. S . Remetto-vos igualmente a Lei de amnistia, 
que fareis publicar por bando, e fixar no lugar do cos-
t ume, e dar a sua devida execução. 

Reconheço a letra e signal . 

OVII 

A republica de 1817 viveu a sua curta· vi-
da no meio de duvidas, carregada de descon-
fianças, sobresaltada pelo pav·or. Entre os 
,papeís da: Bibliotheca Nacional acha-se 1im m1-
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i·ioso exemplo d'esse estado de espirito n'um 
processo instaurado contra frades do Carmo. 
A 28 de Abril o padre Muniz Tavares foi r e-
velar perante o patriota juiz ordinario do cri-
me e . policia, que era Felippe Nery ].,erreira, 
que ouvira dizer a frei Caneca que o prior do 
hospício da 1Piedade, frei Antonio da Purih-
c:açáo, carmelita calçado corno o outro, no se-
gunélo dia da republica, que os revolucioual'ios 
1.;hamavam ústauração, cleclamára publica--
mente contra a justiça da causa 1:ebelde1 pe-
dindo aos outros r eligiosos que socegassein 
suas consciencias. Foi preciso que :frei Ca-· 
neca o ameaçasse c-om castigo para elle se con-
ter . 

· Ajuntotf o pad1·e Muniz Tavares na sua 
denuncia que ouvira que aquelle. prior manda-
Ya refresco ás ,embarcações portuguezas elo blo-
queio, re~ebendo o jangadeiro que lá iá por 
cada vez 20 patacas. Era cumplice do prior o 
superior frei Bento do Monte Carmelo, joven 
monge, de 30 ft11nos apenas, e pernambucano, 
que por isso t ºi recolhido ao carcere do con-
1, ento . Interrogado a respeito, negou formal-
mente. ser ver dadeira a accusação : o hospício 
da Pie:dade não possuía côcos verdes, nem 
plantava mela:ncias, nem comprava cousa algu-
r~a com que pudesse r efresca!' aquella esqua-
C!ra . 

Citado para depor Rodrigues Sette, quê 
fôra quem cOntára o facto a Muniz 'l.,.avares, 
declarou que o ouvira de um tal Silva, mora-
dor na rua d~ Aragão e guarda do lastro, · o 
c,1ual por sua vez declarou que lh'o dissera: 1--irr+ 
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tal Bastos, soldado ela cavallária paga e mo-
rador na rua elo Rangel. Como ac'Ontece. ge-
ralmente em casos taes, raras vezes se alcança 
o auctor elo boato. 

Um outro frade confirmou que de facto, 
no dia •ela benção das bandeiras, cujo juramento 
foi por todos feito de joelh'Os com a mão di-
reita levantada, ao som dos clarins e das za-
bumbas, tanto frei Antonio como frei Bento 
tinham exprobatdo o acto tratando-o de «pati-
faria e pouca vergonha». Seguio-se discussão, 
pondo-se frei José Maria elo Sacramento Brey-
ner do lado dos patriotas, dizendo estes a'Ds 
seus irmãos legalistas que «SÓ deviam defen-
der a Lei ide Deus e não o Decreto do Rei.» 
:V'racles havia tão bellicosos c'Omo frei Caneca 
que, no dizer de muitas das testemunhas da de-
vassa (Mss. 1da Bibliotheca Nacional), antes 
da partida ela expedição elo Sul, na qual foi 
como capellão combatente, aprendera exercicio 
militar no pateo ela Ordem Terceira, onde se 
adestravam os rapazes do comrnercio, recruta-
dos para as fileiras da revolução. 

CVIII 

O padre Antonio Souto :Maior era natural 
do Tijucupapo e ahi exercia as funcções de 
corucljuctor do parocho. Discípulo elo padre 
João Ribeiro e amigo d·o padre Tenorio, au-
xiliou este na occupação do forte de Itamara-
cá. Bateu-se de facto como guerrilheiro e 
morrei,1 nas enxovias da Bahia. 
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O pa!dre João Gomes de Lima, do R.ecife, 
organizara uma companhia desde o rompimen-
to. 

O guardião dos franciscanos era conhecido 
como prégador e theofogo, mas revelou de ·SU-
bito uma alma de condottiere . Já antes da 
revolução, no emtanto, era seu adepto secreto, 
e uma vez estalaJcla a sedição, usou do pulpi-
to, do confessionario, de todos os meios de pr<0-
mover a victoria da causa patriotica. Por fim, 
vendo esta perigar, quando a reacção já se 
pronunciára, formou uma guerrilha, da qual 
se fez commandante, adoptando o nome de 
Oachico . Preso pela perfidia que assignalou 
a expedição contra Santo .Antão, confiada a 
Luiz Francisco ide Paula, e de que se aprnveitou 
Manoel Corrêa ~le .Arauj·o, foi remettido para 
os carceres da Brhia. Solto em 1821, foi par-
tidario enthusia(atico da independencia, to-
mando o lrndo dp Príncipe R.egente e contri-
buindo para f9rçar a junta constitucional a 
::i braÇar o princir,io da unidade nacional, para 
tanto cedendo o lugar a outra junta, a de 23 
de Setembro de +s22. Não contente com isso, 
frei João da Conceição Loureiro, minado pela 
doença, foi ao Ceará trabalhar com exito em 
iclentico sentido. Falleceu em 1823 no seu 
convento. (Padre Lino do Monte Carmello 
Luna, M enioria çit . ) . 

CIX 

Frei J oaquiµi do .Amor Di.vino · Canec3i 
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. (1779-1825) pertence historicamente ~11tes á. 
revolução de 1824, da qual foi a victima mais 
illustre, mas sua participação na de 1817 já 
dera amostra do quanto elle prezava as novas 
idéas, para as quaes ó impelliam desde muito 
suas preferencias políticas. Espírito de gran-
de illustração, era igualmente versado em ma-
themathicas e em litteratura; leccionava com 
igual proficiencia geometrica e rhetorica . Foi 
iclos combatentes em 1817 da hora elo perigo, 
não da hora da esperança, e sua coragem nun-
ca se desmentiu. Apoz os quatro annos pas-
sados na prisão da Bahia, proseguio na mes-
ma ordem ele. actividade, celebraindo ·no pulpi-
to a Independencia, 1dissertando ~obre os de-
veres do cidadão para com a patria, e até ·ver- -
sejando sobre thernas cívicos e amorosos. To-
mando partido pela autonomia provincial con-
tra a arbitrarieda:de imperial, foi o pamphle-
tario da Confederação do Equador, redigindo 
o '11yphes Perna11ibucmio. Fugiu até o CearCL 
quando os legalistas triumpharam, mas foi 
preso e em summario julgamento militar con-
demnado . á morte, tendo sido fuzilado por não 
haver quem se prestasse a enforcal-o. 

José Maria do Sacramento Breyner, do 
Recife, professou em 1797 e foi prior do con-
Yento de N. S. da Guia na Parahyba. Abra-
ç:ou com delirio a revolução e por ella soffreu 
nos carceres da Bahia, ficando n'esta provín-
cia, apoz a amnistia de 1821. Seu ardor libe-
ral não esfriára comtudo com o castigo e. poz-
se ao sérv:i.Ç'o da Inclepeudencia, org"anizando 
uma companhia, intitulada dos Coiraças, co)n 
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a qual pelejou por Dom 1Pe·dro, que. o fez ca-
pel~ão do exercito com graduação de capitão e 
cmnmendador de · Christo. Deixando o claus-
tro, foi ser parocho da Cachoeira. (Padre Li-
no do Monte Cal'mello Luna, lrf emoria cit. ) . 

ex 
O padre V enancio Henrique. de Rezende 

(1784-1866) foi, depois da sua prisão na Ba-
hia, ·figura politica de certo relevo: membro 
ida Constituinte, onde tomou assento como re-

. publicano apoz parecer renhidamente discu-
tido .; partidario ela Confederação do Equador, 
extincta a qual andou expatriado pelos Esta-
dos Unidos e outros paizes americanos até .. 
1829; •deputaclp liberal á Assembléa Geral e 
presidente d'esta, figurando entre · os propug-
nadores do Acto Acldicional o inimigos do pri-
meüw Imperaclor. Filiando-se mais tarcle no 
partido conseryador, abandonou a vida publica, 
foi professor, vigario collado de Santo Anto-
nio do Recife e director geral da instrucção 
publica, exercendo sobretudo a caridade, pelo 
que nem deixqu o bastante para ·seu funeral 
(Pereira da Costa, Dice. cit.) . 

CXI 

Chamava-se José Alves de Castro.. (Dr. 
:M:. J_, • J\1:acha1clo, Nota XL V) 
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Uniu-se-lhe tambem o tenente-coronel José 
Carneiro Carvalho da Cunha Beringuel com 
os milicianos de Iguarassú. (Dr. M. L. Ma-
chado, Nota XLVI). 

O XIII 

Dada a irnportancia da esquadra realista e 
dada tambem a topographia do porto do Re-
cife, o bloqueio não podia deixar de ser efficaz, 
como foi. A entrada unica do porto facilita-
va singularmente a vigilancia. Escrevia o con-
sul britunnico a 1. º de Maio ( Correspondencia 
elo lroreign Office, no Public Hecorcl Office), 
que até essa data apenas o navio inglez Venu,s 
conseguira illudir a fiscalização e entrar ·du-
rante a noite . O governo provisorio recusava 
por isso dar despacho aos navios que preten-
diam sahir. A 29 de Abril facultou porem 
permissã·o de partida ao navio francez Louise7 

cüjo consignatario, que era Tollenare, lhe com-
prára grande quantidade ele pau brazil, moillo-
polio, corno é sabido, do g·overno. O Louise foi 
capturado e levado para a Bahia e igual sorte 
teve o brigue inglez ] f edite·1·tanean7 sahido ·a 2 
de Maio . Tollenare menciona entretanto um 
brigue. sueco que, bom veleiro e .manobrando 
sempre perto ele _terra, ·não poude ser attingi-
do. ~ · · 

1 ' 
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O auctor das Notas Dorninicaes entendeu 
Í1 a bordo ela fragata que commandava o blo-
queio, á qual já se tinham dirigido um nego-
ciante e um capitão inglezes a quem fora res-
pondido, em tom ainda mais imperioso do que 
o empregado por elles, que toda embarcação 
que tentasse :sahir do Recife seria mettida a 

· pique. Não f.Oi mais feliz o parlarnentario 
francez, embora acompanhado ele. um capitão 
americano e usando só de expressões co11datas. 
Não os deixaram mesmo subir e a conversa tra-
vou-se ela fragata para o bote. O almirante 
portuguez permaneceu irreductive1, all•)gando 
suas instrucções, as quaes não exceptuavam se-
quer um navio que sahisse com passageiros neu-
tros. Era opinião pessoal ·do official interme-
diario da con\rersa, que em tal caso o navio se:·· 
ria enviado para a Bahia. 

A carta re João Lopes Cardoso Machado 
(medico, pai fie frei Miguel do Sacramento Lo-
pes Gama) ~o seu compadre, datada de 15 de 
Jºunho -carta de que Mello Moraes se apro-
Yeitou illas suas 0ompilações historicas - diz que 
o 'Qloqueio deu em resultado a fome no Reci-
fo, «porque o que tinha entrado antes era só 
para a tropa.» E ajunta: «Ah! meu compadre, 
que necessidades se padeceram! O 1Provisorio é 
verdade que ~nandou logo ordem para se plan-
tar .mandioca, feijão, milho e arroz, e com ef-
feito todos plantaram, mas isto foi em Mar-
ço, e corno hftvia de haver ·em Abril farinha ~ 
.Como a ha de haver ainda agora~ Para os meus 
não morrere11.1 de fome, cheguei a cómptar por 
empenhos a :/-6 e á 18$000 o alqueire.» 
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Esta carta é um documento interessante _ 
pelo pittoresco da linguagem e. por certas par-
ticularidades que relata, mas é visivelmente 
muito exaggerada e parcial, devendo ser forte-
mente temperaida com o0utros cleopimentos. As-
sim não se pode conceder valia á sua asserção 
el e que as tropas revolucionarias só não fize-
ram mortandade no Recife porque «quando 
quizeram dar principio a ella, já o exercito do 
Sul se achava :na ponte dos Carvalhos e se vi-
l.lha extondendo pelo matto para fazerem cer-
co .» 

Para o auctor d'esta carta a revolução, 
longe de ter si1do a genuina expressão do que-
rer nacional, foi um assalto aos sentimentos de 
fidelidade da população. Elle conta que a 
multidão armruda de bacamartes, espadas e ou-
tras armas, que primeiro se amotinou, grita-
·va -Viva ElRei e a Patria. Quand_.o o gover-
llaclor se refugiou no Brum, isto é, quando se 
sumiu a auctoridade tradicional, «já então 
mudaram as vozes, e diziam -Viva a Patria, 
morra todo o marinheirio . » Ainda assim, ao ca-
hir da tarde, que passara assustadissimo, viu 
<'pelas rotulas passar um de cavallo com matu-
tos gritando Viva ElRei Nosso Senhor, tomam 
para o collegio, estava ahi um filho de D. Ca-
tharina que apenas ouviu aquellas palavras, -
quiz matar esse commandante, o qual fugiu, e 
r, sua tropa.» Pela manhã cl-o dia 7 conta elle 
que continuaram os tiros até as 8 horas, quan-
ào ~ntrou a percorrer as ruas um ajudante de 
artilharia, g-ritando ás patnllhas ·que não UlÇl,-



248 

tassem mais, que estava a terra entregue e em 
paz. 

Si Caetaino Pinto - pensa Ca1~doso Ma-
chado - tivesse mandado prender os officiaes 
sabidamente traidores e clenunciwdos em car-
tas anonymas recebidas pelo governador, cada 
11111 d'elles em sua casa, por officiaes milicia-
nos arma1dos, as cousas ter-se-hü\1n passado de 
modo diverso. Convocal-os porem para dia e 
hora fixos, apoz o conselho de que tinham sido 
a visados e e111 que ,-clj_z a carta-· se votou sua 
morte, era um acto de temera.ria irreflexão. Os 
officiaes de artilharia acautelaram~se e muni-
cionaram suas companhias, cl'ahi resultando a 
sedição militar que foi o-po.nto de partida rla 
proclamação Ido regimen republicano. O ma-
rechal José Jl'.oberto não tinha mesmo com que 
resistir com ~;eus milicianos: o Era.rio estava 
sem armanier,Lto, neni polvora, nem balas, nem 
peças ....... 1 • As trez ou quatro ruins peças 
de que podin:p.1 dispor os defensores elo bairro 
do Recife, cqlloca;clas na porta elo Bom Jesus, 
logo aos primeiros tiros desmontaram. 

CXIV 

Dous me~es depois da revolução, a situação 
já não -poidia ser de confiança por parte dos re-
beldes. O ·fpturo já se lhes aintolhava preca-
l'io. «Dizem todos os demais fugid·os - refere 
ê:• carta ao cqnde ela Barca, ele 24 de Maio, em 
c!ue Luiz Pa·µlipo transmitte infor~iações che-
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gaclas á Bahia pelos que emigravam do Recife 
-cme os chefes dos malvados m:a animam o 
pm~o com esperanças ide triumpho, ora se mos-
tram ag'itados e dispondo-se para uma defesa 
desesperada, ameaçando e · aterranrdo todos os 
que desfallecerem na sua em preza . . .. ·A res-
peito de mantimentos i'ne tespondeu o caixeil'o 
(chegado a 22 de :Maio) que não tinham por 
ora falta, independente ele qualquer cousa que 
da terra ~ouvessem cl'aquelle. territorio que 
ainda geme debaixo ela sua oppressão, porque 
nas vespcras ela revolução tinham entrado 
niaquelle porto 22. 000 alqueires de farinha, 
alqueires ele Pernambuco que correspondem 
pouco mais ou 1nenos a 50 . 000 alqueires d' esta 
cidade. Emquanto a a11.11as pude colligir que 
ninda tinham, comtudo mandavam act~rnlmen
t•:• fazer grande quantidade de chuços. » 

A 10 de Março um bando ordenara que 
todo negocia11te ou lojista possuidor de armas 
para venda, d'ellas fizesse immediata entrega, 
o que teve com effeito lugar no dia seguinte . A 
9 ü's mercadoi·es inglezes tinham sido chama-
dos a conselho pela junta, a qual mostrou de-
st,jo de que elles importassem farinha de tri-
go dos Estados Unidos ou ele qualquer outl'a 
parte, garantindo-lhes por parte do governo 
lm1 lucro ele 30% ( Officio ele 17 de Màrço, no 
·J'ublic Hecorcl Office) . 

· Já n'esse officio apontava o consul que ca-
da dia a gente parecia mais abatida ( nwre cle-
jected') e a 29 de Màrço accrescentava que a -
maio:i:·ia dos habitantes cri.da vez setornava maii'l 
soturna (more gloor;ny). A 1. ºde J'VIaio era esta 
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a: sua linguagem: «Nossa situação aqui é mui-
to desagradavel, o governo tendo no seu inicio 
feito promessas que 11ão cumpriu. Apodera-se 
de qua.nto quer, mas raramente paga indemni-
zação por aquillo de que se apropria. Os espí-
ritos dos habitantes estão muito agitados e te-
nho · todas as razões para crer que existem 

· ma.is realistas do que patriotas, parecendo to-
dos fartos dos actuaes governantes que man-
dam despoticamente, si bem que até aqui pou-
cas prisões _se tenham effectuado e nenhuma 
pena se tenha applicado . » 

O consul Lempriere indicava como uma 
das_ razões de descontentamento a organização 
ele l"tm corpo de libertos, promettendo:-se justa 
indemnização 

1 
aos seus ·donos, e ajuntava que 

$i forças basti,mtes marchassem sobre Pernam-
buco, não fal~aria quem logo acclamasse o pa-
Yilhão real. putra razão d,e descontentamento 
estava no facto, bem observado por T·ollenare, 
de que um estiado de guerra era particularmen-
te sensivel a um paiz, corno o Brazil, que a li-
berdade de cqmmercio fizera prospero . Com 
as colonias hE)spanholas que andavam pelejan-
do pela sua emancipação, era o contrario que 
acontecia:· a guerra é que lhes dera franquia 
mercantil. ~ra pois natural que não só o cor-
po de negociaptes, toido elle, quasi, portuguez e 
de que apena~ dous ou trez membros de impor-
tancia tinha'.:ni dado prova de adhesão á junta, 
como o geral da população vissem c0m maus 
olhos, aquelle~:; a suspensão dos proventos corn-
me.rciaes, esta as privações que se conjectura-
varn. Era 1J1ister uma maior coragem para a 
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resistencia, desde que se estava vivendo n'uma . 
quadra "mais desafogada. Já na sua nota de 
30 de Março escrevia Tollenare que a baixa dos 
preços ·do assucar e do algodão e a alta dos ge-
lieros de importação estavam produzindo amar-
gas reflexões. A 20 de Abril registrava elle-
em contradicção com o caixeiro fugido para a 
Bahia -que os viveres iam rareando cada vez 
mais, e uma semana depois fallava em fome, 
pel'Ü menos entre o povo. 

Barrigas vasias não constituem elemento 
de fé revolucionaria, quando tambem falta a 
noção dos princípios abstractos pelos quaes se 
sacrificam tantas vidas. Tollenare, que dizia 
não perceber enthusiasmo algum no povo, acon-
selhava por isso o seu amigo da junta, o padre 
João Ribeiro, a que fizesse publicar uma ga-
zeta para doutrinar os que não comprehendiam 
absolutamente o alcance político dos aconteci-
mentos que se estavam desenrolando. Muitos 
indivíduos da classe media acreditavam ainda 
-assevera o francez - que se tratava apenas de 
uma substituição violenta de governador, de- · 
vendo ser expedido outro pela côrte do Rio. 

O padre, «que já tinha modificado muito 
suas idéas sobre o gove11llo popular,» respon-
deu que convinha deixar n'esse erro os que 
n'elle laboravam. Os que percebiam melhor as 
cousas e tinham mesmo sonhado com a sobera-
nia popular, apreciavam menos as vantagens 
do self-go.vern:·nient desde que se tinham capa-
citado de que ganhavam muito menos com o 
·novo regímen. O commercio vive essencialmen-
~~ de Gredito, ·de oonfiança, e onde encontra;?.! 
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descargas electl'icas das medidas dos revolucio-
nal'ios '? Pai"a arranjar dinheiro, a junta se-
questrou os fundos - cerca de 80 contos fortes 
--que o Banco elo Brazil tinha em mãos ele trez 
correspondentes, deixando estes de pagar as 
lettras de cambio que tinham acceitado &obre o 
mesmo estabelecimento. 

O commercio estrangeiro protestou contl'a 
a medida, mas Domingos José Martins decla-
rou que ella tinha por fim responder ás con-
fiscações que o governo portuguez não deixa-
ria; e com effeito não deixou, de decretar con~ 
tra os bens dos patriotas. .A juinta mand>0n 
igualmente arrecadar os depositos publicos em 
mãos de part~culares e acabou retendo todos os 
navios portuguezes e confiscando as proprie-
dades dos enfigrados . (Tollenare, ob. C'it.) 

Subversiva muito embora sob este aspecto, 
~~ revolução ·,tinha fatalmente de mostrar-se 
conservadora sob outros. Escravocrata de 
facto, para não alheiar os -senhores, cuja des-
confiança surgiria viva com a alforria dos es-
cravos recrutados para a guerra, a republica 
manteve-se r~ligiosa e até beata para agradar 
a plebe e .os ·vigarios, apezar de organizada por 
livres pensadores. O padre João Ribeiro dizia 
a Tollenare que suspirava pelo momento em 
que pudesse despir a batina. 

Nas proclamàções affixadas pelas esqui-
nas misturavam-se profano revoluciona.rio e 
sagrado reaceionario . V i1Ja a P atria! e Viva a 
Santa Religião Catholica!; Viva Nossa Senho ... 
l'.fl' ç f.l orrc1/>n os aristoer~tas! O intei~~s~au~ ~ 



que os membros da j LD1ta, dous mezes depois 
da sua fotrnação, ernm designados pelo nome 
de aristocratas e, salteados pelas recordações 
da grande Revolução, suspeitavam da popul_a-
ça e temiam o supplicio ás mãos mesmas dos 
que os tinham saudado . A situação da cida-
de era de natureza a transmittir tal impressão. 
</rodos >0s armazens estão fechaidos com o blo-
queio -escrevia Tolleuare a 11 de Maio -, as 
easas e as ruas desertas, só se encontram raros 
transeuntes que passam como sombr,as erran-. 
tes. Qua'JJldo vou até o caes para apressar o 
embarque das minhas mercadorias, fico algu-
mas vezes só porque um tiro de canhão, dispa-
rado ao longo, põe cm . fuga todos os negros.» 
Não admira que instando com José Luiz de 
Mendonça para obter a soltura do ;negociante 
Oliveira Ramos, conservado preso sem que em 
seus papeis nada se houvesse encontrado de 
cornpromettedor, ouvisse Tollenare do advoga-
do patriota esta resposta desanimada: · «Não 
lastime seu amigo, eu quizera antes estar no 
seu lugar do que no m.eu . » 

cxv: 

Esta bandeira foi fornecida por Gervasio 
Pires FBrreira, segundo depôe . José Carlos 
M:ayrink. Veio de bordo do _,navio Espada de 
Fen·o. (Dr. M. L. Machado, Nota XLIX) ._ 
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CXVI 

Entre os papeis da Bibliotheca Nacional 
encontra-se uma declaração feita a 10 de Abril 
de 1818, dos mestres e. pilotos dos navios que se 
achavam ancorados no porto do Recife a 20 
de Mafo ide 1817, a qual quer mostrar como foi 
popular a restauração. Reza o documento: 
«Tentada d'antes pelos informantes, de accor-
do com alguns moradores do Recife, urna con-
tra revolução já por meio de força que para 
isso se dispunha, e já por meio de compras de 
alguns malvados, mallogrou-se. o ani.mos·o pla-
no com a descoberta do projecto, e foi então que 
todos por um 1 sentimento natural e unanime 
prometteram não perderem a primeira occa-
sião de vingar~m tão nefandos crimes. Na noi-
te de 19 para 20 de Maio fez o inimigo mover 
o grosso das S1faS forças, e postou-as nos subur-
hios da cidade de Olinda junto do engenho de 
Paulista. N'aquella mesma madrugada mo-
y]dos os naut::ts d'aquelle ardor que possuiam, 
desamparara!Jl seus navios, saltaram em terra 
com suas trip1flações, que montaria ao todo mil 
homens, poucq mais ou menos ; tomaram as 
fortalezas e foram ás embarcações de guerra 
dos patriotas; e junto com alguns moradores 
d 'estas povoações levantaram por todas ellas a 
Real Bandeira e acclamaram o N orne -Viva 
ElRey Nosso ~enhor_ Dom João-. Soltaram-
se os presos que se achavam á ordem dos pa-
triotas; e foi para o bloqueio Nicoloo Athana-
.sio da C1·uz ·Hegones1 me.stl'e do navio Activai 
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t· outros que se encontraram ao mesmo tempo· 
a participarem ao chefe do estado das cousas.» 

O aviso foi primeiro de terra para bordo 
por um jangadeiro; em seguida um dos chefes 
l'ealistas presos, o governador do R.io Grande 
do Norte, .,José Ignacio Borges, foi official-
rnente participar o occorrido ao almirante e 
convidal-o a descer. Este, cauteloso, mandou o 
segundo commanda.nte Luiz da Cunha Morei-
ra (depois barão de Cabo Frio), com ordem de 
fazer da fortaleza do Brum certos signaes que 
o assegurassem da verdade dos factos relata-
dos. Só então resolveu Rodrigo Loho seu des-
embarque, que foi das 4 para as 5 da tarde. 

Escrevendo mezes depois ao presidente da 
alçada, Bernardo Teixeira Coutinho Alvares 
de Carvalho, dizia Luiz do Re.go: «Não ren1etto 
os sellos e bandeiras de que usaram os rebel- · 
de.s, porque não existem; as bandeiras consta-
me que foram rntas e despedaçadas pelo povo 
110 dia da restauração.» (Mss. da Bibl. N ac.). 

O sello do governo provisorio encontra-se 
reproduzido no Brazil Historico de 1viello Mo-
raes, vol. II, anno de 1867 a pg. 41. E' o 
mesmo desenho da bandeira, com o distico em 
redor, na parte superior: Salus Povuli, e na 
inferior: Pernambuco. 

No seu officio dando conta de achar-se de-
bellada a revolução ( Off. de 27 de Junho, no 
Public Record Office), o consul britannico in-: 
forma que já reinava na junta grande descon-
fiança das tropas republicanas antes de se-
rem ellas batidas pelas forças realistas e que, 
apoz a derrota, a junta chegou a arreceiar-se 
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'dos que deviàm ·ser seus defensores. De · facto, 
. ao saberem da restauração e da proclamação 
reál que indultava os que iimnediatamente des-
ertassem · a causa patriotica, os soldados da re-

. volução de prompto a abandoillaram . Em me-
nos de cinco dias, escreve o consul, não existia 
um só regimento dos rebeldes como tal. 

A cidade, no dizer do mesmo :funccionario, 
estava quasi deserta, tendo-se retirado para os 
i:ouburbios ou para mais longe todos quantos t.i-
IJham meios para isso . O proprio Lernpriere 
havia um mez que se achava em Olinda. Nem 
uma decima parte elas casas e lojas elo Recife se 
conservava, n9 seu dizer, aberta, o que consti-
túia para elle signal de que eram temidos e 
aborrecidos (1~sses patriotas que a principiÜ ti-
11h~m agido rom .grande cordu:a, mas que nos 
u~t1111~s ~emfioS fan!1am procedido c·?m oppr~s
sao e mJusfa~a ( with grnat oppresswn anel Mi-
justice). 

O consul de S . M. Britannica era pouco 
indulgente com revolucionarios que tinham em 
Rnmma procedido com edificante moderação. 
J;me aliás os repudiava no paragrapho final do 
seü officiü citado, de 27 de Junho, no qual Se 
i1ão encontr~ uma só palavra de commiseração 
pelos vencidps que, mesmo · quando vencedores, 
nunca lhe arrancaram- expressões de sympa-
thia, nem ta1nbém de execração . «Tenhó a dita 
de assegur,a11a Vossa Senhoriaque, dura.ntetoda 
a revolta, não dirigi uma só linha ao governo 
provisorio, l;lem tive com este quaesquer rela-
ções depoi$ que me concedeu a lícença para 

1 continuar a exercer minhas funcções.» 



257 

Mais indulgente se mosfraria o procons11 l 
Luiz do Rego, que grangeou entre nós fama do 

~ feroz e que os nossos historiadores teem quasi 
todos apontado c>0mo o typo do regulo deslrn-
mauo. Na sua Historia da Independe-ncia, 
que será em Ab1·il editada pelo Instituto 
Historico •do Hio de Janeiro, o visconde de •Por-
to Seguro trata com menos severidade e tenta 
fazer alguma justiça ao famoso capitão gene-
ral, que era um bravo e proficiente militar, dis-
ciplinado e disciplinador ,- a quem se deve em 
todo caso exprobar a crueldade macabra e inu-
iil -que o c>0nde dos AÍ·cos não teve na Bahia 
-~de mandar decepar a cabeça e as mãos aos 
justiçàldos de 10 de Junho, sendo os corpos, as-
EÜm mutilados, arrastados até o cemiterio de-
pois de atados á cauda de cavallos . 

Luiz do Heg·o era homem para fustiças 
summarias. Uma vez assegurada a ordem, en-
tendia que se podia exercer a clemencia . A 
obra da alçalda, inquirindo, esquadrinhando, 
esmiuçando, recompondo, incriminando, · era-
lhe profundamente antipathica, e n'uma das 
suas cartas officiaes aio ministro Thomaz An-
tonio Villa Nova Portugal (Mss. da Bibl. 
N ac.) supplicava que a fizess~ cessar - «pe-
dindo mais misericordia que justiça a bem de 
tantas familias desgraçadas, e a bem de tantos 
innocentes que todos soffrem envolvidos no 
moviruento geral.» E ajuntava estas conside-
raç.ões, que abonam o seu tino politicó: «Não 
sei o estado das nossas relações politicas, mas a 
impertinencia com que. temos sido inquietados 
J1!l çi0sta1 faz-me crer que poderemos ter algum 
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dia negocio seüo a ti-atar; e n 'este caso é do 
meu dever representar que é melhor que o Po-
Yo teáiha que temer d e f óra do que do seu mes-
1110 pa.iz, e hoj e ningu em se dá por seguro na 
~ uíl.. casa ,» ( CG\.rta de 14 de Março ele 1818) . 
,..ii(''·· 

O XVII 

rrollenare descreve o episodio da i·esüiu-
l'a.ção em termos ana]ogos aos já mencionadDs. 
A's trez horas do dia 19 de Maio recebeu elle 
aYiso do padre João Ribeir·o de achar-se dis-
solvido o gov~rno. O chefe patriota seguia o 
exercito revolboso a pé e descalço para dar o 
exemplo da cqnstancia nas privações imminen-
tes, e ás quaes o exercito não parecia muito dis-
posto, evidenciando runtes pouca firmeza. No 
receio da deso:rdem que naturalmente marcaria 
o-interregno s~m auctoridades, o exodo foi mui-
to grande para bordo das embarcações surtas 
no porto. A noite foi porem calma e, ao rom-
per do dia, To.llenare percebeu na praia um pa~ 
clre· que fazia .signaes e que lhe pediu uma bail-
deira portügu~za quando o francez, mettendo-se · 
n'um bote, se ~lirigiu para a praia; o padre in-
fonnou que os patri·otas, em numero de 6,000, 
tinham deixado o campo livre aos realistas, 
pelo que esse ~ácerdote ia por sua conta e risco 
içar o pavilh~o do Reino Unido . Outras corn-
municações .se iam entretanto estabelecendo en-
tre··os na--\1ios · ~ gente na -praia1 e ~ breve trecho 



o velhó emblema tremulava entl'e salvas nos 
. mastros das varias embarcações nacionaes. 

Desembarcaram, como é sabido, os mari-
11heiros e ,foi-se alastrando o movimento .de 
rea,cção «n 'urna embriaguez de alegria», consig-
JJ.a o francez nas suas notas. Os marinheiros 
tudo fizeram sem encontrarem resistencia nos 
proprios fortes e brigues armados, mas, com 
:fumaças de libertadores o ajudados por liba-
. ções copiosas, não se coil1tiveram dürante dous 
dias e, oob prete~to de procurarem patriotas, 
andaram distribuindo mosquetaços a torto e a 
direito. «Dous individuos, indigitados patrio-

. tas, foram massacrados; um numero muito 
maior de indifferentes foi morto por acciden-
tes; as balas cahiam até a bordo dos navios, e 
um marinheiro americano foi por ellas grave-
mente ferido .» Em nada se attentava muito de-
baixo do enthpsiasmo que reinava e que Tol-
lenare escreve não ter visto igual a 6 de Março. 

Uma das cousas que maiores apprehensões 
causára, na capitania e fóra d 'eila, tinha sido 
a attitude que poderia tomar o avultado ele-
mento escravo. O consul geral britannico 

. Cha:rnberlain, escrevendo para o seu governo a 
5 de Abril (Public Record Office) .e noticiando 
a e,inergia dos preparativos militares no Rio de 
.Janeiro, onde a mocidade de todas as .classes se 
a'presentava para serviço e o commercio sub-
screvia largamente para a expedição, ponde-
rava que «emquanto o0s negros não tomarem 
parte na lucta, o perigo será comparativa-

. mente ,escasso. Si os negros porem se junta-
r~m ao movimento, quer pela consciencia d~ 
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sha força, quer pelo desejo de recobrarem a li-
herda.de; ou então si forem chamados ás armas 
pelo clesespe:i:·o dos rebeldes, é ocioso tentar cal~ 
enlar a ruína que cl'ahi inevitavelmente se se-
gmra . O ministerio tanto está capacitado elo 
perigo que o governador de Minaes Geraes, 
eharnado para assistir á acclamação, foi despa-
t:hado para sua capitania con1 uma hora ele 
a viso.» 

A vanguarda do exercito da Bahia chegon 
a 23 e restabeleceu a tranquillidade. Destaca-
mentos de cavallaria, mandados no encalço elos 
i·etirantes, trouxeram as bagagens por estes 
abandonadas. A defecção era geral: os solda-
dos patriotas apresentavam-se em massa ao te-
1·e111 noticia cla:S ~roclamações officiaes promet-
tendo perdão aos que desertassem a causa re-
belde, cujos chefes já estavam aliás sob custo-
dia ou andavam com as cabeças postas a pre-
mio (Tollenare, pb . c·it.). 

~· ' 

CXVIII 

Tollenare escrevia a 8 de Junho qne a reac-
ção realista se. ia manifestando por jantares e 
denuncias. Inffllizmelnte ás denuncias segui-
am-se prisões e castigos . A Yictoria açula mais 
sentimentos ele vingança do que instiga senti-
mentos ele- toleTancia . Um mez antes, a 11 de 
Maio, o· francez ,co,nsignava nas suas notas que 
varios negociantf)s fortes da cidade se tinham 
1·ounido para offerecer 500,000 francos (100 
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eontos de reis fortes) aos cinco membros '<lo 
governo, si estes quizessem aband·onar a parti-
da e fugir'. E note-se que já então começára o 
que Tollenare deillomina o desconcerto e que 
melhor se poderia qualificar de descalabrn '. 
Consummado o descalabro, aquelles negocian-
1"0s empregaram seu dinheiro n 'uma festa ao· 
r-.xercito restaurador bahiano e ás forças do blo-
queio -festa singular porque. consistiu n'um 
lrms perenne de trez dias, no Corpo Santo, com 
musica e canto desde pela manhã até á no~
tc, dous sermões por dia em que se cahia a fun-
do sobre o jacobinismo, com emphase tão pouco 
sincera que um dos prégadores, benedictino de 
t:spirito, se ria depois com Tollenare do que de-
clamára do pulpito, e collações servidas nas tri-
bunas ás danias rican1ente vestidas que alli 
iam espairecer do prolongado serviç-o religioso. 
Conta o francez que se extendiam tapetes no 
centro da nave para as damas ajoelharem e que 
o centro da igreja ficava parecendo um ale-
gi·ete esmaltado de flores, de diamantes. e de ru-
bis. Os homens, de pé, trajados com apuro, 
cercavam o quadrado feminino, palestrando, 
rindo, de certo namorando e apontando para 
aquellas, d 'entre as senhoras, que traziam seus 
cabellos cortados á Tito, tendo obedecido ao ap-
pello de Domingos José Martins para se des-
fazerem de ·ornamentos que condiziam mal com 
:,, austeridade republicana. Esta vinha assim 
a imitar a austeridade. monastica. 

As denuncias a que se refere Tollenare 
eram muitas d'ellas puras vinganças particula-
res, <lue nada tinham a ver com a política. Q 



francez refere um caso entre tantos de um i ri ~ 
dividuo que estava em demanda com outro e o 
fez prender por .seus escravos, trazendo-o amar- · 
rado para o Recife como patriota. Este lo-
grou porem provar que o inverso é que era a 
verdade, virando-se assim o feitiço contra o 
feitÍCeiro. Cada qual explicava a seu modo 
sua adhesão, não faltando os que a attribuiam 
ao designio de arrastarem a republica á ruina, 
inspirando-lhe erros consecutivos . Tollenare 

· menciona um que se gabava da coragem com 
que se escoodera, e repete o que um official lhe 
communicára, que se chegára a tal escandalo 

. em materia de denuncias, que as auctoridades 
já nã-0 as queriam mais receber. -

Os patriota'.s soffreram de todas as formas : 
na passagem, epgenhos foram saqueados e. as 
tropas irregulares, a saber, os índios e os mo-
radores recruta,d·os pelo caminho, primaram na. 
deso1~dem. Dos negros alforriados, nem fal-
lar: antes de eµtregues de novo aos senhores, 
eram açoitados por grilhetas, e algum culpado 
de violencia pr9'ticada, levava açoites em nume-
ro tal que difftcilmente resistia. A pena che-
gava até 300, ·ªf Plicados sobre as nadegas, que 
já com 12 ficavam com a carne a descoberto, e 
os espectad·ores atiravam dinheiro aos algozet3, 
p~ra os excitari a vibrarem o relho com mais 
força sobre os pacientes amarrados a uma gra-
de de ferro. 

No Rio a perseguição a·os culpadcs e sells 
cumplices eventuaes não teria muito provavel-
mente assumido proporções iguaes pela · clr. ~ 
meneia natural do soberano, cujo 0ontentamen-
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to pela terminação da revolta «se turvava - é a' 
C'Xpressão de que usa Maler, consul geral da 
França, no seu officio ao duque de Richelieu 
de 20 de J uuho de 1817 - com a idéa da dura 
nccess~clade ( S. M. repetiu estas palavras va-
l'ias vezes) em que se acha de mandar executar 
o. pl'incipacs chefes,» Dom João VI conside-
rava pois nrna clura necessiclcide aquillo que a 
Luiz do Rego e sobretudo ao conde dos Arcos 
H ' afigurava o cumprimento de um dever, mi-
lita r para o pl'imeiro, cortezão para o segundo. 
N 'ontl'O officio de 19 de Abril, Ma.ler apontava 
para a «falta de sabedoria e de prudencia» que 
denotavam as proclamações do capitão general 
ela Bahia, as quaes mais tarde o r epr esentante 
:francez qualificava de «fanfarronadas irreflec-
tidas,» comparando-as com a proclamação cujo 
theor a côrte fornecera ao comrnandante do blo-

.· queio . ( Officio de 15 de Maio) . Tambem no 
seu officio de 3 de Maio, o representante bri-
tannico Ohamberlain communicava para Lon-
dres que a linguagem de Arcos havia sido 
«muito criticada e geralmente reprovada como 
em demasia violenta.» Isto reflectia o sei+tir 
da côrte. 

N'outro officio a 101,d Oastlereagh r eferia 
Chamberlain, a 24 de Maio ('Public Record Of-
fice), que sob a acção do juiz de inconfidencia 
no'meado adrede, se tinham feito núnuciosas 
pesquisas para desc·obrir conniventes com o 
movimento pernambucano, ten!do sido feitas 
muitas pl'isões sem nada comtudo se descobrir 
n respeito. Diz elle que fôra interceptada uma 
nlrt~ dirigida por um dos chefes da insurrei.-
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<:;ão ao dezembargador Luiz José de Car-valho e 
l\i[ello (futuro visconde da Cachoeira, então 
juiz da alfandega ida capital), o qual por isso 
ficára mal visto do governo, si bem que inno-
cente de toda e qualquer participação na revo-
lução . O golpe foi aliás tão vivo e tão repeu-
ti.no que o magistrado perdera a razão, que 
mais tar de recobrou ao ponto ele ser um dos 
proceres da independencia . 

Chamberlain ainda relata que alguns do.: 
familiares do Rei, que o officio trata de zelosos 
mas faltos ide discrição, mencionavam os no-
mes dos chefes de varias distinctas familias 
brazileiras como implicadas na conspiração, o 
que ao consul geral britannico parecia absurdo 
por não encontljar motiv·o para tal participa-
ção, desde o momento em que aos brazileiros 
d'essa cathegori~t já se achava franco o access-o 
ás posições of fioiaes . 

CXIX 

No Appendice se r eproduz sob o titulo de 
Evisodio 0om que .se encontra entre os manus-
criptos da Bibliotheca Nacional, uma descrip-
ção do viver na prisão bahiana dos patriotas 
pernambucanos, que o 0ommendador Antonio 
J-oaquim de Mello diz ter sido escripta a seu 
pedido por B :rsilio Quaresma Torreão e 
que se acha na nota 4. a da biographia prelimi-
nar das Obras 'J?Oliticas e litterarias de frei 
;r.oaquim do A1110r Divtno Can~ca, Recife1 1875, . . 
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O original ( ~) da Bibliotheca Nacional, agora 
transcripto, é mais completo do que a narração 
publicada pelo comrnendador A. J. de Meno. 

cxx 

Muniz Tavares trata Luiz do Rego, que 
falleceo Visconde do Geraz do Lima, com ni-
mia severidade. O consul geral de F1;ança ap-
proxima-se mais da verdade quando o designa 
na sua correspondencia official como um mi-
litar bravo e leal. Tollenare meillciona sua 
~:rara ültrBpidez», da qual a campanha penin-
sular forneceu amplo testemunho ; sendo seu 
nome varias vezes louvacfo por heroísmo nas 
ordens do dia do exercito anglo-luso. Elle foi 
que1i1 no assalto de São Sebastião penetrou o 
primeiro na praça e plantou a bandeira portu-
gueza na brecha por onde passára á frente dos 
seus soldados. Tendo começado sua carreira 
c0Ii10 cadete ele infantaria, porta estandarte 
mais tarde, era coronel no fim d'essa guerra de 
7 annos e gosava de estima geral pelas suas qua-
lidades militares e feitos d'armas que lhe ti-
nham constellado o peito de cruzes e meda-
lhas. Orçava em 1817 pelos 50 aninos ,e aca-
bava de desposar a filha do visconde do Rio 
Secco, depois marquez de J undiahy, senhora 
moça e formosa, segundo registram as Notas 
de rrollenare. 

Um seu biogtapho, que militára sob s~u 
eommando, descreveu-o physica e moralmente 
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a pedido do conego Fernandes Pinheiro (Luiz 
do R ego e a posteridade, na Rev . do Inst. 
Hist. Tomo XXIV, Rio 1861). Dizia ser 
Luiz do Rego da estatura acima da mediana, 
peito largo, rnoreillo, forte e agi1, testa larga, 
calvo, olhos. grandes e nariz aquilino . Bom ca-
valleiro, fallava bem o francez, o inglez e o hes-
panhol, entendia de tactica militar e de forti-
ficações sem ter cursado escholas technicas . 
Generos>0 quasi sempre, era por vezes colerico e 
chegava a extremos, não sendo corntudo refrac-
tario a conselhos e levando sempre a cabQ as 
resoluções tomadas . 

Os cxtractos seguintes da sua correspon-
dencia - uma carta ao vigario do Sacramento 

-e uma carta aj Thomaz Antonio, sobre o ouvi-
dor Cruz Ferreira - ajudarão a formar icléa 
elo seu caractet auctoritario, rispido e disci-
plinador. 

"Sem Religi~ o não ha costumes, não gehe bom · e.i-
da dão, bom pai, bom filho , bom amigo, nem bom vas-
saHo: rotos os vinculos, el a moral christã não apare-
cem senão torpcpas, indignidades, e todos os enO'rmes 
crimes, que tornão os homens abomina veis; emfames; e 
se por algum tmti l?º vivem encobertos he so pelo temor 
do castigo das Leis,· qu e nem sémp).'e podem \acautellar 
suas maldades: convem pois, que os Ministros ·do Altar 
se esforcem pelo seu exemplo, pela sua palavra, e pelo 
seu zelo, por arr,eigar nos corações as Sanctas maximas 
da Religião, por que he so della, que nos vem o ver-
dadeiro bem . · · 

Com · estas considerações e por que de toda sorte de· 
sejo ver felis ·huw povo, que devo governar em paz, amor, 
fidelidade, e ternior de ~eus segundo he o Espi'fito do 
Reli.giosissimo Sqberano que a todos Governa, vou reco.-
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mendar a Vm, que como bom Parocho, e bom Pastor vi-
gie pela conducta Religiosa das suas ovelhas pregando-
lhes, . e ensinando-lhes como devem ser virtuosos, aman·-
do a Deus e ao seu Soberano, e guardando os preceitos 
([lle a Sancta Igreja Catholicá. manda guardar · e se .por 
desgraça no n cint.o da sua Freguezia houverem homens 
tão r>'revaricadoR, que · façifo alarde dos seus crimes, ou 
não cumprão com os preceitos Divinos, athe mesmo eutre 
os seus Clerigos, . o que sem horror senão pode dizer, 
mas que desgra:1adamente se tem visto nos ultimos cala-
mitosos tempos, Vm os incluira em huma 'relação, que 
parn. serviço de S. M:agestade me deve enviar todos os 
seis mezes, informando-me ela conducta elos .seus Fregue-
ses. 

Deus Guarde a V . M. Ra. em 3 de Julho de 1817. 

Lvi.z do R egÕ Barretto" 

Sl'. R. Vigario da Freguezia do S. S. Sac•rame11-
to do Bairro de Santo Antonio. " 

" ••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• • "i •• ; •• 

Eu tinha nomeado para Ouvidor da Gamara de Olinda 
o Auditor da Divisão Antonio Joaquim Coutinho, cujos 
conhecimentos, cordura de caracte'r, e zello pelo bem do 
.Serviço de Sua M:agestacle me fazião esperar tudo delle 
em uma Comarca, que acaba de ser regida por um dos 
mais culpados revolucionarias. 

Não penso da mesma sorte do . Desembargador Cruz, 
que V. Exa. me annuncia Ouvidor para Olinda: ~ste 
Magistrado não tem tido a conducta, que quer inculcar; 
e ·eu tenho tido com elle collisoens pouco agrada veis .. 
Vendo eu que depois de apresentar-me a sua Carta de 
Ouvidor do Sertão para pO'r-lhe o cumpra-se se demora-
va sem razão alguma, procurando intrigar pessoas, 
aquem era pouco affecto, fazendo por si e pelos seus 
adherentes desenvolver paixoens de odios, e pa1rticulares 
vinganças, com o que não pouco ~e perturbava (). socego 
publico, ordenei-lhe que immediatamente seguisse o seu 
,de~tino1 assi.m corno ao Juiz de Fora d.e Goiana, tev~ . q 
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desaccôrdo de escrever-me uma carta concebida em ter-
mos mui arrogantes, e de ba~tante insubordiIJ.ação: nun-
ca fui tão prudente, como então; contentando-se com cha-
ma-lo á minha presença, e reprehende-lo do seu excesso 
isto em presença do General Rodrigo Lobo, e Ajudante 
General Luiz Paulino e o Dezembargador Marques. 

O Dezemba•rgador Jozé Gonçalves Marques que pre-
senciou _ todo o facto, e que aliás tem todo o commedi-
meJ?.tO, e boas intençoens, não pôde deixar de censurar 
o comportamento do seu collega; e por elle mesmo te-
nho sabido que o dezembargador Cruz approvou para 
seu Escrivão da Co1•reição a Joaquim J ozé Ferreira, que 
tinha sido Escrivão do Intendente da Policia dos re-
beldes; -que tendÓ elle Cruz na prizã.o, em que se acha-
va, féito quintilhas para se cantarem, gritando muitas 
vezes, viva a Patria, e sollicitado dos rebeldes que o ad-
mittissem ., á sua cauza, para se·rvir a ella com as suas 
luzes, e conhecimentos, foi posto em liberdade, e accei-
Um. o Cargo de A~sessor do mesmo Intendente da Poli-
cia, dando sentenÇ\'l.S e instrucçoens muito duras: que se 
encarregou de escrever a Gazeta e historia da revolu-
ção: que sendo en,ca:rregado pelo Chefe de Divisão Ro-
drigo J oze Ferreir ,a Lobo, depois da restauração, de ser 
o Juiz do Cõfisco dos bens dos reos de Alta Traição, não 
fez ' coiza alguma, e approveitou-se desta occazião para 
apodera:r-se dos papeis, que elle mesmo tinha feito , e lhe 
poderião cauzar damno : que propondo-se a accusar a 
uns, todavia queria deffender a outros culpados, como 
se deixa ver de uma carta, que conservo, e que me foi 
apresentada pelo mesmo Dezemba:rgador Marques, cuja 
copia remetto, aistm como tambem os papeis, que lhe 
viéí-ão ás maons ppr via das denuncias , e buscas, e que 
por elle mesmo vão assignados de ordem minha . 

Diz elle que tudo isto fizéra por medo, mas não o 
fizerão os outros prezos, que esta.vão na mesma Forta-
leza, sendo um defles o Governador do Rio Grande do 
Norte, que com ell1~ se achava no mesmo quarto, e nunca 
cedeo ás proposiçoens, que lhe · fizerão os rebeldes para 
abraçar a infame e;:auza' . 

. ;Re;pito a V.. :Exa. que não he q~ minh& iu~en~ão 
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fazel'· a· desgl'aça de alguem, i.;orem julgo do meu dever 
não ocultrur a V. Exa . quanto vejo, e quanto oiço. 

A Commarca do Sertã.o não he inferior em rendi-
m·ento á de Olinda; aquelle Ministro está para ella des-
pachado, e bem estimaria eu que fos~e fazer ali o seu lu-
gar, sem que pelo seu genio atribulador p;rocurasse per-
turbar aqui a boa ordem, que espéro restabelecer, alle-
gando sempre serviços, que me são equívocos, se mais 
não são. 

Entretanto que o Doutor Antonio Joaquim Couti-
nho se tem conduzido o melhor possível, e encarregado 
do Confisco dos bens elos Reos ela mesma Commarca de 
Olinda tem dado muito boa conta, e a Real Fazenda não 
soffrcrá o que já tem sof:frido pelo mal, que se conduzio 
o Cruz em uma Diligencia de tanta importa.ncia, e que 
muito se lhe tinha r.ecomencla.do; portanto o Doutor An-
tonio Joaquim Coutinho seria o melhor Ouvidor para 
Olinda nas acíuaes circumstancias, e ate por que em 
dois, ou trez lugares, em que servio de Juiz de Fora, 
sobej.amente tem p1'ovado sua intelligencia e capacidade. 

De V. Exa. 

Venerador e Obrigadíssimo Amigo 

Illmo. e Exmo. Snr. 'l'homaz Antonio de Villa No-
va Portugal. " 

(Mss . da Bibliotheca Nacional). 

Não faltava até certo ponto a Luiz doRego, 
eom todo o seu arreganho militar e espírito de 
auctoddade sem transigencia, o sentimento do 
que os francezes chamam la juste mesure. Na 
sua carta de 23 -de Abril de 1818 (Mss. da Bi-
bl. N ac. ) publicada por Fernandes Pinheiro 
no est. cit., ha algumas considerações sobre o 
in,ov~mento de 18171 que. indicam essa qualjd~~ 
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de e encerram uma critica assaz feliz -da dó o 
tempo e dada a personagem-do que occorreu: 
« Eu tenho-o dito muitas vezes e não deixa-
rei ele o repetir. A revolução foi obra unica-
mente de uns poucos de homens: metade sem 
moral de qualidade alguma, e. a outra metade 
de costumes correctos, exactos, enthusiasta.s e 
susceptiveis de beberem as 1doutrinas falsas que 
lhes ministraram os outros: a impunidade fir-
mada em muitos annos de relaxa'ção, deu-lhes 
azo para quantos attentados imaginassem; e a 
jmpolitica com que o brigadeiro Manoel J oa-
quim, chefe aborrecido de seus officiaes, fez as 
prisões, que o governador lhe mandára fazer, 
foi o signal de revolta. Por tudo quanto se se-
guio a esta catas}rophe., se conhece que não ha-
-ria plano. Havia só atrevimento e liberdade 
de f allar, e pela conducta que teve o chamado 
Governo Provisqrio, tanto a respeito do povo 
como a respeito dos cofres, bem se vê que todos 
foram mais criminosos que perversos. E' algu-
ma cousa não te:D sido morto um só homem por 
ordem do goQver:q.o rebelde, porque os unicos 
que foram fuzilados, foi arbítrio do Pedroso, 
e só deu parte ao governo depois da execução. 
Custa a entender como uma revolução n'estas 
circumstancias pode ter voga e abrangeu um 
tão longo espaç.o ~e isto só se pode explicar pelo 
a.batimento gera+, e pelo estratagema de · man-
darem dizer par~ o sertão que os europeus es-
tavam matando os brazileiros, porque logo que 
esta idéa foi de~vanecida, principiaram a ap-
parecer levantan,ientos parciaes, e· a contra re,-
.s9lu9ão .>~ · 
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·· A justiça ·hum a-na é assim feita porel:n, 
que José Luiz de Mendonça e o padre Migue-
linho acabaram na forca, ao passo que -Pedr-0-
so em 1831 commandava a fortaleza de São 
S oão e em 1835 o Corpo Legislativo lhe appro-
vava a sentença. 

Luiz do Rego n'um ponto todavia não ti-
nha razão, e era em qualificar de amoraes me-
tade elos chefes revolucionarios. A revolução 
de 1817 foi essencialmente honrada :r;i.os seus 
processos e nos seus dirigeiiltes. Alguns d'estes 
-podiam ter seus defeitos, :mas todos eram gen-
te limpa. A propria accusação feita a Do-
mingos José Martins de haver quebrado frau-
dulentamente, prova o sr . Dr. Marcilio Tei-
xeira de Lacerda (Tomo especial da Rev. do 
Jnst. Hist. dedicado ao Congresso de Histo-
ria, Parte I) . ser falsa, com os documentos que 
encontrou publicados no Investigador. Portu-
_(jtt-ez de Londres, vol . XI, 1814. Ós credores 
ingle~es da casa attcstam publicamente a hon-
ra e probidade do socio, ausente quando a c:ai::;a 
fallira e que voltou a Inglaterra para justifi-
car seu procedimento e prestar as necessarias 
jnformaçõ_es . 

Domingos José JYiartins encontra hoje, a 
zelar-lhe a memoria, enthusiasmos ig11aes áquel-
les que desfructou em vida, e que se podem 
compendiar no appello de Antonio Henriques 
ao estalar a sedição -«Martins, nosso amigo, 
nosso pai, nosso libertador, desce, que estamos 
todos promptos a derramar o sangue por ti .» 
Esta phrase, que era depois repetiid,a em accu-
sação com sincero ou fingido herTor, dá ·a mt?-
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dída da importancia de Domingos José Mar-
tins no movimento por elle mais do que por ne-
nhum outro prepara.ido. O odio que veio a per-
seguil-o era oor'respondente ao seu dom de sym-
pathia- o que os amel'icanos chamam magne-
tismo pessoal-, á sua diligencia posta ao ser-
viço da causa, ao seu caracter communicativo 
e calculadamente prnstimooo. 

Domingos José Martins tinha o condão ele 
impor-se ou de irritar os que desagradava mais 
porventura do que merecia . A sua personali-
dade forte iillspirava fortes sentimentos . Pa-
l'ece que Luiz do Rego se imprnssionou com 
sua mocidade impetuosa e com su"'as maneiras 
desembaraçadas quando no porto da Bahia foi 
a bordo do Car1rasco e viu a primeira leva de 
pr0sos. E11treta11to a figura que o novo gover-
11ador considerava primacial na rebellião eru 
a de Antonio C<frlos, cujo nome já era conhe-
cido no Sul, ao passo que os dos dirigentes per-
nambucanos constituíam outras tantas surpre-
7,as: Luiz do Rego não previa então o que um 
auctor muito beµi :denomina os «lamenta.veis 
clesfallecimentos,» do ouvidor-conselheiro nos 
interrogatoTios f!. que foi sujeito. (Dr. J ona-
thas Serrano, Uni v·ulto de 1817, no vol. I do 
Congresso de Historia de 1914). 

Na propria questão do casamento, não fal-
ta quem defeilldft Martins, cujo sogro te.ria si-
do não coagido, mas convencido, e convencido 
sem maior difficuldade dada a posição que o 
aspirante. a genro subitamente conquistára e 
que se baseava rt'uma ext~nsa popularidade. O 
sr. barão de St-qdart menciona mesmo, em abo-
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no da boa intelligencia que reinava entre Be:n; 
to da Costa e . Martins, os jantares dados pelo 
negociante á junta e as contribuições com que 
favorecera os cofres da revolta. A intimidação 
basta })Oren1 para explicar esta attitude, quó 
em a mesma de Corrêa de Ai·aujo e outros. To_l-
lcnare menciona até que na subscripção patr-io-
tica do comrnercio apoz a restauração, os subs-
c:.riptores concorreram na razão directa do seu 
compromettimento na revolução. Assim Oli-
Yeira Ramos, que esteve preso como legalista, 
c-oncorreu com 100,000 rs . ; Bento .José da Cos-
i a com 1 :000,000 rs. e Corrêa de Arauj·o com 
2 :000,000 rs. Bento .José da Costa não expe-
i·imentou grande difficuldade em justificar seu 
p'rocecler. 

CXXI 

~egundo os officios de :Maler a expedição 
ás ordens de Luiz do Rego seguio n'uma divi-
são naval composta da nau V asco da Gama, 
de 74 peças, de 3 transportes, 1 brigue e 2 su-
macas, commandada pelo chefe Braz Cardoso . 
O co11)0 expedicionario eonstava de 3,000 ho-
mens approximaidamente, ~brangendo dous ba-
t:alhões de infantaria, um de granadeiros, um 
d.e caçadores, dous esquadrões que deviam re-
C'eber a cavalhada na Bahia e um destacamento 
de artilharia ide 160 homens e 8 peças de cam-
panha. ( Officios de 2 e 15 de Maio) . Os bata-
.J.hões · e.rarn resi)ectivamente commandado~ pe-
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los tenentes co1·011eis \Vilis e Palha, coroucl 
l\1ora.es Sal'meuto e tenente col'onel Sonza Sam-
paio. O coTpo de cavallarü1, que afinal ficon 
lJa Bahia, onde a exp~~dição tivera 0rdem de 
parar e onde recebeu as noticias do r estahele-
<:imento da 01·dern, tiuha como coronel. Luiz 

. Paulino da França, e comma.ndava a artilharia 
o te1nente-corouel Bulhões (Dr. M . L. Ma-
chado, Nota T_,, 011de tambem se. encontram os 
110mes dos officiaes engenheiros, medi co, boti-
ca.rio e cil'urgiões) . T:Dncorpados á infantaria 
iam muitos vohmtal'ios, tirados dos regimen-
tos de milícias da capital. rrão desfalcados 
estavam os trez regimentos de infantaria da 
guarniçã.o do ~io , que não poderam dar ma.is 
do que aquelle:

1
3 dous bataThões ( Corresp. de 

Maler). 
Maler dá pois o total da expedição como 

c·mistando de 3,poo homens approxima1damente, 
(_tue com os voluntarios, uns mil homens, e as 
tropas da Bahijl, uns 4,000, elevariam o total a 
8,000 homens, mais do que o necessario para 
debellar as for~;as da revolução, as quaes eram 
c)rçadas no Rio entre 4,000 e 5,000 homens, que 
apenas a distancia tornava respeita.veis, por-
quanto ainda se ignorava na capital a triste co-
pia que ellas tinham dado de si nos encontros 
com as forças pouco aguerridas despachadas 
da Bahia. Fo1pse incompetencia elo comma.ndo 
·-e a incompetencia elo general Suassuna era 
notavel e tornop-se notoria-; fosse o fraco en-
thusiasmo das hostes republica:nas, o facto é 
que mesmo pe~·to do Merepe, apezar da pre-
sença de Domingos ,José Martins, a quem não 
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:taltavam :intrepidez e pqder de seclucção, e qtü~ 
ainda imaginava ir cortai-· as cornmunicações 
em Serinhaem, bastaram, para pôr emclebanda-
dá o pequeno corpo rebe1de que seguia pelo lit~ 
toral, os milicianos pardos do ·Pened>0 e os ca"' 
boclos da Atalaia (15 de Maio) . Os soldaidos re-
volücionarios nem se tinham apegad>0 á tac,tic_a 
olenientar de se conservarem cohesos: uns já 
tinham transposto o rio n 'uma pinguela .; ou-
tos, na margem opposta, desmontados idas suas 
cavalgaduras, esperavam o refluxo das aguas 
'(Dr. J onathas Serrano, est. C'it . ) . 

Foi por occasião d'esse encontro, no· qual 
o guerrilheiro padre Antonio Souto Maior sus~ 
tentou com seus tiros certeiros a honra das ar-
mas re-publicanas, que pereceu, quando atra-
~ressava a cavallo o rio, batendo em retirada, 
um filho do Suassuna, e foi tambem ahi que 
Domingos José Martins, denunciado por uma 
índia, em cuja cabana se abrigára, cahiu pri-
si>0neiro e se viu alvo de insultos da tropa do 
marechal Cogominho, unico a tratal-o bondosa-
mente. Em Ipojuca, a debandada foi igual, >Oli 
por outra mafor, porque e1·run em . proporções 
superiores ao destacamento de Martins, as for-
ças do · general em chefe, o qual só conseguio 
salvar-se graças á velocidade da montaria, es-
capando a forças legalistas em muito maior nu-
lllero. De José Niarianno sabemos-o auctor da 
Historia insiste bastante n'esse ponto -c'0mo 
se portou covar,demente no Porto de Pedras . 

. A historia militar d'esta republica de se-
mi:mas é pouco brilhante, e a sua historia na-
v1:il ficou em branco, comquanto na côrte par.e-, 
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lha organizada no Recife. O consul geral da 
França escrevia para Pa.riz que. os rebeldes «já 
possuiam um brigue com 22 canhões, uma bella 
escuna americana que acabavam ide armar e va-
rias grandes chalupas -e canhoneiras promptas 
a sahir», e cujo numern a.inda se augmentaria, 
sendo armados em guena outros navios rner-
eantes ( Officio de 2 de Maio) . Já vimos quão 
t~xaggerado era o calculo : o que se não poderia 
exaggerar bastante seria a falta de idoneidade 
do coronel de milicias Luiz Francisco de. Pau-
la, arvorado de agricultor em almirante, por 
±alta de marujos que pudessem desempenhar 

·o cargo . O Suassuna não passaria com tudo de 
uma méra figura de prôa pois é ve-rdacle o que 
escreve V a1"11ha1gen na II isto ria Geral e cala 
:M:uniz Tavares, a saber que «o conhecido pilo-
to e hydrographo fluminense José Fernandes 
'Portugal, que então estava em Pernambuco, 
foi feito intendente da marinha, com o posto de 
major.» Por occasião da devassa, na Bahia, 
Lüiz Francisco de Paula confirmou que antes 
de lhe entregarem embarcação alguma; nomea-
Tam outro e o ó.espacharam a elle para o Sul 
( Rev . do Inst. Hist. do Rio, Tomo XXXI, 
1868) . 

Como as tropas a que J.Juiz do Rego passou 
l'evista no Recite sommavam 5,000 homens, in-
cluida a milícia nobre da capital pernambuca-
_na, parece isto querer dizer que não ficou só-
mente na Bahi~ a sua cavallaria, a.lnda que se 
deva levar en!-, conta o licenciamento pelo mçi,-



l'echal Cogominho dos seus indios e elos irre~ 
gulares arrebanhados em caminho. 
~ . . . 

- Tollenare elogia a expedição vinda do 
· R.io : tropas bem fardadas, diz elle, e officiaes 
de boa apparencia, grande numero dos quaes 
Pxpressando-se muito bem ·em francez, vetera-
nos como eram da guerra penirn;mlar. De al· 
guns rezam as No tas que o que «a educação da 
alta sociedade off erece de mais delicado se ma-
nifestava nas suas maneiras»: nem admira que 
assim fosse, quando varios d' esses officiaes 
pertenciam ás melhores familias ele Portugal. 

CXXII 

-O tenente Antonio Henriques Rebello re· 
sulta na devassa como sendo dos mais compro-
mettidos nos successos revolucionarios . Disse-
ram testemunhas que não só foi um dos pri-
meiros a ajuda.mm o aggressor Barros Lima 
ntirando estocadas ao já ferido brigaideiro Ma-
noel Joaquim, como deu uma cutilada no ca-
pitão José Luiz •Pereirã Bacellar, que queria 
c1efender seu tio moribuITdo, e accommetteu o 
tenente Luiz Deodato, que igualmente tentou 
defendel-o·. Foi tambem constante que, encon-
trando-se com o alferes Diogo Baptista, o qual 
havia prendido Domingos ·José Martins, lhe 
mandára atirar e matar, como mandára matar 
o filho de Mattos Simões por vir gritando -
Viva ElRei Nosso Senhor. «Foi portanto -diz 
o julg-amento fi~~_da. ~~.~~~i1 - u:tn assassino1 
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tún dos ·que mais ajudou e impelliu a 'se.cliÇaü, 
concitada pelo primeiro réo (Barros Lima), 
ca_usa immediata da re bellião . » 

Segundo a devassa, confirmando . aliás o 
que é historico, foi Antonio Henriques um dos 
primeiros a organizar a sedição militar; «pre~ 
parando e trazendo o parque de artilharia com 
morrões accesos, guarnecendo com peças as· boc-
cas do aquartelamento·, em resistencia formal, 
ou antes em guerra declarada contra o governo 
de S. M.» 

Entm os pap_eis da Bibliotheca Nacional 
encontra-se a descripção seguinte da execução 
d'esse valente official: Tollenare assistiu á do 
padre Tenorio e não quiz ficar para as demais, 
de Barros Lima e Domingos Theotonio. O pa-
d1~e achava-se rxtremamente abatido pela razão 
que Mliniz Táya1~es explic0, e mal podia andar, 
sustentado Pºf dous franciscanos·. Diz _o ~ran
cez que os dou~ carrascos derrama.rart1 lagr1111as 
e. que .as viu bfilhar nos olhos. .dos espectadores 
s1lenc10sos. · 

"Installada à Commissão Militar, foi a primeira 
victima o Tenente d' Artilharia Antonio Henriques: este 
official pertencente a uma · familia portugueza estabele-
eida em Pern.am~uco, era um · jovem de 22 a 25 annos, 
instruido na sua arma, e de uma corágem a toda a pro-
'Vá. Tomou· part

1
e activa na revolução, . e foi nomeado 

pelo governo rep ,ublicano Command'ante da _Fórtaleza do 
:Hrum. Intenta~1do varias · pessoas, particularmente · do 
commercio,. faser um:a contra revolução, empenharão-se 
com o Tenente .A,.ntonio Henriques pa1·a o charhàr ao. seu 
partido, offerece;ado-lhe vantagens pecuni:arias,, e en-
caI'regarão dessa missão a seu pai, que era um Major 
~eformado; mas nada foi sufficíenie para .o comover,._ 
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F eita a contra r evolução, e entrando na cidade as 
Porças legaes, o Tenente Antonio Henriques ocçultou-se cin casa de urna velha da amisadc ele sua fa1nilia, de11.tro 
da Cidade, e ninguem se lembrava do luga:r de seu asillo; 
mas um pa1rc10 escravo de seu paj , que com elle se havia 
ereado, e de .quem o velho Major se confiava para man-
dar a seu filho algum soccórro, o foi denuncial' , e o in-
feliz fo.i preso, e snhµ1etido á cornmissão Militar , qu~ o 
êondernnou a ser degradado das honras milita.i·es, e ei;i-
forcado. Nas vesperas da execussão forão á cadeia al-
guns officiaes ela Divisão, com quem conversou a res--
peito da Academia Militar, e outros ·objectos, declarando 
por fim que se .lhe . havi~ intimado a sentença de morte, 
e que hia padecer no dia seguinte. 

No dia da exccussão achavase a Divisão expedicio-
naria formada ern t[ llaclrado defronte da cadeia e 
dentro do quadrado os dous Regimentos da guarni-
ção da Província, um de Infanteria, e outro ele A·rti-
lharia, desarmados. Chegada a hora fatal, apparcceo 
o condenmado em frente do pavimento alto ela cadeiá, 
vestido com o seu uniforme, e com todo o aparato de 
um p_adecente, acompanhado por um sacerdote, e parando 
lançou a vista com interesse pelos corpos que esta.vão for-
iliados, e aclvertindo~lhe o Sacerdote que olhasse antes 
para a Im'agem de Christo que tinha nas · mãos, consta 
que lhe respondera o ·padecente, que era a ultima vez 
que via Tropa, e que se tivesse .á sua disposição uma 
Div!são similhante, não estaria naquelle lugar. 

Caminhou com passo ordinario, e firme pa1ra o pa-
tíbulo, junto a elle lhe forão tiradas a farda , e mais 
insígnias milit.ares e vestida a alva: nesta acção pareceo 
o padecente· perturbar-se, mas logo se compos o seu sem-
blante que não empallideceo, e dizendo-lhe o Sacerdote, 
que a vista de sua cdra.gem seria bom dirigir a.o povo 
algumas palavras de arrependimento a respeito ela revo-
lução em que tivera parte, disse-lhe que reconhecia que 
a tentativa ,. da revoh;ição fora imprudente e prematura, e 
•pw ele cima da forca dÍ'ria alguma cousa, o que effec-
tiv:amente executou, e repetindo o credo, quando disse 
:pa vid1t eterna, que accresceut.ara -oh! ,se for eterna,~ 1 

•' 
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O pai do infelis morreo de pesar, e a mãi enlouquecPo. 
Forão ao depois semelhantemente enforcados os ca-

pitães de artilhairia Domingos~Theotonio , que fôra um dos 
membros do governo republicano, e José de Barros Lima 
conhecido pelo apcllido de leão coJ:Oaclo, e que fõl'a o 
assassino do Brigadeiro Manoel Joaquim seu comman-
dante, na casa da Ordem elo Regimento e quem deo alar-
me para a r eunião da Tropa que se submeteo ao :seu 
commando: ambos estes officiaes erão instruídos em sua 
profissão, e de conducta exemplar ; e o segundo chefe el e 
honrada familia . Ambos fizerão discur sos ao povo, 
ji.mto ao patibulo . " 

(Mello Moraes, Notas ms . sobre a Revoluçã.o de Per -
nambuco). 

CXXIII 

À conunü1são militar de Pernambuco, que 
julgou e condemnou o capitão Domingos Theo-
.tonio, de 38 qnnos, natural de Una, o ·capitão 
Barros Lima, de 53 annos, natural de S. Lou- · 
renço da Matta, e o padre Souza T'enorio, de 38 
annos, natural do Recife, era presidida por 
I.uiz do Rego, sendo relator o auditor da tro-
pa de .Pern9buco e desembargador da relação 
da Bahia José Gonçalves Marques e interro-
gante o coronel Luiz Paulino de Oliveira Pin-
to. Como vogaes, o marechal de campo José 
Roberto; o cqronel quartel mestre general Ve-
rissimo Antoriio Cardoso ; o tenente coronel 
commandante de caçadores José de Souza P e-
reira Sampaio, e o conde da Figueira, major de 
cavp.llftr~.a ! 9~ reus tinpão sido cl~sco bei•tos por 
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traição e presos nas mattas de Inhamã, onde 
se conservaram occultos mais 1de uma vei. 

As testemunhas de accusação foram em nu-
mero reduzido: não valia a pena levar muito 
tempo com um julgamento cujo desenlace esta-
va previsto. A principal testemunha foi o ne-
gociante portuguez José Antonio de Lemos, que -
contou ser ào tempo do «infame e criminoso 
governo excessivo o prazer de Barros Lima, o 
qual infundia tal terror aos fieis vassallos 
cl'ElRey, que todos tremiam d'elle, do Pedro-
so e do Antonio Henriques, como mais sangui-
narios. » Quanto a Domingos Theotonio, sabia 
que tinha ido ao Sul «para sondar os animos 
dos habitantes do Rio e Bahia e conhecer as 
forças que tinha ElRey, as quaes elle publicára 
depois serem poucas ou nenhumas .» 

Outra testemunha importante foi o sar-
gento mór Ignacio Antonio de Barros Falcão, 
brazileiro, do Recife, o qual narrou que, por 
occasião do assassinato do brigadeiro Manoel 
,Joaquim, estava no quartel, e quizera até de-
ter Barros Lima pelas costas, não podendo po-
rem impedir a estocada de ser vibrada. Tendo 
elle proprio perdido a espada e a barretina, 
correu a palacio a dar parte ao governador do 
qüe se estava passando. Sobre Domingos Theo-
fonio depoz esta testemunha que «fôrá ao sul 
para conhecer os espíritos, e achára muitos 
dispostos, e nomeava personagens, e dizia blas-
phemias contra a 1Pessoa Sagrada d'ElRey .» 

Barros Lima, em sua defesa, allegou que -
os officiaes superiores portuguezes eram os 
que andavam esvalhando que se queria fazer 
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nma revolução, e que, o culpado do motim não 
fôra outro senão o brigadeiro «pela sua 0ostu-
mada au'dacia e mal trato que clava aos offi-
ciaes. » Não fôra o primeiro a dar a estocada : 
o brigaideirn puxára antes pela espada, «talvez 
porque se persuadisse que elle réo queria tirar 
a sua quando, para a desembaraçar do banco 
por traz do qual se tinha mettido, se viu na 
necessidade de a puxar com a mão para diante 
ao mesmo passü que dirigia ao dito Brigadeiro 
as palavras seguintes -Talvez que V. Senho-
ria ainda~ pague estas cousas.» Rematou dizen-
do que suas vistas eram retirar-se para algum 
lugar seguro até que o tempo lhe permittisse 
ensejo de pedir pe1~dã-o a S. M. ou obter graça 
do capitão gene:ral. · 

Domingos ~rheotonio, interrogado sobre 
sua viagem ao ~ul, respondeu que fizera espa-
lhar que a Bahia ia «ajudar e seguir os per-
Tiambucanos na sua Revoluçã·o, porem que di-
zia isto por ter assim determinado o Governo 
Proviso1~io afim de animar mais-estas gentes, e 
afastai· o receio que é natural nas revüluções. » 
Instado para di.zer a verdade, repetiu a mes-
ma cousa, «que nenhuma relação tivera com 
pessoas do Rio e Bahia para esse fim.» 

. Em sua clef~sa ajuntou «que ~ahira <lo Re-
cife com as armas na mão, levand·o comsigo os 
Reaes Cofres do Era.rio, com as vistas de sepa-
rar o povo do e~ercito, pois que nem este nem 
aquelle levaram em gosto que se fizessem pro-
posiçõ~s de renqimento, assim o povo só por si 
não podia, e tendo as tr·opas separadas e 
'iJongadas d' aq.l\i, não podiam resistir ás tr·o-
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pas de S. M., e que levara o dinhefro para se 
illudirem os soldados e. não para se fortificar.» 
Tivera de ceder no principio da revoluçã:o á 
força e, decorrido o tempo, fôra esperando oc-
casião de poder fazer algum serviço a S . M. , 
como esse, de. separar tropa e povo, depois fa-
zendo com que aquella se bandeasse . As ordens 
sanguinarias por elle dadas «tinham sido dic-
tadas pelo governo, á pluralida!de de cujas ses-
sões não assistia; mas não fez correr esse san-
gue, lá deixando a familia quando se ausentou : 
não mandou matar ninguem . » 

E' verdade o que Domingos Theotonio por 
ultimo invocava para salvar sua vida. Poden-
do ter causado muita destruição de vida e de 
propriedade no Recife, que Domingos José 
Martins, a'liJ.tes de seguir para o sul, ameaçava 
reduzir a um montão de cinzas, caso tivesse de 
capitular, preferiu abandonar a cidade indem-
ne de todo attentado . O que não é exacto é 
que elle tivesse siido menos fervoroso na sua fé 
republicana : entretanto é facto que, provavel-

. mente devido a suas preoccupações militares e 
preparativos de defesa, não tomava geralmen-
te parte nos conselhos da junta. Tive em mãos 
grande numero ele originaes elas resoluções do 
governo provisorio, trazendo as assignaturas 
pelo menos de trez dos membros, e entre· estas 
nunca figura a de Don1Í'ngos Theto:qio, o qual 
não ha razão para crer as não compartilhasse 
em espiri to . 

A Bibliotheca Nacional possue a copia elo 
proce~so da commissão militar que foi remetti-
éla ao conde da Barca e o original da sentença 
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condemnanclo os trez réos á pena capital. Nas 
declarações do padre Tenorio nada encontrei 
de natuniza a incriminar José Carlos 1\fayrink, 
que se diz haver sido perseguido pela alçada 
mercê de revelações do padre. Este antes disse 
que «Mayrink não mostrava adhesão», pois 
conversando com elle quando ainda não era seu 
collega na secretaria do governo e mesmo de-
pois, em particular, <<notavam com indignação 
o terem trez ou quatro facinorosos botado a 
perder este paiz. » 

Os facinorosos eram os officiaes rebeldes, 
cabeças do motim. Elle, padre, «não viera of-
ferecer-se, mas sim dar obediencia como todos 
em geral, e si fôra escolhido para ajudante do . 
secretario, é po1;ventura porque os do governo 
suspeitavam d'e,lle e por isso o não queriam 
deixar voltar para Itamaracá; acceitára com 
medo de força, porque já tinha sido convidado 

· pelo mesmo gov,erno por via de uma carta de 
Domingos José Martins para ir em commis-
são a Buenos Ayre(3, o que não acceitára. » 
Sempre estivera de má vontade no serviço da 
junta; nunca ca:ntára Te Deum na sua paro-
chia, e não lhe ·P.eram jamais licença para lá 
voltar, declaranclo Francisco de Paula, na ago-
nia da republica., «que não havia ir para não 
fazer .o mesmo que- Corrêa de Arauj o . » 

Diz Tollenare, espectador d'este lugubre 
episodio, que Barros Lim,a arrostou os assis-
tentes na ida para o supplicio, mostrando uma 
vez mais seu terpperamento altivo, e que Do-
mingos Theotonio lhes tinhà dirigido a pala-
vra com «calor e sensibilidade», -recommendan-



285 

do os filhos innocentes e declarando: Fiz rnal, 
·1nereço a 1ninha sorte; mas foi o meu coraçéfo 
que me allilcinoii. Per&savci trabalhar pela vossa 
felicidade. Segundo o francez, o modo por que 
se procedia ás execuções opprimia a alma. Os 
condemnados, de alva e corda ao pescoço, es-
peravam por longo tempo, sobre os degraos da 
prisão, a formação do cortejo, ernquanto os 
tambores rufavam sinistramente. Marcha-
vam os solidaclos com as armas em funeral; des-
filavam as irmandades, inclinando seus guiões 

· deante dos pacientes; surgia o juiz vestido de 
luto, montado n'um cavallo preto e ostentando 
um manto negro, e acompanhado de um alcai-
de, tambem a cavallo, mas vestido de verme-
lho e empunhando um círio acceso; appare-
eiam novas deputações do clero, em longas fi-
las; psalmodiando as orações elas quarenta ho-
ras. O juiz segurava na mão a sentença: 
clava o signal da partida. Rompia a marcha 
üntre magotes de povo, as senhoras guàrne-
cendo as janellas. No caminho parava-se para 
os conclemnaclos ouvirem a missa dos mortos; 
parava-se outras vezes, para serem exhortados, 
exorcisados, benzidos por entre as litanias; 
E:rnfim avistava-se a forca erguida e n'e11a es-
petada a cabeça de um dos ultimos executa-
dos ..... 

CXXIV 

José Peregrino Xavier de Carvalho, Fran-
cisco José da Silveira e · Amaro Gomes Couti-
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nho foram enforcados a 21 de Agosto ; o padre 
.Antonio 'Pereira -de Albuquerque e Ignacio 
. Leop_oldo de Albuquerque Maranhão a 6 de 
Setembro : toidos no campo do Erario, sendo 
seus corpos arrastados a cauda de cavallos e 
sepultados no cemiterio da Matriz de Santo 
Antonio, depois 'de decepadas as cabeças e 
mãos. 

A cabeça e mãos de Peregrino foran.1, pre-
gaclàs a um poste nas Trincheiras (Parahy-
baY; as de Silveira no largo da Cadeia; as de 
Cotitinho no Zumbi (Cidade Baixa), d'onde 15 
dias depois as tirou o negociante inglez Stuard 
para as enterrar; as dos dous outros na Villa 
do Pilar (Dr. JYI. L. Machado, Nota LIII). 

· . A cabeça c'e Domingos Theotonio foi pre-
. t,ada na Soledê}de e · a do Leão Coroado em 
. -Olinda; as . mã·qs de ambos no quartel. A ca-

beça do padre 'renorio foi pregada em Itama-
racá e as mãos em Goyana. A cabeça do pa-
dre João RibeiJ.~o, decepada depois de exhuma-

. do o cwdaver, :foi exposta· na praça do Com-

. mercio, . e · Toll~nare remata as suas notas do 
Recife com uma interrogação: si podia acaso 

impedir que o seu coração se confrangesse ao 
lançar elle um ultimo olhar sobre o rosto desfi-

. gm~ado do seu ~nfeliz amigo ~ 

A revolução parahybana foi um reflexo 
político ida perpambucana, assim como econo-
micamente umq capitania dependia da outra, 
lucrando a piaça do Recife com as transacções 
çormherciaes provenientes . dos .productos da 
terra visinha,. cuja abastança d 'isto se resen-
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tia. A iúspiração repubJicana veio de Per-
nambuco, agindo na 1Parahyba sobre os mes-
mos elementos sociaes. A contra-revolução 
foi mais genuinamente local do que a sedição, 
tendo sido «organizada e effectivada pelos ha-
bitantes do lugar, de concerto com muitos re-
publicanos .» (Dr. Ascendino Carneirn da Cu-
nha, A Revolução de 1817 nci Parahyba do 
Norte, no Tomo I do Congresso de Historia ele. -
1914). A multidã·o foi portanto mais alheia 
ainda ao movimento do que no Recife : o pro-
prio exercito libertador reunido em Itabayana 
e no Pilar era um tropel de «escravos e mes-
tiços indisciplinados, pessimamente armados e 
equipados.» Commandavam-n'os fazende;i.ros 
e dirigiam-n'os sacerdotes: uns e outros asse-
guravam o traço theorico da sublevação. O que 
tornou possível a proclamação do novo regímen 
foi porem a intelligencia com os dous chefes. 
militares, Amaro Gomes Coutinho e Estevam 
Carneiro da Cunha, e com o membro mineiro 
do triumvirato, Francisco da Silveira.- Houve · 
aliás um momento, o elo encontro dos patriotas, 
em que o enthusiasrno irradiou e a adhesão foi 
geral, excepção feita, bem entendido, do ele-
mento portuguez todo elle do commercio. 

Das Datas e No tas do sr. Irineu Pinto, 
que é indispensavel consultar para o conheci-
mento completo d'esse capitulo de historia re-
volucionaria, bem como a Narração do contem_. 
poraneo realista, capitão José Lourenço · da 
Silva (Rev. do Inst. Hist . . da Parahyba), · 
consta que foram eleitos sóme:nte qiiatro mem-
bros ~a junta local porque. o quinto devi~ vü; 
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do Recife, afim de ser o traço de união entre 
as duas juntas e orientar a administração n'um 
sentido commum. A carta do padre João Ri-
beiro, criticando a legislação feita na CParahyba 
nos dias immediatos á sublevação (carta que o 
Dr. Asce:ndino Carneiro da Cunha publica na 
integra no estudo citado), é· muito interessante 
para se tentar o exame da influencia do gover-
no do Recife sobre os reformadores da Para-
hyba, onde. a união durou ainda menos do que 
Pm Pernambuco. Sobrevieram cedo as desin-
telligencias, as defe.cções, as traições, o proprio 
rompimento. Um exercito realista, analogo 
ao republicano, juntou-se sob uma direcção 
igual de fazendeiros e paJdres. No encontro, os 
soldados republi anos alliciados pelo major de 
milicias Sebastião de Carvalho, recusaram obe-
decer, dando o signal de uma reconquista geral 
das posições perdidas pelos portugue.zes. No 
forte dá Cabedello o commandante sargento-
mór Mello J\lfuni~ foi assassinado e. a praça en-
tregue aos contrftrios. 

De nada seryiu a capitulação que assegura-
va a vida aos reqeldes: as forças legaes de fóra 
não respeitaram esses compromissos locaes . 

cxxv 

Formavam a, alçada, alem do seu presiden-
te e do seu esàivão, ambos já apontados, o pri-
meiro Bernard·o Teixeira Coutinho Alvarel!! de 
Carvalho1 dezempargaclor do :paço, e o seguri~ 
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do, João Osorio Cash'o Súllza Falcão, dezem-
bargador da supplicação, o dezembargador do 
paço Anbonio José de Miranda como adjuncto 
e o dezembargador José Caetano Paiva Pe-
reira como escrivão assistente. Diz o Dr. M. 
L. Machado que_ foram· esses magistrados indi-
cac1os por Paula- Fernandes Vianna, intenden-
te geral . de policia da côrte, mas a proposta 
d 'este alto funccionario foi de um tribunal ex-
traordinario de maior pessoal (carta de 6 de 
,Julho de 1817 a Thornaz Antonio, publicadà_ 
por Fernandes ·Pinheiro) e comprehendendo 
entre os seus membros um b1·azileiro-«que não 
convem que o povo penetre que se fugiu de pro-
posito de se lembrar um só que fosse natüral 
cl'este reino, estando já unido ao de Portugal 
e Algarves; desmentindo-se pelo facto, a mes-
ma união que existe de direito, e dando assim 
exemplo a: discursos nos periodicos, que possam 
jnocular nos corações principio de~ desgosto e 
resentimento: ma teria que pode ter consequen-
cias. no futuro ........ » 

·Paulo Fernandes Vianna reputava a esco-
lha d'esta alçaida objecto de muita delicadeza, 
tanto mais quanto era brazileiro, embora dis-
sesse que «segundo os sentimentos do meu co-
ração eu procuro fugfr de tudo o que possa 
lembrai· o espírito de partido por patria e li-
gações dos juízes com o territorio. » No seu 
ente.nde1· devia ser excluido todo aquelle «que 
já fosse havido no colJceito do publico por en-
trada em Maçoneria., d'onde isto quanto a mim 
'nasceu, e que. possam ter alli na terra mais re-
Jações com familias e pessoa8 a quem desejem 



per~loar. » Perdoados afinal poucos deviam: 
ser, po1·que elle coTisiclerav~a rnerecec1ores da 
pena ultima não só os chefes do governo pro-
visorio e seus conselheirns, mas ainda os que 
rl1achinaram a tro.n1a - «o que appareccu e 
o que não appareceu» - e os que se emprega-
ram na sedição da tropa: fossem seculares, cle-
rigos ou cavalleiros, passe tudo a niesma fieira. 
«Fóra dos r eus, que se graduarem priucipaes, 
poupe-se a pena de sai1gue a todos os mais, de-
pois de passarem por todos os sustos do appa-
rato judicial, munida a alçada de direitos on 
cartas regias occultas, que só devam apparecm· 
em tempo proprio, como se fez aqui com a al-
çadà que julgou o caso das Minas e pqr degre-
dos perpetuos ep.es, e outros temporarios pa rn 
nunca voltarem a aquella desgraçada prnvin-
cia, se espalhem por esses territorios e desertos 
d' Africa e Asia a chorarem o seu delicto, res-
plandeceDJdo assim a justiça e a piedade de El 
Rey, que certarp.ente ha de preferir esta me~ 
dida, a . de uma carnagem aliás bem merecida 
J1 'este horrorosq caso.» 

Si 'bem o disse o intendente que o Dr. M. 
L. l\fachado capitula .de feroz, melhor o fez a 
alçada cuja ob11·a foi de facto interrompida 
pela clemencia :real ·e annullada pela mudança 
de regim.en político, não sem praticamente ex-
gottar a materi1', não deixando depoimento por 
tomar. O seu presidente invocava mais tarcle 
essa prolixidadEj jurídica como proposital, ten-
dendo a demorar tanto o andamento do pro~ 
cesso que a rêde se gastasse e as victimas se 
salvassem pelas malhas rotas. Seja como , fôr, 
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a historia ' do rnovi.J.nentó en0ontra-se nos famo-
sos 18 volumes em seus menores detalhes. As-
sim, dos testemunhos dos officiaes ele altas pa-
tentes recolhidos ilo Brum, se collige claramen-
te que não só se achavam na fortaleza 60 e tan-
tos mil cartuchos de todos >OS aidarmes, como 
~úe seus defensores tiveram uma tarde e uma 
noite inteiras, pelo menos, para abasteael-a d~ 
viveres que não faltavam nos armazens do 
Recife, bairro ainda então em seu poder. 

O presidente da alçada, fazendo resaltar 
estes pormenores, observa tambem em carta ao 
ministro Thomaz Antonio que se não justifica 
militarmente o pr-oceder do marechal José Ro-
berto no Campo do Erario, deixando entrar 
no seu recinto, um apoz oµtro, ernissarios d>0s 
rebeldes, acompanhados de fracos contingentes, 
sem os accommetter, e desculpando-se afinal na 
i·endiçã·o com não ter polvora nem balas, quan-
do, conforme lembrava o magistrado, á baionA-
ta calada se tem vencido tantas vezes. O bri-
gadeiro Salazar aliás te·stemunhou que José Ro-
berto mandára buscar munições no Brum, ig-
Ú>0rarido todavia si Campello lh'as te11a forne.-
cido. 

CXXVI 

Sobre as sur•ras applicadá~ aóS patriota~ 
de côr e especialmente sobre _o incidente occor-
rido com o alferes crioulo · d>0 batalhão dos hen-
:dques, Francisco José ·de JVIello1 a quem Q 

' ~ 



commandante da policia militar éntão organ1- ~ 
zada, maj·or Merme, maudou applicar centena-
res de açoites, pode-se ler com proveito a Nota 
.2. n da Biographfo ele José da Natividade Sal-
danha pelo cornmendador Antonio .J>0aquim de 
l\follo, Recife, 1895 . O auctor copiou no ar-
chivo da Casa de Detenção o livro de entradas 
e sabidas dos presos da cadeia antiga durante. 
o governo de Luiz do Rego, d'onde constam to-
dos esses castigos . 

Luiz do R.ego, officiando sobre o caso de 
Francisco .José de Mello, a 30 de Agosto de 
1819 -quando o alferes pretendeu ir justifi-

. car-se no Rio da ,sua conducta no tempo da 
rebellião-, explica assim seu proceder: «Não 
foram todos os neg1..,os, nem todos os mulatos 
os ·que tomaram1 o partido dos rebeldes e se 
uniram a elles; porem dos homens d'estas co-
. res aquelles que abraçaram a causa dos rebel-
des abraçaram-nGi de um modo excessivo e in-
sultante, e fizeram lembrar com frequencia aos 
moradores d 'esfa, capitania as scenas de São 
Domingos. Os ~omens mais abjectos d 'esta 
classe, os mesmo~ mendigos insultavam seus 
antigos bemfeito:nes, seus senhores ou seTihoras, 
e se promettiam eom todo o despejo a posse de 
uma senh>0ra c01po acontecirp.ento infallivel; 
este grao de orgulho já era temível quando o 
governaicfor inter+no Rodrigo José Ferreira 
Ijobo entrou n 'esta capitania, e uma das me-
didas mais efficazes que elle tomou, foi punir 
promptamente com açoutes todos aquelles de 
qu_em sabia algun,1 facto notavel d'esta especie, 
pu ~ue tinhf. c<,>~1~niettido algum att~n~o . ~ . . 
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coberto da rebeJlíão. Depois que tomei póssc 
do governo, continuei o mesmo exemplo menos 
rigorosamente e por poucos dias ........... » 

A:tltonio Joaquim de lVIello reputa este of-
ficio muito exaggerado. Um dos motivos de 
azedume entre Portuguezes e Brazileiros foi a 
rdefeza escripta pelo deão Portugal da liberda-
de de uma escrava contra um europeu, segundo 
consta dos interrogatorios da devassa em que 
os irmãos Suassuna tantº procuraram provar 
sua cumplicid~vde na contra-revolução, na qual 
diziam pensar desde o primeiro dia, tendo á 
1i1tima hora logrado dissuadir Domingos Theo-
tonio de ir atacar Cogominho e as forças ba-
Jrianas, e encabeçado elles o movimento ele reac-
ção, quando ficavam precisamente para impe-
dil-o (Rev. do I nst. Hist., Tomo XXXI, 
J868). 

O XX VII 

Estes soldados da r evolução tinham sido 
perdoados, nias não ficaram. isentos de tal cas-
tig;o, ainda assim menos barbaro do que as 
masmorras da Ilha idas Cobras e o cO'Ilvez do 
Satellite, reservada punição ele outros amnis-
tiados, quasi um seculo depois. Receiando 
qualquer sedição si a viagem forçada tivesse 
sido diV-Ulgada, Luiz do Rego determinou, por 
occasião do supplicio de um patriota, Antonio 
Henriques, que os dous regimentos rebeldes 
~SSistisl3e.m .se;m ftnp.~s7. GO!llO UP,1~ esvecie d~ 
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correcção, á referida exe_çmção. Apenas esta 
acabada, as tropas do Rio cercaram os solda-
·clos ·desarmados e os conduziram a bordo das 
embarcações com destino ao R.io da P1~ata . 

, 

CXXVIII 

Luiz do Rego, n'um officio a Thomaz An-
tonio de 11 de Setembro de 1818, menciona 
como uma das principaes testemunhas da al-
çada o proprio denunciante da conspiração, o 
ilhéo Carvalho de Medeiros, que emigrára pru-
dentemente quando o movimento rebentou e 
Yolvêra depois. 1 Luiz do Rego trata-o de «ho-
mem intrigante, diffama;dor, turbulento e in-
ciu.ieto,» _que. po:r estes motivos já tinha até si-
do «insultado cprporalmente. » 

CXXIX 

Foi Thomaz Antonio Villa Nova Portugal 
quem mais fez apr:essar a devassa, escrevendo 
ao Rei n'uma i~epresentação a respeito que di-

. zi.a (Mss. da :Uibl. N ac.): «Ü que é necessa-
rio, é que S. ~. tomé a sua energia: primeiro 
que tudo, para quem lhe está demorando os 
Decretos ; d~pois para quem lhe está dando 
eonselhos illusqri0s . S-. M. precisa n'esta cri-
se salvar-se a ~i, e a nós tod.oos; não deixar de-
inorar pada7 n~o deixar illudir operação nep::\ 

, , 



determinação alguma. Muito se tem discorri-
do contra o conde dos Arcos: não ha melhor 
evidencia do que esta, em que as palavras mos-
tram os sentimentos elo coração. O conde dos 
'Arcos tem obrado corno heroe: si S. M. ccm-
tinuar a sna energia no mesmo tom, aqui, está 
salvo.» 

A 25 de ,Janeiro de 1818 escrevia o juiz ela 
nlçada João Osorio ele Castro Souza Falcão 
que existiam «nas prisões da Bahia 69 presos, 
nas de Pernambuco 31, dos quaes 3 pertencen-
tes a Parahyba, e 10 ou 11 iam ser postos em 
lfüerelaele por não haver contra elles culpa: de-
vem ainda prender-se 20 do Recife e suburbios 
e 30 p·ouco mais ou me:i;ios da·s villas das duas co-
marcas; de maneira que haverá 136 a 1~1:0 reos 
d'esta. capitania a _ sentenciar. Da ·Parahyba, 
existem pres·os aqui os trez acima referidos, na 
Bahia 43, e 9 do Rio Grande, havendo mais a 
prender-se 4 a 5 réos ;. alli tem o celebre gover-
1~ador Mafra ainda presos 50 e tantos, de que 
não remetteu summãrios: sendo só elÍe. a dar 
quasi tantos presos como esta capitayia e a co-
marca das Alagoas; este governador consta se 
deixa dominar jnteiramerite por um frade ar-
rabido, que é vigario do Brejo da Areia, que. 
sendo segundo dizem rebelde, se .tem feito de-
nunciante de muitos que fizeram coiihecidos 
serviços na contra revolução, e a torto e a di-
reito se tem prendido, firis do tal frade, para 
não deporem contra elle : ele maneira que tem 
eontralüdo um descontentamento geral, capaz / 
de produzir grandes desordens, si h::i, pouco 
aquelle povo não tivesse sabido de uma : ,e .cli-. . r 

1 

' ; "~ 
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·~eni que um hmão ajudante de ordens p:reva~ 
I'ica n'este objecto ...... . ... » 

Luiz do Rego não perdia, antes procurava 
todo ensejo de pronunciar-se contra o trabalho 
da alçada. N 'uma carta de 20 de Novembro de 
1817 (Tuiss . da Bibl. Nac.) já ·ene escrevja 
para o ministro no Rio que «que lhe parecia 
que o Albano hal'ia pronunciado a varios por 
cautela, e sem a prova verdadeira, e que elle ti-, 
i1ha assentado de os não prender sem mais pro-
va que esperava haver na sua devassa, mas 
que no caso que a sua devassa a não desse, pe-
dia ao ministro que procurasse que S . M. re-
s·olvesse si elle havia de fazer ir para a: Bahia 
alguns d'esses pronunciados contra os quaes a 
sua devassa nãol desse mais prova.» 

Na carta citada acima, elogiava Osorio ele 
Castro (Mss. dil Bibl. N ac.) o no-vo capitão 
general . «Luiz do Rego -escrevia elle - é 
activo no seu gqverno, não deixando passar 
uma só cousa que mereça correcção, mas ao 
mesmo tempo trrta com doçura e affabilidade ;_ 
r.stabelece o te:n;t0r com respeito, e ao mesmo 
tempo concilia ~ amizade. Pefo arranjamento 
singular das compras para a Real Fazenda, se-
guram-se pessoas desinteressadas, virão eco-
:nomias mais de 100 ._000 cruzados, o Intenden-
te ela Marinha é o mais prejudicado n 'este pro-

. jecto, mas difficil a prova das extorsões, a não 
8xtinguir-se esta inutilissima Intendencia, 
inspecção de lu+o, não havia out,ro 1·emedio 
que o meio ou direito de se obter o bern da 

· Heal Fazenda.» 
Luiz elo Rego disse de s1m justiça n 'un.J.a. 
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Jf enioria J1lstificatfra offer·ecida á nação por~ 
iuguezct e editada em Lisboa em 1822. O seu 
despotico, aggravado governo foi de caractf.'l' 
pela. circurnstancia de ser um governo de re-
pressão . Elle proprio não seria um modelo 
de. virtudes burguezas, que a sua educação de 
easerna rnal podia haver desenvolvido; mas a 
defesa emprehendida pelo conego .Fernandes 
Pi_nheiro não mer~cia todos os protestos que 
suscitou ela parte dos publícistas liberaes o 
bairristas. .E ' facto «que os homens n R,o são 
tão maus corno parecem»- alguns d 'elles pelo 
menos, que outros peores -serão - e que «é a 
posteridade quem melhor os julga:» conceitos 
es~es que A pl'igio Guimarães attribue ao Im-
perador Dom Pedro II a proposito da perso-
nagem historica em questão. 

E' sobretudo mister não esquecer que Luiz 
do Rego vinha administrar uma terra onde 
acabava de fumegar uma revolução e que seus 
úfficiaes não podiam ser todos do typo dos 
que tão bem impressionaram 'rollenare. Al-
gm1s, cujos nomes se indicam, foram culpados 
de excessos criminosos, indo da immoralidade 
á perversidade, e os superiores carregam mui-
tas vezes, em casos taes, com as culpas de su-
balternos. A verda1c~e porem é que a segu-
rança na cidade se restabeleceu, sendo summa-
damente condernnados ás galés os vadios e so-
bretudo os portadores de facas de ponta, e dis~ 
tTibuidas fartas palmatoadas por mulheteti; de 
niá vida quando davam causa a desordens; que 
foram remettidos para o arsenal de guerra Ós 
meninos vagabundos para aprenderem o:ffi-
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das; que mandou o governador construir 14 
pontes e ·quasi 60 -leguas ide estradas na pro-
yjnci::i; que fez estudar o melhoramento do por-
to do Recife, e sobretudo quiz, desde sua che-
gada e logo apoz as execuções, passar uma es-
ponja sobre o succedido e obter o perdão dos 
que elle considerava os ill-udidos. Já a 17 de 
Julho de 1817 Luiz dü Rego apoiava a. suppli-
ca do senado da camara do Recife, offerecendo 
a El Rey «quantos serviços lhe tinha feito e 
poderia fazer para impetrar a sua clemencia a 
favor d'um povo, a quem não fizera a guerra, 
e que o recebera entre mil vivas e acclamações 
d 'alegria, como áquelle, que vinha restituir-
lhe a paz e as doçuras do paternal governo de 
S. M.» · 1 

Quando, pqr occasião da sua acclamação, 
Dom João VI decretou uma amnistia parcial e 
mandou .sustar a devassa, Thomaz Antonio es-
crevia a Luiz do Rego «que os seus rogos 
pela capitania ~e acham deferidos á sua von-
tade» e que «o ~eu parecer e as suas rogativas 
é que mais contribuíram para que S . M. con-
cedesse o perdão.» 

cxxx 

Mais tard~ marquez de Quelu·z e um dos 
"."ultos mais notaveis na política e na adminis-
tração do primeiro reinado . Já em tempo · de 
.Dom João VI governára com exito a Guya.U<'li 
Franceza, · · 
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O X XXI 

Trata-se ·de lord Beresf.ord, a quem o so-
berano portuguez conferiu o titulo de mai'quez 
de Campo Maior e que era um verdadeiro pro-
cónsul junto á regencia de 1Portugal, re.presen-
t.ando mais ou menos o papel de lo~d Cromer e 
de lord Kitchener junto ao Khediva do Egyp·-
to . 

CXXXII 

O Dr. Aprigio Guimarães, liberal exalta-
do como os que mais o foram, rom,antizou n 'um 
drama que ficou inedito mas que a Revista do 
Instituto Archeologfoo recentemente publicou 
( vol. XV, ns. 80-82, 1910), a figura de João 
<le Souto Maior, exhibindo-o como um repu-
blicano puro, apenas desvairado pela paixão 
patriotica, a exemplo de Carlota Corday. De 
facto João de Souto merece indulgencia da pos..: 
teridade, merece até sympathia, mesmo porque 
os soffrimentos pezaram em excesso sobre o 
seu a•nimo impulsivo; mas não ha duvida que. 
sua mão era leve para empunhar uma arma 
11omicida, e que era parco seu respeito pela vi-
da dos seus semelhantes. Criado entre feudos 
de familia, matou antes de 1817 o seu parente 
provedor de Megaó e, depois de regressar dos 
carceres tda Bahia, o vigario Calheiros, do Ti-
jucupapo, mandante no · seu entender do assas-
~inato de. um seu irmão..!.. · 
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Monsenhor Muniz Tavares opina que no 
attentado contra .Luiz do Hego, o qual, ferido 
no braço e no hombro, esteve quinze dias reco-
lhido ein casa do Dr. Moraes Silva, na rua 
:Nova, J-oão de Souto agiu por si, 11ão faltan-
do entretanto quem pense ter elle sido o emis-
~ario escolhido por um grupo de cDnjurados 
de que fazia parte o cirurgião Guimarães Pei-
xoto. Antes mesmo ido attentado e com maio-
úa de razão depois, tinham occorriclo, por tal 
motiYo, inqueri tos, pronuncias e prisões. 

CXXXIII 

]~is os nom1es dos que foram rem~t.tidos 
presof; para Li~bôa: 
Antonio Elias ele M.0raes -· advogado. 
Antonio Francisco Carneiro Monteiro. 
Antonio Joaquim Guedes -major ele milicia$ , 
.A_ntonio Amanoio .ele M()raes -official da Al-

fandega .· 
Bento de Barros Falcão. 
Bento Joaquim de Miranda Henriq1~es-advo· 

·gado, 
li'elippe Servulo Bezerra Cavalcante . · 
Francisco cl 'Albuquerque MeUo -tenente co-

ronel do e~tado maior . 
Francisco 4.lves l?ontes. .,,,' 
Jfrwncisco de :_Ef arros Falcão. · · ·· 
_Jrr·anciscb I~udh~ero ida Paz-contador do Era· 

TÍO . 



:Francisco Paes Barre.to -depois Marquez <lo 
· Recife. 

Francisco do Hego Barros -"'-!depois Oonde da 
Bôa Vista. 

,Joã,o Alves de Souza; 
,João Baptista dos Guimarães Peixoto . 
. foão Prancisco Bastos. · 
.Toi:iquim José Amancio . 
• foaquim Xavier Ferraz de Campos. 
;r osé de Barros Falcão . 
.Toaqüim Domingues de Souza Bandeira .. 
,Tosé Francisco de Paula Cavalcante . 
.José Maria de Vasconcellos Bourbon . 
• Tosé Francisco do Espírito Santo Lanoia. 
,José Prancisco Vaz de Pinho -alferes de ca-

çadores. 
José Ferreira d 'Ahneida-alferes de milícias. 
;José Ramos dos Prazeres. 
J osé Francisco Ferreira Catão-alferes de ol'-

clenanças . 
• José Tavares Gomes da Fonseca. 
l1uiz Francisco Corrêa de Brito. 
J,niz li.,rancisco de Paula Cavalcante ~· · depois 

desernbargador. 
Luiz Ribeiro dos Guimarães 1Peixoto. 
Luiz Hodrigues Sete. 
Manuel- Joaquim Hodrigues Sete , 
Manuel José Martins . 
.Martinho de ~ouza Bandeira. 
Mathias José Pacheco. 
Heginal:d.o Sai·aiva Chaves. 
Sebastião do Rego 'Barros-depois ministro d~ 

O'Uerra. li' ,., 
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'Í1homaz José Alves de Siqueira -professõt i 
Venàncjo Henrique de Rezende-<lepois Viga-

rio de-S. ·Antonio e deputado. 
ViC€nte Ferreira Gomes . 
Vicente Ferreira dos Guimarães Peixoto -ci .. -

rurgião. 

Embarcados no brigue Int-r-iga, chegaram 
a Lisbôa a 13 de outubro, desembarcaram a 19, 
e foram soltos a 27 do mesmo mez. (Dr . M. 
L. Machado, Nota LVI). 



-+-





................................................ .............................. _ .. _ ....... -......................... ,_ ............. _ 

APPENDICE 
.J)oçu171el'flt>s relativos á revolução · no Ti.i~ 
ÇtaitiJe do Jlorle ( S«cç&o dos }Y/ss. aa 

:Bibliofheca Jlaclonal) · 

I 

Relatorfo do acontecido nesta Cidade desde o dia 
que f~i prezo o Illmo. Snr. Governad01· desta Capita-
nia J ozé Ignacio Borges no Engenho Belem pelo Coro-
uel André de Albuquerque Maranhão, the o diã vinte e 
sinco de Abril. 

· No dia vinte e seis de Março recebi eu, o· Com-
mandante da Tropa de linha Antonio Germano Caval--
cante o Proved6r da Real Fazenda Manoel Ignacio Pe-
reii-a do Lago o Sargento-mór de Infanteria de Milí-
cias João Rebello de Siqueira e Aragão, Offieios do Co-
ronel André de Albuquerque Maranhão, emquanto nos 
pairtecipava de havêr prizionádo o Illmo. Snr. Gover-
nador desta Capitania J ozé Ignacio Borges no dia vinte 
e sinco no :Engenho Beiem e levantado, o. Estandarte da 
liberdade na Villa de S. J ozé, e nos ordenava que no 
mesmo momento ·que os offi~ios recebesemos nos dirigis-
simos ao dito Engenho Belem. 

Eu ainda não capacitado inteiramente de havêr fei-
t n ~eminrnnte (.l.tentado o dito Coronel André; pois <:p~e 
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tinha á certeza d 'ellc' esta<r com o seu Regimento e mais 
Corpos de Ordenanças na Divj.zão do Sul desta Capit<t-
nia, para defeza do nosso Soberanno, por mandado elo 
mesmo Illmo . Sr. Governador; e no mesmo 'tempo anto-
lhando ás poucas forças ,que havião nm;ta Cidade de mu-
niçoens de guerra e bôca, e o não podêr-me reunir au 
meo Regimento rapidamente ; como me era preci:w, por 
muito se distanciarem desta Cidade os domicílios . dos 
Soldados e temêr o indispençavel auxilio que Pernambu-
co e Paraíba havia prestar ao dito Cdronel para sujeitar 
f•sta Capitania ao onerôzo jugo da phantastica liberdade 
tomei o acordão de bir ao dito Engenho com os mais 
a.ssima mencionados, e lá tomarmos as nossas medidats; 
neste mesmo dia_ cheguei eü, e o Commandante da Trop1 
de linha ás onze horas da noute; e 'passando po1· trci 
prizidios, no ultimo, que estava mais contiguo ao Bn-
genho fomos impedidos o progresarmos mais adiante, e 
logo foi hum Offic~al infrior noticiar ao dito Coronel An-
dré á nossa ehegafia, o qual nos veio encontrar com as 
espadas nuas •rode~do de varios officiaes e nos pondo ªº" 
peitos nos foi dizendo viva a liberdade,~ e o que somell-
t.e proferi foi nos somos de paz, e entrou a proclamar 
muitos festivos e f

1
Llegres vivas á Patria, a Relig·ião, e a 

liberdade; e cond11.zio nos para a Casa ela rezidencia do 
dito Engenho onde estivemos o 'r estante ela noutc 1ro-
deádo de Tropa, e ,armas ; e o pouco tempo que comnosco 
estêve foi sempre louvando a execranda acção que ha-
vião feito os Prillfazes ela revolução em Pernambuco r 
que estava auxilia1io de Tropa de linha, e Cavalaria da 
Paraíba, e de mão~ dadas com o Governo Provizorio de 
Pernambuco para p socorrêr em tudo que lhe fosse pre-
cizo, afim de que toda á Capitania ascentisse o partido 
da liberdade; e qu.e no dia seg1.Ünte marcháva para e&1t'1 
Cidade: o que ouvimos com a maior tristeza e displicen-
cia, sem lhe tomar,mos palavra, e no dito dia subsequen-
te ele manhã .ás el1:1z horas do dia, dirigio;se com tod.O o 
seo Exercito para esta Cidade, trazendo-nos á vista do 
Capitão-mó'r da Cidade · da Paraíba J 9ão d' Albuquerque 
Maranbam; ao pe flO mesmo Exercito: e ao despedir pro-
gun~ei a hum filhp do mesmo Capitão-mór; se tão berl), 
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não. acompanhava ao seo Primo o Coronel André, res-
pondeo-me com a maior procacidáde, e ouzadia, armado 
tle hm11 bacamarte, que ficava de guarda ao Ilrilo. 
Sr. Governador; por que no cazo de acontecêr alguma 
desordem no entrar o Exercito na Cidade lhe tirar a 
vida com a.quelle bacamarte: isto 1refleti eu de o deixar 
oferecido á ser victima immoláda pelas máos de hum ti-
rauno tão falto de Religião e equídade se acázo aconte-
cêse alguma uovidáde : e o que se passou com á che-
gáda do Provedür e Sargento-mór ignóro, por que estes 
por lhes enfraquecêrem os cavallos pernoutarão em c;J-
minho, no Citio Taborda, e quando chega.rão á Belcm 
foi no outro dia, e eu os vi quando estava já em. pont<J 
de marchar o Exercito. 

No dia vinte e oito ás oito horas da manhií entrou 
nesta Cidáde o ditto Coronel André com todo o sco Bx-
ercito, e em altas vozes proclamou vivas a P&tria. :L Re-. 
Jigião e a liberdade, com o maior disprazêi· dos Povos 
habitantes desta Cidade que a elle mesmo se fez repara.-
vel, c1ue o não duvidou publicálo huma e muitas vezes ; 
e passou ao Erario á tomar conta do dinheiro do Cofre 
Iteaí e na tarde do mesmo dia levantou no meio da P•ra-
Qa huma bandeira branca intitula.ndo-a da liberdade: 
autentico e bem notório foi o luto, e tristeza, que na fi-
zionomia elos seos rostos mostravão -estes Povos com esta 
nova diabetrice tão detestavel. 

No dia vinte e nove convidando todas as classes de 
homens, militares, republicanos, Ecleziasticos, e Cama-
ra, fêz huma Relaç.ão das pessoas que havião cl'entrar 
no Governo Provizorio, nomeando-se a si, ao Capitão 
Commandante da Tropa de linha Antonio Germano Ca- · 
valcante, o Capitão Antonio da Rocha Bezerra, o Reve. 
rendissimo Vig·ario F elic.iano J ozé Dornelas, e a mim ; 
e disse ao Povo se aprovavão estes para o seo legitimo 
Governo, a · que todos unanimemente responderão que 
sim, e 1recuzando eu, e o Capitão Commandante com 
forte instancia perante todo o povo o sermos membros · 
do (Joverno, nos ameaçou com as pennas da Ley, por Íll" 
confidentes á Patria; e obrigado da força aceitei o mal-
vado Governo ; porem minca figurei e influi. mais que 
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em assinar todos os .papei8 t1uc ellc me mandava n:-;slg-
ual', timido das continuadas ameasas que sempre nos fa-
;áa e assim reduzidos todos a huma crize a mais lamen-
ta vel, para mais infelicitar a nossa sorte, no dia trinta 
as oito horas de manhã entrou u csta Cidade o Ajudante 
.Joze P c1·eg·rino Xavier de Carvalho com trop a de linha 
vinda da Cidade da Paraiba trazendo armas granadciras 
polvora, e ball<is, em socorro da malvada liberdade. 
Y cndo a minha melancolia e tristêza o mco mano o Rdo . 
Antonio Caetano do Rego Barros pelas te1·riveis hostili- . 
dades que me cercavão impugnadas por aquelle despota 
Coronel, por bem di vizar no meo semblante o intenço 
amo1• ·que r ecluzo no peito consagrava ao meo amabelissi-
mo Soberanno, me disse que me alegrasse, que o Povo nõo 
queria estar submetido em similhante jugo, que só as-
piravão a chegada do Bloqueio á Pernambuco, para pren-
dêrem o ditto Coronel André de Albuquerque, ·e levan-
tarem o Estandarte Real : com estas e outras muitas es-
perançns com que ~ão bem fui consoládo por Antonio 
Jozé de Souza Caldas, fui sofrendo a falta de houvir 
soar o nome Real. 

1 

Não parou aqui a violencia dispotica deste Coronel 
que no primeiro d'Abril me ordenou que eu havia de lür 
no dia trez ú Villa de Ext1·emoz distante desta Cidade 
quatro legoas levantar o ma.l vado Estandarte da liber-
dáde, e dar vivas a P.at r ift, levando-o armado ao entrar 
ela Villa, para o que levasse comigo o Official infrior, e 
dispois de coI'rêr a r ua entoando muitos vivas o fir-
másse no lugar mai~ publico, e que tomasse conta aos 
Thezouros dos dinhei'ros das Sizas, Décimas, Sêllos, e de 
Auzentes e que fize~se . abolir a Croa Real da frente da 
Casa da Camara; e r:epugnando cu fortemente o sêr exe-
cutor de semilhante ordem, partio commigo até o ponto 
ele ·ameaÇia)l'-me o tirar a cabeça fora: e ao poder de tam 
violenta força, lhe dtsse que hiria; porem que não tinha 
dinheiro para comprar á bandeira ao que me respondeo 
com hum ár severo "tão indigente e·stais", eu lhe res-
pondi que sim; elle a mandou comprar, e fazê-la c me 
mandou trazer a miri.ha Caza; e no dia aprazádo me di-
1·igi a ditta vma, levando a Bimd~ira e111.br11lhac1a. , !} 
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lttada. a garupa do rneo pagem e assim entrei na \Tilla , (J 
m,archey para á Matriz , e querendo o Vigario hir com-
migo the a Caza da Gamara, lhe disse que não precizava; 
partecipei ao Povo na porta da mesma Matriz o fim para 
que fui mandado, e me encaminhei á Caza da . Camara, 
sem ainda ninguem ter visto a clitta Bandeira; e man- 1 
dando vir os Thezoureiros fiz confar os dinheiros que em 
suas mãos existião por falta de Cofres, e fazêir hum •rer-
mo no Iávro da Gamara dos seos productos, no qual se 
asignarão todas as pessoas que asistirão á estas contas, e 
mandey entregar os dinheiros aos mesmos 'l'hezoureiros , 
declarando isto mesmo no 'l'ermo, e dispois passey a man-
dar desatar a Bandeira da garupa do pagem, e am.arrala 
em hum páo ao pe do p elourinho, e não tendo levado 
corda a dita Bandeira ma,nclei que se atáse com embiras 
e dispois de levantada disse estas formáes palavras -
eu sou mandado levant.ar nesta Vila este Estandarte, e 
chr vivas a Patria, e a Religião, e portanto viva a Pn-
tria, a Religião, e a Paz, nisto mostrando tanto eonstrau-
g1mento e repugnancia que se fez repairavel ao povo, va-
lendo-me do termo Paz pela repugnancia que tinha em 
11ome'ar liberdade; e a Crôa da Caza da. Cam,ara a dei-
xei .intacta, c retirei-me para a Cidade; e p·roguntan-
do-me fogo o Coronel André se tinha abolido a Crôa, 
lhe disse que não por não ter achádo hum picão, do que 
não ficou elle saptisfeito, por não executar tudo c por 
tudo como me tinha determinádo . 

Para prova elo quanto eu abomináva esta infernal 
liberdade ofercsso, o pedir-me o ditto ÜÇ)ronel André 
dinheiro para defeza <lella, e eu lhe não dar, a macilen-
cia, e tristêza em que vivia de todos anunciádo o ultimo 
de meos dias, se a providencia brevemente não nos so-
corrêsse; mmca apartar de mim a insígnia da Ordem de 
Christo, trazendoa publicamente; mandarrne elle ordem ' 
para fazer ti'rar as Croas do meo amabelissimo Soberan-
no das barretinas do Regimento do meo Comando; e eu 
determinar que as tirassem, e as guardassem; e ja mais 
11inguem verme coro ba:rretina para não aperecêr sem as 
insígnias Reáes ;· e ouvindo soar hum.a apagáda noticia 
de estar o Bloqueio ern Pernambuco, . e não arrebent~~: 



ú projecto que me animáva. de o povo em massa se le ~ 
vantat· para 'reintegrarmos os direitos do nosso Sobti-
ranno; determiney ret:irarme para o meo Engenho; e 
apromptarme paira fugir para o Bloqueio com meo Ir-
mão asima ditto o Relo. Antonio Caetano do Rego Bar-
ros, e meo filho e levar commigo a bandeira do meo 
Reg!mento; fazendo o embarque no Porto da Ponta.ne-
gra, no cazo cte se verificar a estáda elo Bloqueio, e na fal -
ta. seguÜ' p.ara a Capitania do Ceará Grande, que S€' 

acháva sem corrupção; e est;ando dispedido de algumas 
pessoas da minha amizade para por em execução o me-0 
plano no · dia vinte e seis de Abril, no dia vinte e quatro 
<lerão os povos as mãos, e no dia vinte e sinco as nove 
horas da manhã nos restaUJremos; acrescendo mais paru 
mostrar a minha fidelidade o pedirme o ditto Coronel 
André de Albuquerque a minha Patente, oferecendo-me 
~ de Brigadeiro, lhe disse que a tinha perdido, e a que 
clle me ofereci.a_, eu a não queria; e dispois da restaura-
ção fiz levantar ar Croas da Caza da Camara desta. Ci-
dáde, a do Erario, e a da fonte d 'agoa de beber, que 
estavão abollidas, e com a maior saptisfação me empre-
~ei no exercício do meu posto, executando com a maif; 
prompta exatidão, todas as ordens que me forão diri-
gidas pelo Gover110 Intirinno. sem cuidar nos interesses 
particulares da IIfi.nha Caza; e dei para sustentação da 
~rópa, e do povo congregádo tres unicos Bois que tinha 
em pastos vizi.nhqs á esta Cidade ; e ofreci todo o gádo 
da minha fazenda pedra do Navio na ribeira do Putigi; 
no cázo de haver pereizão para sustentação da mesma 
~ente. Cidade do Natal 7 de Julho de 1817, 

J ociqnún J oze do R ego Bor1·os. 
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'RelaÇão dos factos aContecidos nesta Cidade desde 
CJ dia 28 de ·Março the o dia 25 de Abril . 

No dia 28 de Março af.1 8 do dia éntrou nesta Cida- ' 
de o Coronel André de Alhuquf!rgue lVIamnham, Com 
gde. exercito de gente armada, e declarou que vinha man-
dádo pelo Governo Provizorio já então estabellecido em 
Pernambuco, e onido ao da Parahiba ja tão · bem Esta-
bellecido, Conquistar esta Capitania, e que já havia dei-
xando prezo no Engenho de Belem o Illmo . Sr. Goveir-
nador J oze Ignacio Borges, onde se achava n.aquella óc-
c.azião; citiada esta Cidade, o povo vendo-se surprehen- _ 
dido, e falto de munição de gue'rra, e boca, para se de-
~ep.der cedêo a maior força. Eu que igualmente me vi 
surprehcnclido, e que só não podia rezistir fis o mesmo, 
o logo projectei a minha fuga para a Capitania do Seará; 
nesta mesma occazião aquelle maldito Coronel ()rdenou · 
que se achassem todos Officiaes Diplomaticos, Camara e 
Eclezíasticos no Real Herario desta Cidade, para se es-
tallar o Governo. Como de fa.cto nos ajuntamos todos na 
hora determinada, e chegando elle mandou abrir o Co-
fre real pelo Provedor, e Contar o dinheiro que nelle 
havia, e mandou que o mesmo P1rovedor tirasse a Conta 
do que elle devia ao ditto Cofre, pois que trazia dinheiro 
para saldalla; e que alem disto Contassem com 50 mil 
çruzados offerecidos por elle, e seus parentes, para de-
feza 0.a Patria; passado isto publicou que .elle ia decla-
rar as pessoas que havião de entrar naquelle Governo, 
sobre os quais todos os que a.lli estavão darião os seos 
votos e logo se nomeou assi, o Commandante da Tropa 
de Linha Antonio Germano Cavalcante, o Coronel . de 
Milícias Joaquim J ozé do Rego B·arros, o Rdo . Vigario 
Filiciano J ozé DO'rnellas, e o Capitão de Milícias Anto-
nio da Rocha Beze:rtra; e pergtmtando a todos os que alli 
se achavão, se estavão satisfeitos com as pessoas nomiadas 
.rrmi o Governo1 ou ~e tinbão que impugnar de a1~tu.1;: 



'.cielles, responderão todos a huma vós, que estaví'i o mníto 
satisfeitos, e Com esta resposta estallou o Governo, e 
mandou fazer o Termo em que todos assignarão. Eu 
que não pensei que fosse nomeado pa•ra Membro de tal 
Governo hum official Subalterno, logo que vi fallar no 
meo nome, determinei excuzar-me pedindo demissão al· 
legando molestias; porem vendo arrecuza que fcs o Rdo. 
Padre Manoel Pinto nomiaclo para Secreta:rio do Go-
Yerno por elle Coronel, e juntamente os mais illeitos, 
Callei-me, pensando que me daria a mim a mesma r e<:-
posta que deo aos outros, na qual lhes declarou bastante. 
mente irado que todo aquelle que se eximisse de servir a 
Patria seria reputado inimigo clella, e ficaria sujeito a 
todas as rigorozas penas que a nova r~ei estabellccia em 
simelhantes Cazos. 

Post.o isto sentei com todas as veras fugir para a Ca-
pitania do Seará G1rande, e ignorando o estado em que 
ella se achava, e vendo a Certeza que dava aquelle mal-

. dito Coronel de qu;e ella se teria já levantado, ou que 
breve o faria, visto que nella havião Partidistas, e Emis-
sarios escrevi a hum amigo no Assu' para me informar 
do Estado em que 1estava aquella Capitania, o qual me 
'I'espondeu o que G,onsta da Carta junta, e Como antes 
que me chegasse esta resposta, vi e conheci que todo o 
povo desta Cidade :qão mudava de fase, e que estava dis-
posto para fazerm0i'3 a felis restauração, Como de facto 
assim succedeo, un~-me Com elle, e disisti do primeiro 
intento; e igualme~'lte unindo-me ao Commanda.nte da 
Tropa de Linha Comonicando-lhe tudo quanto projectu-

. va aquelle furioso Coronel paira defeza da Patria, nas 
sessoes do Governo, em que elle Commandante não assii;. 
tia; Quanto tinha cFto a V. S . he pura verdade, o que 
jurarei aos Santos Evangelhos . Cidade do Natal 7 de 
Julho de 1817. 

A ntonio da Rocha Bezer1·a , 

• r 
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Defezá que faz para si o Vigario do Rio Gmndo do 
Norte, que na Tragedia reprezentada na sua Freguezia 
29 dias po'r seus grandes peccados fes a ridícula figura de 
.Adjunto ao Governo Provizorio. 

) 
Vendome obrigado, em razão dos acontecimentos que 

caracterizão a Epoca prezente, a expor na Respeitavel 
Prezença dos Magistrados de S. Magestacle qual tein sido 
a minha conducta em coalizão tão melindrosa, devo fa-
zerlha conhecer p~lo Lado físico, e ·moral ; e mostrar~ 
lhes que athe ao prezente a Religião, a ho1n·a, e a fi- · 
delidade .ao Nosso Augustissüilo Soberano tem dirigido 
todas as minhas acçoens. Esta Freguezia toda he tes~ 

temunha da minha exactidão em cumprir e desempenhar 
os Sagrados deveres, a que sou obrigado como Christã.o, 
Como Vassallo e como Pastor. 

Como porem ·na infelis epocha em que os mais in-
gratos de todos os homens; calcando. aos pes os mais 
Santos deveres, fantaziarão na sua depravada imagina-
ção ]Jum Governo ana'rchico, irregular, e anoma1o, con-
tra todas as formas, e contra o direito das gentes, eu 
obrigado pela força e pela violencia, fui hum elos que 
o malvado e facciozo Andre ele Albuquerque Ma:ranham 
nn.ido com os seus Parentes, a frente elas Tropas, que 
estaviio confiadas .ao seu Comando no Augusto Nome de 
S . Magestade para clefeza desta Capitania, nomeou 
membro do tal Governo anarchico, ameaçando Logo com 
a perda da vida, e bens aos que não anuíssem aos seus ca-
prixoR; não tive outro remedio, mais que curvar o pes-
coço debaixo do seu tiranico e .aleivoso jugo, e ceder a 
violencia, esperando conjunctura mais felis, em que pu-~ 
dessemos aeclamaJr o Nosso Augustissimo Soberano, e · 
da1·mos as prov.as mais evidentes da nossa fidelidade ao 
mesmo Real Senhor, Eu passo a narrar em poucas pa-
lavras como acconteceu este facto. 

Em consequencia do infa.usto successo de Pernam-
ln1c-0 passou V, S , ª a dar as mais p romptas provichm-
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das para defeza J esla Capitania., e }11'ezervala íutacta da 
corrupção e do crime que ja havia Lavrado pela P.a· 
rahiba. o- Co:ronel Andre de Albuquerque (cujo no-
me nos horrorisa) estava nas fronteiras postado com o 
Regimento e mais Tropas confiadas ao seu Comando, 
protestando sempre a nuliO'r fidelidade amor e adhezão n 
S. Magestade, e de tal modo soube encobrir o seu de-
pravado Machiavelismo, que V. S." Pessoalmente partia 
desta Cidade no dia 23 de Março para Goianinha con-· 
ferenciar com o ditto Coronel e prescrever-lhe os meio~ 
de defeza . 

No' dia 26 do ditto mes recebemos a infausta noti-
cia de que este traidor com a mais negra traiçã.o tinha 
surprehendido a V. S. • no Engenho Belem na ma.d ru-
gada do dia 26 ; noticia que nos encheu d.e hO'rror e da, 
maior consternação, mandando o ditto Coronel chamar a 
sua presenç,a o Comandante da guarnição desta Cidadfl 
Antonio German9 Cavalcante, e o Coronel do Regimen-
to :Miliciano Joaquim José do Rego Ba1'ros, os quaes 
voltarão com o E'adre Manoel Pinto de Castro para so-
cegarem o Povo. O terror então se espalliou por esta.. 
Cidade e no dia 1>eguinte, sem have'r tempo de se cuidar 
nos meios de dej:eza, se aprezentou o traidor e facioso 
Andre de Albuq,uerque diante desta Cida.de com a sua 
tropa, e entrou por ella dentro ao som das Lagrirn . .as dc<1 
seus habitantes, athe o La:rgo entre o Palacio e :M:atris, 
onde estando eu no Confessionarió me mandou chamar a 
grandes voses, ei as primeiras palavras que me disse 
forão. Viva a Patria viva ~ :ri.ossa Religião com hum 
bacamarte nas iµaons apontado para mim. Respondi-
lhe Deus assim p p·e'rmitio, faça-se a sua Divina vonta-
de. · •·· "- ·. ~;i"jl 

No dia 29 fui chamado com todos os mais a sua 
presern;a na CazfL da Provedoria da Real Fazenda, on.de 
o traidor, depois de colorar enfaticamente a sua execran· 
da e abominave} traição, com grande Prll;Smo e espa.nto 
meu entre os outros me nomeou membro do Governo cha-
mado Provizoriq e desculpando me eu ser o tal cargo 
incompatível c.Oifl o meu Ministerio, com o meu caracter, 
com as minhas funcçoens, e com as minha& inveterfl,dM 
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inférmidades, respondeu o traidor por estas formais pá-
lavras -Todo aquelle que recuzar aeeitar posto em :-;cr-
viço da Patr.i,a he reputado traidor e como tal punido 
com pena ultima -Cedendo a violencia deste malvad.o, 
rccolhime a Oaza por hum beco cuberto - ele confuúí.o, e 
de vergonha, rezoluto a la·rgar a Freguezia e fugir da 
presença de tal impio. 

Apenas me achei só , abri os cfü1ues a minha magoa, 
e huma torrente de Lagrimas me banhou as faces, consi-
derando que este mesmo Povo, que me era confiado, . e 
aquem dei semp·re o exemplo no cumprimento do;:; seu» 
deveres, me contemplasse no numero dos facciosos, e ne.::;-
tes sentimentos rezolvi fugir e apartarme desta Cidade 
theatro ela minha amargura. Poi· outra parte Lem-
lJravame que deixava os meus amados Freguezes desam~ 
parados, expostos e entregues nas maons da sua afflic-. 
<;ão, naquelle mesmo tempo em que mais precizaviio 
dos meus conselhos e ela minha assistencia em tanta ca-
famiclade. Lembravame que o hom Pastor deve dar a 
fina viclia pelas suas ovelhas; e i:ndecizo ,;obre o que devia 
Tezolver, fluctuava entre a dor da minha Alma, e o amor 
elos meus amados Parochianos . 

Co1nbatic10 destes differentes assaltos , quando no dia 
2 de Abril vem a minha Caza o Oapitam de Ordenanças 
Jose Alexandre Gomes, e corno conhecia muito bem os 
meu-s sentimentos, me communicou que estava juramen-
tado com o Capitam Francisco Felipe, o Alferes Antonio 
Jose JJeite e mais outros convidi8,dos por ~lles , para na 
primeira occazião executa:rem a grande e heroica empre-
za da fe1is Réstauração desta Capitania a posse antiga 
e Domínio de S . M:agestade. 

Eu não so aprovei o seu projecto mas ainda mesmo 
me offereci a cooperar para tudo quanto fosse a hem 
do Real servisse, e da:1· todos os a.visos necessarios para 
obrarmos ele concerto. ' 

lVIuitas vezes em miuha Oaza conferenciamos junto~ , 
e lhes dava a saber os projectos elo Governo ana.rchico 
para melhor se saberem dirigir em tão melindrosa coa-
lizão. 

C'.<,mtinuei assistir as secçoens,. não como uzurpador 
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lia jurisdicção d 'ElRei meu Senhor, mas c;oruo fi el S1·r-
vidor do meu Bemfeitor e Fidelissimo Sobernno. 

lVInclei o projecto ele salüt· desta Freguezin, no de fi-
car nella, afim de animar occultamenle os rne.us Paro-
düanos a tiío Santa empreza , e ate m.esmo (seja.me T.ii-
c:ito dizer em minha defeza) no Coufessionario os cxhor· 
tava aos Pais e .Maens de familia a serem sempre fieis 
a.o seu Rei, e cump'rir cxactamente os seus deveres, e nas 
Missas Conveutuaes ·lhes fazia rezar huma Salve R.ainha 
por tenção para a qual eu 'aplicava pelo meu Soberano. 
Por testemunhas invoco todos elles, e aos mesmos hon-
rados Vassnllos, aquem tantas vezes animei a acabar de 
hnma vez esta empreza, e enxugar as nossas Lagrimas. 
Amanheceu emfim o faustissimo dia 25 de Abril em 
que se extinguio o malvado systema da anarquia, accla-
mandose entre os mais vivos transportes da nossa ale-
gria o Adoravel e Augusto Nome de Sua Magestade, e 
os seus inalienaveis Direitos. 

Instalouse no 1mesmo dia o Governo Interino, e foi 
continuando a.thr o fel is r egTcsso éle V. S." para a sua 
Capitania. 

Eis aqui, Illmo. Senhor Governador, a verdade pu-
ra de todos estes fa,tctos. 'roda esta Cidade sabe 4nal tem 
sido a minha condncta: huma conscieucia pura. e sem 
mancha tem sid o atl~e o prezente o meu Norte: tenho 
desempenhado os meus deveres, e não acho cou:~a alguma. 
em que possa arguir e reprchend.erme a mim mesmo_. V . 
S. ª como Digno lteprezentante do Nosso Augustíssimo 
Monarca se digne attendcr a estas 'l'azoens nascidas da 
verdade e da inocencia, que expoem hum Velho de Ses-
senta annos, esperando com confiança que V. S. ª as 
julgara com a justiça e clemencia, que com grande gloria 
nossa divizamos ir~nata no Coraçam de V. S . "· 

O Vigario Fel·iciaino Joze Dorn elkw. 



llfl1 episodio da historia áa leevolução de 
1817, na provincia de Pernambuco, 
passado entre os pr€!;:,os d1Esfr::do nc 
· cadêa da J3aJtia. 

Sufocada a revolução do anno da c1csgraça de 1817 
nEt provincia de P eruambuco, pel!). entrada da tropa do 
Marechal de Campo Cogominho (1) ; principiarão as pri-
zões na.s pessoas dos mais ou menos implicados na quella 
Revolução, os quaes erão mandados para a Bahia, onde 
o Conde d' Arcos Capitão Gene'ral d 'aquella província 
havia por ordem Regia, installado um a Com . Militar 
para os julgar. ( 2) · 

No entanto chegou a Pernambuco o General J;,uiz · 
do Rego Barreto, com ordem de faze'r suspender a- com-
missão da Bahia; e installar elle mesmo aquelle Tribu-
nal em P ernambuco, o que foi levado a effeito logo de-
poiS do desembarque do General: o 1 . º que compareceu, e 
fol executado, foi o mui estimavel 1. º t enente d' Arti-
ll~aria Antonio H enriques Rebello . Alguns dias depois 

(I) ou antes, pela tra ição d'alguns Pernambucanos 
degenerados. 

(2) Effectivamente forão julgados 6, o padre José 
Ignacio Rdma. este foi logo mesmo antes de chegar a or-
dem Regia, Domingos Jozé Martins, padre i\liguel Joa-
quim d'Almeida e Castro, José Luiz de Mendonça, o De.ão 
da Sé padre Bernardo Luiz Ferreira e o Dez·embargador 
Caldas; estes dous ultimos forão recomrfiendados a pieda_ 
ç!Q do Rey, e os outros 4 executados._ 



:foi uma turma de 3, o padre P edro 'l'enorio, '1ig•ario d<! 
Itamaracá, e os dous capitães d 'Artilharia Domingos. 
Theotonio Jorge e Jozé de Barros Lima, denomin.ado 
IJeã-0 coroado; os qnaes forão julgados e executados. 

Não tardou muito que outra turma · comparecesse 
pBrante o 'l'ribunal , composta de 3, o coronel Amaro Go-
mes Coutinho, o tenente coronel Prancisco José da Sil-
veira e o capitão José P er egrino Pereira ·de Carvalho ; 
itern estes tiver~tm ~l mesma sorte que os antecedentes . 
Seguio-se a terceira turma, item de 3 indivíduos, que 
erão, o padre Ant-Onio P ereira d' Albuquerque do Angico-
t orto,o capitão Ignacio Leopoldo d' Albuquerque Mara-
nhan, e o Advogado :Monteiro da França ; este ult.imo 
foi recommendado a piedade do Rey; os outros dous sof-
frerão a p ena de morte . Todos os corpos d 'estes mar-
tyres, decepadas as mãos, e as cab~as , foram a1•rastados 
a cauda de cavalos. 

Nesta gloriosa taréfa caminhav.a o General Luiz do 
1{,ego Barreto, ( 3) 

1 
eis que do Rio de Janeiro é decre-

tada, e enviada a Ii'ernambuco uma alçada composta de 
5 Dezembargadores, e presidida por um Membro do Dez-
em bargo elo Paço, Bernardo 'l'eixeira para proceder a 
uma Devaça Geral que comprehendesse .as cinco Pro-
vincias, em que a Rr volução tivera accesso; .suspendendo, 
no entretanto, a cop1missão Militar ( 4) . Princip!on en-
tão esse processo mc

1
mstruozo, o qual levou até o an.no de 

18~8 , quando fo~ esr:ndi~a a rede ele Bernm·do_ Tei~eiT~, 
CUJaS malhas erao tao nnudas que arrastou, nao so p.e1-
xe grande corno peiquenos, dos quaes alguns de menos 
polpa e nenhum valor forão soltos, sendo transportados 

(3 ) O Conde d' Arcos estabeieceu a raiz 3, (5 ) Luiz 
do Rêgo levou ao quadrado 9 e se não chega · a Ale.ada 
creio que levaria ao cubo, e, quiça a quinta potencia ~ 

( 4) Talvez para coiza peior, pe la mocidade e metho-
do systhematico de rnartyrio . 

. (5) contei só 3 por ser o julgamento efeito ct·a Pro-
vizão Regia de tantos d'Abril de mil oito centos e deze_ 
cete, quantQ porém ~· padre Roma este acto, ou antes as_ 
sassinato, fo i feito por conta, risco e devoção do conde 
d'Arcós. . 



o~ inais todos a cidade da Bahia e lançados nà cadê·a 
d 'aquella cidade. 

O dezembarque foi um verdadeiro espectaculo par.a 
r. gente da cidade que corria ao porto, a vêr os prezos 
d 'Estado de Pernambuco aos quaes apelidarão por es-
earneo, de Pafriotas, outros esperavão nas ruas por onde 
dcvião . transitar, out.ros nas janellas, nas calçadas e nos 
telhados. Aqui er.a um insulto, ali um escarneo . . . este 
que esCl'eve recebeo uma forte cuspinhada d 'um moço 
P.liás hem parecido e de gravata limpa, quando subia 
em gargalheira, a ladeira da Preguiça, cuja marcha era 
tanto mais penosa, quanto era de mister guardarmos as 
distaJicias iguaes, sob pena de serem uns sufocados pe" 
los outros! Ainda me lembro ,que no meu libarnbo, era eu 
o a.ntepenultimo, sendo o penultimo o falecido Manoel 
Caetano d'Almeida e Albuquerque e ultimo o_ item fa-
lecido coronel Luiz Francisco Cavalcante d' Albuquer-
que que levava a guiza de crachá, o cadeado que pren-
dia a t.odos. Entramos emfim a c.adêa. Aqui prin-
cipiarão os- horrores. Figl1re-se uma prizão dos tempos 
barharos, as p·aredes enfumaçadas, e sem reboco, um 
pavimento juncado d 'uma crosta pegajoza; a luz dubia 
cfa candêa, d 'onde · exalava o fi;imo d'azeite ele peixe; a 
exalação de centenas de corpos que se não lavavão, tudo 
isto unido ao · amonip,co cheiro das cloacas; a vóz vibran-
te, e cnphatica do sóta-carcereiro, que pe'rguntava e re-
petia, ao escripturario, de cada um dos prezos, o nome, 
pronome, idade, naturalidade e a profissão· que exer-
cera .... tudo isto só pode conseber quem prezenciou es-
ta horrivel scena. 

'J'erminada esta tarefa que levou até quasi o ama-
1;hecer forão os presos separados, e mandados, uns para 
uma grande sala chamada do Orato·rio, outros para a sal-
la grande, os de niaior polpa para diferentes segredos; o 
resto . para a Enxovia onde os esperavão outros prezos 
d'Estado, e de Justiça, que erão. outros tantos espectros. 
Os que forão para as sallas, . forão os menos barbaramen-
te tratados. Os dos segredos forão além do martyrió, 
saf.1uea.dos, e roubados . Eira um plano de especulacão 
.f]P carcereiro (o celebre Correia, denominado -mfro~ 
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grandes) porquanto, pondo o prezo ,nu , no segredo, af'iúL 
de no <lesespeTo não ter meios de se enforcar com 
us roupas; fica vão estas a disposição ele serem vizitadns 
e corridas, e de .orclinario erão achnclas, entre alguma 
dobra, dinheiro, joias e relogios. Ao Dezembargador An-
tonio Carlos foi-lhe roubado, pelo carcereiro, alem do 
seo relogio de ouro, cento e doze peças de 6 :400 rs. ( va-
lor na quella epoca ) e um anel de brilhantes (6). Ao 
follecido Gervazio Pires Feneira, forão sequestradas. 
p (!lo mãos grandes, duzentas meias dobras e assim de on-
tl'Os de menos vulto. 

Quanto aos que tiverão a sórte da Bnxovia, estes fo-
riío metidos em grilhões. 

Mas como erão mais os prezos do que aquelles ins-
trumentos ele suplicio, a malvadeza elo carcereiro provi -
<lenciou esta falta, mandando que em cada pár de ma-
chos fossem metidos dous prezas (7 ) . Outro genero de 
especulação do carceireiro, que fazia til'>i.r. os ferros e su-
bir para uma das sallas de cima ao individuo que lhe 
dava, ou prometir , por intermedio de seo procurador; 
um.a somma estipulada, segundo a importan:cia da pes-
sôa em questão ( ~ ) , As mesmas transações erão feito s 
com aquelles dos prezos que querião communicar com o 
seo ·Procurador. Este falava ao carcereiro ou a seu só ta 
(o famigerado C1.1stro ( 9), precedendo uma e.arta d' em-

(6) Quando fomos sóltos em mii oitocentos e vinte 
e um, e que o m~os grandes nos pediu Graca -ninguem 
o obrigou a restituir os furtos menos porein o Dezembar-
gacfjor Antonio C~rlos que tudo dispensou menos o seo 
anél e relogio. 

(7) Era tal a malvadeza d'aquelles carrascos que 
obr'igavão a dous ind ivíduos, meterem ambos a perna dL 

· reita, no macho designado de maneirã que quando um 
avançava o outro recuava, 

(8) Este, qt,ie escreve deveu a fracLura de se.us gri-
lhões o a sua ·ascenção a uma elas sallas de cima, 'a cin-
co peças· d'ouro; "Farpados restos do traquete rôto ." 

(9) - Este CBfstro, homem matreiro · e hypocrita, que 
como o morcêgo, mordia e assoprava, conLentava,-se com 
as . lamhujens do carcereiro e com· alguns pequenos benes~ 
ses, que _recebia dos prezos, além de certas traficancias 
pom os guardi'ões das grades da Enxovia; pôde no fim· 
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penho que d 'ordinario se achava semp1·e no serralha do 
carcer eiro. Então firmava-se o contracto e quebrava-se a 
incomrúunicabilidade em que se acha vão todos os: pre:i:os. 

N 'este estado viviam, on antes vegeta vão m; pruzos 
de :Pernambuco, na cadêa da Bahia, sem poderem des-
cobrir a sorte que os aguardava, ignorantes do estado de 
suas respectivas ·familias , ouvindo todos os dias uma no-
ticia aterradôra, um dito verdadeiro ou falso de Bei·-
nardo 'l'eixcira. Esta situação era agravada p elos dia-
rios , e continuas insultos, e sM·casmos do carcereiro, do 
seu sóta e até do seo p'roprio filho ( 9a) joven de 17 an-
nos dJuma fisionomia sympathica, e que entã.o estudava 
as humanidades, divertia-se em vizitar os segr edos e en-
eher de ba.ldões os pobres prêzos ahi r ecluzos . M:r.s nada 
era dezesperante como a comida diaria que se nos dava , 
sob a im;pecção do carcer eiro . O estado assignava p ara 
sustento dos prezos d 'Estado, uma diaria de 400 rs . 
i:!:\ta quantia multiplicada pelo numero de prezos dava em 
resultado, em cada mez somma acima de 6 contos de 
reis, quantia que o carcereiro que era encarregado ela 
mantença de suas victimas n ão empregava para o fim tle-
signado, . n em a metade . Um pão ele vintem para al-
moço; ao meio dia dentro d 'um prato de barro, que por 
muito uzo tinha a côr n egra , dous punhados de fal'inha 
ordinariamente de tulha humedecida com agoa, coroadoi; 
eom trez polegadas quadradas de carne seca (dita do 

d'alguns anuos realizar uus 8: 000$000 rs. em prata, ri 
embarcou com os despojos da humanid ade (em 1823) , par<1 
a cidade do Porto, sua patri a, mas ao entrar a Barra per-
deu-se o navfo, indo ell e para o fundo do mar, com o.;; 
8. 000$000 de rs. com tan ta baixeza adqueridos. 

(9a ) Este moç,o que passava por bom estudan te, foi 
n}ais tarde para Coimbra, oncl'C foi formado em Medicina , 
não sei se ainda existe: mas no cazo d' afirmativa serú hoj e 
menos cruel que então . Na epoca de que falamos, fur-
tava as chaves dos segrêdos e com seos amigos, abria a 
primeiea porta e e.ntre a geade do interior punha-se a 
descompôt· os prezas. 

Entre as victimas do seu passatempo, lembra-me o 
uosso estimavel Filippe Lopes Neto, e o venerando coro-

11cl Coelho, conhecido por carapeba, Lio do nosso arn ign 
t·~ rapeb a , que herda.i·a o np pellido, 



Ceará) ou de vaca mul(uiada, eis a pitauça para cada um 
dos mizeros (10). Julgue-se da despeza -que fazia n 
carcereiro e o quanto lhe ficava em beneficio, e .não ob:;-
tante quazi todos os mezes requeria indemnização de pre-
juízos. Mais tarde lá para fins de 1818 (11) erão pra-
tos brancos cogulados uns de um pi'riío visgozo, outros de 
-carne de- vaca mal cozida e cheia de ossos. Esta appa,-
rente milhora (se havia) em nada prejudicava os inte-
resses do carcereiro. 

Por esta epoca alguns dos prezos, como o Deu~mbar
gador Antonio Carlos, Morgado do Cabo, :Blrtmcisco J o-
s{ Martins, Padre Fr. Joaquim do Amor Divino Cane-
ca, e mais outros recebião furtivamente alguns soccor-
ros d 'uma alma benefica, recolhida d 'um Convento de 
Freiras da cidade da Bahia, D . Candída de nome e <k 
espírito, que quizera, se podera, acodir a todos quanto~ 
sofri.ão, mas não cabendo isto em suas posses limit,ava-se 
a certos previlegiados continuando os outr.os nas mes-
mas privações. Em consequencia continua vão. os 1reque-
1•imentos de queii:a dos Prezos contra o carcereiro escrip-

1 -
tos pelo Dezembargador Antonio Carlos, João Antonio 
Roiz de Carvalhp e Augusto Xavie'r de Carvalho, os 
quaes nenhum rei,mltado obtinhão; por quanto dependen-
do das informaçqes que colhião os seus ajudantes d 'O'l'-
dens aos quaes o Conde confiava esta tarefa; estes (12 ) 

(tO ) Se algl\em não queria comer; ou se queixava, 
sofria os insultos, do carcereiro ameaçando-o com o ca-
labr.ote, o que chegou a por em execução umas duas veze·s 
no Alferes Caninirna, e mais outros de que agora me não 
lembra. Ainda com dor me recordo do insulto do carce-
reiro feito ao respeitavel padre Jacome, vigario de S. Pe-
dro Goncalves do Recife : um dia por este não querer co-
mer, o sicario Ü\es evolucões fez com o chicote que fez 
saltar os oculos do venerando Padre . 

( 1-1 ) Por ter sabido d' alguns requel'imentos de quei-
xa que por via cfa Enxovia, os prezos havião dirigid-0 ao 
conde de Palma, que succecler·a ao conde d'Arcos que se 
mandava informar pelos seus ajudantes d.' ordens, que 
sempre informavão a fav or cio cucereiro de quem rece-
hi5:o prcRentes. 

('12) Entre os cinco ou quatro ajudantes d'ordens do 
conde, que fig·uritvão nesta farça lembra-me o BrigarJeiro 
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manconmmnados com o ca.rcereiro, informavão qu<>, oquef' 
les requerimentos partião dos prezas d 'Estado da En- · 
xovia, l[Uasi todos negros e alguns esc·ravos. O despa-
cho era o desprezo dos requerimentos. Era nma tei" 
.ma a 'tual. deveria cançar, se os prezas em r equererem; 
se o conde em desprezar as petições. Nesta luta conti-
1rnavão os prezas quando a providencia fez CJ ne che-
gasse, nomeado, do R,io de Janeiro, Ajudante d'01·dens 
do Capitão General da Bahia, o Major do Estado Maior 
do Exercito, Ignacio Gabriel Monteiro de Barros, filho 
elo f[Ue . depois foi Visconde ele Co:ngonbas ue Campos, 
joven. honesto e circmnspecto, ainda virgem no manejo 
ela perverciclade, a quem alguns amigos dos prezas (eu- · 
tre outros o falecido Ba.rata) prevenirão elo estado em 
4ue se achavão os prezos, ela má fé ele, seus collegas 
promptos a desviarem a verdade exigida pelo Conde; e 
lhe pedirão que tomasse o negocio debaixo ele sua pro-
tccção, a fim de cortar aquelle 11ó gordiu. O joven mi-
litar com a sua natural bondade p'rometeu ele levar O ' 

iiegocio a.o cabo. E com effeito um dia, a hora do j:m-
tar e quando entrava nas prizões a monstruoza comida 
recebêo o Major um r equ erimento, o qual aprezenton lo-
go <W conde, que lh e disse -Não faça cazo visto rtne é 
ob'l'a de certos negros da Enxov.ia, aos quaes, se conti--
1rnarem mando-os urn d.ia metei: a ferros com ·probihiçiío 
de chegarem as grades. :Mas Snr. atalhou o Major, 
consta.me C[Ue este papel vem d 'um elos Dezembargaclores · 
ali i)'rêzos. Ah! diz o conde, você é elos que não creem 
sw1 vêr , e apalpar ? Pois be111 vá, clezeugana1·-se po1· si 
mesmo . O major não esperou l[ lle o · conde lhe repe-
tisse segunda vêz a ordem e partia immecliatamente · 
para a cadêa. A esta hora os prezos, ( 13 ) ou por ins-
tincto, on por inspira.çã.o, sabendo do que se passava, fú-
ra a respeito crelles, suspenderão a comida on antes niu-
guem n 'ella tocou . No entanto entrara o Ajudante 

Eoncaolliara e o · M::ijor Joaquim .. . .. i\a.buco d'Arau,j'.o 
filho do Conselheiro Dezembarg-ador do Paço, Nab\JCO, 
que foi mais Lard'C Barão de Itapuam ._ · 

(-13 ) Nunca pude descobrir como e por úncle aqüella 
noticia pouclc penetrar aq ue l la hora na. caçlêa.. 
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'c1°'ordens na sa1la do carcereiro, onde· este se achava pre-
»i.dindo· uma lauta meza reqolll1a ele convivas , em cu;jo 
numero achava-se um elos nossos companheiros (14) . 
Aqui se estabelece nm. dialogo, como se segue entl·e o Aju-
dante e o carcereiro, .com é1S inici.aes · A . e C . A. Vc-
n ho da parte- de S. E xa. o Snl'. General examinar a 
comida elos prezos c1 'Estado. C. Os Prezos d 'Estado não 
passão peior do LlUe eu, como V. S. ª vê nes ta rne7..<1. 
Quazi todos os eo1legas de V. S." tem recebido ele S. 
Bx . • a mesma commissão e todos desenganados voltão 
flrrependidos ele ter em cá vindo, para prova aqui está um 
dos prezos cl 'Es ta(] o que melhor informará a V. S. • Di-
ga Snr. Doutor. O nosso collega porém fraco , como era, 
não trepidou em sancionar a impostura do carcereiro, e 
cl isse. -Sim Sen:r. , nós não passamos mal!! O carce-
reiro continuou: Snr. Ajudante d' ordens. Tudo isto par-
te da Enxovia onde conservo os pretos escravos, para, se 
não confimdirem com os outros de mais consideração nas 
sallas d'e cima. cp Major havia desacoroçoado quando 
ouvira aquellas p

1
alavras do Doutor. . . . mas attenden-

do a aquelle estribilho, tantas vezes repetidó de negros 
da Enxovia, teve receio d'algum embuste e continnon. 
A. · Não obstante que'ro f.alar aos prezos. Q. Snr. Ma-
jor os prezos estã,o todos mal vistidos, e algmrn em an-
drajos (porque n~o é da minha incumbencia dar-lhes 
roupa) e como ho111ens bem educados, terão ele certo ver-
gonha de, em tal estado aprezentarem-se a V. S. ª A . 
Razão de mais pi.tra que se veja e enforme a S. Ex. 
afim de fazer ren,rndíar esta falta de vestuario. 

O. Snr. M31jor . Por não querer offender a sus-
ceptibilidade de V. S. ª furtava-me a dizer-lhe que sen-
do os prezos cl'Ejstado da Jurisdição d' Alçada que os 

(14 ) Era o nosso companheiro de saudosa memori a 
Vicente Peixoto (d, ito dos Guimarães ) que pelo seu presti-
mo de curar mere,ceu as boas graças do carcereiro qu e o 
arvorou om Medico do seo serralho do Urubu, onde du-
rante 'as noites, cqm elle; ia e tinha portanto a. vantagem 
de passeiar a cidade, além de outros previlegios, i.zen-
ç:.ões e communid31des . D'aqu i a fi;:aqueza de dizer -Nó~ 
não passarµos mal , · 



foíb. em ii1communicabilic1ade somente po1· ordem do 
I>rezidente da mesma é c1ue posso franquear as portas -
das prizões . A. Snr. Correia ordeno-o da pa:rte do Snr. 
Conde Governador Capitão General que me deixe falar 
aos prezos, aconselho-o que mande abrir as portas, do con-
trario chamo a Guarda e mando-o faser companhia aos 
prezos. O carcereiro que quizera tudo soffrer menos o as-
sociar-se aos prezos d 'Estado chamou o seu sóta e mandou 
abrir a salla Grande. Ao entra:r n 'aquella salla, o major 
ficou horrorisado vendo aquelles g,rupos de 5 e 6 ho-
mens distinctos, assentados no chão, tendo sobre estei-
ras 011 bancos, (15) um prato de pirão, e outro de car-
ne, sem mais nada. Levantarão-se todos, e um dos pre-
zos, o falecido Joaquim Manoel Carneiro da Cunha, 
sem pedir a palavra, nem fazer o menor exordio soltou 
a lingoa (da qual sempre prodigamente uzava, com ra- , 
zão -ou sem ella) e dirigio uma forte catilinariã ao car-
cereiro que o excorchou. 

Neste interim, este que escreve ouvindo fortes pan-
cadas na porta d'um dos segredos (era o Dezemba;rgador 
Antonio Carios, aos coices contra a porta), disse ao Ma-
jor, Snr. está alli batendo o Dezembargador Antonio 
Carlos ÇIUC quer falrur a V. s. a ' 

Aberta a porta do segredo, um novo orador apare-
ceu que eoni a sua proverbial eloquencia fez a historia 
dos nossos sofrimentos, sem esquecer o bloqueio elo car-
cereiro par.a evitar que a verdade chegasse a presença do 
Conde. 

Terminado o sermão, o qual fôra todo intercalado 
de chochas reflexões d'algum sacrista, o Major que em 
todo o tempo, que durou aquella scena, nada disse, nada 
pergmitou, fez uma pequena saudação, mandou fechar 
a porta, e se partio a dar conta da sua commissão ao 
conde, que admirado disse -Os que governão são sem· 
pre enganados e mal servidos. (16) N'esse mesmo dia o 

( 15) De cerLo Lcmpo em diarite, os prezos poderão 
mandar fazer bancos de 9 palmos de longo, e nada mil-is. 
de 3 de larg·ura, que lhes ser.vião de cama, de meza para 
jantai", e'Screver, e mesmo jogar. 

(16 ) Ora rnor.rey. 9 .. Nevesj ~.em tard~ yeiq Q_ Sn.r.i.. 

• 



conde te'rminon por fazer-nos melhorar de comida, tüas 
como ~ A.quem confiar esta ardua tarefa ? E' o <'1ue vamos 
cxpl icar no paragt apho seguinte. No anno de 1815 , ou 
J 6, t:>. João VI, te11do sci.encia de qu e um a Esquadrn 
Jng'lcsfl , que navegava nos mares do Brazil, pretendia 
l ança1· ancor a uo porto da Bahia, p ara refrescar e re-
parar algun1as p eqnena s avarias , escreve1·a ao Capitão 
General d 'aqnell a Capitania ordenando-lhe que por to-
dos os meios a seo alcance, fi zesse que não só os chefes. 
como totla a offieialidacle da Esquadra fossem hospeda-
dos ,. obsequiados e saptisfeitos em tudo, e por tudo. o 
Capitão General (cuido qu e era eu tão o mesmo Conéh' 
cl 'Areos ) nã.o sei por qne principio se l embrou de encarrt'-
gar esta tarefa a um capitão do Regimento d'Arblbaria 
,1 ' a~1u ella cidade, de nome :B' . de Boaventura Ferraz, o 
<1u~l se houve com tanta. p ericia, e delicadeza, que não só 
mereceu os elogios elo conde, como de toda a officialidàcl c 
d' Armada, <[Ue ao r etirar-se consagrou , no P erioclico 
cl 'entiío, um artigo el e r econhecimento as manei.ras ca-
valei'ras com que, 1com ella se portar a o Snr. capitão 
P . de Boaventura Ferraz. (17 ) . 

Conde a saber cl' esta tri s te verdade. Pol'quc não de.;; -
coofial' e ll e ela rúpefi~\ão de La11tos r equ erimentos tão bem 
lan çado~, tão brrn pscriptos? Podião aquellas peças sei: 
oJJI·a dr negTos e negros ea ptivos? EsLas palavl'as do .Con-
de me fo rão r eve lapas, ou au Les confirmadas, pelo rn cs:-
mo ~ ! aj or Ajudante d ' ordens, então Brigadeiro em 1841 , 
es tando eu com elle; em casa el e seu Pay, o viscon:cle de 
<:ongonh as, então muito nos fez rir a r ecordação desta 
scena, el a qual tínhamos sido ambos actores : este General, 
de saudoza memol'ia, era sogr'o do Dr. João Manoel ·Pc-
r eica ela Rilva, que com sua Espoza, sabem ainda hoj e, 

' J1 0 M<i1: as cinza:s do illustre finado . · 
( 17 ) Es te he o mesmo ·que mais tal'el e, em 18 ~16 , Lômou 

parle na Flebelião da Bahia (da sabinada ) e que tend n 
por .isto r espondido a. um eonselho de guerra, teve a 
pena de moi·te . Reine tido 110 cmtanto para a ilha de Fer..: 
nando, finou sob os auspicias do Snr. Hego Barros, entã o 
Prezidente de Pernambuco, r etido na for taleza do Brum 
a titulo de doente qnde foi. visitado, obsequiado e mim o_ 
zeado, por · todos os Pernambucanos qu e Linhão estado 
pi·1~z o s un JJahia; os quaes Lodos a riorf ia J.H·ocurnvão ad.o.~ 



Na epoc'a da nOS/'la historia, quando o conde âe 
Palma ruminava sobre a quem encarregaria a commis-
são ele dar a comida aos prezos c1 'Estado, alguem lern-
hrarà o capitão Boaventura corno a pessôa mais azada 
r}ara aquella tarefa. . Em conse(1uencia foi chamado o 
dito ,capitão <p:ie gostosamente aceitou a commissao ; pe-
clindo apenas um mez para se preparar e prover-se dos 
ncccssarios utcncilios elo meza . · 

Poucos dias depois escreveu o capitão não sei por 
in termedio de quem, aos prczos, o bi.lhete seguinte : 

l~'ui encaJTegado pelo Exmo. ·snr . Gelieral de man-
dar preparar e distribuir, pelos Sn rs . prezos d 'Estado 
de Pernambuco a comida d ia ria. Commissão que acei-
tei com tnnta maior vontade rtuanto era o desejo de. en-
trar com o meu contingente, a minorar-lhe os sofri-
111entos. Para facilitar p ois a clestr ibui~ã o qucirão os 
8.nrs. divicurem-se cm clnsscs e me enviem uma lista com 
as necessarias declarações . 

Este hilhete p;:i,ssou de mão em mão até que che-
gou ao dominio elos Snrs. Cavalcautis, que não .sabendo 
dar O· verdadei'ro valor a pa1av1:a ___:_ classes -que vinha 
no pnpcl, convocarão cm conselho, o Morgado do Cabo, 
o vigario Jacome, (18) parentes ou afins elos mesmo~, 
prezidiclo pelo Dezcmb,argador Antonio Carlos. · Neste 
Areopago, depois de .recolhidos os votos sobre a mate-
ria que foi r enhidarnente descutida, resolveu-se que a pa-
lavra - Clnsse - equivalia a Jerarchia (19). 

çar-lhe as magoas; assim como clle o havia feito quando 
fôra destribuidor da comida, na caclêa da Bahia . 

(18 ) .J á se tinha esc1uecido do chicoLe cio carcereiro 
qnc lhe fize ra saltar os oculos . 

. (.19 ) A guisa das eôrtes de Lamego -Clero Nobreza e 
_Povol 

CLista ·a crêr que hom ens Martyres pela mesma cauza; 
prezos nos mesmos_ ferros; i:Jivellados pela mesma rasou-
ra :, todos réos d'a!La traição, ou de lcza Magestade de 
primeira eabeça, que esperavão a mesma sorte, nutrissem, 

' no meio, d'aquelles horrores_ um orgulho aristocratico tão 
fóra de razão. M~--tat(fé;'.:: q_~~11do tive intimidade com 
o c3p itão Bo~vent11~~a, 1 ~ste_:'tf~J.:ífêsso.u-me, que ao receber 
n !Jsta ~l.as s 1f1.c ·a, ~~~;vre• táí1!.0: dezammo, que . dezacoroço~u 
ele wr Ja mai ' á 'l:iBerdad-e'·c fi rndcpcnclcnoia do Br1mL . . ~I "~ . ,_:.. ..,, ' 

,.f=A.:W" !~ 

1. \. }~7~~-~· : . · .. · /.:) 
~·~)\ ,i;r;l 
. ··r· .J":I ' ,, ._-:;.·" 



:mm conser1uencia formulou-se 1111ia lista de toclôs üs 
prezo_s; os quaes forão divididos em 3 classes: a 1. • com-
prehendia todos os indivíduos de Major para cima, tan-
to ela 1. 0 linha como da 2.ª (Milicianos) e 3.ª (Ordenan-
ças) , cabia igualmente na 1. ª classe os Dezembargadores, 
Tlfagistraclos letrados, conegos e vigarios collados: a 2 . • 
dasse comprehendia todos os inc1ividuos desde cadête 
até o posto de capitão de todas as linhas: nella igual-
mente entravão os clerigos simples, os Magistrados não 
letrados e algum official da Fazenda: na 3." classe rne-
forão este que esc·reveo, comprehendia todo o bixo ca-
rêta que não cabião nas duas primeiras. 

Havia porem um embaraço para completar a exe-
cução c1'aquelle plano; era a collocação de dous cunha-
dos do MO'rgado do Cabo, Thomaz Lins Caldas, e Fran-
cisco da Rocha Paes Barreto; moços assás estimave.is. 
}.;ão tendo nunca militado em nenhuma das 3 linhas, 
nem mesmo occupado posição official não podiã.o per-
trncer a 1." cla~se dos p1·ezos. Para remediar este in-
conveniente o conselho Aulico deliberou que fossem os 
dous moços elev~dos ao posto de JYiaj~res, sem designa-
ção de corpo, arma ou linha. No dia seguinte farão os 
<lous Majores, c1>mo taes reconhecidos e saudados. Um 
pl'ocedimento tãp insolito, era comtudo perduravel a es-
ses homens que obedecião a sua educação, alimentavão 
seu orgulho e permanecião na esperança, que na des-
tribuição da comida, a 1. ª cla.<Jse seria aquinhoada (20) 
com guizados m11is abundantes e delicados. 

Mas o que revoltou, e que nunca se lhes perdoon, 
foi a incoherenyia com que observarão logo os princí-
pios, por elles ntesmos adoptados; porquanto tendõ resol-
vido q'ue entrassem, na 1. ª classe os militares, ·de Ma-
jor para cima, ,classifica:rão na 3. ª classe, com excluzão 
da 1. •, a dous officiaes superiores (21) do Regimento 
de Henrique Dias. 

Que nunca se l~mbrara que homens conciderados os mo.-
dellos dos republicanos do Brazil classificassem seus coin .. 
patriotas de .de~graca d'aquella forma. 

(20) Parec~-me que este foi o principal fito. 
(21) Erão çi Coronel. . . . Villa Nova, e o Major, (se, 
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Que incoherencia. Fizerão a Lei, e logo em se-
gllida as excepções; isto l;ie a dous paizanos fizerão offi. 
ciaes superiores; a dous officiaes superiores derão baixa 
para soldado. O capitão Boaventura recebeu a lista com 
indignação e foi logo a cadêa e disse com a prudencia 
que o caracterizava entrando a salla grande; senhores 
<1 lista da maneira que está organizada, em nada me fa-
c ili ta. na destribuição da comida, o meu pens~mentoi 
era ·qne os Snrs. se reunissem em grupos de 5, 6 até 8 
pessoas mais intimas: por exemplo um Pai que tem dous 
filhos com -mais dous parentes e alguns amigos eis um 
grupo. _ 

Constamc que al[Ui ha trez irmãos, com ~riais dous 
primos e alguns elos seus comprovincianos, eis outro gru-
po. Os Snrs. Ecleziasticos talvez quizessem reunir-
se (22) em uma ou mesma meza etc. Perguntou depois 
quantos estão n'esta salla1 Responderão-lhe 103, o ca-
pitão tendo calculado, nos dedos , acrescentou posso man-
dar 12 taboleiros para 8 pessoas, cada um e mais um 
par~ 7. 

E' o c1ue · pretendo fazer clent'ro em poucos dias: 
Os Snrs. arranjem-se como melhor acharem, e despe-
diu-se. Effectivamente oito dias depois, via-se uma pro-
cissão de taboleiros, todos cobe'rtos c1 'alvas toalhas, invis-
tir a porta da cadêa. E•ra ia nossa comida que chegava 
em substituição do pirão (pateta) com que nos brin-
dava o carcereiro. Constava ella, em uma grande ter-
l'in:a, de folha, d 'mna soffrivel sopa, de pão ou d 'ai•ro1,, 
um cozido com verduras, dous pratos de meio, um gran-
de prato com arroz, e duas garrafas de vinho pa:ra 8, 
alem da fructa do tempo, e doce de banan.:as, ou goiaba: 
isto continuou constantemente sem a menor alteração, 
excepto (para rnilho·r) nos dias extraordinarios; e 

bem me lenlbra) Ramos, o Reverendo vigario de Santo 
Antonio, Henrique de Rezende, pode dizer os verdadei-
ros nomes,-pois que, com elles viveu muito tempo, na En-
xõvia.. Ti verão sempre um proceder bem regular e ho-
nesto. 

(22) Como se enganQ,l Erão os mais clezunicloi;; d·enti:e 
(r.~ - prezQs., 
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estes erão frequenLos; porquanto o capitão sempre 
descobriu um motivo para acrescentar a m eza, com maiR ' 
um podiru ou uma torta, um prato d 'arroz de leite l'll 

d 'aletria. Além elas quatro .festas elo a11110, era o uata-
licio de S. S. 1\1:. M . dos P1~incipes, elas Princezns, do 
Conde da P alma: o anniversario d'um acontcciment.o fe -
liz ou o dos feitos d 'arma · d 'u 111 h croc. Jnvcnlu v;i prc·· 
texto para. nos obsequiar. 

Quanto ao almoço, is to e'l'ét uni. , como que c1'ü él, e 
esca.ndalozo capricho da parte dos prezas. Uns contcn-
tavão-se com o chá c1ue lhe mandavão, outros po'rcm qu e·· 
rião café, estes l eite aquelles chocolate; c algum; esqtw-
c;clos d o pirão (patet a) n ão podião passar· :-:;em um fra ~ 1-

gninho assado ou uma caminha. ele grêllrn ( 2i1 ) . E 
aquelle paciente homem a todos saptisfazia. com a sua Da-
tnral bondade. Assim se escoarão os ultimas terup-0!:! · 
do nosso captiveiro, que p ara o fim , se tornou menos pe-
zado, não sei se por concentimento d e B ernardo Tcixeii-u , 
( 24) ou se por r~J axação do car cer ei'ro (tudo cança ) já 
nos communicava-mos para fóra, r ecebiamos, papel l~m 
q uantid.a.cle e tinha-mos tanto abuzado que o · Padre J osG 
F ilipp e de Gusmão foi o primeiro que qnehro11 a Ba-
lança d' Astréa, clando um forte murro nas ventas do 
J·uiz ela grade da nossa p'rizão. 

Finalmente ntiou o dia 10 de F ever eiro ele 1821 ( 2::J ) 
. ,,,. , 

(23) Todos est es p edidos e outras extravagancias, era 
s('mpre a ti tu lo de clié ta . Um celebre .ia nior1·eu (a terr:1 
lhe seja leve) pedia el e vez cm quando uma g·arrafa de 
caxaça por diéta . ( 

(24 ) Este Sn1:. Bernardo 'J'eixeirn, quando mais tar-
de nas Côrtes ele Li sboa, onde era Dep utado , pela provin-
r.ia do Minho, dizia ao Dezcmbargador Antonio Carlos, e 
ao hoje Senadior McncaJ: - Voceis clavã.o-m e todos os 
dias, ao Diabo, e po entanto o meu fito era procrastinai:· 
o Processo, athé que o tempo arrefecesse as paixões, e um 
Decreto de perdão mais amplo salvasse a muitos, 111ino-
Tanclo a pena cl'ol.\Lros. 

(25) Neste dia o carcereiro eclipsou- se deixando ace_ 
phalo o governo da .caia. Principiarão então os empQ_ 
nhos, e pidicl:os de perdão, não só dos males que nos ca.u-
sou, mais ainda dos roubos que nos fez. A unica vinga!I_ 
ça elos prer.os foi um Soberano desprezo d'u m en L~ tão 



que nos dêo a liberdade tendo sido todos previamente jul-
gados pela Relação. 

immundo; e nenhum lhe dirigio o menor insulto; nenhum 
lhe pedia contas do dinheiro roubado na entra._çla dos se-
gredos; excepta um ou outro relogio de 'ouro, ou esta oµ 
aquella joia as quaes farão todas restituídas. 

No emtanto este malevolo ainda perseguio, quanto pou-
de os prezos da Revolução da Bahia na qual sucumbío o 
General Filisberto Gomes . 



. / 

.Cisfa cios implicados na revolução ele 181"/, 
copiaca do origirzal da devassa no fir-
chivo- J?ubliço ' ~a j)alzia. 

Amaro Soa:res de Avellar, pronunciado entre os 
Reos da Parahilp a em 13 de Setembro de 1818 . 

Prezo em U de Julho de 1817, e r ecolhido ás Ca-
- cleias desta Cidade em 6- de Março de 1818. Intimado 

em 30 ele Setembro de 1819 para dizer de facto e 
direito em sinco dias. Incluído no perdão ele 6 de 
Fevereiro de 18'18 por Avi zos ele 2 ele Outubro e 
1 . º de Novembro de 1820, deixando-se-lhe por esl.e. 
ultimo direito salvo de tratar solto por mandado de 
17 de Novembro do dito anno. 

· André Acclauli e ·v asconcellos, prommciado entre os 
R eos da Parahi!Jª em data supra . 

Prezo em 30 ele Junho ele 1817, e recolhido ás ca 
deias desta Cidade em 6 de Março de 1818. IntimadÕ 
em 30 de ~etembro de 1819 para dizer de factçi e di-
r eito em sinco dias. _ 

André de Albuquerque Ma:ranhão, das Estivas, Ca-
pitão-mór das Villas de Arez e Villa Flor, pronunciado 
entre os Reos do Rio Grande do Norte em .13 de Se-
tembro de 181~ . 

Prezo em '15 de Maio de 1817, e recolhido as Ca-
deias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Intimado 
em 30 de $etembro de 1819 para dizer de facto e di~ 
r ei to em ~inco dias , 



André de Albuquerque Maranhão, do Cunhau'; do-
ronel de Cavallaria Miliciana, pronunciado entre os 
Reos do Rio Grande do Norte em 13 de Setembro de ... 
1818 . 

Morto no acto da contra revolução a 25 de Abril 
de 1817. 

André Dias de Figueiredo, pronunciado entre os 
Reos da Parahiba em 13 de Setembro de 1818. 

i 
Prezo em 211 de Fevercü·o de 1818 e recolhido ás 

Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 18'18 para 
dizer de facto e direito em sinco dias. 

André J ozé Martins, Irmão de Domingos J ozé Mar-
tins, pronunciado entre os Reos de Pe'rnambuco em da-
ta supra. 

Prezo em o 1. º de Junho d•e 1817, e recolhido nas' 
Cadeias cl!esta Cidade em 19 do dito mez e anno. In-
timado em 30 ele Setembro de 1819 pa1;a dizer de 
facto e de direito em sinco dias. 

Angelo de Barros Falcão, Alferes aggregaLlo do 
Regimento extincto de Infant,e·ria do Recife, pronuncia-
do entre os Reos de Pernambuco em 13 de Setembro d@ 
1818. 

Prezo em 6 de Junho de 1817, e recolhido nas 
Cadeias desta Cidade cm 19 do dito mer. e anno, inti-
mado em o 1. º de Outubro ele 1819 para dizer de fac-
to e direito em sinco dias. Falesceo no Hospital Mi-
litar desta Cidade em o 1 . º el e Dezembro seguinte. 

1 

Aniceto Fe'rreira da Conceiç.ão, pronunciado entre 
os Reos da Parahiba em 13 de Setembro de 1818, 

Prezo no 1. • ele Outubro ele 1817, e existe nas pri-
zoens do Recife. Citado em 28 de Outubro de 1Í318 
para constituir procmador nesta Cidade. Forão-lhe. 
assignados sinco dias para dizer de facto e direito 
por Acordão cio 27 de Setembro do '1819. Incluido no 
perdão de 6 de Fevereiro de 1818 por Avizo de 31 de 
Outubro de 1820, que assim mosm·o lhe deixa direito 
salvo de. solto trata~· de ·sua justificação. · 
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Padre Antonio de Albuquerque Montenegro, Viga-
rio de Goianinha, pronunciado entre os Reos do Rio 
Grlande em 13 de Setembro de 1818. 

Auzente, ciLado por carta de Edictos de 25 de Se-
tembro d.e 1818 . Forão-lhe assignados á sua revelia 
sinco dias para dizer de facto e direito por via do 
Advogado da 'Mizericordia, \Antonio Luiz de Brit~'O 
Aragão e Vasconcellos que se lhe nomeou por Cu-
rador, por Acordão da Meza dia Alçada ele 27 de Se-
tembro de 1819. 

Antonio Caetano da Costa Montei'ro, Alferes do Re~ 
gimento extincto da Infanteria do Recife, pronm1Ciado 
em data supra. (Pernambuco). 

Prezo a 5 de Abril de 1818; recolhido a 9 de Ou-
tubro do dito anno. Intimado a 30 de Setembro de 
1819 para diizer de facto e direito em sinco dias. · 

Antonio Caminha de Amorim, Capitão do extincto 
lfogimento do Recife, pronunciado a 13 de Setembro de 
1818. (Pernambrco) . 

Recolhido as Cadeias desta Cidade a 9 de Outubro de 
1818. Intimado a 30 de Setembro de 1819 para di-
zer de facto e de direito em sinco dias. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Maxado e Sil-
va, Ex-Ouvidor da Coma:rca ele Olinda, e Dezembarga.. 
dor ela Relação ,da Bahia, pronunciado em data supra. 
(Pernambuco). 

Prezo a 4 de Junho, e recolhido as Cadeias desta 
Cidade a 19 ee Junho de 1817. Intimado a 30 de Se-
tembro de 1819 para dizer de facto e direito em 5 
dias. 

Antonio Caflós ela Silva, pronunciado a 13 de Se-
tembro de 1818 . (Pernambuco): 

Prezo a ;23 de Maio de 1817, e recolhido as Cadeias 
desta Cidade em 10 de Junho' de 1817. Intimado a 30 
de Setembro de 1819 para dizer de facto e direito em 
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5 dias. -Incluido no perdão de 6 de Fevereiro de 1818 
· por Aviso de 31 de Outubro de 1820, que assim tam-

bem lhe dieixa direito salvo de solto tratar de sua 
justificação; e solto por mandado de 17 de Novem-
bro seguinte . 

( 

,4ntonio Carneiro, cabra . do Lameiro, pronunciado 
em data supra . O nome inteiro he Antonio· Alves Car-
neiro . (Pernambuco) . 

Auzente, citado por Carta de Edictos de 25 de 
Setembro de 1818 . Forão-lhe assignados á sua re-
velia, sinco dfas para dizer de factci e direito por via 
do Advogado da Mizericordia Antonio Luiz de Britto 
Aragão e Vasconcellos que se lhe nomeou por cu-
rador por Acordão de 27 de Setembro de 1819. Reco-
lhido ás Cadeias desta Cidade em 21 de Outubro de 
1819. 

Antonio da ·Costa, cabra do Lameiro, pronunciado 
em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco). 

Auzente, citado por Carta de Edictos de 25 ele 
Setembro de 1818. Forão- lhe assignaclos á sua re-

. velia sinco dias para dizer ele facto e direito por via 
do Curador que se lhe nomeou por Acordião de 27 de 
Setembro de 1819 . 

Antonio E lias Pessôa, pronunciado em data supra.' 
(Parahiba). 

Auzente, citado por Carta de Eclictos de :25 de 
Fevereiro ele 1819. Forão-lhe assignados sinco dias 
para dizer ele facto e direito por via cio Curador que 
se lhe nomeou pelo Acordão da data supra. 

Antonio Ferreira Cavalcante, Capitão-1\IIór ele Por-
to Alegre, pronunciado em 13 de Setembro ele 1818 . 
(Rio Grande do Norte) . 

Prezo em 6 de Janeiro de 1818. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro do dito anno . 
Intimado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e direito em sinco dias. Incluido no perdão de 
6 ele Fevereiro ele 18'18 por Avizo de 2 ele Novembro 
d.e 1820 e solto por mandado ele 17 clie Novembro do 
dito anno . 
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Antonio Ferreira· de Souza, pronunciado em data 
sup1:a . (Parahiba). 

Prezo em 30 de Junho de i817. Existe nas pri-
soens da Parahiba. Citado em vinte e quatro de 
Setembro de 18-18 para constituir procurador nesta 
Cidade. Forão-lhe assignaclos sinco dias, para cliser 
ele facto e direito por Acorclão de 27 ele Setembro de 
1819 . Incluído no perdão de 6 de Fevereiro de 1818 
nor Avizo de 31 de Outubro de 1820, que assim tam-
bem lhe deixa o direito salvo de solto tratar ele sua 
j_ustificacão . 

' 
Antonio Firmiano ele Macedo Braga, pronunciacl~ 

em 13 de Setembro ·de 1818 aliás em 30 de Março de 
1819. (Alagôas). 

i 
Recolhido as Cadeias desta Cidade em 11 ele Ju-

nho de 1817. Intimado em 30 de Setembro de 1819 
para dizer de facto e direitq em sinco dias. 

Antonio F •rancisco Carneiro Monteiro, Alferes de 
Ordenanças elo Ce~rá, pronunciado em data supra aliás 
em 13 ele Setembro de 1818. · 

1 

Preso em 23 ele· Maio de -18 l 7. Recolhiuo a:s Ca-
deias desta Cidade em -10 de Junho do dito anno. In-
timado em 30 1 de Junho aliás em 30 de Setembro de 
1819 para dizer de facto e direito em sinco dias. 

Antonio Gerrr;tano Cavalcante e Albuquerque, pro-
nunciado em 13 df Setembro de 1818. (Rio Grande do 
N'orte). · 

· Citado por Carta de Edictos de 25 de Setembro de 
1818. Recolh jdo ás Cadeias desta Cidade em 30 de 
Dezembro do füto anno. Intimado em 30 de Setem-
bro de 1819 ~ara dizer ele facto e direito em sinco 
dias. Solto cm 15 de Julho de 1820 em cumprimento 
do Reg-io Avis~ de 12 de Junbo do dito anno que o 
mandou declarar por perdoado. 

Antonio Gonçalves df1 Oruz, por alcunha, o Ca-
bogá pronunciado 'em data supra. (Pernambuco) . 

Ausente. Citado por Carta de Edictos de 25 de 
Setembro de ~818. Forão-lhe assignaclos sü1c0 dias 
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para dizer de facto e direito por via do Curador que 
se lhe nomepu por Acordão de 27 de Setembrq de 
1819. . . 

- r 
Antonio Henriques Rebello, 2. º tenente do extincto 

Regimento de Artilharia do Recife; pronunciado em 13 
ele Setembro de 1818 (Pernambuco) . 

Condemnado a morte pela Commissão Militar de 
Pernambuco por sentença de 4 de Julho de 1817. 
Executado a 5 do dito 1nez· e anno. 

Antonio de Hollanda Chacon pronunciado em da-
ta supra. (Ceará). 

Prezo em 26 de Julho de 1817 . Ilccolhido as Ca-
deias desta Cidade a 9 ae Outubro de 1818. Intimado 
a 30 de Setembro de 1819 para dizer de facto e di:.. 
rei to em sinco dias . 

Padl'e Antonio J acome Bezerra, Vigario elo B.ecife, 
pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Pernambu-
co). 

Prezo em 22 de Maio de 1817. Recolhido as Ca-
deias desta Cidade a 10 de Junho do dito anno. In-
timado a 30 de Setembro de HH 9 para dizer de facto 
e direito em sinco dias. 

Antonio Joaquim de Souza Bandeira, do Engenho 
do Timbó, cadete do extincto Regimento de Infanteria do 
Recife, pronunciado em data supra. (Pernambuco) . 

Prezo em 13 de Julho de 1818. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de Setembro do dito anno. 
Intimado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e direito em sinco dias. 

Padre Antonio José Cavalcante Lins, Coadjutor do 
Viga:rio do Bairro de S. Antonio da Villa do Recife, pro-
nunciado em 13 de Setembro de 1818 (Pernambuco) . 

~[\.to-q-se ~ si na, fortalezª d\ls Cinco Pont~s, 

• 7 
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Antonio Jozé Fernandes Nobre, pronunciado em da-
ta supra (Parahiba). 

Prezo no 1 . º de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em seis de Março de 1818. In-
timado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e direito em sinco dias . 

_ Antonio J ozé Gusmão, pronunciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Pernambuco). 

Auzente Citado por Eclictos de 25 ele Setembro de 
1818. Forão-lhe assignados sinco dias para dizer de 
facto e direito por via do Curador que se lho nomeou 
por Acordão ele 27 ele Setembro ele 1819. 

Antonio J ozé da Silva Coelho, Co•ronel de Milicias 
pronunciado em data supra . (Pernambuco) . 

1 
Prezo em 21 ele Maio de 1817. Recolhido ás Ca-

deias desta Cic~ade a -'10 de Junho do dito anno. Fal-
leceo nellas a r 6 de Outubro do dito anno. 

Antonio José Victoriano Borges ela Fonseca, Te-
nente Coronel do extincto Regimento de Artilheria ,lo 
Recife, pronunciado em 13 de Setembro ele 1818. Com-
manclante da Co1m,trca elas Alagoas (Pernambuco) : 

Prezo em ~ de Julho ele 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 ele Outubro de 1818. Inti-
mado em 30 dE;! Setembro de 1819 para dizer ele facto 
e ele direito em sinco dias. 

Antonio José Victoriano Borges da Fonseca; filho 
de Manoel Caetanp de Almeida, Capitão elo dito Regi-
mento ext.incto de Artilheria do Recife, pronunciado em 
data supra. (Pern\:Lmbuco) . 

Prizioneiro na Ipojuca . Recolhido ás Cadeias 
desta Cidade e:m 28 de Maio de 1817. Intimado em 
30 de Setembro de 1819 para dizer de facto e di-
rei to em sinco dias, 
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Antonio Manoel Sodré, piloto, p).'onunciado em 13 
ele Setembro de 1818. (P ernamhuco) . 

PreuJ em 9 de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
t.leias desta Cidade em J 9 do dilo mez e anno. In-
Limadó em 30 ele Setembro de 1819 para dizei' de fac-
to e direito em sinco dias. Inclui do no perdão de (j 
de Fevereiro de JS·IS pot· AYizo de 2 de Outubro de 
1820; e solto iJOL' mandado ele l 7 ele Novembro . de 
1820. . 

Antonio do Monte e Oliveira, Piloto, pronuncia<lo 
em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Pi·ezo no 1. º de Junllo de 1817 . H.eco llúdo ás 
Cadeias desta Cidade em '19 do dito mez e armo. In-
limado em 30 de Setembro de 18t9 para dizer de 
facto e direito em s inco dias. Incluído no perdão ele 
<i de Fevereiro de J 818 por Avizo de 2 de Outubro de 
1820; e solto po1· mandado de ·17 de Novembro de 
1820 . 

Antonio Moreira <le Carvalho, pronunciado em 13 
de Setembro ele 1818. (Pernambuco) . 

Prezo depois de 5 de Abril de J818. Reco ll1ido 
ás Cadeias desta Cidade em 9 de OuLubt'O do dito an-
no. Intimado em 30 ele Setembro de 18-19 para di-
ze!' ele facto e dirnito em sinco dias. 

1 
Antonio ele Oliveira, pronunciado em data supra. 

(Parahiba). 

Peezo em .14 de Maio de ·1817. H.ecolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de l\larc;o de t8·18. ln Li-
mado em 30 de Selembro de 1819 para dizer ele faci.o 
a direito em sinco d ias. 

Padre Antonio P ereira el e Albuquerque, prounucia-
do em 13 ele Setembro ele 1818. (Parahiba.) . 

Prezo ern 26 de Maio de 1817 . 
mol'Le por sentença da Commissão 
narnbuco de 4 ele Setei11bro · elo dilo 
~ 6 do dito mez de Se~mbr.o, 

Conclenmaclo {1 
·JiliLar de Per-
anno, executado 
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:Antonio Quintiliano do R ego -pronunciado em da-
ta supra. (Parahiba) . 

Prezo rm 7 de Maio de 1817 . Recolhido ás Ca-
clein.ti eles La f:idade em 6 de '.\Tnrço de 1.818 . Inti mado 
rlal'a diz cl.' de :fa~Lo o direito em sinco dias. 

Antonio Rog c•rio Freire, pronunciado em data su-
)Jl'3. , Capitão do Onlenanc;as, o Esc'r ivão ela Villa c1o Pi-
lar . (Parahiba ) . 

Prezo em 20 de Maio el e 18'17 . Itcc:oll1ido <i s 
Cadeias des La Cidade em 6 el e l\larço ·de ·.1818. Inti-
mado em 30 ele Setembro de 1819 para dizer de facto 
e direito em s.inco dias. 

Autouio Rogerio :B..,r eire Junior, filho do anteceden-
te , prommciallo em 13 de Setembro ele 181.8 . (Prnhi-
ba). 

Pl'czo ei
1
n .'1 cio Fe\'ereiro de 1818. M_audado co1 1-

sernH· nas pl'1 soe11 s de Pern ambuco. CILaclo em 28 
de Seternbrq elo di Lo anno para constituir procurador 
nesta C i dad ~ . Farão-lhe ass ignados sfnco dias para 
dizer de fac}o e direito por via do Curador que se lhe 
nomeou P.Or Acordão de 27 de Setembro de 1819 . In-
incluido no perdão de 6 de Fevere iro ele 1818 por Avizo 
de 31 de Outubro de 1820; que assim tambem lhe 
deixa direito salvo de solto tratar ele sua justifica-
ção. 

Antonio Seyerino de Almeida - p'ronunciado em 13 
de Setembro de 1818. (Para,hiba) . 

Prezo em 2 ele Ju lh o el e '18'17. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 ele Març.o de 181'8. InLi ma-
do em 30 ele Setembro el e 18'19 para: dizer de facto e 
direito em sinco dias. 

Padre Antpnio de Souto Maior-pronunciado em 
Llaia supra. (P ernambuco) . 

Prisi-oneiro na Ipojuca. Recolhido ás Oadcia,5 
desLa CidadY, em 28 de Maio de í8·171 oi:ide falesçf~.o 
a 3 de A~o~to de 18'18, 
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Ántonio Tristão de Serpa Brandão, Tenente do .ex• 
th1cto Regimento de Infanteria de Pe•rnambuco, pronun-
ciado em 13 de Setembro de 1818. · 

Prezo de{!_ois de 5 de Abril de '18-18. Recolhido 
ás Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro do dito an-
uo. Intimado para dizer de facto e direito em sin-
co dias. 

Augusto Xavier de Carvalho, pronunciado em data 
supra. (Parahiba) . 

Prezo em 30 de Maio de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Inti-
mado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de fac-
to e direito em sinco dias. 

Antonio da Rocha Bezerra, pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818. (Rio Grande do Norte). 

i 
Prezo em 23 de Dezembro de 1817. Recolhido ás 

Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. In-
til]lado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de fac-
to e direito em sinco dias. 

Barbara Pereir.a de Alencar,· pronunciada em 13 de 
Setembro de 1818. (Ceará) . 

Preza em 13 de Junho de 1817. Recolhida á.s 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 1S18. In-
timada em 30 de Setembro de 1819 para dizer de fac-
to e direito em sinco dias, aliás em 4 de Outubro do 
dito anuo. Incluída no perdão de 6 de Fevereiro de 
1818 pór Avizo de 2 de Outubro de 1820, e solta por 
mandado de -17 de Novembro do dito anno. 

Bartholomêo Alves do Quintal, pronunciado em da-
ta supra : (Ceará). 

Prezo em 28 de Julho de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. In-
timado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
Jaclo e direito em sinco dias,,_ 

____ ,,_:.:_. ~· 
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BazÜio Quaresmà 'l'orreão, Escrivã.o de Olinda , pr-0-
nunciado em 13 de Set embro de 1818. (Pernambuco) . 

. Prezo em·15 de Julho de 1.817. n ecolhidó ús Ca-
deias desta Cidade c tn 9 de Outubro de -18'18 . Inti-
mado em 30 de SeLembro ele '1819 para dize.r de fac-
to e direito ern sinco dias . 

. .... "'' :"" ... 

B ento Bandeira de Mell.o - pronnnciado em datn 
de 13 dr Setembro de 1818. (Parahiba) . 

Prezo cm 4 el e Julho de 1817 . Ilecol hído ás Ca-
deias clesLa Cidade em 6 de Março de 18'l8. Intimado 
em 30 de SeLernbro de :l819 para dizer de facto e di-
r ei to cm siuco dias . / 

B erna.relo Luiz F erreira Portugal , Deão da Sé de 
Olinda, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Per" 
nambuco). 

. 1 . 1 

Prezo eJ'n 22 de Maio de 18·17. Recolhido ás Ca-
,clcias desta CLdade -em 10 de Junho .do dito anno. In-
timado para pizer de facLo e direíLo cm sinco. dias. 

Caetano ·P~into de Miranda Montenegro, Ex-Go.ver-
nador e Capita.o General de Pernambuco, pronunciado 
em 13 ele Setemb\'º ele 1818. 

Preso no Rio de Janeiro. O ttaslado âas cu lpas 
r e,1.I1e tLido pana a Côrte Pº'. virtude do H.egio A vizo d i~ 
27 el e Ju lho p.e 1819 . . 

Cancliclo Gort1es de Figueiredo) criôlo forro , pronun-
ciado em datà slwr;a. (.Pernan1buco). . 

' Prisioneiro na Ipojuca: Recolhido as Cadeias des-
ta Cidade em 10 de Junho de 18{ 7. Int imado em 3íl 
do Setembro pe 1819 para dizer de facto e direito em . 
sinco dias . l pcluido no perdão de 6 de Fevereiro de 
·J8 18 pol' Avizo do 3'l de Outubro de 1820, que asSÍili 
ta.mbem Jti e deixa direito sa lvo de so lto tratar de sua 
justificação : e solto por mandado de 11 de. No.:vembro 
segu i n t.e . · · 
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Padre Carlos J ozé dos Santos, p•ronunciado em 18 
de Setembro de 1818. (Ceará) . 

Prezo em 1 t de Maio ele 1817 . Mandado deter 
nas prisoens de Pernambuco. Citado em 28 de Se-
tembro de 18'18 parn constituir procurador nesla Ci-
dade. Assignados sinco dias para d.izer de facto e di-
rni Lo por via do Curador que se lhe nomeou pur 
Acorclão de 27 de Setembro de 18 l 9 . Passei preca-
Loria ao Ouvidor r espectivo em data de 'l8 de De-
zembro (le 1820 pa['a ser solto em cumprimento do 
Aviso de 2 do dilo mez e anuo, que o mandou por 
em liberdade e lh e deixou direito salvo para solto 
tratar de sua justifi cação. 

Carlos Leitão ele Albuquerque - Juiz Ordinario ela 
Villa do Limoeiro, pronunciado em data supra. (Pe·r-
nambuco) . . 

P['czo em t5 de Abril de 1818. Recolhido á~ 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro do dito anno. 

· Intimado em 30 de Setembro de 18'l9 para dizer de 
facto e direito em sinco dias . Solto em -15 de Julho 
.de 1820 em cumprimento do Regio Avizo de 16 de 
Junho do dito anuo,. pelo qual foi comprehendido no 
Perdão de ·5 de F evereiro de 1818 podendo continuar 
seu livram ento por procurador. · 

Christovão Correia de Barros, pronm1ciaclo em 30 
de 1\farço de 1819 . (Alagoas ) . 

Hecolhido ás Cadeias desta Cidade em 3f de De-
zembl'O de 1817, onde fall escêo a 26 de Maio de 1818. 

Clemente Estevão de Lima, pronunciado em 13 de. 
Sotemfaro ele 1818. (Pa•rahiba) . 

Prezo em 27 d e Maio de 1817 . Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6. de Marco de 1818 .. Intima-
do em 30 de Setembro de 18'l9 para dizer de facto e 
direiLo em sinco dias. 

Custodio Vaz de Carvalho, prommciado em 13 de 
Setembro de 1818. (Parahiba.) . 

Prezo cm 14 de Julho de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Mal'ço de 1818. Tnt~-f 
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· fr1aclo em 30 el e Setembro ele 1819 para dizer ele fac .. 
to e direi to em sinco dias. Incluido no perdão de 6 
de Fevereir'o de 1818 por Avizo de 31 de Outubro de 
1820, que assim tambem lhe deixa direito salvo de 
solto tratar de sua justificação; e solto por mandado 
de 17 de Fevereiro seguinte. 

David J..ieopoldo Targini, pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818. (Parahiba) . 

' 
Prezo em 6 ele Julho de 1817. Recolhido ás ca-

deias desta Cidade em 6 de Marco ele 1818. InLima-
do em 30 de Setembro de '18'19 para dizer de facto e 
direito em sinco dias. 

Domingos Jozé Martins, pronunciado em data su-
pra. (Pe>rnambuco). 

Prizioneiro na Jpoj uca. Recolhido ás Cadeias 
desta Cidade em 10 de Julho de 1817 . Condemnado 
á morte pela Commissão Militar desta mesma Cida-
de. Executadb a 12 do dito mez e anuo. 

Domingos Theotonio Jorge Pessôa, Capitão do ex--
tincto Regimento de Artilharia de Pernambuco, pronun-
ciado em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco). . . 

Condemnado á morte por Sentença da Commis-
são Militar de Pernambuco de 8 de Julho de 1817, 
executado a 10 do dito mez e anuo. 

Estevão J ozé Carneiro da Cunha, pronunciado em 
13 de Setembro d~ 1818. (Pa:rahiba) . 

Auzente.. Citado por Edictos de 25 de Setembro 
de 1818. Assignados 5 dias para dizer de facto e di-
reito por via do Curador que se · 1he nomeou · por Acor-
dão de 27 de Setembro de 1819. 

Estevão J ozé de Lima, pronunciado como supra. 
(Ceará) . 

Auzente. Citado por Edictos de data supra. As .. 
Si$'11ados 5 ~ i~s como supra , 



Padre Feliciano J ozé d'Ornellas, Vigario ela Cida-
de do Natal, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. 
(Rio Grande do Norte). 

Prezo em 23 de Dezembro de 18t 7 . ílecolhiuo 
ú.s Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. 
Intimado em 30 de Setembro de 1819 para dizer lle 
facto e direito em cinco dias . 

Felippe Bandeira de lVIoU'ra, pronunciado em data 
supra. (Rio Grande do Norte). 

Prrzo em 19 de Julho de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Março ele 1818. Inti-
mado como supra. 

Felippe Lopes Nettó Santiago, Porteiro da Camera 
elo Recife, pronunciado em 13 de Setembro de · 1818. 
(Pernambuco) . 

Prezo em 6 de Abril de 18'18. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de OutulJro do dilo anno. 
JtJ timado em 30 de Setembro de '1819 para dizer de 
facto e direito cm 5 dias. Incluiclo no perdão de ô 
de F('.lvereiro de 1818 por Avizo de 31 de Outubro de 
1820, que assim lambem lhe deixa direito salvo de 
solto traLar de sua justificação e solLo por mandado 
de '17 do Novembro seguinte. 

Felipe lVIena Calado, pronunciado em 13 de Setem-
lrro de 1818. (Parahiba). 

Prezo cm 8 de Maio ele '1817. necolhiclo ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Intima-
do como supra. Solto por Alvará de 17 de Dezem-
bro de 1820 em observancia elo A vizo de 2 do dito 
mez e anno, que o mandou por em liberdade, e lhe 
deixa direito salvo para solto tratar de sua justifi-
cação. 

Felipe Neri Ferreira, 'l'enente ele Milícias, pronun-
ciaclo em 13 de Setembro de 1818 . (Pernambuco) . 

· Prezo no 1. º de Agosto de ·1817. H.ecolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. In-
_Limado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de f~ç-
(o e clireiLo elT). 5 dias, . . 

.-
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Felipe da Silva 11íoracs, pronunciado Cln 30 de 1'for-
ço de 1819 . (Alagoas) . 

Recolhido ás Cadeias desLa Cidade em i 9 de Maia 
de 1817. lnLimado como supra. 

Fe1ix Carneiro, cabra do La mcil'O: pronuuciauo Cll\ 

13 de Setembro de 1818 . (Ceará) .. 

AuzenLe. Citado por Edictos de 25 de Setembro 
de 1818. Assignaclos 5 dias para dizer de facto e 
direiLo po1· via do Curador que se lhe nomeou por 
Acordao elo 27 do ScLembro de 1819 . 

Francisco Alves PonteR, pTOnunciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Ceará) . 

Prezo em 29 de Abril de 1817 . Recolhido ás Ca~ 
dcias dPsta Cidade cm 16 de Abril de 1818. Intima-
do em 30 de1 Setembro ele 1819 para dizer de facto e 
direito em 5 dias. 

Francisco 41itonio Corrêa ele Sá., pronunciado t'Dl 
13 de Sctemhro de 1818 . (Parahiba) . 

j 
Prezo em 17 ele Julho de '1817. Recolhido ús Ca-

deias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Intima-
do r•n 30 d(\ Setembro de J 819 para dizer de facto e 
direito em 5 d ias. 

Incluido no perdão de 6 de Fevereiro de 1818 por 
Avizo de 3·1 de Outubro de 1820, que assim Lambem 
lhe deixa direito salvo de solto Lratar de sua justifi-
cacão; e solto por mandado de 17 ele Novembro de 
·J820. 

Francisco 4ntonio Raposo da Gamara, pronunciado 
em ela ta sn pra. (Ceará) . 

Prezo em 9 de Dezembro de 1817. Recolh:ido ás 
Cadeias desta Cidade em data de 9 de Oulubrn de 
1818. Intimado como supra . 

Ffancisc6 ~.utonio de Sá Barretto, 'renent~ do ei-



t.incto Regimento de lufante ria de P ernam lmco, pro-
mmciado em 13 ele Setembro de 1818. (Pernambuco). 

Auzcnte. Citado por Ed ictos cie 25 ue Novembro 
de '1818. Assigna.dus 5 dias para dizer de facto e di-
reito por via do Curador nomeado por Acordão de 27 
de Setembro de 1819. 

FranciS'co Antonio da Silva, pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818. (Parahilia) . 

Prer.o em 11 de Junho ele 1817. Recolhido ás Ca-
de-ias desta Cidade em 6 de .Marco de 1818. Intima-
do em 30 de Setembrn de 1819 para em 5 dias dizer 
d.o facto e dire i Lo. 

Francisco cl' Avüa Cavalcante Bitteuconrt, J)rouun-
ciado em 13 de Setembro ele 1818. Aliás o nome he 
li'rancisco José de A vila Bittcncourt, Ajudante de Or-
denanças da Villa de N. Senhora do Pilar do Taipú. 
{Para.hiba) . 

Prezo em l 9 ele Junho ele l8 l 7. Recolhido ás 
Cadeias des ta Cidade em G de Março de '1818. Inti_ 
mado para em 5 dias di zer de facto e dire ito aos 30 
de Setembro de 18'19 . 

Francisco Caetano de Vasconcellos, Sargento do ex-
tincto Hegimento de Pemambuco, pronunciado em da-
ta supra. (Pernamhuco) . · 

P1·ew no 1 . º el e Junho ele 18·17. Recoihidci ás Ca.,. 
deia s desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. Inti-
mado como supr:r. 

I<1 rancisco Cardozo de Mattos, pronunciado em 13 
de SetembI'o de 1818. (Ceará) . 

Prezo em 26 de .Julllo de 18 17. i\fandadó dctel' 
nas prizoens do Recife. Citado em 28 de Setembro 
de J 818 para constitu il' procnrador ne:>ta Cidade. As-
signaclos 5 (]ias para dizer de fa cto e clirciLo por ,~ia 
do Curador nomeado por · Aco!'diio de 27 de Setembro 
de 1819. Passei prccatoria ao Ouvida.X: respectivo em 
data de 18 de DRzemln' n de 1820 para -ser solto em 
ct1mpr irn enfo do J\ viso de Z do dito roez e aa-no, que 



Ó mandou por em liberdade e llle deixou direito salvo 
para solto tratar ele sua justificação. 

F'rancisco Carlos de Rezencle, pronunciado em data 
i!inpra. (Pernambuco) . 

Prnzo anLes do dia 7 ele Agosto de 1817 . Reco-
lhiclo á$ Ca.deias desta Cidade em 9 de 011t.úbro ele 
1818. Intimado para dizer ele facto e direito em 5 
dias a 30 de Setembro ele 1819. 

Francisco de Carvalho Paes de Andrade, promm-
ciado em 1B de Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Auzente. Ci taclo por Eclictos ele 25 de Setembro 
de ·1818 . Assignados 5 dias para dizer de fa cto e di-
reito por via do Cmaclor nomeado poe Acorclão de 27 
de Setembro ele 1819. 

Francisco J ozé Correia, pronunciado eri::t 13 de Se-
tembro de 1818. (Parahiba) . 

1 

Auzente. Citado por Edictos de 25 de Setembro 
de 18'18 . Remettido prezo pelo Govemador ua Para-
hiba ás pr i ~oens elo Recife. Recolhido ás prizoens 
desta Cidade cm 2 t ele Outubro de 1819. Solto em 
26 ele Abril de 1820 em cumprimento da Portaria ela 
mesma data do Exmo. Conde de Palma pelo ,iulgai: 
~1as circtm1s-~anc~as du Padre Luiz José CorJ;'êa de . Sá, 
JUlZO que lhe for commctl1<lo pne Avrzo de 12 ele Fe-
vereiro elo dilo anno . · 

Francisco Jozé Corrêa de Queiroga, pronunciado em 
data supra . ~argento do extincto R egimento da Iu-
fanteria de P ernambuco. (Pernambuco) . 

Prezo em 22 de Janeiro ele 1.8'l8 . Recolbicfo ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outllbro de. 'LS-18. In,. 
tirnado a 3q de Setembro ele 1819 para di:GCL' de fac-
to e direi Lo em 5 dias . 

Francisco ~ ozé Ma:rtins, pronunciado em 13 de Sc-
tE·mbro de. 1818. (Pernambuco) . · 

Prezo no 1. º de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 19 de Setembro de 1.819 para 
dizer ele facto e direito @m sir1c0 dias. 
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FranCisce J ozé da Silveira, pronunciado em data 
supra . (Parahiba). 

Prezo em i :1. de l\faio de 1817. Condernnaclo á 
morte por sentenoa ela Commissão Militar de 19 de 
Agosto de 1817. Executado a ;u do dito rnez e an-
no. 

Francisco Leão de Menezes, pronnnciado em 13 de 
Setembro de 1818. (Pa:rahiba) . 

Prezo em 26 ele F evereiro ele '1818. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de OuLubro de 1818. In-
timado em 30 de Setembro de '1819 para dizer de fae-
to e direito em 5 dias. ' 

Padre Francisco Manoel éle Barros, pronunciado em 
data supra. (Ceará) . 

Prezo em 3 de Abril de 1817 . Mandado cleLer nas 
prizoen s do Ilf'cii'e. Citado em 28 ele Setembro de 
1818 para . constituir procurador nesta Cidade. Assig-
nados 5 dias pal'a dizer de faclo e direito por via d;o 
Curadol' nomeado por Acorclão ele 27 de Setembro de 
18t9. Passei precataria no Ouvidor respectivo para 

· ser so lto, em data ele 18 ele Dezembro de 1820, em cum-
primento do Avizo de 2 cio dito rnez e anno, que o 
mandou pôr em liberdade, e lhe deixou direito salvo 
para solto tratar de sua jushficação. 

Francisco j',farçal da Costa e Mello, pronunciado 
em 13 de Setemb'ro de 1818. (R.io Grande do Norte ) . 

Auzente . Citado por Edictos de 25 de Setembro 
de 1818 . Assignados 5 dias para dizer ele facto e di -
reito por via do Curador nomeado por Acorclão de 27 
de Setembro de 1819~ -

Francisco de Melio Moniz, -pronunciado em data 
supra. (Rio Grande do Norte) . 

Prezo em 2 cio Junho de 1.8'17. Recolhido ás Ca,. 
cleias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Intima-
do em 30 de Setembro de 1819 para dizer de faet0 e 
Eiil'ei to em 5 dias , 



Padre Francisco :Moniz 'r2.vares, pronunciado elll 
J :-l de Setembro de 1818. (Pcrnarnbuco ) ; 

Prezo cm 1 J de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desLa Cidade em 10 do dito mez e armo. ln Li-
mado para d izcr de. fac Lo e direito em 5 dias. ln-
cluiclo no perdão de O ele Fevereiro ele 18'18 por Avi-
zo de 3J de Outubro de 1820, que assim tarnbem lh e 
cle.ixa dircHo salvo ele so lto tratar de sua justifica-
~~ão; e so lto por mandado de 17 ele Novembro se-
guinte. 

Francisco Paes Barreto, Morgado e Capit.iio mor cfo 
Cabo, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (P er-
nambuco) . 

Prezo em 2:~ de Maio ele '1817. Hccolhiclo ás Ca-
deias desta Cidade em 10 de Junho cio dito anno. In-
timado para dizer de facto e direito em 5 dias. 

Francisco de Paula Albuquerque Maranhão, cade· 
te do extincto Regimento de Infanteria de Pernambu-
co pronunciado e}n 13 de Setembro de 1818. (Pernam-
buco). . 

J:lrezo a 2 de l\fai·co de ·1818. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 ele Outubro do mesmo anno . 
Intimado em 30 de Setembro de 1819 para diier da 
:fuclo e direito em 5 dias. 

Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque, Ca-
pitão mór ele Olinda, pronunciado em. data supra. (Per-
nambuco). 

Prezo em 2t de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Ctdade em 10 de Junho do mesmo anno. 
Intimado comp supra: 

Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque Ju-
niol', filho do antecedente, 2. º Tenente do extincto Regi-
mento de· Al·tilh~ria de Pernambuco, pronunciado em 

, 13 de ~etembro de 1818. (Pernambuco) . 

Prezo em 30 de Maio de 1817. · Recolhido ás Ca-
cteias desta . Cidade erp 19 do -JuIJ,h0 do me-amo anuo. 



!nUmado em 30 dn P.r.tembro de 18H! para dízer clê 
fac lo i1 d irei to em 5 c1 i:cs . 

Francisco de Paula Guedes Alcoforado, pronunciado 
em üata supra . (Pernambuco) . 

Prezo em 22 el e Maio de l ~H 7. Recolhido ás Ca-
deias des ta Cidade ern ·1 O de Junh o do mesmo armo, 
onde fallescêo a ·12 de JulJJo de 18'18. 

Frei 1<1 ranci;:;co ele São P edro, Carmelita <lo Recife, 
pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Pernambu-
co) . 

Prezo em 2() el e Maio de J 817. Recolhido ás Ca-
deias des ta Cidade em 10 de Junho do mesmo anno, 
onde fa llesceo em 1 de Setembro do mesmo .anno. · 

Francisco P ereira Arnauld, pronunciado erp. data 
supra. (Ceará) . 

Auzente . Citado em 25 de Setembro de 1818 por 
carta de Edictos. Assignados 5 di as para dizer ·de 

facto e direi to por via do Curador nomeado por AcoF-
dão de 27 de Setemb ro ele 1819. 

Francisco P ereira Maia Guimarães, pronunciado em 
13 de Setembro de 1818. (Ceará) . 

Prezo em 28 de Julho de 1817 . Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818 . In-
timado em 30 de Setembro para dizer de facto e di-
reito em 5 dias. 

Francisco da Rocha Paes Barretto, filho de LtJ.iz 
José Iiins de Caldas, .P'ronunciado em data supra. (Per-
nambuco) . 

. Prizioneiro na Ipojuca . . Hecolhido ás Cadeias 
desta Cidade em 2.8 d.e Maio ele 18'17. Intimado como 
supra. Solto por Alvará de 17 de Dezembro de 1820 
em observaneia elo Avizo de 2 do dito mez e anno, que 
o m.andou por em liberdade, e lhe deixou direito sal-
vo para $oito tratar de S'\la justificação. 
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P adre F'1•nncisco de S alles Coelho, V ign:rio do Li -
moeiro, pronunciado em 13 ele S et embro ele .1818. (Per-
nambuco) . 

Pi·ezo cm 23 de Dezembro de 1817. Recolhido 
ás Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de· 18.18 . 
Jnt.imado em 30 el e Setembro de 18·J 9 para dizer el e 
fact0 e direito em 5 dias . 

Frei Fran cisco ele Santa Anna P essôa., Carmelita 
pronunciado em data supra. ( Ceará ) .. 

( . 

Prezo em Junb o de 1817. Recolhido ás Cadeias 
desla Cidade t;\111 9 de Outubro de '1818. Intimado 
como supra . 

Frei Francisco de San t a 1'Ia.riana, Carmelita por 
alcunha o Frei Pescoço, pronunciado em 13 de Setem-
bro de 1818. (Parahiba) . . ' 

Prezo em1 18 de Maio de 18-17 . Recolhido ás Ca-
deias desta Cidad e em 6 de Marco ele 1818. Intima-
do em 30 de f.3etembro el e 1819 para dizer de. facto e 
direito em 5 ~iias. 

Fran cisco elos Santos, lVIestre da Sumaca em que o 
Governador foi para o Rio de Janeiro, pronun ciado em 
data supra . (P ernambuco) . 

Recolhido ás Cadeias desta Cidade em 211 de Fe-
vereir o de 1818. Intimado como supra. Solto em 23 
de Agosto de '1820 em cumprimento do Regia Avizo 
de 22 de Julho do dito anno, que lhe houve perdoada 
a culpa de entrar no porLo do Rio de Janeiro com a 
bandeira branca dos r ebeldes de Pernambuco. 

Francisco X1.Lvier Cavalcante de Moraes Lins, Ca-
pitão mór de Igapçu ', pronunciado em 13 de Setembro 
de ~818 . (Pernambuco) . 

Prezo em 7 de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 19 do dito niez e anno-_ Inti-
mado a 30 de Setembro de 1819 para dizer . àe facto 
.e oireit• em. .p cttas, 
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Francisc0 Xavier ele Albuquerque, pronunciado em 
data supra . (P8:rahiba) . 

/ 

Prezo em 20 de Maio de 1817. Recolhido. ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de Março de 18'18. Intima-
do como supra. 

Francisco Xavier Monteiro da Franca, pronunciado 
em 13 de Setembro de 1818 (Parahiba) . 

Prezo em 30 de Maio de 1817. Condemnado á 
morte p01· sentença da Commissão Militar de Pernam-
buco de elo mesmo anno, que o recommendou á 
Heal P iedade. Perdoada a pena de MorLe pela Carta 
Regia de elo 

Intimado em 30 de Setembro de 18-19 para dizer 
ele facto e direito em 5 dias. 

Gerardo Henriques de Mira, pronunciado em 13 ele 
~etembro de 1818. (Pernambuco). 

PrP.r.o em '18 de Setembro de 1817. Fallescêo na 
prisão elo Cearcí. em 22 de Novembro do dito anno. 

Gervasio Pires F1 erreira, Negociante da Villa do Re-
cife, pronunciado em data supra. (Pernambuco) . 

Prezo em 25 de Maio de '1817. Heco lhido ás pri-
z.oenR desta Cidade ern ·I O de Junl10 do dito anno. In-
timado em 30 de Setembro ele 1819 para dizer ele fac-
to e direito ei:n 5 dias . 

' ,. 
Padre Gonçalo Borges de Andrade, pronunciado em 

13 de Setembro de 1818. (Ceará) . . 

Prezo em 30 de ,Junho ele 1817. necolhido as Ca-
deias desta Cidade em ti el e Mal'ÇO de 1818. Intima-
do em 30 de Setemb!'o de 1.8'19 para dizer de facto 
e direito em 5 dias. Incluido no perdão de ti de .Fe-
vereiro ele 1818 por Avir.o de 2 ele Outubro do 1820, e 
solto por manei ado de ·J 7 de Novembro elo cliLo anno. 

Padre Ignacio ele Almeida Portuna, · prouuncir.tdo em 
13 ele Setembro ele 1818: (Pernambuco) . 

Prezo cm 2:1 ele· OuLuhro do '18'17. 11.eeoJbirJo ús 
prizocns desta Cidade ·em -9 ele Outubro ela 18'18. ln-
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tirnado em 30 de Setembro ele 1819 parn dizer de fac-
to e direito cm 5 dias. 

Ignacio ·Antonio da Trindade, pronunciado em data 
supl'a. (Pernambuco). 

Prezo em 21 de Jur: ho de 1817 . Mandado de Ler 
nas prizoens do Hecifc. êitado em 2.8 de Setembro 
de 1818 para constituir procurador nesta Cidade. As'--
signados 5 dias para dizer de facto e direito por via 
do Curador nomead0 por Acorclão de 27 de Setembro 
ele 181 n. Passei ptecatoria ao Ouvidor respectivo, 
em data de 18 el e Dezembro ele :t 820 para ser sol to em 
cump r imento cio Avi zo de 2 do dito mez e anno que 
o mandou por em liberdade e lhe deixou direito sal-
vo de sol lo tratar ele sua justificação. 

_ I g;nacio Corrêa da P aixão, pronnuciado em 30 Je 
Mar ço de 1819. (Alagôas) . 

Rccolh ido ás Cadeias desta Cidade em '10 el e .Ju-
nho ele ·J 8 17. ' Int imado em 30 ele Setembro de 18i9 
para dizer el e Jfacto e direito eni 5 dias . 

Ignacio Cavalcante de Albuquer qne Lacerda, Capi-
tão-mór de Goianp,, promurniado em 13 de Setembro de 
1818 (P emambuoo). 

Prezo em 2 de Março de . 18:l8. Reco lhido ·ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro do dito anno. In-
timado como supra. 

Ignacio Fariq, de 4,údrade , Alferes de Milicias, re-
formado, pronunciado em 13 de Setembro el e 1818. 
(P ernambuco). 

Prezo em 23 de Maio de 1817. Reeolh ido ás Ca-
deias desta Cjçlade e.m '10 de Junho do dito anno. In-
timado em 30 de Setembro ele 18'19 para di zer de fac-
to e à ire i Lo erp 5 dias. 

Ignacio Francisco da Ji'onscca Galvão, prommciad.o 
em 30 de Março ele 1819 . (Alagôas). 

Recol hido ás Cadeias des ta Cidade ern 27 clf-1 Ahril 
· de ~S17. Tntjnndo corn o ~mprn . 
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Ignado Joaquim de Barros Lima, Cadete, protiun-
ciado cm 13 de Setembro de 1818. (P ernambuco) . 

Auzente. Citado por Edictos de 25 de Setembro 
de 1818. Assignaclos 5 dias para dizer de facto e 
direito por via elo Curador nomeado por Acordão ele 
27 de Setembro de 1819. 

f i 
Ignacio Leopoldo de Albuquerque :Maranhão. (Pa-· 

raiüba). 
Prezo a 18 ele Maio de 1817 . Conelemnaelo á mor-

te por Sentença da Commissão Militar de Pernam-
buco de 4 de Setembro, executado a 6 do dito mez cle 
1817. 

Ignacio Tavares Benevides, pronunciado em ' 13 de 
Setembro de 1818. (Ceará) . 

Prezo em Junho de 1817. Recolhido ás Cadeias 
desta Cidade em 9 ele Outubro de 1818. Intimado em 
30 de Setembro de 1819 para dizer ele facto e direito 
em 5 dias. Foi solto e julgado perdoado. 

Ignacio Vieira da Silva, pronunciado em data su-
p·ra. (Pernambuco) . _ 

Prezo em 10 de 
Cadeias desta Cidade 
timado como supra. 
Agosto de 1820. 

Agosto de 1817. necolhiclo ás 
em 9 de Outubro ele 1818. In-
Falecido na Cadeia aos 22 ele 

J acintho Luiz de Mello, Donato do Convento de S. 
Prancisco do Recife, pronunciado em 13 de Setembro de 
1818. (P e·rnambuco) . 

Prezo em 25 ele Maio de 1817. Recolhido ás Ca_ 
deias desta Cidade em 10 ele Junho elo dito anno. In-
timado em 30 ele Setembro de 1819 para dizer de fac-
to e direito em cinco dias. 

Jeronimo de Abrêo, criôlo forro, pronunciado em 
data supra. (Ceará) . 

. Prezo em. q ..... ~tl-'Junho A~ 1;817. Recolhido ás C~
d_eias desta QiÇa~e\ 't.1:1J .~ ~ê,le.· 91,itubro de 1818. Inti-
mado como/,~~.?~~ ,.,,,,· /. ·~ ..... 

~f'-7' '.:· :; . 
\' .:;;. . 

t;,~~·; :; :·;;,~~ ; 
f?:r - . · i.., r~· >';,. t: .-' 

l: ·)r. ,-, í .:j1 . """'·. ;;-,.f > 
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Jerouimo Ignacio Leopoldo de Albuquerque Mara-
nhão, Rendeiro do Engenho novo ele Itamaracá, pro-
mmciado em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco). 

Prezo depois de 5 de Abr il de 1818. Recolhido ás 
Cadeias clrsta Ciclacle em 9 de Outubro do mesmo an-
no. Intimad o a 30 elo Se l.embro para dizer cio facLo 
e direito em 5 dias. 

J eronimo Vill ela Tavares, Cirurgião, pronunciado 
cm 13 de Set embro de 1818 . (Pernambuco). 

Prezo em 6 de Abril rl e 18'l8 . Recolhfrlo ás Ca-
deias desta Cidnde em 9 de Outubro de '1818. In ti-
mado como supra. 

João de Albuquerque Maranhão, Capitão Mór da 
Parahiba, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Pa-
rahiha). 

Prezo em 112 de Setembro el e 18'17. Recolhido ás 
Cadeias desta. Cidade em 9 de Outubro de 1818 . In-
timado como ~upra. 

João de Albuqu erque Maranhão Junior, filho do so-
bredito , pronunci!:ldo em data supra. (P ernambuco). 

Prezo em 111 de Maio de · 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cipade em 6 de Março ele 1818 . Intimado 
a 30 de SeteIIJbro para dizer de facto e direito cm 5 
dias . 

. João de Alhuque·rque Maranhão, elo l'.Ieriri , pronun-
ciado em 13 de Setembro de 1818. 

Prezo em 6 de l\faio de 1817. Recolhido as pri-
zoens desta Cidade em 6 de Março de '18'18. Intima-
do a 30 de Sptcmbro de 1819 para dizer de facLo e 
direito em 5 dias . 

João Alves êje Souza, Caixeiro dos Dourados, pro-
nunciado em data supra. 

( 

Prezo em 5 ele Abril de 1818. Recolhido ás Ca-
deias desta . Cidade em 9 ele Outubro ele 1818. lnLi-
l'naclo como supra , 



João Antonio de Albuquerque, mulato o primel.ró, 
pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco) 

Prezo em 24 de Maio ele 1.8'17. Hecolhielo ús Ca-
deias desta Ciclacle em 10 de Junho do dito anno. In-
timado a 30 ele Setembro de 1818 para dizer ele facto 
e direito em 5 dias. Incluído no perdão de 6 de Fe-
verei ro de '18'l8 por Avizo ele 31 ele Outubro de '182.0, 
qüe assim lambem lhe deixa direito salvo de solto 

. tratar el e sua justificação; e solto por mandado .ele 17 
de Novembro seguinte. 

João Antonio Rodrigues l1e Carvalho, Ex-Ouvidor 
do Ceará. (Ceará) . 

Prezo em 30 de Março ele 1817. Hecolhiclo ás 
Cad eias desta Cidade em 16 de Abril ele 1818 . Inti-
mado para dizer de facto e direito como supra. 

João Baptista Barroso de Carvalho, pronunciallO 
em 13 de Setembro de 1818. (Parahiba) . 

Prezo em 2 ele Setembro de 1817 . Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Marco de 18'18. Inti-
mado para dizer de facto e direito cm 5 dias no dia 30 
ele Setembro de 1819. Perdoado pol' Avizo de 31 ele 
Agosto de 1820. p., l\'I. de soltura em 2G de -Se-
tembro seguinte. 

Padre João Baptista da Fonseca, prommciCll1o em 
data supra. (Pernambuco). 

Prezo em 11 ele Junho ele 1817. Recolhido ás 
Cadeias des ta Cidade cm 19 cio me8mo mcz e anno. 
Intimado como snpra. 

João Baptista do Rego, Capitão de Ordenanças d\l 
Itabaianà. (Parahiba). 

Prezo em 2 ele Julho de 18l7. Ilccolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de l\faio aliás em 6 de; Mar-
ço ele 1818. Intimado cm 30 de Setembro de '18'19 
para dizei· cte facto e direito ern 5 dias . 
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Padre João Barboza Cordeiro, Vigario de Porto ale-
gre, pronunciado em 13 de Setembro de 1818 . (Rio Gran-
de do N<Yrte). 

Prezo em 20 de Junho de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Inti-
mado como supra. 

·Padre João Cavalcanti de Albuquerque, Vigario do 
Cabo, pronunciado em 13 de Setembro ele 1818 . (Pe1' 
uambuco). 

Prezo em 24 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 10 de Junho do mesmo anno. 
Intimado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e direito em 5 dias. 

Frei João ela (l;onceigão Loureiro, Guan1ião do Con-
vento de S. Francisco elo Recife, prnnunciado em da-
ta supra. (P ernambuco). 

Prezo em 1
1

1 de Maio de 1817 . Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 10 de Junho do mesmo anno. 
Intimado com9 supra. 

João da Costi,t Beze·rra, pronunciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Rio Grande do Norte) . 

Prezo em 27 de Abril de 1817. Morrêo no Hos-
pi tal do Recife . 

Padre João l)amasceno Xavier Carneiro, pronun-
ciado em 13 de S e-~embro de 1818 . (Rio Grande do Nor-
te)._ . 

l\Iorrêo a bordo da embarcacão que o conduzia 
para o Recife . 

1 
. J 

·João de Deus Pires F errei'ra; pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Prezo em 14 de Novembro de 1817. Recolhido 
ás C_.adeias desta Cidade em 24 de Fevereiro de 1819 
para dizer ele facto e clireito em p dias-. Solto em 9 
de Fevereiro d_e 1820 em cumprimenLo da Por taria 
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da mesma data do Exn10. Conde de Palma, Governa-
dor e Capitão General da Bahia, pelo julgar nas cir-
cumstancias do Padre Luiz Jozé Corrêa de Sá, juízo 
que lhe foi commetido pelo Avizo de 29 de Dezem-
bro de 18'19 . 

João F erreira Lopes, Secr et ario ·do cxtin cto l~0gi
mento de Infanteria de P ernambuco, pronunciado em 
ela ta supra . ( P emam buco) . 

·Pr ezo em 5 de Abril de 1818 . Recolhido ás Ca-
deias des ta Cidade em 9 de Outubro de 1818. Inti-
1pado como supra . 

João Francisco de Araujo, Vereador da Camara da 
Villa do Limoeiro, pronunciado em 13 de Setembro de 
1818. (Pernambuco) . 

Prezo depois de 15 de Abril de 18'18. Recolhido 
ás Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro elo mesmo 
arino. Int imado em 30 de Setembro ele 1819 para di-
-zer ele facto e direi to em 5 dias . Solto em 15 ele Ju-
lho ele '1820 em cumprimento do Regio Avizo de 16 de 
Junho çlo dito anno, pelo qual foi comprehcndido no 
Perdão de 6 de Fevereiro de 1818, podendo continuar 
seu livramento por procurador. 

Padre João Gomes Lima, pronunciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Pernambuco). 

Prezo em 26 de Maio de 1817 . Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 10 de J unho do mesmo armo. 
Intimado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e direito em 5 dias . 

João IJUiz Frei're, pronunciado em 13 de Setembro 
ele 1818. (Parahiba) . 

Prezo no Recife em 1 de Fevereiro de 1818. Re~ 
colhido ás Cadeias desta Cidade em 6 de Marco .do 
mesmo anno. Intimado em 30 de -Setembro ele 18'19 
para dizer de facto e direito em 5 dias. 

João Martins Torres, (Pa.rahiba) . 

Prezo em 28 de Julho de 1817 . Mandado deter 
nas pr isoens da ParalJiba. Citado em 24 de Setem-
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bro para constituir procurador nesta Cidade . Assig-
nados 5 dias para dizer de facto e direito por via elo 
Curador nomeado pelo Acordão de 27 de Setembro de 

1819. Incluido no perdão de 6 de Fevereiro de '1818 
por Avizo de 31 de Outubro de 1820 que assim tam-
bem lhe- deixa direito salvo ele solto tratar de sua 
justificação. 

João Nepomuceno de Albuquerque Maranli}ío, pro-
nunciado em 13 de S etembro ele J818 . (Parahiba) . 

Prezo no 1. º de Junho de 1817 . Recolhido ás Ca-
deias desta Cidad e em 9 de OuLubro de '1818. Inti-

. mado cm 30 de Setembro ele '1819 para dizer de facto 
e direito em 5 dias . 

- João Nepomuceno Carneiro ela Cunha, do Engenho 
Ca:rahu' termo de Igaraçu', pronunciado em 13 ele Se-
t embro de 1818. (Pernambuco) . 

]'rezo em 7 de AgosLo de 1817. Recolhido ús Ca-
deias desta Oidade em IJ de Outubro de 1818 . InLi-
mado em 30 pe Setembro de '18'19 para dizer de fac-
to e direito em 5 dias. 

João .Nepomuceno Carneiro ela Cunha, pronuncia-
do em data supr~ . (Pernambuco). 

Auzente. Citado por Edictos em 25 de Setembro 
de 1818. As~ ignados 5 dias para dizer de facto e di-
reito por via cio Curador nomeado pelo Acordão de 27 
de Setembro de 1819. 

João Pit.a Parto, Sargento pronunciado- em data-
sup•ra. 

AuzenLe 1 Citado por Edictoi:; cm 25 de Setembro 
de '1818. Assignados 5 dias para di ze i~ de fa cto e di-
reito por vi~ do Curador nomeado por Acordão ele 27 
de Setembro de 1819 . 

i 
João R ebell1J ele Sequeira Aragão, Major, pronuncia-

do em 13 de S~tembro de 1818. (Rio Grande do Nor-
t e) . 

~~·ezo . efll 2? de Dezembr·o de 1817 . Recolhido ás 
Cadeias · cles~a Cidade em 9 dl'i Outubro de 1818. fü~ 
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·timado em 30 de Setembro ele 1819 para dizer de facto 
e direito em 5 dias. 

João do Rego Dantas, Ajudante do extincto Regi-
mento de Infanteria do Recife, pronunciado em data 
supra . (Pernambuco). 

Prezo em 30 el e Maio ele 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 10 de Junho elo mesmo anno. 
Iri timaclo como supra. 

João Ribeiro P essôa de Lacerda, Co·ron el agregado 
do extincto Regimento ele lnfa.nteria de P ernambuco, 
pronunciado em 13 de S~tembro de 1818. (Pernambu-
co). 

Prezo em 5 de Abril de 1818. Recolhido ús Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro elo mesmo an-
no. Intimado no ·1 . . º ele Outubro de 1819 para di-
zer de facto e direito em 5 dias . 

João Ribeiro Pessoa de Lacerda Junior, filho do 
sobredito, Porta Estanclarte, p·ronunciado em data su-
pra. (Pernambuco). 

Auzente. Citado por Edictos em 25 el e Setembro 
ele 18'18. Assignados 5 d ias para dizer de facto e di-
reito por via do Curador nomeado por Acordão ele 
27 de Seten1bro de 1819. 

Padre João Ribeiro de Mello Montenegro, pronun-
ciado em 13 de Setembro de 1818 . (Pernambuco) . 

Enforcou-se a si mesmo na fuga que os r ebel-
des fizerão do Tlecife em Hl de Maio de 18'17 .· · 

João SaTaiva de :rifoura, pronunciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Rio Grande do Norte). 

Prezo em 7 ele Janeiro de 1818. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. Inti-
mado em 30 ele Setembro de ·J 819 para dizer de fac-
to e direito em 5 dias. Incluído no perdão de 6 ele 
Fevereiro de 1818 por Avizo de 31 de Outubro de 
1820 que assim tambem lhe deixa direito salvo de 
solto tratar de sua justificacão; e so lto por mancla,-
do ele 17 de Novembro se?uinte 1 
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João Venancio de Castro, Tenente no Maranhão, 
pronunciado em 13 de Setembro ele 1818. (Pernambu-
co). 

Prezo em 111 de Novembro de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 24 de Fevereiro de 1818 . 
Intimado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e direito em 5 dias. 

Frei Joaquim do Amor Divino -o Caneca -da 
Ordem dos Carmelitas Calçados do Recife, pronuncia.-
do em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Prezo em o 1. º de Junho de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 19 elo mesmo mez ·e anno. 
Intimado conio supra. 

Joaquim de S. Anna, Cabra forro, pronunciado 
em 13 de Setembro de 1818 . ' (Pernambuco) . 

Prezo em 7 de Maio de 1817 . Recolhido ás ca..: 
<leias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Intima-
do em 30 de s ritembro de 1819 para dizer ele facto e 
direito em 5 dias . 

Joaquim Baptista A vondano, pronunciado em da-
ta supra. (Parahi~a). 

Prezo em 10 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Intima-
do como supra. . .. ~ ... -;..-~~ . ··-·.";. ' ·- .. 

• Joaquim ela Costa, cabra do Lameiro, pronunciado 
em 13 de Setembro de 1818. (Ceará) . 

Auzente. Citado por Edictos em 25 de Setem-
bro de 1818. Assignados 5 dias para dizer ele facto 
e direito · por via do Curador nomeado por Acordão 
de 27 de Setembro de 1819. 

i 
.Joaquim Cypriano Gomes dos Santos, pronunciaJo 

em data supra. (Fa:rahiba). 

Prezo em ~ 1 de Julho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Ciqacle em 9 ele Outubro de 1818. Inti-
mado para dizer cte facto e ct_ire iLQ cm 9 dias a 30 de 
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Setembro ele 1810. Solto por Alvar(t ele 17 de De-
zembro de 1820 em observancia cio Avizo de 2 cio 
diLo· mez e anno, que o mandou pôr em liberdade, e 
solto digo e lhe deixou direito salvo de so lto tratar 
de sua justificação. 

J oacruim Domingos de Souza Bandeira, do En-
genho do -'l'imbó, pronunciado em 13 de Setembro de 
1818 . (Pernambuco) . 

Prezo em 29 de Maió de 18'l 7. Reco lh ido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 ele Outubro de 18'18. ·rnti-
mado em 30 de Se tembro de 1819 para dizer de facto 
e direito em· 5 dias. 

Joaquim Francisco de Gouvêa, pronunciado em data 
supra (Ceará) . 

Prern em 11 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
cleiaR desta Cidade em 9 de Outubro de 181.8. Inti-
mado corno supra: 

Joaquim Jeronimo Serpa, Cirurgião Mó1· elo Exerci-
to Regimento de A•rtilheria de Pernambuco, pronunciado 
em 13 de Setembro ele 1818. (Pernambuco) . 

Prezo em 5 de Abril de 1818. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro cio mesmo anno . 
Intimado em 30 de Setembro ele 1819 para dizer de 
facto e direito em 5 dias. 

( 
Joaquim José Gomes de Amorim, pronunciado em da-

ta supra . (Parahiba). 

Prezo em '17 de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de l\farço de 1.81.8. Intima-
do como supra. Sol to por Alv11rá de 17 de. Dezem-
bro de 1820 em observancia do Avizo de 2 do dito 
mez e anno que o mandou por em liberdade e lhe 
deixou direito salvo de solto tratar de sua justifica-
ção. 

Joaquim J ozé Luiz de Souza, Sargento elo eitincto 
TI.egimento de Artilheria de Pernambuco, pronunciado 
em 13 de Setembro ele 1818 . (Pernambuco) . 

Prezo em o 1. º de Outubro de 1817 . Recolhido 
ús Cadei!ls desta Cidade em 9 ele Outubro ele 1818 , 



362 

Intimado em · 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e direito em 5 dias. 

Joaquim J ozé Monteiro ela Franca, pronunciado em 
data supra. (Parahiba). 

Hecolhido .ás Cadeias desta Cidade em 6 de Mar-
co de 1818, onde falescêo a 3 el e Junho cio mesmo an-
no. 

Joaquim J ozé do R ego Ba·rros , Coronel de Milici a::; , 
pronunciado em 13 ele Setembro ele 1818. (Rio Grande 
do Norte) . 

Prezo em 23 ele Dezembro de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em !) de Outubro de 18'l8. In-
_timado em 30 ele Setembro ele '18'19 para dizer de 
facto e direito em 5 dia·s. 

Joaquim Manoel Carneiro da Cunha, pronunciadÓ 
em data supra . rRio Grande do Norte). 

Prezo em, 10 de Maio de 1817 . Recolhido ás Ca~ 
<leias desta Cidade em 6 de Jl,farço de 1818. Intimado 
como supra . 

1 

Joaquim Ma;rtins Ribeiro, Mestre ela Sumaca_ em que 
o Governador Ci:teta.no Pinto foi para o Rio ele Janeiro, 
pronunciado em 13 ele Setembro ele 1818 . (Pernambuco) 

Recolhido · ás Cadeias desta Cidade em 24 de Fe-
vereiro de 1818 . Intimado em 30 ele Setembro de 
1819 para d ~zer de facto e direito em 5 dias . Solto 
em 23 ele Agosto de 1820 em cumprimento do Regia 
Avizo de 22 ele Julho do mesmo anno, que lhe houve 
por perdoada a culpa de entrar no porto do Rio de 
Janeiro com' a bandeira branca dos rebeldes cio Per-
nambuco. 

Joaquim Ntrnes da Silva, Ajudante do Regimento de 
pardos, pronun(Jiac1o em data supra . (Pernambuco) . 

Prezo em 22 de Julho de 1817. Mandado deter 
nas prizoens de Pernambuco. Citado em 28 cio Se-
tembro de 1818 para constituir· procurador nesta Ci-
<;lacle. Assignados 5 dias para dizer de facto e direito 
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por via do curador nomeado por Acordão de 27 de 
Setembro de 1819 . 

Joaquim Pedro de Souza Magalhães, alferes de Mi-
li c.ias, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Pe1·-
namlmco) . 

Prezo depoi s de 5 de Abril de 1818. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. In-
timado para dizer de facto e direito em 5 dias a 30 
de Setembro de 1819. 

Joaquim Ramos de Almeida, Major de H enriques do,. 
Recife, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Per-
nambuco). 

Recolhillo ás Cadeias desta Cidade em !) de Ou-
tubro de 1818. Intimado para dizer ele facto e direito 
em 5 dias a 30 de Setembro de 1819. 

Joaquim Rodrigues Fróes, de Lisboa, pronunciacfo 
em data supra. (Pernambuco ) . 

Recolhido ás Cadeias desta Cidade em 28 de Maio 
ele 1817 . Intimado em 30 de Setembro de 1819 para 
dizer de facto e direito em 5 dias. 

Joaquim dá Silva Ribeiro, pronunciado em data su-
pra . (Parahiba). 

Prezo cm 31 de Agosto de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Inti-
inado como supra. .. -~::~l~'~:~:.-~;:f::. . ! 
José Alexandre F erreira, Tenente de l\iiilieias, p1;0; 

nunciado em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco) . 
Prezo em 23 de Maio de 18·17. Recolhido ás Ca-

deias des ta Ciclaclc em 10 ele Junho elo mesmo 
anno. ln Limado em 30 el e Setembro cl r. '18 l !) para di-
zer de fac Lo e direiLo em 5 dias . 

José Apolinar-io de Faria, p•ronunciado em data su~ 
pra ._... (Parahiba) . 

Prezo no Recife cm 4 el e Fevereiro do 1818. Re-
colhido ás Cadeias des La Cidade em 9 ele Outubro de 
1818 . Intimado como supra. 



José Antonio Saraiva, pronunciado em 1:3 de Setem-
bro de 1818. (Parahiba) . 

Auzente. Citado por Edictos de 25 ele Setembro 
do 181~. Assignados 5 dias para dizel' ele facto e di-
reito por via do Curador nomeado por Acordão ele 27 
ele Setembro de 1819 . 

José de Barros Lima, Capitão do extincto Regimen-
to de A·rtilheria de Pernambuco, pronunciado em 13 ele 
Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Condemnado á morte por Sentença da Commis-
são l'.viilitar de Pernambuco em 8 de Julho de 18·17. 
Executado a 10 do mesmo mez e anno. 

Capitão José ele Barros Falcão, do extinct:0 Regimen-
to de Infanteria de Pernambuco, pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818 . (Pernambuco) . 

Prezo em 27 de Junho de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em !) de Outubro de 1818. In-
timado em 30 ele S~tembro de 1819 para dizer de fac-
to e direito em 5 dias . 

José Camêllo P essoa, Major ele Milicias de Goiana, 
pronunciado em data supra . (Pernambuco). 

Prezo em 2 de Março de 1818 . Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro ele 1818 . Inti-
hmdo como supra. · 

José Carlos Mari~k da .Silva Ferrão, Ex-Secretario 
do Governo de Pernambuco, pronunciado em 13 de Se., 
t.embro de 1818. (Pernambuco). · 

AuzenLe. Citado por Edictos de 25 de Setembro 
el e 1818. Prezo eJil de do mesmo anno. Solto 
pQr Avizo de 17 de Outubro de 1819 que o declara 
inclui do no perdão de 6 ele J?evereiro de 1818. 

José Carlos de Oliveira, pronunciado· em L1ata supra .
1 

(Ceará). 
Prezo antes dq dia 7 de Agosto de 1817 . Reco-

lh ido ás Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de 
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181.8. Intimado cm 30 de Setembro de 1819 para 
dizer ele facto e direito em 5 dias . Perdoado aliás 
incluiclo no perdão concedido por Decreto de 6 do 
Fevereiro por Avizo de 2 de Outubro de 1820; e sol-
to por mandado de 17 de Novembro do dito anno. 

José Carneiro Ca:rvalho da Cunha, pronunciado em 
13 ele Setembro de 1818. (Pernambuco ) . 

Prezo depois ele 5 de Abril de 1818. necolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro cio mesmo an-
no . Intimado em 30 do Setembro de 1819 para dizer 
do facto e direito em 5 dias. 

Padre José da Costa Cirne, pronunciado em data su-
pra. (Parahiba). 

Prezo em 10 ele Julho de 1817. Mandado deter 
nas prizoens ele Pernambuco. Citado em 28 de Se-
tembro ele 1818 . para estabelecer procurador nesta 
Cidade. Assignados 5 dias para dizer de facto e di-
r eito por via cio Curador nomeado por Acordão de 27 
el e Setembro el e 1820 digo de 18t9. Passei precatoria 
para o r espectivo Ouvidor cm 18 ele Dezembro de 
1.820 para ser solto em observancia do Avizo de 2 do 
dito mm: e anno, que o mandou pôr cm liberdade, e 
lhe deixou direito salvo ele solto tratar de sua jus-
tificação. 

José da Cruz Gouvêa, de Itabaiana, pronunciado em 
13 de Setembro de 1818 . (Parahiba) . 

Auzente. Citado por Eclictos de 25 de Setembi•o· 
ele t818 . Ass ignados 5 dias para dizer el e facto e di-
r çito poi· via cio Curador nomeado por Acorclão d.e 
27 de Setembro de 1819. 

José Cypriano dos Santos -Gafo'rini - pronuncia-
do em data supra. (Ceará) : 

Prezo cm 17 de Julho de 1817. Recolhido ás Ca-
deia10 desta Cid ade cm 9 de Outubro de 1818. Inti- · 
mado em 30 Gle Setembro de 1819 para di zer de fac-
to e direi to em 5 .dias. · 

José Felippe ele Albuquerque Maranhão, pronuncia-
do em 13 de Setembro de 1818. (Parahiba) . 

Prezo em 12 cio Setembro de 1817 : Recolhido ás 
_Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de ' 1818. In-
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timado no 1. º de Outubro de 1819 para dizer de fac-
to e direito em 5 dias. Perdoado por Avizo de 31 de 
Agosto de 1820 . P. M. em 26 de Setembro se-
guinte. 

Padre José Felippe de Gusmão, Coadjutor da Fre-
guezia de N. Sra. do Itambé, pronunciado em data su-
pra. (Pernambuco) . 

Prezo em 2 de Julho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. Inti-
mado em 30 de Setembro de 1817 como supra. In-
cluiclo no perdão de 6 de Fevereiro de '1818 por Avi-
zo ele 31 de Outubro ele 1820, que assim tambem lhe 
deixa direito salvo de solto tratar de sua justifica-
ção, e solto por mandado de 17 de Novembro de 1820. 

José Felix de Albuque1·que -Goelas- pronunciado 
em 30 de Março de 1819. (Alagôas) . 

Recolhido ás C'adeias desta Cidade em 27 de Abri l 
de 1817, onde fajescêo a 23 ele Outubro do mesmo 
anno. 

José Fernandes Portugal, Major do extincto Regi-
mento 

1 
de Artilheria d\:l Pernambuco, pronunciado em 13 

de Setembro de 1818, (Pernambuco) . 

Prezo cm 7 c\e Setembro de 1817. Falescêo no 
Hospital Militar de Pernambuco a 18 de Dezembro do 

mesmo anno. 

José Ferreira de ,Almeida, Alferes do Regimento dos 
Henriques Novos, pronunêiad.o em 13 de Setembro de 
1818. (Pernambuco). 

Prizioneiro, e prezo na Cadeia do Recife, em 4 
de Julho de 1817. Recolhido ás Cadeias desta Cida-

- ele em 9 de Outubro de J818. Intimado em 30 ele Se-
tembro de 1819 nara dizer de facto e direito ·em 5 
dias. Incluido no perdão de 6 de Fevereiro de 1818 
por Avizo de 31 de Outubro de- 1820, que assim tam-
bem lhe deixa direito salvo de solto tratar de sua 
justificaç,ão e solyo por mandado de 17 de Novem-
bro seguinte. · · 
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Padre José F erreira Nobre, Vigario do Pombal, 
pronunciado em data supra . (Parahiba). 

Prezo em f!O de Junho de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Março de 1818. ' -José Francisco de Arruda, Juiz Ordinario ela Villa 

elo I.Jiinociro, pronuncia elo em 13 ele Setembro ele 1818. 
(Pernamhuco) . 

Prezo a 15 ele Abr il de 18'18 . Recolhido ás Ca-
deias desta Cid ade em 9 de Outubro do mesmo anno. 
In timado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e di reito em 5 dias . Solto em 15 de Abril, aliás 
15 de Julho de 1820, em cumprimento do Regio Avi-
zo de 16 de Junho cl_o diLo anno, pelo qual foi com-
prehenclido no Perdão de 6 de Fevereiro de 1818, po-
dendo continuar seu livramento por procurador . 

José Francisco de Ataide, Major, pronunciado em 
13 elo Setembro de 1818. (Parahiba). 

Hecolhido ás Cad_eias desta Cidade em 9 de Ou-
tubro de 1818. Intimado em 30 de Setembro ele 1819 

José Francisco do Desterro, Alferes de Milicfas, 
pronunciado em 13 de -Set embro de 1818. (Pernambu-
eo). 

Prezo depois de 5 de Abril de 1818. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 9 ele Outubro do mesmo an-
uo . .Intimado em 30 de Setembro de 1819 para di-
zer ele facto e direito em 5 dias . 

José Francisco F erreira, Alferes de Ordenanças de 
P ernambuco, pronunciado em data supra. (Pernambu-
co). 

Pr izioneiro na Ipojuca. Recolhido :is Cadeias des-
t~ Cidade em 28 de Maio de 1817. Intimado como 
supra. 

José Francisco elo E spírito Santo Lanoia, Tambor 
~Iór elo Re~imento extinct.o de Artilhe.ria, _de Pe:rnª xn-
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buco, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (P er-
nambuco). 

Prezo em 16 de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. Inti-
mado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de fac-
to e direito em 5 dias. 

José Francisco de Paula Cavalcante e Albuquer-
que, filho ele Francisco de Paula Cavalcante e Albu-
querque, Capitão-mór de Olinda, p·ronunciado em 13 ele 
Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Morto na batalha elo Ipojuca . 

José Francisco da Silva -O Petisco- pronuncia-
do em 13 de Setembro de 1818 . (Pernambuco) . 

Prezo em 22 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 10 de Junho do mesmo anno, 
onde falescêo a 5 de 

1 
Novembro seguinte . 

José Francisco Vieira de Barros, Major de Po1·to 
.alegre, prommciaclo em data supra. (Rio Grande do 
Norte). 

Prezo em 17 de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
d~ias desla Cidade elfl 6 de Março de 1819. Intimado 
no dia 1. º de Outubro de 1819 para dizer de facto e 
direito em 5 dias . 

José Gonçalves de Medeiros, pronunciado em 13 ele 
Setembro de 1818. (ParfLhiba). 

Recolhido ás Cadeias desta Cidade cm 6 de Março 
ele 18·18, onde falescêo a 3 de Junho seguinte . 

\ 
·" 

Padre José Gongalves Ourique, pronunciado em da-
ta supra . (Parahiba) . 

Prezo em 2 de Agosto de 1817 . RccolhidÓ ás Ca-
deias desta Cidade 0111 6 de Março de 1818. Intimado 
cm 30 de Setembro dp 1819 para dizer de facto e di-
reito en1 5 dias , 
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,José de Holland,a de Albuque1·que, lJrommejatlo 
em r3 de Junho ele 1818. (Parabiha). 

Prezo no l . º de Junho de 18·17. Recolhido ás Ca-
.cleias dcst.a Cidade em '19 do mesmo mez e anno . In-
timado em 30 de Setembro de 'l819 par·a dizer de 
facto o direito em 5 dias . 

Padre José Ignaeio ele Abreu Lima - o Roma:-
pronunciado em data supra. (Pernambuco). 

Prezo nesta Cidade a 20 de Março de 18-17. Con-
dcmnaclo á morte por Sentença da Commissão Militar 
desta Cidade, executado a 29 d<J dito mez e anno. 

José Iguacio de Albuquerque Maranhão, Tenente-
Coronel de Cavallar.ia Miliciana, pronunciado em 13 
ele Setembro de 1818. (Rio GraI).de elo Norte) . 

Prezo em 29 de Junho dte J 8-L 7. Reco lhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Intima-
do em o t . º de Outubro de 18·1 O para dízer de facto 
o direito em 5 dias. 

Pallre José Ignacio de Brito, pronunci11do em data 
saip1·a. (Parahiba) . 

Prezo cm O ele Julho de 1817. H1icolhi<lo ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de Março dr! 'l8'18 . ln limado 
~m 30 de Se tembro de 18'10 como supl'a. 

José Ignac.io elo Carmo, pronunciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Pernambuco) . 

Prezo em de . . . . . . Mandado deter nas prizoens 
do Recife. Citado em 28 do Setembro de 18-L8 para 
constituir procurador nestn Cidade. Assig-nados 5 
dias para dizer de facLo e direito por Yia do Curador 
nomeado por Acorclão de . 27 de Setembro de 18:l 9. 
Incluído no perdão de 6 de F evereiro de 1818 por 
Avizo de 3 l de Outubro ele 1820, que assim tambem 
lhe c!ejxa direito salvo de solto tratar de sua justifi-
cac.ilo. 
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José Ig)lacio M:arinho, elo Menim,. pronnnciac10 em 
13 de Setembro de_ 1818. (Rio Grande do Norte) . 

Auzente. Citado nor Ecliclos de 25 de Setembro 
de -1818. Assignados 5 dias para dizer de facto e di-
reito por via do Curarlor nomeado por Acordão ele 
27 ele Se.lembro de 1819. 

José J eronimo Salgado, Cadete do extincto Regi-
mento de Infante.ria de P ernambuco, pronunciado em 
13 de Setembro de 1818. (P ernambuco) . 

' 
Prizioneiro na Ipojuca. Recolhido ás Cadeias 

. desta Cidade em 28 de Maio Je 1817. Intimado em 30 
de Setembro de 1819 para dizer ele facto e di reito cm 
5 dias. Solto por "Alvará de 17 de Dezembro de ·1820, 
em cumprimento cln avizn d<'l 2 do dito mez e anno, 
que o mandou por em libcrclacle e lhe deixou direi-
to ele solto tratar de sua justificação. 

José J eronimo c\e Lima, pronunciado em data su-
pra. (Parahiba). ' 

Prezo em 20 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Ciclad,e em g de Outubro de 1818. Inti-
mado como supra. 

José Joaquim de Aragão, Procurador ela Camara elo 
Limoeiro, pronunciaqo em 13 de Setembro de 1818. 
(Pernambuco). 

Prezo em 12· de Abril de 1818. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 0 de Outubro seguinte. Inti-
mado em 30 de t\etembrn de 1819 para dizer de faéto 
·e direito em 5 dias . So llo em 15 de Julho de 1820 
em cumprimento do Reg[o Avizo ele '16 de Junho do 
.:tito anno pelo qµal foi comprehendido no Perdão de 
6 de Fevereiro de 1818 podendo continuar seu livra-
mento por procurador . 

José Lourenço ela Silva, pronunciado em · data su-
pra: (Parahiba). 

Prezo em 12 de Outubro de 18-17. Recoibido ás 
Cadeias des ta Çipacle em 6 ele ·rvrarço de 1818. Inli-
maclo como suprfl . Solto em t5 de Junho de 1820 em 
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-eurnprinrnnto dei Regi.o Avi.zo ele 1G ele Junho do dito 
mrno, pelo qual foi compr('henclido no perdão ele 6 de 
Fevereiro de 18i8, podendo continuar seu livramen-' 
to por procurador . 

José Lucas ele Souza Rangel, pronunciado em 13 
de Setembro de 1818 . (Parahiba) . 

Pl'ezo em 10 de Junho do '1817 . Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em G de Março de 1818. Inti-
mado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de 
facto e direito em 5 dias . 

José J~uiz de Mendonça, pronunciado em 13 de Se-
tembro de ·1818 . (Pernambuco). 

Prezo ern 21 ele Maio de 1817. necolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 10 de Junho seguin te. Condem-

nado á morte por Sentença da Com.missão Militar 
desta mesma Cidade, executado a 12 do mesmo mez · 
e .anno. 

José Manoel ele Oliveira S. Anua, Caqete, prõnun-
ciado em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Auzente . Citado por Edictos de 25 de Setembro 
de 181.8. Assign~aclos 5 dias paf'a dizer de facto e di-
reito por via do Curador nomeado por Acordão de 
27 de Setembro de '1819 . 

José Manoel da Paixão, Tenente de Cavallaria iVIi-
liciana, pronunciado em data supra. (Rio Grande do 
Norte). 

Prezo em 21 de Junho ele ' 18'17. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em ti de Març.o de ·1818. Inti-
!'naclo para dizer de facto e direito aos 30 de Setem..; 
bro de 18t9. 

'Frei José Maria Breyner, Carmelita Calçado do 
Recife, P'ronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Per-
nambuco). 

Prezo em 26 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 1 O ele Junho seguinte. Iht!-. 
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mado em 30 de Setembro de 18 l 9 para dizer Gle úw-
Lo e direito em 5 dias. 

José Maria Ildefonso de .Albllf1uerque P essôa de 
l\!Iello, Cadete do extincto Regimento ele Artilheria de 
Pernainbuco, pronunciado em data -sup1·a. (Pernambu-
co) . 

·:-::_:_ 

.Pl'ezo em 5 de Abril de '18J8 . Recolhido ús Ca-
deias des ta Cidade em 9 de Outubro seguinte. Jnti-
mado . como supra. 

José Maria de 1VIello e .Albuquerque, pronunciado 
em 13 ele Setembro de 1818. (Parahiba) . 

Prezo em 18 ele Maio ele 181.7. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em G de Març.o de '18t8. Intima-
do em 30 do Setembro ele 1819 para dizer de facto e 
direito em 5 dias. 

José Maria de Va$concellos e Bonrbon, pronuncia-
do em data supra. (Pernambuco). 

Prizioneiro na Ipoj uca. n ecolhido ás Cadeias 
desta Cidade em 28 de Maio ele 1817. Intimado como 
supra. 

,José Maria Xavier de Carvalho, pronunciaclo 0111 
13 de Setembro de 1818. (Parahiba). 

-.· 

Prezo em 30 de l\faio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de Março de 18'18. Intima-
do em 30 de Setembro de 1819 para dizer de facto 
e_ direito em 5 dias. 

José Maria.no Cava.lcante. de .Albuquerque aliás 
.J.o,c:ié Mariano ele .Albuquerque Cavalcanti, Secretario do 
extincto Regimento de Artilheria de Pernambuco . 

Prezo em 9 de Junho de 1817. Ilecolhifo ás Ca-
deias desta Cidade em 19 do mesmo mez. Intimaelo 
ço.mo $tlf''ra, 
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Paure José Martiniano Pereira ele Alencar, pronuu-
ciaclo Cltl rn de Scte111bro de 1818 . (Ceará) . 

Pn·zo r.rn i'I il r i\'lttio de 18'17. Recolhido ás Ca-
clt:\ias desta Cidad1~ c1n O el e Outubro de 1818. Inti-
mado cm 30 de .:et\' rnbro de 1819 para dizer de facto 

e: clil'rito em 5 dia:;. 

José de Mello Moniz, iwonnneiado em data supra. 
(Parahiba). 

l\Iol'Lo na res Lauração elo .FOl'te ele Cabedêl lo. 

José P eregrino Xavier de Carvalho, pronunciado 
em 13 ele Setembro de 1818 . (Parahiba) . 

Prezo cm 1.8 de l\laio de 18 17. Condemnado ú 
morte por Sentença da Comrnissão Mi lital' de Pernam-
buco de 19 de Agosto ue i8J.7. Executado a 21 do 
mesrno mez. 

J ozé Plres Campello, Brigadeiro e Ajudante de Or-
dens do Governo de P~rnambuco. 

Pl'czo em 5 de Abril de 18'l8. Recolhido ás pri-
zoens desta Cidade em de 1819. Inti-
mado em o 1. º ele Outubro seguinte para dizer de fac-
Lo e clireito em 5 dias. 

· José Pires Campello Junior, filho do antecedente, 
Alferes , do extincto Regimento de Infanteria do Recife, 
pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (P ernambu-
co). 

Prezo em 5 Abril de 1818. Recolhido ús Cadeias 
desLa Cidade em 9 de Outubro seg-uinte . Intimado 
em 30 de Setembro de J 8i9 para dizer de facto e di-

reito em 5 dias. 

José Ramos dos Prazer es, pronunciado em data su-
pra. (Parahiba) . 

Prezo em 19 de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de Março de 1818. Intimado 
cQmo supra. 
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José de Sá Cavalcanti, pronunciado em 13 ele Se-
tmnbro de 1818. (Parnhiba). 

Prezo em 6 de Julho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desLa Cidade em 9 ele Outubro de 18'18. Intima-
do em 30 de Setembro ele ·t 819 para dizer de facto e di-
rei Lo em 5 dias. Incluid-o no perdão de G ele Feve-
reiro de 1818 por Acorclão de 3'l de Outubro ele 1820, 
que assim tambem lhe · deixa direito salvo de solto tra-
tar de sua justificação, o solto por m::rndado de 17 de 
1 'ovcmbro seguinte . 

José da Silva l\.font,eiro, Vereador da Camara do Li-
moeiro, prommciado cm 13 de Setembro ele 1818. (P er-
nambuco) . 

Prezo em '1 2 de Abril de 18'18. Recolhido ás Ca-
deias desLa Cidade cm 9 de OuLubro seguinte . Inti-
mado em 30 d Setembro de 1819. Solto em 15 de 
Abril de 1820, em cumprimento elo Rcgio Avizo de 
16 de Junho do dito anno, pelo qual foi comprehon-
dido no Perdão de 6 de 1' evereiro de 18'18, podendo 
continuar seu livramento por procurador. 

José Viclal da Silva, prommciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Pa,rahiba) . 

Prezo em 20 de Fevereiro de 1818. Recolhido em 
30 de Dezembro seguinte. Jntimaclo em 30 de Setem-
bro elo 18·19 para pizer ele facto e direito em 5 dias . 

Leandro Francisco de Beça, Tenente Coronel, pro-
nunciado em 13 de Setembro de 1818 . (Rio Grande do 
Norte ) . 

Prezo em 19 çle Julho de 1817. Morrêo no Hos-
pital Militar do Recife . 

Leonel P ereira dl:l Alenca:r, pronunciado em data 
supra. (Ceará) . 

Auzente. Citapo por Edictos de 25 de Setembro 
de 1818. Assignados 5 dias para dizer de facto e di-
reito por via do Curador nomeado por Acordão de 27 
de Setembro de 1~19. Passei precator.ia para· as Jus-

ticas do Ceará em 18 de Dezembro de 1820 para não 
~e1' prezo, em Gl;ls1n;vancia do Avizo de 2 do dito mez 



a15 

o anno, que o mandou l)Ôl.' em liberdade, e lhe deixa 
direito saho de sol to tratar de sua justificação. 

l;ourenGO Mendes, pronunciado em 13 de Setembro 
de 1818 . (Ceará) . 

Prezo em :14 de Julho de 18·17. Recolhido ás Ca-
. dr.ias desta nidade em 26 de Fevereiro de 1818. In-

timado em 30 de Set.r.mbro de t8-19 para dizer de fac-
to e direito em 5 dias . Solto por Alvará de -17 de 
Dezembro d11 1820 em observanéia .c\o Avizo dt\ 2 do 
dito rnez e anuo. que o mandou pôr em liberdade e 
lh r dPixou direito salvo do solto tratar de sua jus-
tifi cação. · 

I_Juiz ele A lbnqnerqne J\faranhão, do Engenho de 
Delem, Coronel de Cavallaría, pronunciado em data su-
pra. (Rio Grm1de elo Norte) . 

Prezo em 22 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias eles ta Cidade em G de Março de 18'18. Intimado 
como supra. 

·Padre Lui;i: Carlos da Silva, pronunciado em 1:3 de 
Setembro de 1818 . (Pernambuco) . 

Prrr.o em 23 de Maio d<' 18-17. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 10 ele Junho sn!tnint.e. Inti-
mado rm 30 de RPtcmbro ct·e 18t9 para dizer de facto 
e direito em 5 dias . 

Luiz Fortes de Bnstmnant.e e Si, pronunciado em 
13 de Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Anzente. Citado po1· Edi.ctos de .% de Setembr·o 
ele 1.818 . Assignados 5 di.as p<>xa dizer de facto e di-
reito por v ia do Curador nomeado por Acord[o elo 
27 de Setembro de 1819. 

Imiz Francisco de Paula Cavalcante e Albuquer-
que, Coronel de Mi.licias de Olinda pronunciado em 13 
de Setembro de 1818 . (P ernambuco ) . 

Prnzo cm 23 elo Jull10 ele 1817. Ile&olhido ás Ca-
deias desta Cidac!r, cm D de OuLnbro de 18 18. Int.i-
ma\lo em 30 de Se Lcmbro cio ·l 8t9 paea dizer de fac-
t© Q cli rei lo em 5 d ias . 
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Luiz Igna.cio de Abrêo Iiima, filho do Padre Jozé 
Ignacio de Abrêo Lima, pronunciado em data ' supra. 
(Pernambuco) . 

Auzentc. Citado por Edictos de 25 de Fevereiro 
de J8i 9. Assignados 5 elins para dizer de facto e di-
re.ito por via do Curador nomeado por AcoT'dão de 27 
etc Setembro ele 1819 . 

Padre Luiz Jozé O:::valcante Lins, Vigario da Igre-
ja do Sacramento do Bairro de Santo Antonio do Re-
cife, pronunciado em 13 de Setembro ele 1818. (Para-
hiba). 

Prezo em 28 de l\faio de 18 19 . Recolh ido ás Ca-
deias desta Cidade em 19 de Junho ·seguinte . ln Lima-
do em 30 de Setembro ele 1819 p:ua dizer de facto e 
direito em 5 dias. 

P adre Luiz J ozé Corrêa ele Sá, pronunciado em da-
ta snpra. (Parahiba~ . 

Prezo em .. . ... . Recolhid o ás Cadeias desla Ci..: 
elade em ... . ele . ... el e .... Solto por Avizo do i.º 
de Ju lho ele 1819, que lh e mandou app licar o I ndu l-
to do Decreto ele 6 ele l?cvereiro ele '1818 

Luiz José da E;xpectação, pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818. (Parahiba) . 

Auzentc. Citftclo por Edi cLos de 25 de SeLernbro dl~ 
1818. Assigr1ados 5 dias para dizer de facto e clireiLo 
por via do Curaçlor nom eado por J\cordão de 27 ele 
Setembro de 181~. 

Luiz Manoel de Albuquerque Maranhão, pronuncia-
do em data supra. (Rio Grande do Norte) . 

Prezo cm 22 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em G de Março de 18'18 . lnt.imado 
em 30 de Setembro de 1810 para dizer de facto e di-
reito em 5 dias. 

Luiz Pinheiro de Oliveira, Ajudante de Cavalla-



Si7 

ria. Pronunciado em 18 de Betcmbro .de 1818. N::t 
pronuncia está Luiz Pinheiro Teixeira. 

Recolhido ás Cadeias desta Cidade em 9 de Ou-
tubro de 1818. Intimado em 30 de Setembro de 1819 
.para clizer de· facto e direito eni 5 dias. Foi citado 
como auzente po1· Edictos de 25 ele Setembro ele 1818. 

Luiz. Ribeiro dos Gnimaraens Peixoto, pronunciado 
em data supra. (Pernambuco). 

Prezo cm o 1. º de Junho de 1817. n.ccoll1ido ús 
Cadeias · desta Cidade em 19 do mesmo rnez. lut,ima-
do como sup~a. 

Manoel Antonio Moreira, Major de Çt-J,vallaria 
Miliciana, pronunciado em data supra. (Rio Grande elo 
Norte). 

Auzente. Citado por Edictoi> de 25 de Setembro 
de 1818. Recolhido ás Cadeias desta Cidade em 30 ele 
Dezembro seguinte. Intimado : em 30 de Setembro de 
'1819 parn dizer ele facto e direito em 5 dias. 

Manoel Athanazio da Silva Cucharra, pronunciado 
em 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Prezo depois de 5 de Abril de J 8·18. Recolhido <'.ts 
Cadeias desta Cidade em 9 de Outubro de ·18'18. lnti-
rnado em 30 ele SetcrnlJro de 18·lü para diz:ei· ele facto 
e clirc i to em 5 dias . 

Manoel de Azevedo do Nascimento, Capitão do ex-
tincto Regimento de Infanteria de Pernambuco, pronun-
ciado em 13 de Setembro ele 1818 . (Pernambuco) . 

Prezo em 26 de Março· de '1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em '10 de Junho seg·uinte. Inti-
mado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de· facto 
e direito em 5 dias . 

Manoel Caetàno ele Almeida, Escrivam elas Ca.-
pellas é Resicluos, pronunciaclÓ em data supra. (Per-
ua1n.buGo) . { 

Prezo em 5 de Abril de 18·18. Recolhido ~s Ca-
deias desta Cidade -em O ele . Outubro seg·ui11 te. I;:1ti-
1p~do como supra. 
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Manoel de Carvà lh o l'aes de AllL1rade, pr o1 rnu cio.-
do cm 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco ) . 

AuzeuLe. Cilnclo p Ol' J<:didos dí' 25 de Scíembro 
. de 1818. A.s~ i gnndos 5 dias para dizer çle facLu e di-
rei Lo pol' Yi a do Curador uomeaclo por A(jordão de :n 
de Setembro de 1819. 

Manoel Carneiro Cavalcante pronunciado ·cm data 
supra . (Parahiba). 

Auzente. Citado como Sllpra. Assignados 5 d ia s. 
eo mo supra. 

:Manoel Clemente Cava.lcante, filho de João Bap-
tista Rego, de Itabaiana, pronunciado em 13 de Setem-
bro de 1818. (Parahiba) . 

Prizioneiro na batalha de Ipoj uca. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 28 de Maio ele 1817. Intima-
do em 30 ele Set~mbro de '18-19 para dizer ele facto e 
direito cm 5 dias. 

Manoel Coelho Serrão, pronunciado cm data ·m · 
pra. (Parahiba) . 

Prezo em 18 de Junho ele 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 el e Março de '1818. Intimad-0 
como supra. 

Manoel Corrêa de Araujo, Coronel de Milícias, pro-
nunciado em 13 de Setembro de 1818 . (Pernambuco ) . 

Prezo em 12 de Novembro de 18·17. Recolhido ás 
Cadeias desta Cic)ade em 9 de Outubro de 18-18. In-

timad.o em 30 de Setembro para dizer de facto e di -
reito em 5 dias. 

Manoel da Costfl, cabra do Lameiro , . pronunciado 
em data supra. (Cea,rá. ) 

Auzente . Citado por EdicLos de 25 de Setembro 
d_e '1818. Assignados 5 d ias para dizer de facto o d i-
rei Lo por via do Curador nom eado por Acordão el e 27 
ele Seten:ibro de f 8·19 , 



Í\fanoel 'Dom.ingues de Andrade, pronunciado· eni 
13 de Setembro de 1818. (Ceará) . 

Prezo cm 13 de Dezembro de 1.8'17. Hecolhido ás 
Cadeias desta Cidade em f) de Outubro de 18'18. In-
timado em 30 de Sctemb1'0 de 1819 para dizer de fac~ 
to e direito em 5 dias . 

Manoel Eli:as da Costa, Ajudante de Milicias doil 
Nobres, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Per~ 
nambuco) . 

Prezo em 6 de Julho de 1817. Mandado deter nas 
prisoens do Recife. Citado em 28 de Setembro de ... 
1818 para constituir procurador nesta Cidad-e . Assig-
nados 5 dias para dize r ele facto e direito por via do 
Curador nomeado por Acordão de 27 de Setembro de 
1819 . Passei precatoria para o respectivo Ouvidor 

· em 18 de Dezembro de 1820 para ~e r solto em obser-
Yancia do Avizo de 2 do dito mez e anno, que o ma,n-

" dou por em liberdade e lhe deixou d·ireito salvo de 
solto tratar de sua justificaçã.o. 

Manoel Ferreira de Souza, pronunciado em 13 ele 
Setembro de 1818. (Parahiba) . 

Prezo em 30 de Junho de 1817. Mandado deter nas 
prizoens da Parahiba. Citado em 211 de Setembro de 
18'18 para constitui!: procurador nesta Cidade . Assig-
nados 5 dias para dizer de facto e direito por via do 
Curador nomead-0 por Acordão de 27 de Setembro de 
18'19. Incluido no perdão de 6 de Fevereiro de 

1818, por A.vizo de 31 de Outubro de 1820, que assim 
tambem lhe deixa direito salvo de solto tratar de sua 
justificação . 

Manoel Florentino da Cunha, pronunciado em 13 
de Se.tembro de 1818. ( Parahiba) . 

Prezo em 12 de Junho de -1817. n ecoihido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Março de '1818. Inti-
mado em 30 de Setembro do 1819 para dizer de facto 
e direito em 5 dias . Perdoado por Avizo de 31 de 
Agosto do 1820. P. M. de soltura em 26 de Setem-. 
bro seguinte. · 



Padre Manoel Gonçalves da Fonte, Vigario da· F{re~ 
gu,~zia c1e N. Sr . ª do Páo dos F erros, pronunciado em 
Ü de Setembro de 1818. (Ceará). 

Prezo em 8 el e Dezembro elo 1817. Recolhido ás 
Cadeias elos ta Cidade em 9. de Outubro de 1818. ln-
Limaclo crn 30 ele Setembro de 1819 para dizer de fac-
to e cl irei Lo em 5 cli as . Perdoado por A vizo de 31 
de Agosto do t82íl. P . M. ele soltura cm 26 de Se-
tembro seguinte . · 

Manoel Ignacio Pereira do Lago, Provedor da Real 
Fazenda elo Rio Grande do Norte, pronnnciado em da-
t,a supra. (Rio Grande d? Norte). 

Ci Lado como Auzente por Eclfotos de 25 de Se-
tembro de 1818 . Intimado como supra . Recolhido ás 
Cadeias desta Ciclàde em 30 de Dezembro seguinte. 
lia lecido no . Hospital Militar ela Bahia em 23 ele Se-
temhto clr1 '1820. 

Manoel Joaqnipi F erreira, elo Ca.mocim, ·pronuncia-
do em 13 de Setembro de 1818. (Parahiba). 

Auzente . Citado por Edidos de 25 de Setembro 
do 18 18 . Assignados 5 dias para dizer de facto · e dí-
i·ei to em 5 dia~ por via do Curador nomeado por 
;\cordão el e 27 el e Setembro de 1819 . 

. Ma~10el J Oai<JUÍm Palacio, prontmciado em data sn-
pTa. (lÜo Grande do Norte). 

Prezo cm 19 el e Julho ele 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade cm 6 dé Março de 1818. Intima-
do em 30 ele Setembro ele 1819 para dizer de facto e 
direito em 5 dias. 

Manoel J oaquii'n Rodrigues Sete, Píloto, pronuncía<lo 
em 13 de Setembrq de 1818 . (Pernambuco) . · 

. Prc;,o em V1 ele Novembro de 1817. I1ecolhic!o á.s 
Cadeias des La pic!ade em 24 de Fevereiro de 1818, 
lnt,imado em 30 ele Setembro de 1819 .para dizer de 
facto. e direito em 5· dias. Solto em 23 de Ag.osto 
de 1820 em ' cn:i mpI'imento do Regio Avizo ele 22 do 
~ull1 0 do mesmo armo, que lhe houve por p·erdoacfa il 
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tm1pa de entrar no porto elo Rio ele Jane(ro coth a 
. bandeira branca dos rebeldes de Pernambuco . 

Padre Manoel José d' Assmnpção, prommeiado em 
13 de Setembro de 1818. (Pernambuco) . 

Prezo em 9 de Junho de 1817. Recolhido ás Ca-
clc~ ias desta Cidade em 19 do mesmo mez . Intimado 

- em 30 de Seternbl'o de 18"19 para dir.er de facto e di-
reito em 5 dias . Inclui do no perdão ele 6 ele Feve-
reiro de 1818 por Avizo ele 31 ele Outubro ele 1820, 
que assim Lambem lhe deixa direito salvo de solto 
tratar de sua justificação; e solto por mandado de 17 
de Novembro seguinte. 

1\fanoel José Martins, Capitão elo extincto ·Regimen-
to de Infanteria de Pernambuco pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818 . (Pernambuco). 

Prezo em 5 ele Abril ele 1818. necolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro seguinte . In-
timado em 30 de Setembro ele 1819 para dizer de fac -
to e di.reito como aliás em 5 dias. 

Manoel José Pereira Cn1c1as, pronuneiado em data 
supra . (Pernambuco). 

Prezo em . 2G elo l\faio de 18·17. Recolhido ús cu..: 
cleias desta Cidade cm 10 de Junho seg·uinte. Intima-~ 
do corno supra. · 

Manoel ,J ozé ela Silva, pronunciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Parahiba) . 

Prezo em 9 de Julho el e 1817. Reco lhido ás · Ca-
deias desta Cidade em G de Março de 1818 . Intimado 
em 30 de. Setembro de 1819 para dizer de facto e ,di-
reito cm 5 dias. 

Manoel J ozé da Silva, Ajudante dos Pardos do Pe-
nedo, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Per-
nambuco). · 

. . Prezo em 22 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias · desta Cidade cm 10 de Junho seguinte. Inli-

. . rnado em 30 ele Setornhro de 18'19 para dizer do facto 
e cl.irei Lo em 5 dias, · 



Manoel ,Toze de Serpa Brandão, cadete elo e:s.tinctô 
Regimento de Infanteria de Pernambuco pronunciado 
em 13 de Setembro ele 1818. (Pernamb:nco) . 

Prezo em 5 de Abril de 18'18 . Recolhido ás Ca-
. dei as desta Cidade em 9 de Outubro seguinte. Inti-
mado em 30 de Setembro de 18'19 para di zer de fac to 
e direito em 5 dias. 

Manoel Lino de Albuquerque, pronunciado em da-
ta supra . (Parahiba ). 

Auzente . Citado por Edictos de 25 de Setembro de 
18'18 . Assignados 5 e\ ias para dizer de facto e direito 
por via do Curador nom eado por- Acordão de 27 de 
Setembro de 1819. 

Manoel Lobo de Miranda Henriques, pronunciado 
em 13 de Setembro de 1818. '(Parahiba) . 

Prezo em 'IO de Juího de 1817. Recolhido ás Ca-
dei as desta Cidade, em 6 de Março de 1818 . Intima-

. do cm 4 de Outubro de 1819 para dizer de facto e di-
r eito em 5 dias . r Solto por Alvará de 17 de Dezem-
bro de '1820 em observancia do _avizo de 2 do dito mez 
e anno, que o mandou por em liberdade, e lhe deixou 
o direito sa lvo de solto tratar de sua justificação . 

Manoel Lopes ~=> ereira, pronunciado e.m 13 de Se-
t embro de 1818. (Ppxahiba) . 

1 

Prezo em H de Setembro de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 6 de Março cl-e 1818. Intima-
do em 30 de Set13mbro de 1819 para dizer de fac~o e 
direito em 5 diai:i. 

Manoel Luiz de Albuquerque Maranhão, filho na-
tural do Coronel de Milícias Ignacio J ozé de Albuque1·-
que Maranhão, prom,mciado em 13 de Setembro de 1818. 
(Pernambuco) . 

Prezo em 15 de Julho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidad'3 em 9 de Julho aliás de Outubro do 
1818 . Intimado em 30 de Setembro de 1819 para di-
zer de facto e di;reito em 5 dias. Perdoado por Avi.., 
zo de 31 ele Agosto ele 1820. P . M. de soltura em 3f 
p,liás em 26 de Setembro seguinte, 
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Manoel Lu.iz das Chagas, pronunciado em data su. 
pra, aliás em 30 de Março de 1819. (Alagoas; . 

necolhido ás Cadeias desLa Cidade em 27 de. Abril 
do 18 17. InLirnado como suwa . In cluido no pel'dão 
de 6 ele Fevereil'o ele 1818 por Avizo el e 31 de Outu-
bro de J 820, que assim tambem lhe concede aliás lhe 
deixa direito salvo de so lLo fratar de sua jusUfica-
ção; o solto por mandado ele 17 de Novembro de 1820. , 

Manoel Maria Carneiro da Cunha, pronunciado cm 
data de 13 de Setembro de 1818. (Pernambuco). 

l 

A uze11 te : Cita.elo por Edictos ele 25 de Setembro de 
1818. Ass iguaclos 5 dias para dizer de fac to e direito 
elll fi d ias por via elo Curador nomeado por Acordão 
de Setembro ele 1819 . 

Manoel do Nascimento da Costa Monteiro, Alferes 
aggregado do extincto R egimento de Infant.eria de P er· 
nambuco, pronunciado em data supra. (P~mambuco) . 

Prezo em 5 de Abril de 1818 . Rcco lll ido ás ca..: 
dei as desta Cidad e em 9 de Outubro seguinte. Inti-
mado como supra. 

Nfanoel da Natividade Victor, pÍ·onunciado em rn 
de Setembro de 1818 .. E serivam de Villa Plor. (Rio 
Grande do Norte). 

·"' Prezo em 10 de l\faio de 1817 . Recolhido ás Ca-
deias des ta Cidade em G de Marvo de 1818. Intimado 
em 30 de Setembro de 1819 para di zer ele facto e di .._. 
r ei to em 5 dias . fo cluido no perdão de 6 de Feve-
reiro de 1818 por Acorclão aliás por Avizo de 31 ci o 
Outubro de '1820, qu e ass im Lambem lh e deixa dire ito 
salvo de sol to tratar de sua j usLificação, e so lto por 
mandado de 17 de Novembro seguinte . 

Manoel da Silva, cabra do Lameiro, pronunciaclo ein 
data supra. (Ceará). 

1 

Auzente. Ci.tado por Edictos de 25 de Setembro 
'· el e 18'18. Assignaclos cinco dias para dizer de facto e 

direito por via do Curador" nomeado por Acordão de 
'n ele Setembro de 181.9. 



l\.'fanoel Simplicio, pronunciado em 13 de Setembro 
de 1818. O nome por inteiro é Manoel Simplicio J a-
come Pessoa . (Parahiba). 

Auzen te . C i taelo por EdicLos ele 25 de Setembro rle 
1818. Assignaclos 5 dias piua dizer de facto e clircito 
pOL' cu Curador nomeado pot· Aconlão de 27 de Sc-
Lembro de · 18 18 . 

Manoel de Souza 'reixeira Aj udanl.c do extincto 
R egimento de Infanteria de P ernambuco, pronunch1do 
em data supra. (Pernambuco) . 

Prezo cm 26 de Maio de -18 17. Recolhido ás Ca-
deias desLa Cidade em 10 de Junho seguinte. Intilrra-
do em 30 ele Setembro do '1819 para dizer de fucLo e 
direito em 5 dias. 

Martinho da Cunha Porto, Capitão dos Pardos, pro .. 
nnnciac1o em J3 de Setembro de 1818 . (P ernambuco) . 

1 
Prcw cm -!O de Junho de l8 .17. Recolhido ás C::i -

dcias cles ta p iclacle em 1 \l do mesmo mez. Intima1Ju 
cm 30 el e SeLcmbro ele '1819 para dizer de facto e di-
reiLo em 5 dias. Falescido no Hospita l R . .. . l\'lili-
tar clesLa Cidade aos 19 de Outubro de 'l820. Incluido 
no perdão de 6 de Fevereiro de 18'l8 por Aviso de 3l 
de Ou Lubro de 1820, que assim Lambem lhe deixa o 
direito salvq de solto tl'aLar de sua justificaoão. N. 
B. No Avisq veio equivocadamentc o nome de Manoel 
pelo de Ma.rpnho. 

Martinho Francisco Bandeira de Souza, do Eng·~ 
nho do Timbó, Cadete do extincto R egim ento de Iufou-
teria de P ernambuco pronunciado em 13 de Setembro 
dE, 1818 . (P ernambuco) . 

Prezo em a batalha de Ipojuca. Recolhido ás Ca-
deias desta pidade em 10 de Junho de 1817. InLimado 
em 30 de Setembro de 18"19. 

:M:athias José P acheco, pronunciado em 13 de Se-
tembro de 1818 . 

Prezo em 29 de Abril de 18i 7 . Recolhido ás Ca-
deias desLa Cidade em 27 de Agosto de i8t8. Intima-
do para di;i er ele facto e direi Lo em 5 dias, 
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Mathias Jozé da Silva, E scrivam da Ouvidoria' lle 
Olinda, pronunciado em data supra , (Pernambuco) , 

Prezo em 9 de Abri l de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubro de 1818. Inti-
mado como supra . 

Padre Miguel Carlos da Silva Saldanha, Viga'rio da 
Matriz da Vüla do Crato, pronunciado em 13 de Setem-
bro ele 1818. (Ceará) . 

Prezo em 13 de Junho ele 1.817. Intimado em 30 
ele Setembro ele 18HJ para dizer ele facto e direito em 

5 dias, 

Padre Miguel Joaquim de Almeida e Castro, pro-
nunciado em data supra . (P ernambuco) . 

Prezo em 22 de Maio de 1817. Recoibido ás Cadeias 
desta Cidade em 10 el e Junho seguinte . Condcmnado á 

. morte por Sentença da Cornmissão Militar desta Ci-
d.ade, executado cm 12 do mesmo mez. 

Miguel Joaquim Cezar, prommciaelo em 13 de Se-
tembro de 1818. (P arahiba) . 

Prezo em 3 de J ulho de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 6 de lVIarço ele 1818. Intimado 
em 30 de Setembro de 1819 para dizer de facto e di-
rc:i.lo em 5 dias. · 

Miguel J usto, cabra elo Lameiro pronunciado em_ da-
ta supra, (Ceará) . 
' ~- --.:L 

AuzcnLe . Citado por EclicLos de 25 de Setembro 
de 1818 para dizer do facto e direito em 5 dias por 

via do Curador nomeado por Acordão de 27 de Setem-
bro de 1819. • 

Jl.1iguel Velloso ela Silveira Nobrega, pronunciado 
em 30 ele Março ele 1819. (Alagoas) , 

Recolhido ás Cadeias desLa Cidade cm 27 de Abril 
ele 1817. Intimado em 30 de Setembro de 1819 para 
dizer de facto e direi Lo em 5 dias, 
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Nicoláo Paes Sarmento, pronunciado eril 30 de Mar-
ço ele 1819 . (Alagoas) . 

Hecolhido ás Cadeias desta Cidade em. . . de 
. de .. . Intimado em o 1. º de Outubro ele 1819 para di-

zer de facto e direito em 5 d·ias. Perdoado por Avi-
zo de 31 de Agosto de 1820. P. M. de soltura em 26 
ele Setembro seguinte. 

Patricio J ozé de Almeida, Capitfío-mór da Villa de 
Souza, pronunciado em 13 de Setembro de 1818 . (Pa-
rahiba). 

Prezo em 30 de Junho de 18·17. Recolhido ás Ca-
deias elesLa Cidade em 6 cl<e Março de 1818. Intimado 
em 30 do Setembro ele 1.819 para dizer de facto e di-
reito em 5 dias . Fallecêo no Hospital Militar aos 11 
de Abril de 1820. 

.. 
Pedro Antonio Velloso, Tenente do extincto Reg~

mento de Artilheri~ do Recife, pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818. (Pernambuco) . . 

Prezo em 26 de Maio de 1817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cida,de em '10 de Junho seguinte. Inti-
mado em 30 de ~etembro de 1819 para dizer de facto 
e direito em 5 qias . 

Pedro Ivo Jozé Velloso da Silveira, capitão de Mi-
lícias, pronunciado ym 13 de Setembro de 1818 . (Per-
nambuco) . 

Prezo em 2q de Maio de 1.817. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidaqe em 1 O de Junho seguinte. Intima-
.do em 30 de Setymbro de 1819, para dizer de facto e 
direito em 5 fü~s. , 

(Ceará). 
P edro Leite da Silva, pronunciado em data supra. 

Prezo em 8 P,e Janeiro de 1818. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidafle em 9 de Outubro seguinte. Inti-
mado como supr~ . Perdoado por Avizo de 31 de Agos-
to de 1820. P. l\II. de soltura em 24 de Setem))ro se-
çuinte, 
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Pedro Lins Henriques, Ajudante . do extincto Re-
gimento de Infanteria de Pernambuco, e Comandante da 
Fortaleza de Itamáracá, pronunciado em 13 de Setem-
bro de 1818 . (Pernambuco) . 

Prezo em . . . . . . . . Recolhido ás Cadeias desta 
Cidade em 9 de Outubro de 1818. Intimado em 30 de 

Setembro de 1819 para dizer de facto e direito em 
5 dias. 

Pedro da Silva P edrozo, Capitão do extincto Regi-
mento de Artilheria de Pernambuco, pronunciado em da-
ta supra . (Pernambuco). 

Prezo em o 1 . º de Junho de 1817. Reco lhido ás 
Cadeias desta Cidade em 19 de Junho seguinte. In-
timado como supra . 

Padre Pedro ele Souza Tenorio, Vigario de Hama- . 
racá, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Per-
nambuco). 

Condemnado á morte por SenLen<;.a da Cornrnissão 
Militar de Pernambuco de 8 de Julho de 1817. Exe-
cutado a 10 seguinte , 

Raimundo Pereira de Magalhaens, pronunciado em· 
13 de Setembro de 1818 . (Ceará) . 

Auzen te . Citado por Edictos d:e 25 de Setembro 
de 1818 . Assignados 5 dias para dizer ele facto e di-
r eito por via cio Curador nomeado por Acordão de 27 
de Setembro de 1819. · 

Silverio da Costa Cirne, pronunciado em 13 de Se-
tembro de 1818. (Parahiba). 

Prezo em 10 de Julho de 18'19. Mandado deter nas 
prizoens de Pernambuco. Citado em 28 de Setembro 
de 1818 para constituir procurador nesta Cidade , As-
signados 5 dias para dizer de facto e direito por via 
do Curador nomeado por Acordão de 27 de Setembro 
de 1819. Passei precatoria para o respectivo Ouvi-
dor em 18 de Dezembro de 1820 para ser solto em 
observancia do Avizo de 2 cio dito mez e anno, que 
o mandou por em liberdade. 
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Padre Silvest1·e, Capelão elo Ex-Governador Caeta-
no Pinto, pronunciado em data supra. O nome inteiro 
he Silvestre José ela Costa Giraz. (Pernambuco) . 

Recolhido ás Cadeias desta Cidade em . . . . . In-
timado em 30 de Setembro de 1819 para dizer de fac-
to e direito em 5 dias. Pl'ezo no Rio ele J aneiro em 
15 de Junho de 1817. Solto em 15 de Julho de 1820 
cm cumprimento do Regio Avizo ele · 16 de Junho 
do dito anno, pelo qual foi comprohendido no Perdão 
de 6 de Fevereiro de 1.818, podendo continuar seu li-
vramento por procurador. 

Thomaz Antonio Nunes, Piloto, pronunciado em 13 
d.e Setembro ele 1818. (Pernambuco) 

Prezo em 6 de Abril ele 1818. Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade cm 9 de Outubro seguinte. Inti-
mado em 30 de Setembro de 1819 para dizer ele facto 
o. direito em 5 dias . Solto por ordem do Governador e 
Capitão General, que authorizado pelo Regio Avizo de 

·7 de Agosto dfl 1820, o declarou comprehendido no 
Perdão ele 6 de Fevereiro de 18-18, e despacho do Juiz 
da Alçada, huma e outra coiza em data cLe 25 de Ou-
tubro de 1820 . 

Thomaz Ferreira Villa nova, pronunciado em 13 de 
Setembro de 1818. Sargento Mór de Henriques. 

Prezo em 12 de Novembro de 1817. Recolhido ás 
Cadeias desta pidade em 9 ele Outubro de 1818. In-
timado em 30 de Setembro de 1819 para dizer ele fado 
e verdade em q dias. Incluido no perdão de 6 de Feve-

reiro de 1818 por Avizo ele 2 ele Outubro de 1820, e 
solto por manejado ele 17 de Novembro cio dito anno. 

Thomaz Lins Caldas, filho ele Luiz José Lins Cal-
das, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (Pernam-
buco) . 

Prizioneiro na batalha de Ipojuca. Recolhido ás 
Cadeias desta Qiclade em 28 ele .Maio de 1817. Intima-
do em 30 de SiJLembro ele 1819 para dizer ele facto e 
direito em 5 dias. 
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Thomaz Pereira da Silva, · Alferes do Regimento ex-
tincto de Infanteria de Pernambuco, pronunciado em da-
ta s_up·ra. (Pernam_buco) . 

Prezo em 5 do Abril de '1818. Recolhido ás Ca-
deias d1:ista Cid.ado em 9 de Outubro de 1818. Intirna-
du corno supra . 

'rristão Gonçalves P ereira, pronunciado em 13 de 
Scteml:iro de 1818. 

Prezo em 1.1 ele Maio de '1817. Recolhido ás Ca-
de.ias desta Cidade em !) de Outubro ele 1818. Inti-
mado em 30 ele Setembro de 1819 para dizer de facto 
e direito em 5 dias. 

Padre V enancio Henriques de Rezende, Coadjutor 
do Vigario do Cabo, pronunciado em 13 de Setembro 
de 1818. (Pernambuco). 

Prizionoiro na baiallia de Ipojuca. Recolhido ás 
Cad1~ias desta Cidade em 28 de Maio el e 1817. Inti-
mado em 30 el e Setembro de 18H> para dizer de facto 
e direito em 5 dias. 

Padre vi-rginio Rodrigues Campello, Vigario da 
F'reguezia da Campina Grande, pronunciado em data su-
pra_. . (Parahiba) . 

Prezo em 16 de l\faio de 1817. nocolhido (is Ca-
deias desta Cidade cm 6 ele Março de 1818 . In timado 
como supra. 

Padre Veríssimo l\faxado Freire, Vigario da Fre-
guezia de Mamangoapo, pronunciado em clata de 13 de 
Setembro de 1818. (Parahiba.) . 

Au7.ente: C i Lado por Edictos ele 25 de Setembro 
ele 1818. Assignaclos 5 dias para dizer el e facto e di-
r eito por via · cio Curador nomeado por Acorclão de 
27 de Setembro de 1819. 

Vicente Ferreira dos Guimaraens P eixoto, Cirur-
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giao, pronunciado em 13 de Setembro de 1818. (P er-
· nambuco). 

PrC:'zo em 24 ele Junho de . ..... Recolhido ás Ca-
deias desta Cidade em 9 de Outubl'o de 18'18 . Inti-
mado em 30 de Setembro de 18'19 para dizer de facto 
e direi to em 5 dias. 

Vicente F erreira de Sequeira, Tenente Quartel Mes-
tre do Regimento dos Pardos, pronunciado em data su-
pra. (P ernambuco) . · 

Prizioneiro na batalha elo Ipojuca. Recolhido ás 
Cadeias desta Cidade em 28 de Maio de 1817 . Inti-
níado como supra . 

Vicente de Souza Couceiro, Tenente do extincto Re-
gimento de Infanteria de P ernambuco, pronunciado em 
13 de Setembro de 1818. ( Bernambuco) . 

Prezo em 5 de Abril de 1818. Recolhido ás Ca-
deias desta qidacle em 9 de Outubro seguinte . Inti-
mado cm 30 pe Setembro ele 18'19 para c1izer de facto 
e direito em 5 dias. 

W encesláo 1vFguel Soares, 2 . 0 'renente de Artilheria 
de P ernambuco, pronunciado em data supra. (P ernam-
buco). 

Prezo em 5 ele Abril ele -18-18. Recolhido ás Ca-
deias desta Gidadc em 9 de Outubrq_ seguinte. Inti-
mado como supra . 

j)orf«ria 

O Dezembargador da Caza da Supplicação, J ozé 
Caetano de Paiya P ereira, actual Escrivã.o da Alçada 
expedida a Peinf)-mbuco depois de registrar esta no livro 
<Yrdenado para rpl dos Culpados do J uizo da mesma Al-
çada, passe a ellf) , e em artigo separaao elos obrigados a 
prizão e livrameµto, os nomes daquelles a quem, em vir-
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tude do Decreto e Çarta Regia de seis de F evereiro de 
mil oito centos e dezoito, não obrigão as testemunhas, 
segundo declarei nas pronuncias de treze de Setembro de 
mil _oito centos e dezoito e trinta de Março de mil oito 
centos e desenove, por mim pro:feridas na Devassa a que, 
pela Carta Regia de seis de Agosto de mil oito centos e 
dezesete, fui mandado proceder na Villa do Recife de 
Pernambuco, pela Rebellião ali acontecida no dia 6 de 
:Março do dito anno, e successivamente nas confinantes 
das Alagoas, Rio Grande do Norte, Parahiba e Ceará: 
O que cumpra . Bahia vinte de Novembro de mil oito 
centos e dezenove. Bernardo Teixeira Coutinho Alvares 
d.; Carvalho. 

Está conforme ao original, do que dou fé, e me re-
porto ao mesmo existente em meu poder. Bahia vinte e 
hum de Novembro ele mil oito centos e desenove annos. 
J ozé Caetan o de Paiva Pereilra. 

-
~e/ação dos perdoados pelo :iJecrefo e Car-

ta i?.egía de 6 de revereiro de 1818 

Padre Albano Monteiro (Parahiba) . 
Antonio Fidelis (Parahiba) . 

Antonio do Ca.rmo Ferreira, Cirurgião (Pernambuco). 
Antonio Carneiro ele Mello (Pernambuco) . 
Padre Antonio Carvalho IJeal (Pernambuco) . 
.. A.ntonio de Castro Delgado, Tenente do extincto Regi-

mento de Arteleria do Recife (Pernambuco) . 
Antonio Ca:valcanti, criado do Baixa (Pernambuco). 
Antonio Corrêa Ceára, (Pernambuco) . 
Antonio Dantas Corrêa, Alferes (Pernambuco). 
Antonio Fernandes de Souza. (Pernambuco) . 
Antonio Francisco de Paiva. (Parahiba) . 
.Antonio Geraldo, Corretor de folhas (Pernambuco) . 
Antonio Gonçalves Condestavel (Pernambuco). 
Antonio Gonçalves dos Santos (Pernambuco) . 
Antonio de Hollanda Chacon (Parahiba). 
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Antonio Joaquim, mulato (Ceará). 
Antonio J o'aquim de Mello (Pernambuco) . 
Antonio José F erreira, Capitão (Pernambuco). 
Antonio de Leão (Alagoas). 
Padre Antonio Pereira de Souza. (Parahiba) . 
Antonio Rodrigues de Medeiros (Alagoas) . 
Antonio Rebello da Silva, Official d' Alfandega. (Per-

. nambuco). 
Antonio da Silva e Cunha (Pernambuco) . ' 
Antonio Thomaz Duarte (Parahiba) . 
Aprigio Antonio dos Santos (Pernambuco). 
Padre Bento de Faria Braga (Pernambuco) . 
Bento Freire de Roberedo (Rio Grande do Norte). 
Bento Joaquim de Miranda Henriques (Pernambuco). 
Bento José da Costa, Coronel de Milicias e Negociante 

(Pernambuco) . 
Bento José da Costa Ceára (Pernambuco) . 
Bento I;opes Guinraraens. (Pernambuco). 
Bernardo Pereira do Carmo (Pernambuco). 
Bernardo Raimunf].o de Souza -Timbó (Pernambuco) . 
Padre Caetano Jo~é de Souza Antunes (Pernambuco). 
Christovão de llotlanclà Cavalcante -o Baixa (Pernam· 

buco). 
Clemente de Amqrim Souza (Parahiba) . 
Conrado Joaquim de Lira Flores (Pernambuco) . 
Oypriano, Sargento do Limoeiro (Pernambuco) . 
Dionizio José 'da Costa (Parahiba). 
Domingos de Ca~tro Lima (Pernambuco). 
Domingos Lopes p.e Figueiredo (Pernambuco) . 
Padre Domingos :fl.farques (Pernambuco) . 
Domingos Mende~ (Pernambuco). 
Domingos da Silya -Caneco (Pernambuco) . 
Padre Domingos ;de Souza -Timbó (Pernambuco). 
Faustino -pardq (Parahiba) . 
Felix Francisco de Britto (Parahiba) . 
Felix Alexandre da Silva (Pernambuco) . 
Felipe Neri de ~arcellos (Pernambuco) . 
Felix -pardo Cf ernambuc·o) . 
Felix Francisco Çorrêa (Pernambuco). 
Pelix Jozé ~avarcs Lira (Pernambuco). 



Felix de Valois Soares P ereira (Pernambuco) . 
Fernando Antonio, favrador de P edro Ivo (Pernambn.· 

co). 
O Filho mais-velho ele lgnacio Cavalcanti ele Albuquer-

que Lacerda, Capitão mor de · Goiana. (Pernam-
buco). 

Os Filhos (os dois mais velhos) de Francisco Cavalcnute 
de Albuquerque, Ajudante de Cavallaria (Pernam-
buco). 

Francisco, filho de Luiz Pedro de Mello (Pernambuco ) . 
Francisco, muzieo do Limoeiro (Pernambuco). 
Francisco Affonso F erreira, Ex-Ouvidor do Recife (P er-

nambuco) . 
Prancisco de Arruda Camara (Pernambuco) . 
Francisco de Assis Campos (Pernambuco) . 
li'rancisco Carneiro do Rosario (Pernambuco) . 
Francisco Cavalcante ele Albuquerque, Ajudante de Ca-

. valla:ria (Pernambuco). 
Francisco da Costa Barbosa (Parahiba). 
Francisco Dias Montenegro (Parahiba ) . 
Prancisco Gomes (Rio Grande elo Norte) . 
Francisco Gomes Ferreira (Parahib::i ) . 
Francisco Guedes (R.io Grande do Norte). 
Francisco Ignacio Pereira da Cnnha (Pernambuco ) . 
Francisco Ignacio do Valle (Parabiba). 
Francisco Joaquim Perei1ra de Carvalho (Pernambuco ) . 
Francisco José ele lVIello, preto (Pernambuco). 
Francisco d 'Ornellas P essoa (Pernambuco) . 
Francisco de Paula Gomes (Pernambuco) . 
F'rancisco Pedro Bandeira de Mello (Pernambuco). 
1'.,ra.ncisco Ribeiro dos Guimaraens Peixoto (Pernambu-

co). . < 

Francisco de Souza de .Oliveira (Rio Grande do Nor-
te) . . 

Francisco de Souza Rego (Pernambuco) . 
Francisco Thomaz da Costa c Sá (Parahiba ) . 
Francisco Vieira (Parahiba). 
Francisco Xavier de Brito Bezerra Cavalcanti. (Pernam-

buco) . 
Franciigc9 Xavier P essôa de I.1accrda (Pernambuco) . 
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Francisco Xavier. Soares do Bonito (Pernambuco) . 
D. Gonçalo Lossio (Pernambuco) . 
Gop.çalo Vieira, Indio (Parahiba) . 
Gregorio José de Sequeira (Pernambuco) . 
Guilherme Patrício Bezel'ra Cavalcanti, Almoxarife do 

·Arsenal da Intenclencia da Marinha (Pei:nambuco) 
GuilherD'le dos Santos Sazes (Rio Grande do Norte). 
Henrique Luiz Bezerra (Pe'l:'nambuco) . 
Henrique Valentim -pardo (Pernambuco). 
Ignacio Aciauly de Vasconcellos (Alagoas) . 
lgnacio Antonio de Barros, Major (Pernambuco). 
Ignacio de Barros Lima (Parahiba) . 
Ignacio .Joaquim Corrêa (Pernambuco). 
Coronel J gnacio José de Albuquerque Maranhão (Per-

nambuco). 
lgnacio Pereira Freire (Pernambuco) . 
João Alexandrino (Parahiba). 
João Angelo de Souza Franco (Parahiba). 
João Alves Dias V}lella (Pernambuco) . · 
João Carlos, Official ele Justiça elo Limoeiro (Pernam-

buco) . 
J o~o Carneiro ~a . punha (Pernambuco) . . 
Joao Cavalcante cl{; Albüquerque -Baixa (Pernam-

buco): 
João Corrêa da Coflta -Pitomba (Pernambuco) . 
João Gonçalves ela Pôrciuncul_a _(Parahiba). 
João José Raposo (Ceará) . 
João Manoel Pereira ele Abrêo (Pernambuco) . 
• Toão Paes Barreto1 actual capitão do Cabo (Peruam-

buco) . · 
Padre João Rodri~ues Mariz (Pernambuco) . 
João Paes Barreto, Tenente dos pardos (Pernambuco) . 
João dos Santos Pereira (Pernambuco) . 
• 1 oão Tavares da lfonseca (Pernambuco) . 
Joaquim André Cavalcante (P ernamhuco). 
Joaquim Bernardi.1to Froes (Pernambuco) . . 
Padre Joaquim Jo~é de S. Anna (Rio Grande do Nor-

te). 
Joaquim José Ferrrira de Carvalho (Pernambuco) . · 
Joaquim José Linsl cl ~ 'l' ~rricoza (Pernambu.co) , 
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Joaquim Marçal -Terra nova (Pernambuco) . 
Joaquim José Vaz Salgado (P ernambuco). 
Joaquim Marcellino Maxado Freire (P ernambuco). 
Joaquim Marques, Procurador de Cauzas ( Pernamlm~ 

· co ) . 
Joaquim Martins da Costa Soutomaior (P ernambuco ) . 
Joaquim Pinheiro, Alferes de Henriques (Pernambu-

co) . 
Joaquim Pires Ferreira (Pernambuco) . 
Joaquim dos Santos (Pernambuco). 
Joaquim Velho Barreto, filho de P edro Velho Barreto' 

-do Cabo (P ernambuco) . 
J·osé Alves Antunes (P arahiba) . 
José Antonio da P enha (Parahiba) . 
José Antonio Villasecca (P arahiba) . 
José Antonio Villasecca J unior (Parahiba) . 
José Borges Uchôa (Parahiba) . 
José Caetano da Costa (Rio Grande do Norte). 
José Carlos do Satinho (Pernambuco). 
Dczembargador José da Cruz F erreira, ex-Ouvidor da 

comarca do certão de P ernambuco (P ernambuco ). 
José da Cunha Moreira, Alferes (Pernambuco) . 
Padre José Felicio -do Páo Amar ello (Pernambuco). 
José Ferreira, Alferes (Pernambuco) . 
tTosé Gomes F erreira (Pernambuco) . 
José Gomes do Rego -Cassumbá (Pernambuco) . 
José Gregorio da Cruz (Alagoas) . 
José Guedes Alcoforado (Parahiba) . 
José Ignacio Alves Ferreira, Tenente Coronel de l\1iii-

cias (Pernambuco) . 
Padre José Ignacio Duarte (P ernambuco) . 
José Isidoro, preto (P ernambuco ) . 
José Joaquim de Alencastro (P ernambuco). 
José Lucas (Parahiba). 
José Luiz -O caporro, Capitão de navio (Pernam-

.buco) . 
José Luiz P e'reira Bacellar -Capitão (Pernambuco). 
José Maria, genro do Capitão do Cabo João P aes Bar-

reto (P ernambuco) . 
J"_osé Maria Martinsl 4-J_feres (f er!!amhuQo)..:, 



José do O' (Pernambuco). 
J qsé Porfirio de Freitás (Pernambuco) . 
José do Rego, gemo do Capitão elo Cabo João Paes Bar• 

· reto (Pernambuco). 
José Rodrigues. ( Parahiba) . 
José 'Xavier de Mendonça, Tenente Coronel de MiliciM. 

(Pernambuco). 
Lourenço ele Castro (Parahiba). 
Lourenço Vieira de Mello (Alagoas). 
Luiz Francisco Pereira de Brito (Pernambuco). 
Luiz José de Albuquerque (Parahiba) . 
Luiz José de Moura (Parahiba). 
foüz Pedro de l\'Iello Cezar (Parahiba) . 
Manoel, filho elo Luiz Pedro ele Mello (Pernambuco) . 
J\.fo~oel , muzico do Limoeiro. (Pernambuco). 
Manoel Alves, Sargento do Limoeiro (Pernambuco). 
l\.fanoel Antonio Monteiro, Escrivam de Goiana . (Per-· 

nambuco). 
Manoel Aranha, C\tpitão de Ordenanças (Pernambuco). 
Manoel de Azevedo do ó' (Pernambuco) . 

1 

Manoel Caetano dE/ Vellozo (Pe·rnambuco). 
Manoel de Christo, musico do Limoeiro (Pernambuco). 
Manoel Corrêa Maciel (Pernambuco). 
Manoel Jgnacio da Assumpção (Pernambuco). 
Manoel Januario Bezerra Gavalcante (Pernambuco) . . 
Manoel José -Capeça nova (Pernambuco) . 
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j)ergunfas ao j?adre francisco }lloni~ 
.Javares 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor J ezus Chris-
fo de mil oitocentos e desanove, aos dezanove dias do mez 
de Janeiro, nesta Cidade da Bahia, aonde veio o Doutor 
Bernardo Teixei•ra Coutinho Alvares de Carvalho, Dez. 
embargador do Paço e Juiz da Alçada, Comigo Escrivão 
da mesma abaixo assinado, ·e Escrivão Assistente o Dez-

(1) De.\·e ser Pinches (James) 



embargador Joze Caetano de Paiva P er eira, ahi mandoti 
vir á sua prezença ao prezo o Pad1re Francisco Moniz 
Tavares, e posto em liberdade, deferindo-lhe o juramen-
to aos Santos Evangelhos pelo que tocasse a terceiro, lhe 
fez as perguntas seguintes. 

P erguntad o, seu nome, naturalidade, morada, idade 
e occupação . 

Respondeo· chama:r-se Francisco· Moniz Tavares na-
tural e morador no bairro de Santo Antonio do Recife 
df.: P érnam buco, de vinte e seis annos, Presbítero; Ca-
pelão da Agonia do Hospital de Nossa Senhora do Pa-
raizo, de que era Regente o Padre João Ribeiro Pessoa. 

P erguntado quando e em que Lugar foi prezo, e 
f1ual foi ou suppoem ser o motivo da sua prizão. 

Respondeu , foi prezo no seu quarto no dito Hospi-
tal a onze de Junho de mil oitocentos e dezasete, que 
suppoem _ fora prezo por morar no dito Hospital onde 
tambem morava o dito Padre J oã.o Ribeiro, que foi sec-
tario da Rebelião 1 acontecida em Pernambuco . 

Perguntado, que couzas e manobras fez o dito Pa-
dre João Ribeiro para formar a Revolução que poz, por-
que sendo elle Respondente morador na mesma caza, não 
podia deixar de v~r as suas manobras, a gente com que 
se associava para isto, e os preparas que elle e os seus 
socios fazião, nem podia deixar de o ouvir, as inst.ruc-
~ões que elle dava, nem deixar de perceber os sentimen-
tos que elle tinha a este Respeito; pois consta, que em 
caza delle se fazião Ajuntamentos para se forma'r a Re-
.volução . 

Respondeu, que viveu com este Padre por espaço de 
hum anno posto que dantes o não conhecesse senão de 
vista, e em todo . p dito tempo nunca descubriu nelle o 
menor sinal de Revolucionaria, nem lhe ouviu palavra, 
ou discurso que t endesse a esse fim, pelo contrario em 
abono da verdadé pude confessar em todo o tempo, que 
todas as suas acçqes di'rigião para o. bem, mostrava hum 
caracter Religiqso; a unica falta que lhe descubriu era 
a pouca assistencia no dito Hospital, que por isso não 
dezempenhava bem os deveres deste Hospital, porem era 
çlesculpavel .Por isso que o dito Padre, sabenqo q,ue ell~ 



Respondente quasi nunca saltia a Rua, tudo lhe enca:rl'e· 
gava das ditas obrigações; c clcsta forma não podia ha-
ver coloio no dito Hoi>pital, e Ajuntamentos; porquanlo 
elle demanhãa, dormia até as clez horas, cliziá 1"'1ü;sa, e 
sahia para a Aula, e p.ára fora, voltava pelas dnas horas 
a jantar, sahia as quatro horaR, c voltava as nove da noi-
te; tempo em que RC punha a ler. P e·rguntado, se de-
pois da Revolução dcclarac}a elle Respçndente se sepa-
rou da sua Companhia, visto que conhecia já era hum 
homem máo, ou se continuou a viver com elle como clau-
tes; ajudando em seus trabalhos como dantes; pois que 
se elle Respondente voltasse para sua caza se livrava 
desta Sociedade e de o auxiliar . Respondeu, que ellc 
Respondente senão separou, mas o dito Padre he que se 
separou delle Respondente; porque depois elo dia seis, 
deixou o Hospital , e foi habitar na caza elo E<rario por 
sinco ou seis dias, depois voltou para o mesrno Hospi-
tal, onde a maior parte do dia passava fora, e pouco de-
pois foi rriorar no sobrado para onde o G o;verno mudou 
as suas Sessões; que elle Respondente sempre ficou no 
mesmo Hospital fazendo as suas vezes e as do dito Pa-
dre; que nunca o ajudou em seus exercícios e trabalhos, 
porque toclo o tempo empregava nos trabaihos do Hos-
pital. 

Instado que declarasse a verdade, porque constava 
que elle Respondente, era dos mesmos sentirn.entos de Re-
belião que o dito Padre João Ribeiro , e era outro tal 
como elle, pelo que respeita a Rebelião, que como elle 
alliciava e persuadia Gente para ella, e para o partido 
dos Rebeldes. 

Respondeu, que era falso, porque se até o dia seis de 
Março, nunca descobrira no. dito Padre João Ribeiro sen-
timentos de Rebelião, não poclia elle Respondente ter os 
ditos sentimentos; alem disso se elle fosse dos ditos sen-
timentos elle havia de hmrralo depois elo dia seis, havia 
de empregalo, o que nada lhe fez; e que nunca alliciou 
ou persnadill' .a alguern ao partido da Rebelião, pelo con-
trario depois da Revolução sempre mostl'ou hum conti-
nuo desgosto perante varias pessoas . Instado, c1ue decla-
i:trnsc a verdade, porq1ie o 1notivo que clá, ele não "er elo 
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Parti elo elo Padre João Ribeir:.o pelo que pertence a Re-
belião, dizendo que se o fosse, elle o empregaria e pre-
miaria, depois ela Revolução não he concludente, primo 
porque, o Padre Ribeiro precizava delle Respondente 
como seu Amigo para fazer o seu Lugar de Regente sem 
perda do oi'denado, e elle Respondente o serviu como 
assim a disse na sua auzencia; segundo porque, no tem-
po dos Rebeldes não vagou Benefic1o que lh'e poclesse 
dar, nem consta que o Governo Rebelde provisse em Be-
neficio clerigo algum; não obstante que ti verão muitos 
clerigos que seguirão o seu partido, e muitos que lhe fi-
zerão serviços revelantes, pondo ate Guerrilhas de que 
SP fizerão Capitães e nenhum ·destes foi provido em be-
neficio algum, o que nasceu da Rebeliáo durar pouco 
tempo, pois se mais durasse havião · de ser premiados 
como o esperavào; e elle Respo1idente como companhei-
ro da mesma caza do Padre João Ribeiro, como Pessoa 
que fazia as suas vezes no officio ele Regente como assi-
ma disse, havia ter o correspondente aos serviços que lhe 
fazia. Iiespondeu que a sua Resposta he concludente 
porque os Sectarips da Revolução aparecerão prenüa:dos, 
dois sacerdotes feitos secretarios, outros condecorados com 
o titulo de Capitpes ele Gue'rrilhas; vagarão vigararias, 
como a ele Tejuc9papo, e Embiapaba, que forão neste 
tempo providas e dadas a sacerdotes, nenhum destes em-
pregos foi concedido v elle Respondente; pelo contrario 
acabrunhou-se pe}as grandes obrigações de Regente In-
t erino, do que n~~o recebia o menor Lucro, assim como 
do dito Emp·rego de Capelão da Agonia; por isso que os 
rendimentos do Hospital nesse tempo, mal chegavão para 
a comida dos pogres, donde se deixa ver que o Respon-
dente não era c19 agrado do dito Padre João Ribeiro, 
nem dos seus socips. 

E por esta maneira houve elle Ministro estas per-
guntas por ora por findas, que lidas ao Respondente, 
disse estarem con~ormes de que damos f,é, e assinou com 
elle Juiz da Alça11a, Escrivão Assistente, e Eu João Ozo-
rio de Castro Souza Falcão que o Escrevi e assinei. 

O Pl:),dre Francisco M·u.niz Tavares. J oze Caetano de 
Pwiva P ereira , .João Ozorio de Castro Soi1rza Falcão , 



Anuo do Nascimento de Noss-0 Senhor Jezus Chrfotó ' 
de mil o.itocentos e dezanove, aos dezanove dias do mez 
de Janeiro, nesta Cadeia da Bahia, aonde veio o Dou-
tor .Bernardo 'l'eixeira Coutinho Alvares de Carvalho 
comigo Escrivão abaixo nomeado, Escrivão Assistente o 
Dezcmbargador Joze Caetano de Paiva P ereira, ahí nían-
dou vir a s:µa prezença ao prezo o Padre Prancisco ]\'[q. 
niz Tavares e posto em liberdade lhe fez as perguntas se-
guintes. 

Pe'rguntado se ratificava o que havia respondido, 
ou tinha a acrescentar, diminuir, ou declarar alguma 
couza. 

Respondeu que ratificava o c1ue havia respondido; 
e acrescenta, que elle Respondente já mais se podia se-
parar ela Companhia do dito Padre, sem expdr; a slla. 
vida, e julgou mais acertado viver retirado no seu quar-
to, prestando a caridade aos Pobres do Hospital r1n e 
nesse tempo ficarão desamparados pelo dito Padre: E 
que no dia seis de Março pela meia noite lhe baterão a 
porta, e abrindo-a lhe aprezentarão varios cadaveres par;a 
enterrar, e distinguindo entre estes o do Brigadeiro Ma-
noel ·Joaquim Barbosa, o do Ajudante de Ordem Ale-
xandre Thomaz, e do Alfores Diogo, os enterrou no Cor-
po ela Igreja e n~o no Cemiterio como os outros, pelo 
que foi depois reprehendido pelo P adre João Ribeiro, e 
P edro el e Souza 'l'enorio, disendo qu e devião . hir todos 
aquelles · cadaveres para o Adro: E ·no terceiro dia ela 

.Hcvolução foi ell e Respondente ter com o Sa.rgento mor 
Sebastião ,Antonio lamentar-se com elle dos. Rebclde.s 
levantarem Bandeira Branca, e o achou dos mesmos sert-
timentos, e lhe disse que dicesse ·o mesmo ao Pa<lre 
J·oão Ribeiro, e a J ose Luiz de Mendonça, e elle Respon-
dente foi falla.r com o Padre João Ribei'ro, e este lh e 
dice, -:-ciue· elle Respondente não sabia o qúe se havia 
passado ,e prometeu de o fazer, voltando o Padre João 
Ribeiro p.ara o Hospital como fica dlto, lhe contou, q 11•} 
quando chegara Antonio Carlos Ouvidor de Olinda, 
tambem ref1ectira sobre o te'r-se levantado Bandeira 
branca , perante Jose Luiz e o Padre João Ribeiro , e que 
ç dito· J ose Luiz .em lugar de ~oardar seg.redo sobre esta 
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· lembrança, o disera publicamente, e a Tropa se levantá-
ra contra elle e o quizera matar por se lembrar de mu-
dar a Bandeira Branca para Bandeira Real; e disse a 
elle Respondente, qlle não fallasse mais nisso ; e quando 
os Rebeldes se retirarão para Olinda com o dito Padre 
João Ribeiro, elle os não acompanhou, e ficou no Hos-
pital, exercitando · o Emprego em que estava. -

Instado que declarasse a verdade, porque elle Res-
pondente, como dos autos consta, logo que se fez a con-
tra revolução se armou de duas pistollas e dizia, -qu~ 
huma_ era para o que o fosse prender, e a outra para si. 
proprio ; para não ser morto pelos Realistas-; no que 
vinha a confessar seu crime pelo mesmo que dizia. Res-
potideu que tal não dissera, nem se a.rmára de pistolas; 
que ficou vivendo pacificamente no Hospital, cuidando 
nas suas obrigações e que por sua conducta ·e constitui-
ção era incapaz de tal attentado . 

E por esta maneira houve elle Ministro estas per-
guntas por finda~, que lidas ao Respondente disse esta-
rem . conformes, e de assim o dizer damos fé, e assinou 
com elle Juiz da Alçada, EsC'rivão Assistente, e Eu João 
Ozorio de Castro Souza Falcão que o Escrevi, e· asinei. 

O Padre Francisco Mimiz Tavares. Jaze Caetano de 
Paiva Pereira. João Ozorio ele Castro Souza Falcão .. 

Anno do Na~ciroento de Nosso Senhor Jezus Chris-
to de mil oitocentos e dezanove aos vinte de Janeiro, nes-
ta cadeia da Bal:,Ua, aonde veio o Doutor Bernardo Tei-
xeira Coutinho 4.lvares de Carvalho, Dezembargador do 
Paço e Juiz da 41çada comigo Escrivão abaixo assinado, 
e Escrivão Assistente o Dezembargador J oze Caetano de 
Paiva Pereira, ahi mandou vir ao prezo o Padre Fran-
cisco Moniz Tavares, e posto em liberdade lhe fez as 
perguntas seguintes. 

Perguntado se ratificava o que antes havia respon-
dido, e agora lh~ foi lido, ou se tinha a acrescentar, di-
minuir ou declapr alguma couza. · 

Respondeu, .que ratificava o que havia respondido, e 
nada mais tinha- a dizer ao dito respeito. 

E por esta maneira houve elle Ministro estas per-
. guntas por fincl,as que lidai? a,o Respondente Q.iss~ ~st~-



i'elll e:onformes, de que damos fé, e assinou com elle Jui~ 
da Alçada, Escrivão Assistente, e Eu João Ozorio de 
Castro Souza Falcão, que o Escrevi e assinei. 

O Padre Francisco Muniz T avares . Joze Caetano de 
Paiva Pereira João Ozor·io ele Castro So1tza Falcão . 

,-Custas: Escrivão Tres autos, raza, perguntas 1. 764 
· Assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 020 

Juiz ... . .. ........ ... .... . ..... 4.800 
Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

7.814 
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presidios d'Asia....... ................ ... .. .... CCLXVII 

CAP. XXI Luiz do Rego finge approvar 
as bases da Constituição de Portugal. 
-Faz proceder a eleição dos deputados 
da província, e os expede ás Côrtes 
daquelle Reino.-Attentadt• commettido 
contra a sua pessoa, em consequencia 
do qual são presos ,alguns jovens Per-
nam bucanos, e outros que tinhão sa-
bido da cadêa da Bahia. -Sem proces-
so são todcs remettidos para Lisbôa, 
·onde forão immediatamente soltos, e 
voltarão á ~ua patria.. .. .......... ...... ...... CCLX~Vr 
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- A Bandeira de Pernambüco · 

·' ' 
Por solicitação do Instituto Ar~heol~gico e 

Geographico Pernambucano, o Exm. Sr. 
governador do Estado em data de 23 de 
Fevereiro de 1917, baixou o seguinte de-
creto sob o n. 459 : ' 

«Ü governador do Estado, considerando 
que Pernambuco vae celebrar a 6 de Março pro- · 
ximo o primeiro . centenario da revolução de 
1Sl 7, que antes do imperio proclamou, no Bra-
zil o systema republicano; · 

considerando que tal celebração, or1gma-
da no Instituto archeologico de Pernambuco, 
tem tido a mais sympathica repercussão no 
paiz, a ella adherindo não só os municipiós dó 
Bstado como a mór parte dos Estados da União, 
aSSW reconhecendo que semelhante movimen-
to de organização constitucional, em vez de 
desordem social, visava e realizou, ainda · que 
ephemeramente, à independencia nacional, con-
sumáda cinco annos depois; · 

considerando que o sangue dos martyies 
de então não foi derramado em vão, pois que o 



advento das idéas demoeraticas no paiz data 
desse regímen, o qual entre seus idéaes mais 
notaveis, que a lei organica consagrava, con-
tou o. do_ goyerno civil pela representação das 
classes, o da inamovibilidade e independencia 
da magistratura, o da emancipação ordeira e 
progTessiva do elemento servil,· o ·da tolerancia 
Teligiosa, o da liberdade de opinião traduzin-
·do""se pela liberdade de imprensa e o da plena 
capacidade política dos estrangeiros ' de qual-
quer communhão christã uma vez naturalisa-
dós; 

considerando fl_ue este conjuncto de dispo-
sições constitucionaes encerra um preito ines-
tjmavel á dignidade do pensamento e da cons-

1. 
ciencia, que honra p~ra todo sempre uma com-
rnunidade política; - _ 

considerando que a Republica pernambu-
cana de 1817 imaginou e arvorou urna bandei-
ra, cujo ·desenho :foi apresentado ao governo 
dos Estados Unidos pelo enviado dos revolucio-
narias, Cruz Cab1tgá, bandeira que foi aben-
~oa~a numi:i, festa publica das mais impressi-
vas pelo seu caracter a um tempo religioso, ci-
vil e militar, e dis_tribuida pelos regimentos, 
tiemulou em comqates, recebendo baptismo de 
fogo; · 

· con~\~erando que essa bandeira representa 
_para o Estado de 'f ernambuco, um legado pre-

) 
'~ 
1 

.. 



<.:ioso feito do ideal de autonomia e do senti-
mento de civismo dos seus filho.f?, e que nenhu-
ina outra a poderia superar no appello que ex-
ti·ce sobre as tradições gloriosas da patria 
iJernambucana ; 

considerando ·que uma bandeiTa não cons-
fa tue necessariamente o symbolo de -uma na-
ôonalidade soberana e não dispõe forçosa-
rnente de valia :\.nternacional; 

considerando que uma bandeira tanto po-
de ser a relíquia de uma patria extincta comi' 
o emblema de uma evoluç,ão historica dentro d<.' 
um todo maior, como seja uma federação; 

considerando que possuem sua bandeira 
paizes sem sober ania propria, como os princi-· 
pados e ducados da Confederação Germanica . 
~1 . IrJanda, parte de um Rein,o Unido, e a co~
r.nunidade Australiana, bandeiras essas qlif: 
são admittidas e acatadas sell1 serem official-
rnente reconhecidas no gremio dás nações; 

considerando que varíos Estados a ~~ 
União brazileira, entre elles a Bahia e o Rio 
Gr ande do Sul, já adoptaram bandeiras suas, 
complementos dos seus escudos d' armas; 

considerando que a adopção da bandeirn 
dos revoluciona.rios de 1817 seria um tribut<' 
devéras eloquente á memoria desses patriota'' 
que sacrificaram suas vidas pela emancipação 
da sua terra e pela implantação dos seus prin-



e:ipios po~iticós baseados na honestidade e na 
tolerancia ; 

considerándo finalmente que essa _bandei •. 
r a é· de uma esthetica simples e graciosa no 
seu symbolismo, significando o arco-íris, a con-
e:.ordia offerecida 4s gentes que quizerem unil' 
seus destinos aos dos pernainbucanos: o sol, a 
puj_ança deste astro no equador, e · a cruz a in-
sígnia que serviu á primitiva designação i10 
Brasil; · 

Decreta: 
Art. º L º -E' declarada· bandeira do Esta-

do de Pernambuco a bandeira da revoluç ~o de 
1817 . 

'Art. 2. º -- ,Esta bandeira· é bic9lor, azul 
escuro e bran9a, sendo as cores partidas ·..r,ri"' 
wntalmente, em duas secções desigu~es e ·7.,en-
do, no rectangulo , superior e maior, azul, ( .. ar-
co-íris com ~a estrella em cima e por baixo o 
rsol, dentro do semi-circulo; no inferior e me-

. 110r, br~nco, upia cruz vermelha. O sol e a es-
trella sao de· ouro . 

Dr. MC4n<>iel Antoni·o Perefra Borba .. -
Dr . .AntoniQ f icente de Andrade Bezerra. 
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