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Nota Intro du tó ria

SAN TIAGO DANTAS cos tu ma va di zer que “o pri me i ro re -
qui si to da cul tu ra é a me mó ria”. A cul tu ra tem, ob vi a men te, ou tras di -
men sões como a cri a ti vi da de e a in ter dis ci pli na ri e da de. No en tan to, a
me mó ria é o chão co mum de onde par tem to das as ca mi nha das in di vi du a is.
Re cu pe rá-la, pre ser vá-la e tor ná-la aces sí vel são três ta re fas es sen ci a is.
Cada ge ra ção ne ces si ta ter a seu al can ce o ma i or vo lu me pos sí vel da me -
mó ria na ci o nal.

O Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral, cri a do em 31 de ja -
ne i ro de 1997, de fi niu, ins pi ra do na for mu la ção de San Ti a go Dan tas,
como uma de suas pri o ri da des, re e di tar obras da his tó ria po lí ti ca do Bra -
sil, que ape sar de sua re le vân cia, se en con tram es go ta das há bas tan te
tem po, sen do que al gu mas já pas sa ram para a ca te go ria de obras ra ras.
Re gis tre-se que a cri a ção do Con se lho Edi to ri al in di ca que o Se na do,
além se suas fun ções bá si cas, tem, tam bém, um pa pel cul tu ral, que de -
sem pe nha com ou tras ini ci a ti vas, igual men te, im por tan tes como a TV
Se na do e a Bi bli o te ca.



No caso do Con se lho Edi to ri al, me re ce men ção, en tre ou tros, o 
fato de que em al gu mas re e di ções lo grou um sen sí vel ba ra te a men to de li -
vros ra ros, e, as sim, tor nou-os aces sí ve is ao pú bli co in te res sa do. Por
exem plo, a obra Ga le ria dos Bra si le i ros Ilus tres, de S. A. Sis son,
cus ta, hoje, em se bos es pe ci a li za dos, se for en con tra da, cer ca de R$
500,00. O Con se lho re e di tou-a com o pre ço de ven da de R$ 40,00.

O pre sen te tí tu lo Nar ra ti va de Ser vi ços no Li ber tar-se o 
Bra sil da Do mi na ção Por tu gue sa pelo Almi ran te Con de de Dun -
do nald, Lor de Coch ra ne, ins cre ve-se na li nha de re e di ções do Con se lho.
É o tes te mu nho de uma con tro ver ti da per so na gem do pro ces so de in de pen -
dên cia do Bra sil. O li vro só teve uma edi ção, em 1859, e, atu al men te, é
de co nhe ci men to de pou cos pes qui sa do res. A sua re pu bli ca ção, pas sa dos
144 anos, ten ci o na am pli ar o aces so a essa fon te do cu men tal pri má ria.
Como di zia Ran ke, a his tó ria só es cre ve com do cu men tos. “Pas de do -
cu ment, pas d’historie”, era o lema do mes tre ale mão, que usa va a
fra se, em sua ex pres são ori gi nal, em fran cês. O po lê mi co li vro-do cu men to 
de Lor de Coch ra ne tor na-se am pla men te aces sí vel com essa edi ção.
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Infor me so bre Tho mas Coch ra ne, 
 Pri me i ro Almirante da Ma ri nha Impe ri al 

Bra si le i ra, Mar quês do Ma ra nhão

NA ABADIA de West mins ter, onde se re a li zam os
gran des ce ri mo ni a is in gle ses e se en ter ram reis, he róis e gran des per so na li -
da des, está o tú mu lo do al mi ran te Coch ra ne. Nos qua tro can tos da
tum ba bran ca es tão as ar mas do Chi le, Peru, Bra sil e Gré cia. Nela,
tam bém, foi gra va da a se guin te ins cri ção:

Aqui re pou sa em seus 85 anos
Tho mas Coch ra ne

dé ci mo con de de Dun do nald
Ba rão Coch ra ne de Dun do nald

De Pa is ley e de Ochil tree 
Na no bre za da Escó cia

Mar quês do Ma ra nhão no 
Impé rio do Bra sil 

G.C.B. e al mi ran te da fro ta 
pela con fi an ça que seu gê nio 

sua ciên cia e ex tra or di ná ria au dá cia 
Inspi rou por suas he rói cas ações na 



ca u sa da li ber da de e seus es plên di dos
ser vi ços se me lhan tes ao do seu pró prio país

Gré cia Bra sil Chi le e Peru
Adqui riu um nome ilus tre por todo
O mun do pela co ra gem pa tri o tis mo 

E ca va lhe i ris mo
Nas ci do Dez. 14, 1775
Fa le ci do Out. 31, 1860

Hon ra do pelo amá vel con vi te do Con se lho Edi to ri al do Se na -
do, apre sen to ao le i tor este li vro es cri to pelo al mi ran te es co cês cuja vida e
per so na li da de cor res pon dem ao es te reó ti po que te mos da que les ha bi tan tes
das fri as re giões do nor te da Ingla ter ra, imor ta li za dos nos li vros de Wal -
ter Scott e nos fil mes clás si cos como Rob Roy e Co ra ção Va len te, este 
úl ti mo con tan do as lu tas de Wal la ce, per so na gens que, gra ças a Holl ywo od,
es tão mais pre sen tes no ima gi ná rio dos bra si le i ros do que o pró prio
Almi ran te Coch ra ne.

Tho mas John Coch ra ne nas ceu em Annes fi eld, na Escó cia,
em 14 de de zem bro de 1775 e fa le ceu em 31 de ou tu bro de 1860, um
mês e pou co an tes de com ple tar 85 anos, em Ken sing ton, na Ingla ter ra.

Ingres sou na Ma ri nha em 1793, de po is de ter ser vi do por pou co
tem po no Exér ci to. Pro mo vi do a te nen te em 1796, ser viu dois anos na
Esta ção Na val da Amé ri ca do Nor te. Trans fe ri do para a uni da de na val
que ti nha a car go ope rar nos li to ra is fran ce ses e es pa nhol par ti ci pou até
1809 das lu tas em que se em pe nha va a Ingla ter ra con tra a Fran ça re vo lu ci o -
ná ria de Na po leão.

O pri me i ro co man do de Coch ra ne foi no bri gue Spe edy em
1800 e nele vi rou uma len da como ma ri nhe i ro au da ci o so e va len te. O
fe i to que o ele vou a essa si tu a ção, pra ti ca men te da no i te para o dia, de -
veu-se à cap tu ra da fra ga ta es pa nho la El Gamo. A des pro por ção en tre
os dois na vi os era imen sa e pre ci sa va ser vi su a li sa da para se en ten der a
im por tân cia da sua vi tó ria. A fra ga ta con ta va um to tal de 36 ca nhões,
sen do 24 de pe que no al can ce des ti na dos a re pe lir qual quer abor da gem
com ti ros de me tra lha. O Spe edy dis pu nha de 28.

O ca pi tão es pa nhol co man da va 319 ho mens; Coch ra ne, 54.
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Usan do uma ban de i ra ame ri ca na para apro xi mar-se da fra -
ga ta ini mi ga, cu jas ba te ri as po de ri am afun dar seu bar co com uma úni ca
des car ga, ele a cap tu rou de po is de abor dá-la com toda a tri pu la ção, ex ce -
to o mé di co, que fi cou a bor do. Na re fre ga ele teve ape nas dois mor tos e
qua tro fe ri dos.

Tal fe i to, di vul ga do pe los jor na is da épo ca, ob vi a men te, ca pa ci -
ta va-o a uma pro mo ção por me re ci men to. O Lor de do Almi ran ta do nes -
sa épo ca era John Jer vis, Ba rão de St Vi cent, ape li da do de “Ve lho Jer -
vie”, o al mi ran te mais im po pu lar da épo ca, po rém um dos me lho res ad -
mi nis tra do res que a ma ri nha pos su ía, ex tre ma men te enér gi co e dis ci pli na -
dor. Os bri lhan tes fe i tos dos com po nen tes da Ro yal Navy du ran te
os úl ti mos anos de guer ra cri a ram tal con ges ti o na men to para as pro mo -
ções por me re ci men to que Jer vis in sis tia no cri té rio de pro mo ção por an ti -
gui da de e even tu al men te pro mo via por me re ci men to. Ain da mais, era ex tre -
ma men te cri te ri o so, fa zen do ques tão de ler pes so al men te as pro pos tas e
ar gu men tos para esse tipo de pro mo ção. Uma sé rie de fa to res oca si o nou
de sen ten di men tos en tre o jo vem te nen te e o ve lho al mi ran te no iní cio de
uma pro mis so ra car re i ra e que o pre ju di cou gran de men te. O fato de que
os des pa chos ofi ci a is, re la tan do seu fe i to, le va ram três me ses para che gar ao 
co nhe ci men to de Jer vis e que seu nome apa re ceu no fi nal da lis ta de pro -
mo ções, ul tra pas sa do por ofi ci a is que na ma i o ria se li mi ta ram mais a as -
sis tir do que par ti ci par de com ba tes, fe riu pro fun da men te a sua va i da de.
A re a ção de Coch ra ne, fru to da im per ti nên cia e fal ta de tato, ca rac te rís -
ti cas de sua per so na li da de, foi es cre ver uma car ta ao al mi ran te re cla man do
da pro mo ção e fa zer co men tá ri os ne ga ti vos ao com por ta men to de St
Vi cen te na ba ta lha de Tra fal gar. O Almi ran te Jer vis, até que re le vou a 
car ta in so len te do jo vem he rói na val mas nun ca per do ou as crí ti cas so bre
o com ba te que che ga ram aos seus ou vi dos. Em con se qüên cia, Coch ra ne
foi per se gui do até ou tu bro de 1804, du ran te o tem po em que Jer vis
co man dou o Almi ran ta do.

De po is de ter sido cap tu ra do pelo ini mi go e res ga ta do em
1801, re gres sou Coch ra ne à Ingla ter ra onde es tu dou por dois anos
(1802-1803) na Uni ver si da de de Edim burg, Escó cia.
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Re tor nou à Ma ri nha e em 1805, co man dan do o Arab, um
na vio de sex ta ca te go ria com ape nas 20 ca nhões, cap tu rou a fra ga ta Pal las,
de 34 ca nhões, que trans por ta va um rico car re ga men to. Pas san do a na -
ve gar no Pal las, ele cap tu rou ou tros trans por tes de te sou ros es pa nhóis e
aca bou ame a lhan do uma for tu na de 75.000 li bras.

Em 1806, rico e fa mo so, foi ele i to para o Par la men to como
re pre sen tan te de Ho nin ton e, de po is, de West mins ter em 1807. No seu
as sen to na Câ ma ra dos Co muns des ta cou-se pelo ra di ca lis mo com que
de nun ci ou as de fi ciên ci as e os abu sos do ser vi ço na val e a luta pelas re for -
mas po lí ti cas.

Em 1809, par ti ci pou ati va men te dos pla nos e ope ra ções do
com ba te que des tru iu par te da es qua dra fran ce sa em Ro che fort. Pou co
de po is, in con for ma do com o re sul ta do da que la ba ta lha, mo ti vou uma cor -
te mar ci al con tra o seu co man dan te na que la oca sião, o Almi ran te Ba rão 
de Gam bi er, acu san do-o de in ca pa ci da de pro fis si o nal. Gam bi er foi ab sol -
vi do e o fato lhe va leu de novo a ani mo si da de do Almi ran ta do, que pas -
sou a hos ti li zá-lo e pre teri-lo.

Em 1814, foi afas ta do da Ma ri nha, sob a acu sa ção de en vol -
vi men to na di vul ga ção da fal sa no tí cia da mor te de Na po leão para es pe -
cu lar na Bol sa. Expul so do Par la men to e da Ma ri nha, des ti tu í do da
Ordem do Ba nho, foi pre so, pro ces sa do e con de na do ao pe lou ri nho. O úl -
ti mo in glês a ser con de na do a essa pu ni ção de gra dan te, que não foi exe cu ta da
dado ao pres tí gio po lí ti co de Coch ra ne jun to à po pu la ção.

Em 1817, ofe re ceu seus ser vi ços ao go ver no re vo lu ci o ná rio chi -
le no, em luta con tra o go ver no es pa nhol. Suas pro e zas le va ram-no ao co -
man do su pre mo das for ças na va is da que le país. Tam bém co la bo rou na
li ber ta ção do Peru, onde se dis tin guiu no com ba te de Cal lao, em 1820.

Em 16 de ja ne i ro de 1823, en tre gou sua in síg nia ao go ver no e 
se des pe diu do Chi le. Saiu do por to de Val pa ra í so a bor do do mer can te
Co ro nel Allen rumo ao Bra sil, ace i tan do con vi te do go ver no im pe ri al
bra si le i ro para che fi ar nos sa es qua dra com a mis são de apo i ar, pelo li to -
ral, a luta con tra as for ças por tu gue sas que do mi na vam gran de par te do
país, prin ci pal men te a Ba hia e o Ma ra nhão.

20 Tho mas Coch ra ne



O Almi ran te Coch ra ne tor nou efe ti vo o blo que io de Sal va dor
e, re a li zan do vá ri os ata ques bem su ce di dos, con se guiu anular a ação da
fro ta por tu gue sa, o que tor nou mais efi ci en te o cer co re a li za do pe las tro -
pas li ber ta do ras e obri gou as for ças do ge ne ral Ma de i ra de Melo a aban -
do na rem a ca pi tal ba i a na. A Arma da Impe ri al re a li zou boas pre sas,
au men ta das pe las que fez a fra ga ta Ni te rói, co man da da por John Tay -
lor, um dos ofi ci a is de Coch ra ne que per se guiu os na vi os da es qua dra lu -
si ta na até qua se a foz do Tejo.

Da Ba hia, Coch ra ne se guiu para o Ma ra nhão, onde obri gou
a jun ta go ver na ti va a de mi tir-se e ele ger novo go ver no fa vo rá vel à in de -
pen dên cia. De São Luís en vi ou a Be lém do Pará John Pas coe Gren fell,
que sub me teu a re sis tên cia por tu gue sa, in cor po ran do o Grão-Pará ao
Impé rio Bra si le i ro. De vol ta ao Rio de Ja ne i ro, Coch ra ne foi agra ci a do
com o tí tu lo de Mar quês do Ma ra nhão.

Com pou cas ba i xas, Coch ra ne as se gu rou a in de pen dên cia de
to das as pro vín ci as do nor te do Bra sil com uma es pe ta cu lar com bi na ção
de ini ci a ti vas ou sa das e ble fes.

A par tir des sa épo ca já ha vi am co me ça do os de sen ten di men tos
en tre o Almi ran te e o Go ver no bra si le i ro de vi do à de mo ra no pa ga men to
das in de ni za ções por pre sas de guer ra. Coch ra ne conseguiu par te des se
pa ga men to e foi en vi a do a Per nam bu co em 1824 para, jun to com o
Exér ci to Co o pe ra dor da Boa Ordem, ao co man do do Bri ga de i ro Fran -
cis co de Lima e Sil va, com ba ter os re pu bli ca nos da Con fe de ra ção do
Equa dor. De po is de de sem bar car as tro pas im pe ri a is em Ala go as, o al -
mi ran te ini ci ou o blo que io de Re ci fe, ten tan do ob ter a ren di ção dos re bel -
des, o que só foi con se gui do após uma ame a ça de bom bar de a men to.

Cum pri da a mis são, ele par tiu para o Ma ra nhão, onde,
constatando a anar quia ali exis ten te, res ta be le ceu a or dem. Sen tin do-se,
se gun do a sua ver são, des pres ti gi a do pelo Go ver no im pe ri al que o aban -
do na ra aos seus pró pri os re cur sos, sem su pri men tos, pa ga men tos e nem
ins tru ções vin das do Rio, e sen tin do que o cli ma pre ju di ca va sua sa ú de
três ve zes en vi ou sua re sig na ção sem ob ter res pos ta. Qu an do ne nhu ma
veio de sua quar ta re sig na ção ele par tiu, de ma ne i ra sus pe i ta, para os
Aço res na fra ga ta Pi ran ga. Ali, ale gan do pro ble mas com o mas tro e
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fal ta de su pri men tos que o im pe di am ar ris car uma vi a gem de vol ta pelo
Atlân ti co, re u niu um con se lho de ofi ci a is e, em bo ra o pe ri go a que se su -
je i ta ria de apri si o na men to de vi do ao Ato de Alis ta men to no Estran ge i -
ro, que ha via de so be de ci do, apor tou em Spit he ad em Plymouth. Antes
po rém de an co rar cer ti fi cou-se de que uma sal va de ti ros por par te do na vio 
bra si le i ro se ria res pon di da de acor do com o pro to co lo. Re ce beu res pos ta
po si ti va e pela pri me i ra vez o novo Impé rio foi sa u da do por um po der eu -
ro peu.

Se guiu-se uma tro ca de cor res pon dên cia com o Impé rio in sis -
tin do em seu re tor no e ele em seus pa ga men tos. O Impé rio dis pen sou seus 
ser vi ços con si de ran do-o de ser tor. Coch ra ne fez vá ri as de man das in ter na ci o -
na is pe las suas dí vi das que co bra va em re la ção ao Chi le, Peru e Bra sil.
Re ce beu al gu mas em vida, mas do Bra sil só de po is de mor to.

Em maio de 1826, Coch ra ne par tiu para a sua úl ti ma cru za -
da, a in de pen dên cia da Gré cia do do mí nio tur co. A de su nião dos che fes e a 
fal ta de dis ci pli na e efi ciên cia dos mi li ta res gre gos re sul tou no fra cas so nas
ações por ele pla ne ja das.O ata que que con du ziu ao por to de Ale xan dria,
de pó si to de su pri men to tur co no Egi to, fa lhou por com ple to. A luta pela
in de pen dên cia gre ga foi sal va pela união das gran des po tên ci as: Rús sia,
Fran ça e Grã-Bre ta nha que con cor da ram em pro mo ver a in de pen dên cia da 
Gré cia, em bo ra man ten do Ibra im como su se ra no no mi nal.

Em 20 de ou tu bro, a es qua dra ali a da en trou na baía de Na -
va ri no onde se en con tra va, tam bém, a es qua dra tur ca e pe diu ex pli ca ções 
so bre as re cen tes bru ta li da des de Ibra im. Um in ci den te pe que no en se jou
a que bra do acor do e as duas es qua dras tro ca ram ti ros du ran te qua tro
ho ras. Ao fi nal, só res tou da fro ta tur ca al guns des tro ços fu me gan tes. A
in de pen dên cia da Gré cia fora con se gui da numa úni ca ba ta lha na val, mas 
não pela fro ta gre ga ao co man do de Lorde Coch ra ne.

Coch ra ne ain da ten tou or ga ni zar a fro ta tur ca, mas o Ato de
Alis ta men to de Estran ge i ro, lei bri tâ ni ca, pro i bia que ofi ci a is e tri pu la -
ções in gle sas fos sem con tra ta dos e as dis sen sões in ter nas tur cas obri ga -
ram-no a de sis tir do co man do e ele aca bou re gres san do de fi ni ti va men te
para a Ingla ter ra.
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Qu an do vol tou me lan co li ca men te da Gré cia, Coch ra ne ti nha
53 anos. Até en tão, ele po dia ser vis to como um cru za do na ca u sa da
Re for ma, bem como na li be ra ção de po vos opri mi dos na Amé ri ca e
Eu ro pa. Nos anos que se se gui ram, ele lu tou com a mes ma ener gia em
ca u sa pró pria ten tan do re cu pe rar sua hon ra e for tu na.

O pon to cru ci al, sua ino cên cia no caso da bol sa de va lo res, ja -
ma is será jul ga da cor re ta men te pelo fato de não se po der sa ber o que é
ver da de ou per jú rio em suas ar gu men ta ções. Pes so al men te, um de seus
bió gra fos mais im por tan tes acre di ta em sua ino cên cia. Ele era um ho -
mem che io de co bi ça, mas era um ho mem de ca rá ter e não usa ria de mo -
dos cri mi no sos para en ri que cer. Por ou tro lado, se ten tas se tal ex pe di en te, 
não se ria apa nha do pois era bom pla ne ja dor e in te li gen te. O caso da bol -
sa fi ca rá para sem pre sem so lu ção. Entre tan to, como a si tu a ção po lí ti ca
ti ves se mu da do e um go ver no que lhe era fa vo rá vel es ti ves se no po der,
co me çou sua cam pa nha para re a ver o que ha via per di do, aci o nan do seus
con ta tos na Cor te e no go ver no.

Em ju lho de 1831, o ve lho ba rão de Dun do nald mor reu po -
bre em Pa ris. A es po sa de Coch ra ne tor nou-se ba ro ne sa e con ta tan do
com novo rei, Wil li am IV, con se guiu o per dão para o ma ri do em 1832.
Não sa tis fe i to, Coch ra ne con ti nu ou com suas de man das, em 1841 foi
re com pen sa do com uma pen são por bons ser vi ços e, em 1847, re in te gra do 
na Ordem do Ba nho.

Re con du zi do na Ma ri nha como al mi ran te, foi co man dan te da
Esta ção Na val das Índi as Oci den ta is e Nor te-Ame ri ca na em 1848.

Qu an do co me çou a Gu er ra da Cri méia, seu nome, ain da que
de ma ne i ra he si tan te, foi ven ti la do para co man dan te-em-che fe da fro ta
in gle sa no Bál ti co.

Os mo ti vos des se des co nhe ci men to de Coch ra ne deve-se a um
cer to pre con ce i to, em par te com pre en sí vel, que não só no Bra sil como na
pró pria Ingla ter ra em pa nou o bri lho des sa per so na gem in ter na ci o nal an -
tes que ele fos se re a bi li ta do na sua pá tria e no Bra sil.

A cur ta bi o gra fia e con si de ra ções que fa re mos a se guir são ba -
se a das nas bi o gra fi as de Lor de Coch ra ne em dois li vros: Coch ra ne: a
life of Admi ral the Earl of Dun do nald, de War ren Tute Cas sel,
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Lon don, 1965, e Lord Coch ra ne Se a man, Ra di cal, Li be ra tor, de
Chris top her Lloyd, Henry Holt, New York, 1947. É sin to má ti ca,
como um cer to des pre zo e mal-es tar em re la ção ao pri me i ro co man dan te
da nos sa es qua dra, a fal ta de um li vro em por tu guês so bre Coch ra ne e
sua ação no Bra sil. A pu bli ca ção des ta obra é uma das mo ti va ções im -
plí ci tas nesta edi ção.

Antes de es cre ver esta in tro du ção pre o cu pei-me em ob ter, en tre
pes so as de gran de cul tu ra ge ral, uma opi nião em re la ção à im pres são que 
ti nham de Coch ra ne. Nin guém me fa lou da sua fi gu ra con tro ver sa, dos
seus fe i tos au da ci o sos, que era um ho mem re ve ren ci a do por seus co man -
da dos, ma ri nhe i ro dos mais ex pe ri en tes, o se gun do de po is de Nel son en -
tre os he róis e len das da Ma ri nha Real. Nin guém sa bia que Na po leão o 
ape li da ra de “Le loup de mer” e os re i nóis do Vice-Re i na do do Peru,
“El Di a blo”, pe los seus fe i tos de au dá cia e co ra gem. Ge ral men te der ro -
tan do um ini mi go mu i to su pe ri or em nú me ro, todos fa la ram que ele era
um aven tu re i ro e mer ce ná rio.

O Au ré lio nos de fi ne mer ce ná rio como aque le “que tra ba lha,
por sol da da ou es tipên dio, tra ba lha sem ou tro in te res se senão a paga: in -
te res se i ro; ve nal. Que age por in te res se fi nan ce i ro”. Cre io que essa de fi ni -
ção não cabe a um ho mem da es ta tu ra de Lorde Coch ra ne.

Que ele era ga nan ci o so e in te res sa do em gran des so mas de di -
nhe i ro vivo to dos con cor dam. Mas, duas co i sas pre ci sam ser es cla re ci das
quan to à cap tu ra de pre sas de guer ra e a re com pen sa de las ad vin da.
Essa era uma si tu a ção re gu la men ta da du ran te a guer ra na po leô ni ca e
mes mo an tes dela pela ma ri nha bri tâ ni ca.

Res sal te-se que o Al mi ran te Nel son, he rói má xi mo da Ma ri -
nha ingle sa, o ven ce dor de Tra fal gar, ti nha na sua tri pu la ção um ofi ci al
no pos to de ca pi tão en car re ga do da con ta bi li da de em re la ção às pre sas de
guer ra cujo va lor era dis tri bu í do em co tas en tre ele, os ofi ci a is e, mu i to
de mo cra ti ca men te, a ma ri nha gem. Nel son, diga-se de pas sa gem, não era
de ori gem no bre, não dis pu nha de he ran ça fa mi li ar que sus ten tas se o
luxo que o seu car go ele va do de via os ten tar. Ele de pen dia mais des sas
prá ti cas, hoje con si de ra das ab sur das, do que do seu sol do de al mi ran te.
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Devo con fes sar que me sin to gra ti fi ca do por tra zer a pú bli co o
ver da de i ro sig ni fi ca do des se ma ri nhe i ro he rói co e li ber tá rio em pa na do em
sua pá tria pelo po der e a tra di ção do Almi ran ta do bri tâ ni co a quem ele
de cer ta for ma sem pre de sa fi ou.

Acre di to que no Bra sil a ima gem de Coch ra ne, pelo des co nhe -
ci men to da sua bi o gra fia e pre con ce i tos ad vin dos da fal ta de co nhe ci men -
tos his tó ri cos, te nha sido mu i to pre ju di ca da. Não cre io que er ras se em
afir mar que o mal-es tar em re la ção ao seu nome deva-se, tam bém, à tra -
di ção oral ne ga ti va que tran si tou pe las pla gas nor des ti nas, fru tos na tu ra is
das mor tes e in te res ses por tu gue ses con tra ri a dos pe las cam pa nhas vi to ri o -
sas de Coch ra ne em obe diên cia às or dens de Pe dro I, não só na fase da
luta pela in de pen dên cia como con tra aque les que so nha vam em im plan tar 
a re pú bli ca num Bra sil frag men ta do.

Indo di re ta men te aos fa tos, de ve mos ter de Coch ra ne a vi são de 
que, como mu i tas ou tras per so na li da des in ter na ci o na is ou bra si le i ras, ele
era um ho mem detentor de gran des qua li da des e de fe i tos.

Na Ingla ter ra, Coch ra ne co me teu um pe ca do ca pi tal, ao de sa -
fi ar o es ta be le ci men to na val da épo ca, o Almi ran ta do, com crí ti cas a dois 
de seus gran des vul tos: Ja vis e Na pi er.

Tra ta va-se de ho mem ex tra or di ná rio, des cri to como co ra jo so
até a mor te ain da que cal cu la do e ca u te lo so quan do seu co ra ção não es ta -
va en vol vi do. Va len te na ba ta lha pela li ber da de em to dos as fren tes, ele
não es con dia sua ga nân cia por fama e gros sas so mas de di nhe i ro. Seu ou -
tro lado, me nos co nhe ci do ain da, apre sen ta va-o como ci en tis ta e in ven tor
além de com ba ti vo mem bro do Par la men to. Sua vida foi de fato pa ra do -
xal e sua len da, in sus pe i ta, ain da se en con tra apro ve i ta da em mu i tos tre -
chos nos ro man ces da li te ra tu ra he rói ca de aven tu ra ma rí ti ma ex pres sa
em obras de fic ção da atu a li da de.

As obras li te rá ri as de au to ria de Coch ra ne fo ram Au to bi o -
gra fia de um mar inhe i ro (1860), No tas so bre mi ne ra lo gia,
Go ver no e con di ções das Índi as Oci den ta is bri tâ ni cas (1852)
e Nar ra ti va de Ser vi ços pela li ber ta ção do Chi le, do Peru e do
Bra sil . A par te des sa obra que tra ta do Bra sil, e que o le i tor tem em
mãos a tradução, foi pu bli ca da em Lon dres em 1859.
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Tra ta-se, como fala em sua in tro du ção o pró prio Coch ra ne, de
“...um re gis tro por onde a pos te ri da de pu des se jul gar em
quão fal sa luz ao pú bli co bra si le i ro se apre sen ta ra a par te que
to mei na con so li da ção do Impé rio”, as sim o le i tor com pre en de rá
que tra ta-se mais de uma peça ju rí di ca de de fe sa, não só para lim par o
seu nome e suas ações na nos sa pá tria como tam bém na Ingla ter ra e
Chi le. E que terá ser vi do como base es cri ta, em todo ou em par te, em sua 
de man da ju rí di ca fi nan ce i ra pelo que lhe era de vi do por ser vi ços pres ta do
ao Bra sil. Qu an to a esse as pec to, é de res sal tar que este li vro foi pu bli ca -
do na sua ver são ori gi nal em in glês, em 1858 e a tra du ção por tu gue sa
fe i ta em Lon dres, por A. R. Sa ra i va em 1859, sen do con si de ra do por
seus bió gra fos uma obra sem ins pi ra ção, lar ga men te com pi la da de do cu men tos
por um co la bo ra dor li te rá rio de Lor de Coch ra ne, dois anos an tes de sua
mor te. O al mi ran te mor reu com avan ça da ida de de 84 anos, um mês e
meio an tes de com ple tar 85.

Qu an to aos pro ces sos fi nan ce i ros mo vi dos no Chi le e Bra sil para
re ce ber um jus to pa ga men to por seus ser vi ços os re sul ta dos fo ram tam bém
com pen sa do res.

No Bra sil, um cer to Mr. Scully re pre sen tou os in te res ses da
fa mí lia no Rio e no de cor rer do tem po o Bra sil pa gou 40.000 li bras das
100.00 ori gi nal men te re cla ma das. Na ver da de, a de man da apre sen ta da
pelo Re i no Uni do em nome de Lor de Coch ra ne, con de de Dun do nald,
pe los pa ga men tos pres ta dos por seu pai, o Almi ran te Coch ra ne, du ran te
a guer ra de in de pen dên cia bra si le i ra teve como ár bi tros o ame ri ca no Ja mes
R. Pa trid ge e o ita li a no A. Ca val can ti Ga ro fo li, os quais, em de cla ra ção 
con jun ta emi ti da em 6 de ou tu bro de 1873 de ter mi na ram que o Go ver no 
bra si le i ro de ve ria pa gar cer to mon tan te ao de man dan te.

À de ci são bra si le i ra quan to ao re co nhe ci men to do dé bi to fi -
nan ce i ro se guiu-se, qua se trin ta anos mais tar de, uma ou tra quan do o
Go ver no bra si le i ro pa gou o seu dé bi to de hon ra a quem, num mo men to
cru ci al, mu i to aju da ra na nos sa in de pen dên cia de Por tu gal.

Essa dí vi da de hon ra foi tri bu ta da e o re co nhe ci men to in ter na -
ci o nal do Bra sil ao seu Pri me i ro Almi ran te foi efe tu a do em uma ma nhã
de ju nho de 1902 na Aba dia de West mins ter, quan do dos fes te jos pela
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co ro a ção de Edu ar do VII. Foi uma ce ri mô nia úni ca, pois é dito que
nun ca uma tro pa es tran ge i ra ar ma da for mou uma guar da de hon ra no
in te ri or da Aba dia. Vin te ma ri nhe i ros bra si le i ros, in clu in do o ca pi tão e
ofi ci a is do en cou ra ça do Flo ri a no, fo ram seus pro ta go nis tas. O Deão de
West mins ter, ves ti do nos tra jes ce ri mo ni a is de Chan ce ler da Ordem do
Ba nho, o mi nis tro bra si le i ro em tra je de gala, o neto de Coch ra ne, o 12º
Con de de Dun do nald, far da do como ma jor-ge ne ral bri tâ ni co, to dos es ta vam
pre sen tes para co lo car uma co roa de flo res no tú mu lo do ve lho li ber ta dor.

JORGE BRITO,
Bi blió gra fo
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Pre fa ção

SE NÃO FOSSE a de mo ra con si de rá vel que exi gi ria o po der so -
li ci tar e ob ter do Rio de Ja ne i ro a hon ra da ne ces sá ria per mis são, era
meu de se jo ter de di ca do esta ver são por tu gue sa de uma obra so bre a mais
im por tan te por ção da his tó ria bra si le i ra, a Sua Ma jes ta de Impe ri al D.
PEDRO II; não tan to em re cor da ção da con fi an ça com que fui hon ra do 
por seu au gus to Pai, como em tes te mu nho de res pe i to para com um Prín -
ci pe que teve a for tu na de es ta be le cer em se gu ra base aque le Impé rio,
para cuja in de pen dên cia eu tive a sa tis fa ção de con tri bu ir em não pe que -
na par te sob os aus pí ci os do ilus tre Pre de ces sor de Sua Ma jes ta de.

Pela ra zão dada na ver são in gle sa da obra, isto é por mi nha
avan ça da ida de, e que rer fi cas se após mim re gis tro por onde a pos te ri da de 
pu des se jul gar em quão fal sa luz ao pú bli co bra si le i ro se re pre sen ta ra a
par te que to mei na con so li da ção do Impé rio, foi pre ci so pres cin dir de bus -
car sa tis fa ção àque le de se jo. Con fio, to da via, que nem por isso de i xa ram
de hon rar com sua aten ção este es cri to Sua Ma jes ta de Impe ri al, a Sua
Le gis la tu ra, e o povo bra si le i ro, que nela en con tra ram ra zões para re con -
si de rar e re for mar as con clu sões ti ra das por ou tra Le gis la tu ra, in for ma da 
só em par te, e as sim mes mo pre ju di ca da men te, dos fa tos so bre que deu



sen ten ça de fi ni ti va. Con clu sões der ro ga tó ri as à mi nha con du ta – in jus tas 
aos meus ser vi ços – e de son ro sas à boa fé do Impé rio Bra si le i ro.

Hei pos to ago ra im par ci al e de sa pa i xo na da men te ao al can ce
de to dos o po der pe sar com can du ra as es ti pu la ções do pac to so le ne co mi go 
para con se gui rem-se os meus ser vi ços ao co me çar da in de pen dên cia bra si -
le i ra. Hei mos tra do a na tu re za dos mes mos ser vi ços, na va is e ci vis, ofi ci a is e
ex tra-ofi ci a is, com es ti ma ção pró pria dos mes mos não aci ma do ne ces sá -
rio para elu ci dar a ver da de. Ser vi ços, pri me i ra men te, em pôr fora do
Bra sil as for ças na va is e mi li ta res dos por tu gue ses, frus tran do-lhes as sim
a pro je ta da ocu pa ção das pro vín ci as do Nor te, sem gas to al gum adi ci o nal 
para o Esta do, e con tra as ex pec ta ções de go ver no ou povo, que não pre -
vi am re sul ta dos tão de ci si vos à  vis ta dos me i os que me de ram. De po is,
em aba ter a re vol ta e sus tar a de sor ga ni za ção em me ta de do Impé rio –
su pri min do em toda a par te a re be lião en tre os de sa fe tos, e res ta be le cen do 
a con fi an ça dos le a is; ser vi ços que não en tra vam nos li mi tes de meus de -
ve res pro fis si o na is, e com que o Go ver no bra si le i ro, ao fa zer de nos sos
ajus tes, não ti nha di re i to a con tar.

Com pa rem-se im par ci al men te ser vi ços tais com a re com pen sa
que ti ve ram. Das es ti pu la ções so le ne men te pac tu a das com re la ção aos na -
va is nem uma só foi cum pri da, ape sar de re pe ti das ve zes ga ran ti das por
Sua Ma jes ta de Impe ri al, que Deus haja, D. Pe dro I, com o pa re cer e
con cor rên cia dos Seus Con se lhe i ros, e ates ta das pe las as si na tu ras dos
gran des ofi ci a is do Esta do na que le tem po.

Até o cum pri men to par ci al re sol vi do, pas sa dos tan tos anos, foi 
to tal men te sus pen di do com fal sos pre tex tos, que po de mos di zer acu sa ções
– in te i ra men te des ti tu í das de ver da de – con tra quem pelo Bra sil ti nha
sa cri fi ca do seus me lho res in te res ses, con fi an do nas pro mes sas com que
fora in du zi do a ace i tar ser vi ço sob o Go ver no Impe ri al. Impor tan do este
par ci al cum pri men to de uma obri ga ção con tra ta da de ba i xo da fé na ci o -
nal, em me nos de me ta de do in te res se da soma que a pró pria Le gis la tu ra 
tar di a men te ad mi tiu ser-me de vi da des de o prin cí pio; e não se fa zen do
caso al gum, ab so lu ta men te, da lar ga quan tia de pre sas a que eu ti nha
di re i to por es ti pu la ção so le ne, nem da do a ção de ren da em ter ras gra ci o -
sa men te a mim fe i ta por Sua Ma jes ta de Impe ri al, já em tes te mu nho de
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meus ser vi ços, e já para bem sus ten tar o tí tu lo de Mar quês do Ma ra nhão 
que o mes mo Se nhor fora ser vi do con fe rir-me.

Des tes fa tos, são ago ra pela pri me i ra vez ple na men te in for ma -
dos Sua Ma jes ta de Impe ri al, a Sua Le gis la tu ra, e o povo do Bra sil. A
pos te ri da de aju i za rá dos ser vi ços que lhes pres tei, e da eva são até da re -
com pen sa pro me ti da com que fo ram cor res pon di dos nos ba ru lha dos prin -
cí pi os da in de pen dên cia bra si le i ra. Qu e ro es pe rar não te nha a mes ma
pos te ri da de que es tig ma ti zar tam bém con ti nu a do repú dio de tão so le nes
es ti pu la ções pelo Go ver no e Le gis la tu ra mais ilus tra dos que ago ra di ri -
gem os des ti nos do Impé rio.

COCHRANE E MARANHÃO
Lon dres, 11 de maio, 1859.
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Ca pí tu lo I

FACÇÕES BRASILEIRA E PORTUGUESA – D. PEDRO TEM ORDEM DE SAIR
DO BRASIL – É DECLARADO “DEFENSOR PERPÉTUO” – É PROCLAMADO
IMPERADOR DO BRASIL – ESFORÇOS PARA OBTER OFICIAIS E MARUJA
ESTRANGEIROS – É-ME OFERECIDO O COMANDO NAVAL – E POR MIM
ACEITADO – MINHA CHEGADA AO RIO DE JANEIRO – VISITA DE
INSPEÇÃO À ESQUADRA – ESTADO DOS VASOS – INFERIORIDADE DA
MARUJA – AFABILIDADE IMPERIAL – TENTATIVA DE EVADIR OS TERMOS 
QUE ME TINHAM SIDO OFERECIDOS – FALHANDO ESTA, TENTA-SE
REDUZIR A MENOS O VALOR DO MEU SOLDO – PRETENDIDA PATENTE
CONFERIDA – E RECUSADA – ARGUMENTO SOBRE ISTO – NÃO ACEITO O 
COMANDO – CEDE O PRIMEIRO-MINISTRO – PORTARIA EXPLICATÓRIA –
PATENTE FORMAL – ORDENS DE BLOQUEAR A BAHIA – FACÇÃO
PORTUGUESA – CONTRÁRIA A MIM DESDE O PRINCÍPIO.

POSTO que es tas me mó ri as di gam res pe i to a ser vi ços pes so a is no
Bra sil, é to da via es sen ci al, para bem se com pre en de rem, o re ca pi tu lar
em bre ve al guns acon te ci men tos que mais ime di a ta men te con du zi ram
às mi nhas li ga ções com a ca u sa da in de pen dên cia na que le país.

Ten do a Fa mí lia Real Por tu gue sa de i xa do Lis boa, em con se -
qüên cia da ocu pa ção de Por tu gal pe los exér ci tos do Impé rio fran cês,
veio a ter lu gar a aces são de D. João VI ao tro no do Re i no du ran te a sua 
re si dên cia no Rio de Ja ne i ro.

Um ano an tes da mi nha che ga da ao Bra sil, re gres sou Sua
Ma jes ta de para Por tu gal, de i xan do a seu fi lho e pre sun ti vo her de i ro,



D. Pe dro, re gen te das pos ses sões por tu gue sas na Amé ri ca do Sul, que
des de al gum tem po se acha vam de sa fe tas, por mo ti vo de um cres cen te
de se jo nas vá ri as pro vín ci as de for mar dis tin ta na ci o na li da de. Dous  in -
te res ses  opos tos se ha vi am da qui ori gi na do – um par ti do bra si le i ro, que 
ti nha por ob je to a in de pen dên cia na ci o nal; e um par ti do por tu guês, cujo 
alvo era im pe dir a se pa ra ção da mãe pá tria – ou, a não po der isso con se -
guir-se, pa ra li sar os es for ços dos bra si le i ros de sor te que, em caso de re vol -
ta pu des se não ser di fí cil a Por tu gal o man ter em su je i ção pelo me nos a
por ção se ten tri o nal de suas co lô ni as sul-ame ri ca nas. Será ne ces sá rio, no
cur so da nar ra ti va, ter es tas dis tin ções de par ti do cla ra men te em vis ta.

Como o Re gen te, D. Pe dro, se su pu nha ma ni fes tar in cli na ção
para o par ti do bra si le i ro, dava em pro por ção dis so ofen sa à fac ção por -
tu gue sa, a qual, pos to que in fe ri or em nú me ro, era, por sua ri que za e
po si ção, de su pe ri or in fluên cia; da qui veio achar-se o Re gen te en vol vi do 
em dis pu tas com esta fac ção, que em ju nho de 1821 o obri ga ram a sub -
me ter-se a al gu mas hu mi lha ções.

Pou co an tes dis to, as Cor tes de Lis boa – sa ben do o que se es -
ta va pas san do no Bra sil, e de sa ten den do as mo de ra das vis tas do Rei –
ex pe di ram uma de cla ra ção con vi dan do as mu ni ci pa li da des bra si le i ras a
re pu di ar a au to ri da de do Re gen te no Rio de Ja ne i ro, e a so men te ade rir
à ime di a ta ad mi nis tra ção das Cor tes – in di can do as sim que mar cha se -
guir à fac ção por tu gue sa no Bra sil. O re sul ta do foi – como se ti nha pre -
vis to – de su nião en tre o povo con se qüen te à for ma ção de pe que nos
go ver nos pro vin ci a is; re cu san do cada um pa gar as con tri bu i ções do
Esta do ao Go ver no cen tral no Rio de Ja ne i ro, pela ra zão que ale ga vam
de que ele não es pe ra va se não a opor tu ni da de para as su mir o po der ab -
so lu to. Esta opi nião foi avi da men te ado ta da pela clas se co mer ci al –
com pos ta qua se ex clu si va men te de por tu gue ses eu ro pe us – na es pe ran ça
de que as Cor tes os tor na ri am a in ves tir de seus an ti gos pri vi lé gi os e mo -
no pó li os co mer ci a is, com ex clu são de es tran ge i ros, a quem con si de ra -
vam in tru sos – com es pe ci a li da de os in gle ses, que, pro te gi dos por um
tra ta do de co mér cio, iam ra pi da men te so la pan do os an ti gos mo no po lis -
tas. No meio des tas di fi cul da des D. Pe dro, bem que Re gen te no mi nal do 
Bra sil, veio a en con trar-se, na re a li da de, pou co mais que Go ver na dor do 
Rio de Ja ne i ro.
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Em ju lho de 1821, pas sa ram de cre to as Cor tes de Lis boa,
para que de agora em di an te os exér ci tos por tu guês e bra si le i ro for mas -
sem um só cor po; ten do por ob je ti vo em bar car tro pas bra si le i ras para
Por tu gal, e man dar para o Bra sil tro pas por tu gue sas, as se gu ran do por tal 
meio a su je i ção des te. O Re gen te, além dis so, teve or dem de vol tar a
Por tu gal.

Estes in con si de ra dos pro ce di men tos ir ri ta ram for te men te os
bra si le i ros na ti vos, que ne les viam a sub ver são de sua es pe ra da na ci o na -
li da de. Com in con si de ra ção ape nas me nor, pu bli ca ram da sua par te pro -
cla ma ções de cla ran do o Bra sil in de pen den te, com D. Pe dro por Impe ra -
dor; mas ele re pu di ou se me lhan te ato e se pre pa rou para de i xar o Bra sil
obe de cen do às or dens.

A par ti da pró xi ma do Re gen te ca u sou fer men ta ção ge ral, e
en tão se er gueu um ca be ça po pu lar na pes soa de José Bo ni fá cio de
Andra da e Sil va, vice-pre si den te da Jun ta pro vi si o nal de S. Pa u lo. Con -
vo can do seus co le gas à meia-no i te, as si na ram uma re pre sen ta ção ao
Re gen te – no sen ti do de que a sua par ti da se ria o si nal para uma de cla -
ra ção de in de pen dên cia – de sa fi an do as Cor tes de Lis boa de pro mul -
gar leis para o des mem bra men to do Bra sil em pro vín ci as in sig ni fi can tes, 
sem um cen tro co mum de união; so bre tu do, de sa fi an do-as de de sa pos -
sar a D. Pe dro da au to ri da de como Re gen te con fe ri da por seu au gus to
pai. Esta re pre sen ta ção foi le va da ao Prín ci pe por Bo ni fá cio mes mo, e
logo de po is foi se gui da por ou tras de na tu re za se me lhan te, já das pro -
vín ci as do Sul, já da Câ ma ra do Rio de Ja ne i ro – to das pe din do-lhe o
fi car, e o es qui var-se às con se qüên ci as dos úl ti mos de cre tos das Cor -
tes. So bre mais de li be ra da re fle xão con sen tiu D. Pe dro, e foi bre ve -
men te de po is in ves ti do com o tí tu lo de “Pro te tor e De fen sor Per pé tuo 
do Bra sil”.

Nes te meio tem po as Cor tes, con fi an do no pró prio po der,
es ta vam re for çan do seus de cre tos ofen si vos com en vi ar na vi os de guer -
ra e tro pas às pro vín ci as do Nor te. Como so bre a in ten ção des te pas so
não ca bia equi vo car-se, Sua Alte za Real o Pro te tor pu bli cou pron ta men te
um ma ni fes to, de cla ran do o de se jo do Bra sil de man ter união ami gá vel
com Por tu gal, mas ao mes mo tem po cha man do os bra si le i ros a se gu rar
a sua in de pen dên cia pela for ça, se ne ces sá rio fos se. Em pros se gui men to 
des ta de ter mi na ção, ata ca ram as tro pas bra si le i ras o Ge ne ral Ma de i ra, o
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co man dan te por tu guês na Ba hia, mas, por fal ta de com pe ten te  or ga ni za -
ção mi li tar, foi o ata que mal su ce di do.

Che ga ram de Por tu gal des pa chos, que ti ra ram toda a es pe ran ça 
de re con ci li a ção, e no dia 12 de ou tu bro, D. Pe dro foi in du zi do a ace i tar
o tí tu lo de Impe ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil, com Bo ni fá cio de
Andra da por seu Minis tro do Inte ri or, da Jus ti ça, e dos Ne gó ci os
Estran ge i ros.

As pro vín ci as do Sul pres ta ram ao Impe ra dor sua ade são, mas 
to das as pro vín ci as do Nor te – in clu in do Ba hia, Ma ra nhão, e Pará – 
eram ain da man ti das pe las tro pas por tu gue sas: do mi nan do as pra i as
uma nu me ro sa e bem equi pa da es qua dra, que em ba ra ça va o ex pe dir por 
mar for ças bra si le i ras àque las lo ca li da des; ao mes mo tem po que por ter -
ra não ha via es tra das, nem ou tras fa ci li da des de co mu ni ca ção com os
pa tri o tas do Nor te, que as sim se en con tra vam iso la dos de so cor ro efe ti vo, 
ain da quan do esse pu des se ha ver-lhes sido man da do do Rio de Ja ne i ro.

Viu S. M. Impe ri al que, sem ar ma da, o des mem bra men to do
Impé rio – pelo que res pe i ta va às pro vín ci as do Nor te – era ine vi tá vel; e
a ener gia do seu Mi nis tro Bo ni fá cio em pre pa rar uma es qua dra, foi tão
lou vá vel quan to o ha via sido a sa ga ci da de do Impe ra dor em de ter mi nar
que ela se cri as se. Entrou-se com en tu si as mo numa subs cri ção vo lun tá -
ria: ban dos de ar tí fi ces cor re ram aos ar se na is; a úni ca nau de li nha no
por to re que ria qua se ser de todo re cons tru í da; mas o tri pu lar de ma ru ja
na ti va esse e ou tros va sos pres tá ve is era cou sa im pos sí vel – ha ven do sido 
po lí ti ca da mãe pá tria o fa zer até o co mér cio de ca bo ta gem por meio
ex clu si va men te de por tu gue ses, nos qua is o Bra sil ago ra se não po dia fiar 
para a luta que se apro xi ma va com os com pa tri o tas dos mes mos.

Em con se qüên cia man da ram-se or dens ao en car re ga do de
ne gó ci os do Bra sil em Lon dres, para en ga jar ofi ci a is e ma ri nhe i ros ali;
e a fim de es ti mu lar es tes, ex pe diu-se, em 11 de de zem bro de 1822,
um de cre to de S. M. Impe ri al, para se qües trar toda a pro pri e da de por tu -
gue sa no Impé rio, e tam bém ou tro, para que to das as pre sas to ma das na guer ra
fi cas sem sen do pro pri e da de dos to ma do res, de cre tos que se de vem ter em lem -
bran ça.

Ten do S. M. Impe ri al as se gu ra do-se de que a guer ra no Pa cí fi co
se ti nha tra zi do a prós pe ra con clu são pela es qua dra de ba i xo do meu
co man do, or de nou ao seu Mi nis tro, Bo ni fá cio, de en trar em co mu ni ca -
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ção co mi go, por meio do côn sul bra si le i ro em Bu e nos Ai res; en ten den -
do que, des de a ter mi na ção das hos ti li da des no Pa cí fi co, po de ria eu
achar-me li vre para vir or ga ni zar uma for ça na val no Bra sil, que –  a ser
com pe ten te men te di ri gi da – pu des se fe liz men te lu tar com a es qua dra
por tu gue sa que pro te gia os por tos se ten tri o na is do Impé rio.

Em tal con for mi da de, re ce bi, achan do-me en tão na mi nha fa -
zen da de Qu in te ra, no Chi le, uma car ta de Antô nio Ma nu el Cor re ia, côn sul 
bra si le i ro em Bu e nos Ai res, con vi dan do-me da par te de Sua  Ma jes ta de
Impe ri al a ace i tar ser vi ço de ba i xo do pa vi lhão bra si le i ro, ga ran tin do-me de
mais pa ten te e po si ção em nada in fe ri o res às que en tão ocu pa va na Re pú -
bli ca de Chi le; exor tan do-me o côn sul, adi ci o nal men te, “a me aban do nar à
mu ni fi cên cia do Impe ra dor, e à pro bi da de ili ba da do go ver no de Sua Ma -
jes ta de, que me fa ri am Jus ti ça”. A se guin te é uma das car tas de con vi te:  – 

Le Con se il ler Agent du Bré sil, près le Gou ver ne ment de Bu e nos
Ayres, à l’Amiral Lord Coch ra ne, Com man dant-en-Chef les for ces
na va les de la Ré pu bli que du Chi li.

MILORD,
Le Bré sil, pu is san ce du pre mi er or dre, de vint un nou vel em pi re, une na ti on in -

dé pen den te sous le lé gi ti me hé ri ti er de la mo nar chie, Pi er re le Grand, son au gus te dé fen se ur.

C’est par son or dre – c’est de sa part, et en ver tu des dé pê ches mi nis té ri el -
les, que je vi ens de re ce vo ir de Mon se ig ne ur Jo seph Bo ni fá cio de Andra da e Sil va,
Mi nis tre de l’Intérieur et des Re la ti ons Exté ri e u res du Bré sil, en date du 13 Sep tem bre
der ni er  – que j’ai l’honneur de vous adres ser cet te note; en la quel le vo tre Grâ ce est
in vi tée, pour – et de part le Gou ver ne ment du Bré sil – à ac cep ter le ser vi ce de la na ti on
Bré si li en ne; chez qui je suis dû ment au to ri sé à vous as su rer le rang et le gra de nul le -
ment in fé ri e ur à ce lui que vous te nez de la Ré pu bli que.

Aban don nez vous, Mi lord, à la re con na is san ce Bré si li en ne; à la mu ni fi cen ce
du Prin ce; à la pro bi té sans ta che de l’actuel Gou ver ne ment; on vous fera jus ti ce; on
ne ra ba is se ra d’un seul po int la ha u te con si dé ra ti on – Rang – gra de – ca ract ère – et
avan ta ges qui vous sont dûs.

(Sig né) ANTÔNIO MANUEL CORRElA DA CÂMARA, 
Con sul de l’Empire du Bré sil, à Bu e nos Ayres,

4 no vem bro, 1822.

________
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(TRADUÇÃO)

O Con se lhe i ro Agen te do Bra sil jun to do Go ver no de Bu e nos Ai res, ao
Almi ran te Lor de Coch ra ne, co man dan te-em-che fe das for ças na va is da Re pú bli ca
de Chi le 

MILORD, 
O Bra sil, po tên cia da pri me i ra or dem, tor nou-se um novo Impé rio, uma

Na ção in de pen den te sob o le gí ti mo her de i ro da mo nar quia, Pe dro o Gran de, seu au -
gus to de fen sor.

É por sua or dem – é da sua par te, e em vir tu de dos des pa chos mi nis te ri a is,
que aca bo de re ce ber de Sua Exª o Sr. José Bo ni fá cio d’Andrada e Sil va, Mi nis tro do
Inte ri or e das Re la ções Exte ri o res do Bra sil, em data de 13 de se tem bro úl ti mo – que te -
nho a hon ra de lhe di ri gir esta nota; em a qual Vos sa Gra ça* é con vi da do por – e da par -
te do Go ver no do Bra sil – a ace i tar o ser vi ço da Na ção bra si le i ra; onde sou de vi da men te 
au to ri za do a lhe as se gu rar ca te go ria e gra du a ção de ne nhu ma sor te in fe ri or àque la que
tem da Re pú bli ca.

Aban do ne-se, Mi lord, ao re co nhe ci men to bra si le i ro; à mu ni fi cên cia do Prín -
ci pe; à pro bi da de sem man cha do Go ver no atu al; far-lhe-ão jus ti ça; não se re ba i xa rá de um 
só pon to a alta con si de ra ção – Ca te go ria – gra du a ção – ca rá ter – e van ta gens que lhe são
de vi das.

(Assi na do)  ANTÔNIO MANUEL CORREIA DA CÂMARA

Côn sul do Impé rio do Bra sil, em Bu e nos Ai res,
4 de no vem bro, 1822.

Enfa da do pela in gra ti dão com que meus ser vi ços ha vi am
sido cor res pon di dos no Chi le, e des gos tan do da ina ção con se qüen te à
to ma da de Val dí via, se gui da pela ani qui la ção da for ça na val es pa nho la
em Ca lha, e no res to do Pa cí fi co – com o que se deu paz in ter na ao
Chi le, e a in de pen dên cia ao Peru – sen ti-me li son je a do pe los no vos
ter mos de con vi te, con ti dos numa se gun da car ta – “Ve nez, mi lord,
l’honneur vous in vi te – la glo i re vous ap pel le. Ve nez – don ner à nos ar mes na va les 

38 Tho mas Coch ra ne

∗ Este tí tu lo per ten ce a du ques e ar ce bis pos na Ingla ter ra, mas con ser vo-o, para, até onde pos so, não
des per di çar na tra du ção gra ça al gu ma des te cu ri o so do cu men to. –  NOTA DO TRADUTOR .



cet or dre mer ve il le ux et dis ci pli ne in com pa ra ble de la pu is san te Albi on” – e de -
po is de ma du ra con si de ra ção dei a res pos ta se guin te: – 

Val pa ra í so, 29 de no vem bro, 1822.

Ilmo. Sr. 
Ten do-se ter mi na do fe liz men te a guer ra no Pa cí fi co pela to tal des tru i ção

da for ça na val es pa nho la, acho-me, não há dú vi da, li vre para a cru za da da li ber da de em 
qual quer ou tra par te do glo bo.

Con fes so, con tu do, não ha ver até aqui di ri gi do para o Bra sil a mi nha aten -
ção; con si de ran do que a luta para as li ber da des da Gré cia – o mais opri mi do dos es ta -
dos mo der nos – ofe re cia a me lhor opor tu ni da de à in ter pre sa e ao es for ço. 

Apre sen tei hoje a mi nha fi nal de mis são ao Go ver no de Chi le, e não vejo
nes te mo men to que haja de pre ci sar de mo ra al gu ma im por tan te an tes da mi nha par ti -
da, por via do cabo d’Horn, para o Rio de Ja ne i ro, to can do em Bu e nos Ai res, onde es -
pe ro ter o gos to de en con trar a V. Sª, e onde po de re mos fa lar mais des te ob je to; fi -
can do, no en tan to, en ten di do, que eu me con ser vo em li ber da de de re cu sar – as sim
como em di re i to de ace i tar – o ofe re ci men to que, me di an te V. Sª, me há sido fe i to
por Sua Ma jes ta de Impe ri al. Só men ci o no isto pelo de se jo de man ter con sis tên cia de 
ca rá ter, em caso que o Go ver no (cou sa que es tou mui lon ge de crer su ce da) di fe ris se
tan to em sua na tu re za da que les que es tou ha bi tu a do a sus ten tar, que tor nas se re pug -
nan te a meus prin cí pi os o lu gar pro pos to – e as sim o ace i tá-lo me ex pu ses se jus ta -
men te a sus pe i ta, ao mes mo tem po tor nan do-me in dig no da con fi an ça de Sua Ma jes -
ta de e da Na ção.

(Assi na do) COCHRANE

Ilmo. Sr. Antô nio Ma nu el Cor re ia  da Câ ma ra,
Côn sul de Sua Ma jes ta de Bra si le i ra em Bu e nos Ai res.

Ten do ob ti do o ple no con sen ti men to do Go ver no chi li a no 
– não ha ven do já ini mi go no Pa cí fi co – fre tei um na vio para me
trans por tar a mim, e a vá ri os va li o sos ofi ci a is e ma ri nhe i ros que, pre -
fe rin do ser vir de ba i xo do meu co man do, qui se ram acom pa nhar-me.
Sa ben do que os por tu gue ses es ta vam fa zen do gran des es for ços para
res ta be le cer a sua au to ri da de no Bra sil, não se per deu tem po em par -
tir do Chi le.
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Che ga mos ao Rio de Ja ne i ro no dia 13 de mar ço, 1823, seis
me ses ape nas de po is da de cla ra ção de in de pen dên cia. Expe din do uma
car ta ao Pri me i ro-Mi nis tro Bo ni fá cio de Andra da – par ti ci pan do-lhe a
mi nha che ga da em con for mi da de do con vi te que Sua Ma jes ta de Impe ri al
me ti nha man da do trans mi tir pelo seu côn sul-ge ral em Bu e nos Ai res  – 
tive a hon ra de ser man da do vir à pre sen ça de Sua Ma jes ta de em casa do 
seu Minis tro, onde me es pe ra va uma com pri men te i ra re cep ção. Asse gu -
rou-me o Impe ra dor que, no to can te às em ba rca ções em si, a es qua dra
es ta va qua se pron ta para o mar; mas que fal ta vam bons ofi ci a is e ma ri -
nhe i ros: acres cen tan do, que, se eu jul gas se a pro pó si to to mar o co man do,
ele da ria as ne ces sá ri as or dens ao seu minis tro da Ma ri nha.

No dia se guin te, o pri me i ro-mi nis tro – de po is de uma pro fu -
são de cumpri men tos so bre mi nha re pu ta ção pro fis si o nal, e de in te i ra
con cor rên cia no con vi te a mim di ri gi do pelo côn sul em Bu e nos Ai res –  
con vi te para que dis se ha ver ele em pre ga do sua in fluên cia para com o
Impe ra dor – de ter mi nou-me de co mu ni car pes so al men te com ele, so bre 
to das as ma té ri as de im por tân cia, sen do o minis tro da Ma ri nha me ra -
men te no me a do para ex pe dir os ne gó ci os de se gun da or dem. Como
nada se dis se mais po si ti vo so bre a mi nha no me a ção, pa re ceu-me que
se ria isso in clu í do tam bém nos de ve res se cun dá ri os do minis tro da Ma -
ri nha, a cuja casa me di ri gi; ele po rém nada pôde di zer-me so bre o as sun -
to, pois que nada de es pe cí fi co lhe ha via sido pa ten te a do. De se jan do
che gar a com pe ten te in te li gên cia, es cre vi ao pri me i ro-mi nis tro, que os
ofi ci a is vin dos co mi go de Chi le es pe ra vam os mes mos pos tos, sol do, e
emo lu men tos que ali ti nham go za do; que, por mim, eu es ta va pron to a
ace i tar os ter mos ofe re ci dos por Sua Ma jes ta de Impe ri al, por via do
côn sul em Bu e nos Ai res, a sa ber, a mes ma po si ção, sol do, e emo lu men tos 
que me ti nham sido con ce di dos pelo Go ver no de Chi le; e que ape sar de 
sen tir-me com di re i to à re mu ne ra ção de cos tu me em to dos os pa í ses
bem re gu la dos por ser vi ços ex tra or di ná ri os, as sim como pe los or di ná -
rios, to da via mais an si o so es ta va por sa ber em que pé se ha via de cons ti -
tu ir o ser vi ço na val, do que a na tu re za de qua is quer es ti pu la ções a mim
con cer nen tes.

No dia se guin te con vi dou-me Sua Ma jes ta de Impe ri al a vir ao 
paço dan do-me hora cedo, a fim de acom pa nhá-lo numa vi si ta às em -
bar ca ções de guer ra, al gu mas das qua is me agra da ram mu i to, como pro -
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va de mons tra ti va dos es for ços que em pou co tem po se de vi am ter fe i to
para tra zê-la a tão re co men dá vel con di ção. Gran de cu i da do se via bem
ha ver-se pos to em pre pa rar o Pe dro Pri me i ro, nau con ta da como de 74  –  
ain da que no ser vi ço in glês se hou ve ra dito de 64. Era evi den te men te
ve le i ra, e se acha va pron ta para o mar, com qua tro me ses de man ti men -
tos a bor do, que lhe en chi am ape nas me ta de do bojo, tan ta ca pa ci da de
ti nha para ar ma ze nar; achei por tan to ra zão de fi car sa tis fe i to com a mi -
nha in ten ta da ca pi tâ nia.

Ou tra em bar ca ção vis to sa era a Ma ria da Gló ria – um clí per da 
Amé ri ca do Nor te; clas se de na vi os pou co pró pri os para pres tar em
tem pos tais ser vi ços de mu i to va lor, sen do cons tru í dos de ma de i ra pou -
co sa zo na da, e mal se gu ros na jun tu ra. Bem que mon tas se 22 pe ças, era
na vio de pou ca for ça, ten do so men te ca ro na das de 24, de mis tu ra com
pe ças cur tas de 18. Em com pen sa ção, era co man da da por um fran cês, o 
Ca pi tão Be a u re pa i re, que ti nha ar ran ja do re u nir em tor no de si al guns
de seus com pa tri o tas, mis tu ra dos com bra si le i ros na tu ra is – cousa em
que mos trou con si de rá vel tato com se li vrar as sim dos ou tros gru pos
de sa ni ma do res don de aliás ha via que es co lher.

A his tó ria des te na vio não de i xa va de ser as saz cu ri o sa: ti nha
sido cons tru í do nos Esta dos Uni dos à cus ta do Go ver no chil iano, e
man da do a Bu e nos Ai res, onde os do nos pe di ram por ele 40,000 du ros
mais. Obje tou-se a este pa ga men to, e en tão, sem a me nor con si de ra ção
pe los gas tos que Chi le fi ze ra na cons tru ção e equi pa men to, o ca pi tão
su bi ta men te le van tou fer ro, e par tin do para o Rio de Ja ne i ro, ven deu a
em bar ca ção ao Go ver no do Bra sil.

Tam bém gos tei mu i to da Pi ran ga, no bre fra ga ta que mon ta va
pe ças lon gas de 24 na pri me i ra co ber ta. Por não en trar em mais de ta lhes 
no que toca aos na vi os, da rei bre ve no tí cia da ma ri nha gem, que, ex ce -
tuan do a tri pu la ção da Ma ria da Gló ria, era de mui ques ti o ná vel qua li da -
de, – com pon do-se da pior clas se de por tu gue ses, com quem a por ção
bra si le i ra da gen te mos tra va evi den te re pug nân cia a mis tu rar-se. Fa zen -
do per gun tas, vim a sa ber como a paga que re ce bi am era so men te de
oito mil-réis por mês en quan to no ser vi ço mer can te, de zo i to mil-réis era 
o pre ço cor ren te para bons ma ri nhe i ros, – don de na tu ral men te re sul ta va 
que os mu ros de pau bra si le i ros ti nham de ser guar ne ci dos pelo re fu go
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do ser vi ço mer can te. A pior sor te de eco no mia – a eco no mia fal sa –
evi den te men te se ha via es ta be le ci do na ad mi nis tra ção na val do Bra sil.

Qu e i xa vam-se os ca pi tães das di fi cul da des com que ti nham a
lu tar no to can te às tri pu la ções, e par ti cu lar men te de que os sol da dos de
ma ri nha eram tão fi dal gos que se con si de ra vam de gra da dos com fa zer a
lim pe za de seus pró pri os be li ches, e ti nham pe di do e ob ti do mo ços para 
os ser vi rem! ao mes mo tem po que não po di am ser cas ti ga dos por fal tas
ou cri mes se não por seus pró pri os ofi ci a is! ou, para ser vir-me das for ma is
pa la vras de um dos ca pi tães, “Eram mui se nho res de si, e pa re ci am que -
rer sê-lo tam bém  dele!” Vi, com efe i to, cla ra men te que nem ma ri nhe i -
ros nem sol da dos de ma ri nha ti nham dis ci pli na al gu ma. 

Não ten do ain da ex pe riên cia dos par ti dos po lí ti cos no
Impé rio, pa re ceu-me ano ma lia o em pre ga rem-se por tu gue ses em
nú me ro tal para guer re a rem seus com pa tri o tas, ain da que de po is de -
ma si a do vim a co nhe cer a ca u sa de um pro ce di men to que ago ra ex ce -
dia a mi nha com pre en são. No de cur so de nos sa vi si ta de ins pe ção, ser -
viu-se o Impe ra dor vá ri as ve zes da ex pres são “ata car a for ça par la men -
tar por tu gue sa”, e não era cou sa me nos sin gu lar, por dar a en ten der
que o Go ver no bra si le i ro não fa zia guer ra ao Rei de Por tu gal ou à na -
ção por tu gue sa, mas às Cor tes so men te; o que era dis tin ção sem di fe -
ren ça, pelo que to ca va à con du ta das hos ti li da des. Teve lu gar uma cir -
cuns tân cia cu ri o sa de po is des ta vi si ta de ins pe ção. Ao de sem bar car,
cen te na res de povo de to das as ida des e co res, se api nha ram em tor no
de Sua Ma jes ta de para lhe be i jar a mão – que pa ter nal men te era es ten -
di da de um e ou tro lado a fi le i ras de le a is sú di tos, que, só por oca sião
des tas pu de ram ter-se acha do em tão fa mi li ar con ta to com a re a le za. A 
esta ce ri mô nia o Impe ra dor se su je i tou do me lhor hu mor pos sí vel e
com a ma i or afa bi li da de, não se per tur ban do a sua se re ni da de nem ain -
da por fa mi li a ri da des tais como eu nun ca vira pra ti car an tes para com
rei ou impe ra dor.

No dia 17, tive uma vi si ta do Mi nis tro da Ma ri nha, Luís da
Cu nha Mo re i ra, re la ti va aos ter mos da mi nha no me a ção, de se jan do ele
evi den te men te que os meus ser vi ços se pu des sem ob ter pelo pre ço mais 
ba i xo pos sí vel, não obs tan te a con cor rên cia do pri me i ro-mi nis tro nos
ter mos que me ti nham sido ofe re ci dos por via do côn sul-ge ral em Bu e -
nos Ai res. O sol do ago ra ofe re ci do era o de um al mi ran te no ser vi ço
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por tu guês – no to ri a men te o pior sol do no mun do. Per gun tan do quan to
se ria, achei ser me nos de me ta de do que eu re ce be ra no Chi le! A mi nha
paga en tão 8,000 du ros por ano, com per mis são do su pre mo di re tor
para me apro pri ar 4,000 du ros mais da me ta de per ten cen te ao Go ver no
nas pre sas fe i tas.

Por via de res pos ta, apre sen tei uma car ta do mi nis tro da Ma -
ri nha no Chi le con tra-as si na da pelo su pre mo di re tor, acu san do a re cep -
ção de uma ofer ta fe i ta sub se qüen te men te ao Go ver no chi li a no de
ce der vo lun ta ri a men te para as ur gên ci as pú bli cas uma par te do meu
sol do ma i or do que a soma ago ra a mim pro pos ta – di zen do ao mes mo
tem po ao mi nis tro, que com ace i tar um tal ar ran jo eu vi ria a per der mais 
anu al men te por en trar no ser vi ço bra si le i ro do que o to tal da soma que
se me ofe re cia. Sem me aba i xar a re ga te i os em tal as sun to, acres cen tei,
que S. M. Impe ri al me ti nha con vi da do ao Bra sil com pro mes sas es pe cí -
fi cas, as qua is, a ca re cer-se de meus ser vi ços, era pre ci so cum prir es tri ta -
men te; e a não se ca re cer de mim, qui ses se ele can di da men te di zer-mo;
pois que não era a quan tia do sol do que me fa zia dis pu tar; mas a re fle -
xão, que se as pri me i ras es ti pu la ções do Go ver no do Bra sil eram vi o la das,
não po dia para o fu tu ro ha ver con fi an ça em sua boa fé. Que se o Esta do 
se acha va po bre, eu não ti nha ob je ção a ce der, con di ci o nal men te, uma
por ção igual ou ain da ma i or de sol do que a ofe re ci da ao Go ver no de
Chi le; mas que não ti nha ten ção al gu ma de ser cons ti tu í do no pé de
al mi ran te por tu guês, es pe ci al men te de po is dos ter mos que, sem eu tal
so li ci tar da mi nha par te, ha vi am sido es pon ta ne a men te ofe re ci dos para
me in du zir a ace i tar ser vi ço no Bra sil.

O minis tro da Ma ri nha pa re ceu ofen der-se dis to, e dis se que o 
Esta do não era po bre e que se cum pri ri am os ter mos ori gi na ri a men te
ofe re ci dos, con ce den do-me a soma que eu go za va no Chi le; de ci são tan to 
mais pron ta men te dada, quan do eu dis se que re fe ri ria o ne gó cio ao pri -
me i ro-mi nis tro, se gun do este o ha via exi gi do para ca sos de di fi cul da de.
Isto o minis tro da Ma ri nha me pe diu não fi zes se, di zen do que não ha via 
ne ces si da de para tal.

Pro pôs em se gui da que, como o meu sol do no Bra sil de via
ser equi va len te ao que eu re ce bia no Chi le, se ria o mes mo nu me ri ca -
men te es ti ma do em du ros es pa nhóis, à ra zão de 800 réis por duro – ain -
da que a casa da mo e da bra si le i ra es ta va na que le mo men to re cu nhan do
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es ses mes mos du ros à ra zão de 960 réis! vin do as sim, por ma no bra que
pou ca hon ra dava a um mi nis tro, a di mi nu ir o sol do ajus ta do em um
quin to do mes mo. A esta pro pos ta res pon di que não ti nha ob je ção, con -
tan to que os meus ser vi ços fos sem tam bém ava li a dos de novo – as sim
como ele pa re cia dis pos to a re for mar o va lor do seu duro; de for ma
que, pon do de par te as ofer tas que me ti nham in du zi do a de i xar Chi le,
eu fi zes se um novo ofe re ci men to de ser vi ços, que não só com pen sas se
pela di fe ren ça em dis pu ta, mas de i xas se um con si de rá vel so be jo em meu 
fa vor de mais a mais. Assus ta do pelo sar cas mo, e jul gan do tal vez pelo
meu modo, que pou co eu me im por ta va de um ser vi ço em que tais mes -
qui nhos ex pe di en tes for ma vam im por tan te ele men to, aban do nou ime di a -
ta men te o fal so va lor que ha via pos to ao duro, e con cor dou em ava liá-lo
a 960 réis – eco no mia mi cros có pi ca, por cer to!

Como um tal modo de pro ce der ha via sido ado ta do para
co mi go, tor nou-se ne ces sá rio da mi nha par te olhar bem pe los in te res ses 
dos ofi ci a is que me ti nham acom pa nha do de ba i xo da se gu ran ça que a
sua po si ção no Bra sil se ria pelo me nos igual à que ti nham ocu pa do do
ou tro lado do con ti nen te. Isto  não era mais um de ver que uma ne ces si -
da de, pois vi que, a não ser se cun da do por ofi ci a is em cujo ta len to e
co ra gem pu des se ha ver con fi an ça, se ria aci ma de mi nhas for ças o exe -
cu tar in di vi du al men te qual quer em pre sa de ma ne i ra sa tis fa tó ria para
mim e pro ve i to sa para o Bra sil. Re que ri por tan to e ob ti ve as mes mas es -
ti pu la ções no to can te a sua res pec ti va gra du a ção e sol do, em que no
meu pró prio caso ti nha in sis ti do. Des tes ofi ci a is o Almi ran te Gren fell é
o só que so bre vi ve.

No dia 19, foi-me man da do pelo mi nis tro da Ma ri nha um es -
cri to numa fo lha de pa pel or di ná rio de car tas, di zen do ser uma pa ten te
no pos to de al mi ran te; re fe rin do, con tu do, ine xa ta men te o mon tan te do
sol do e de co me do ri as ajus ta do, trans pon do uma das so mas pela ou tra – 
de sor te que as co me do ri as fi gu ra vam de sol do e o sol do de co me do ri as; 
o efe i to dis to sen do, que em ter ra, o meu sol do vi nha a mon tar exa ta -
men te à me ta de da quan tia es ti pu la da! Tal pro ce di men to não se po dia
to le rar, e as sim, na ma nhã se guin te, re cam bi ei a pa ten te ao minis tro da
Ma ri nha, que se apres sou a me as se gu rar ter sido uma equi vo ca ção, que
se ia re ti fi car.

44 Tho mas Coch ra ne



Esta pre ten di da pa ten te era acom pa nha da pela or dem se guin -
te de to mar o co man do da es qua dra: –

(a) * Man da Sua Ma jes ta de Impe ri al, pela Se cre ta ria de Esta do dos
Ne gó ci os da Ma ri nha, que o Almi ran te da Arma da Na ci o nal e Impe ri al Lor de Coch ra ne
tome o co man do-em-che fe da es qua dra que se acha nes te Por to, com pos ta da nau Pe -
dro Pri me i ro, das fra ga tas União, Ni te rói e Ca ro li na, das cor ve tas Ma ria da Gló ria , e Li be ral,
dos ber gan tins Gu a ra ni, e es cu na Real, e da es cu na Le o pol di na, içan do a sua in síg nia a
bor do da que la nau, e fi can do à dis po si ção do mes mo Almi ran te es co lher, dos na vi os
aci ma di tos, to dos aque les que qui ser le var de ba i xo das suas or dens na pró xi ma ex pe di ção 
que tem a se guir. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em 19 de mar ço de 1823.

LUÍS DA CUNHA MOREIRA 

Ha via po rém ou tro pon to ain da me nos sa tis fa tó rio. A pa ten te
con fe ria-me o pos to de al mi ran te, mas não se es pe ci fi ca va de que gra -
du a ção. Aper tan do o mi nis tro da Ma ri nha, ad mi tiu ele que a in ten ção
era dar-me a gra du a ção de al mi ran te mais mo der no – exis tin do já dous 
al mi ran tes no ser vi ço, cu jas fun ções, afir ma va, nada in ter fe ri ri am co -
mi go, pois que seus de ve res se li mi ta vam à or di ná ria ad mi nis tra ção de
Mesa de Almi ran ta do. Dis se-lhe no mes mo ins tan te que o ser vir eu
sob se me lhan tes ad mi nis tra do res na va is era inad mis sí vel in te i ra men te.
Como o mi nis tro ale gou fal ta de su fi ci en te au to ri da de para al te rar a
pa ten te, anun ci ei-lhe a mi nha ten ção de levá-la ao pri me i ro-mi nis tro, e
tor ná-la res pe i to sa men te a suas mãos. Ro gou-me ain da o mi nis tro da
Ma ri nha de não fa zer isso, pois que se po de ria al te rar, se eu con sen tis se
em ir ime di a ta men te para bor do da nau Pe dro Pri me i ro – onde a mi nha
ban de i ra se ti nha man da do ar vo rar ao meio-dia! Escu so di zer, que isto
foi re cu sa do não só por mim, mas pe los ofi ci a is que de Chi le me ti -
nham acom pa nha do.

O mi nis tro da Ma ri nha afe tou-se sur pre en di do por mi nha
fal ta de con fi an ça no Go ver no, mas eu ex pli quei-lhe que não era esse
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o caso. Dis se-lhe, “ser mui pos sí vel o vir-se qual quer dia a re u nir um
Con gres so que fos se ani ma do de me nos li be ra li da de que o mi nis té rio
atu al, e que o ace i tar eu ago ra no me a ção fe i ta de ma ne i ra tão vaga
po dia dar aos al mi ran tes co lo ca dos aci ma de mim, não só au to ri da de
de re gu lar os meus mo vi men tos, mas até um modo fá cil e cô mo do de
se des car tar de mim quan do eu ti ves se exe cu ta do a obra que a eles
com pe tia fa zer; e isto sem que se hou ves se de im pu tar in jus ti ça a seus
pro ce di men tos. Que o fato, com efe i to, de es ta rem para re u nir-se umas 
Cor tes, e a pos si bi li da de de elas en ten de rem co mi go era bas tan te para
fi xar a mi nha de ter mi na ção de nada que rer do co man do, em cir cuns -
tân ci as al gu mas, sal vo as de cla ra das na ofer ta que me fora fe i ta por
or dem de Sua Ma jes ta de”. 

A isto res pon deu o mi nis tro, que “se fos se pos sí vel o vir eu 
a ser as sim de mi ti do, tam bém o Go ver no te ria de cair igual men te –
pois o su por que uma as sem bléia po pu lar pu des se di tar or dens a Sua
Ma jes ta de em caso tal era su por tam bém que o Go ver no já não exis -
tia”.

Dis se en tão fran ca men te ao mi nis tro, que “a mi nha ex pe -
riên cia como ofi ci al ma rí ti mo – fun da da em mu i tos anos de ob ser va -
ção prá ti ca – me ti nha en si na do que, em ajus tes des ta na tu re za era
ne ces sá rio ser cla ro e ex plí ci to em to dos os ar ran jos. Não que ria com 
isso in si nu ar a mí ni ma fal ta de res pe i to aos mi nis tros de Sua Ma jes ta -
de bra si le i ra, mas sa ben do que se ia a re u nir um Se na do, e ten do ra -
zão para crer que ma i o ria dos mem bros po dia di fe rir das vis tas mi -
nis te ri a is, e po dia – de po is de fe i ta a obra – ca ti var-se da idéia de ver
a es qua dra co man da da por um de seus com pa tri o tas – pas so que me
não de i xa ria ou tra al ter na ti va se não a de aban do nar o ser vi ço –, era
mu i to me lhor para to dos o cons ti tu ir nos sos mú tu os con tra tos em
base fir me”. 

Con ti nu ou o mi nis tro ar güin do no pon to, mas achan do inú te is
os ar gu men tos em al te rar a mi nha de ter mi na ção, in si nu ou – bem que
sem o di zer em ter mos po si ti vos – que não via apa rên cia de po der-se
efe tu ar ou tro ar ran jo al gum a res pe i to da mi nha pa ten te além da que le
que se me ti nha ofe re ci do.

De ter mi na do a não con sen tir mais tais ni nha ri as co mi go, fui na 
ma nhã se guin te pro cu rar o Pri me i ro-Ministro Bo ni fá cio de Andra da,  a
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quem achei al ta men te agas ta do pelo que cha ma va a sem-ra zão dos meus
pe di dos; di zen do, de mais a mais, que o côn sul em Bu e nos Ai res ti nha ex -
ce di do a sua au to ri da de es cre ven do-me uma car ta bom bás ti ca; isto de po is 
de ter Andra da, pou cos dias an tes, não só ex pri mi do sua in te i ra con cor -
rên cia no con te ú do da car ta, mas dito que a mes ma ha via sido es cri ta por
vir tu de de sua in fluên cia para com o Impe ra dor!

Res pon di a isso que, “fos se como fos se, não se po dia su por
o ab sur do de que eu hou ves se aban do na do a mi nha po si ção no Chi le
para tro cá-la por ou tra me nor no Bra sil, e que tudo o que ha via sido
ofe re ci do pelo côn sul, ou por mim de se ja do, era nada mais que um
equi va len te ao meu co man do no Chi le, com em bol so ade qua do das
per das que eu pu des se ha ver ex pe ri men ta do por de i xar aque le país tão
abrup ta men te, an tes de com ele ajus tar os meus ne gó ci os. Este ofe re -
ci men to ha via sido fe i to da par te de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, sob a 
au to ri da de ex pres sa do pri me i ro-mi nis tro mes mo, como se de cla ra va
nas car tas do côn sul, e por isso con si de ra va eu res pon sá vel o Go ver no. 
Mas, ao mes mo tem po in for ma va o pri me i ro-mi nis tro, que se ele não
ti nha von ta de de pre en cher suas pró pri as obri ga ções vo lun tá ri as, eu
de las o ab sol via re je i tan do o co man do ofe re ci do, e por tan to lhe pe dia
re ce bes se de novo a pa ten te que me ti nha man da do, so bre a qual eu
não que ria mais dis cu tir”.

Este meu pas so era evi den te men te ines pe ra do, pois que,
aba i xan do de tom, Bo ni fá cio me as se gu rou, que “a boa fé era a par ti -
cu lar ca rac te rís ti ca da ad mi nis tra ção bra si le i ra”; e para me pro var isso,
ti nha a me anun ci ar, que nes sa ma nhã se ha via re u ni do um Con se lho
de Ga bi ne te, onde fora re sol vi do, que a dig ni da de no va men te cri a da
de “Pri me i ro Almi ran te do Bra sil” me se ria con fe ri da com o sol do e
emo lu men tos de Chi le como ha via sido es ti pu la do pelo côn sul em
Bu e nos Ai res. Per gun tou-me en tão se es ta va con ten te, ao que res pon di 
com a afir ma ti va; fa zen do en ten der, con tu do, quan to me lhor hou ve ra
sido ter ado ta do essa con du ta des de o prin cí pio, do que ha ver oca si o -
na do tal con ten da so bre ma té ria de todo in sig ni fi can te, quan do se
com pa ra va com a obra en tre mãos. Res pon deu-me, que como se ti nha
con ce di do tudo não va lia a pena fa lar mais nis so; mas dis cor dei de seu
modo de ver, di zen do-lhe, que nada ti nha sido con ce di do, pois que o Go ver no 
ti nha so men te cum pri do o que es ti pu la ra, co i sas in sig ni fi can tes em com pa ra -
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ção com o ob ter os ser vi ços de um ofi ci al que o mes mo Go ver no
acre di ta va po dia exe cu tar só, aqui lo que de ou tra sor te im po ria gran -
des dis pên di os ao Esta do. Asse gu rei-o de ma is, que me da ria mu i ta
sa tis fa ção o pro var-lhe de quão pe que na im por tân cia era tudo o que
fora ob je to de dis pu ta, e que o Go ver no de Sua Ma jes ta de Impe ri al
po dia fi car se gu ro de que eu em pre ga ria os ma i o res es for ços para tra -
zer a guer ra na val a ter mo pron to.

Re que reu-me en tão que ar vo ras se a mi nha ban de i ra sem de -
mo ra, pois que o Go ver no es ta va mu i to an si o so nes te pon to. Em con se -
qüên cia, no dia 21 de mar ço de 1823, às qua tro ho ras da tar de, fui a bor -
do do Pe dro Pri me i ro, e ar vo rei a mi nha ban de i ra, que foi sal va da com
vin te e um ti ros de cada na vio de guer ra, sen do a sal va cor res pon di da
pela ca pi tâ nia com igual nú me ro. 

Pou co de po is, me foi man da da uma por ta ria, da ta da do mes -
mo dia, ex pli ca tó ria da pa ten te que ti nha dado lu gar a tan tos in cô mo dos,
e de ta lhan do meu fu tu ro sol do como ti nha sido ajus ta do. Pelo mes mo
do cu men to se me or de na va que to mas se o co man do da es qua dra, e se
me co mu ni ca va que sem de mo ra me se ria pas sa da pa ten te for mal como
“Pri me i ro Almi ran te”.

Re co nhe cia-se-me, de res to, como em ace i tar o co man do bra -
si le i ro, eu me ti nha ar ris ca do a per der uma re com pen sa ad mi ti da como a 
mim de vi da por ser vi ços pres ta dos ao Chi le e ao Peru, no va lor de mais
de oi ten ta mil du ros – e se ajun ta va que esta soma me se ria em bol sa da
no caso de aque les pa í ses não cum pri rem as suas obri ga ções – con tan to
que ser vi ços equi va len tes fos sem pres ta dos ao Bra sil. Por mais de trin ta
anos o Chi le me tem ne ga do aque la quan tia, mas o Go ver no bra si le i ro
nun ca pre en cheu esta par te dos seus ajus tes.

Não obs tan te os lou vá ve is es for ços da ad mi nis tra ção para pôr 
a sua ma ri nha em po si ção que lhe dava hon ra quan to aos va sos, a fal ta
de ma ri nha gem se fa zia se ve ra men te sen tir, e pou co mais se ha via fe i to
do que me ter a bor do uma quan ti da de de ma ru jos por tu gue ses, cuja fi -
de li da de à ca u sa im pe ri al era du vi do sa.

Na es pe ran ça de achar para a ca pi tâ nia clas se de gen te em que 
se pu des se ter mais con fi an ça, au to ri zei o Ca pi tão Cros bie a ofe re cer do 
meu bol so, oito du ros por ho mem em adi ção ao prê mio dado pelo
Go ver no, e por este meio pro cu rei al guns ma ri nhe i ros in gle ses e nor -
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te-ame ri ca nos, que, com os vin dos co mi go de Chi le, eram su fi ci en tes
para nú cleo de fu tu ra tri pu la ção; quan to ao res to – bem que as sim mes -
mo mu i to in fe ri or ao com ple men to da nau – nun ca me ti nha ca bi do co -
man dar equi pa gem tão in su fi ci en te.

No dia 26 de mar ço, me foi afi nal en tre gue a pa ten te se guin te
de Sua Ma jes ta de Impe ri al: –

* Sen do bem no tó rio o va lor, in te li gên cia, ati vi da de, e mais par tes que
con cor rem no Almi ran te Lor de Coch ra ne, que tan to se tem dis tin gui do nos di fe ren tes
ser vi ços, de que tem sido en car re ga do, dan do pro vas da ma i or bra vu ra e in tre pi dez; e
aten den do quan to será vanta jo so para este Impé rio apro ve i tar o re co nhe ci do prés ti mo 
de um ofi ci al tão be ne mé ri to: Hei por bem con fe rir-lhe a Pa ten te de Pri me i ro Almi -
ran te da Arma da Na ci o nal e Impe ri al, ven cen do de sol do anu al men te onze con tos,
qui nhen tos e vin te mil-réis, tan to em ter ra como no mar, e mais de co me do ri as, es tan -
do em bar ca do, cin co con tos se te cen tos e ses sen ta mil-réis, que são os mes mos ven ci -
men tos que ti nha no Chi le; não de ven do po rém con si de rar-se Almi ran te al gum da
Arma da com di re i to a ter aces so a este pos to de Pri me i ro Almi ran te, que sou ser vi do
cri ar uni ca men te nes ta oca sião pe los ex pen di dos mo ti vos, e par ti cu lar con si de ra ção,
que me re ce o men ci o na do Almi ran te Lor de Coch ra ne. O Con se lho Su pre mo Mi li tar o
te nha as sim en ten di do, e o faça exe cu tar com os des pa chos ne ces sá ri os.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em vin te e um de mar ço de mil oi to cen tos e vin -
te e três, se gun do da Inde pen dên cia e do Impé rio.

Com a Ru bri ca de Sua Ma jes ta de Impe ri al.

LUÍS DA CUNHA MOREIRA

Se cre ta ria de Esta do,
em 26 de mar ço de 1823.

LEONARDO ANTÔNIO GONÇALVES BASTO

Assim se es ta be le ceu boa in te li gên cia como cum pria, ha ven do 
sido o meu úni co ob je to du ran te as pou co dig nas con ten das que se
ti nham le van ta do – não ace i tar o co man do ofe re ci do, para le var a efe i to
a in ten ção que ti nha ha via mu i to tem po de vi si tar a Gré cia, en tão em pe -
nha da na luta de sua in de pen dên cia – ou con se guir um ar ran jo de fi ni ti vo
com o Go ver no bra si le i ro, onde se re co nhe ces sem as cir cuns tân ci as que 
me ti nham in du zi do a de i xar o Chi le – que me con fe ris se gra du a ção per ma -
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nen te – me des se o pro me ti do equi va len te com res pe i to a sol do – e fos se obri ga tó -
rio de am bas as par tes.  

No dia 29 de mar ço, saiu uma pro cla ma ção do Go ver no
Impe ri al de cla ran do a Ba hia em es ta do de blo que io, ten do os por tu gue -
ses ali jun ta uma for ça na val e mi li tar com bi na da su pe ri or à do Bra sil, e
em cir cuns tân ci as or di ná ri as, ple na men te ca paz de se man ter; as sim
como de com pri mir, ou pelo me nos de pa ra li sar, qual quer mo vi men to a
fa vor da in de pen dên cia. 

Fo ram-me en tão co mu ni ca das as se guin tes or dens, e na for -
ma usu al, “de cap tu rar ou des tru ir to dos os na vi os e pro pri e da de ini mi -
gos, onde quer que se achas sem”: – 

* Man da Sua Ma jes ta de Impe ri al, pela Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os
da Ma ri nha, que o Pri me i ro Almi ran te Lor de Coch ra ne, Co man dan te-em-Che fe da
Esqua dra, se faça ama nhã à vela des te por to, le van do de ba i xo das suas or dens os na vi os
da Esqua dra que qui ser, e vá de man dar a Ba hia, pon do aque le por to em ri go ro so blo -
que io, des tru in do, ou to man do to das as for ças por tu gue sas, que en con trar, e fa zen do
to dos os da nos pos sí ve is aos ini mi gos des te Impé rio; fi can do fi nal men te à dis po si ção
do mes mo Pri me i ro Almi ran te obrar como for con ve ni en te con tra as for ças ini mi gas,
sal van do aque la ci da de da es cra vi dão a que está re du zi da pe los ini mi gos da ca u sa do
Bra sil, e en ten den do-se para esse fim com o Ge ne ral La ba tut, Co man dan te do Exér ci to 
do Re côn ca vo, pres tan do-se com a for ça que leva à sua dis po si ção para o bom êxi to da
co mis são, e gló ria das Armas Na ci o na is e Impe ri a is. Pa lá cio do Rio de ja ne i ro em 30
mar ço de 1823.

LUÍS DA CUNHA MOREIRA

Para o par ti do bra si le i ro e para a mas sa do povo em ge ral, a
pró xi ma sa í da da es qua dra era ob je to de con gra tu la ção, mas para a
fac ção por tu gue sa era ca u sa de re ce i os, como ten den do a des tru ir as
suas es pe ran ças de res ta be le cer a au to ri da de da mãe pá tria. Sua in -
fluên cia, como aci ma se dis se, era igual men te gran de, se não ma i or, que 
a dos pa tri o tas, e sen do mais sis te má ti ca, ti nha sido efi caz men te em -
pre ga da em au men tar a de sa fe i ção que exis tia nas pro vín ci as do Nor te
pela au to ri da de só par ci al men te – por ora –  es ta be le ci da de Sua Ma -
jes ta de Impe ri al.

Não é mi nha in ten ção por um só mo men to im pu tar mo ti vos
ma li ci o sos à fac ção por tu gue sa no Bra sil. El-Rei de Por tu gal, D. João
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VI, ha via de i xa do, um ano an tes, as pra i as dele para vol ver ao tro no de
seus ma i o res; de sor te que a mes ma fac ção ti nha di re i to ao lou vor de
le al da de, tan to mais que na que le tem po pou cos con ta vam com se pa ra ção
da mãe pá tria. O Impé rio mes mo, ain da não ti nha seis me ses de ida de, e
por tan to não ha via de cen su rar aos du vi do sos de sua es ta bi li da de. As
Cor tes de Lis boa ti nham man da do lar ga for ça para a pro te ção das pro -
vín ci as mais afas ta das, e num ata que a es tas for ças na Ba hia, as tro pas
bra si le i ras ha vi am sido mal su ce di das, de sor te que não se po dia ter
gran de con fi an ça em qua is quer fu tu ros es for ços mi li ta res para ex pul sar
as tro pas por tu gue sas.

Onde o par ti do por tu guês me re cia re al men te cen su ra, era nis to,
– que ven do pre va le cer a de sor dem mais ou me nos por toda a par te, não
pou pa va meio al gum de au men tá-la; es pe ran do com isso pa ra li sar ul te ri o -
res es for ços para a in de pen dên cia, ex pon do as sim pro vín ci as in te i ras aos
ma les da anar quia e con fu são. A sua le al da de tam bém par ti ci pa va mais de
in te res se pró prio que de ape go à su pre ma cia de Por tu gal, por que for man do 
as clas ses co mer ci a is a ver da de i ra for ça da fac ção por tu gue sa, es pe ra vam,
pre ser van do a au to ri da de da mãe pá tria em suas dis tan tes pro vín ci as,
ob ter por esse meio em re com pen sa o res ta be le ci men to de an ti gos
mo no pó li os de co mér cio, que doze anos an tes ha vi am sido abo li dos, dan do
tal abo li ção lu gar aos co mer ci an tes in gle ses – a  quem cor di al men te abor -
re ci am – de vir so bre pu já-los em seus pró pri os mer ca dos. Sen do eu ci da -
dão de uma na ção ri val, não dis far ça vam sua aver são a mim pes so al men te, 
tan to mais, tal vez, por isso que me jul ga vam ca paz de in fli gir na Ba hia –
onde a es qua dra se des ti na va – aque le ir re pa rá vel pre ju í zo a sua pró pria
ca u sa que as tro pas im pe ri a is não ti nham sido ca pa zes de efe tu ar. Se eu,
nes se tem po, ti ves se co nhe ci do quan to era a in fluên cia e la ten te po der do
par ti do por tu guês no Impé rio, nem to das as cha ma das con ces sões fe i tas
por Andra da me hou ve ram in du zi do a ace i tar o co man do da ma ri nha
bra si le i ra; por quan to o con ten der com fac ções é mais pe ri go so que en trar 
em com ba te com um ini mi go, e uma luta de in tri ga era igual men te es tra -
nha ao meu na tu ral como ao meu de se jo.

________
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Capítulo II

TENTATIVA DE CORTAR AS EMBARCAÇÕES INIMIGAS – DESOBEDIÊNCIA A 
ORDENS – CARTA AO PRIMEIRO-MINISTRO – NENHUM PRÉSTIMO DA
MARUJA – TRAIÇÃO DA MESMA – BLOQUEIO ESTABELECIDO –
EQUIPAMENTO DE BRULOTES – APROVISIONAMENTOS DO INIMIGO
INTERCEPTADOS – NÃO HÁ QUE FIAR NOS PORTUGUESES –
DEMONSTRAÇÕES DO INIMIGO – SEU PRETENDIDO DESPREZO DE NÓS –
O INIMIGO VOLVE AO PORTO – SUA CONSTERNAÇÃO À VISTA DOS
BRULOTES – OS PORTUGUESES TENCIONAM ATACAR-NOS – A CAPITÂNIA
ENTRA A RECONHECER O INIMIGO ANCORADO – TERROR EXCESSIVO
POR MINHA VISITA NOTURNA – PROCLAMAÇÃO DO COMANDANTE –
CONSTERNAÇÃO NA CIDADE – AS AUTORIDADES DECIDEM O
EVACUAR-SE A BAHIA – INSTRUÇÕES AOS CAPITÃES BRASILEIROS –
CAUTELAS DIRIGIDAS ÀS AUTORIDADES – O INIMIGO DEIXA A BAHIA –
ESTOU PRONTO A DAR-LHE CAÇA – NÚMERO DO INIMIGO – TOMADA DO
COMBOIO – PRESAS INCAPACITADAS – TENTATIVA DE TROPAS PARA SE
ESCAPAR – PRESAS MANDADAS A PERNAMBUCO – CESSO DE PERSEGUIR
OS INIMIGOS – RAZÕES DE IR AO MARANHÃO – RAZÕES DE NÃO TOMAR
MAIS PRESAS – VANTAGENS PARA O IMPÉRIO.

EM 3 DE ABRIL , de mos à vela com uma es qua dra de
qua tro na vi os so men te, a sa ber, o Pe dro Pri me i ro, Ca pi tão Cros bie, Pi ran ga,
Ca pi tão Jo wett, Ma ria da Gló ria, Ca pi tão Be a u re pa i re, e Li be ral, Ca pi tão
Gar ção – duas ou tras em bar ca ções que nos acom pa nha vam, a sa ber, o
Gu a ra ni, Ca pi tão Co i to, e o Real, Ca pi tão Cas tro, eram des ti na das para
bru lo tes. Dois na vi os de guer ra, o Pa ra gua çu e o Ni te rói achan do-se in com -
ple tos em seu equi pa men to, fo ram por ne ces si da de de i xa dos atrás.



O Ni te rói, Ca pi tão Tay lor, veio jun tar-se a nós em 29 de abril,
e no dia 1º de maio, avis ta mos a cos ta da Ba hia. No dia 4 fi ze mos a des -
co ber ta ines pe ra da de 13 ve las a so ta ven to, que se achou ser a es qua dra
ini mi ga sa in do do por to com vis tas de pre ve nir ou de le van tar o blo -
queio. Pou co de po is o al mi ran te por tu guês for mou li nha de ba ta lha para 
nos re ce ber, con sis tin do a sua for ça numa nau de li nha, cin co fra ga tas,
cin co cor ve tas, um bri gue, e uma es cu na.

O ata car em re gra uma es qua dra mais nu me ro sa e mais bem
exer ci ta da com a nos sa pe que na for ça, tri pu la da por equi pa gens in dis ci -
pli na das e – como se ti nha ve ri fi ca do na vi a gem – de sa fe tas, era cousa
em que se não po dia pen sar. A bor do da ca pi tâ nia ha via ape nas cen to e
ses sen ta ma ri nhe i ros in gle ses e nor te-ame ri ca nos, com pon do-se o res to
da va ga bun da gem da ca pi tal, com cen to e trin ta ma ri nhe i ros pre tos, aca -
ba dos de eman ci par da es cra vi dão. Isso não obs tan te, ob ser van do uma
aber ta na li nha do ini mi go, que nos ha bi li ta ria a cor tar dela as qua tro
em bar ca ções mais de ré, fiz si na is nes sa con for mi da de, e com a ca pi tâ -
nia só dei o exem plo prá ti co de rom per a li nha, fa zen do-lhe fogo às fra -
ga tas ao pas sar mos. O al mi ran te por tu guês pron to man dou na vi os em
so cor ro dos qua tro cor ta dos, quan do, to man do o ven to e vi ran do a
bom bor do, evi ta mos de en trar a sós em com ba te com toda a es qua dra,
mas tra ta mos de atra ir os na vi os ini mi gos que ti nham vin do em so cor ro 
a po si ção em que pu des sem ser ata ca dos se pa ra da men te com van ta gem.

Se o res to da es qua dra bra si le i ra hou ves se acu di do obe de cen -
do aos si na is, os na vi os cor ta dos da Li nha hou ve ram po di do ser to ma -
dos ou des man te la dos, pois que, com a ca pi tâ nia, eu po dia ter con ser va -
do os ou tros à dis tân cia, e sem dú vi da em ba ra çado a to dos os que se
acha vam em po si ção de so cor rê-los. Com pas mo, vi que se não aten deu
aos meus si na is, e – por mo ti vos que logo se di rão – não se fi ze ram es -
for ços por se cun dar as mi nhas ope ra ções.

Por al gum tem po foi a ação con ti nu a da pelo Pe dro Pri me i ro
so zi nho, mas com gran de des gos to meu o fogo da ca pi tâ nia era su ma -
men te mal di ri gi do. Cir cuns tân cia ain da mais azi a ga ocor reu na des co -
ber ta, que dous ma ri nhe i ros por tu gue ses ha ven do sido es ta ci o na dos
para tra zer pól vo ra, não só es ta vam evi tan do dá-las mas ti nham fe i to
pri si o ne i ros os mo ços da mes ma que a vi nham bus car! Isto hou ve ra
sido cou sa sé ria, sal vo pela pron ti dão do Ca pi tão Gren fell, que ca in do
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so bre os ho mens os ar ras tou aci ma do con vés; mas con ti nu ar a ação em 
cir cuns tân ci as tais não era cou sa em que se pen sas se; e como o ini mi go
ti nha mais do do bro de for ça nu mé ri ca, não me con si de rei jus ti fi ca do
em pros se guir ten tan do, com pe ri go ma i or, o que em fu tu ra opor tu ni da -
de se po de ria ob ter com me nos. De i xan do os na vi os que ha vía mos cor -
ta do ao ini mi go, to ma mos pois o ven to, para ir jun tar-nos às em bar ca -
ções que se ti nham con ser va do fora d’ação, e che gar ao pon to pre vi a -
men te dado para vir-se re u nir à es qua dra, e para onde os bru lo tes ti -
nham de se guir.

Extre ma men te abor re ci do com fa lhar no in ten to, por se não
ter obe de ci do às or dens, e achan do, pela ex pe riên cia du ran te a vi a gem,
que tí nha mos cor ri do ao mar sem con si de ra ção pe los ma te ri a is de que a 
es qua dra era com pos ta, fez-se rí gi do exa me, o qual me deu ra zões tão
for tes para per der toda a con fi an ça nela, que no dia se guin te jul guei
con ve ni en te di ri gir a se guin te car ta ao Pri me i ro-Ministro, Andra da,
mos tran do-lhe que, a não se to ma rem pron tas me di das para au men tar a
nos sa for ça, pro cu ran do tri pu la ções mais efi ci en tes, po de ria ser o re sul -
ta do com pro me ter os in te res ses do Impé rio, não me nos que a re pu ta ção 
dos ofi ci a is co man dan tes. 

(Re ser va da.) Nau de S.M.I. Pe dro Pri me i ro, no mar,
5 de maio, 1823.

Ilmo. e Exmo. Sr.

Va len do-me da per mis são de me di ri gir a V. Exª em pon tos de na tu re za
par ti cu lar, e re por tan do-me aos meus ofí ci os os ten si vos ao mi nis tro da Ma ri nha, peço
li cen ça para acres cen tar, que não fo ram so men te os ven tos des fa vo rá ve is que re tar da -
ram o nos so pro gres so, mas o na ve gar ex tre ma men te ron ce i ro da Pi ran ga e do Li be ral.
Nem es tes na vi os nem o Ni te rói, que na ve ga igual men te mal, são adap ta dos para os efe i -
tos que se pro cu ram ob ter, por isso que, em ra zão de seu va ga ro so an dar, tem o ini mi go
opor tu ni da de para for çar a uma ação em qua is quer cir cuns tân ci as, por mais des van ta -
jo sas que se jam a esta es qua dra in dis ci pli na da. O Real não é me lhor, e a sua com ple ta
inu ti li da de como na vio de guer ra me de ter mi nou a pre pa rá-lo em bru lo te, não ha ven do,
ao que pa re ce, pro ba bi li da de de che ga rem os ou tros.
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Pelo mau an dar e má tri pu la ção da es qua dra pa re ce-me, na ver da de, que o
Pe dro Pri me i ro é o só vaso dela que pode ata car um na vio de guer ra ini mi go, ou ope rar
em pre sen ça de uma for ça su pe ri or, de ma ne i ra que não com pro me ta os in te res ses do

Impé rio e o ca rá ter dos ofi ci a is que co man dam. Esta mes ma nau – como todo o res to
– é tão mal equi pa da que se tor na mu i to me nos efi ci en te do que aliás po dia ser.

Esta car ta, bem verá V. Exª que não é des ti na da para os olhos do pú bli co,
mas tão-so men te para in for mar o Go ver no de fa tos que ne ces si ta co nhe cer.

Os car tu chos que te mos são in ca pa zes de ser vir, e fui obri ga do a cor tar quan -
tas ban de i ras e pen dões se pu de ram dis pen sar, para pôr os mes mos car tu chos em con di -
ção de po der-se usar de les, de sor te que se evi tas se per de rem os bra ços aos ar ti lhe i ros que
car re gas sem as pe ças, e tam bém para for rar o em pre go con tí nuo da la na da, etc., que, pelo
tem po que leva, di mi nui nada me nos me ta de da for ça efe ti va dos na vi os.

As pe ças não têm fe chos – que de vi am ter para se rem efi ci en tes.

As ve las des ta nau es tão to das po dres – ha ven do as ara gens li ge i ras e frou -
xas, em nos sa vin da para aqui, es fran ga lha do um jogo de las, e as ou tras a cada ins tan te

ras gan do-se com a mais leve bri sa de ven to.
O re pa ro do mor te i ro que re ce bi a bor do des ta nau es can ga lhou-se ao pri -

me i ro tiro – es tan do todo po dre; as es po le tas para as bom bas são fe i tas de tão mi se rá vel
com po si ção que não pe gam fogo com a des car ga do mor te i ro, e são  por tan to in ca pa zes 
de usar-se a bor do de um na vio, onde é ex tre ma men te pe ri go so acen der a es po le ta de
ou tra sor te que pela ex plo são do tiro; a mes ma pól vo ra su pri da a esta nau é tão má, que
seis ar rá te is não ati ram as nos sas bom bas além de mil va ras, em vez do do bro des sa dis -
tân cia.

Os sol da dos de ma ri nha nem sa bem o exer cí cio de peça, nem de ar mas
cur tas, nem de es pa da, e to da via têm de si tão alta opi nião que nem aju dam a la var o
con vés, nem mes mo à lim pe za de seus pró pri os be li ches, mas es tão sen ta dos a olhar
en quan to es tes ser vi ços são fe i tos pe los ma ri nhe i ros; des ta sor te sen do inú te is como

sol da dos de ma ri nha são uma car ga aos ma ri nhe i ros, que de vi am es tar apren den do seu 
ofí cio no alto dos mas tros, em vez de ser con ver ti dos em var re do res e alim pa do res de
lixo. Por ora ain da não en ten di com esta prá ti ca pre ju di ci al, por que re for mas de an ti ga
prá ti ca do ser vi ço, julgo de ve rem for mar o ob je to de ins tru ções vin das do Go ver no –
e tam bém, por que nes te mo men to qua is quer al te ra ções mi nhas po de ri am pro du zir
des con ten ta men to e di ssen sões ain da mais no ci vas ao ser vi ço em que es ta mos em pe -
nha dos do que os ma les mes mo de que tra to.
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Pelo que res pe i ta aos ma ri nhe i ros, pon de rarei que, a fim de cri ar ma ri nha
efe ti va, se de vi am es co lher mo ços de qua tor ze a vin te anos. Qu a se to dos os que com -
põem as tri pu la ções des tes na vi os – ex ce tu an do os ma ru jos es tran ge i ros – são não so -
men te sem prá ti ca al gu ma da pro fis são na val, mas ve lhos de ma is para apren de rem.

Eu aca u te lei o mi nis tro da Ma ri nha, de que todo por tu guês na tu ral pos to
a bor do da es qua dra – à ex ce ção dos ofi ci a is de ca rá ter co nhe ci do – se acha ria pre ju -
di ci al à ex pe di ção, e on tem ti ve mos pro va cla ra do fato. Os por tu gue ses es ta ci o na dos
no pa i ol, ne ga ram efe ti va men te a pól vo ra es tan do a nau no meio do ini mi go, e sou be
de po is que o fi ze ram por sen ti men tos de afe to para com seus com pa tri o tas. Incluo a
V. Exª duas car tas so bre esse ob je to – uma que aca bo de re ce ber do ofi ci al co man -
dan te do Real, cuja equi pa gem es te ve a pon to de le var aque le na vio ao meio da es qua dra do
ini mi go para o fim de lho en tre gar! Te nho tam bém ra zão de crer que a con du ta do Li be ral
on tem em não cair so bre o ini mi go – e não obe de cer ao si nal que lhe fiz de rom per a
li nha – pro ce deu de ser tri pu la do por por tu gue ses. A Ma ria da Gló ria tam bém tem
gran de nú me ro de por tu gue ses, cou sa que tan to mais é de la men tar, quan to aliás o seu
li ge i ro na ve gar, com o zelo e ati vi da de do seu ca pi tão, a tor na ri am em bar ca ção efe ti va.
Para de cla rar a V. Exª a ver da de, pa re ce-me que me ta de da es qua dra pre ci sa es tar de
guar da à ou tra me ta de! e, se gu ra men te, isto é sis te ma a que se de via pôr ter mo sem
de ten ça.

É gran de mal, que esta nau te nha cen to e vin te ho mens de me nos que seu 
com ple men to, e tre zen tos me nos do que eu con si de ra ria ser uma tri pu la ção efe ti va, ao
mes mo tem po que a má qua li da de e a ig no rân cia dos que an tes não ti nham sido ma ru -
jos, faz que a ta re fa de ma ne jar a nau em ação não seja cousa fá cil, im pe din do a in ces -
san te gri ta ria ou vi rem-se as vo zes dos ofi ci a is. Se esta em bar ca ção hou ves se es ta do on tem 

tri pu la da e equi pa da como de via ser, e isen ta das des van ta gens men ci o na das, não
te nho dú vi da al gu ma em meu es pí ri to, de que, so zi nha, ha ve ria des man te la do me ta de
dos na vi os ini mi gos.

Tudo bem con si de ra do, V. Exª deve per ce ber que não me fo ram for ne ci -
das ne nhu mas da que las fa ci li da des que eu re que ri se pu ses sem nas mi nhas mãos. Não
des co nhe ço, po rém, as di fi cul da des com que um Go ver no novo tem a lu tar, e es tou
pron to a fa zer da mi nha par te quan to em mim ca i ba em to das as cir cuns tân ci as. O que 
te nho de ro gar a V. Exª é, que me faça a jus ti ça de ver que a po si ção em que me acho
co lo ca do, é um tan to aná lo ga à sua pró pria, e que se não pos so efe i tu ar tudo o que de -
se jo, a fal ta pro ce de de ca u sas além do meu po der; su pli co po rém a V. Exª que faça
com que eu te nha – pelo me nos esta nau – bem tri pu la da, e res pon de rei as sim por
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que só ela pres te mais efe ti vo ser vi ço que todo o res to da es qua dra – tal qual ago ra se
acha cons ti tu í da.

Pelo meu ofí cio os ten si vo di ri gi do ao mi nis tro da Ma ri nha co nhe ce rá V.
Exª como, bem que pas sás se mos atra vés da li nha do ini mi go – e pos so acres cen tar,
que de fato che ga mos a ro çar pelo na vio mais pró xi mo que cor ta mos – nada, to da via,
se efe i tu ou de pro ve i to, não obs tan te que o dito na vio que to ca mos se de via ha ver me -
ti do a pi que, e os que da li nha se pa ra mos de vi am ter sido des tru í dos ou des man te la -
dos. Estou abor re ci dís si mo com o re sul ta do – que foi tal, con tu do, qual se po dia es pe -
rar da má tri pu la ção da es qua dra.

Te nho de ter mi na do ir-me ao mor ro de S. Pa u lo, e de i xar ali os na vi os ron -
ce i ros. Ten ci o no ti rar to dos os ofi ci a is e ma ru jos efe ti vos da Pi ran ga e do Ni te rói, para
esta nau, e com ela só, ou acom pa nha da pela Ma ria da Gló ria, di ri gir-me à Ba hia, para
re co nhe cer a si tu a ção do ini mi go e seu an co ra dou ro, e pro cu rar as in for ma ções pre ci -
sas para en trar em mais efe ti vas ope ra ções.

Te nho a hon ra de ser, &c.,

COCHRANE.

Ilmo. e Exmo.  Sr. JOSÉ BONIFÁCIO D’ANDRADA E SILVA, Mi nis tro e Se cre tá -
rio de Esta do.

Esta be le ceu-se con tu do um blo que io ri go ro so, ape sar de nos -
sas de fi ciên ci as  ou dos es for ços pra ti ca dos para le van tá-lo ou eva di-lo – 
ain da  que o ini mi go era atre vi do em se fiar no seu nú me ro, e qui çá não
me nos tam bém por con si de rar como der ro ta o ter mos nós fa lha do
re cen te men te. Não se re sol ve ram, to da via, seus che fes a nos ata car, nem 
nós nos achá va mos, tam pou co, ain da em con di ção de tor nar mos a
en ten der com eles.

O blo que io do por to não era para efe i tu ar cou sa de ci si va,
ex ce to pa ra li sar as ope ra ções na va is da es qua dra ini mi ga. Isto mes mo
não im pe di ria os por tu gue ses de for ti fi car-se em po si ções na ter ra, e
com in ti mi da rem as sim to dos os ou tros dis tri tos a seu al can ce, ha bi li -
tar-se a sus tar o pro gres so da in de pen dên cia. De ter mi nei pois, vis to que 
não era pru den te para uma for ça na con di ção da nos sa o ar ris car-se em
qual quer com bi na ção que de man das se im plí ci ta e pron ta obe diên cia, de
ado tar o ex pe di en te que ti nha anun ci a do ao Pri me i ro-Mi nis tro, e le vei a
es qua dra ao mor ro de S. Pa u lo, onde, trans fe rin do dos na vi os ron ce i ros
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para a ca pi tâ nia, os ca pi tães, e os ofi ci a is, com os me lho res su bal ter nos
e ma ri nhe i ros, se tor nou as sim o Pe dro Pri me i ro mais efi ci en te do que
an tes era a es qua dra toda; e com esta nau e a Ma ria da Gló ria, re sol vi ope rar 
ul te ri or men te con tra o ini mi go – de i xan do  a Pi ran ga e o Ni te rói,  com
to dos os ou tros na vi os, a car go do Ca pi tão Pio – por ha ve rem os dois
ca pi tães mais an ti gos sido trans fe ri dos à ca pi tâ nia, no co man do de seus
pró pri os ofi ci a is e gen te.

Ha via, po rém, ou tra ra zão ain da para de i xar o res to da es qua -
dra no mor ro de S. Pa u lo. Antes de sair do Rio de Ja ne i ro, ti nha eu ins -
ta do com o Go ver no so bre a ne ces si da de de man dar ime di a ta men te
bru lo tes, como meio em que mais po día mos con fi ar para des tru ir uma
for ça su pe ri or. Estes bru lo tes não se ti nham man da do; mas em seu
lu gar ti nha-se re me ti do uma quan ti da de de ma te ri a is in fla má ve is e
ex plo si vos. Como se ti nham fe i to vá ri as pre sas, de ter mi nei con ver tê-las
em bru lo tes, as sim como a es cu na Real – na vio inú til, cuja equi pa gem ti -
nha mos tra do não ha ver que fiar-se nela; des ta sor te o res to dos na vi os da 
es qua dra, ain da que dan do má con ta de si a ou tros res pe i tos, eram bem
em pre ga dos em le var es tes ob je tos à exe cu ção.

Para de fen der os na vi os e a gen te as sim ocu pa dos, dei or dem
que de sem bar cas se um cor po de sol da dos da ma ri nha, com o fim de fa -
ze rem uma de mons tra ção for man do e guar ne cen do ba te ri as para re pe lir 
qual quer ata que; ain da que, se tal hou ve ra sido fe i to, nem as ba te ri as
nem seus de fen so res tiveram ser vi do de mu i to.

A ca pi tâ nia, com a Ma ria da Gló ria, pro ce de ram ago ra a cru zar 
di an te da Ba hia, com tão bom re sul ta do que to dos os apro vi si o na men tos
por mar fo ram im pe di dos, não obs tan te re pe ti das ten ta ti vas de in tro du -
zir de S. Ma te us na vi os com fa ri nha de man di o ca – uma dú zia dos qua is
ca í ram em nos sas mãos, ape sar de ser-nos tão su pe ri or o ini mi go. 

Como a Ca ro li na se nos ti nha ago ra vin do re u nir, dei or dem para 
que ela to mas se sob seu com bo io trans por tes apre sa dos com pro vi sões, ao
mes mo tem po que o Gu a ra ni foi man da do var rer a cos ta, com or dens de
evi tar o apro xi mar-se à es qua dra do ini mi go, e de tra zer-me no tí cia do pro -
gres so nos bru lo tes, em que ago ra vi ter prin ci pal men te de con fi ar.

No dia 21, jul guei con ve ni en te di ri gir a se guin te car ta par ti cu lar 
ao mi nis tro da Ma ri nha: –
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À vis ta da Ba hia, 12 mi lhas, N.O.,
21 de maio, 1823.

Ilmo. e Exmo. Sr.

Em adi ção aos meus ofí ci os de 3 e 4 do cor ren te, devo co mu ni car a V. Exª
que, es tan do con ven ci do – não só pela con du ta da tri pu la ção des ta nau du ran te o ata -
que no dia 4, mas pelo que ob ser vei a res pe i to dos ou tros na vi os – que nada se po dia
efe i tu ar de pro ve i to para o ser vi ço de S. M. Impe ri al ten tan do um ata que ao ini mi go
com toda a es qua dra com bi na da, an tes, pelo con trá rio – em ra zão da ma ne i ra im per fe i ta
e in côn grua por que as em bar ca ções es tão tri pu la das –, con se qüên ci as de na tu re za
mais sé ria re sul ta ri am de qual quer ul te ri or ten ta ti va se me lhan te; de ter mi nei-me por
isso a le var a es qua dra ao mor ro de S. Pa u lo, para ado tar ou tras me di das es sen ci a is em
tais cir cuns tân ci as, que vêm a ser, o to mar a bor do do Pe dro Pri me i ro, ti ran do-os das
em bar ca ções ron ce i ras, os ofi ci a is e ma ru ja ca pa zes de tor nar esta nau mais efe ti va do
que a es qua dra toda tal como ago ra se acha cons ti tu í da.

Na pri me i ra con ver sa ção que tive com V. Exª, dei a mi nha opi nião so bre
apro ve i tar mais ou equi par um ou dois na vi os bem  – do que mu i tos im per fe i ta men te, e
de novo tomo a li ber da de de ins tar cha man do a con si de ra ção de V. Exª à ne ces si da de
de as sim se equi pa rem to dos os na vi os efi ci en te men te, ou se jam mu i tos ou pou cos.
Cum pre-me tam bém ad ver tir a V. Exª do gran de pe ri go que se cor re em pre gan do por -
tu gue ses da clas se in fe ri or nas ope ra ções ati vas con tra os seus com pa tri o tas; por quan -
to nem con si de ram nem po dem con si de rar a con ten da en tre o Bra sil e o Go ver no
por tu guês, como ten do se me lhan ça al gu ma com ver da de i ra guer ra qual esta or di na ri a -
men te se en ten de. Te nho pro va su fi ci en te des de que sa í do do Rio de Ja ne i ro, de que
não há que pôr mais con fi an ça nos por tu gue ses, quan do em pre ga dos em com ba ter
con tra os seus com pa tri o tas, do que ha via que tê-la nos es pa nhóis, que, do ou tro lado
des te con ti nen te, tra íam os go ver nos pa tri o tas, por quem eram em pre ga dos. Não in sis -
ti rei mais nes te pon to se não di zen do, que en quan to as em bar ca ções de S. M. Impe ri al
es tão as sim tri pu la das, con si de rá-las-ei não só de todo ine fi ci en tes, mas ca re cen do de
ser des ve la da men te vi gi a das para se im pe di rem as mais de sas tro sas con se qüên ci as.

De po is de fe i tos os meus ar ran jos no mor ro, onde de i xei toda a es qua dra
ex ce tu an do esta nau e a Ma ria da Gló ria, te nho es ta do cons tan te men te ante o por to da
Ba hia, mas nada pude ver da es qua dra ini mi ga até o dia 20, quan do sou be por uma
em bar ca ção in gle sa, que ti nha vin do até os ca cho pos de Abro lhos, para que fim não
sei. Com põe-se a sua for ça de tre ze na vi os, sen do o mes mo nú me ro que en con tra mos
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no dia 4. Estou es pre i tan do a opor tu ni da de de ata cá-los de no i te, con tan do não só fa -
zer-lhes dano con si de rá vel pelo fogo da nau, mas es pe ran do tam bém que, a não es -
tarem me lhor dis ci pli na das as suas que as tri pu la ções des ta es qua dra, fa çam tan to mal
uns aos ou tros como se ti ves sem uma for ça igual com quem com ba ter. No en tan to es -
ta mos nós blo que an do a Ba hia tão efe ti va men te como se o ini mi go nem ou sas se me -
xer-se do seu an co ra dou ro – por que tan to esta nau como a Ma ria da Gló ria são mu i to
mais ve le i ras que to das as suas em bar ca ções. Te mos apre sa do três na vi os por tu gue ses,
e se gun do car tas que ne les en con tra mos, es pe ram-se mu i tos mais do Ma ra nhão e de
ou tros por tos a so ta ven to, as sim como de S. Ma te us.

Se a es qua dra ini mi ga vol tar ao por to an tes de eu achar opor tu ni da de para 
ata cá-la no mar, hei de tra tar de ata cá-la no seu an co ra dou ro, e pode o Go ver no es tar
se gu ro de que se não pou pa rá es for ço da mi nha par te, ou da par te dos ofi ci a is ago ra
nes ta nau para efe itu ar a des tru i ção da fro ta con trá ria.

Pos so com boa ra zão atri bu ir o es ta do de pre pa ro, e a for ça em que o ini -
mi go se apre sen tou no dia 4, e ain da mos tra – às no tí ci as tra zi das pelo na vio de guer ra
in glês Tar tar, que se de i xou sair do Rio tão de pres sa de po is de nós par tir mos para a
Ba hia, e as sim lhe veio a ser vir tão efe ti va men te como se ti ve ra sido fre ta do de pro pó -
si to para isso.

Te nho a hon ra, &c.

COCHRANE.

Ilmo. e Exmo. Sr. Mi nis tro da Ma ri nha.

No dia 22, apre sa mos ou tro na vio, e re co nhe ce mos o por to 
da Ba hia, achan do a es qua dra por tu gue sa ali an co ra da. Ven do que
isto as sim era, tor nei para o mor ro a fa zer por ati var o apres to dos
bru lo tes – de i xan do a Ma ria da Gló ria para ob ser var os mo vi men tos
do ini mi go.

No dia 26, o al mi ran te por tu guês apa re ceu de novo em toda a 
for ça, e se apro xi mou a nós no mor ro de S. Pa u lo, pre pa ran do-nos en -
tão para en trar em ação, mas a es qua dra hos til re ti rou-se. Re pe tiu-se por 
vá ri os dias a mes ma de mons tra ção, não se re sol ven do o ini mi go a nos
ata car, en quan to, por ca u sas aci ma di tas, nós não es tá va mos em con di ção
de to mar a ini ci a ti va.

No dia 26 par ti ci pei ao minis tro da Ma ri nha que, quan do o
ini mi go tor nas se a en trar no por to, eu fa ria so bre ele uma ten ta ti va na
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pri me i ra no i te es cu ra só com a ca pi tâ nia, no en tan to que se iam pre pa -
ran do os bru lo tes. Di ri gi pela mes ma oca sião a se guin te car ta ao Pri me i -
ro-Ministro, Andra da: – 

Mor ro de S. Pa u lo, 26 de maio, 1823.

Ilmo. e Exmo. Sr.

No con cer nen te aos ne gó ci os da es qua dra per mi ta-me V. Exª que me re fi -
ra aos meus ofí ci os di ri gi dos ao Mi nis tro da Ma ri nha, po rém so li ci to a sua aten ção
para al guns par ti cu la res que me pa re cem de im por tân cia.

Em pri me i ro lu gar, verá V. Ex ª pelo in clu so pa pel da Ba hia, que se com pa ra 
a for ça ma rí ti ma do ini mi go com a da es qua dra do meu co man do. Mu i to es ti ma ria eu
que a dis pa ri da de real das res pec ti vas for ças não ex ce des se à que se men ci o na ali; mas,
in fe liz men te, os bra si le i ros, que an tes nun ca ti nham an da do no mar, são de mu i to pou co 
ou ne nhum prés ti mo, por sua in te i ra fal ta de dis ci pli na, e de toda es pé cie de co nhe ci -
men to na val: ao mes mo tem po que os por tu gue ses na es qua dra, não so men te são inú te is 
– mas bem pior do que isso, pe los mo ti vos ex pos tos nas mi nhas car tas pre ce den tes.

O ini mi go na Ba hia acha-se fal to de toda a cas ta de pro vi sões fres cas –
não obs tan te ha ver fe i to to das as di li gên ci as para as ob ter. Tem re ce bi do ul ti ma men te
al guns man ti men tos de Bu e nos Ai res e de Cabo Ver de; mas o que mais ad mi ra é que o
go ver na dor bra si le i ro de S. Ma te us, per to de Abro lhos, e os che fes dos ou tros pe que nos 
por tos bra si le i ros da que la par te, têm es ta do – car re gan do na vi os para uso do ini mi go – 
com a des ti na ção si mu la da do Rio de Ja ne i ro. Per mi ta-me su ge rir, que é al ta men te es -
sen ci al in ves ti gar esta ma té ria.

Por to das as in for ma ções que te nho al can ça do, o ini mi go na Ba hia está
con si de ra vel men te dis cor de em seus con se lhos, dis sen sões que não po dem de i xar de
cres cer ven do os seus na vi os to ma dos mes mo à boca da bar ra, e suas em bar ca ções de
vi gia me ti das de ba i xo das ba te ri as pe los va sos de S. M. Impe ri al, e pos so, na ver da de, di -
zer por dous de seus na vi os so men te, pois que na con di ção das ou tras em bar ca ções e
sua tri pu la ção não jul guei pru den te fiar-me ne las em vi zi nhan ça de um por to ocu pa do
pelo ini mi go.

Não te nho dú vi da de con se guir – por esta ou por aque la ma ne i ra – efe tu ar 
o nos so ob je to, e isto em tão bre ve tem po quan to ra zo a vel men te se pode es pe rar –
pois não deve su por-se que eu hou ves se de com ple tar de im pro vi so ob je tos de tal
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mag ni tu de com for ça tão in fe ri or e em gran de par te tão inex pe ri en te e com pos ta de
ma ne i ra tão he te ro gê nea. A este res pe i to, cha mo a aten ção de V. Exª so bre a tris te opi -
nião que o ini mi go tem da nos sa es qua dra, qual ex pri me na in clu sa Ga ze ta da Ba hia (Nº
65), opi nião que nes se pon to é con for me com a mi nha pró pria como a já ex pri mi.

Tenho a hon ra, &c.,
COCHRANE.

A. S. Exª o Pri me i ro-Mi nis tro.

A se guin te pro cla ma ção, ti ra da da Ga ze ta da Ba hia, mos tra rá
a na tu re za des tas ba zó fi as de li be ra da men te ali pu bli ca das pe las au to ri -
da des: –

(Re tra du ção)∗

A se ma na pas sa da o ven to era do sul, com chu va, o que im pos si bi li tou a
nos sa es qua dra de al can çar a do Rio, para de ci dir se o Bra sil há de fi car nos fer ros do
usur pa dor do Rio – ou go zar li ber da de cons ti tu ci o nal. Se me hou ves sem dado mais
cré di to não te ría mos vis to à nos sa bar ra um ho mem atre vi do que ar ru i nou o Co mér -
cio do Pa cí fi co, e ago ra pen sa em re cu pe rar a gló ria per di da. A con du ta de Lor de
Coch ra ne  soa ain da em nos sos ou vi dos – exa mi nem-se os seus pro ce de res no Pa cí fi co, 
e ob ser ve-se que per deu tudo, e tudo foi obri ga do a aban do nar aos es pa nhóis no Peru, 
per den do de po is a sua pe que na for ça em ata ques e tor men tas. O Mi nis té rio do Rio
man dou cha má-lo dan do-lhe o tí tu lo pom po so de “Almi ran te do Bra sil”, e gran des
pro mes sas – jul gan do que tra ria con si go uma es qua dra para aju dar a im pe ri al im pos tu -
ra. Tal é o gran de pro dí gio que vem le var a fer ro e fogo a leal Ba hia, tra zen do con si go
em bar ca ções tri pu la das, pela ma i or par te, de ma ri nhe i ros por tu gue ses – e não de i xan -
do no Rio um só na vio, don de não haja ti ra do até os ma ru jos pre tos.

É só o Pe dro Pri me i ro que está tri pu la do com os aven tu re i ros es tra nhos, de
modo que ca i re mos so bre a nau de 74, e ba ten do-a, de ci di re mos o ne gó cio do Bra sil. A 
nos sa es qua dra é su pe ri or em for ça fí si ca, ten do à tes ta ofi ci a is bra vos, com abun dân cia 
de tro pas. É co man da da em che fe por um al mi ran te que tem a seu al can ce o tri un fo, e

Nar ra ti va de ser vi ços 63

* Po rei esta de sig na ção em do cu men tos que, como este, tive que re tra du zir da tra du -
ção in gle sa para por tu guês não ven do os ori gi na is em nos sa lín gua; de sor te que a
mi nha re tra du ção algo des tes di fe ri rá pro va vel men te. – NOTA DO TRADUTOR.



que de se ja re cu pe rar a opi nião do pú bli co, e as sim de ve mos to dos es pe rar um êxi to
fe liz.

O co mér cio – a fir me co lu na que sus ten ta o edi fí cio cons ti tu ci o nal – há
pro me ti do gran de re com pen sa à es qua dra vi to ri o sa e ao seu che fe, e re ser va pre ci o sos
dons para os que à Ba hia mos tra rem sua gra ti dão, e de fen de rem a pró pria li ber da de.
Os ofi ci a is que se dis tin gui rem, te rão uma me da lha re pre sen tan do a sua vi tó ria, fa zen -
do-os co nhe cer aos ha bi tan tes da Ba hia, que não se rão in gra tos.

Ci da dãos de to das as clas ses es tão pron tos à pri me i ra voz a de ci dir a gran -
de ca u sa de nos sa li ber da de, e me di rão pe los sa cri fí ci os fe i tos a gran de za do nos so
tri un fo. Cons tân cia, co ra gem, e união, e ve re mos o mons tro des pó ti co mor der-se de
ra i va.

O que, nes te mo men to, nos cum pre é des tru ir a es qua dra do Rio. O usur -
pa dor que na que la ca pi tal do mi na pen sou que, ao che gar à nos sa bar ra a es qua dra de
seu im pé rio ima gi ná rio, se ría mos ata ca dos por toda a par te e for ça dos a fa zer uma ca -
pi tu la ção ver go nho sa. Qu an to es tás en ga na do – mons tro cri an ça! Te mos à nos sa dis -
po si ção for ça bas tan te; mas, no en tan to, de ve mos trans tor nar os pla nos do ou sa do
Coch ra ne , e es pe rar do va lor ma rí ti mo o re sul ta do.

Não obs tan te ser a opi nião dos por tu gue ses so bre a es qua dra
bra si le i ra, qual se ex pres sa na ga ze ta ofi ci al, enun ci a da em ter mos de
des pre zo, com pa ran do à nos sa a efi ciên cia de sua pró pria es qua dra –
to da via, mu i to em con tra di ção com isso, não se aba lan ça ram a nos ata -
car. O fato, po rém, foi para mim mu i to pe no so, sa ben do quan to era ver -
da de, e es cre vi ao minis tro da Ma ri nha pe din do-lhe que me ha bi li tas se a
in ter cep tar os nu me ro sos na vi os es pe ra dos na Ba hia, pro cu ran do três
ga le ras ame ri ca nas bem ve le i ras, ar ma das com pe ças de 18 ou 24, em
vez das inú te is es cu nas com que es tá va mos em ba ra ça dos. Em adi ção ao
des pre zo das em bar ca ções que blo que a vam a Ba hia pro fes sado pe las au -
to ri da des por tu gue sas, a pro cla ma ção em que tais ex pres sões se con ti -
nham, cha ma a Sua Ma jes ta de Impe ri al – “dés po ta tur co” –, ao seu pri -
me i ro-mi nis tro – “vi zir ti râ ni co” – e a mim mes mo a sa tis fa ção de ser
de com pos to em boa com pa nhia.

No dia 2 de ju nho, a meu gran de con ten to, vol ta ram os por -
tu gue ses ao por to, e sen ti-me cer to de que, tão de pres sa como es ti ves -
sem pron tos os bru lo tes que se es ta vam pre pa ran do no mor ro de S.
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Paulo, a des tru i ção de toda a es qua dra era ine vi tá vel – sen do os ofi ci a is
por tu gue ses da ma ri nha da mes ma opi nião não obs tan te as ofi ci a is
bazó fi as do co man dan te mi li tar. Se gun do a cor res pon dên cia se cre ta que 
eu ti nha es ta be le ci do com os pa tri o tas bra si le i ros den tro da ci da de, a
cons ter na ção do al mi ran te ao sa ber que os bru lo tes es ta vam qua se
pron tos foi ex ces si va, e – to das as no i tes es pe ran do uma re pe ti ção da
cena que teve lu gar nos por tos bas cos, ou pelo me nos da que ha via pouco
mais de um ano se ti nha pas sa do di an te de Cal lao – to ma ram-se to das
as pre ca u ções para evi tar uma sur pre sa. Ele ti nha ra zão em sua con je tu -
ra quan to ao que se ten ci o na va; mas não cal cu lou – como eu era obri ga -
do a fa zê-lo – com a fal ta ge ral de ex pe riên cia em tais ma té ri as no ser viço 
bra si le i ro.

Par ti ci pan do-se, no dia 8 de ju nho, pro gre di rem os nos sos
pre pa ros fa vo ra vel men te, de ter mi nei pôr o ata que em exe cu ção logo
que a maré en ches se à no i te as saz tar de para im pe dir que o ini mi go nos
per ce bes se a tem po de per tur bar ou frus trar nos sas ope ra ções. A di fi -
cul da de era de achar pes so as com pe ten tes para se en car re ga rem dos
bru lo tes, e acendê-los no mo men to pró prio – a fal ta das qua is ha via tor -
na do ine fe ti vos os mais dos bru lo tes – como tais – na ação dos por tos
bas cos em 1809, e ti nha for ma do um dos prin ci pa is obs tá cu los no ata -
que de Ca lhau em 1828. Do na vio de ex plo são me in ten ta va en car re gar
eu pró prio, como já ti nha pra ti ca do nos por tos bas cos.

Em 9 de ju nho che gou a no tí cia de ter o ini mi go re sol vi do fa -
zer uma ten ta ti va para des tru ir os bru lo tes no mor ro de S. Pa u lo, e que a
se gun da di vi são do seu exér ci to es ta va sen do em bar ca da em trans por tes
para esse fim. Fi ze ram-se logo pre pa ros para os re ce ber, or de nan do às
em bar ca ções de apro xi mar-se da cos ta e ob ser vá-la de per to, e to man do
to das ou tras me di das de pre ca u ção ne ces sá ri as para de fen der aque la im -
por tan te es ta ção.

Era di fí cil, con tu do, fa zer uma de fe sa ca paz, por isso que, ex -
ce tu an do os por tu gue ses – nos qua is não ha via que fiar – es ta va a es -
qua dra bra si le i ra sem ar ti lhe i ros que ti ves sem co nhe ci men to al gum prá -
ti co do seu ofí cio, ain da mes mo quan do as pe ças no mor ro se pu des sem 
fa zer con tri bu ir a de fen dê-lo por que o sí tio era aber to e do mi na do por
al tu ras, das qua is, como não tí nha mos tro pa, o ini mi go se po dia apos sar de
no i te ou de dia. Para o caso que as sim o fi zes se an tes de nos po der mos
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pre pa rar da ma ne i ra ade qua da, dei or dem de en cra var as pe ças, a fim de
não po de rem ser vol ta das con tra os na vi os. Não se fez, po rém, o ata que, 
de sa ni ma do sem dú vi da o ini mi go pela pron ti dão que se mos trou em
an te ci par os seus mo vi men tos.   

Em 11 de ju nho, re ce bi ul te ri or no tí cia de que o ata que ten ci o -
na do ao mor ro ha via sido aban do na do, e que o ini mi go es ta va de li be -
ran do se ri a men te so bre eva cu ar o por to an tes que se com ple tas sem os
bru lo tes, e por tan to or de nei à Ma ria da Gló ria de fa zer agua da e to mar
man ti men tos para três me ses es tan do as sim pron ta para o que pu des se
ocor rer, pois, no caso de re a li zar-se o anun ci a do, as nos sas ope ra ções
po di am to mar for ma di ver sa da que pri me i ro in ten tá va mos. Orde nou-se 
tam bém à Pi ran ga de ter-se pres tes em tudo a le van tar fer ro, logo que a
ca pi tâ nia apa re ces se à vis ta do mor ro e lhe fi zes se si na is para isso. Orde -
nei ao mes mo tem po a toda a es qua dra que se re vi tu a lhas se, e de po si tas -
se os ob je tos de so bres se len te num gran de co ber to cons tru í do de ma de i -
ras e ra mos cor ta dos na vi zi nhan ça do mor ro.

Enquan to os ou tros na vi os es ta vam as sim ocu pa dos, de ter mi -
nei au men tar o pâ ni co do ini mi go com a ca pi tâ nia so zi nha. A po si ção
da sua es qua dra era co i sa de 9 mi lhas a den tro da baía, de ba i xo da pro te -
ção dos for tes, de sor te que um ata que de dia hou ve ra sido mais pe ri go -
so que pru den te. Isso não obs tan te, pa re cia pra ti cá vel o fa zer-lhe uma
vi si ta hos til na pri me i ra no i te es cu ra, quan do, a não po der-lhe ca u sar
dano mais sé rio, lo gra ria ao me nos cer ti fi car-me de sua po si ção exa ta, e
aju i zar do que se ria pos sí vel efe itu ar quan do se trou xes sem os bru lo tes a 
ope rar so bre ela.

Nes ta con for mi da de, ten do du ran te o dia no ta do cu i da do sa -
men te os ru mos das al tu ras à boca do rio – em a no i te do dia 12 de ju nho,
de ci di fa zer a ten ta ti va, que po dia tal vez dar em re sul ta do a des tru i ção
de par te da fro ta ini mi ga, em ra zão da ma ne i ra con fu sa em que os na vi os
se acha vam fun de a dos, e pela in for ma ção re ce bi da de que os prin ci pa is
ofi ci a is es ta vam con vi da dos a um ba i le pú bli co em ter ra.

Logo que es cu re ceu, en tra mos pelo rio aci ma, in fe liz men te
po rém, quan do a al can ce de voz do na vio que es ta va mais para fora,
fa lhou-nos o ven to, e logo de po is co me çan do a vi rar a maré, tor nou-se
abor ti vo o nos so pla no de ata que; re sol vi do, to da via, a com ple tar o re -
co nhe ci men to, fo mos fa zen do nos so ca mi nho por en tre as em bar ca ções 
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que se acha vam mais ao lar go, mas as sim mes mo es cu ra como es ta va a
no i te – a pre sen ça de um vaso es tra nho à vela foi logo des co ber ta e
al gu mas das em bar ca ções to ca ram a pos tos, per gun tan do em voz que
na vio era aque le? A res pos ta “Embar ca ção in gle sa”, os sa tis fez, de
ma ne i ra que fi ze mos a nos sa in ves ti ga ção sem ser mos mo les ta dos. Lo -
gra do as sim o prin ci pal ob je to, con se gui mos sair de novo com a maré
va zan te, que ago ra cor ria ra pi da men te, e pude mos mo de rar a nos sa ve -
lo ci da de de i xan do ir a nau re cu an do com a cor ren te e ân co ra a gar rar,
tor nan do por este modo a ga nhar a nos sa pre ce den te po si ção ante a
em bo ca du ra do rio.

Achan do por tal re co nhe ci men to que não se ria di fí cil des tru ir 
os va sos ini mi gos, api nha dos como es ta vam no meio de um car du me de 
em bar ca ções mer can tes, cor ri ao mor ro de S. Pa u lo, para apres sar que se 
com ple tas sem os bru lo tes. Vol tan do ime di a ta men te à Ba hia, e an co ran -
do ou tra vez fron te i ro à bar ra, sou be en tão que o sus to pro du zi do pela
nos sa vi si ta no tur na era ex ces si vo; por me lhor di zer, co mu ni ca ram-me
os meus in for ma do res, que a fa ça nha teve o efe i to de de ter mi nar o al -
mi ran te por tu guês a re mo ver-se o mais de pres sa pos sí vel de uma lo ca li -
da de onde não po dia já con si de rar-se em se gu ran ça.

Em 29 de ju nho, foi-me co mu ni ca do por pes so as fa vo rá ve is à 
ca u sa im pe ri al, que se ti nha fe i to um con se lho de guer ra, onde se re sol -
ve ra re ti rar a es qua dra para San ta Ca ta ri na ou para o Ma ra nhão, e não só 
a es qua dra mas tam bém as tro pas – aban do nan do as sim a ci da de e pro -
vín cia da Ba hia à es qua dra im pe ri al; en ten den do o con se lho, que eu es ti -
ma ria mu i to de i xá-los pas sar para ou tra par te da cos ta, vis to que o re ti -
ra rem-se da ria em re sul ta do a ocu pa ção da Ba hia.

A se guin te pro cla ma ção ex pe di da pelo Ge ne ral Ma de i ra mos -
tra rá os aper tos a que a es qua dra blo que an te ha via re du zi do a ci da de e a
guar ni ção: –

(Re tra du ção)
Ha bi tan tes da Ba hia,

A cri se em que nos acha mos é pe ri go sa, por que nos fal tam os meios de
sub sis tên cia, e não po de mos as se gu rar a en tra da de man ti men tos al guns. O meu de ver
como sol da do, e como go ver na dor, é de fa zer todo sa cri fí cio a fim de sal var a ci da de;
mas é igual men te meu de ver o im pe dir, num caso ex tre mo, o sa cri fí cio das tro pas que
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co man do – da es qua dra –  e de vós mes mos. Empre ga rei to dos os me i os para cum prir
am bos os de ve res. Não vos per su a da is que me di das de pre ven ção se jam sem pre se -
guidas por de sas tres. Já mas vis tes an tes to mar uma vez. Assus ta ram-vos, mas de po is
vos con ven ces tes que nada pres sa gi a vam de ex tra or di ná rio. Mes mo no meio de for mi -
dá ve is exér ci tos se to mam to dos os dias me di das de pre ca u ção, por que a vi tó ria não é
cons tan te, e de ve mos aca u te lar-nos con tra re ve ses. Fi cai cer tos, que as me di das ago ra
to ma das, são de sim ples pre ca u ção, mas é pre ci so co mu ni car-vo-las, por que, se acon -
te cer que te nha mos de aban do nar esta ci da de, mu i tos de vós a de i xa rão tam bém; e eu se ria
res pon sá vel para com a na ção e para com el-Rei se vos não tives se pre vi a men te avi sa do.

(Assi na do)  INÁCIO LUÍS MADEIRA DE MELO.

Se fos se dig no alu dir à co bar dia que me fora im pu ta da pela
mes ma au to ri da de, fá cil se ria apon tar para a enu me ra ção de aper tos ca u -
sa da por os nos sos dous na vi os lhe ha ve rem to ma do to dos os man ti men -
tos à vis ta de tre ze na vi os seus, em tudo me lhor equi pa dos e tri pu la dos.

A cons ter na ção ca u sa da por mi nha vi si ta no tur na, que de ci -
diu a eva cu a ção da ci da de, era des cri ta como qua se di ver ti da. Se gun do
fui exa ta men te in for ma do, o al mi ran te por tu guês com os seus ofi ci a is
es ta vam em um ba i le, e a no tí cia da nos sa apa ri ção no meio da es qua dra
lhe foi tra zi da ao meio da fes ta – “O quê?” – ex cla mou ele – “A nau de
li nha de Lor de Coch ra ne no meio mes mo da nos sa es qua dra! É im pos -
sí vel – ne nhum gros so na vio po dia ter vin do rio aci ma às es cu ras.” Nós, 
con tu do, ha vía mos acer ta do o ca mi nho pelo es cu ro – e não re ti ra mos
an tes de com ple ta do nos so re co nhe ci men to até onde a es cu ri da de no-lo 
per mi tiu.

As la men ta ções ca u sa das pela pro cla ma ção do Ge ne ral Ma de i ra
fo ram sem dú vi da fi el men te cro ni ca das nos pa péis da Ba hia, pois que
um des tes di zia: – (Re tra du ção) “nos úl ti mos pou cos dias te mos nes ta
ci da de sido tes te mu nhas de um es pe tá cu lo que deve to car o co ra ção
ain da aos mais in sen sí ve is. Apo de rou-se um ter ror pâ ni co do âni mo
de toda a gen te – a ci da de fi ca rá sem de fen so res – e as fa mí li as, cu jos
pais se rão obri ga dos a fu gir, fi ca rão ór fãs – pre sa dos in va so res”, etc.,
etc. Tal prog nos ti ca ção nada con di zia com o meu modo de fa zer a
guer ra, o qual, como as fa mí li as por tu gue sas de po is en con tra ram,
tan to na Ba hia como nou tras par tes, era pro te ger os ino fen si vos e os
in de fe sos.
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A re so lu ção do con se lho já men ci o na da era pre ci sa men te o
que eu de se ja va, pois que a eva cu a ção do por to e da pro vín cia pe las tro -
pas e pela es qua dra, ti nha de ser mais fa vo rá vel à ca u sa im pe ri al do que
se a es qua dra so men te hou ve ra sido des tru í da e a for ça mi li tar se con ser -
vas se. Ten do eu po rém toda ra zão de crer que a in ten ção do Ge ne ral
Ma de i ra era de trans fe rir as tro pas às pro vín ci as do Nor te, o que não
fa ria mais que mu dar o te a tro da guer ra para ou tra lo ca li da de, de ter -
mi nei a todo azar o pre ve nir tal mo vi men to.

No 1º de ju lho, trou xe ram-me no tí cia de que, sa ben do-se ago ra 
es ta rem os bru lo tes pron tos para o ata que, o al mi ran te por tu guês ti nha
em bar ca do à pres sa to das as tro pas nos trans por tes, e que uma quan ti da de
de na vi os mer can tes es ta vam tam bém che i os de pes so as que de se ja vam
sair da Ba hia sob sua pro te ção. Sen do cla ro que a eva cu a ção to tal da pro -
vín cia pelo ini mi go era pre fe rí vel a um ata que re sul tan te na des tru i ção dos 
na vi os, com o lan çar isso em ter ra tan to as for ças na va is como as mi li ta -
res para re no va rem suas ope ra ções – de ter mi nei não lhes in co mo dar a
re ti ra da, até es ta rem de todo fora da bar ra, e o per se gui-las en tão com
vi gi lân cia as im pe di ria de po de rem pro cu rar de novo gua ri da no Bra sil.

Deu-se por tan to a or dem se guin te ao Ca pi tão Be a u re pa i re, da
Ma ria da Gló ria, ao ca pi tão Tay lor, do Ni te rói, ao Ca pi tão Thomp son, da
Ca ro li na, por se rem os sós na vi os em que de al gu ma sor te po dia con fi ar: –

Ten do re ce bi do no tí cia que o ini mi go da in de pen dên cia do Bra sil está tra -
tan do de eva cu ar a ci da de, e de i xar o por to da Ba hia – to man do de ba i xo da es col ta de
seus na vi os de guer ra nu me ro sos trans por tes em que a for ça mi li tar, seu ma te ri al e
abas te ci men tos são em bar ca dos, jun ta men te com toda a fa zen da mó vel pú bli ca e par -
ti cu lar – sem ex ce tu ar até os va sos sa gra dos des ti na dos ao cul to re li gi o so – e sen do al -
ta men te im por tan te im pe dir e in ter rom per o pro gres so do ini mi go tan to quan to se
pos sa – deve V. Exª ter a ma i or vi gi lân cia es pre i tan do não se es ca pe, e tra tan do de in -
ter cep tar-lhe dos na vi os aque les que pos sa aco me ter a sal vo, con ti nu an do na exe cu ção 
des ta or dem en quan to pu der con ser var em vis ta as em bar ca ções ini mi gas.

COCHRANE.
Dada a bor do do Pe dro Pri me i ro,
Em 1 de ju lho, 1823.

Ao Ca pi tão Tay lor, do Ni te rói, dei além dis so ins tru ções para
con ti nu ar a caça en quan to jul gas se pra ti cá vel o to mar ou des tru ir os
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na vi os ini mi gos, fa zen do os ma i o res es for ços para in ca pa ci tar os que
le vas sem tro pas a bor do; e como era ne ces sá rio ocu par a Ba hia de po is
de eva cu a da, or de nei aos Ca pi tães Be a u re pa i re e Thomp son, que ha ven do
apre sa do e in ca pa ci ta do quan to pu des sem, vol ves sem logo à Ba hia, e
to mas sem pos se; para cujo fim se deu a se guin te or dem ao Ca pi tão
Be a u re pa i re: –

De po is que te nha cum pri do a or dem pre ce den te, de ve rá V. Exª vol tar ao 
por to da Ba hia, to man do na mi nha au sên cia o co man do da di vi são na val, e será da
sua obri ga ção ve ri fi car a na tu re za das car gas dos na vi os ne u tros atu al men te no por to 
da mes ma ci da de, ou que de po is te nham en tra do, pois se diz ha ve rem mu i tos na vi os
ne u tros em bar ca do em gran de quan ti da de fa zen da que ile gal men te foi trans fe ri da a
tais em bar ca ções ne u tras de po is do blo que io, para o fim de ser fra u du len ta men te
ocul ta da. To dos os na vi os e fa zen da em cir cuns tân ci as tais de vem ser de ti dos e su je i -
tos a in ves ti ga ção le gal nos tri bu na is de pre sas de S. M. Impe ri al. V. Exª terá ple no
di re i to de exi gir tal in ves ti ga ção, e ain da que os ne u tros pos sam cla mar con tra isso,
não po dem le gi ti ma men te opor-se aos seus pro ce di men tos nes se par ti cu lar – avi sa -
da men te pra ti ca dos.

Espe ran do-se to dos os dias na Ba hia uma fra ga ta por tu gue sa, as sim como 
ou tras em bar ca ções de Por tu gal e das co lô ni as por tu gue sas, será de acon se lhar, para
me lhor en se jo de to mar es ses na vi os, o ar ran jar com o ge ne ral e co man dan te-em-che fe,
e que se mos tre a ban de i ra por tu gue sa pelo me nos no for te ou ba te ria de fora ao apa -
re ce rem es sas em bar ca ções, e ou tras de na ci o na li da de du vi do sa.

Con ti nu a rá V. Exª no ser vi ço aci ma in di ca do até no vas or dens mi nhas, ou
do Mi nis tro da Ma ri nha, com quem V. Ex ª se co mu ni ca rá, re me ten do-lhe có pia da pre -
sen te or dem.

COCHRANE.

Ten do sa bi do que gran de nú me ro dos ha bi tan tes mais in flu -
en tes es ta vam para sair da Ba hia com a es qua dra – e não de se jan do en -
vol vê-los nas con se qüên ci as da guer ra – di ri gi à Jun ta da Ba hia a se guin -
te aca u te la ção: –

Se nho res,

Cons tan do-me que se in ten ta aban do nar a ci da de da Ba hia, sem pro mes sa 
al gu ma de não em pre en der no vas hos ti li da des con tra os sú di tos e ter ri tó ri os de Sua
Ma jes ta de Impe ri al, e como V. Exas po de rão fa zer pou ca idéia da di fi cul da de que ha ve -
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rá na re ti ra da – que lhes po de rá ter sido re pre sen ta da como pra ti cá vel – devo, por hu -
ma ni da de, aca u te lá-la con tra a ten ta ti va de au sen tar-se por mar, a me nos que nos en -
ten da mos per fe i ta men te so bre as fu tu ras in ten ções das for ças na va is que pos sam
acom pa nhar a V. Exas, mas as qua is nada te nho que su ge rir.

Digo-lhes, po rém, te nho a meu dis por van ta gens que po de rão ser fa ta is à
sua eva são, e se de po is des ta ad ver tên cia, V. Exas sa í rem por mar, não têm que me
im pu tar cul pa na des tru i ção de pas sa ge i ros, por quan to no es cu ro da no i te é im pra ti -
cá vel di fe ren çar os na vi os em que pos sam ha ver em bar ca do. Se, de po is des ta no tí cia, V.
Exas se em bar ca rem, ou con ti nu a rem a em bar car-se, mu i to o hei de sen tir, por que
sem pre de se jei que os pe ri gos da guer ra se li mi tas sem à pro fis são mi li tar e na val.

COCHRANE.

À Jun ta da Ba hia.

Ao Ge ne ral Ma de i ra, co man dan te das tro pas por tu gue sas, es -
cre vi do modo se guin te: – 

Cons tan do-me que V. Ex ª está para em bar car as for ças mi li ta res do seu
co man do, com vis tas de trans por tar-se a al gu ma das pro vín ci as do Nor te, obri ga-me a
hu ma ni da de a de cla rar-lhe o meu de ver, bem que pe no so, de to mar to das as me di das a 
meu al can ce para des man te lar qua is quer trans por tes que ten tem dar à vela da Ba hia no 
com bo io dos va sos de guer ra. Que te nho os me i os de cum prir este de ver, a des pe i to
dos na vi os de guer ra que pos sam ten tar de obs tru ir mi nhas ope ra ções, é fato de que
ne nhum ofi ci al ma rí ti mo du vi da rá – mas que V. Exª como sim ples mi li tar não verá tão 
cla ra men te. Se, de po is des te avi so, eu for obri ga do a re cor rer às me di das a que alu di, e
se por essa ca u sa nu me ro sas vi das fo rem sa cri fi ca das, fi ca rei ab sol vi do de con se qüên -
ci as tais, que de ou tra sor te mu i to pe sa ri am so bre o meu âni mo.

(Assi na do) COCHRANE.

Ao Ge ne ral Ma de i ra.

Ao al mi ran te por tu guês di ri gi a co mu ni ca ção se guin te: –

Sr. Almirante,

Escre vi à Jun ta e ao ge ne ral co man dan te da for ça mi li tar, so bre par ti cu la res
que jul guei do meu de ver sub me ter à sua con si de ra ção. A V. Exª, como ho mem da pro fis -
são, nada te nho que su ge rir ou re que rer – e só vou ex pri mir-lhe a mi nha opi nião de que,
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por hu ma ni da de, V.  Exª  dará so bre as mi nhas car tas tal opi nião pro fis si o nal – caso seja a
esse res pe i to con sul ta do – qual se deve es pe rar de um ofi ci al ma rí ti mo da sua ex pe riên cia.

(Assi na do) COCHRANE.

Ao Almi ran te da Esqua dra por tu gue sa.

No dia 2 de ju lho, toda a for ça por tu gue sa, na val e mi li tar,
le van tou fer ro, e deu à vela – indo as tro pas em bar ca das em trans por tes 
ar ma dos e em gros sos na vi os mer can tes, ao mes mo tem po que ou tras
em bar ca ções iam che i as de fa mí li as por tu gue sas e de sua fa zen da –
ha ven do me ti do a bor do quan to era mó vel – com a ma i or con fi an ça na
pro te ção da sua ar ma da. Como só se acha vam pre sen tes a ca pi tâ nia e a
Ma ria da Gló ria, não fi ze mos ten ta ti va de ata cá-los en quan to sa íam a
boca do rio, ri di cu la ri zan do eles sem dú vi da os meus avi sos co mu ni ca -
dos à Jun ta e aos ofi ci a is co man dan tes.

Nis to po rém se en ga na vam; pois que tudo se acha va pron -
to, tan to a bor do da ca pi tâ nia como da Ma ria da Gló ria, para dar caça
ime di a ta, logo que a to ta li da de se achas se fora do por to; bem que
não era mi nha ten ção – como sem dú vi da en ten de ram das mi nhas
car tas – ir ata car tre ze va sos de guer ra e nu me ro sos trans por tes ar -
ma dos, com só dous na vi os meus, en quan to aque les se acha vam den -
tro da bar ra; mas uma vez fora, as su pe ri o res qua li da des ve le i ras de
nos sos dous na vi os nos ha bi li ta ri am a in qui e tar e per se guir os con trá -
ri os com im pu ni da de.

Como o bri gue mer can te, Co ro nel Allen, que nos ti nha tra zi do de
Chi le, se acha va ain da co nos co, e como o mes mo se po dia uti li zar em to mar
con ta das pre sas, ado tei-o para a ma ri nha bra si le i ra com o nome de Ba hia,
no me an do o mes tre dele, o Ca pi tão Hay don, na pa ten te de ca pi tão-te nen te.

Enquan to os por tu gue ses iam sa in do, es cre vi e ex pe di ao Rio
de Ja ne i ro pela es cu na Li be ral, a se guin te car ta ao mi nis tro da Ma ri nha: –

Pe dro Pri me i ro, di an te da Ba hia,
2 de ju lho, 1823.

Exmo. Sr.
Te nho a sa tis fa ção de par ti ci par a V. Ex ª que a es qua dra ini mi ga eva cu ou

hoje a Ba hia, não lhe sen do mais pos sí vel o va ler-se de seus re cur sos por mar. Os seus
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na vi os de guer ra, con sis tin do em tre ze ve las de vá ri os lo tes, e mu i tas em bar ca ções
mer can tes gran des che i as de tro pa, es tão sa in do ago ra da baía. É mi nha ten ção per se -
gui-los en quan to pa re ça útil fazê-lo. Esta nau e a Ma ria da Gló ria são os úni cos dois va sos à 
vis ta do ini mi go, ten do a Ca ro li na sido obri ga da a vol ver ao mor ro, em con se qüên cia
de ha ver per di do o mas ta réu, e o Ni te rói não ten do ain da re u ni do. Espe ro po der na
mi nha pró xi ma car ta dar a V. Exª con ta de ob je tos ul te ri o res que o ini mi go te nha em
vis ta, e que, se jam qua is fo rem, tra ta rei de frus trar.

(Assi na do) COCHRANE.

Aos co man dan tes das ou tras em bar ca ções man dei a or dem
se guin te, quan do vi e ram re u nir-se no per se gui men to: –

Não con vin do en fra que cer-se a es qua dra, e sen do im pos sí vel dar ofi ci a is e 
guar ni ções aos na vi os que pos sam cair em nos sas mãos, de ve rá V. Ex ª ado tar o se -
guin te pla no para se gu rá-los, isto é, man dar à gen te que for nas lan chas abor dar os na -
vi os ini mi gos, que leve su fi ci en te nú me ro de pés-de-ca bra, para rom per-lhes as pi pas
de água, de i xan do-lhes des ta so men te a que bas te para, a meia ra ção, tor na rem à Ba hia, 
a cujo por to V. Exª lhes or de na rá de ime di a ta men te re gres sa rem.

Sen do os pa péis dos mes mos na vi os es sen ci a is para jus ti fi car este ou
qual quer ou tro ato hos til, terá o ofi ci al abor dan te es pe ci al cu i da do de apo de rar-se
de les.

COCHRANE.

Orde nou-se, além dis to, que os mas tros de to dos os na vi os
com tro pa que pu des sem abor dar-se, fos sem cor ta dos o bas tan te para
im pe dir que se es ca pas sem – dan do-se-lhes or dem es cri ta para vol ta rem 
logo à Ba hia, sob pena de se rem tra ta dos com gran de se ve ri da de se fos -
sem apa nha dos em al gum ou tro rumo. Sin gu lar como pa re ce rá tal or dem,
foi obe de ci da em mu i tos ca sos, e as sim os na vi os apre sa dos na ve ga ram
a me ter-se por si mes mos em nos sas mãos.

A es qua dra por tu gue sa com pu nha-se: do Dom João VI, de 74
(pe ças); Cons ti tu i ção, 50; Pé ro la, 44; Prin ce sa Real, 28; Ca lip so, 22; Re ge ne ra -
ção, 26; Ati va, 22; Dez de Fe ve re i ro, 26; Au daz, 20; S. Gu al ter, 26; Prín ci pe do
Bra sil, 26; Res ta u ra ção, 26; Con ce i ção, 8; com de ses sen ta a se ten ta na vi os
mer can tes che i os de tro pa.
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Logo que se acha ram de todo fora do por to, ca í mos so bre os
na vi os mais tra se i ros, in ca pa ci tan do-lhes os mas tros gran de e de me ze -
na, de ma ne i ra que lhes fi cas se di fí cil o na ve gar ex ce to com ven to em
popa, o qual os le va ria à cos ta do Bra sil, e dan do-lhes or dem de vol tar à
Ba hia. A ca pi tâ nia e a Ma ria da Gló ria con ti nu a ram en tão o per se gui men -
to, mas a úl ti ma achan do-se em pre ga da em vi gi ar as pre sas, no dia se -
guin te es ta va só o Pe dro Pri me i ro en tre o com bo io do ini mi go.

No dia ime di a to, 3 de ju lho, che ga ram a Ca ro li na e o Ni te rói
como tam bém o Co ro nel Allen. As fra ga tas to ma ram uma quan ti da de de
na vi os mer can tes, pela ma i or par te che i os de fa mí li as por tu gue sas –
achan do esta po bre gen te à sua cus ta que as mi nhas ad ver tên ci as não
fo ram ame a ças vãs, ain da que sem dú vi da ti nha sido in du zi da a ri di cu li -
zar o avi so pela fal sa con fi an ça que pu se ra em sua es qua dra na ci o nal.
To ma ram-se mu i tas pre sas, e fe chan do a no i te desapareceram da vis ta as 
fra ga tas com os na vi os to ma dos.

Fá cil hou ve ra sido à ca pi tâ nia tam bém o ha ver fe i to pre sas, 
mas dis so me não im por ta va eu – sen do o meu gran de ob je to im pe -
dir o ini mi go de de sem bar car tro pas nou tra par te; e com es tas vis tas
de ter mi nei se guir de per to os na vi os de guer ra e os trans por tes – de i -
xan do às fra ga tas bra si le i ras exer ci tar sua pró pria dis cri ção no in ca -
pa ci tar do com bo io. Po de rá con si de rar-se ato de te me ri da de o dar as -
sim um só na vio caça a tre ze; mas atu lha dos qua is iam de gen te, e,
como eu sa bia, fal tos de man ti men tos, sen tia-me se gu ro de con se guir 
o meu in ten to.

Gran de men te ve xa do o ini mi go pela nos sa per se ve ra nça em o 
se guir, e mais ain da pela per da de tan tas em bar ca ções do com bo io, deu
caça, na ma nhã do dia 4, com toda a sua es qua dra, à ca pi tâ nia tra tan do
de a cer car, e uma vez fo mos per se gui dos tão de per to pe los la dos, que
cor re mos al gum ris co de ser tor ne a dos, mas o ma ne jo e su pe ri o res
qua li da des ve le i ras do Pe dro Pri me i ro fi ze ram com que lhes ilu dis se as
ma no bras e sa ís se a sal vo. Ao ver isto a es qua dra por tu gue sa, achan do
inú til pros se guir a caça por mais tem po, deu-nos uma ban da que não fez 
pre ju í zo, e tor nou a to mar a sua po si ção à vis ta do com bo io ao qual nós 
ime di a ta men te con ti nu a mos a dar caça como an tes, e logo que che gou a 
no i te, nos lan çamos no meio dele ati ran do à di re i ta e à es quer da até que
os na vi os mais per to vi e ram à fala, e en tão fo ram abor da dos – cor ta -
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ram-se-lhes os mas ta réus – inu ti li za ram-se-lhes as en xár ci as – de i ta -
ram-se-lhes ao mar as ar mas – e se obri ga ram os ofi ci a is a dar pa la vra
de não ser vir con tra o Bra sil an tes de re gu lar men te se rem tro ca dos –
caso que não era mu i to pro vá vel su ce des se. 

Con ti nu an do a se gui-los de per to – logo que en trou a no i te, re -
pe tiu-se este modo de ata que, e to ma mos um na vio rus so che io de tro pas 
por tu gue sas, o qual in ca pa ci ta mos da mes ma for ma. Dos na vi os mer can -
tes a nos so al can ce não fi ze mos caso, por que se ria im po lí ti co en fra que cer
a equi pa gem da ca pi tâ nia man dan do guar ne cer as pre sas, ao mes mo tem po 
que, não ten do nós mais vis to cou sa al gu ma do res to da es qua dra bra si le i -
ra, não ha via ou tros me i os de em ba ra çar-lhes o es ca pa rem.

A pru dên cia de con ser var in te i ra a equi pa gem da ca pi tâ nia, se 
exem pli fi cou bem ago ra. De po is de ha ver to ma do pos se do trans por te
rus so, ao lus co-fus co, ob ser vei meia dú zia de na vi os gran des des ta ca -
rem-se do gros so do com bo io, e sus pe i tan do al gu ma boa ra zão para este 
mo vi men to, ime di a ta men te dei caça. Bem que lar gas sem to das as ve las,
al can ça mo-los na ma nhã se guin te, e fa zen do mira a uma gros sa em bar -
ca ção cons tru í da como fra ga ta che ia de tro pa, fi ze mos-lhe fogo até que
veio à fala. Abor dan do-a en con tra mos ser o Grão-Pará, con ten do – com
as ou tras – uma di vi são de al guns mi lha res de tro pa des ti na da a man ter
a au to ri da de por tu gue sa na pro vín cia do Ma ra nhão – cou sa de que, a di -
zer a ver da de, eu ti nha sido in for ma do na Ba hia. Os si na is par ti cu la res e 
instru ções do al mi ran te por tu guês – ti ra dos ao ca pi tão do Grão-Pará,
pelo te nen te da ca pi tâ nia, Gren fell – me ins tru í ram de todo o ar ran jo,
que fe liz men te foi as sim frus tra do.

Sen do im por tan te o não de i xar que tro pas al gu mas se es ca pas -
sem, o Ca pi tão Gren fell teve or dem de in ca pa ci tar o Grão-Pará, cor tan -
do-lhe os mas tros gran de e de me ze na, lan çan do as ar mas e mu ni ções ao
mar, apos san do-se das ban de i ras dos re gi men tos, e obri gan do os ofi ci a is,
como an tes, a dar pa la vra de não ser vir con tra o Bra sil. Fe i to isto, abor da -
ram-se su ces si va men te os ou tros trans por tes, e se in ca pa ci ta ram, tan to
quan to pôde con ci li ar-se com os não de i xar em po si ti vo na u frá gio no meio
do mar; por que com a mi nha só nau, o ha ver guar da do pri si o ne i ro um cor -
po tão nu me ro so de tro pas era ma ni fes ta men te im pos sí vel.

Ten do o bri gue Ba hia apa re ci do opor tu na men te à vis ta, fiz
apre en são em qua tro dos na vi os com tro pa, e or de nei ao Ca pi tão Hay -
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don levá-los a Per nam bu co, ao pre si den te de cuja pro vín cia es cre vi a
car ta se guin te: –

Pe dro Pri me i ro, 7 de ju lho, 1823.
Ilmo. e Exmo. Sr.

O aban do nar o ini mi go a Ba hia, em con se qüên cia do ri go ro so blo que io –
e o apre sa men to de me ta de do seu exér ci to, com ban de i ras, ar ti lha ria e pe tre chos, são
su ces sos que V. Exª es ti ma rá de sa ber. Par te dos ofi ci a is apre sa dos e das tro pas man do 
eu pôr à dis po si ção de V. Exª, ten do pro me ti do que se ri am bem tra ta dos, se gun do se
deve jus ta men te es pe rar do alto ca rá ter do Go ver no de S. M. Impe ri al, e da prá ti ca
usu al em to dos os es ta dos eu ro pe us. Te nho a re que rer a V. Exª que os faça de sem bar -
car sem de mo ra.

Pre ci sa mos ma ri nhe i ros para con clu ir a guer ra. Se V. Exª con ce der 24 du -
ros do prê mio por ho mem, como no Rio se fez (de bi tan do esse cus to ao Go ver no),
fará um ser vi ço es sen ci al ao seu país. Não digo ma ri nhe i ros por tu gue ses – que são ini -
mi gos; mas há be is ma ru jos de qual quer ou tra na ção, e ape nas pre ci so di zer, que, por
co nhe cer o ca rá ter da gen te, pre fe ri ria ma ri nhe i ros in gle ses a ou tros qua is quer.

Pro va vel men te hei de ter  a hon ra de fa zer em bre ve o co nhe ci men to de
V. Exª, po rém de pen de rá isso de cir cuns tân ci as que não está em meu po der o do mi nar.
Se pu der mos ir aí, per mi ta-me V. Exª ad ver tir, que mu i to con tri bu i ria para a sa ú de da
mi nha equi pa gem ter pron to um sor ti men to de pro vi sões fres cas, e fru tas, es pe ci al men te 
li mões e la ran jas. Espe ro que V. Exª des cul pa rá a mi nha li ber da de em men ci o nar es tas
cou sas, pois que a sa ú de da gen te im por ta aos in te res ses do Impé rio tan to como os na vi os
de guer ra mes mos.

Te nho a hon ra de ser, &c.,
COCHRANE.

Man da do pela Ba hia, Ca pi tão Hay don.

Pela mes ma opor tu na oca sião man dei o se guin te ofí cio ao mi -
nis tro da Ma ri nha: –

Ilmo. e Exmo. Sr.

Te nho a hon ra de par ti ci par a V. Exª que me ta de do exér ci to ini mi go, suas
ban de i ras, ar ti lha ria, mu ni ções, pe tre chos e ba ga gem, fo ram apre sa dos. Va mos ain da em
per se gui men to, e tra ta re mos de in ter cep tar o res to das tro pas, de po is nos ocu pa re mos
dos va sos de guer ra, os qua is te ri am fe i to o meu pri me i ro ob je to a não ser que, pro ce -
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den do as sim, hou ve ra es ca pa do a for ça mi li tar para oca si o nar ul te ri o res hos ti li da des con -
tra o im pé rio do Bra sil.

Te nho a hon ra de re me ter, e de pôr aos pés de S. M. Impe ri al, quan tas
ban de i ras do ini mi go ti ve mos tem po de ti rar-lhe, e bre ve men te man da re mos o res to.

Os na vi os to ma dos são gros sas e be las em bar ca ções, ve le i ras, e as se me -
lhan do, na apa rên cia, na vi os de guer ra.

A es qua dra por tu gue sa, e ou tros na vi os ar ma dos em guer ra, te nho toda
ra zão de crer que vão rumo de Lis boa. Ve ri fi quei tam bém ple na men te como os trans -
por tes com tro pa que se da sua es qua dra se pa ra ram du ran te a no i te eram des ti na dos
ao Ma ra nhão.

Te nho a hon ra, &c.
COCHRANE.

A. S. Exª o Mi nis tro da Ma ri nha.

Vol ta mos en tão ao per se gui men to, mas le van tan do-se tem po
de ne vo e i ro, não tor na mos a avis tar o ini mi go até o dia 11, quan do pa re ceu 
ti nha re co bra do o Grão-Pará. So bre vin do po rém cal ma ria, nada se pôde
fa zer até ao dia 14 que atra ves sa mos a li nha Equi no ci al em Long. 33-30, 
e fo mos di re i tos aos na vi os de guer ra, mas achan do-os to dos jun tos,
con si de ra mos pru den te de fe rir ata que até que vi es sem a se pa rar-se.

No dia 15 con ti nu a ram re u ni dos, não nos dan do opor tu ni -
da de para fa zer-lhes mal, e con tu do não se re sol ven do a nos ata car,
bem que fôs se mos uma em bar ca ção con tra tre ze. No dia 16, às 3 da
ma nhã, lar ga mos todo pano e en tra mos pelo meio de les, dan do uma
ban da so bre uma das fra ga tas a meio tiro de mos que te com evi den te
efe i to, pois que, pelo dano re ce bi do não res pon deu ao nos so fogo. Ao
vi rar para dar-lhe a ou tra ban da, a nos sa vela gran de se ras gou em
duas, e me ten do-se a no i te, de i xa mos o per se gui men to em 5 gra us de
la ti tu de Nor te.

O meu ob je to nis to foi – que ten do nós to ma do par te so men te 
dos na vi os com tro pa des ti na dos ao Ma ra nhão, era mu i to pos sí vel – fi can do
aque le por to a so ta ven to – que o res to hou ves se to da via che ga do ao seu 
des ti no; e vis to ain da ali exis tir a au to ri da de por tu gue sa – as sim como
em to das as pro vín ci as do Nor te – po de ri am de novo ha ver sido ar ma -
dos e equi pa dos. Além dis so, as ins tru ções do al mi ran te por tu guês eram, 
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que em caso de se pa ra rem-se, o pon to de re u nião fos se di an te da ilha de 
Fer nan do de No ro nha, jun to da qual vi e mos dar com eles al guns dias
de po is; de modo que tí nha mos bons fun da men tos para pre ver a pos si bi -
li da de de que ain da che gas sem a seu des ti no ori gi nal. Por tan to, em vez
de se guir por mais dis tân cia a es qua dra ini mi ga, jul guei que me lhor ser -
vi ría mos a ca u sa do Bra sil par tin do em di re i tu ra para o Ma ra nhão, com
o du plo ob je to de an te ci par-nos ao che gar das tro pas ini mi gas, se ten tas -
sem lá ir – e, se fos se pra ti cá vel, re du zir a pro vín cia a re co nhe cer a au to -
ri da de do Impe ra dor; pro ce di men to que, ape sar de não in clu í do nas mi -
nhas or dens, era, se gun do eu en ten dia, de gran de im por tân cia. Nes ta
con for mi da de, de i xan do a es qua dra por tu gue sa e o com bo io du ran te o
es cu ro da no i te, me te mos proa di re i tos ao Ma ra nhão.

Assim fo ram as pro vín ci as do Nor te pre ser va das dos de síg ni os 
des te ar ma men to, que – fe liz men te para a con so li da ção do Impé rio – eu 
ti nha po di do frus trar; de sor te que a ca u sa da in de pen dên cia fi cou em
li ber da de para de sen vol ver-se em toda sua ex ten são. É sa tis fa tó rio re cor -
dar o fato, que toda a for ça mi li tar foi apre sa da ou dis per sa da, e seus
ob je tos trans tor na dos – por um só na vio – sem per da de um só ho mem 
da nos sa par te – ou sem cus tar ao Go ver no Impe ri al um só duro de
gas to adi ci o nal; ain da que, quan do par ti mos do Rio de Ja ne i ro, se acre -
di ta va que tais ob je tos só po de ri am efe i tu ar-se à cus ta de ex pe di ções
dis pen di o sas na va is e mi li ta res com bi na das.

Du ran te esta caça, como dis se, não re pu tei ob je to na ci o nal o
fa zer pre sas, ain da que to ma mos mu i tas – pois que hou ve ra sido ne ces -
sá rio des ta car ofi ci a is e ma ru ja para tal fim, di mi nu in do com isso nos sa
efi ciên cia para o de ane xar aque las pro vín ci as onde a au to ri da de por tu -
gue sa es ta va ain da in tac ta; para efe itu ar o que – pos to que re sul ta do se -
me lhan te não fos se es pe ra do pelo Go ver no – eu ti nha for ma do pla nos
du ran te o per se gui men to. Con si de ran do que me lhor se ze la ri am os in te -
res ses do Bra sil com ex pul sar o ini mi go res tan te, por isso me abs ti ve de
to mar pos se de mu i tos na vi os va li o sos, aliás in te i ra men te à mer cê nos sa
– ain da que o pro ce der as sim, en tão (an tes da ex pe riên cia que de po is tive da Mesa
do Almi ran ta do), pa re cia im por tar gra ve per da pe cu niá ria para mim, para
os ofi ci a is, e para as equi pa gens. Tal sa cri fí cio nos hou ve ra de vi do as se -
gu rar me lhor tra ta men to do que sub se qüen te men te usou co nos co a

78 Tho mas Cochrane



Admi nis tra ção de um país cuja com ple ta in de pen dên cia fora des ta sor te
con se gui da por sa cri fí ci os pes so a is nos sos.

Os me i os de in ti mi da ção para ex pul sar os por tu gue ses da Ba hia
– o per se gui men to da fro ta ini mi ga – o in ca pa ci tar os na vi os com tro pa
des ti na dos ao Ma ra nhão – atos in te i ra men te além das ins tru ções im pe ri a is
– não só li ber ta ram do ini mi go as pro vín ci as do Nor te, mas, como já
fica dito, pou pa ram ao Go ver no bra si le i ro as de mo ras, gas tos, e in cer te -
zas de for tes ex pe di ções.

Estes ser vi ços – em pre en di dos me ra men te sob mi nha res -
pon sa bi li da de pró pria – pro du zi ram con se qüên ci as as mais be né fi cas
para a fu tu ra car re i ra do Impé rio bra si le i ro, cuja in te gri da de as se gu ra ram
de um gol pe, ou pode me lhor di zer-se, sem um gol pe, quan do ne nhum
de mag ni tu de al gu ma hou ve que dar; ha ven do o medo dos bru lo tes e a
cer te za con ce bi da – pela vi si ta no tur na da ca pi tâ nia em 12 de ju nho –
de que o meu pre pa ro se acha va com ple to para fa zer uso dos mes mos,
de ter mi na do o al mi ran te por tu guês a sal var a sua es qua dra com eva cu ar a 
Ba hia.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo III
TOMADA DO DOM MIGUEL – INTIMAÇÃO ÀS AUTORIDADES – MOTIVOS
DE FAZER AMEAÇAS – PROPOSTAS PARA A CAPITULAÇÃO –
PROCLAMAÇÕES – TERMOS CONCEBIDOS À GUARNIÇÃO PORTUGUESA
– DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA – ORDEM ÀS TROPAS
PORTUGUESAS DE EMBARCAR-SE – SINTOMAS DE DESOBEDECER À
ORDEM – PRAZER DO POVO AO TORNAR-SE LIVRE – ELEIÇÃO DE
GOVERNO PROVISÓRIO – CARTAS AO MINISTRO DA MARINHA.

A 26 DE JULHO , che gou o Pe dro Pri me i ro ao rio Ma ra -
nhão, e – sa ben do pe las ins tru ções do Almi ran te por tu guês acha das nos 
trans por tes de tro pa abor da dos na caça, que se es pe ra vam re for ços –
ar vo ra mos a ban de i ra por tu gue sa, com vis tas de fa zer crer que a ca pi tâ -
nia per ten cia àque la na ção, e ha via che ga do para lhe sus ten tar a ca u sa.
As au to ri da des, en ga na das por esta as tú cia, man da ram um bri gue de
guer ra – o Dom Mi guel, Ca pi tão Gar ção – com ofí ci os e con gra tu la ções
por nos sa fe liz che ga da! mas o co man dan te foi de sa gra da vel men te de sen -
ga na do achan do-se a bor do de uma nau bra si le i ra. Os ofí ci os ins tru í -
ram-me dos pla nos do ini mi go e de suas in ten ções, e por eles vim a sa -
ber que já ti nham che ga do al guns re for ços, in de pen den te men te dos que 
fo ram in ter cep ta dos na pre ce den te caça; mos tran do as sim a gran de



im por tân cia que se dava em Por tu gal à con ser va ção da sa u dá vel e rica
pro vín cia do Ma ra nhão.

Com gran de sur pre sa do Ca pi tão Gar ção – ora pri si o ne i ro de
guer ra – ofe re ci-lhe pô-lo em li ber da de e ao seu na vio com a con di ção
de le var car tas fe cha das ao Go ver na dor e Jun ta na ci da de – pro pos ta
que ele com gos to ace i tou. Antes que par tis se – por uma fic ção que se
tem por jus ti fi cá vel na guer ra, e que, na ver da de, era ne ces sá ria em nos -
sas pe cu li a res cir cuns tân ci as, não ten do mais que uma só em bar ca ção
para re du zir a pro vín cia – foi de vi da men te im pres si o na do – pela re la ção 
que se lhe fez de um nú me ro ima gi ná rio de em bar ca ções de guer ra ao
lar go, acom pa nha das por trans por tes car re ga dos de tro pa, aos qua is a
ca pi tâ nia por mais ve le i ra se ha via po di do adi an tar. Sen do o Ca pi tão
Gar ção ho mem do mar e bem ca paz de jul gar das ve le i ras qua li da des do 
Pe dro Pri me i ro, fa cil men te se de i xou im pres si o nar por esta his tó ria, e tor -
nou para a ci da de com as no tí ci as de uma for ça ir re sis tí vel que vi nha
de sem bar car para sub ju gá-la.

As mi nhas car tas ao go ver na dor e à Jun ta eram do mes mo
teor; por que – como já no tei – ten do um só na vio, pre ci sa va im pres si o -
nar-lhes a ima gi na ção – de que uma ar ma da e um exér ci to es ta vam à mão 
para acres cen tar aque la pro vín cia ao Bra sil. Como este é o só caso de que
te nho co nhe ci men to em que uma for ça mi li tar com a pro vín cia por ela
de fen di da, se ren des sem a um es tra ta ge ma des ta na tu re za, apen sa rei os
do cu men tos por meio dos qua is tão de se já vel re sul ta do se efe i tu ou.

A D. Agos ti nho Antônio de Fa ria, o co man dan te, es cre vi as sim: –

Pe dro Pri me i ro, 26 de ju lho 1823.

Ilmo. Sr.
As for ças na va is e mi li ta res de ba i xo do meu co man do não me de i xam du vi -

dar do bom êxi to da em pre sa em que vou em pe nhar-me, para li ber tar do es tran ge i ro do -
mí nio a pro vín cia do Ma ra nhão e de i xar ao povo a es co lha de go ver no, da mes ma for ma 
que os ha bi tan tes de Por tu gal de ci di ram a res pe i to da sua cons ti tu i ção. Da fuga das for -
ças na va is e mi li ta res por tu gue sas da Ba hia já V. Ex ª está in for ma do. Te nho ago ra de
no ti ci ar-lhe a to ma da de dous ter ços dos trans por tes e tro pas, com to dos seus pe tre chos 
e mu ni ções.

Ansi o sa men te de se jo evi tar o ter de de i xar cair de sen fre a das so bre o Ma -
ra nhão as tro pas im pe ri a is da Ba hia, exas pe ra das como es tão pe los pre ju í zos e cru el da -
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des exer ci dos con tra elas e con tra seus com pa tri o tas, as sim como pelo sa que io do
povo e das igre jas na Ba hia. Fica a V. Ex ª o de ci dir se con vi rá exas pe rar ain da mais os
ha bi tan tes des tas pro vín ci as por uma re sis tên cia que me pa re ce inú til, e pre ju di ci al ao
mes mo tem po aos me lho res in te res ses de Por tu gal e do Bra sil.

Inda que não seja cos tu me en tre as na ções eu ro péi as o re ce ber ou res pe i tar
ban de i ras par la men tá ri as, vin do por em bar ca ções ar ma das, to da via, como vi mos aqui com 
ob je tos mu i to aci ma da apre en são do bri gue de guer ra que aca ba mos de pôr em li ber da de, 
res pe i tei a ban de i ra, na es pe ran ça de que tal mo de ra ção fa ci li ta rá aque la har mo nia que
to dos de vem de se jar exis ta en tre os go ver nos do Real pai e do Impe ri al fi lho; e pro ce den -
do as sim, não faço mais que pre en cher as be nig nas in ten ções de Sua Ma jes ta de Impe ri al.

Espe ran do a sua res pos ta,

Te nho a hon ra, &c.
COCHRANE.

A D. Agos ti nho Antô nio de Fa ria,
Co man dan te das For ças Por tu gue sas.

A car ta que se gue foi ao mes mo tem po man da da à Jun ta Pro vi -
só ria: –

Ilmos. e Exmos. Srs.

As for ças de Sua Ma jes ta de Impe ri al o Impe ra dor do Bra sil, ten do li ber ta -
do a ci da de e pro vín cia da Ba hia dos ini mi gos da in de pen dên cia – em con for mi da de
com a von ta de de Sua Ma jes ta de Impe ri al, de que a bela pro vín cia do Ma ra nhão seja
tam bém li vre – apres so-me a ofe re cer ago ra aos opri mi dos ha bi tan tes todo au xí lio e pro -
te ção que ne ces si tem con tra um jugo es tran ge i ro; de se jan do efe tu ar o li ber tá-los e
abra çá-los como ir mãos e ami gos.

Se hou ves se, to da via, al guns que – por mo ti vos in te res sa dos – se  opu ses sem
ao res ga te da sua pá tria, fi quem cer tos que as for ças na va is e mi li ta res que ex pul sa ram do
Sul os por tu gue ses, es tão pron tas a de sem ba i nhar de novo a es pa da na mes ma jus ta ca u sa
– e uma vez de sem ba i nha da, o re sul ta do não pode fi car por mu i to tem po du vi do so.

Por esta con vi do as prin ci pa is au to ri da des a fa zer-me co nhe cer a sua de ci -
são, a fim de que a res pon sa bi li da de das con se qüên ci as – em caso de re sis tên cia – se
me não pos sa im pu tar a in de vi da pres sa na exe cu ção do de ver que te rei a cum prir.

Te nho a hon ra de ser, &c.
COCHRANE.

À Ilma. e Exma.
JUNTA PROVINCIAL NO MARANHÃO
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O le i tor po de rá tal vez con clu ir, que o fa zer es tas ame a ças
era um tan to in con sis ten te com o ter eu um só na vio e sem um sol da -
do só den tro; e devo mes mo con fes sar que tive al gu ma com pun ção
por este im pro vi sa do es bo ço de uma es qua dra e exér ci to ima gi ná ri os
– mas a cou sa era de ex tre ma im por tân cia. De uma par te, se eu aper -
ta va com as mi nhas exi gên ci as vi go ro sa men te, ha via pro ba bi li da de
for te de con se guir o que de se ja va sem efu são de san gue; mas de ou -
tro lado, se hou ves se de mo ra, o ini mi go acha ria, den tro de um ou
dous dias o mais tar dar, que a só for ça era a ca pi tâ nia, e en tão se ria
im pos sí vel o ad qui rir o Ma ra nhão. A sen sa ção ca u sa da pela eva cu a -
ção da Ba hia deu pro ba bi li da de às mi nhas ale ga ções, e au men tou a
de sa ni ma ção dos por tu gue ses, de modo que a as tú cia saiu com ple ta -
men te bem.

Em res pos ta fo ram-me ime di a ta men te man da das pro pos tas
de ca pi tu la ção;  mas, por se rem só con di ci o na is, me re cu sei a ace i tá-las.
Para dar mais for ça aos ter mos ofe re ci dos, en tra mos no rio – que nun ca 
an tes dis so fora na ve ga do por uma nau de li nha – e an co ra mos o Pe dro
Pri me i ro em fren te ao for te. No dia se guin te, 27 de ju lho,  a Jun ta, acom -
pa nha da pelo Bis po, veio a bor do, e de ram to dos a sua ade são ao Impé -
rio, de po is do que a ci da de, for tes, e ilha se en tre ga ram sem con di ções
pos to que não sem sub se qüen te he si ta ção, que se fez de sa pa re cer com
um tiro de peça por cima da ci da de, de po is do qual se man dou um par -
la men tá rio, e se cum priu com tudo o que eu re que ria. De sem bar can do
uma par ti da de sol da dos da ma ri nha para man ter a or dem, foi a ban de i ra
por tu gue sa ar ri a da pelo Te nen te Gren fell, que içou a ban de i ra do Bra sil em 
seu lu gar.

Assim, sem for ça mi li tar ou cor rer san gue, se as se gu rou se -
gun da pro vín cia ao Impé rio; não se pre ven do, nem mes mo se con tem -
plan do, re sul ta do tal nas or dens que se me co mu ni ca ram, as qua is eram
de blo que ar os por tu gue ses na Ba hia, e de to mar ou me ter a pi que to dos 
os na vi os que en con tras se – nada além dis to ha ven do en tra do na ima gi -
na ção do Go ver no.

Como – con si de ran do as cir cuns tân ci as em que me acha va –
não ha via tem po a per der em com ple tar a de cla ra ção da in de pen dên cia,
di ri gi às au to ri da des ci vis as ins tru ções se guin tes: –
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Pe dro Pri me i ro, 27 de ju lho, 1823.

Exmos. Srs.

Dá-me a ma i or sa tis fa ção que Vos sas Exce lên ci as te nham ado ta do um pro -
ce di men to pelo qual se evi tem to das as hos ti li da des, e se es ta be le çam so bre base se gu ra
e per ma nen te a tran qüi li da de e pros pe ri da de des ta pro vín cia. A de cla ra ção da in de pen -
dên cia do Bra sil sob Sua Ma jes ta de Impe ri al tran qüi li za rá de uma vez o âni mo pú bli co, e 
dará oca sião aos dig nos e pa trió ti cos ha bi tan tes de pro ce der ul te ri or men te com de vi da
for ma li da de e de li be ra ção a to mar os ju ra men tos, e a ele ger o seu Go ver no Pro vi só rio.
Ama nhã, por tan to, – o dia que mais cedo é pos sí vel es co lher – será bom que a dita de -
cla ra ção se faça, to man do to das as pre ca u ções ne ces sá ri as para que a paz pú bli ca não
seja per tur ba da por in di ví du os, de ba i xo de qual quer pre tex to.

(Assi na do) COCHRANE.

Aos ha bi tan tes em ge ral ex pe di a pro cla ma ção se guin te: –

O PRIMEIRO ALMIRANTE DO BRASIL AOS
HABITANTES DO MARANHÃO

É che ga do o fa us to dia em que os dig nos e pa trió ti cos ha bi tan tes do Ma ra -
nhão se acham ha bi li ta dos a de cla rar sem mais de mo ra a in de pen dên cia do seu país, e
sua ade são ao seu pa trió ti co mo nar ca, Pe dro Pri me i ro, cuja pro te ção lhes ad qui riu o glo -
ri o so pri vi lé gio de ho mens li vres – o de es co lhe rem a sua cons ti tu i ção e de cre ta rem as
suas leis por meio de seus re pre sen tan tes re u ni dos para de ci dir de seus pró pri os ne gó ci os
em seu pró prio país.

 Que a gló ria des te dia não seja man cha da por atos al guns de ex ces so –
mes mo fi lhos de en tu si as mo pela ca u sa em que es ta mos em pe nha dos – deve ser o de -
se jo de todo hon ra do e cor da to ci da dão. A es tes é su pér fluo dar con se lhos quan to a
sua con du ta; po rém, se hou ves se al guns que, por qual quer mo ti vo, per tur bas sem a
tran qüi li da de pú bli ca, fi quem por esta ad ver ti dos, que es tão da das as mais es tre i tas or -
dens para im por aos per tur ba do res o cas ti go que seus cri mes me re çam.

O dar os ne ces sá ri os ju ra men tos, e o ele ger o go ver no ci vil, são atos que é 
pre ci so exe cu tar de li be ra da men te, e para isso fica de sig na do o 1º de agos to. Ci da dãos!
pro ce da mos gra ve e me to di ca men te, sem tu mul to, apres su ra men to, ou con fu são, e ce -
le bre-se o ato de ma ne i ra que me re ça a apro va ção de Sua Ma jes ta de Impe ri al, e nada
nos dê que la men tar, ou que cor ri gir.

Viva o Impe ra dor e a Inde pen dên cia e Cons ti tu i ção do Bra sil.

(Assi na do) COCHRANE.
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À guar ni ção do Ma ra nhão deu-se a li ber da de, ou de fi car ou
de par tir se gun do qui ses se; no úl ti mo caso, per mi tin do-se-lhe sa í da li vre 
para a Eu ro pa, com ban de i ras, ar mas, e hon ras mi li ta res. Dos na vi os de
guer ra to ma mos pos se, dan do aos ofi ci a is e gen te a es co lha, de en trar ao 
ser vi ço do Bra sil, ou de ace i tar as con di ções con ce di das ao Exér ci to.

Como o povo do Bra sil na tu ral men te se in te res sa rá em sa ber
tudo o que con du ziu ao com ple men to da in te gri da de do Impé rio, aqui
vão em se gui da os ter mos con ce di dos à guar ni ção por tu gue sa.

Pe dro Pri me i ro, 27 de ju lho, 1823.

Exmo. Sr.
Em res pos ta à sua car ta de hoje, te nho a as se gu rar-lhe, pri me i ro, que fa rei

to dos meus es for ços para pro te ger as pes so as e a pro pri e da de dos ci da dãos do Ma ra -
nhão – à ex ce ção de tais es pé ci es de pro pri e da de que, pro van do-se per ten cer a par te
hos til, fi ca rão, se gun do as leis da guer ra, su je i tas à de ci são dos tri bu na is de Sua Ma jes -
ta de Impe ri al; que a mes ma in dul gên cia se ob ser va rá res pec ti va men te a to das as opi -
niões po lí ti cas pas sa das qual foi pra ti ca da sob o go ver no cons ti tu ci o nal de Sua Ma jes -
ta de Fi de lís si ma D. João VI; e que to das as pes so as que de se ja rem au sen tar-se se rão
li vres de fazê-lo com as for ma li da des usu a is.

Em se gun do lu gar, – fica V. Exª em li ber da de de par tir para qual quer
ou tro país, ou de per ma ne cer nes te.

Em ter ce i ro lu gar, – os ofi ci a is co man dan tes, ofi ci a is su pe ri o res, e sol da -
dos da na ção por tu gue sa, fi ca rão li vres de re ti rar-se para o seu país na tal, ou para qual -
quer ou tra par te; e po de rão em bar car com suas ban de i ras, ar mas, e hon ras mi li ta res.

Ten do a in de pen dên cia de ser ama nhã de cla ra da, e os na vi os de guer ra
ago ra no por to es tan do ain da com a ban de i ra de Por tu gal, te nho a re que rer-lhe o dar
or dem – jul gan do ser V. Exª quem nis so tem a au to ri da de ne ces sá ria – para aque la
ban de i ra se não içar a bor do das di tas em bar ca ções, a fim de que a subs ti tu i ção dela
pela do Bra sil se pos sa fa zer da ma ne i ra o me nos ofen si va aos sen ti men tos dos ofi ci a is 
– to dos os qua is, ou qua is quer de les, po dem fi car com a sua gen te ao ser vi ço do Bra sil, 
ou con si de rar-se como en tran do no ter ce i ro ar ti go re la ti vo ao exér ci to.

Te nho a ex pri mir o meu sen ti men to pela sua in dis po si ção, que me pri vou
do pra zer de vê-lo; mas, per mi tin do-o as cir cuns tân ci as, apro ve i ta rei bre ve men te uma
opor tu ni da de de apre sen tar-lhe pes so al men te os meus res pe i tos.

(Assi na do) COCHRANE.

A D. Agos ti nho Antô nio de Fa ria,
Ge ne ral das Armas do Ma ra nhão.
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No dia 28 fez-se a de cla ra ção da in de pen dên cia en tre as acla -
ma ções dos ha bi tan tes em ge ral – não se atre ven do os que lhe eram
opos tos a fa zer de mons tra ção al gu ma em con trá rio.

Era, con tu do, im por tan te o des fa zer-nos das tro pas por tu gue -
sas an tes que des co bris sem a as tú cia com que ti nham sido ilu di das; pois,
ten do pas sa do já três dias sem nada apa re cer de mi nhas ima gi na das for ças,
ha via al gum re ce io de que ten tas sem re co brar a sua pre ce den te po si ção.
Di ri gi, por tan to, a car ta se guin te ao Ge ne ral Fa ria: –

Pe dro Pri me i ro, 29 de ju lho, 1823.

Exmo. Sr.
Ha ven do a de cla ra ção da in de pen dên cia sido for mal men te fe i ta, e Sua

Ma jes ta de Impe ri al de cla ra do Impe ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil por acla ma ção do
povo do Ma ra nhão – im por tan te acon te ci men to que fe liz men te há tido lu gar, não só
sem de sor dem, mas, para hon ra e cré di to dos ha bi tan tes, com a ma i or har mo nia e re -
gu la ri da de – é meu de ver ago ra, como che fe mi li tar, por Sua Ma jes ta de Impe ri al, ter
cu i da do em que ne nhu ma in ter fe rên cia ou in ti mi da ção mi li tar de qual quer ma ne i ra as -
som bre ou in flua a es co lha dos ha bi tan tes na ele i ção do seu Go ver no Pro vi só rio. Te -
nho, por tan to, a re que rer a V. Exª o dar or dem para que to das as tro pas por tu gue sas
que ten ci o na rem va ler-se das es ti pu la ções do ter ce i ro ar ti go con ven ci o na do a res pe i to
dos mi li ta res se di ri jam ao lu gar de sig na do, e ali aguar dem os pre pa ros que ime di a ta -
men te fa rei para trans por tá-las a Lis boa.

Te nho de mais a pe dir, que V. Exª se sir va man dar-me uma lis ta exa ta dos que
de se jam par tir e tam bém dos que pre fe rem fi car e dar ju ra men to como ci da dãos bra si le i ros.

Te nho a hon ra, &c., &c.
COCHRANE.

Exmo. Sr. Ge ne ral A. A. de  Fa ria.

Estas ins tru ções fo ram pron ta men te cum pri das pelo ex-co -
man dan te, e não se per deu tem po em apron tar na vi os para re ce be rem
as tro pas por tu gue sas que de se ja ram apro ve i tar a per mis são de dar à
vela para Lis boa. Esta bran du ra era bem pou co me re ci da, por que as
au to ri da des por tu gue sas ti nham en chi do as pri sões de ci da dãos bra si le i -
ros res pe i tá ve is, que fo ram tra ta dos com gran de se ve ri da de; mas, por
ób vi as ra zões, eu que ria li vrar-me dos  por tu gue ses a todo pre ço.

O meu se guin te pas so foi pro ver a de vi da ad mi nis tra ção de
go ver no, e isto por ca u sa das fac ções que de po is se achou exis ti rem –
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foi obra de in fi ni ta men te mais di fi cul da de do que ti nha sido a aqui si ção
da ci da de. Ofe re cen do-me po rém seus ser vi ços al guns dos ha bi tan tes
mais in flu en tes, for mei-os em uma Jun ta pro vi só ria, até po der-se pro vi -
den ci ar go ver no mais po pu lar.

Obti da as sim a se gu ran ça mu ni ci pal, em bar ca ram-se as tro pas
por tu gue sas, no pri me i ro de agos to, ain da que não sem al gu ma di fi cul da de,
por que, em ra zão de não te rem che ga do a mi nha su pos ta ar ma da e exér ci -
to, al guns en tre os por tu gue ses co me ça ram a sus pe i tar que ti nham sido
en ga na dos, e mu i tos – apo i a dos pela mi lí cia – re cu sa ram em bar car. À vis ta
dis to, man dou-se in ti ma ção, que se a con ven ção não fos se ime di a ta men te
cum pri da, se to ma ri am tais me di das que tor nas sem des ne ces sá rio o trans -
por te para a Eu ro pa, pois que eu es ta va re sol vi do a que um ajus te so le ne
não fos se vi o la do im pu ne men te. Isto, como uma gran de por ção das tro pas
es ta vam já a bor do, e ao al can ce da ca pi tâ nia, pro du ziu o efe i to de se ja do
nas tro pas em ter ra, ain da que não an tes de eu ser obri ga do a man dar o Ca -
pi tão Cros bie com uma gros sa par ti da for çar que obe de ces sem e de sar mar
as mi lí ci as, di li gên ci as que exe cu tou sem der ra mar san gue.

Efe tu a do o em bar que, e de sar ma da a por ção es tran ge i ra das
mi lí ci as, de ma ne i ra que a ci da de fi cas se en tre gue às au to ri da des ci vis,
ex pe di, em 2 de agos to, uma pro cla ma ção de cla ran do li vre e de sem ba ra -
ça do o co mér cio do país; se gui da esta, logo de po is, por ou tra, de cla ra tó -
ria da mi nha in ten ção de ace i tar de con sig na tá ri os e ou tras pes so as, dois
ter ços de que fos sem ava li a das pro pri e da des por tu gue sas su je i tas a con -
fis ca ção – em vez de re me ter os na vi os to ma dos para o Rio de Ja ne i ro; o
que – pelo es ta do da ci da de, as sim como pela fal ta de ma ri nhe i ros para
tri pu lar tais em bar ca ções – era cou sa im pos sí vel.

Aos ha bi tan tes da ci da de ha via eu tido cu i da do de con ce der
ple na li ber da de, exi gin do, em tro co, per fe i ta or dem, que foi man ti da, as sim
como toda sor te de pro pri e da de res pe i ta da; sen do sem li mi tes o gos to
dos ha bi tan tes ao ve rem-se li vres de um ter rí vel sis te ma de exe cu ção e
pri sões, qual, ao en trar eu no rio, se es ta va pra ti can do com ine xo rá vel ri -
gor pe las au to ri da des por tu gue sas para com to dos os sus pe i tos de ten -
dên cia em fa vor do Go ver no Impe ri al. Em vez de re ta li ar – como se ria
agra dá vel aos que re cen te men te ha vi am so fri do sob a opres são – dei
or dens para se ad mi tir ju ra men to à Cons ti tu i ção, não só aos bra si le i ros,
mas tam bém a to dos os por tu gue ses que de se jas sem fi car no país e con -
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for mar-se à nova or dem de cou sas; pri vi lé gio de que se apro ve i ta ram
mu i tas pes so as in flu en tes da que la na ção.

No pri me i ro de agos to, os ha bi tan tes d’Alcântara fi ze ram de -
cla ra ção de ade ri rem a Sua Ma jes ta de Impe ri al, não obs tan te um bo a to
cu i da do sa men te cir cu la do en tre eles de que as tro pas por tu gue sas no
Ma ra nhão iam re co brar a ci da de. Uma se gu ran ça da mi nha par te de que
as tro pas por tu gue sas es ta vam em bar ca das, e de ba i xo da ar ti lha ria da ca -
pitâ nia, as sim como do fogo de suas pró pri as ca nho ne i ras, que se po dia
vol tar con tra as mes mas tro pas, e de que a mi lí cia eu ro péia es ta va de sar -
ma da, em bre ve dis si pou to dos os mo ti vos de sus to.

Sen do pou co sa tis fa tó ri os os pro ce di men tos da Jun ta Pro vi si o -
nal tem po rá ria, es pe ci al men te com res pe i to aos seus de se jos de re ta li ar
so bre os por tu gue ses, de ter mi nei-me a in cor po rar um Go ver no mais po -
pu lar, ain da que, por en quan to a ele i ção ti nha, de ne ces si da de, que li mi -
tar-se aos ha bi tan tes da ci da de so men te. Por con se guin te, no dia 8 de
agos to, me nos de quin ze dias de po is da mi nha apa ri ção à bar ra do por to,
foi pela po pu la ção ele i to um Go ver no Pro vi só rio, e a ci da de com a pro -
vín cia in cor po ra das ao Bra sil, acres cen do para a Na ção a van ta gem de au -
men tar em per to de um mi lhão de du ros o ren di men to anu al do Impé rio.

O pri me i ro ato do novo Go ver no foi di ri gir uma car ta con -
gra tu la tó ria a Sua Ma jes ta de im pe ri al, ex pli can do como se hou ve ra mu i -
to an tes abra ça do a ca u sa Impe ri al, a não ser pelo re ce io das tro pas por -
tu gue sas. Eis aqui um ex tra to da dita car ta: –

(Re tra du ção)
Qual foi a nos sa ale gria quan do ines pe ra da men te vi mos o Pe dro Pri me i ro vir

in ti mar ao nos so por to que se ren des se! Oh 26 de ju lho de 1823! Dia três ve zes fe liz,
tu se rás cons pí cuo nos ana is da nos sa pro vín cia, como os sen ti men tos de gra ti dão e
res pe i to ins pi ra dos pelo ilus tre Almi ran te man da do em nos so au xí lio pelo me lhor e
mais amá vel dos Mo nar cas fi ca ram pro fun da men te gra va dos em nos sos co ra ções e
nos da nos sa pos te ri da de. Sim! Au gus to Se nhor! A sa be do ria, pru dên cia e gen tis ma ne i ras
de Lor de Coch ra ne têm con tri bu í do ain da mais ao fe liz êxi to de nos sas di fi cul da des
po lí ti cas, do que mes mo o te mor da sua for ça. Anco rar em nos sa bar ra – pro cla mar a
in de pen dên cia – ad mins trar ju ra men tos de obe diên cia a Vos sa Ma jes ta de – sus pen der
hos ti li da des em toda a pro vín cia – pro vi den ci ar go ver no con ve ni en te – cha mar à ci da de
as tro pas de fora, mas só em nú me ro su fi ci en te para as se gu rar a or dem e a tran qüi li da de
– abrir co mu ni ca ção do in te ri or com a ca pi tal – pro ver esta do ne ces sá rio – e res ti tu ir a
na ve ga ção e o co mér cio a seu prís ti no es ta do – tudo isto, Se nhor, foi obra de pou cos
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dias. Qu e i ra o Céu que este no bre che fe ul ti me a glo ri o sa car re i ra de seus tra ba lhos po lí -
ti cos e mi li ta res com igual fe li ci da de e su ces so, e que sen do Vos sa Ma jes ta de Impe ri al
tão bem ser vi do, nada mais seja pre ci so para imor ta li zar o ad mi rá vel co man dan te, não
só nos ana is do Bra sil, mas nos do mun do in te i ro.

Apre en deu-se gran de quan ti da de de fa zen da pú bli ca e do
Go ver no, em con for mi da de com a pro cla ma ção im pe ri al, e acres cen -
tou-se à Ma ri nha bra si le i ra um bri gue de guer ra, o Dom Mi guel, uma es -
cu na, e oito bar cas ca nho ne i ras – além de na vi os mer can tes, al guns
dos qua is fo ram apro pri a dos ao trans por te da úl ti ma guar ni ção a Lis -
boa, sob con di ção de que se res ti tu i ria o seu va lor – es ti pu la ção que
nun ca foi cum pri da.

Ha ven do-se tudo as sim dis pos to sa tis fa to ri a men te, foi o meu se -
guin te pas so in for mar o mi nis tro da Ma ri nha no Rio de Ja ne i ro dos me i os
ex tra or di ná ri os pe los qua is se ti nha al can ça do pos se da ci da de e pro vín cia
do Ma ra nhão; e para isso fo ram des pa cha dos os se guin tes ofí ci os: –

(Re ser va do.)   Pe dro Pri me i ro, 8 de agos to, 1823

Illmo.  e Exmo. Sr.
Pe los do cu men tos ofi ci a is que acom pa nham este, verá V. Exª, como para

efe tu ar o ob je to que eu ti nha em vis ta no Ma ra nhão, jul guei con ve ni en te fa zer acre di -
tar en tre o povo e guar ni ção, que ti nha lar ga for ça à mi nha dis po si ção, e por tan to usei
na mi nha cor res pon dên cia pú bli ca de ex pres sões a que não cor res pon di am as ver da de i ras
cir cuns tân ci as em que in ti mei à ci da de o ren der-se, não ten do eu – de fato – ou tra for -
ça que a des ta só nau, a qual pela na tu re za do an co ra dou ro po dia ape nas apro xi mar-se
ao al can ce de tiro de ca nhão – ao mes mo tem po que eu não ti nha a bor do nem sol da -
do nem ar ti lhe i ro efe ti vo; mas o medo que o Go ver no ini mi go teve das tro pas im pe ri a is
da Ba hia, que se per su a di ra es ta vam a che gar à bar ra com o res to da es qua dra, e a sú bi ta
apa ri ção de tão avul ta da em bar ca ção como esta, pro du zi ram o efe i to que eu es pe ra va,
e com a ma i or sa tis fa ção que ago ra par ti ci po a ocu pa ção des ta im por tan te ci da de e
pro vín cia, que se con se guiu sem efu são de san gue, e sem dis túr bio de im por tân cia
al gu ma.

Logo que haja com ple ta do ar ran jos ne ces sá ri os aqui, pro po nho-me vol -
tar ao Rio de Ja ne i ro, e ter a hon ra de in for mar pes so al men te a V. Ex ª de to dos os
par ti cu la res.

Te nho a hon ra, &c.
COCHRANE.

Ao Mi nis tro da Ma ri nha.
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Trans mi ti com esta o se guin te ofí cio: –

Pe dro Pri me i ro, 8  de agos to, 1823.

Ilmo. e Exmo. Sr.
Tive a hon ra do in for mar a V. Exª por ofí cio di an te de Per nam bu co, que

ha vía mos to ma do trans por tes con ten do a me ta de do exér ci to ini mi go – que ía mos em
per se gui men to do res to – e que eu es pe ra va ul te ri o res van ta gens. Te nho ago ra a par ti -
ci par a V. Exª que, ha ven do se gui do a es qua dra ini mi ga até ao quin to grau de la ti tu de
nor te além da Li nha, e até que, pela to ma da ou dis per são, o seu com bo io  foi de tal sor -
te re du zi do que das se ten ta em bar ca ções só tre ze fi ca ram com os na vi os de guer ra, e
como es tes iam evi den te men te rumo de Lis boa, sen do de ma si a do for tes para ata cá-los 
pro ve i to sa men te com esta só nau – por se ha ver se pa ra do na caça o res to da es qua dra
bra si le i ra – jul guei van ta jo so aos in te res ses do ser vi ço de Sua Ma jes ta de Impe ri al, des -
con ti nu ar o per se gui men to, e de man dar, com toda a pres te za pos sí vel, o Ma ra nhão,
onde che guei a 26 do pas sa do.

 Te nho o gos to de par ti ci par a V. Exª, para sa tis fa ção do Go ver no Impe ri al, 
que o Ma ra nhão se acha uni do ao Impé rio, ha ven do os ha bi tan tes pro cla ma do sua in de -
pen dên cia de Por tu gal no  dia 28, e hoje ele gi do o seu Go ver no Pro vi só rio. Embar quei
para a Eu ro pa as tro pas por tu gue sas, e a mi lí cia está de sar ma da.

Te nho a hon ra de in clu ir có pia da cor res pon dên cia que teve lu gar por esta
oca sião, com ou tros pa péis e do cu men tos. Acha mos aqui um bo ni to bri gue de guer ra –
uma es cu na – oito bar cas ca nho ne i ras, e uns de zes se is na vi os mer can tes por tu gue ses.

Entre ou tras van ta gens des te im por tan te acon te ci men to pode men ci o -
nar-se esta, que ao mes mo tem po se for rou a des pe sa de uma ex pe di ção man da da de
pro pó si to, e se acres cen tou per to de um mi lhão de du ros ao ren di men to de Sua Ma jes -
ta de Impe ri al.

Tri pu lei e guar ne ci o bri gue de guer ra, e man dei-o ao Pará, para in ti mar
aque la ci da de que se ren da – ofe re cen do ao ini mi go os mes mos ter mos que se lhe con -
ce de ram aqui. A bela fra ga ta nova, ul ti ma men te lan ça da ao mar no Pará, ain da não deu 
vela para Por tu gal, e es tou na es pe ran ça de na pró xi ma par ti ci pa ção que te nha a hon ra
de trans mi tir ou le var a V. Exª co mu ni car a nova agra dá vel de Sua Ma jes ta de Impe ri al
não ter já ini mi go, quer no mar quer em ter ra, en tre as ex tre mi da des do seu Impé rio.

Te nho a hon ra, &c.
COCHRANE.

Ao mi nis tro da Ma ri nha.
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Capítulo IV
O CAPITÃO GRENFELL MANDADO A INTlMAR AO PARÁ QUE SE RENDESSE – 
A JUNTA PEDE A FAZENDA APRESADA – RECUSA MINHA – APROVAÇÃO
IMPERIAL DOS MEUS SERVIÇOS – REALIZAÇÃO DA FAZENDA APRESADA –
TURIAÇU  ENVIA A SUA ADESÃO – DINHEIRO TOMADO EMPRESTA-SE À
JUNTA – ESPERA-SE QUE SEJA RESTITUÍDO À  ESQUADRA – TOMA-SE POSSE
DO PARÁ – INSURREIÇÃO NO PARÁ – MÁ CONDUTA DA JUNTA DO
MARANHÃO – SUA PERSEGUIÇÃO AOS PORTUGUESES – PASSOS EM
CONSEQÜÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DA ALEGRIA NACIONAL –
CONFERE-SE-ME O MARQUESADO – VOTO DE AGRADECIMENTOS PELA
ASSEMBLÉIA GERAL – MINHA CHEGADA AO RIO DE JANEIRO – SATISFAÇÃO 
PELOS MEUS SERVIÇOS – LADY  COCHRANE VEM TER COMIGO.

SENDO ago ra a pro vín cia do Pará a só que ain da se con ser va va
su je i ta à au to ri da de por tu gue sa, era im por tan te apo de rar mo-nos  dela en -
quan to es ta va em toda sua fres cu ra o pres tí gio de nos sa aqui si ção do Ma ra -
nhão; pois não tí nha mos ain da ou tra for ça mais que a ca pi tâ nia, a qual era 
ali ne ces sá ria para man ter a or dem. Na au sên cia de na vio de guer ra bra si -
le i ro, guar ne ci o bri gue to ma do Dom Mi guel – mu dan do-lhe o nome para
o de Ma ra nhão – e o pus de ba i xo do co man do de um ofi ci al há bil e va len te, 
o Ca pi tão-Te nen te (hoje al mi ran te) Gren fell, me re cen do toda a con fi an ça
de que ha via de ma ne jar ju di ci o sa men te o ne gó cio.

Era por ta dor o Ca pi tão Gren fell de uma in ti ma ção mi nha à
Jun ta e guar ni ção do Pará, da ta da de di an te da bar ra, como se es ti ves se à 



mão uma for ça para apo i ar as suas ope ra ções. Em re su mo, teve ins tru -
ções para em pre gar a mes ma as tú cia a fim de in ti mi dar a ci da de que ti -
nha sa í do bem no Ma ra nhão – a in ti ma ção para que se ren des se e os
ter mos ofe re ci dos à guar ni ção por tu gue sa sen do os mes mos em am bos
os ca sos. Re ce beu de ma is ins tru ções para se gu rar, sen do pos sí vel, a fra -
ga ta nova que aca ba va de ser lan ça da ao mar para o ser vi ço de Por tu gal,
e se o con se guis se, de pôr-lhe o nome Impe ra triz, em hon ra da con sor te
do Impe ra dor – de to mar o seu co man do – e de po is de sub me ter a ci da -
de vol tar ao Rio de Ja ne i ro com a pre sa. A na tu re za da mis são do Ca pi -
tão Gren fell se verá pe los se guin tes ex tra tos das or dens que lhe fo ram
da das: –

As or dens in clu sas que vão em por tu guês po de rá V. Exª  mos trar. Vão
como se lhe hou ves sem sido da das à em bo ca du ra do rio Pará e ali da ta das a bor do
des ta nau que lá se su põe an co ra da; por que é es sen ci al o fa zer crer ao Go ver no do
Pará que V. Exª não vem só, mas que exis te à mão a es qua dra pron ta a co o pe rar. Porá
pois V. Ex ª nas or dens em por tu guês a data do dia em que che gue à em bo ca du ra do
rio. Porá  tam bém a mes ma data nas car tas ofi ci a is à Jun ta, sem aten ção à de mo ra que
pos sa ha ver em su bir pelo rio.

V. Exª per ce be rá que as mi nhas in ten ções são efe tu ar por meio da sua pes -
soa ob je tos para que de ou tra sor te se ria pre ci sa uma ex pe di ção, e são por tan to ne ces sá ri as a
ma i or pru dên cia e cir cuns pec ção. De po is do res ga te do Pará, o gran de ob je to é se gu -
rar a fra ga ta. Se V. Exª con se guir o to mar pos se dela, e se achar fal to de gen te, po de rá

de i xar o bri gue para tri pu lar a fra ga ta. Tudo es pe ro dos seus es for ços e boa di re ção para
efe i tu ar a en tre ga do Pará, com todo o im por tan te a Sua Ma jes ta de bra si le i ra.

Tor na rei ao es ta do das cou sas no Ma ra nhão. Um dos pri me i ros 
atos da nova Jun ta – ape sar de seus al tos elo gi os a meus pro ce di men tos
– foi o trans mi tir-me uma re qui si ção de que a pro pri e da de to ma da aos
por tu gue ses fos se pos ta à dis po si ção da mes ma Jun ta. A mi nha sur pre sa à
vis ta de pe di do tal por ho mens a quem eu ti nha ines pe ra da men te li vra do
da es cra vi dão, e ele va do ao po der, ces sou logo que vim a co nhe cer me -
lhor as fac ções exis ten tes en tre eles. Ago ra que ti nham o po der na mão,
evi den te men te am bi ci o na vam con ver tê-lo em pro ve i to pró prio, re pre -
sen tan do-me que se eu re ti nha a fa zen da por tu gue sa no Ma ra nhão, a
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fa zen da dos bra si le i ros em Lis boa – isto era, as suas con sig na ções mer can tis
– se ri am con fis ca das em re pre sá lia, e que, por tan to, eu a de via res ti tu ir!

A isto res pon di, que as pre sas fe i tas pela ca pi tâ nia o eram em
per fe i to acor do com os de cre tos de Sua Ma jes ta de Impe ri al, não me nos
que com os di re i tos dos be li ge ran tes qua is as leis das na ções os de fi -
ni am; de ma ne i ra que a sua re qui si ção era di re ta men te opos ta aos de cre -
tos im pe ri a is con tra to dos os vas sa los  por tu gue ses, as sim como con tra
to dos os que con tri bu ís sem para o Bra sil con ti nu ar de ba i xo de jugo es -
tran ge i ro. Lem brei ao mes mo tem po à Jun ta, que ti ve ra em meu po der o 
im por às au to ri da des  por tu gue sas os ter mos que eu qui ses se, mas que
ha ven do con ce di do os que jul guei me lho res para os in te res ses do Impé -
rio a que me ti nha li ga do, per sis ti ria no tra ta do qual se acha va, e se qual -
quer ten ta ti va se fi zes se para eva di-lo se ria de ver meu – bem que pe no -
so – fazê-lo cum prir à  for ça, res pon sá vel como era a Sua Ma jes ta de
Impe ri al.

Esta amos tra de pa tri o tis mo numa cor po ra ção de ho mens que
pou co mais de quin ze dias an tes es ta vam pre sos ou a pon to de sê-lo mas
ago ra – para sal var seus in te res ses em Lis boa – pro cu ra vam me nos ca bar ao 
mes mo pas so os de cre tos de Sua Ma jes ta de e as  mi nhas ins tru ções, ins pi -
rou-me des con fi an ça de sua ap ti dão para o go ver no da pro vín cia – sen do
evi den te que se a ca pi tâ nia de i xas se o por to, eles in ter pre ta ri am as fun ções
do Go ver no em fa vor de seus pró pri os ob je tos par ti cu la res. Por con se -
qüên cia, es cre vi ao pri me i ro-mi nis tro, Andra da, dan do-lhe con ta do que se
ti nha pas sa do, e con clu in do com o se guin te pa re cer so bre os pas sos a dar
para cons ti tu ir o fu tu ro Go ver no em de vi da base: –

Peço li cen ça para su ge rir, por meio de V. Exª, res pe i to sa men te, a S. M.
Impe ri al, que em mi nha opi nião, se ria o mais con du cen te à paz e pros pe ri da de des ta
pro vín cia, o man dar al gu ma pes soa há bil e hon ra da to mar em mão aqui a pri me i ra
au to ri da de; por que – com todo res pe i to aos in di ví du os que com põem a nova Jun ta, e
aos que pos sam com por Jun tas se guin tes – ne nhuns me pa re cem pos su ir ou ta len tos
ou do tes ne ces sá ri os para o bom go ver no do Ma ra nhão. Po de rei tam bém acres cen tar
que re la ções de fa mí lia, jun ta men te com ami za des par ti cu la res e po lí ti cas – não me nos
que ini mi za des –, exis tem aqui a pon to que ape nas pode fa lhar de vir a en vol ver a pro -
vín cia em dis sen sões in ter nas, a não se pre ve ni rem pe los me i os que res pe i to sa men te
su gi ro.
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Tive pou co de po is o gos to de re ce ber as se guin tes ex pres sões 
de sa tis fa ção da par te de Sua Ma jes ta de Impe ri al por meio do pri me i ro
mi nis tro: –

Ilmo. e Exmo. Sr.
Te nho pre sen te a car ta re ser va da com que V. Exª  me fa vo re ceu, em data

de 5 de maio pró xi mo pas sa do. Nela vejo o de ta lhe da ilus tra da con du ta de V. Exª de -
po is da sua sa í da (des te por to), e as di ver sas di fi cul da des que V. Exª tem en con tra do,
as qua is com gran de má goa con tem plo, e cre io di fi cul to sas de ven cer, por que se
acham pela ma i or par te de tal for ma en la ça das com a nos sa si tu a ção po lí ti ca, que só se
des va ne ce rão in te i ra men te quan do o sis te ma ge ral do Impé rio es ti ver de todo con cen -
tra do. Entre tan to V. Exª não sen do me nos há bil po lí ti co que guer re i ro, e por ou tro lado
go zan do da con fi an ça de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, está nas cir cuns tân ci as de em pre gar
to dos os me i os, que es tão a seu al can ce e au to ri za ção, para apla nar qua is quer di fi cul da des
do mo men to, que se opo nham ao êxi to da sua im por tan te co mis são. A este res pe i to re fi -
ro-me igual men te à Car ta Impe ri al, e às de ma is pro vi dên ci as que ul ti ma men te lhe têm sido 
di ri gi das so bre o con te ú do nos ofí ci os de V. Exª.

Res ta-me agra de cer a V. Exª as suas in te res san tes co mu ni ca ções, de que me
apro ve i tei para con se guir as no vas pro vi dên ci as; e ro gar-lhe se per su a da de que sou com
par ti cu lar es ti ma, e per fe i ta con si de ra ção.

De V. Exª
aten to ve ne ra dor e cri a do,

JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA.

 Rio de Ja ne i ro 12 de ju lho de 1823.

Con ti nu an do a Jun ta em sua de sar ra zo a da exi gên cia, em bar -
cou-se a bor do do Pom bi nho e de ou tro na vio – am bos pre sas – a fa zen -
da to ma da, para o fim de man dar-se ao Rio de Ja ne i ro e ali ser ad ju di ca -
da. De ter mi nei en tão ao Go ver no Pro vi só rio que me des se uma con ta
de to dos os di nhe i ros acha dos no Te sou ro, nas al fân de gas, na ca i xa mi -
li tar, e nou tras re par ti ções; igual men te de to dos os pe tre chos e pro vi -
men tos mi li ta res nos vá ri os for tes e ar ma zéns, e de toda pro pri e da de
qual quer do go ver no, ha ven do essa pro pri e da de sido to tal men te con ce -
di da aos to ma do res pelo De cre to Impe ri al de 11 de de zem bro de 1822,
ex pe di do para in du zir gen te de mar es tran ge i ra a en trar no ser vi ço.

Em 20 de agos to, as tro pas por tu gue sas fo ram man da das par -
tir para Lis boa – fi can do as sim o Ma ra nhão in te i ra men te li vre dos ar ma -
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men tos em que a mãe pá tria ti nha con fi a do para man ter as pro vín ci as
do Nor te; ha ven do este re sul ta do, in te i ra men te ines pe ra do pelo Go ver no
Impe ri al da na ção, sido em pou cos me ses con se gui do, por me di das que
ado tei sob mi nha pró pria res pon sa bi li da de.

Fi ca vam em mão ain da mu i tos na vi os e mu i ta fa zen da su je i ta
a de te ri o rar-se to ma dos ao ini mi go – de que era di fi cul to so dis por. Por -
quan to, ten do tri pu la do o bri gue apre sa do Dom Mi guel – as sim como o
na vio Pom bi nho, tam bém pre sa, ti ran do a gen te da equi pa gem da ca pi tâ -
nia, não era acer ta do re du zir mais a sua efi ciên cia; de sor te que não ha -
via me i os de man dar as de ma is pre sas e fa zen da ao Rio de Ja ne i ro para
se rem ad ju di ca das. Avi sei por tan to ao mi nis tro da Ma ri nha, de que o só
par ti do que as cir cuns tân ci as me per mi ti ri am to mar ain da que não de
todo re gu lar – se ria o dis por dis so por ven da e re me ter ao Go ver no em
di nhe i ro a soma re a li za da; pois que, se eu de i xas se o Ma ra nhão decer to
essa fa zen da se apro pri a ria mal. Em tal con for mi da de, ofe re ceu-se ou tra 
vez aos ne go ci an tes, o ace i ta rem-se dous ter ços do va lor em di nhe i ro, e
sub me ter-se a quan tia a ul te ri or de ci são do Tri bu nal do Almi ran ta do,
pou co pre ven do eu en tão as pre di le ções antii mpe ri a is dos mem bros que 
com pu nham o Tri bu nal de Pre sas no Rio de Ja ne i ro.

A quan tia das pre sas efe tu a das pela es qua dra era mui con si de -
rá vel, com pre en den do aci ma de cen to e vin te na vi os, al guns dos qua is
com im por tan tes car gas. O mon tan te co le ti vo des tes va lo res – jun ta -
men te com o das mer ca do ri as en con tra das na Alfân de ga – com a fa zen -
da do Go ver no e ou tra de pro pri e da de pú bli ca e nos ar ma zéns – su bia a 
vá ri os mi lhões de du ros, e isto, pelo de cre to de Sua Ma jes ta de Impe ri al,
de 11 de de zem bro, 1822 – pro mul ga do para atra ir gen te de mar es tran -
ge i ra ao ser vi ço bra si le i ro – per ten cia como já se dis se, aos to ma do res;
re nun ci an do o Go ver no Impe ri al, por aque le de cre to, todo qui nhão na
mes ma –, es ti pu la ção que foi de po is vi o la da sem re mor so al gum.

Em 25 de agos to, a pro vín cia de Tu ri a çu en vi ou sua ade são
ao Impé rio, sen do to da via esta fa vo rá vel cir cuns tân cia con tra ba lan ça da
por che ga rem de pu ta dos das tro pas do Ce a rá e do Pi a uí, par ti ci pan do
sua ten dên cia re vo lu ci o ná ria, e pe din do pa ga men to de seu an te ri or ser -
vi ço; as tro pas do Pi a uí – com pos tas pela ma i or par te de ín di os re cru ta -
dos no in te ri or – ame a ça vam até de mar char so bre o Ma ra nhão e ob ter
por for ça o seu pe di do, bem que em nada ti nham aju da do. Assus ta da a
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Jun ta por esta de mons tra ção, man dou-me ago ra re que rer que apro pri as -
se al gu ma por ção da fa zen da to ma da para sa tis fa zer a impor tu ni da de
das tro pas amo ti na das. 

Con si de ran do que a tran qüi li da de da pro vín cia em gran de
par te de pen dia de ca lar es tas tro pas – que não só es ta vam cla mo ro sas e
ame a ça do ras, mas num es ta do de nu dez e mi sé ria – que tor na va pro vá -
vel o pro ve rem-se elas do ne ces sá rio à cus ta dos ha bi tan tes – con sen ti
no re que ri men to da Jun ta, pon do à sua dis po si ção os di nhe i ros apre en -
di dos no te sou ro por tu guês, mon tan do em mo e da a 62.560$423Rs.
(60,560 du ros); o en con tra do na Alfân de ga, na quan tia de
54.167$877Rs. (54,167 du ros); e le tras a de ver no va lor de
147.316$656Rs. (147,316 du ros) fa zen do no todo 264.044$776Rs.
(264,044 du ros) con tas  des tas so mas e da ur gên cia de sua apli ca ção às
exi gên ci as do ser vi ço pú bli co fo ram de vi da men te man da das ao mi nis tro 
da Ma ri nha no Rio de Ja ne i ro.

Re fi ro as sim es tas quan ti as aqui mi u da men te, pelo  mo ti vo
de se ha ver fal sa men te re pre sen ta do que ape nas ses sen ta con tos de
réis (60,000 du ros) ha vi am sido en tre gues à Jun ta, ape sar de que o exa -
me dos do cu men tos e re ci bos hou ve ra dis si pa do tal erro, o qual se
acha rá ter im por tan te re fe rên cia a uma sub se qüen te par te da nar ra ti va. 
Tam bém se ca re ce de ex pli car como era que se es ta vam “de ven do le -
tras” ao Go ver no. Con tra a prá ti ca in gle sa de pa ga rem-se os di re i tos
ao es ta do an tes de sa í rem as fa zen das da Alfân de ga, cos tu ma vam as
au to ri da des por tu gue sas per mi tir-lhes o des pa cho re ce ben do le tras
pelo pa ga men to dos di re i tos de po is da ven da; da qui vi nha o acha -
rem-se os co mer ci an tes em dí vi da ao Go ver no por tais obri ga ções.

Não se po dia re cu sar de aju dar a Jun ta, na ex tre mi da de men -
ci o na da, pois que as tro pas as sim de i xa das ao deus-dará po di am ha ver
ca u sa do pe ri go so mo tim, em pre ju í zo dos in te res ses de Sua Ma jes ta de
Impe ri al.

O au xí lio pres ta do à Jun ta foi dado à cus ta dos ofi ci a is e ma ri -
nha gem, a quem o di nhe i ro de di re i to per ten cia, e que fi ca ram es pe ran do
lhes fos se res ti tu í do logo que as cir cuns tân ci as o per mi tis sem. So bre
este as sun to es cre vi como se se gue ao mi nis tro da Ma ri nha: –
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Ma ra nhão, 26 de agos to, 1823.

Ilmo. e Exmo. Sr.

De po is que tive a hon ra de es cre ver a V. Exª che ga ram de pu ta dos das
tro pas do Ce a rá e do Pi a uí pe din do pa ga men to de seu ser vi ço. A Jun ta Pro vi só ria do 
Ma ra nhão re que reu-me o aju dá-la nes te ob je to, e con si de ran do eu que a tran qüi li da -
de da pro vín cia de pen de em gran de par te do pron to pa ga men to des tas for ças, pus à
dis po si ção da Jun ta vá ri os fun dos pro ce den tes da ca pi tu la ção des ta ci da de. Isto será
sem dú vi da con si de ra do pe los da ma ri nha gem – que são os to ma do res – como sa cri -
fí cio in jus to de seus di re i tos em fa vor de tro pas amo ti na das que nada fi ze ram; po rém 
con fi an do no apo io do Go ver no Impe ri al so bre ma té ria tão es sen ci al ao in te res se
pú bli co, não he si tei em as se gu rar à equi pa gem que nada per de rá com se rem as suas pre sas,
pro vi so ri a men te, apli ca das a ocor rer às ime di a tas exi gên ci as do Esta do.

(Assi na do) COCHRANE.

A 30 de agos to, tive a sa tis fa ção de sa ber pelo Ca pi tão Gren fell
que a sua mis são ao Pará ti nha sido com ple ta men te bem su ce di da, ha -
ven do se gu ra do a fra ga ta, com ou tro na vio de guer ra, sen do aque la, se -
gun do as pre ce den tes di re ções, de no mi na da Impe ra triz, e acres cen ta da à
ma ri nha im pe ri al; fo ram tam bém to ma dos vá ri os na vi os mer can tes, e
man da dos para o Rio de Ja ne i ro.

A in ti ma ção ex pe di da pelo Ca pi tão Gren fell foi – como se dis se
– ba se a da so bre a mes ma as tú cia que tão bem ti nha sa í do no Ma ra nhão. A
fim de pro du zir efe i to mais de ci si vo, ti nha sido da ta da de ante a boca do
rio, como se a es qua dra ali es ti ves se fun de a da para obri gar à sub mis são o
Go ver no Impe ri al. O pla no foi tão ha bil men te con du zi do pelo ta len to so
ofi ci al a quem fora con fi a do, que, não obs tan te con sis tir a sua for ça em
me nos de cem ho mens, os ha bi tan tes do Pará, sem uma voz dis si den te –
sal vo a do co man dan te por tu guês – de cla ra ram sua ade são ao Go ver no de
Sua Ma jes ta de Impe ri al; e des ta sor te uma pro vín cia ma i or na ex ten são do
que a Fran ça e a Ingla ter ra jun tas, foi acres cen ta da ao Impé rio, e a in de pen -
dên cia do Bra sil efe tu a da até à  sua ex tre mi da de se ten tri o nal.

O úni co san gue der ra ma do na li ber ta ção do Pará foi o do Ca pi -
tão Gren fell, que re ce beu fe ri da gra ve, tra i ço e i ra men te in fli gi da por um
por tu guês a quem se pa ga ra para o as sas si nar! Re cor ren do-se a este ato co -
bar de quan do as au to ri da des por tu gue sas vi e ram a des co brir – po rém já
tar de – que eu me não acha va no rio como se lhes ha via fe i to crer.
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Eis aqui a car ta do Ca pi tão Gren fell em que me anun ci a va o
bom êxi to da sua mis são: –

Bri gue de S. M. Impe ri al, Ma ra nhão,
12 de agos to, 1828 (di an te do Pará).

Mi lorde,

Te nho a hon ra de par ti ci par a V. Exª que as suas es pe ran ças de unir o
Pará ao Impé rio do Bra sil es tão re a li za das.

Con for me as ins tru ções de V. Exª, e em vir tu de do po der que me fora
con fe ri do, abri as co mu ni ca ções com a Jun ta, e re me to in clu sa uma car ta do ge ne -
ral-das-ar mas para V. Exª, e me ale gro de re la tar o ser a dele a só voz dis si den te. Con -
ti nu a rei pelo teor das ins tru ções de V. Ex ª até no vas or dens.

Te nho a hon ra de ser, &c., &c.

J. PASCOE GRENFELL.

Ti nha eu dado or dem ao Ca pi tão Gren fell – no caso de ser
de cla ra da a in de pen dên cia pe los ha bi tan tes do Pará – de for mar uma
Jun ta, e de ado tar ge ral men te o mes mo pro ce der que tan to ha via con -
cor ri do a man ter a tran qüi li da de no Ma ra nhão; dan do-lhe, de mais a
mais, po der para em pre gar os re cur sos a seu al can ce em ocor rer ge ral -
men te às exi gên ci as do ser vi ço im pe ri al, se gun do fos se ne ces sá rio.

For mou-se pois um Go ver no Pro vi só rio, pos to que não à
sa tis fa ção de bas tan tes pes so as re fra tá ri as, que sob pre tex to de ade ri rem 
ao Go ver no Impe ri al, se li ga ram com um cor po de tro pas in dis ci pli na das, 
e fi ze ram uma ten ta ti va para de por a Jun ta no va men te cons ti tu í da, a
qual re cor reu para apo io ao Ca pi tão Gren fell. De sem bar can do este a
sua gen te, aba teu-se com al gu ma di fi cul da de a in sur re i ção; mas pre va le -
cen do ain da um sen ti men to de má von ta de, con si de rou ele ne ces sá rio
dar um exem plo man dan do me ter em pro ces so cin co dos ca be ças, que,
sen do con de na dos, se fu zi la ram na pra ça pú bli ca.

A 9 de se tem bro, dei par te à Jun ta da mi nha ten ção de pas sar
ao Pará, ain da que – es tan do sem ins tru ções da Admi nis tra ção, me pro -
pu nha re al men te dar à vela para o Rio de Ja ne i ro; por que, como a au to -
ri da de pro vi só ria tem po ra ri a men te es ta be le ci da es ta va con du zin do os
ne gó ci os pú bli cos de ma ne i ra em nada sa tis fa tó ria, jul guei me lhor con -
ser vá-la na ig no rân cia do nos so ver da de i ro des ti no, a fim de que me jul -
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gas se ao al can ce dela, até que o Go ver no im pe ri al pu des se exer ci tar sua
pró pria dis cri ção quan to ao fu tu ro.

A Jun ta do Ma ra nhão pa re cia, na ver da de, não ter mais ob je to 
que mos trar como a li ber da de no va men te ad qui ri da po dia de ge ne rar em 
des po tis mo. Era, em sua ma i o ria, com pos ta de ho mens, não só li ga dos
en tre si por co ne xões de fa mí lia e ami za des par ti cu la res, mas pa ren tes
pró xi mos, como mem bros de uma fa mí lia in flu en te. Ape nas in ves ti dos
no po der, demi ti ram to dos os ofi ci a is ci vis e mi li ta res e pre en che ram os
lu ga res va gos com seus pró pri os ami gos, pa ren tes e ade ren tes, sem con -
si de ra ção por ta len tos ou qua li da des, ex ci tan do as sim des con ten ta men to 
igual nos bra si le i ro – não con tem pla dos em tais no me a ções, como nos
por tu gue ses – de mi ti dos.

Seu prin ci pal fito era man te rem-se no po der con tra a von ta de 
do povo, o qual, ago ra que a tran qüi li da de se ti nha res ta be le ci do, de se ja -
va ele i ção li vre e ge ral de Go ver no cons ti tu ci o nal por toda a pro vín cia, em 
vez da que por ne ces si da de, ti nha sido fe i ta só pela ci da de. A fim de
com pri mir o que seus mem bros ti nham por de sa fe i ção – a ela – fez a
Jun ta vir para a ci da de uma por ção de tro pas ir re gu la res, na ten ção de
por meio des tas sa tis fa zer seu res sen ti men to con tra os por tu gue ses re si -
den tes, que ten do ju ra do ade são ao Go ver no impe ri al, ti nham di re i to a
ser pro te gi dos. Pa re cia, de mais a mais, que a Jun ta e seus ami gos de vi am
lar gas so mas de di nhe i ro a al guns dos mais in flu en tes e ri cos por tu gue -
ses, e ten ci o na vam li vrar-se das dí vi das, ex pul san do os cre do res.

Sen do bas tan te cla ro que a Jun ta es ta va de ter mi na da a não
ou vir con se lho, tor nou-se para mim um de ver o im pe dir os ma les in ten -
ta dos, apres san do a mu dan ça de ad mi nis tra ção que tan to se de se ja va.
Por  isso, no dia 12 de se tem bro, trans mi ti à Jun ta uma or dem para a
ele i ção de um go ver no mais com pre en si vo, pois que os mem bros do
atu al só fo ram no me a dos para con ser var o po der até que uma ele i ção
ge ral em toda a pro vín cia pu des se ter con ve ni en te men te lu gar. Sa tis fa tó ria
como era para o pú bli co esta me di da, nada ti nha de agra dá vel para a
cor po ra ção des pó ti ca, con tra cu jas mal avi sa das me di das era di ri gi da;
sen do o re cur so de seus mem bros en tão o au men tar a fer men ta ção en tre a
sol da des ca tra zi da à ci da de para lhes apo i ar a au to ri da de, e que – em par te 
por mo ti vos de vin gan ça, mas ain da mais pela es pe ran ça de pi lha gem –
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es ta va com avi dez de exe cu tar as in ten ções hos tis da Jun ta con tra os
por tu gue ses. 

Uma ten ta ti va de pren der o pre si den te da Câ ma ra, Luís Sal ga -
do, fe i ta pelo ge ne ral-das-ar mas – que ti nha ra zões de sus pe i tar a Sal ga do
de es tar in tri gan do para o ti rar do ofí cio, deu gra ve pre tex to para dis túr bio. 
Na no i te de 14 de se tem bro, le van ta ram-se as tro pas e sa que a ram mu i tas 
ca sas por tu gue sas, obri gan do os do nos a sal var-se fu gin do para bor do
das em bar ca ções ne u tras e ou tras no por to sur tas. De pu se ram en tão o
ge ne ral-das-ar mas, e pu se ram Sal ga do no lu gar da que le, pro ce di men to
que no dia se guin te foi con fir ma do por um de cre to da Jun ta, de com bi -
na ção com a Câ ma ra.

Di ri gin do uma car ta, a Sal ga do, re cu sei de ci di da men te re co -
nhecê-lo por co man dan te, di zen do-lhe, ao mes mo tem po, que o seu
úni co meio de fa zer-se re co nhe cer como ci da dão bra si le i ro, era o apla -
car a fer men ta ção que ti nha aju da do a le van tar. Escre vi tam bém à Jun ta
e à Câ ma ra, ame a çan do-as de pro ce der de ma ne i ra de ci si va, a não se pôr 
ins tan ta ne a men te fim a es sas ver go nho sas ce nas, fa zen do-lhes ver que,
sen do os que com pu nham es sas cor po ra ções os prin ci pa is pro pri e tá ri os
de ca sas e sor ti men tos, se ri am as sim os que mais te ri am que so frer pela
anar quia. Este pas so sus pen deu o dis túr bio, mas a Jun ta deu à tro pa
de sor de i ra uma gra ti fi ca ção, obri gan do a pagá-la os por tu gue ses que
ti nham sido ata ca dos. Os mais res pe i tá ve is dos qua is logo de po is de i xa -
ram o Ma ra nhão abor re ci dos de tais pro ce di men tos.

Deve, to da via, fa zer-se no tar que es tas de sor dens não de i xa -
vam de ad mi tir sua tal ou qual pa li a ção, pela con si de ra ção de que cen tos 
de bra si le i ros ha vi am sido trans por ta dos a Lis boa pe las au to ri da des por -
tu gue sas, quan do go ver na vam; en quan to cen tos de ou tros se acha vam, à 
mi nha che ga da ao Ma ra nhão, pre sos nas ca de i as e em na vi os da bar ra.
Qu an do en trei na ci da de sol tei bom nú me ro des ses, e sal vei mu i tos ou -
tros da pri são que os ame a ça va.

No dia 18, bem que res ta be le ci da se achas se a tran qüi li da de,
di fe ri a ele i ção de Jun ta Pro vi só ria ge ral até 20 de ou tu bro, es pe ran do
que an tes des se ter mo vi es se res pos ta do Go ver no Impe ri al a mi nhas
gran des ins tân ci as para que se me en vi as sem ins tru ções. Foi com o fim
de pre ser var a or dem du ran te esse in ter va lo, que anun ci ei a mi nha ten ção
de ir no Pe dro Pri me i ro até ao Pará so men te, sa ben do bem como o acre di -

102  Tho mas Cochrane



tar-se que a nau vol ta ria bre ve ao Ma ra nhão ha via de ter sa lu tar in fluên cia 
na ma nu ten ção do sos se go pú bli co.

A no tí cia de se ha ver o Ma ra nhão re du zi do, e ane xa do toda a
pro vín cia, as sim como a do Pará, ao Impé rio, foi re ce bi da no Rio de Ja -
ne i ro com sur pre sa e de le i te; – sur pre sa, por isso que, em me nos de seis
me ses, sem for ça mi li tar, e, ver da de i ra men te, com um só na vio de guer -
ra, tan to se ti nha efe i tu a do – de le i te por ver-se como o Impé rio fora
lim pa do de seus ini mi gos sem os gas tos e in cer te zas de ex pe di ções com
que se con ta va. To dos os bra si le i ros por fi a vam a qual mais me ha via de
ex pres sar sua sa tis fa ção pe los meus es for ços.

Sua Ma jes ta de Impe ri al teve a bem ga lar do ar os ser vi ços pres -
ta dos, cri an do-me Mar quês do Ma ra nhão, como tí tu lo o mais pró prio
para co me mo rar as van ta gens gran je a das ao Impé rio, de cre tan do-me ao
mes mo tem po bens de ren di men to pro por ci o na do à dig ni da de da hon ra 
con fe ri da; ajun tan do a isso a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va
um voto de agra de ci men tos em nome da na ção. Os bens e ren di men to,
con tu do, nun ca se de ram, não obs tan te que no Ma ra nhão, e nou tras das
pro vín ci as do Nor te, nu me ro sas e be las fa zen das, per ten cen tes à  Co roa 
Por tu gue sa, fo ram to ma das e re u ni das ao do mí nio Impe ri al. A in con sis -
tên cia dis to foi no tá vel, ven do-se ter eu sido o meio de acres cen tar ao
Bra sil um ter ri tó rio ma i or que me ta de da Eu ro pa – ser vi ço pelo qual
tan tos agra de ci men tos me de ram o Impe ra dor, seus mi nis tros, e a mes -
ma Assem bléia Ge ral – re cu san do, ape sar dis so, esta úl ti ma cor po ra ção
con fir mar a ou tor ga de par ce la ain da a mais mí ni ma do vas to ter ri tó rio
ines pe ra da men te as sim acres cen ta do ao Impé rio.

Eis aqui o de cre to im pe ri al ele van do-me ao mar que sa do: –

Ilmo. e Exmo. Sr.

Sua Ma jes ta de o im pe ra dor, to man do em con si de ra ção os re le van tes ser vi -
ços que V. Exª aca ba de pra ti car com su pe ri or van ta gem da  na ção, aju dan do a li ber tar 
a Ci da de da Ba hia do in jus to jugo lu si ta no, e mi nis tran do de po is, tão sá bia e opor tu na -
men te, aos hon ra dos ha bi tan tes da Pro vín cia do Ma ra nhão os me i os de que pre ci sa vam
para sair da mes ma do mi na ção es tran ge i ra e po de rem, como de se ja vam, re co nhe cer
Sua Ma jes ta de por Seu Impe ra dor Cons ti tu ci o nal: E que ren do dar a V. Exª um pú bli -
co tes te mu nho de agra de ci men to por es tes al tos e ex tra or di ná ri os ser vi ços em be ne fí -
cio do ge ne ro so Povo Bra si le i ro, que sem pre con ser va rá viva a me mó ria de tão ilus -
tres fe i tos: Hou ve por bem fa zer mer cê a V. Exª o tí tu lo de Mar quês do Ma ra nhão: E
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por esta Se cre ta ria de Esta do se há de ex pe dir a com pe ten te Car ta. O que par ti ci po a
V. Exª para sua in te li gên cia.

Deus Gu ar de a V. Exª. Paço em 25 de no vem bro de 1823.

JOÃO SEVERIANO MACIEL DA COSTA.

Sr. Tho mas Coch ra ne

O que vai se guir-se é o voto de agra de ci men tos pela Assem -
bléia Ge ral, a qual, como fica dito, se re cu sou a re co nhe cer a ou tor ga de
bens e ren da para man ter de ma ne i ra de co ro sa o tí tu lo que Sua Ma jes ta -
de se ti nha gra ci o sa men te ser vi do con fe rir-me. A ra zão dada para este
pro ce di men to ex tra or di ná rio, numa lon ga dis cus são so bre a ma té ria, foi
que em ou tor gar-me as sim bens ti nha Sua Ma jes ta de exer ci do prer ro ga -
ti va fe u dal in com pa tí vel com um país li vre.

∗ Ilmo. e Exmo. Sr.
A Assem bléia Ge ral, Cons ti tu in te, e Le gis la ti va des te Impé rio aca ba de ser 

ofi ci al men te in for ma da que V. Exª, ter li vra do a Pro vín cia da Ba hia da opres são das
tro pas lu si ta nas, e de as ter per se gui do até mu i to além da Equi no ci al, di ri gi ra, de seu
pró prio mo vi men to, a Esqua dra vi to ri o sa para o por to da Ci da de de São Luís do Ma ra -
nhão, don de, com o seu cos tu ma do va lor, e suma des te ri da de, fa zen do tam bém de sa -
lo jar as tro pas lu si ta nas, que aba fa vam o pa tri o tis mo de seus ge ne ro sos ha bi tan tes,
ob te ve que, res ti tu í dos eles à sua li ber da de, pro cla mas sem, e ju ras sem es pon tâ nea, e
una ni me men te sua in de pen dên cia de Por tu gal, e sua de ci di da união ao Impé rio bra si le i ro.
A  Assem bléia Ge ral, Cons ti tu in te, e Le gis la ti va, re co nhe cen do a im por tân cia de tão
re le van te ser vi ço, de cre tou em ses são de on tem, que se des se a V. Exª , em nome da
Na ção, que re pre sen ta, o de vi do agra de ci men to.

Encar re ga dos, como ór gãos de suas re so lu ções, de trans mi tir esta a V. Exª
cum pri mos gos to sa men te este de ver, e te mos a hon ra de a le var à pre sen ça de V. Exª.

Deus guar de a V. Exª.
Paço da Assem bléia em 3 de ou tu bro de 1823.

MARTIM FRANCISCO RIBEIRO D’ANDRADA,
JOÃO SEVERIANO MACIEL DA COSTA,
MIGUEL CALMON DU PIN E ALMEIDA.

Sr. Tho mas Coch ra ne
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Este voto de agra de ci men tos pela Assem bléia con tém um erro
no tá vel, onde as se ve ra que eu “con du zi ra a es qua dra ao Ma ra nhão”, sen do
que eu não ti nha mais que um só na vio, e com ele só fiz tudo isso por que
re ce bi os agra de ci men tos da na ção.

No in ter va lo en tre este re co nhe ci men to de meus ser vi ços e a
mi nha vol ta ao Rio de Ja ne i ro, teve lu gar tris te mu dan ça nos con se lhos
de Sua Ma jes ta de Impe ri al, in tro du zin do nos mes mos pes so as mais
fa vo rá ve is aos in te res ses de Por tu gal que à pro mo ção das me di das ju di -
ci o sas con tem pla das por Sua Ma jes ta de para a con so li da ção do Impé rio
no va men te cons ti tu í do. Aos pro je tos obs tru ti vos des tas pes so as – em
mal dis far ça do con cer to com os de síg ni os da mãe pá tria – era ne ces sa ri a -
men te fa tal a mi nha ane xa ção das pro vín ci as do Nor te; e fi ca ram sem -
pre de po is olhan do-me com ani mo si da de que pa re cia cres cer à me di da
que o Impé rio se ia tor nan do, por este e ou tros sub se qüen tes es for ços
meus, mais fir me men te es ta be le ci do.

Dan do à vela do Ma ra nhão em 20 de se tem bro, che gou o
Pe dro Pri me i ro a 9 de no vem bro ao Rio de Ja ne i ro – fa zen do-me o Impe -
ra dor a hon ra de vir a bor do dar-me as boas-vin das. Ime di a ta men te
man dei ao mi nis tro da Ma ri nha uma re ca pi tu la ção de tudo o que se
ti nha pas sa do des de a mi nha par ti da, ha via seis me ses, para a Ba hia; a
sa ber, a eva cu a ção da Ba hia pe los por tu gue ses em con se qüên cia da nos sa
vi si ta no tur na, jun ta men te com o medo da mi nha re pu ta da ha bi li da de
em ser vir-me dos bru lo tes, pro ce den do tal opi nião do ne gó cio dos por -
tos bas cos; o per se gui men to da fro ta ini mi ga até além do Equa dor, e a
dis per são do seu com bo io; a to ma da e o in ca pa ci tar dos trans por tes
che i os de tro pa des ti na da a man ter a do mi na ção por tu gue sa no Ma ra -
nhão e no Pará; a in ven ção ado ta da para con se guir que se ren des sem ao
Pe dro Pri me i ro so zi nho as for ças na va is e mi li ta res do ini mi go no Ma ra -
nhão; a ca pi tu la ção do Pará, com os na vi os de guer ra, a mi nha in ti ma -
ção man da da pelo Ca pi tão Gren fell; a sol tu ra dos pa tri o tas bra si le i ros
que os por tu gue ses ti nham pre sos; a de cla ra ção da in de pen dên cia pe las
pro vín ci as in ter mé di as as sim li ber ta das, e a sua união ao Impé rio; a
no me a ção de Go ver nos Pro vi só ri os; o em bar que e fi nal par ti da de todo
sol da do por tu guês no Bra sil; e o en tu si as mo com que to das as mi nhas
me di das – pos to que não au to ri za das, e por tan to ex tra-ofi ci a is – ti nham
sido re ce bi das pelo povo das pro vín ci as se ten tri o na is, que – de sa fo ga das 
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as sim do re ce io de ul te ri or opres são – ti nham em toda a par te re co nhe -
ci do e pro cla ma do Sua Ma jes ta de Impe ri al “Impe ra dor Cons ti tu ci o nal”.

Os po de res que eu to ma ra so bre mim de exer cer du ran te este 
pe río do fér til em acon te ci men tos ex ce di am, in du bi ta vel men te, os con fe -
ri dos nas or dens; mas, co nhe cen do que tudo de pen dia da ane xa ção e
pa ci fi ca ção das pro vín ci as do Nor te pela ex pul são do ini mi go –, pon do
de par te meus pró pri os in te res ses –, con si de rei ser me lhor para o bem
do Impé rio ex ce der mi nhas ins tru ções, do que in fli gir a con ti nu a ção da
guer ra ci vil com o li mi tar ao al can ce das mes mas os meus pro ce de res.
No exer cí cio des te de ver a mim pró prio im pos to po de rá di zer-se que
tam bém exer ci fun ções im pe ri a is; mas isto foi só na au sên cia ine vi tá vel
de im pe ri a is ins tru ções, as qua is era meu cons tan te em pe nho mais de
an te ci par que de ex ce der: que aju i zei e pro ce di bem, a ele va ção ao tí tu lo
de Mar quês do Ma ra nhão – an tes de eu che gar ao Rio de Ja ne i ro –, o
voto de agra de ci men tos da le gis la tu ra, e o ex pres si vo re co nhe ci men to
de Sua Ma jes ta de Impe ri al ao meu de sem bar que, su fi ci en te men te o tes -
te mu nham. Ade ma is da gra ci o sa re cep ção fe i ta por Sua Ma jes ta de, ace i -
tei de suas pró pri as mãos a in síg nia da Impe ri al Ordem do Cru ze i ro, e,
ape sar de es tran ge i ro, fui sub se qüen te men te ele va do à dig ni da de de
Con se lhe i ro de Esta do – a ma i or hon ra que a ou tor ga Impe ri al po dia
con fe rir.

Du ran te a mi nha au sên cia do Rio de Ja ne i ro, Lady Coch ra ne – 
ig no ran do que eu ti nha de i xa do o Chi le – ia em ca mi nho a ter co mi go
em Val pa ra í so, mas o na vio onde em bar ca ra, ten do por for tu na ar ri ba do 
ao Rio de Ja ne i ro, de ram-lhe ime di a ta men te no tí cia de como eu ti nha
mu da do de  ser vi ço, e fi cou na ca pi tal até ao meu re gres so. Fez-lhe a
Real Fa mí lia as mais hos pi ta le i ras aten ções, con fe rin do-lhe a Impe ra triz
a no me a ção de sua Dama. Gran de foi o alí vio do meu es pí ri to ao en -
con trar no Rio de Ja ne i ro a Lady Coch ra ne, por que, não ten do ha vi do
oca sião de anun ci ar-lhe a mi nha par ti da do Chi le a tem po de pre ve nir
que ela vol tas se ali, ha via-me dado cons tan te e pun gen te cu i da do o con -
si de rar que ela ti ves se a su por tar os in cô mo dos de duas fas ti di o sas vi a -
gens do bran do o cabo d’Horn an tes que pu des se vir en con trar-me ao
Bra sil. Ha ven do esta afor tu na da cir cuns tân cia de ar ri bar ao Rio de Ja ne i ro 
ter mi na do fe liz men te essa per ple xi da de.
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Ca pí tu lo V
PRIMEIRO ESFORÇO DE CERCEAR O PODER IMPERIAL – INTRIGA
PORTUGUESA – DEMISSÃO DOS ANDRADAS – ASSEMBLÉIA DISSOLVIDA
PELA FORÇA – DESTERRO DOS ANDRADAS – CARTA A SUA MAJESTADE
IMPERIAL – O MEU CONSELHO EM PARTE ADOTADO – E CAUSA
INIMIZADE MINISTERIAL CONTRA MIM – RATIFICAÇÃO DA MINHA
PATENTE – PEÇO A ADJUDICAÇÃO DAS PRESAS – CARTA AO MINISTRO DA 
MARINHA – OFERECIMENTO DE VANTAGEM PESSOAL A RECLAMAÇÕES
ESTRANGEIRAS – FICA A ESQUADRA POR PAGAR – SOU NOMEADO
CONSELHEIRO D’ESTADO – SÃO ROUBADOS OS NAVIOS DAS PRESAS –
VERGONHOSO TRATAMENTO DO CAPITÃO GRENFELL – DISTÚRBIO EM
PERNAMBUCO – HOSTILIDADE DO TRIBUNAL DE PRESAS – CONDENA-ME 
À RESTITUIÇÃO DAS PRESAS – PROÍBE O FAZER PRESAS ALGUMAS.

POUCO an tes da mi nha vol ta ao Rio de Ja ne i ro, ha via tido lu gar
mu dan ça to tal na ad mi nis tra ção de que José Bo ni fá cio de Andra da era
ca be ça. Sen do as vis tas da que le mi nis tro pa trió ti cas, era ele, por con se -
qüên cia, odi o so à fac ção por tu gue sa, que ti nha fe i to um ou dous es for -
ços bal da dos para o su plan tar, ser vin do es tes so men te para con fir mar o
seu po der en tre o povo, que apre ci a va jus ta men te o fato de ele se ter
pos to à tes ta do mo vi men to na ca u sa da in de pen dên cia. Tor nan do-se
com isto mais con fi a do na sua po si ção, acu sa ram-no, com ra zão ou sem 
ela, de in to le rân cia para com pes so as que es ta vam ma qui nan do con tra



ele, ain da que, mes mo se a acu sa ção fos se ver da de, ape nas po dia le -
var-se-lhe a mal o des fa vo re cer aque les cujo prin ci pal fito era pa ra li sar a
in de pen dên cia que não es ta va em sua mão im pe dir.

Qu an do o Impé rio foi pro cla ma do, dous por tu gue ses in flu en -
tes na Assem bléia, tra ta ram de im por ao Impe ra dor a con di ção,  que an -
tes de su bir ao tro no ju ra ria uma cons ti tu i ção fe i ta pela Assem bléia
Cons ti tu in te so men te, re du zin do as sim Sua Ma jes ta de a um zero nas
mãos da le gis la tu ra. A pro pos ta era as saz pla u sí vel para os que as pi ra -
vam ao po der, mas deu mo ti vo a dis sen ções tais, que Bo ni fá cio de
Andra da e seu ir mão de ram as suas de mis sões, as qua is, no meio de cir -
cuns tân ci as tão di fí ce is, fo ram ace i tas pelo Impe ra dor.

Um tu mul to vi o len to en tre o povo foi dis to a con se qüên cia
ime di a ta, e se per su a diu a Sua Ma jes ta de o tor nar a cha mar de novo ao
ga bi ne te os pa trió ti cos Andra das – eles po rém re cu sa ram re as su mir suas 
fun ções, a me nos de se rem ba ni dos os por tu gue ses que lhes eram ad ver -
sos; a isto o Impe ra dor as sen tiu, e tor na ram os Andra das a seus an ti gos
lu ga res en tre os apla u sos da po pu la ça, que pu xan do ela con du ziu em tri -
un fo à ci da de a car ru a gam de José d’Andrada.

Como era de es pe rar, os tri un fan tes mi nis tros mos tra ram me -
nos to le rân cia que dan tes, tal pro ce di men to jus to mas tal vez im po lí ti co
sen do avi da men te apro ve i ta do pela fac ção por tu gue sa para ex ci tar a
apre en são dos pa tri o tas que se acha vam um tan to des con ten tes pelo res -
ta be le ci men to do que eles con si de ravam prá ti cas fe u da is; prin ci pal men te 
pela cri a ção de uma Gu ar da de Hon ra Impe ri al, es co lhi da den tre a ju -
ven tu de das prin ci pa is fa mí li as, da qual se re que ria ju ra men to “de im plí -
ci ta obe diên cia a Sua Ma jes ta de” – sen do este ato es pe ci al men te re pre -
sen ta do pela fac ção ad ver sa como exi bin do ten dên cia ao ab so lu tis mo.

Em 20 de ju nho, 1823, ti nha sido apre sen ta do à Assem bléia
um pro je to de lei para a ex pul são de to dos os por tu gue ses que se re pu -
tas sem hos tis à ca u sa do Impé rio. Esta me di da po dia ou não ter sido
ori gi na da pe los Andra das, não há dú vi da que foi sus ten ta da na Assem -
bléia por Antô nio d’Andrada. O par ti do por tu guês, as sus ta do pelo pe ri -
go ain da imi nen te, for mou co a lizão com o par ti do bra si le i ro para de i tar
os Andra das fora do Mi nis té rio, e ten do ga nho a as cen dên cia, du ran te
uma gra ve do en ça do Impe ra dor, os ago ra odi o sos mi nis tros fo ram de -
mi ti dos; e – ain da que os pa tri o tas não ti nham con ta do com isso –
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fo ram subs ti tu í dos pe los pró pri os ca be ças da fac ção por tu gue sa, os qua is, 
com pe sar de to dos os bra si le i ros, efe i tu a ram ime di a ta mu dan ça de po lí -
ti ca no Go ver no.

O prin ci pal fim da nova ad mi nis tra ção pa re cia ser o li mi tar as
fun ções do Impe ra dor até um pon to qua se sub ver si vo da sua au to ri da de;
achan do-se Sua Ma jes ta de, no es ta do va ci lan te do Impé rio, com pa ra ti va -
men te sem po der no meio das ma qui na ções por que es ta va ro de a do.

Ain da se não ti nha as sen ta do em cons ti tu i ção al gu ma, por ora 
– res sen tin do Sua Ma jes ta de a ten ta ti va pre ce den te de lhe im po rem à
for ça uma cons ti tu i ção for ma da pelo al ve drio da Assem bléia so men te, a 
qual es ta va bus can do ain da a oca sião de fa zer va ler a sua su pre ma cia.
Como a ci da de e a pro vín cia abun da vam em por tu gue ses de in fluên cia,
de se jo sos de trans tor nar o novo re gí men, e achan do-se mu i tos des tes na 
Assem bléia, ha via ca rên cia to tal de uni da de en tre o Impe ra dor e a sua
le gis la tu ra, in cli nan do a ad mi nis tra ção para a par te des ta.

Por este tem po ti nha o Mar quês de Pal me la fe i to lar ga men te
cir cu lar um do cu men to, onde ape la va para a le al da de dos por tu gue ses, e
de cla ra va a po lí ti ca de se ja da pela mãe pá tria; a qual po lí ti ca era – di vi dir o
Bra sil numa quan ti da de de es ta dos pe que nos, fá ce is de in ti mi dar e de con -
tro lar. Como tal pla no ofe re cia lar ga pro mes sa de po der ir res pon sá vel a
pes so as in flu en tes de se me lhan tes es ta dos em pro je to – mal po dia de i xar
de agra dar a mu i tos pre ten den tes de em pre go, cujo in te res se, por tan to,
era im pe dir a con so li da ção do Impé rio, com pro mo ver a de su nião.

E com efe i to, um po de ro so par ti do na as sem bléia le gis la ti va
aber ta men te pu nha em ques tão a au to ri da de do Impe ra dor – re que ren do 
mes mo que em pre sen ça dela Sua Ma jes ta de ti ras se da ca be ça a co roa.
Pri va ram-no de seu con se lho de es ta do; ne ga ram-lhe voz na con fec ção
das leis, e nas fun ções da ad mi nis tra ção; ob je tan to até ao exer cer Sua
Ma jes ta de a prer ro ga ti va co mum à re a le za de con fe rir ter ras da Co roa
em re com pen sa por ser vi ços pú bli cos – sen do esta úl ti ma li mi ta ção da
prer ro ga ti va real con fes sa da men te di ri gi da con tra a ou tor ga a mim de
uma pro pri e da de ter ri to ri al, que es pon ta ne a men te me ha via sido con ce -
di da por Sua Ma jes ta de, em re co nhe ci men to de meus re cen tes ser vi ços
à na ção.

Tal era o es ta do das cou sas no meu re gres so ao Rio de Ja ne i ro,
e como Sua Ma jes ta de me fez a hon ra de con sul tar co mi go em suas
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di fi cul da des, sem he si tar lhe acon se lhei o sus ten tar cons ti tu ci o nal men te
a sua dig ni da de – a des pe i to de to das as ten ta ti vas fe i tas pela fac ção por -
tu gue sa para li mi tar-lha; a qual fac ção – por ex tra or di ná ria que a cou sa
pa re ça – ago ra di zi am ser apo i a da pe los Andra das, os qua is, pos to que já 
fora do Go ver no, eram ain da de pu ta dos à Assem bléia, e que – em con -
se qüên cia da sua de mis são do po der – eram con si de ra dos es tar fa zen do
opo si ção a to das as me di das pró pri as para pro mo ver a uni da de en tre o
Impe ra dor e a le gis la tu ra. Os pa tri o tas bra si le i ros iam – e com boa ra zão 
– con ce ben do  re ce io de que se fi zes se ain da ten ta ti va de tor nar a cons -
ti tu ir o Bra sil no an ti go pé em re la ção a Por tu gal, e o Impe ra dor, que
era de todo bra si le i ro – pela con vic ção de que a as cen dên cia de Por tu gal 
não po dia res ta be le cer-se mais – es ta va não me nos as sus ta do.

Che ga ram, fi nal men te, as cou sas a tal ponto na Assem bléia,
que as in ten ções da fac ci o sa ma i o ria ne nhu ma dú vi da já de i xa vam, e en -
tão ado tou Sua Ma jes ta de um tan to sem-ce ri mô nia o ex pe di en te pra ti ca do
na Ingla ter ra por Crom well em cir cuns tân ci as algo se me lhan tes, isto é,
dis sol ver a as sem bléia, e mos tran do-se ela re fra tária, pôr fora os mem -
bros à for ça. Pon do pois ter mo a toda ul te ri or al ter ca ção com a sua le -
gis la tu ra, re pre sen tou-se tam bém no Bra sil a cena do Pro te to ra do in glês; 
en tran do o Impe ra dor no Rio de Ja ne i ro à tes ta de um cor po de ca va la -
ria – cer can do a Câ ma ra de uma for ça mi li tar – as ses tan do-lhe di an te ar -
ti lha ria – e or de nan do sua ins tan tâ nea dis so lu ção; sen do os mem bros
com pe li dos a re ti rar-se – de po is de ha ve rem re pre sen ta do em vão con -
tra este pro ce der.

Os Andra das fo ram pre sos logo de po is, e des ter ra dos – pro -
ce di men to im po lí ti co e in jus to para com ho mens que ti nham lan ça do os 
fun da men tos da in de pen dên cia bra si le i ra, e que eram não me nos dis tin -
tos por hon ra dez que por sua ca pa ci da de. Por con sen tir no seu des ter ro
per deu Sua Ma jes ta de três va li o sos ser vi do res, e ao mes mo tem po se
pôs nas mãos de uma fac ção a quem de po is nun ca pôde re fre ar, e que
por fim o for çou a de i xar  o tro no.

Como a ex pul são da Assem bléia – se fora ou não jus ti fi cá vel,
é cou sa que me não per ten ce in da gar – foi de ci si va, era ob vi a men te da
ma i or im por tân cia o fazê-la se guir por al gu ma me di da para con ven cer o 
pú bli co de que tão ex tre mo re cur so ti nha por fim o bem dele. Por ora
ne nhu ma cons ti tu i ção per ma nen te se ti nha ado ta do ain da. Era pois esta 
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cla ra men te a oca sião de pro cla má-la, não me nos para sa tis fa zer o povo
– que es ta va de alma e co ra ção com o Impe ra dor – do que para im pe dir 
a re pre sá lia da fac ção com que as sim se ha via pro ce di do su ma ri a men te.

Ven do nada se fa zer com pron ti dão em cri se que en vol via a es -
ta bi li da de do Go ver no, di ri gi a Sua Ma jes ta de Impe ri al a se guin te car ta: –

Rio de Ja ne i ro, 14 de no vem bro, 1823.

Se nhor,

O sen ti men to de quan to é im pró prio o ir im por tu nar a aten ção de Vos sa
Ma jes ta de, so bre as sun to qual quer des co nec to da po si ção ofi ci al com que Vos sa
Ma jes ta de teve a bem hon rar-me, só po dia ser em mim su pe ra do por um de se jo ir re -
sis tí vel, nas pre sen tes cir cuns tân ci as, de con tri bu ir para me lhor ser vi ço de Vos sa
Ma jes ta de e do Impé rio!

A con du ta da úl ti ma Assem bléia le gis la ti va, que pro cu ra va der ro gar à
dig ni da de e prer ro ga ti vas de Vos sa Ma jes ta de – pre su min do até exi gir que Vos sa
Ma jes ta de em pre sen ça dela ti ras se da ca be ça a co roa – que pri vou a Vos sa Ma jes ta de
do seu Con se lho de Esta do – que lhe ne gou voz no de cre ta men to das leis e na for ma -
ção da cons ti tu i ção, e que ou sou ob je tar a que Vos sa Ma jes ta de exer ces se a úni ca
res tan te fun ção da re a le za – a de pre mi ar ser vi ços, e con fe rir hon ras – não po dia
mais to le rar-se; e a jus ti ça e sa be do ria de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al em dis sol ver uma 
tal as sem bléia será de vi da men te apre ci a da por ho mens de dis cer ni men to, e por aque les 
cujo amor à boa or dem e à sua  pá tria su bre pu ja a sua am bi ção ou in te res ses pes so a is.
Há, con tu do, in di ví du os que ma li ci o sa men te se apro ve i ta rão dos úl ti mos pro ce di -
men tos para acen der as cha mas da dis cór dia, e lan çar o Impé rio na anar quia e con fu -
são, a me nos que se jam dis so em tem po im pe di dos pela sa be do ria de Vos sa Ma jes ta de
Impe ri al.

A de cla ra ção de que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al dará ao seu povo uma
cons ti tu i ção prá ti ca, mais li vre até do que aque la que a úl ti ma as sem bléia pro fes sa va a
in ten ção de es ta be le cer, não pode – con si de ran do-se o es pí ri to que atu al men te pre va le ce 
na Amé ri ca do Sul – ter o efe i to de apar tar os ma les imi nen tes, a não ser que Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al se sir va dis si par to das as dú vi das com de cla rar sem de mo ra – an tes
que as no tí ci as dos re cen tes acon te ci men tos se es pa lhem pe las pro vín ci as, e an tes que
os mem bros des con ten tes do úl ti mo con gres so pos sam vol tar aos seus cons ti tu in tes –
qual é pre ci sa men te a na tu re za da cons ti tu i ção que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al in ten ta
ou tor gar.

Seja-me lí ci to, pois, o su ge rir hu mil de e res pe i to sa men te a Vos sa Ma jes -
ta de Impe ri al, como meio de tran qüi li zar o es pí ri to pú bli co – de apar tar ma les no in te ri or,
e pre ve nir fora re pre sen ta ções pre ju di ci a is – que, ain da an tes da sa í da do pró xi mo pa que te
para a Eu ro pa, de cla ras se Vos sa Ma jes ta de es pe ci fi ca da men te a na tu re za do go ver no
que lhe apraz gra ci o sa men te seja ado ta do. Como não há mo nar ca mais fe liz, ou mais
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ver da de i ra men te po de ro so que o li mi ta do mo nar ca de Ingla ter ra, ro de a do de um povo 
li vre, en ri que ci do por aque la in dús tria que a se gu ran ça da pro pri e da de me di an te jus tas
leis nun ca fa lha de cri ar – se Vos sa Ma jes ta de qui ses se de cre tar que a cons ti tu i ção
in gle sa, em sua mais per fe i ta for ma prá ti ca (a qual, com pe que na al te ra ção, e prin ci pal -
men te em nome, é tam bém a cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te),
será o mo de lo para o Go ver no do Bra sil sob Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, com po der à
Assem bléia cons ti tu in te de fa zer em pon tos par ti cu la res as al te ra ções que cir cuns tân ci as
lo ca is pos sam tor nar acon se lhá ve is – isto ex ci ta ria a sim pa tia de po de ro sos es ta dos no
ex te ri or, e a fir me ade são do povo bra si le i ro ao tro no de Vos sa Ma jes ta de.

Se Vos sa Ma jes ta de qui ses se, em pou cas e cur tas li nhas na Ga ze ta, de -
cla rar a sua in ten ção de fa zer isto, e qui ses se ba nir do âni mo pú bli co toda a des con fi -
an ça com apar tar da sua pes soa por al gum tem po, dan do-lhes em pre go hon ra do em
mis sões por fora, aque les in di ví du os por tu gue ses de quem os bra si le i ros têm ci ú mes –
a pu re za dos mo ti vos de Vos sa Ma jes ta de fi ca ria isen ta de po de rem des fi gu rá-la – as
fac ções que per tur bam o país ou se im po ria si lên cio ou se con ver te ri am – e os sen ti men -
tos do mun do, es pe ci al men te os da Ingla ter ra e da Amé ri ca do Nor te, se ri am in te res sa -
dos em pro mo ver a gló ria, a fe li ci da de, e a pros pe ri da de de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al.

Estes pen sa men tos, à pres sa ex pri mi dos, mas mui res pe i to sa men te sub -
me ti dos à sua gra ci o sa con si de ra ção, se rão, es pe ro eu, can di da men te apre ci a dos por
Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, pro ce den do, como pro ce dem, do co ra ção de quem é.

De Vos sa Ma jes ta de o mais fiel e obe di en te ser vi dor,

COCHRANE E MARANHÃO.

Sua Ma jes ta de teve a bem ado tar este pa re cer em par te, mas
em ofe re cê-lo – ain da que ins tru men to para es ta be le cer as li ber da des
po lí ti cas do Bra sil – eu me ti nha in cons ci a men te co lo ca do na po si ção
de par ti dá rio con tra a po de ro sa fac ção que in flu ía no Go ver no e por
toda a par te do Impé rio. Os meus ser vi ços não-au to ri za dos de po is do
per se gui men to da fro ta e exér ci to por tu gue ses – que teve em re sul ta do 
a ane xa ção das pro vín ci as do Nor te – ha via atra í do so bre mim o res -
sen ti men to dos que ago ra es ta vam no po der e cu jas úl ti mas in ten ções
as sim ha vi am sido frus tra das. Que eu – es tran ge i ro, nada ten do com a
po lí ti ca na ci o nal – hou ves se acon se lha do a Sua Ma jes ta de ba nir os que 
se lhe se opu nham, não era para so frer-se, e o res sen ti men to ca u sa do
por meus re cen tes ser vi ços cres ceu até ini mi za de acer ba por in tro me -
ter-me em ne gó ci os que se con si de ra va não me per ten ce rem; ain da
que não po dia ter ou tro ob je to se não o bem do Impé rio pelo es ta be le -
ci men to de uma cons ti tu i ção que lhe des se es ta bi li da de na opi nião dos 
es ta dos eu ro pe us.
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O efe i to des ta ini mi za de para co mi go pes so al men te não tar -
dou a se ma ni fes tar, e te men do as al tu ras a que po dia che gar, não per di
tem po em pe dir a que a pa ten te pela qual eu fora in ves ti do com a gra du a -
ção de Pri me i ro Almi ran te for mal men te se pas sas se e re gis tras se, con -
for me à pro mes sa do pri me i ro-mi nis tro, an tes de eu par tir para a Ba hia.
Fez-se isto pois, em 25 de no vem bro, e car ta-pa ten te con fe rin do-me o
mes mo sol do e emo lu men tos como até ago ra – sem li mi ta ção quan to a
tem po, re ce beu a as si na tu ra im pe ri al – pôs-se-lhe o selo gran de – e foi
re gis tra da nos ar qui vos do Impé rio; tes te mu nhan do de mais a mais Sua
Ma jes ta de a sua apro va ção de meus ser vi ços, com dar or dem para que a
pa ten te as sim com ple ta da me fos se trans mi ti da sem apa gar os di re i tos
de cos tu me.

Os ter mos da pa ten te as sim tão so le ne men te con fe ri da – mas
de po is ver go nho sa men te vi o la dos sem mo ti vo, como se a fi de li da de aos
con tra tos não fos se par te da hon ra e boa fé na ci o nal – são os se guin tes: –

∗  Dom Pe dro pela Gra ça de Deus, e unâ ni me acla ma ção dos po vos,
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal, e De fen sor per pé tuo do Impé rio do Bra sil. Faço sa ber aos
que esta Mi nha Car ta-Pa ten te vi rem. Que sen do bem no tó rio o va lor, in te li gên cia,
ati vi da de, e mais par tes que con cor rem no Almi ran te Lor de Coch ra ne, hoje Mar quês
do Ma ra nhão, que tan to se tem dis tin gui do nos di fe ren tes ser vi ços, de que tem sido
en car re ga do, dan do pro vas da ma i or bra vu ra e in tre pi dez; e aten den do quan to será
va tan jo so para este Impé rio apro ve i tar o re co nhe ci do prés ti mo de um Ofi ci al tão
be ne mé ri to: Hei por bem con fe rir-lhe como por esta con fi ro, a pa ten te de Pri me i ro
Almi ran te, ven cen do de Sol do anu al men te Onze Con tos, qui nhen tos e vin te mil-réis,
tan to em ter ra, como no mar; e mais de co me do ri as, es tan do em bar ca do, Cin co Con -
tos se te cen tos e ses sen ta mil-réis, que são os mes mos ven ci men tos que ti nha no Chi le;
não de ven do po rém con si de rar-se Almi ran te al gum da Arma da com di re i to de ter
aces so a este pos to de Pri me i ro Almi ran te, que Sou Ser vi do Cri ar uni ca men te nes ta
oca sião pe los ex pen di dos mo ti vos e par ti cu lar con si de ra ção que me re ce o men ci o na do 
Almi ran te, Mar quês do Ma ra nhão; cujo pos to ser vi rá en quan to eu o hou ver por bem,
com to das as Hon ras, Prer ro ga ti vas (a), Pre e mi nên ci as e Ju ris di ções que di re i ta men te lhe
com pe tem. Pelo que Man do ao Meu Mi nis tro e Se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da
Ma ri nha que dan do-lhe a pos se des te pos to, ju ran do pri me i ro cum prir as suas obri ga -
ções, lho faça ter e exer ci tar; e os Almi ran tes e ofi ci a is ma i o res o te nham e re co nhe -
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çam por tal; e os ofi ci a is e sol da dos e mais pes so as que lhe fo rem su bor di na das lhe
obe de çam e guar dem suas or dens em tudo o que for do Ser vi ço Na ci o nal e Impe ri al
tão in te i ra men te como de vem e são obri ga dos; e o sol do re fe ri do se lhe as sen ta rá nos
li vros a que per ten cer, para lhe ser pago em seus de vi dos tem pos. Em fir me za do que
lhe man dei pas sar esta Car ta por mim as si na da, e se la da com o Selo Gran de das Armas 
do Impé rio. Dada nes ta Ci da de do Rio de Ja ne i ro aos vin te e cin co dias do mês de
no vem bro do ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to, de mil oi to cen tos
vin te e três, Se gun do da Inde pen dên cia e do Impé rio.

IMPERADOR P.
(Re fe ren da do por to dos os mi nis tros.)

Pela di fe ren ça de ex pres são em pre ga da nes ta pa ten te, com pa -
ra da com a tem po rá ria pre vi a men te dada, an tes da mi nha par ti da para a
Ba hia, é cla ro que se re co nhe ce ram ple na men te os meus úl ti mos ser vi -
ços; e pelo fato de ser a nova pa ten te con fe ri da de po is de con clu í da a
guer ra pela ane xa ção da Ba hia, do Ma ra nhão, do Pará, e de to das as pro -
vín ci as in ter mé di as, é igual men te cla ro que a mi nha gra du a ção e sol do
eram – como ori gi na ri a men te es ti pu la do – con fe ri dos sem li mi ta ção de
tem po – cir cuns tân cia que se não deve per der de vis ta.

Con se gui do isto, re que ri or dem para a pron ta ad ju di ca ção da
fa zen da apre sa da na en tre ga do Ma ra nhão, im por tan do o qui nhão da
ca pi tâ nia em 607.315 $ Rs., ou L. 121,463 es ter li nas, além das pre sas
fe i tas pela es qua dra em ge ral – ha ven do sido to ma dos nada me nos de
cen to e vin te na vi os do ini mi go, com re gis tros e tri pu la ções por tu gue -
sas, cujo va lor, por mu i to mo de ra da com pu ta ção, mon ta va aci ma de
2.000.000 de du ros (4.000.000 de cru za dos). Como ofi ci a is e ma ri nha -
gem es ta vam an si o sa men te es pe ran do o seu di nhe i ro de pre sas, era
de ver meu para com a es qua dra o aper tar o Go ver no pela es ti pu la da
re par ti ção do mes mo di nhe i ro.

Orde nou Sua Ma jes ta de que esta se fi zes se, mas a co mis são de
pre sas – com pos ta de 13 vo ga is, nove sen do por tu gue ses na ti vos – era di re -
ta men te in te res sa da em bal dar as re cla ma ções dos apre sa do res, sen do con -
trá ria a qual quer con fis ca ção de na vi os por tu gue ses e fa zen da to ma dos na
úl ti ma cam pa nha. Sem ou sar ain da pro ce der aber ta men te em tal sen ti do,
ado tou a al ter na ti va de nada fa zer para adi an tar a ad ju di ca ção das pre sas.

Achan do ser esse o caso, e re ce an do que as ten dên ci as por tu -
gue sas da nova ad mi nis tra ção vi es sem a en ten der com a res ti tu i ção das
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so mas tem po ra ri a men te pres ta das à Jun ta do Ma ra nhão – di ri gi a car ta
se guin te ao novo Mi nis tro da Ma ri nha, Fran cis co Vi le la Bar bo sa: – 

       (Re ser va da)  Rio de Ja ne i ro, 18 de no vem bro, 1823.

Exmo. Sr.

No meu ofi cio, nº 38, par ti ci pei ao an te ces sor de V. Exª a mi nha ten ção 
de aju dar a Jun ta Pro vi só ria do Ma ra nhão no pa ga men to das tro pas au xi li a res do Ce a rá 
e do Pi a uí, que achan do-se numa con di ção de nu dez e mi sé ria se ti nham tor na do cla -
mo ro sas por seus atra sa dos; e ago ra cum pre-me di zer a V. Exª que efe i tu an do aque la
ten ção, pus à dis po si ção da Jun ta os di nhe i ros apre en di dos no te sou ro por tu guês,
mon tan do em es pé cie e boas le tras a 62,560$243Rs., jun ta men te com dí vi das a re ce ber 
na quan tia de 147,316 $656 Rs., e tam bém de i xei na sua mão o ba lan ço que acha mos na 
al fân de ga por tu gue sa, su bin do a 54,167$877 Rs. To das es tas con tas te nho a hon ra de
trans mi tir a V. Exª para co nhe ci men to do Go ver no Impe ri al.

Além des tas avul ta da quan ti as, de i xei à dis po si ção da Jun ta mu i ta pro -
pri e da de mó vel per ten cen te a in di ví du os por tu gue ses na Eu ro pa, de ter mi nan do às
au to ri da des o da rem uma con ta das mes mas para in for ma ção do Go ver no Impe ri al.

Vos sa Exce lên cia co nhe ce rá que me de i xar no Ma ra nhão es tas quan -
ti as, e ou tra fa zen da to ma da ao ini mi go, em lu gar de con du zi-lo ao Rio de Ja ne i ro
para ser ad ju di ca da, não po día mos ser in flu í dos por ou tro mo ti vo além do zelo pe los 
in te res ses de S. M. Impe ri al de pelo bem do seu povo; vis to que por as sim obrar,
ha bi li ta mos o Go ver no Pro vi só rio a ocor rer às exi gên ci as do mo men to, a aqui e tar as 
tro pas do Ce a rá e do Pi a uí; ao mes mo tem po que com isso fi cou o ren di men to da
pro vín cia in te i ro e por an te ci par – po den do apli car-se aos fins que S. M. Impe ri al
or de ne. Tudo o que es pe ro to ma rá S. M. Impe ri al em gra ci o sa con si de ra ção, e man -
da rá dar aos ofi ci a is e ma ri nha gem a com pen sa ção que, em sua so be ra na jus ti ça, te -
nha por bem.

(Assi na do)  COCHRANE.

Por al guns dias não teve res pos ta esta car ta, mas a 24 re ce bi
uma vi si ta do mi nis tro da Ma ri nha, tra zen do-me o que pro fes sa va ser
um re ca do ver bal de Sua Ma jes ta de, que “ha via de fa zer quan to es ti ves -
se em seu po der por mim pes so al men te”. A ma ne i ra por que me foi tra -
zi da esta men sa gem le vou-me a in fe rir, que tais fa vo res pes so a is im pli -
ca vam o sa cri fi car eu da mi nha par te os di re i tos da es qua dra, fe chan do
os olhos à res ti tu i ção dos apre sa dos na vi os e pro pri e da de por tu gue ses
aos ami gos e ade ren tes do Mi nis té rio, para o fim de con ci li ar o par ti do
por tu guês. To man do, com tudo, o re ca do ao pé da le tra – dis se ao mi -
nis tro, “que Sua Ma jes ta de me ti nha já con fe ri do hon ras bas tan tes para
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os meus me re ci men tos – e que o ma i or fa vor pes so al que po dia fa -
zer-me era o ins tar pela pres tes ad ju di ca ção das pre sas, de sor te que os
ofi ci a is e ma ri nha gem pu des sem go zar a re com pen sa de cre ta da por au to ri -
da de mes mo do Impe ra dor”.

A po lí ti ca da fac ção por tu gue sa em po der, era – ago ra que a
es qua dra ti nha ex pul sa do a ar ma da e o exér ci to da mãe pá tria – con ci li ar 
os seus com pa tri o tas que fi ca vam, e as sim cri ar e man ter uma in fluên cia 
que re du zis se a au to ri da de im pe ri al às mais pe que nas di men sões pos sí -
ve is. O pri me i ro ob je to – se pu des sem ha ver-me re du zi do a aqui es cer –
era res ti tu ir a pro pri e da de por tu gue sa, to ma da por or dem im pe ri al, e
ago ra per ten cen do de di re i to aos to ma do res – su pon do-se po der ga nhar 
a mi nha con vi vên cia por ofer tas de en ri que ci men to pes so al! Ape nas
pre ci so di zer que a ofer ta fa lhou em seu pro pó si to.

Como a es qua dra não ti nha re ce bi do pa ga men to en quan to
pres ta va to dos seus ser vi ços, era mi nha obri ga ção ins tar por que se
aten des se a tal ob je to, e pa re ceu con cor dar-se nis so, de sig nan do-se o dia 
27 de no vem bro para o pa ga men to à gen te. Nes se dia ofe re ce ram-se-lhe 
três me ses de paga so men te, não obs tan te quan to se ti nha exe cu ta do. Tal mes -
qui nha pi tan ça re je i tou-se.

Por este tem po se re ce beu a ex tra or di ná ria no tí cia, de que em
Lis boa ha vi am tido lu gar fes tas e ge ra is lu mi ná ri as, em con se qüên cia da
des tru i ção da es qua dra bra si le i ra pela ar ma da por tu gue sa na Ba hia!
ha ven do, sem dú vi da, esta ver são sido trans mi ti da para Por tu gal de po is
do que se pas sou em 4 de maio. Bem sin gu lar men te, re go zi jos tão mal
fun da dos es ta vam pas san do-se em Lis boa quan do a ca pitâ nia ia dan do
caça à fro ta por tu gue sa atra vés do Equa dor! É di fí cil di zer como foi que 
o al mi ran te por tu guês pôde re con ci li ar esta pre ma tu ra van gló ria, com o
fato azi a go da sua che ga da ao Tejo, ha ven do per di do me ta de de suas
tro pas, e mais de me ta de do seu com bo io.

Em 2 de de zem bro che ga ram ofí ci os do Ca pi tão Gren fell no
Pará, di zen do que es ta va em pos se da fra ga ta por tu gue sa nova, à qual
se gun do as or dens ha via pos to o nome de Impe ra triz. Ti nha to ma do
ou tro vaso de guer ra, e vá ri os na vi os mer can tes; cum prin do as sim sua
di fí cil mis são de ma ne i ra que jus ti fi ca va a mi nha con fi an ça na sua ha bi li -
da de, e hou ve ra me re ci do os ma i o res agra de ci men tos do Go ver no, em
vez do tra ta men to que sub se qüen te men te ex pe ri men tou.
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A 19 de de zem bro, no me ou-me Sua Ma jes ta de mem bro do seu 
Con se lho Pri va do, a ma i or hon ra que po dia con ce der. Era cir cuns tân cia
sin gu lar que en quan to S. M. Impe ri al me con sul ta va so bre ma té ri as de im -
por tân cia, e pe las hon ras que me con fe ria ma ni fes ta va seu apre ço das mi -
nhas opi niões e ser vi ços, es ta vam seus mi nis tros an ti bra si le i ros pra ti can do 
co mi go e com a es qua dra toda a sor te de ve xa ção – mais es pe ci al men te
no ne gó cio das pre sas, a cuja con de na ção obs ti na da men te se opu nham.

Se ria fas ti di o so en trar nos de ta lhes da ve xa ção e dano ago ra
sis te ma ti za dos pela fac ção por tu gue sa na ad mi nis tra ção; isso não obs -
tan te, a fim de apre ci ar sub se qüen tes ocor rên ci as, é ne ces sá rio ad ver tir
bre ve men te a es ses pon tos. O sen ti men to pes so al con tra mim fa cil men -
te se ex pli ca va por mi nha ade rên cia ao Impe ra dor em opo si ção a con se -
lhos in te res sa dos, que ar ris ca vam a exis tên cia do Impé rio. Sua Ma jes ta de 
não po dia de sa ten der es tes con se lhos ou con tras tar o pre ju í zo in fli gi do
aos ofi ci a is e ma ri nha gem, pela con du ta do Tri bu nal de Almi ran ta do
para com a es qua dra; po lí ti ca em que se per se ve ra va com o ob je to de
ani qui lar a for ça na val, sem ou tro mo ti vo mais que o ter-se tor na do por
seus fe i tos odi o sa à fac ção por tu gue sa – cu jos ca be ças in du bi ta vel men te 
cal cu la vam, que se os ofi ci a is e tri pu la ções pu des sem fa zer-se aban do nar 
o ser vi ço à for ça de de ses pe ro, o des mem bra men to das pro vín ci as do
Nor te ain da se po de ria efe i tu ar pela de su nião.

Em 13 de de zem bro, es cre vi ao mi nis tro da Ma ri nha que,
como os na vi os de pre sas es ta vam sen do cada dia sa que a dos, era ne ces -
sá ria uma in ves ti ga ção ime di a ta – ha ven do sido, por or dem da ad mi nis -
tra ção, en tre gues à guar da do ins pe tor do ar se nal, ti ran do-lhes os ofi ci a is 
de ma ri nha que se ti nham pos to a to mar con ta de les. Foi pre so um ofi -
ci al por obe de cer às mi nhas or dens de per ma ne cer a bor do da sua pre sa 
até re ce ber eu res pos ta do mi nis tro da Ma ri nha. O na vio de que es ta va
en car re ga do (o Pom bi nho) foi ime di a ta men te de po is en tre gue a um re cla -
men te por tu guês, jun ta men te com todo seu con te ú do, to ma do pro mis -
cu a men te da al fân de ga no Ma ra nhão, nada do que per ten cia ao dito re -
cla man te.

Uma quan ti da de adi ci o nal de pre sas ti nha sido en vi a da pelo
Ca pi tão Tay lor, do Ni te rói, que per se gui ra os dis per sa dos na vi os do ini mi -
go até ao Tejo, e ali que i ma ra qua tro em bar ca ções de ba i xo da ar ti lha ria da 
nau de li nha D. João VI. Por isto o sen ten ci ou a co mis são de pre sas a seis
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me ses de pri são, e a per der em do bro o mon tan te do seu qui nhão nas
pre sas, para os do nos da fa zen da des tru í da; sen do as sim de ci di do pelo tri -
bu nal de pre sas qua se por tu guês que, o des tru ir a pro pri e da de ini mi ga em
ob ser vân cia das or dens de Sua Ma jes ta de, era cri me!

Che gan do o Ca pi tão Gren fell na fra ga ta Impe ra triz – to ma da
no Pará – tra zen do con si go uns qua ren ta mil du ros – res ga te por pre sas
ali to ma das, como se ti nha fe i to no Ma ra nhão – foi a dita Impe ra triz
abor da da na au sên cia dele e o di nhe i ro le va do para o Te sou ro, ape sar de 
ga ran ti do por Sua Ma jes ta de aos to ma do res. Foi de po is acu sa do o mes -
mo Ca pi tão Gren fell de obrar em opo si ção à Jun ta do Pará, qua ndo só
es ta va cum prin do as mi nhas ins tru ções. Foi por esta acu sa ção pos to em
pro ces so e ab sol vi do.

Em con se qüên cia des te e ou tros atos de ar bi tra ri e da de se me -
lhan te, re pre sen tei a Sua Ma jes ta de quan to se ca re cia de for mar al gum có -
di go ma rí ti mo de fi ni do, que pu ses se fim a tão ar bi trá ri os pro ce di men tos,
e pro pus a ado ção das leis na va is de Ingla ter ra como as mais ex pe ri men -
ta das e com ple tas. Apro van do Sua Ma jes ta de a su ges tão, de ter mi nou-me
trans mi tis se um me mo ri al so bre o as sun to ao Con se lho Pri va do, o que as -
sim foi fe i to.

Por es tas e se me lhan tes su ges tões a Sua Ma jes ta de, com vis tas 
de tor nar mais efi ci en te a ma ri nha, es ta va eu alar gan do a bre cha en tre
mim e o par ti do por tu guês na ad mi nis tra ção cujo ob je to era frus trar
qual quer ten ta ti va des sa na tu re za. Ha via-se pou co an tes des car re ga do
um gol pe na mi nha au to ri da de como co man dan te-em-che fe apres tan -
do-se para o mar a Ata lan ta sem mi nha in ter ven ção. E como eu ima gi -
nas se que po dia ser des ti na da para al gum ser vi ço se cre to, não fiz caso
da cir cuns tân cia, até que, em 27 de de zem bro, apa re ceu na Ga ze ta anún -
cio de que o seu des ti no era para ir blo que ar Mon te vi déu, ao mes mo
tem po que eu era men ci o na do na mes ma fo lha com o li mi ta do tí tu lo de
“Co man dan te das for ças na va is no por to do Rio de Ja ne i ro”. Assim,
fi ca va eu re du zi do por um tra ço de pena do mi nis tro ao lu gar de Almi -
ran te do Por to, a des pe i to das pa ten tes de S. M. Impe ri al.

Con ven ci do de ter-se isto fe i to sem a san ção ou mes mo co -
nhe ci men to do Impe ra dor, pro tes tei con tra a ex pe di ção da Ata lan ta, ex -
ce to por or dem mi nha, as sim como con tra a li mi ta ção in di ca da por meu 
novo tí tu lo – con trá ria ao ajus te por que eu ti nha en tra do no ser vi ço,
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qual duas ve zes ha via sido con fir ma do por Impe ri a is pa ten tes – de cla -
ran do ao mi nis tro da Ma ri nha que, não obs tan te o nin guém ha ver me -
nos am bi ci o so de man do do que eu era, não po dia con sen tir que um
ajus te tão so le ne men te fe i to as sim fos se vi o la do.

A re pre sen ta ção no to can te à Atalan ta teve o seu efe i to, e não
foi ex pe di da a dita em bar ca ção; mas – quan to à li mi ta ção do meu pos to
– ne nhu ma res pos ta se deu.

Che ga ram en tão de Per nam bu co no tí ci as de es tar um for te
par ti do ali tra tan do de es ta be le cer uma re pú bli ca, e to man do me di das
pre pa ra tó ri as para re cu sar-se ade rên cia ao Impé rio.

A ex pe di ção en vi a da pelo Mi nis té rio para com pri mir o le van -
ta men to em Per nam bu co foi um in sul to pre me di ta do a mim, por não
ser de sor te al gu ma con sul ta do na ma té ria; e o mo ti vo de man dar-se um 
ofi ci al sem ex pe riên cia, foi, sem dú vi da, o não de se jar o Mi nis té rio que a 
in sur re i ção se aba tes se. A este res pe i to a ex pe di ção pre en cheu os de se jos
dos que a man da ram, pois fa lhou. Ao vol tar ela re ce bi pes so al men te
or dens de Sua Ma jes ta de para que o Pe dro Pri me i ro, a Pi ran ga, o Ni te rói, e a
Ata lan ta fos sem ime di a ta men te equi pa dos para ser vi ço im por tan te. Fá cil 
era dar as sim or dens para equi par uma es qua dra, mas de po is do tra ta -
men to re ce bi do, não era tão fá cil o le var a cou sa a efe i to. Toda a ma ru ja
es tran ge i ra ti nha aban do na do em des gos to os na vi os, e me ter a bor do
por tu gue ses hou ve ra sido pior que inú til. Escre vi ao mi nis tro da Ma ri nha 
que a es qua dra não po dia ser tri pu la da a me nos que se res ta be le ces se a
con fi an ça en tre a ma ri nha gem, ten do-lhe os ver go nho sos pro ce di men tos
do tri bu nal de pre sas ti ra do a in cli na ção de tor nar a en trar no ser vi ço –, e
mes mo quan do o fi zes se não po dia eu res pon sa bi li zar-me por or dem e
dis ci pli na, ou pela se gu ran ça das em bar ca ções, sal vo se al gum de fi ni do ar -
ran jo se fi zes se quan to a pa ga men to e di nhe i ro de pre sas an tes de sa ir mos 
ao mar.

Em vis ta des tas re pre sen ta ções a Jun ta de Pre sas ado tou pro -
ce der aber ta men te hos til, ne gan do de todo o di re i to da es qua dra às pre -
sas to ma das no Ma ra nhão, ou à fa zen da ali apre en di da na al fân de ga, e
em bar ca da por mim a bor do do Pom bi nho e de ou tro na vio. O Pom bi nho,
como já dis se, foi de cla ra do pre sa ile gal e en tre ga do a seu dono por tu -
guês, jun ta men te com toda a fa zen da pú bli ca no mes mo con ti da, ain da
que a esta ele nem som bra ti ves se di re i to, pois que toda a car ga per ten -
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cia ori gi na ri a men te a ou tros, e ha via sido por mi nha or dem pos ta a bor -
do des te es pe ci al na vio para ser trans mi ti da ao Rio de Ja ne i ro. De ram-se 
mu i tas ou tras de ci sões se me lhan tes, fun da das na fal sa ale ga ção de que o 
Ma ra nhão for ma va pre vi a men te par te do Impé rio do Bra sil, e por con -
se qüên cia to das as to ma di as ali fe i tas eram nu las!

Re pre sen tei da mi nha par te, como à nos sa che ga da ao Ma ra -
nhão a ci da de e  a pro vín cia es ta vam, e ha vi am sem pre es ta do, na pos se
de Por tu gal – que os por tu gue ses ti nham pe las ca pi tu la ções or di ná ri as
da guer ra en tre ga do uma e ou tra in du bi ta vel men te a uma for ça ar ma da
bra si le i ra – e que, por um pré vio de cre to do Impe ra dor, não me nos que
pe los usos cos tu ma dos na guer ra, toda a pro pri e da de ini mi ga fi ca va per -
ten cen do ao to ma do res. A Jun ta de Pre sas não só de ci diu con tra a re -
pre sen ta ção mas con de nou-me a res ti tu ir to das as quan ti as re ce bi das em 
res ga te de fa zen das to ma das no Ma ra nhão. Em um caso de cla rou a Jun -
ta que eu me ti nha cons ti tu í do me re ce dor de pena cor po ral! e te ria, se ou -
sas se fazê-lo, for ça do a exe cu ção dis so, e a res ti tu i ção a que eu fora con -
de na do.

Como o rou bo da fa zen da apre sa da co me ça va a tor nar-se no -
tó rio, deu a Jun ta or dem para que ela se de sem bar cas se a fim de im pe dir 
as car gas de se da ni fi ca rem! mas, ao exe cu tar da or dem achou-se que toda
a por ção va li o sa ti nha já de sa pa re ci do! O como, é ver da de que não
po dia pro var-se; mas nin guém dele du vi da va. As em bar ca ções mes mas
fo ram des cu i da das a pon to que vi e ram a tor nar-se inú te is para seus ori -
gi ná ri os do nos, para o Go ver no, ou para os to ma do res.

Assim, des ta vas ta quan tia de fa zen da to ma da na cam pa nha nem 
um mil-réis se con sen tiu en tras se no bol so dos ofi ci a is e ma ri nha gem, e a es -
qua dra hou ve ra sido in te i ra men te de fra u da da de sua re com pen sa, se eu não 
ti ves se  re cu sa do en tre gar à Jun ta de Pre sas as quan ti as com pa ra ti va men te
in sig ni fi can tes re ce bi das em res ga te das to ma di as no Ma ra nhão; re ten do es -
tas a bor do da ca pi tâ nia em con se qüên cia da in jus ti fi cá vel con du ta que a
Jun ta de Pre sas es ta va pra ti can do. For mou-se, to da via, um pla no para se
apos sa rem de las por for ça, mas este foi cor res pon di do por me di das pró pri -
as para im pe dir que se re pe tis se a ten ta ti va.

De ter mi na da as sim a Jun ta de Pre sas a pri var to tal men te a es -
qua dra de seus emo lu men tos, pro ce deu a con de nar os na vi os de guer ra
to ma dos, como sen do di re i tos da Co roa, sem com pen sa ção de cas ta al gu ma, 
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não obs tan te que o de cre to im pe ri al já men ci o na do, de 11 de de zem bro, 
1822, dava to das as pre sas aos to ma do res. Pu bli cou en tão a Jun ta uma
or dem, para que os na vi os to ma dos den tro de cer ta dis tân cia da cos ta –
onde só  po dia um blo que io ser efe ti vo – não fos sem pre sas le ga is; sen -
do o efe i to dela que, es tan do a es qua dra para ir blo que ar Per nam bu co
não po dia ter oca sião de en con trar na vi os no mar lar go, e por tan to não
po dia fa zer pre sas al gu mas! Assim as em bar ca ções ini mi gas te ri am li cen ça
de pros se guir sem mo lés tia suas ocu pa ções re vo lu ci o ná ri as; sen do tal,
sem dú vi da, a in ten ção dos que ti nham for ma li za do a re so lu ção, como
quem de se ja va para seus pró pri os fins frus trar o blo que io.
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Ca pí tu lo VI

REPRESENTAÇÃO CONTRA A ORDEM DA JUNTA DE PRESAS – DECIDE O
IMPERADOR A QUESTÃO DAS PRESAS – RECUSAM SEUS MINISTROS
CONFORMAR-SE COM A DECISÃO – EMBARAÇOS POSTOS AO
EQUIPAMENTO – OS MEUS SERVIÇOS LIMITADOS À DURAÇÃO DA
GUERRA – MINHA REPRESENTAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE
CONTRATO – RECUSAM OS MINISTROS PAGAR À ESQUADRA COISA
ALGUMA – FAZ-SE-ME NOVO INSULTO – OFEREÇO DEMITIR-ME DO
COMANDO – EVADE-SE A MINHA DEMISSÃO – CARTA AO
PRIMEIRO-MINISTRO – CARTA AO MINISTRO DA MARINHA.

NO 1º DE JANEIRO, 1824, co mu ni quei ao mi nis tro da
Ma ri nha o con te ú do de um ofí cio re ce bi do do Ca pi tão Hay don em
Per nam bu co, onde me dava con ta de uma tra ma da par te do Go ver no
re vo lu ci o ná rio para apre en der a sua pes soa e to mar pos se do bri gue
im pe ri al de guer ra que ele co man da va; ha ven do-se ad vo ga do aber ta -
men te na Assem bléia em fa vor des ta úl ti ma in ten ção.

A 6, di ri gi ao mi nis tro da Ma ri nha a se guin te re pre sen ta ção
con tra a já men ci o na da or de nan ça da Mesa do Almi ran ta do, para que
em bar ca ções to ma das den tro de cer ta dis tân cia da cos ta não fos sem
pre sas do to ma dor; sen do tal or de na men to fe i to evi den te men te com
in ten ção re tros pec ti va, para nuli fi car aos pre sas que ti nham já sido
to ma das: – 



Como ou tras ve zes hei tra ta do de pre ve nir ma les para im pe dir que ocor -
ram, as sim no caso atu al jul go do meu de ver para com S. M. Impe ri al pôr a V. Exª,
como mi nis tro da Ma ri nha, de pre ven ção con tra o apo i ar qual quer me di da tal a res -
pe i to ou dos na vi os apre sa dos no blo que io da Ba hia, ou dos to ma dos nas pos ses sões
co lo ni a is, e de ba i xo dos for tes e ba te ri as do ini mi go – e tam bém no caso – se tal hou -
ves se – de na vi os to ma dos nas cos tas de Por tu gal.

É per fe i ta men te cla ro que es tes ca sos de apre sa men to são dis tin tos da que les 
em que es ta dos in de pen den tes dão pro te ção aos be li ge ran tes que se apro xi mam a cer ta
dis tân cia de suas cos tas ne u tras. Mas V. Exª deve per fe i ta men te sa ber que, se os na vi os
ini mi gos não têm de fi car pre sas – sen do to ma dos na ve gan do per to da cos ta, não po de -
rá dar-se blo que io efe ti vo, pois que não ha ve rá di re i to de en ten der com eles; além de que 
a mas sa da gen te em pre ga da num ser vi ço na val não se ex po rá cer ta men te a tra ba lho e
azar sem re mu ne ra ção de al gu ma sor te além de sua paga or di ná ria.

Se tal de cre to re al men te se ten ci o na, não há que es pe rar do ser vi ço na val
cou sa al gu ma de hon ra ou pro ve i to para o es ta do; e te nho opi nião fun da da em mais de 
trin ta anos de in ces san te ex pe riên cia da gen te do mar – que onde fal ta prê mio fal ta
es for ço ou zelo per ma nen te.

  (as si na do)      COCHRANE E MARANHÃO.

Em 10 de ja ne i ro, co mu ni quei ao Go ver no o con te ú do de
ou tro ofí cio do Ca pi tão Hay don em Per nam bu co, par ti ci pan do-me que
a nova Jun ta ali se ti nha apos sa do da em bar ca ção im pe ri al de guer ra
Inde pen dên cia ou Mor te, e re mo vi do o ofi ci al que a co man da va, ame a çan do 
ao mes mo tem po de tra tar o Ca pi tão Hay don como pi ra ta.

A re vol ta ha via-se tor na do sé ria, e Sua Ma jes ta de – an si o so
de apres sar o equi pa men to da es qua dra – man dou-me cha mar, em 12
de fe ve re i ro, 1824, para con sul tar co mi go so bre o as sun to. Ten do ex -
pos to a Sua Ma jes ta de a con du ta se gui da pela Jun ta de Pre sas, dis se ele 
tra ta ria de ver que se fi zes se jus ti ça da des pe i to da fac ção, e pe diu-me
for mas se uma ava li a ção ra zoá vel da fa zen da apre sa da na úl ti ma cam -
pa nha, ve ri fi can do, ao mes mo tem po,  se a ma ri nha gem es ta ria dis pos -
ta a ace i tar uma soma de ter mi na da em com pen sa ção de suas re cla ma -
ções? Per gun tan do a Sua Ma jes ta de que se gu ran ça po dia ha ver de que
a ad mi nis tra ção exe cu ta ria um se me lhan te ar ran jo, res pon deu que me
da ria a sua pró pria se gu ran ça, e man dan do-me sen tar ao pé de si, es -
cre veu de seu pró prio pu nho a se guin te pro pos ta – que con ser vo em meu
po der: –
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∗ “O Go ver no está pron to a pa gar à es qua dra o va lor das pre sas que fo rem, e que já te -
nham sido jul ga das más, es ta be le ci do esse va lor por ár bi tros de am bas as par tes con tra tan tes e pa gar aos
pro pri e tá ri os as per das, e da nos. Que no Nº des tas pre zas não en tre a fra ga ta Impe ra triz por ser con -
tra uma Lei ex pres sa; mas que o Go ver no como em re mu ne ra ção de seu apre sa men to dará ime di a ta men -
te nes te Te sou ro Pú bli co a quan tia de qua ren ta con tos de réis aos apre sa do res. Que es tas pre sas que já
fo ram jul ga das más po dem já ime di a ta men te ser pa gas. Que este ajus te se en ten de com as to ma das até
hoje 12 de fe ve re i ro∗ e que para que da qui em di an te se jul guem com mais pron ti dão as que se fo rem fa -
zen do o Go ver no quan to an tes vai tra tar de fa zer um re gu la men to Pro vi só rio que tire to dos os em pe ci -
lhos que há no Anti go.”

∗  1824.
(N. B. ao TRADUTOR: – Este do cu men to é co pi a do es cru pu lo sa men te do pró prio

au tó gra fo ori gi nal do Impe ra dor.)

Nada po dia ha ver mais cla ro que as es ti pu la ções aci ma da
pró pria le tra de Sua Ma jes ta de, para pa gar à es qua dra ime di a ta men te o
va lor das suas pre sas a des pe i to do Tri bu nal de Almi ran ta do de pa gar
40,000,000Rs pela Impe ra triz, e que mes mo o va lor das pre sas jul ga das
más ha via de ser pago, ava li an do as sim Sua Ma jes ta de jus ta men te a con -
du ta e mo ti vos do Tri bu nal de Almi ran ta do. Ne nhu ma des tas con di ções foi
ja ma is cum pri da!

No 1º de mar ço, me fez sa ber Sua Ma jes ta de, por via do seu
Mi nis tro Fran cis co Vi le la Bar bo sa, que ti nha des ti na do 40 con tos de réis 
em re com pen sa pela aqui si ção da fra ga ta Impe ra triz; di zen do, quan to às
ou tras pre sas fe i tas no Pará, que de vi am ser sen ten ci a das no tri bu nal, a
fim de po der o seu va lor ser pago pelo te sou ro pú bli co – to man do o
mes mo te sou ro so bre si o sa tis fa zer to das as per das e da nos das pre sas
jul ga das ile ga is; mas, quan to à mi nha as ser ção, de não ha ver en tre elas
pre sas ile ga is, que não po dia o Go ver no de ci dir por si a ques tão.

Que Sua Ma jes ta de deu a or dem para o pa ga men to dos
40,000$ de réis, como com pen sa ção pela Impe ra triz, não há dú vi da; mas
nem um shil lim de tal soma foi ja ma is pago pe los seus mi nis tros, e não obs tan te isso,
ain da há pou cos me ses o atu al Mi nis té rio bra si le i ro∗ car re gou con tra mim essa quan -
tia, como se ti ve ra sido re ce bi da e eu a não me tes se em con ta! É mu i to pos sí vel, que,
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na ig no rân cia dos pro ce de res co muns en tre os seus pre de ces so res de
1824, os pre sen tes mi nis tros do Bra sil ima gi nem que se cum pri ram as
or dens de Sua Ma jes ta de; mas, a ser as sim, os 40,000$ de réis nun ca
che ga ram a mim nem à es qua dra. Se ti ves sem che ga do, nada se ria mais
fá cil do que apre sen tar-se o meu re ci bo pela quan tia, o que os de sa fio
de fa zer.

Con si de ran do nos sas di fi cul da des ago ra em bom ca mi nho de
ser ar ran ja das, de boa von ta de em pre en di con ci li ar a ma ri nha gem, e ten -
do fe i to a ba i xa com pu ta ção de 650,000$ de réis – soma que era ape nas
um quar to do va lor da fa zen da apre sa da – dei par te ao mi nis tro da Ma -
ri nha do con sen ti men to da es qua dra em ge ral de ace i tar 600,000 du ros
(co i sa de £.120,000) em com pen sa ção de to dos seus di re i tos; con cor -
dan do, de ma is, em de sis tir de toda re cla ma ção con tra o Go ver no Impe -
ri al sen do ago ra paga me ta de da quan tia e dan do-nos tí tu lo pelo res to.

Não obs tan te a fa ci li da de des ta ma ne i ra de ar ran jar as cou sas, 
só con se gui da por mi nha in fluên cia pes so al para com a gen te, nem um
só mil-réis foi dis tri bu í do, sen do de li be ra da men te eva di dos pe los mi nis -
tros de Sua Ma jes ta de os im pe ri ais de se jos e pro mes sas. Pelo con trá rio,
quan to mais de ter mi na do es ta va Sua Ma jes ta de a fa zer à es qua dra jus ti -
ça tan to mais a fac ção por tu gue sa no Mi nis té rio es ta va re sol vi da a frus -
trar as in ten ções im pe ri ais – não obs tan te que, em ra zão dos pro ce di -
men tos re vo lu ci o ná ri os no Nor te, se tra ta va da in te gri da de do Impé rio.
Pos so ain da ir mais lon ge e di zer com gran de ver da de, que ao pas so que 
Sua Ma jes ta de es ta va mui an si o so por nos sa pron ta par ti da, a fim de su -
pri mir a re vol ta em Per nam bu co, os seus mi nis tros es ta vam, de dia em
dia, di ri gin do-me car tas so bre os mais in sig ni fi can tes ob je tos, com o fim 
cla ro de re tar dar a es qua dra por fri vo li da des ofi ci a is, para que a ne ces si -
da de de res pon der-lhes me im pe dis se de aten der ao cum pri men to da
von ta de im pe ri al.  A me lhor pro va dis to é o fato que se mos tra rá no de -
cur so des te ca pí tu lo, a sa ber – que ape sar de en con trar-se a pro vín cia de 
Per nam bu co em ple na re vol ta, a ad mi nis tra ção achou me i os de de mo rar 
a es qua dra por seis me ses pos te ri or men te aos aco nte ci men tos que aca ba -
mos de nar rar.

Em 24 de fe ve re i ro me foi trans mi ti da pelo mi nis tro da Ma ri -
nha a se guin te ex tra or di ná ria  por ta ria : –
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∗Qu e ren do dar mais um tes te mu nho do gran de apre ço, em que te nho o
Mar quês do Ma ra nhão, Pri me i ro Almi ran te da Arma da Na ci o nal e Impe ri al, pe los dis -
tin tos ser vi ços que tem pres ta do e es pe ro con ti nue a pres tar con tra os ini mi gos da
Inde pen dên cia do Bra sil: Hei por bem no meá-lo Co man dan te-em-Che fe de to das as
For ças Na va is des te Impé rio, du ran te a guer ra atu al. O Con se lho Su pre mo Mi li tar o
te nha as sim en ten di do, e faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em vin te três de feve -
re i ro de mil oi to cen tos e vin te qua tro, ter ce i ro da Inde pen dên cia e do Impé rio. – Com
a Ru bri ca de Sua  Ma jes ta de Impe ri al.

FRANCISCO VILELA BARBOSA.

Se cre ta ria de Esta do,
em 27 de fe ve re i ro de1824.

MANUEL ANASTÁCIO XAVIER DE BRITO,

Que ser ve de Ofi ci al Ma i or.

A au dá cia des ta por ta ria des co nhe cen do as es ti pu la ções de Sua 
Ma jes ta de e de seus úl ti mos mi nis tros con sig na das na mi nha pa ten te, as -
sim tor nan do-as ír ri tas e nu las sem con sen ti men to meu – só ti nha pa ra -
le lo em sua hi po cri sia. “Qu e ren do dar mais um tes te mu nho do gran de
apre ço” em que eu era tido, &c. – os mi nis tros de Sua Ma jes ta de eram
ser vi dos anu lar a mi nha pa ten te para po de rem des car tar-se de mim no
ins tan te que lhes pa re ces se!

O do cu men to que me foi trans mi ti do não ti nha a ru bri ca do
Impe ra dor, bem que fal sa men te se dis ses se que sim. Se o le i tor qui ser
to mar o tra ba lho de com pa rá-lo com as mi nhas duas pa ten tes, con cor -
da rá co mi go na in fe rên cia de que fora es cri to por Bar bo sa sem co nhe ci -
men to ou con sen ti men to do Impe ra dor, com o ob je to de pôr fim ao
meu co man do – não obs tan te as pa ten tes im pe ri ais, como fica evi den te
na ex pres são “du ran te a pre sen te guer ra”, es tan do a guer ra já fin da pela ex -
pul são da fro ta e do exér ci to por tu gue ses.

Não se per deu tem po em re cla mar con tra este in si di o so de -
cre to. De po is de ha ver mos tra do ao mi nis tro da Ma ri nha os ajus tes que
ti nham sido fe i tos co mi go pe los úl ti mos mi nis tros, e ra ti fi ca dos pela
as si na tu ra do pu nho im pe ri al, es cre vi a Sua Exce lên cia nos ter mos se -
guin tes: –
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O re cen te de cre to in se ri do na Ga ze ta de 28 de fe ve re i ro, em vez de acres -
cen tar à mi nha po si ção e au to ri da de ofi ci al – como pro fes sa fa zer – efe ti va men te a cir -
cuns cre ve, pois que não ha via li mi ta ção de tem po no ofe re ci men to que ace i tei de Sua Ma -
jes ta de Impe ri al. Mas por este de cre to, a mi nha gra du a ção e au to ri da de ofi ci al são li mi -
ta das à du ra ção da pre sen te guer ra. Ora, se eu pu des se crer que a idéia des ta li mi ta ção
vi e ra de Sua Ma jes ta de Impe ri al mes mo, res pe i to sa men te e em si lên cio aqui es ce ria;
mas es tan do con ven ci do – pela gra ci o sa ma ne i ra de que ele teve a bem pro ce der para
co mi go em to das as oca siões – que não saiu dele, só pos so con si de rá-lo anún cio de
opi nião pre va le cen te nos con se lhos do Go ver no, de que se pode pas sar mu i to bem
sem mim e sem os meus ser vi ços des de que seja de ci di da a in de pen dên cia do Bra sil ou 
res ta be le ci da a paz.

Como de nin guém se pode es pe rar que de di que os ser vi ços da sua pro fis -
são a um país es tran ge i ro, sem ter a pers pec ti va de al gu ma re com pen sa mais du rá vel
do que pa re ce in di ca da na li mi ta ção qual o  do cu men to em ques tão a  ex pri me,
leva-me isso na tu ral men te a per gun tar: se aca so é ten ção dos con se lhe i ros de Sua Ma jes -
ta de, que, ter mi na da a pre sen te guer ra, o meu sol do te nha de ces sar com a mi nha au to ri da de? ou  
se aca so te nho de re ce ber al gu ma re com pen sa per ma nen te de ser vi ços, cu jas con se qüên ci as  
se rão per ma nen tes para o Bra sil? Por quan to – se não há que re ce ber per ma nen te re com -
pen sa de ser vi ços pú bli cos – por mais im por tan tes e du rá ve is que se jam ser vi ços tais
em seus efe i tos – é de ver para co mi go e para com a mi nha fa mí lia o con si de rar se aca -
so será jus to con ti nu ar eu de di can do o meu tem po a ser vi ço de que tão pou co be -
ne fí cio há que es pe rar no fu tu ro; con si de ra ção para mim tan to mais in te res san te, em
ra zão das re pe ti das so li ci ta ções do Go ver no chi li a no para eu vol ver a re as su mir a
mi nha po si ção e co man do na que le es ta do.

Por as sim fa lar me con si de ra rá V. Exª como ho mem de pro pen são mer ce -
ná ria; mas eu não re ce bi do Bra sil re com pen sa al gu ma qual quer,  além  das hon ras con fe ri -
das por S. M. Impe ri al. Se V. Exª qui ser ler os pa péis que esta acom pa nham, en con tra rá
com quan do de i xei o Chi le, ti nha de sem bol sa do de meu pró prio di nhe i ro 66,000 du ros,
para im pe dir que a es qua dra chi li a na mor res se de fome, soma que, em con se qüên cia
de eu de i xar aque le país e ace i tar as ofer tas de S. M. Impe ri al, me não foi em bol sa da.
Esta quan tia ajus ta ram Sua Ma jes ta de e os seus mi nis tros em bol sar-me ace i tan do
eu o co man do, po rém re cu sei pro cu rar em bol sar-me à cus ta do Bra sil, “a não ser que
eu pres tas se ma i o res ser vi ços ao Impé rio do que ti nha pres ta do a Chi le; mas no caso
de pres tar ser vi ços tais ao Bra sil, e de con ti nu ar o Chi le a re cu sar pa gar-me, en tão – e
só em tal caso – es pe ra va ser in de ni za do”. A esta es ti pu la ção os úl ti mos mi nis tros
de ram seu as sen ti men to.
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Não é pro va de in cli na ção ava ren ta o ha ver eu logo aqui es ci do à pro pos ta
S. M. Impe ri al de pa gar so men te 40.000 du ros pela Impe ra triz, o que não faz um ter ço
do seu va lor, para se di vi dir pe los to ma do res.

                                                COCHRANE E MARANHÃO.

Hou ve ra po di do acres cen tar que a es qua dra não ti nha re ce bi do
emo lu men to de cas ta al gu ma, não  obs tan te as es pon tâ ne as es ti pu la ções de
S. M. Impe ri al pro me ten do pa gar tudo, não ha ven do até si nal de en tre -
ga rem-se-lhe os 40,000 du ros con ce di dos S. M. Impe ri al pela fra ga ta
que se to mou no Pará. Pelo con trá rio, ti nha eu sido con de na do a per -
das e da nos em gran de soma por ha ver to ma do na vi os por tu gue ses em 
ob ser vân cia das or dens de Sua Ma jes ta de; de ma ne i ra que, se o Tri bu nal 
do Almi ran ta do se hou ves se acha do com for ças de com pe lir ao pa ga -
men to des tas con de na ções, eu fi ca ria não  só sem paga mas mul ta do
em mui lar ga quan tia, como prê mio de ter ace i ta do o co man do da
ma ri nha bra si le i ra!

Lon ge de se rem pa gos, se gun do as or dens im pe ri a is, os
40,000 du ros ar bi tra dos por S. M. Impe ri al pela pre sa da fra ga ta Impe ra -
triz, re ce bi do mi nis tro da Ma ri nha uma car ta, da ta da em 27 de fe ve re i ro,
im pli can do que a men ci o na da soma – um-ter ço do que va lia a em bar ca -
ção – se ria con si de ra da, quan do se pa gas se, como a só re com pen sa da es -
qua dra. Esta vi o la ção do ajus te de Sua Ma jes ta de foi pron ta men te re -
pu di a da, e uma car ta ex pla na tó ria do mi nis tro da Ma ri nha – qua se tão
am bí gua como a por ta ria – me as se gu rou de que eu ti nha mal-en ten di do 
a sua in ten ção; o que, to da via, as sim não era, pois os 40,000 du ros
nun ca fo ram pa gos.

A 19 de mar ço, foi-me fe i ta por Se ve ri a no da Cos ta, ago ra
pri me i ro-mi nis tro, uma des fe i ta di re ta, avi san do-me de com pa re cer na
ca pe la im pe ri al para as sis tir à ce ri mô nia do ju ra men to à  Cons ti tu i ção,
mas di zen do-me dis tin ta men te que se me não per mi ti ria o ju rar; sen do,
sem dú vi da, a ra zão, que, por uma cláu su la da mes ma  Cons ti tu i ção, os
ofi ci a is mi li ta res que a ju ras sem, não po di am ser de mi ti dos sem pro ces so,
e sen ten ça de um con se lho de guer ra; de sor te que o não me per mi ti rem 
ju rar – em  co ne xão com a por ta ria de Bar bo sa li mi tan do o meu co man do
à du ra ção da guer ra – in di re ta men te dava po der à Admi nis tra ção para
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de mi tir-me a seu al ve drio, a toda a hora que jul gas se con ve ni en te
fazê-lo. Que tal de se jo ha via de so bre vir logo que a oca sião se apre sen -
tas se, era cou sa cer ta, nem hou ve ra eu es pe ra do pela ex pres são dele, a
não ser por uma res pe i to sa afe i ção a Sua Ma jes ta de, e pela ex pec ta ção
de ob ter jus ti ça para a es qua dra, que con ta va co mi go para pro cu rar se
lhe sa tis fi zes se o que lhe era de vi do.

O ha ver ace i ta do con vi te pú bli co des ta na tu re za, em cir cuns -
tân ci as tão in sul tan tes, era inad mis sí vel. Fui por tan to fa zer com pa nhia a
Lady Coch ra ne à ilha do Go ver na dor, e man dei uma des cul pa ao mi nis -
tro ex pri min do o meu sen ti men to de que cir cuns tân ci as ine vi tá ve is me
im pe dis sem o par ti ci par na hon ra d’aquela au gus ta ce ri mô nia.

Em con se qüên cia da in sul tan te con du ta da Admi nis tra ção, e
da im pos si bi li da de de ob ter com pen sa ção para a es qua dra, não obs tan te 
as or dens de Sua Ma jes ta de para esse efe i to,  de ter mi nei-me a de i xar um 
ser vi ço onde a au to ri da de do Mi nis té rio ad ver so era su pe ri or à do So be -
ra no. Con se guin te men te, di ri gi, em 20 de mar ço, ao mi nis tro da Ma ri nha 
uma car ta, da qual eis aqui um ex tra to: –

Se eu pen sas se que os pro ce di men tos ha vi dos para co mi go eram di ta dos 
por Sua Ma jes ta de  Impe ri al, ser-me-ia im pos sí vel fi car uma hora mais no seu ser vi -
ço, e jul ga ria de ver meu de por a seus pés a mi nha pa ten te, no pri me i ro mo men to
pos sí vel. Se não te nho fe i to isso – de po is do tra ta men to que, em co mum com a ma -
ri nha, te nho ex pri men ta do – há sido so men te pelo an si o so de se jo de pro mo ver os
ver da de i ros in te res ses de Sua Ma jes ta de. Na ver da de, lu tar con tra pre o cu pa ções, e ao 
mes mo tem po con tra os que se acham em po der, ten do pre di le ções em dis cor dân cia
com os in te res ses de Sua Ma jes ta de, com a tran qüi li da de e in de pen dên cia do Bra sil, é 
ta re fa para que não te nho for ças. Estou, por tan to, per fe i ta men te dis pos to a re sig nar
o lu gar que ocu po, em pre fe rên cia a con ten der com di fi cul da des que me pa re cem in -
su pe rá ve is. Só te nho a acres cen tar, que me dará ex tre ma sa tis fa ção en con trar que
Vos sa Exce lên cia pode for mar ma ri nha efe ti va dos ma te ri a is que cons ti tu em a fá bri -
ca da an ti ga ma ri nha de Por tu gal – ou qual quer ma ri nha bra si le i ra mes mo, sem co -
me çar por sis te ma to tal men te opos to ao que se tem se gui do des de a mi nha vol ta a
este por to.

                                COCHRANE E MARANHÃO.
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Esta ofer ta de re sig nar teve em res pos ta o as se gu rar-se-me
que eu ti nha in ter pre ta do mal tan to os atos como as in ten ções da Admi -
nis tra ção, com a ex pres são de es pe ran ça que eu não aban do na ria o Bra -
sil pelo qual tan to ha via fe i to. O fato po rém era re al men te que, ape sar
de es tar a Admi nis tra ção fa zen do por de mo rar a ex pe di ção para su pri -
mir a re vol ta no Nor te, os mi nis tros es ta vam re ce o sos de seus re sul ta -
dos, te men do que se es ta be le ces se um Go ver no re pu bli ca no, como com
efe i to era imi nen te. Foi só pela con vic ção de não po de rem ob vi ar a tal
acon te ci men to por ou tro modo se não ser vin do-se de mim – que de i xou 
de ser ace i ta a mi nha de mis são.

Re sol vi do a pros se guir no an da men to que ago ra ti nha en ce ta -
do, di ri gi a se guin te car ta ao pri me i ro-mi nis tro: –

Rio de Ja ne i ro, 30 de mar ço, 1824.

Exmo. Sr.
O úl ti mo Pri me i ro-Mi nis tro, José Bo ni fá cio d’Andrada e  Sil va, ser viu-se

ex pri mir o de se jo de que eu co mu ni cas se di re ta men te com ele em to das as di fi cul da des 
ex tra or di ná ri as que dis ses sem res pe i to ao ser vi ço na val. Se não te nho re cor ri do a V.
Exª an tes da pre sen te con jun ção, não há sido por dú vi da al gu ma que te nha da sua
pron ti dão em con ce der-me li cen ça igual, mas por se rem os ma les de que ti nha a que i -
xar-me tão pal pá ve is, que en ten di se ria o re mé dio ne ces sa ri a men te apli ca do no cur so
or di ná rio das cou sas. Mas ago ra ven do ado tar sis te ma que mu i to bre ve deve re du zir o
ser vi ço na val de S. M. Impe ri al à  úl ti ma in sig ni fi cân cia e per di ção, não pos so por mais 
tem po abs ter-me de ins tar com  V. Exª como mi nis tro de Esta do dos Ne gó ci os Inte ri o -
res, do Impé rio para que in ter ve nha an tes que seja de ma si a do tar de.

[Aqui se gui am-se que i xas do mi se rá vel es ta do da es qua dra – sua fal ta de
con ser tos – o de i xar de se lhe pa gar – a pri são ile gal de ofi ci a is du ran te me ses sem
pro ces so e por mo ti vos in sus ten tá ve is, &c. &c.]

Pe las pro mes sas do ano pas sa do, que se pa ga ria pon tu al men te, e se da ri am 
ou tras re com pen sas, fo ram in du zi dos ofi ci a is es tran ge i ros e ma ri nha gem a en trar no
ser vi ço – acre di tan do na boa fé do Go ver no. O re sul ta do – no cur to pe río do que tem
de cor ri do – há sido a ex pul são com ple ta das for ças ini mi gas, na va is e mi li ta res; to das
as qua is hou ve ram es ta do ain da em ar mas con tra a in de pen dên cia do Bra sil, a não ser
pelo au xí lio dos ofi ci a is e ma ri nha gem es tran ge i ros.
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No de cur so des ses im por tan tes ser vi ços, fi ze ram-se vá ri as pre sas e se man da -
ram ao Rio de Ja ne i ro a fim de se rem ad ju di ca das, sob a au to ri da de das or dens de S. M.
Impe ri al para se fa zer a guer ra aos vas sa los e fa zen da de Por tu gal. As pre sas fe i tas em
pros se gui men to da guer ra de vi am – se gun do os ajus tes em vir tu de dos qua is pro ce de ra a
ex pe di ção – ser a re com pen sa dos to ma do res em tro co dos be ne fí ci os que o Impé rio lu -
cra va com os es for ços de les.

Jul gue pois V. Exª do pas mo dos ofi ci a is e ma ri nha gem achan do, no seu re -
gres so a este por to oito me ses de po is, que o Tri bu nal do Almi ran ta do (com pos to prin ci -
pal men te de por tu gue ses na ti vos) pre ten dia não sa ber se a na ção es ta va em  guer ra ou em
paz! Com este pre tex to evi ta ram a ad ju di ca ção das pre sas – pu se ram toda es pé cie de tro -
pe ços no ca mi nho aos apre sa do res – dan do sen ten ças a um tem po con trá ri as à lei, ao sen -
so co mum e à jus ti ça.

Gran des quan ti da des de fa zen da nas em bar ca ções to ma das têm-se de te ri o -
ra do ou per di do in te i ra men te pelo lap so de tem po – ou tras gran des quan ti da des hão
sido rou ba das – no en tan to que pela au to ri da de ar bi trá ria de um au di tor, car re ga ções
in te i ras hão sido en tre gues, sem pro ces so, a pre ten di dos do nos, e sem a de cên cia ao
me nos de uma co mu ni ca ção aos apre sa do res ou seus agen tes. Em uma pa la vra, nada
se há fe i to em cum pri men to das gra ci o sas de ter mi na ções de Sua Ma jes ta de, da das em
12 do pró xi mo pas sa do mês, para que os ne gó ci os das pre sas fos sem logo ajus ta dos.

É cer ta men te cou sa dura para os se nho res por tu gue ses no Tri bu nal do
Almi ran ta do, o ver-se obri ga dos a con de nar fa zen da que per ten cia a seus com pa tri o -
tas, ami gos, e pa ren tes; mas vis to que to ma ram so bre si os de ve res do lu gar, não se
lhes de via per mi tir  o con tra ba lan çar por sen ti men tos par ti cu la res o seu de ver pú bli co
– nem o atra ir so bre o Go ver no aque le ca rá ter de má fé, que tem sido tão de son ro so, e 
ao mes mo tem po tão pre ju di ci al, a to dos os go ver nos até aqui es ta be le ci dos na Amé ri ca
do Sul.

Nem mes mo o pa ga men to de sa lá ri os foi fe i to ao Pe dro Pri me i ro se não três
me ses de po is da sua vol ta – quan do a ma ri nha gem – ir ri ta da pela fal ta do que se lhe
de via – ti nha qua se toda aban do na do a nau; e se as tri pu la ções do Ni te rói e da Ca ro li na
de i xa ram de se guir tal exem plo ao vol ta rem ao por to, de veu-se in te i ra men te à mi nha
per se ve ran ça em pro cu rar-lhes an tes que che gas se essa tar dia jus ti ça.

Era má xi ma do Impe ra dor Na po leão, que, “não ha via acon te ci men tos in -
sig ni fi can tes no to can te às na ções e aos so be ra nos, sen do seus des ti nos con tro la dos
por cir cuns tân ci as as mais in con si de rá ve is”, ain da que cir cuns tân ci as que têm o efe i to
de ca u sar o aban do no da ma ri nha im pe ri al, não de vi am – num pon to de vis ta na ci o nal
– ser olha dos como in con si de rá ve is; mas ou isto seja de im por tân cia ou não, as con se -
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qüên ci as de tal aban do no por ho mens que tão fi el men te cum pri ram seu de ver, es ta rá
de lon ge de fa zer bem àque les mío pes e vãos in di ví du os que ima gi nam ser o em pre go
de ofi ci a is es tran ge i ros obs tá cu lo a seu pró prio adi an ta men to. Se os ofi ci a is es tran ge i -
ros atu a is são obri ga dos a aban do nar os seus pos tos te rão de dar ex pli ca ção de sua
con du ta, e a in dig na ção pú bli ca ca i rá ine vi ta vel men te so bre as ca be ças ir re fle ti das dos
pre o cu pa dos ou ego ís ti cos au to res de tão im po lí ti ca in jus ti ça.

Te nho ou vi do ale gar, como ra zão da de mo ra no con de nar das pre sas, que
o Go ver no – em caso de tra ta do de paz – po de rá ter que res ti tu ir o va lor aos do nos
ori gi ná ri os. Mas, Se nhor, per gun ta rei a tão mi se rá ve is es ta dis tas, qual se ria a si tu a ção
do Bra sil, se ofi ci ais e gen te do mar es tran ge i ra ti ves sem re cu sa do en trar no ser vi ço –
como hou ve ra su ce di do, a não se ter pro me ti do di nhe i ro de pre sas? Em tal caso é ver -
da de que os na vi os em ques tão nun ca se hou ve ram to ma do – mas é igual men te ver da -
de que as tro pas ini mi gas não te ri am sido obri ga das por fome a eva cu ar a Ba hia, nem a 
sua es qua dra se hou ve ra in ti mi da do a pon to de de i xar es tas pra i as. A guer ra mi li tar as -
so la ria ain da o in te ri or, e a fro ta hos til es ti ve ra ago ra ocu pa da em blo que ar o pró prio
Rio de Ja ne i ro. Não se ria mu i to me lhor que o Go ver no ti ves se de pa gar o va lor des tas
pre sas mes mo em do bro – do que o te rem de i xa do ca la mi da des tais de evi tar-se?

Mas como pode di zer-se que o Go ver no se ria obri ga do a res ti tu ir ao ini -
mi go pre sas to ma das le gal men te na guer ra? É pos sí vel que os ven ce do res te nham de
ser obri ga dos a ter mos hu mi lhan tes pe los ven ci dos? Não por cer to – a me nos que in -
sa na men te se jam sa cri fi ca dos os me i os por que a vi tó ria se al can çou, per mi tin do que a
es qua dra se ar ru í ne e apo dre ça. Os re sul ta dos ob ti dos não po di am con se guir-se por
ne nhuns ou tros me i os fora os ado ta dos pela sa be do ria de S. M. Impe ri al. É por ven tu ra 
jus ti fi cá vel  pois, o de i xar que ajus tes pro du to res de re sul ta dos tais se jam eva di dos e
ti dos em nada? Cou sa ain da mais mons tru o sa – pas sa ram-se or dens, tan to do au di tor
da Ma ri nha como do Tri bu nal do Almi ran ta do, para pu nir os apre sa do res por te rem
fe i to seu de ver por meio de cas ti gos e pe na li da des es car men tá-los de cum pri-lo para
o fu tu ro.

É mes mo cou sa mais in jus ta e in con se qüen te, que não obs tan te ha ve rem os 
úl ti mos mi nis tros de Sua Ma jes ta de anun ci a do que em bar ca ções de guer ra se ri am pre sas
dos to ma do res, ago ra são elas de cla ra das pro pri e da de do es ta do! Jul gam es sas pes so as de 
es pí ri to apou ca do que pro mo ve ram tal de ter mi na ção ser isto uma eco no mia para o país? 
ou es pe ram elas que ma ri nha gem – es pe ci al men te es tran ge i ra – há de com ba ter de co ra -
ção tais ter mos? O po der que a ma ri nha bri tâ ni ca tem ad qui ri do pro ce de da sa be do ria
do Go ver no em tor nar os in te res ses dos ofi ci a is e da gen te idên ti cos com os in te res ses
do es ta do, dan do gra ti fi ca ções e prê mi os mes mo em adi ção ao ple no va lor das pre sas; ao

Nar ra ti va de ser vi ços 133



pas so que a in sig ni fi cân cia e a ine fi ciên cia das ma ri nhas de go ver nos que ado tam prin cí -
pi os opos tos, su fi ci en te men te in di cam se sim ou não li be ra li da de tal, ou a fal ta dela, são
de me lhor po lí ti ca em ne gó ci os ma rí ti mos.

Dito isto no que toca a ne gó ci os pú bli cos, im por tu na rei ago ra mui bre ve -
men te a V. Exª no to can te a mim pró prio, di zen do, que em tudo quan to não de pen de
do exer cí cio li vre e de sem ba ra ça do das fun ções im pe ri a is – ne nhum res pe i to se mos -
trou pe las es ti pu la ções es cri tas que co mi go se ajus ta ram ao ace i tar o co man do da ma ri -
nha bra si le i ra, e que des de que vol tei de li ber tar as pro vín ci as do Nor te e uni-las ao
Impé rio, to das as pro mes sas – es cri tas e ver ba is – hão sido eva di das ou ti das em nada,
fa tos que es tou pron to a pro var sem pos si bi li da de de con tra di ção.

Não sou de na tu ral sus pe i ta dor, nem du vi dei ja ma is de pro mes sas e pro -
fis sões de ami za de até pas sa dos três anos de mi nha co ne xão com o Chi le – quan do,
ten do var ri do o Pa cí fi co de todo na vio de guer ra per ten cen te ao ini mi go, os mi nis tros
chi li a nos ima gi na ram que po di am dis pen sar os meus ser vi ços. Não ti ve ram, é ver da de,
a can du ra por mim ex pe ri men ta da aqui, pois, ha ven do-me no me a do para o co man do
sem li mi ta ção de tem po, não res trin gi ram pu bli ca men te a du ra ção de tal co man do ao pri me i ro
mo men to em  que pu des sem pas sar sem mim. Seu pla no era – en quan to aber ta men te pro fes sa -
vam be ne vo lên cia e gra ti dão – tra tar por ar ti fí ci os se cre tos de tor nar-me odi o so ao pú -
bli co, e trans fe rir para mim a res pon sa bi li da de que eles pró pri os in cor ri am con du zin do 
à ru í na a ma ri nha, e fa zen do que os ma ri nhe i ros a aban do nas sem, pri van do-os do pa -
ga men to e até das pro vi sões ne ces sá ri as para a sua sub sis tên cia. Qu an to ao mais, as
mi nhas re pre sen ta ções con tra se me lhan te con du ta eram tra ta das no Chi le pre ci sa men te
como as mi nhas ins tân ci as hão sido tra ta das aqui. Ca u sas igua is pro du zi ram sem pre os 
mes mos efe i tos; po rém, como não ha via no es ta do chi li a no par ti do hos til ou es pa nhol, 
qua tro anos pas sa ram pri me i ro que pu des sem com ple tar-se os da nos que, gra ças às
ma qui na ções da fac ção por tu gue sa, aqui hão sido efe i tu a dos no cur to es pa ço de qua -
tro me ses.

As ver da des são mu i tas ve zes de sa gra dá ve is àque les que não es tão ha bi tu -
a dos a ouvi-las, e do bra da men te ofen si vas de po is de lon ga ex pe riên cia das ho me na -
gens de obe diên cia e sub ser viên cia ce gas. Eu, po rém, te nho sem pre en ten di do ser de -
ver meu para com o Go ver no que hei ser vi do, não me abs ter de ex pres sar ver da des
por te mor qual quer de ofen der,  por que te nho es ta do sem pre con ven ci do que o fa lar a 
ver da de é não so men te o modo mais hon ra do de pro ce der, mas que ra ras ve zes de i xa
de che gar o tem po em que os ad ver ti dos de se guir li nha de con du ta er ra da sin tam
agra de ci men to pelo ho mem que – com ris co in cô mo do pes so al e mes mo de cas ti go –
ou sou ad ver ti-los do pe ri go que cor ri am.
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Na Ingla ter ra – onde amon to a ram so bre mim des fe i tas por me opor a um
voto mi nis te ri al de agra de ci men tos a um ofi ci al que os não me re cia –  o povo ime di a ta men te viu a 
jus te za de mi nha con du ta, e o Go ver no há vir tu al men te ad mi ti do de po is a jus ti ça da
mes ma. No Chi le, os mi nis tros que me abor re ci am, por que sa bi am ser eu co nhe ce dor
de seus atos en ga no sos e de so nes tos, fo ram su ce di dos por ou tros que me hão so li ci ta -
do o vol tar. E o dig no e ex ce len te Di re tor Su pre mo (O’Higgins, a quem os mi nis tros,
por sua mal da de e lou cu ra, ar ru i na ram) achou afi nal, e re co nhe ceu – mas de ma si a do
tar de para aten der aos meus avi sos – que eu ti nha pro ce di do para com ele, em to dos
os ca sos, com hon ra e fi de li da de.

O erro e sor te da ex ce len te e emi nen te pes soa que aca bo de no me ar – são 
para mim uma pro va de quan to é lou ca e pe ri go sa a per su a são de po de rem mi nis tros

que por vi o la ção de fé e más ações per de ram a con fi an ça do pú bli co, ser man ti dos pela 
for ça mi li tar con tra a opi nião pú bli ca, es pe ci al men te em go ver nos re cen te men te cons -
ti tu í dos. O povo res pe i ta va o seu Di re tor Su pre mo; mas quan do este cha mou as tro pas 
a sus ten tar seus maus mi nis tros, caiu com eles. Se hou ves se ado ta do a po lí ti ca de

Crom well, e en tre ga do à jus ti ça os que me re ci am cas ti go, ter-se-ia sal va do a si.

Per mi ta-me di zer, em con clu são, que os mi nis tros de S. M. Impe ri al es tão
iden ti fi ca dos com o Tri bu nal de Almi ran ta do, e com os ofi ci a is que con ser vam nas di -
fe ren tes re par ti ções. Te nham cu i da do – re pi to – que a in fluên cia das mes mas ca u sas
não ve nha a pro du zir igua is efe i tos; por que se a con du ta des tes in di ví du os for ca u sa de 
ser o ser vi ço na val aban do na do, e por aí –  como con se qüên cia ne ces sá ria – oca si o na -
rem gran des de sas tres ao Impé rio, es tou con ven ci do que, em bre ve es pa ço, to das as
tro pas no Rio de Ja ne i ro não se rão ca pa zes de re pri mir a tem pes ta de que se le van ta rá
con tra os fac ci o sos por tu gue ses.

É mi nha ar den te es pe ran ça – que S. M. Impe ri al, ade rin do glo ri o sa men te
à ca u sa da in de pen dên cia e do Bra sil, há de sal var e unir a  mais lar ga por ção de seu real 
pa tri mô nio a des pe i to dos ce gos es for ços de Por tu gal, e a des pe i to das ar te i ras in tri gas 
da fac ção por tu gue sa aqui, para pro lon gar a guer ra ci vil, e pro du zir des mem bra men to
e de su nião.

Te nho a hon ra de ser,

&c. &c.

COCHRANE E MARANHÃO.

Exce len tís si mo Se nhor João Se ve ri a no Ma ci el de Cos ta, Prin ci pal Mi nis tro de Esta do,
&c. &c.
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Um efe i to da pre ce den te car ta foi que o Tri bu nal do Almi ran -
ta do pe diu o meu con sen ti men to para en tre gar cer ta fa zen da apre sa da,
sen do seu fim o cons tru ir a mi nha aqui es cên cia a res pe i to de uma pe que -
na por ção – como pre ce den te para en tre gar o res to. Re cu sei fir me men te
esse con sen ti men to, fun dan do-me em ser uma de fra u da ção dos apre sa -
do res.
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Ca pí tu lo VII
MALIGNIDADE MINISTERIAL PARA COMIGO – PERIGOS EM PERNAMBUCO 
– AMEAÇAS PORTUGUESAS – O MEU PARECER SOBRE ISSO – FALHA-SE EM
TRIPULAR A ESQUADRA – PLANO PARA DAR BUSCA À CAPITÂNIA – AVISO
A TEMPO SOBRE ISSO – REQUEIRO A INTERVENÇÃO DE SUA MAJESTADE
– QUE FOI PRONTAMENTE PRESTADA – PROTESTO CONTRA AS
SENTENÇAS DAS PRESAS – BUSCA-SE O MEU CONSELHO A RESPEITO DE
PERNAMBUCO – CARTA A S. M. IMPERIAL – APONTANDO AS VEXAÇÕES
PRATICADAS – E DANDO A MINHA DEMISSÃO – INTERVENÇÃO DO
IMPERADOR – NEGLIGEM OS MINISTROS CUMPRIR A PROMESSA DELE –
CONFIRMAÇÃO DAS MINHAS PRIMEIRAS PATENTES – MAS COM UMA
RESERVA INJUSTIFICÁVEL – PRODUTO DAS PRESAS APLICADO EM
ADIANTO DE SALÁRIOS – PROVAS DISSO – IMPUTAÇÕES A MIM SEM
FUNDAMENTO – EXTRATOS DO LIVRO DIÁRIO – MAIS DISTRIBUIÇÃO DO
DINHEIRO DE PRESAS.

TENDO  fa lha do em in du zir a Admi nis tra ção a re ti rar a por ta ria 
ex pe di da com vis tas de nu li fi car as pa ten tes que S. M. Impe ri al me con -
fe ri ra, fui pro cu rar o Impe ra dor para pe dir-lhe in ter vi es se em um ne gó -
cio não me nos der ro ga tó rio de sua au to ri da de, que in jus to para co mi go.
Sua Ma jes ta de la men tou o caso, mas ten do alu di do às di fi cul da des em
que se acha va cons ti tu í do re la ti va men te à Admi nis tra ção, pe diu-me con -
fi as se nele para fa zer-se-me jus ti ça, as se gu ran do-me te ria cu i da do de
que nada se fi zes se em al te ra ção prá ti ca do meu con tra to ori gi nal.



Esta va Sua Ma jes ta de mui an si o so de que a ex pe di ção a Per -
nam bu co se não de mo ras se, mas eu só pude re pre sen tar-lhe que nada
ab so lu ta men te se ti nha fe i to para sa tis fa zer a ma ri nha gem, a qual, em
con se qüên cia não que ria de novo en trar – que vá ri os dos me lho res ofi -
ci ais es ta vam ou pre sos por acu sa ções frí vo las, ou de ba i xo de pri são –
que os ne ces sá ri os con ser tos das em bar ca ções não es ta vam com ple tos – 
que se não ti nha dado pas so para pro ver ao seu equi pa men to – e que,
efe ti va men te, quan to mais an si o so es ta va Sua Ma jes ta de por aba ter a
re vo lu ção, tan to mais obs tru ti vos eram os obs tá cu los in ter pos tos pelo
Mi nis té rio ao cum pri men to des ses de se jos.

Os mi nis tros ago ra re cor ri am a um gros se i ro sis te ma para me 
de pri mir na es ti ma ção po pu lar, im pon do para mi nha guia em as sun tos
na va is, or dens aper ta das acer ca de ba ga te las ou ab sur das ou im pra ti cá -
ve is, se guin do-se à sua não-ob ser vân cia re pri men das im pres sas tais como
nunca ti nham sido an tes di ri gi das a co man dan te-em-che fe, no en tan to
que às mi nhas re fu ta ções e re mons trân ci as con tra se me lhan te tra ta men -
to era ne ga da a pu bli ca ção. Este pro ce der foi se gui do por ou tro ain da
me nos dig no, es que cen do os mi nis tros a tal pon to o de co ro da sua po si -
ção, que es cre ve ram ou fi ze ram es cre ver con tra mim uma sé rie de ar ti -
gos cho car re i ros nas ga ze tas sob a as si na tu ra si mu la da “Cu ri oso” con -
ten do cou sas que não po di am ter sa í do se não da se cre ta ria do mi nis tro
da Ma ri nha; mas como pelo mes mo con du to eu po dia res pon der a ata -
ques anô ni mos, tive cu i da do que re ca ís se a re fu ta ção in sig ne men te so bre
os es cri to res, os qua is, achan do o ex pe di en te ado ta do mais pre ju di ci al a
seus ob je tos que aos meus, aban do na ram esta ma ne i ra de ata que. Re cor -
reu-se a fo lhe tos de qua li da de atroz, o que en tre es tes mais al gum caso
me re cia era um pre ten den do ema nar do Chi le, e re pre sen tan do que eu
não só nada ti nha fe i to para aque le país ou para o Peru, mas que pre ci -
sa men te a mi nha pre sen ça nas águas pe ru vi a nas ha via sido o ma i or obs -
tá cu lo à pron ta con se cu ção da in de pen dên cia!

Ocor reu toda uma cir cuns tân cia que as sus tou até aos pró pri os
mi nis tros. Em 20 de abril, re ce bi ofí cio do Ca pi tão Tay lor, co man dan te
da for ça na val em Per nam bu co, di zen do que, a 7, a Câ ma ra da que la pro -
vín cia ti nha re sol vi do não obe de cer mais à im pe ri al au to ri da de – que o
go ver na dor no me a do por S. M. Impe ri al fora de pos to – e ha via sido ele -
i to um Pre si den te den tre os mem bros da mes ma Câ ma ra.
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Isto era ex tre mi da de com que a fac ção por tu gue sa na Admi -
nis tra ção não ti nha con ta do – sen do seu ob je to ani mar os dis túr bi os nas 
pro vín ci as lon gín quas, para com isso pro mo ver seus pró pri os fins no
Rio de Ja ne i ro. A ten ta ti va de ins ti tu ir for ma de go ver no re pu bli ca no era 
po rém cou sa di ver sa, sen do bem co nhe ci do que este mo vi men to era
fo men ta do por mer ca do res e ci da dãos in flu en tes com ten dên ci as re pu -
bli ca nas.

Pe diu-se ago ra o meu con se lho so bre o que mais con vi ria
fa zer no pre sen te caso, e res pon di, “que se não de via per der tem po em
man dar na vi os pe que nos efe ti var o blo que io de Per nam bu co, o qual
ti nha sido já de cla ra do pelo Ca pi tão Tay lor; por que na vi os gran des es ta -
ri am em ris co imi nen te de per der-se indo an co rar na que la cos ta aber ta
em tal es ta ção do ano”.

Para au men tar os pe ri gos que ame a ça vam o Impé rio, re ce -
beu-se no tí cia de que os por tu gue ses ti nham re for ça do e de novo equi -
pa do a sua fro ta com ten ção de vol tar ao Bra sil e re co brar as pro vín ci as
do Nor te. Ten do-se de ter mi na do, sem dú vi da, este pro ce di men to por
in for ma ções de que, em con se qüên cia da in jus ti ça fe i ta à es qua dra bra si -
le i ra, ela ha via sido aban do na da pela ma ri nha gem, e se acha va ago ra im -
po ten te.

Não ofe re ci de acom pa nhar na vi os al guns que pu des sem
man dar-se a Per nam bu co; por que ti nha for ma do a re so lu ção de nada
em pre en der sal vo se à es qua dra se des se al gu ma sa tis fa ção. Em 3 de
maio, con tu do, di ri gi uma car ta ao pri me i ro-mi nis tro ex pon do o pla no
que, na mi nha opi nião, se de via se guir nas pre sen tes cir cuns tân ci as. Eis
aqui ex tra tos dela: –

Lan ça rei véu so bre tudo o que se tem pas sa do – ain da que se as mi nhas
re co men da ções, da das por es cri to a S. M. Impe ri al em 14 de no vem bro úl ti mo – dous
dias de po is da dis so lu ção da Assem bléia, – se ti ves sem se gui do, a re be lião e se pa ra ção
das pro vín ci as do Nor te hou ve ra sido pre ve ni da. Pon do de par te os er ros co me ti dos
em não em pre gar a ma i or par te das for ças na va is; pon do de par te o des gos to ca u sa do
pela con du ta pros se gui da para com a ma ri nha gem, a opo si ção que se há en con tra do
em to dos os pas sos para me lho ra men to, e o mal oca si o na do por es tas e ou tras fon tes
de de su nião e de pa ra li sa ção – pon do de par te, digo, to das es tas cou sas, – cha ma rei a
aten ção de V. Exª aos úni cos me i os que me pa re cem pra ti cá ve is de sal var o  país –  se -
não de vol tar ou tra vez a ser co lô nia de Por tu gal, pelo me nos de guer ra di la ta da e das
ca la mi da des que traz con si go.
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Dan do pois por as sen ta do que atu al men te se está pre pa ran do em Lis boa
uma ex pe di ção, des ti na da a ope rar con tra o Bra sil, a ques tão é como e por que me i os
pode efi caz men te re sis tir-se a tal ex pe di ção? Qual é a for ça ne ces sá ria? e como nas cir -
cuns tân ci as exis ten tes se pode esta pro cu rar?

[Se gui am-se aqui pla nos para a re or ga ni za ção da ma ri nha, e seu modo de
ope rar, a fim de pre ve nir a in va são com que se con ta va.]

Qu an to a mim, te nho a con vic ção de que, ain da que pu des se res pon sa bi li -
zar-me pela dis ci pli na e boa or dem de uma só em bar ca ção, nada po dia fa zer de es qua -
dra tri pu la da como ine vi ta vel men te deve sê-lo a atu al, e ani ma da por sen ti men tos
como os que hão sido ex ci ta dos em de tri men to do ser vi ço im pe ri al.

De po is da mi nha úl ti ma car ta a V. Exª, hei re ce bi do um exem plar das
leis re la ti vas a pre sas, e es tou con ven ci do que es tas leis não di fe rem em grau im por -
tan te do có di go ma rí ti mo de Ingla ter ra, cuja ado ção eu ti nha so li ci ta do; e que a cul pa 
de todo o de sas sos se go que se há oca si o na do é de vi da in te i ra men te à não exe cu ção
das leis pe los in di ví du os que fo ram no me a dos para ad mi nis trar jus ti ça, mas que a
têm per ver ti do.

(Assi na do)    COCHRANE E MARANHÃO.

Não obs tan te o as pec to ame a ça dor dos ne gó ci os no Nor te,
não se to ma ram me di das al gu mas para sa tis fa zer a ma ri nha gem.  Em
vez dis to re ce bi or dens de em pre gar a mi nha in fluên cia para que tor nas -
sem os ho mens a en trar no ser vi ço sem ser pa gos! Re sol vi do a não de i xar que o
Go ver no pu des se ter que i xa al gu ma de mim por fal ta de qual quer es for -
ço da mi nha par te, obe de ci à or dem, com que re sul ta do a car ta se guin te
ao mi nis tro da Ma ri nha o mos tra rá: –

Em con se qüên cia das de ter mi na ções de Sua Ma jes ta de, co mu ni ca das por
V. Exª, para equi par o Pe dro Pri me i ro, a Ca ro li na, e a Ma ria da Gló ria, com toda a bre vi da de
pos sí vel, e de tê-las pron tas para en trar em ser vi ço, dei or dem a um ofi ci al de pa ten te
para vi si tar os di fe ren tes lu ga res fre qüen ta dos pela ma ri nha gem, e tra tar de per su a di-la 
a tor nar ao ser vi ço – as se gu ran do-lhe que o con ti nu ar ser vin do era o me lhor meio de
ob ter suas re com pen sas pe las pre sas fe i tas na úl ti ma cam pa nha. Pa re ce, con tu do, que
será di fí cil per su a di-la a en trar de novo no ser vi ço, sem que se faça pú bli ca al gu ma de -
cla ra ção ex plí ci ta da par te do Go ver no im pe ri al, de sig nan do à gen te o que po de rá es -
pe rar pelo pas sa do, e com que con tar para o fu tu ro; por que a con du ta que se tem se -
gui do, es pe ci al men te no to can te às pre sas, tem-na le va do a ti rar con clu sões al ta men te
pre ju di ci a is ao ser vi ço de S. M. Impe ri al.

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.
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A 24 de maio che gou o Ca pi tão Gren fell com a fra ga ta Impe -
ra triz, que tão bi zar ra men te ha via to ma do no Pará. Em vez de re ce ber
cor di a is agra de ci men tos por seus im por tan tes ser vi ços ali apre en de -
ram-se-lhe os seus pa péis – ti rou-se-lhe do na vio à for ça, es tan do ele
au sen te a dar-me con ta da sua che ga da, o di nhe i ro, uns 40,000 du ros, e 
foi pos to de ba i xo de pri são, a qual eva diu. Su ce den do isto, deu-se-me
or dem de pren der o Ca pi tão Gren fell, po rém res pon di ao mi nis tro da
Ma ri nha “que isso era de ver de pre bos te e não de um co man dan -
te-em-che fe; e que, aten den do aos sen ti men tos que se ti nham ex ci ta do 
en tre os ofi ci a is por lon ga pri são e se de i xa rem a mor rer de fome – an -
tes de pro ces so – sem que sou bes sem ou quem os acu sa va ou qua is
eram as acu sa ções, de modo que não po di am jus ti fi car o seu ca rá ter –
era de sar ra zo a do es pe rar que eles qui ses sem fa zer de me i ri nhos para se
pren de rem uns aos ou tros”.

Pro tes tei tam bém con tra a in ten ta da pri são do Ca pi tão Gren -
fell, sa ben do não ha ver mo ti vos para se me lhan te pas so, e mais es pe ci al -
men te con tra a apre en são de seus pa péis, que de ne ces si da de con ti nham 
as pro vas em jus ti fi ca ção da sua con du ta no Pará. O só cri me que ti nha
era a sua fir me za em re pri mir os atos se di ci o sos da fac ção por tu gue sa
ali; e como os que ofen de ra ti nham in fluên cia em seus com pa tri o tas
li ga dos com a ad mi nis tra ção no Rio de Ja ne i ro, um te ci do de re pre sen ta -
ções fal sas quan to à sua con du ta, era o modo mais pron to de vin gan ça;
de ma ne i ra que ele par ti lha va co mi go em co mum a ini mi za de da fac ção,
pos to que esta não se aven tu ras se a man dar-me pren der a mim.

Um caso de ve xa ção di ri gi da ain da con tra mim, no dia 4 de
ju nho, vale tal vez a pena de re fe rir-se. Ti nha sido fal sa men te dito ao
Impe ra dor pe los seus mi nis tros, que – além dos 40,000 du ros que eu re -
cu sei de en tre gar – ha via es con di da lar ga soma de di nhe i ro a bor do do
Pe dro Pri me i ro, e su ge riu-se a Sua Ma jes ta de, que, vis to es tar eu vi ven do
em ter ra, se ria fá cil dar bus ca ao na vio na mi nha au sên cia – por cujo
meio pu des se o Impe ra dor apos sar-se do di nhe i ro en con tra do. Este de -
son ro so in sul to es ta va a pon to de ser pos to em exe cu ção, quan do um
aci den te me re ve lou a tra ma; cujo ob je to era de pri mir-me na es ti ma ção
pú bli ca, pela acu sa ção que im pli ca va – ma qui na ção vil, que, des pre zí vel
como era, ape nas po dia de i xar de pre ju di car-me a mim, con tra quem se
di ri gia.
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Um se rão já tar de re ce bi uma vi si ta de Ma da me Bon pland, a
ta len to sa mu lher do dis tin to na tu ra lis ta fran cês. Esta se nho ra – que ti -
nha sin gu la res opor tu ni da des para vir a sa ber se gre dos de es ta do – veio
de pro pó si to dar-me par te de que a mi nha casa es ta va na que le mo men to 
cer ca da por uma guar da de sol da dos! Per gun tan do-lhe se sa bia a ra zão
de tal pro ce di men to, in for mou-me de que sob pre tex to de uma re vis ta
que de via ter lu gar da ou tra ban da da bar ra na ma dru ga da se guin te, os
mi nis tros ti nham fe i to pre pa ra ti vos para se abor dar a ca pi tâ nia, que de -
via ser com ple ta men te es qua dri nha da en quan to eu era de ti do em ter ra,
to man do-se pos se de todo o di nhe i ro que se achas se!

Agra de cen do à mi nha ami ga o avi so tão opor tu no, sal tei por
cima da pa re de do meu quin tal, o só ca mi nho de sem ba ra ça do para a
ca va lha ri ce, es co lhi um ca va lo, e não obs tan te o tar dio da hora, par ti
para S. Cris tó vão, pa lá cio de cam po do Impe ra dor, onde, as sim que che -
guei, re que ri fa lar a Sua Ma jes ta de. Sen do o meu pe di do re cu sa do pelo
ca ma ris ta de se ma na de ma ne i ra tal que con fir ma va o que me anun ci a ra
Ma da me Bon pland – dis se-lhe que vis se ao que se ar ris ca va re cu san -
do-me en tra da; acres cen tan do, que “o ne gó cio por que eu ali vi nha po -
dia ter as mais gra ves con se qüên ci as para Sua Ma jes ta de e para o Impé -
rio”. “Mas”, tor nou ele, “Sua Ma jes ta de já se foi de i tar há mu i to tem po.”
“Não im por ta,” res pon di eu, “ de i ta do, ou não de i ta do, que ro vê-lo em
vir tu de do meu pri vi lé gio de ter aces so a ele a qual quer hora, e se V. Exª
re cu sa per mi tir-me – lem bre-se das con se qüên ci as.”

Po rém Sua Ma jes ta de não es ta va a dor mir, e como a câ ma ra
real era ime di a ta, re co nhe ceu ele a mi nha voz na al ter ca ção com o ca ma -
ris ta. Sa in do à pres sa do seu quar to num des ha bil lé que em cir cuns tân ci as 
or di ná ri as hou ve ra sido in con gru en te, per gun tou-me, – “Que caso ha via 
po di do ali tra zer-me a tais ho ras da no i te?” A mi nha res pos ta foi – “que
cons tan do-me se rem as tro pas com or dem para uma re vis ta des ti na da a ir 
à ca pi tâ nia em bus ca de su pos tos di nhe i ros, vi nha re que rer a Sua Ma jes ta de 
o no me ar ime di a ta men te pes so as de con fi an ça para me acom pa nha rem a
bor do, onde as cha ves de quan tas ca i xas a nau con ti nha se lhes en tre ga -
ri am e se lhes abri ria tudo para sua ins pe ção; mas que se al guém da sua
Admi nis tra ção an ti bra si le i ra se aven tu ras se a bor do em per pe tra ção do
ten ci o na do in sul to, os que o fi zes sem se ri am cer ta men te olha dos como
pi ra tas e tra ta dos como tais.” Acres cen tan do ao mes mo tem po – “Este ja
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Vos sa Ma jes ta de cer to, que não são mais ini mi gos meus do que o são
seus e do Impé rio, e uma in tru são tão in jus ti fi cá vel, é obri ga ção dos ofi -
ci a is e da tri pu la ção re sis tir-lhe.” “Bem”, res pon deu Sua Ma jes ta de,
“pa re ce is es tar in for ma do de tudo, mas a tra ma não é mi nha; es tan do –
quan to a mim – con ven ci do de que se não acha ria mais di nhe i ro do que o 
por vós mes mo já de cla ra do.”

Su pli quei en tão a Sua Ma jes ta de qui ses se to mar para mi nha
jus ti fi ca ção tais me di das que sa tis fi zes sem o pú bli co. “De ne nhu mas há
pre ci são”, res pon deu ele; “a di fi cul da de é como há de a re vis ta dis pen -
sar-se. Esta rei do en te pela ma nhã – as sim ide para casa, e não pen se is
mais nis so. Dou-vos a mi nha pa la vra de que não será ul tra ja da a vos sa
ban de i ra pelo pro ce di men to con tem pla do.”

O des fe cho da far sa é dig no de re la tar-se. O Impe ra dor cum -
priu a sua pa la vra, e du ran te a no i te achou-se de im pro vi so do en te.
Como Sua Ma jes ta de era re al men te ama do por seus sú di tos bra si le i ros ,
toda a gen te de bem na ti va do Rio de Ja ne i ro es ta va na ma nhã se guin te
em ca mi nho de pa lá cio por sa ber da real sa ú de, e, fa zen do pôr a mi nha
car ru a gem, par ti para paço tam bém, a fim de não pa re cer sin gu lar a mi -
nha au sên cia. Entran do no sa lão, onde o Impe ra dor – cer ca do de mu i tas 
pes so as in flu en tes – es ta vam no ato de ex pli car a na tu re za da sua do en -
ça aos an si o sos per gun ta do res – ocor reu um es tra nho in ci den te. Dan do
com os olhos em mim, de sa tou Sua Ma jes ta de, sem po der-se con ter,
numa ri sa da, em que eu mui à von ta de o acom pa nhei; jul gan do sem dú -
vi da os cir cuns tan tes, pela gra vi da de da oca sião, que am bos tí nha mos
per di do o mi o lo. Os mi nis tros pa re ce ram atô ni tos, mas nada dis se ram –
Sua Ma jes ta de guar dou se gre do, e eu ca lei-me.

Me ses ti nham já pas sa do em ten ta ti vas da par te da Admi nis -
tra ção para me ve xar – e da par te Jun ta de Pre sas para con de nar-me nas
cus tas por ter fe i to pre sas le ga is, pa re cen do ser este o seu úni co ob je to;
sal vo quan do uma em bar ca ção apre sa da po dia ser en tre gue, em ul tra je
da jus ti ça, a um re cla man te ver da de i ro ou pre ten so, como se mos trou na 
car ga do Pom bi nho, e em mu i tos ou tros ca sos.

A tal pon to isto se ia le van do, que man dei pro tes to so bre pro -
tes to con tra o ne gó cio. O se guin te ser vi rá de amos tra: –
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PROTESTO

O Mar quês do Ma ra nhão, pri me i ro al mi ran te e co man dan te-em-che fe das
for ças na va is de sua Ma jes ta de Impe ri al, aqui pro tes ta, em seu nome e no dos que
an da ram de ba i xo do seu co man do no blo que io da Ba hia, como em ou tros ser vi ços do
Impé rio, con tra a sen ten ça pro fe ri da no caso da Nova Cons ti tu i ção, de ci são pela qual per das
e da nos em quá dru plo do va lor são jul ga dos con tra os que to ma ram o dito na vio (cap tu ra do no ato
de vi o lar o blo que io da Ba hia) em cum pri men to de de ve res san ci o na dos pela lei, e
re que ri dos pelo ser vi ço de Sua Ma jes ta de.

E ou tros sim, o dito Mar quês do Ma ra nhão, em seu nome e no dos to ma -
do res, de novo mui so le ne men te pro tes ta con tra to das as sen ten ças de li vra men to de na vi os
que vi o la ram o dito blo que io, ou que fo ram apre sa dos na ve gan do com a ban de i ra por -
tu gue sa e com re gis tros por tu gue ses – e con tra to dos pro ce di men tos para ha ver per -
das e da nos dos di tos Mar quês e apre sa do res por to ma dia qual quer ; ha ven do Sua Ma jes -
ta de Impe ri al tido gra ci o sa men te por bem de cla rar que to dos os dis pên di os in cor ri dos
as sim por caso de em bar ca ções sen ten ci a das “má pre sa”, se ri am lan ça dos à con ta do
es ta do.

Rio de Ja ne i ro, 23 de ju lho, 1824

A an si e da de que a re vol ta em Per nam bu co dava ao Impe ra dor
era tida no en tan to em nada, nem Se ve ri a no, nem seu co le ga Bar bo sa –
bem que ago ra co me ças sem a ter sus to – mos tran do dis po si ção al gu ma
de cum prir as or dens de Sua Ma jes ta de em com por-se com os ofi ci a is e
ma ri nha gem, a fim de po der tri pu lar a es qua dra.

Che ga ram fi nal men te no tí ci as dos dis tri tos le van ta dos em
re vol ta, de na tu re za tal que pa re ceu a Sua Ma jes ta de ame a çar pe ri go
ime di a to para a in te gri da de do Impé rio, como na ver da de ame a ça va,
por que a na tu re za re pu bli ca na da in sur re i ção era fato ago ra ave ri gua do,
ao mes mo tem po que a es qua dra de ven do, ha via me ses, ter dado à vela
para su pri mir a re vol ta, se acha va, por fal ta de gen te, oci o sa men te fun -
de a da no por to da ca pi tal. 

Pon do de par te toda in ter ven ção mi nis te ri al, deu-me Sua
Ma jes ta de or dens de vir logo ao paço, para de ci dir so bre o me lhor pla no 
de ocor rer a es tas ma ni fes ta ções re vo lu ci o ná ri as. O meu con se lho foi –
de aba tê-las de uma vez com for te mão; mas cha mei a aten ção de Sua
Ma jes ta de ao des pre zo mi nis te ri al das suas or dens para sa tis fa zer a ma ri -
nha gem, e à con se qüen te de ses pe ra da con di ção da es qua dra aban do na da
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por se não ter dado se gu ran ça de re com pen sa rem-se os ser vi ços pas sa -
dos pela ad ju di ca ção dos pre sas – à qual ad ju di ca ção a jun ta re so lu ta -
men te se opu nha, ou, o que pior era, dis pu nha in jus ti fi ca vel men te da
pro pri e da de que se lhe con fi a ra para ser ad ju di ca da. 

Sua Ma jes ta de fi cou gran de men te abor re ci do ao sa ber da
con ti nu a ção e ex ten são da ve xa do ra opo si ção aos seus de se jos; mas, pe -
din do me não de i xas se in flu ir pela in jus ti ça co me ti da, for te men te in sis -
tiu com a ne ces si da de de em pre gar eu to dos meus es for ços para ação
ime di a ta; e logo in di quei a Sua Ma jes ta de que a só ma ne i ra de con se guir
isso era, o res ta be le cer con fi an ça da gen te man ten do a fé pú bli ca para
com os ofi ci a is e ma ri nha gem, dan do com pen sa ção – pelo me nos em
par te – por seu qui nhão de pre sas, ao mes mo tem po re co nhe cen do-lhe
a dí vi da pelo res to.

Ain da as sim nada se fez, até que, fa ti ga do das can sa das cir -
cuns tân ci as em que me acha va co lo ca do, re sol vi um der ra de i ro es for ço,
o qual, a não sair bem, se ria se gui do pela mi nha re sig na ção do co man do, 
ain da quan do isso ti ves se de en vol ver a per da de quan to se me de via.
Con se guin te men te, di ri gi a Sua Ma jes ta de Impe ri al uma car ta da qual eis 
aqui ex tra tos: –

Tem po che gou fi nal men te de não po der-se du vi dar que a in fluên cia há
tan to exer ci da pela fac ção por tu gue sa, com vis tas de pri var os ofi ci a is e ma ri nha gem
de seus es ti pu la dos di re i tos, há con se gui do o seu ob je to, e pre va le ci do con tra os
ex pres sos de se jos e in ten ções de Vos sa Ma jes ta de em pes soa.

[Se guia-se aqui a re ca pi tu la ção de in jus ti ças e ve xa ções, ao le i tor já fa mi -
li a res.]

A de ter mi na da per se ve ran ça em pro ce der tão opos to à jus ti ça, por aque les 
mem bros e ade ren tes da fac ção por tu gue sa cuja in fluên cia pre va le ce no Mi nis té rio e
no Con se lho, e mais es pe ci al men te os pro ce di men tos da que les in di ví du os da mes ma
fac ção que com põem os tri bu na is ma rí ti mos, é pre ci so que aca be. 

O des con ten ta men to ge ral que pre va le ce na es qua dra tem tor na do da ma i or 
per ple xi da de a si tu a ção em que me acho co lo ca do pois ain da que al guns pou cos sa i -
bam ser a mi nha pró pria ra zão de que i xa igual à sua, mu i tos não po dem per ce ber a
con sis tên cia de mi nha pa ci en te con ti nu a ção no ser vi ço, com a de sa pro va ção das me di das
pro pos tas. Mes mo as hon ras que Vos sa Ma jes ta de foi ser vi do con ce der-me, são jul ga -
das por mu i tos dos ofi ci a is e por toda a ma ri nha gem – que não sa bem a as si du i da de
com que hei per se ve ra do em re pre sen tar sé ria mas inu til men te – como uma  pe i ta por
onde me in du zi ram a aban do nar os seus in te res ses. Pre zan do pois mu i to, qual pre zo,
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aque las hon ras, como dom gra ci o so de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, to da via, es ti man do
ain da mais o meu ca rá ter como ofi ci al e como ho mem, não pos so he si tar um ins tan te
na es co lha de qual das duas cou sas te nho que sa cri fi car, sen do evi den te men te in com -
pa tí vel o con ser var am bas.

Não pos so, pois, di fe rir por mais tem po o de mons trar à es qua dra, e ao
mun do, que não te nho par te nas de cep ções e pre po tên ci as que se es tão pra ti can do no
ser vi ço na val; e como pri me i ro e mais pe no so pas so, no cum pri men to des te im pe ri o so 
de ver, peço li cen ça – com toda hu mil da de e res pe i to – para res ti tu ir as mes mas hon ras, 
e pô-las aos pés de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al.

De i xa ria po rém de cum prir mi nha obri ga ção para com os que fo ram in du -
zi dos por meu exem plo ou con vi te a en trar no ser vi ço, se não fi zes se mais que con -
ven cê-los de ter sido en ga na do. Incum be-me em pre gar to dos os es for ços para ob -
ter-lhes o cum pri men to de ajus tes pe los qua is eu fi quei res pon sá vel.

Pelo que a mim pes so al men te con cer ne, po dia con ten tar-me com de i xar
o ser vi ço de Vos sa Ma jes ta de na ex pec ta ção ou sem ela de com pen sa ção fu tu ra, e
po dia sub me ter-me aqui aos mes mos sa cri fí ci os que fiz da ou tra ban da do con ti nen -
te, até mes mo de sis tir – sem paga ou prê mio – dos na vi os que to mei ao ini mi go
como já fiz no Chi le e no Peru. De po is de efe ti va men te pe le jar as ba ta lhas da li ber -
da de e da in de pen dên cia  de am bos os la dos da Amé ri ca do Sul, e de lim par os dous
ma res de todo na vio de guer ra, po dia su je i tar-me a vol tar para o meu país na tal sem
re com pen sa; não pos so po rém sub me ter-me a ado tar qual quer modo de obrar que
não sa tis fa ça a mi nha pro mes sa aos ofi ci a is meus ca ma ra das e à ma ri nha gem. Nem
tam pou co pos so aban do nar o ob je to que te nho igual men te a pe i to, de ti rar à fac ção
por tu gue sa os me i os de so la par a na ci o na li da de e a in de pen dên cia do Impé rio, à qual 
– não obs tan te o se rem ad mi ti dos a lu ga res de con fi an ça e hon ra – são no tó ria e na -
tu ral men te opos tos.

É im pos sí vel olhar o Tri bu nal de Pre sas – com pos to de na tu ra is da na ção
hos til – nou tra luz que como uma par ti da de ini mi gos que no dis far ce de ju í zes hão
sur pre en di do e re to ma do as nos sas pre sas, de po is que nós as tí nha mos – se gun do pen -
sá va mos – me ti do a sal va men to no por to. E não te mos a mais leve ra zão para du vi dar
que, se os de i xa rem con ti nu ar sem im pe di men to, che ga rão a fa zer sair da bar ra li vres e
de sem ba ra ça dos to dos os di tos na vi os, e con du zi-los de novo para o seu país. Não pe -
di mos re pre sá li as so bre essa gen te, só sim a res ti tu i ção sim ples men te do fru to de nos -
sos tra ba lhos no ser vi ço de Vos sa Ma jes ta de, do qual in si di o sa men te os hão pri va do, e
para que se não le van te im pe di men to a este ato de jus ti ça, ou pre ten dam pô-lo os in di -
ví du os em ques tão, es ta mos dis pos tos a es pe rar ain da por mais al gum tem po – re ten -
do con tu do em nos sa guar da ao que res ta das pre sas –  até que se ajus tem nos sas re -
cla ma ções; e en tão pon tu al men te o en tre ga re mos nas mãos de Vos sa Ma jes ta de a qual -
quer mo men to em que Vos sa Ma jes ta de seja ser vi do man dar sa tis fa zer-nos o que re -
cla ma mos.

Mu i to ins tan te men te su pli ca mos a Vos sa Ma jes ta de Impe ri al – em quem
só con fi a mos para ob ter jus ti ça – que i ra to mar em con si de ra ção a ne ces si da de de ti rar
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todo o po der so bre o ser vi ço na val a in di ví du os com cujo país Vos sa Ma jes ta de está
em guer ra, e con tra o qual, sob a au to ri da de de Vos sa Ma jes ta de, nos ha ve mos em pre -
ga do em hos ti li da des ati vas.

É só pela re mo ção de fun ci o ná ri os por tu gue ses – mais es pe ci al men te da
re par ti ção na val – e pela no me a ção de bra si le i ros na ti vos em seu lu gar, que Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al pode ra zo a vel men te es pe rar de pos su ir a ple na con fi an ça do seu
povo. Tal pro ce der se ria mu i to mais efe ti vo para su pri mir-se a re be lião no Nor te do
que o mal equi pa do des ta ca men to na val em pre ga do na que le ser vi ço.

Vos sa Ma jes ta de Impe ri al per ce be rá, con fio eu, que nada sal vo a mais ple na
con vic ção em meu pró prio es pí ri to a res pe i to do pas so que ago ra dou, me hou ve ra mo vi -
do a adap tá-lo, por amor de mim de pró prio ou da es qua dra. Para mim, em par ti cu lar, tem 
de ser fon te de gran de an si e da de, e pro va vel men te, me atra i rá por al gum tem po – an tes
que as cir cuns tân ci as se jam ge ral men te en ten di das – gran de qui nhão de mal di zên cia. A mi -
nha re sig na ção é acom pa nha da, pela de sis tên cia das ele va das hon ras com que Vos sa Ma -
jes ta de me há gra ci o sa men te in ves ti do, em adi ção ao hon ro so pos to que ocu po sob sua
im pe ri al au to ri da de. Pode Vos sa Ma jes ta de fi car se gu ro que sa cri fí ci os tais como es tes não
se fa zem sem re pug nân cia ex tre ma, e se a me nor pro ba bi li da de res tas se de ob ter por qua -
is quer me i os or di ná ri os a jus ti ça para a es qua dra, que é meu ri go ro so de ver de per se ve rar
em pe dir, eu te ria evi ta do pas so tão che io de des van ta gens para mim pró prio.

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.

Sua Ma jes ta de fran ca men te ad mi tiu que a con du ta pros se gui -
da pe los mi nis tros para com a es qua dra, era não me nos in de co ro sa que
pre ju di ci al aos vi ta is in te res ses do es ta do mas, pe diu-me re con si de ras se
a mi nha de ter mi na ção. Para pre ve nir ul te ri or in ter po si ção mi nis te ri al,
em mo men to as sim pre nhe de pe ri go, ofe re ceu o Impe ra dor de pôr à
mi nha dis po si ção, para sa tis fa ção tem po rá ria da gen te, 200,000$ réis em
pa pel-mo e da – o que não fa zia um dé ci mo do va lor das pre sas – se
eu tra tas se de re u ni-la de novo sob o pa vi lhão na ci o nal, e se pul tas se no
es que ci men to as mi nhas pró pri as in jú ri as, até que ele se achas se me lhor
ha bi ta do para nos fa zer jus ti ça.

A mi nha res pos ta foi que, pes so al men te, Sua Ma jes ta de ti nha
sem pre ma ni fes ta do o seu de se jo de cum prir as suas pro mes sas para co -
mi go, e que eu sus ten ta ria a in te gri da de do Impé rio e sua con so li da ção.
Que era dos mi nis tros de quem ti nha a que i xar-me, ha ven do eles fal ta do 
a to das as pro mes sas Impe ri a is, e con tra ri a do to das as in ten ções de Sua
Ma jes ta de; mas que isto não in flu i ria no meu de ver e gra ti dão para com
Sua Ma jes ta de, pes so al men te; e que se os 200,000$ réis fos sem pa gos,
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eu me es for ça ria de em pre gar o di nhe i ro do me lhor modo para in du zir
a gen te a tor nar aos na vi os.

De ter mi nou-se en tre gar-me a soma, pe din do-se-me par tis se
para Per nam bu co, e usas se da mi nha dis cri ção em aba ter a re vol ta, sem
ser em ba ra ça do por or dens; re co men da ndo-me Sua Ma jes ta de o de mo -
rar o pa ga men to até que a es qua dra es ti ves se no mar, a fim de im pe dir
de mo ras e de ser ção. Pedi a Sua Ma jes ta de no me as se uma co mis são para
a dis tri bu i ção do di nhe i ro, sen do essa res pon sa bi li da de es tra nha aos
meus de ve res. Isto, con tu do, foi re cu sa do com um gra ci o so com pri men -
to so bre o modo por que meus ser vi ços ti nham sem pre sido con du zi -
dos; des ta ma ne i ra ins ta do não fiz mais opo si ção.

Os mi nis tros ain da re ti nham o di nhe i ro, à vis ta do que es cre vi 
ao Impe ra dor, re que ren do que Sua Ma jes ta de nos fi zes se o gra ci o so
cum pri men to de tra zer-no-lo a bor do pes so al men te. O Impe ra dor com -
pre en deu a na tu re za do meu re mo que, e in sis tiu em que a quan tia fos se
pos ta em mi nhas mãos. Re ce bi da ela, ime di a ta men te pu bli quei uma pro -
cla ma ção à ma ri nha gem, par ti ci pan do-lhe a con ces são de Sua Ma jes ta de 
– con vi dan do-a a tor nar ao seu ser vi ço – e pro me ten do pa gar-lhe até
onde che gas sem os fun dos for ne ci dos. O re sul ta do foi que to dos os que 
não ti nham sa í do do Rio de Ja ne i ro de sa co ro ço a dos, tor na ram una ni me -
men te ao ser vi ço, e fez-se todo es for ço em apres tar a ex pe di ção para o
mar.

Antes de dar à vela para Per nam bu co es ta va eu na tu ral men te
de se jo so de ob ter ex pli ca ção de fi ni ti va so bre o ob je to da mi nha no me a -
ção, ha ven do-se as pa ten tes que a con fe ri am que ri do pôr de par te sem
mi se ri cór dia sob a as si na tu ra de Bar bo sa, com o as su mi do pre tex to de au to -
ri da de para isso de Sua Ma jes ta de Impe ri al, cuja ru bri ca, to da via, não vi nha 
pos ta nes ta vi o la ção de nos so con tra to ori gi nal. Con se guin te men te, em
26 de ju lho, di ri gi uma car ta a Bar bo sa so bre o as sun to, e no dia 29 re ce -
bi a se guin te res pos ta: – 

* Man da Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, pela Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os 
da Ma ri nha, re me ter ao Pri me i ro Almi ran te co man dan te-em-che fe das For ças Na va is
des te Impé rio a có pia in clu sa do De cre to de vin te sete do cor ren te, pelo qual hou ve
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por bem de ter mi nar, que o dito 1º Almi ran te ven ça por in te i ro, en quan to es ti ver ao ser -
vi ço des te Impé rio, o Sol do da sua Pa ten te, e caso de não que rer  con ti nu ar nele, de po is de fin da a
pre sen te guer ra da Inde pen dên cia, a me ta de do re fe ri do Sol do, como Pen são; fa zen do-se esta
ex ten si va por sua mor te a sua mu lher: fi can do o mes mo Pri me i ro Almi ran te na in te li -
gên cia de que não é ne ces sá rio men ci o nar-se na res pec ti va pa ten te esta im pe ri al de ter -
mi na ção, como re que rem em Ofí cio de 26 des te mês, por ser aque le de cre to um tí tu lo
tão va li o so como a so bre di ta pa ten te. Paço em 29 de ju lho de 1824.

FRANCISCO VILELA BARBOSA.
De cre to de Sua Ma jes ta de Impe ri al, in se ri do no Mer cú rio do Bra sil,

do min go, 8 de ju lho de 1824.

(Re tra du ção.)
Em con se qüên cia do que me foi re pre sen ta do pelo Mar quês do Ma ra nhão,

Pri me i ro Almi ran te co man dan te-em-Che fe das for ças na va is do Impé rio, e em con se -
qüên cia dos gran des ser vi ços que tem pres ta do, e que es pe ro con ti nue a pres tar à sa gra -
da ca u sa do Bra sil, hei por bem de ter mi nar – se gun do o pa re cer do meu Con se lho de
Esta do – que ao dito Mar quês do Ma ra nhão seja pago por in te i ro, en quan to per ma ne cer 
no ser vi ço des te Impé rio, o sol do que com pe te à sua pa ten te; e caso que não que i ra con ti -
nu ar no ser vi ço de po is de ter mi na da a pre sen te guer ra da in de pen dên cia, a me ta de do mes -
mo sol do como pen são; fa zen do-se esta ex ten si va, por sua mor te, a sua mu lher.

Fran cis co Vi le la Bar bo sa, do meu Con se lho dc Esta do, mi nis tro e se cre tá -
rio dos Ne gó ci os da Ma ri nha, o te nha as sim en ten di do e o faça exe cu tar com os des -
pa chos com pe ten tes.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em 27 de ju lho de 1824, de ju lho ter ce i ro da
Inde pen dên cia e do Impé rio.

Com a Ru bri ca de Sua Ma jes ta de.

(Assi na do) FRANCISCO VILELA BARBOSA.

Este de cre to ani qui la va a in jus ti fi cá vel por ta ria ex pe di da por
Bar bo sa que li mi ta va os meus ser vi ços ao pe río do da guer ra, ten do esta, 
em re a li da de, sido fin da da com o ex pul sar os por tu gue ses da Ba hia e do 
Ma ra nhão. Re co nhe cia e es ta be le cia a va li da de das pa ten tes ori gi na is do
Impe ra dor, das qua is, pela pró pria ex pli ca ção do mi nis tro, era uma con -
ti nu a ção, es ten den do a Lady Coch ra ne o be ne fí cio; gra ça es pon ta ne a -
men te con ce di da pelo Impe ra dor como si nal de gra ti dão pe los ser vi ços
pres ta dos no ano pre ce den te. Fi ca va, de ma is, cla ra men te a meu ar bí trio
o con ti nu ar no ser vi ço ou de i xá-lo com meio-sol do, à ter mi na ção da
guer ra da in de pen dên cia.

Nar ra ti va de ser vi ços 149



Se al gu ma fé pois ha via que ter em prín ci pes ou mi nis tros, nada 
po dia ser mais de fi ni do e sa tis fa tó rio do que o pre ce den te do cu men to, à
ex ce ção da fra se, “no caso de não que rer con ti nu ar nele,” que evi den te men te
con ti nha une ar riè re pen sée (um pen sa men to re ser va do), im pli can do, como 
de po is se pro vou, que quan do fi zes se con ta li vra rem-se de mim se ria fá -
cil obri gar-me a de i xar o ser vi ço; esta mes ma al ter na ti va po rém foi de po is
de sa ten di da – ain da que S. M. Impe ri al, ao dar-lhe eu as gra ças por ter
ao me nos até esse pon to fe i to-me jus ti ça con tra as ten ta ti vas de seus mi -
nis tros – me dis se, “não faça caso das in jus ti ças de les – isso não lho po dem ti rar” 
– alu din do às es ti pu la ções con ti das nas pa ten tes im pe ri a is, e à nova con -
fir ma ção das mes mas.

A con ces são de 200,000 du ros, como por ção do va lor das
pre sas há tan to de vi do aos ofi ci a is e às equi pa gens, fez-se nada me nos
que ser vir em lu gar do adi an to de paga or di na ri a men te fe i to à par ti da de 
uma ex pe di ção na val; de sor te que, ver da de i ra men te, a es qua dra foi tri -
pu la da à sua pró pria cus ta! não fa zen do o Go ver no ou tro pa ga men to.
Como S. Ma jes ta de ha via re que ri do que a gen te não re ce bes se o seu di -
nhe i ro an tes de fa zer-se ao mar, ti nha a es qua dra, fora a ca pitâ nia, sido
ex pe di da em sua vi a gem, con ten tan do-se as tri pu la ções – ago ra que o
di nhe i ro es ta va a bor do – com a mi nha pro mes sa de se rem pa gas logo
que nos ajun tás se mos no pon to de re u nião de sig na do.

Re quer-se en trar em al gum de ta lhe so bre a dis tri bu i ção do
di nhe i ro de pre sas as sim por ne ces si da de subs ti tu í do como adi an to de
paga: sen do im pos sí vel en con trar o nú me ro pre ci so de ma ru ja es tran -
ge i ra para o Pe dro Pri me i ro sem tal adi an to; e ain da que as fra ga tas já da das 
à vela, guar ne ci das pela ma i or par te de equi pa gens por tu gue sas e bra si -
le i ras, con fi a vam em mim para o pa ga men to de seu di nhe i ro de pre sas,
os ma ru jos es tran ge i ros re cu sa ram até per ma ne cer a bor do da ca pi tâ nia
sem o adi an to de cos tu me; os ofi ci a is tam bém acha vam-se fal tos de
tudo, e os ma ri nhe i ros – en di vi da dos nas ta ber nas – gri ta vam por pa ga -
men to.

Sen do a ne ces si da de ur gen te, não quis que a ca pi tânia, sob
meu ime di a to co man do, sa ís se do por to de ma ne i ra in de co ro sa, e as sim
to mei so bre mim – não obs tan te a su ges tão de Sua Ma jes ta de de re ter o
pa ga men to até es tar no mar – o aju dar os ofi ci ais e sa tis fa zer a equi pa -
gem por meio do adi an to re que ri do; pas so, no meu con ce i to, tan to mais 
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ne ces sá rio, quan to, se, como acon te ce ra na pre ce den te cam pa nha, eu ti -
ves se prin ci pal men te de fiar-me nos ofi ci a is e gen te es tran ge i ra da mi -
nha pró pria nau, para a exe cu ção dos pla nos que pu des sem re que rer-se,
o me lhor modo, em tal caso, de as se gu rar sua ze lo sa co o pe ra ção du ran te 
a vi a gem, era o es ta be le cer har mo nia no prin cí pio con des cen den do com 
o seu jus to pe di do.

As se guin tes fo ram as prin ci pa is quan ti as dis tri bu í das nes ta
oca sião, como se vê de meus me mo ran dos par ti cu la res, ha ven do eu de -
po is en vi a do os pró pri os re ci bos ao mi nis tro da Ma ri nha pelo Ca pi tão
Shep herd, como se verá mais tar de: –

Du ros

A mim mes mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000

Pago aos Snrs. May e Lu kin, agen tes de pre sas, por
gas tos do Tri bu nal do Almi ran ta do, e co mis são a 5 por 
cen to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,000

Adi an ta do à es qua dra em ge ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,000
Dito ao Ca pi tão Cros bie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000

Dito a ou tros ofi ci a is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,750

De sem bol sa do no Rio 70,750

 Esta soma, cou sa de £. l4.000, pa re ce rá tri vi al ao le i tor in glês, 
acos tu ma do a pró di ga des pe sa em to das as ex pe di ções na va is como
meio o mais eco nô mi co de as se gu rar-lhes a fu tu ra efi ciên cia – e as sim a
men ção de soma tal po de rá jul gar-se su pér flua. Logo se verá não ser
esse o caso.

Não ima gi ne to da via o le i tor que vou in fli gir-lhe uma con ta
cor ren te dos gas tos da es qua dra; po rém as cir cuns tân ci as me obri gam à
exa ti dão nes te par ti cu lar por mo ti vos pes so a is: per sis tin do o Go ver no
bra si le i ro pu bli ca men te – pos to que em pos se dos do cu men tos e re ci -
bos trans mi ti dos de po is por mão do Ca pi tão Shep herd – na afir ma ti va
de que eu nun ca dera con tas da ex pe di ção a Per nam bu co e ao Ma ra -
nhão – de i xan do in fe rir as sim ao pú bli co que os de sem bol sos aca ba dos
de nar rar, bem como os pa ga men tos sub se qüen tes, nun ca ti nham sido
fe i tos! Por ou tras pa la vras, que eu in du zi as tri pu la ções a sair ao mar –
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aba ti a re vol ta no Nor te – gas tei nove me ses em pa ci fi car as pro vín ci as
re vo lu ci o ná ri as – e com tudo isso guar dei fra u du len ta men te os 200,000
du ros, úni ca soma for ne ci da du ran te a ex pe di ção toda; ser vin do no en -
tan to a ma ri nha gem sem re mu ne ra ção, mas con ten te de que eu mo no -
po li zas se a por ção de di nhe i ro de pre sas que a gen te sa bia ter sido as si -
na da por ha ver mos ex pul sa do os por tu gue ses no ano pre ce den te, e que
era no tó rio es tar em mi nha mão! Sen do tal mo de ra ção dos ho mens tão
im pro vá vel que a si mes ma se re fu ta, como con trá ria ao sen so co mum;
po rém ain da na au sên cia de re ci bos, que fo ram trans mi ti dos ao Go ver -
no bra si le i ro, mas de que nun ca se acu sou re cep ção – eu pos so to da via dar ple -
na ex pli ca ção por do cu men tos não me nos con vin cen tes que os re ci bos
man da dos.

Ver da de seja que so men te o ódio para co mi go da ve lha fac ção 
por tu gue sa po dia ha ver in ven ta do tais acu sa ções, e aque le ódio gran de -
men te au men tou pela pa ci fi ca ção das pro vín ci as re vo lu ci o ná ri as – sen do 
este o gol pe mor tal às in tri gas que Pal me la re co men da va em fa vor da
mãe pá tria. Como po rém o Go ver no bra si le i ro não me acu sou re cep ção 
das mi nhas con tas – que de vem exis tir até hoje na Se cre ta ria da Ma ri -
nha, ou ha ver sido des tru í das, com o fim de me de ne grir o ca rá ter para
jus ti fi car-se a pro je ta da de mis são, –  in cum be-me for ne cer, para co nhe -
ci men to do povo bra si le i ro, ex pli ca ções que re pe ti da men te hão sido da -
das ao seu Go ver no, mas que até ago ra se não têm fe i to pú bli cas pela
im pren sa – e não para co nhe ci men to só do povo bra si le i ro, mas do pú -
bli co inglês tam bém, que, até fa ze rem-se im pu ta ções ofi ci a is re cen te -
men te pro pa la das, nun ca che gou an tes a sa ber os fa tos.

O povo bra si le i ro pode fi car cer to, de que ao re ce ber eu, em
tem po qual quer, para uso da es qua dra, so mas que ela ha via to ma do,
nem me era pos sí vel ocul tar o fato en tão nem ago ra negá-lo – dan do,
não obs tan te, as ra zões que, para bem do Impé rio, jus ti fi ca ram meus
pro ce di men tos. O só caso des ta es pé cie que até aqui ti nha ocor ri do era
o ha ver eu re ti do os 40,000 du ros cap tu ra dos no Ma ra nhão, e quem ti -
ver lido a nar ra ti va pre ce den te não acha rá fal ta de fun da men to para a
mi nha re cu sa de en tre gar ao Tri bu nal do Almi ran ta do uma soma que
hou ve ra sido tor na da pelo tri bu nal a seus ir mãos por tu gue ses – nem
para a mi nha re sis tên cia à tra ma que os mi nis tros ha vi am for ma do
in ten tan do ti rar por for ça esse di nhe i ro de bor do da ca pi tâ nia.
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Tor nan do aos adi an tos fe i tos aos ofi ci a is e ma ri nha gem da
ca pi tâ nia. Os ex tra tos se guin tes do li vro diá rio da nau es cri to pelo meu
se cre tá rio mos tra rão o fato da dis tri bu i ção pre vi a men te re fe ri da: – 

Ju lho 12. 1824. Re ce bi dos no te sou ro os 200,000 du ros, e dei re ci bo, com o 
Ca pi tão Cros bie e o Co mis sá rio. De po si ta ram-se as no tas no co fre de fer ro do Pe dro
Pri me i ro.

Ju lho 19. Fui a bor do do Pe dro Pri me i ro para pa gar adi an tos. (Pago a May e a 
Lu kin 15,000 du ros.) Ocu pa do todo o dia em pa gar à gen te.

Jul lho 26. Fui ao Pe dro Pri me i ro com o Almi ran te e o Te nen te Bla ke, pa gar
adi an tos do di nhe i ro de pre sas. À tar de veio o Impe ra dor e anun ci ou ao Almi ran te que 
ha via de sair no do min go pró xi mo.

 Ju lho 31. A bor do do Pe dro pa gan do à ma ru ja como an tes. Vi e ram sol da dos
para bor do.

Agos to 2. Veio o Impe ra dor ao pé da nau. Embar cou o Almi ran te. Le van -
ta mos fer ro, e de mos à vela em con ser va  com o bri gue Ma ra nhão e três trans por tes.

Os pre ce den tes ex tra tos mos tram que não só se fez um adi an -
to para bem do ser vi ço, mas como foi fe i to com tal pu bli ci da de, que até
o Impe ra dor e os seus mi nis tros não po di am de i xar de sa ber do fato. A
ul te ri or dis tri bu i ção como di nhe i ro de pre sas, con for me a de ter mi na ção 
de Sua Ma jes ta de, teve lu gar na Ba hia e em Per nam bu co, como se verá
no ca pítu lo se guin te.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pítu lo VIII

GOVERNO REPUBLICANO PROCLAMADO EM PERNAMBUCO – SUA
CONCORDATA – O PRESIDENTE CARVALHO – AMEAÇA DE
BOMBARDEIO – PEITA SE ME OFERECE E A REJEITO – A REVOLTA
ADMITIA PALIAÇÃO – IA-SE DEPRESSA TORNANDO GERAL –
INTIMIDAÇÃO SEM EFEITO – OS REVOLUCIONÁRIOS ESPERAM AJUDA
ESTRANGEIRA – TOMA-SE POSSE DE PERNAMBUCO – PAGAMENTO DE
DINHEIRO DE PRESAS – CONTAS DADAS EM TEMPO REGULAR – ORDENS 
PARA ABATER A REVOLTA NO PARÁ – CARÁTER DA REVOLUÇÃO –
DIFICULDADE EM ACHAR GOVERNANTES CAPAZES – REVOLTA NO
CEARÁ – MEDIDAS TOMADAS PARA A SUPRIMIR – TÊM BOM ÊXITO – O
CHEFE INSURGENTE MORTO – MEDIDAS PARA PRESERVAR A
TRANQÜILILIDADE.

EM 2 DE AGOSTO, 1824, de i xou de novo a es qua dra im -
pe ri al o Rio de Ja ne i ro, dan do-se por pon to de re u nião Ju ru gua, onde
che guei no dia 13, e a 16 de sem bar quei um cor po de tro pas de mil e du -
zen tos ho mens, co man da dos pelo Ge ne ral Lima, nas Ala go as, se ten ta
ou oi ten ta mi lhas do sí tio da re vol ta! Dan do-se este no tá vel pas so em
con se qüên cia de es tre i tas or dens da ad mi nis tra ção no Rio de Ja ne i ro.

 A 18 che gou a es qua dra a Per nam bu co, en con tran do, per to
da en tra da do por to, uma quan ti da de de na vi os por tu gue ses que sa íam
da ci da de com pas sa ge i ros; mas, em con se qüên cia de ter o Tri bu nal de
Pre sas de cre ta do per das e da nos pela to ma da de na vi os ini mi gos den tro de
cer ta dis tân cia da cos ta, per mi tiu-se-lhes pas sa rem sem ser mo les ta dos.



 Não era de ma si a do cedo para che gar mos a Per nam bu co,
por quan to ha vi am sido pu bli ca das pro cla ma ções por Ma nu el de Car va lho 
Pais de Andra de, o pre si den te re vo lu ci o ná rio – de nun ci an do a D. Pe dro
como tra i dor, que se pro pu nha aban do nar o Bra sil aos por tu gue ses;
acu sa ção que, sen do ver da de num sen ti do, era fal sa pelo que res pe i ta va
ao Impe ra dor, cu jas vis tas eram in te i ra men te na ci o na is – pos to que o
ob je to dos seus mi nis tros era não me nos in te i ra men te por tu guês. Se os
per nam bu ca nos hou ves sem co nhe ci do a fal ta de con cór dia que exis tia
en tre as in ten ções do Impe ra dor e as de seus mi nis tros, que se lhe ti nham 
im pos to à for ça – a pro ba bi li da de é que hou ve ram apo i a do em vez de
vi tu pe rar o seu Go ver no. 

A re vo lu ção, con tu do, ha via já to ma do ra í zes vi go ro sas, e o
es pí ri to de mo crá ti co dos per nam bu ca nos não era cou sa com que se
brin cas se. Ha via-se pro cla ma do for ma re pu bli ca na de Go ver no, cu jas
vis tas eram em mais vas ta es ca la do que a pro por ci o na da as ca pa ci da des
dos que as pro pu nham; sen do sua es pe ran ça vã o cons ti tu ir to das as
pro vín ci as do Equa dor numa fe de ra ção, pelo mo de lo dos Esta dos Uni -
dos, pro je to fo men ta do – se não ori gi na do – por nor te-ame ri ca nos na
ci da de re si den tes. Para pro mo ver este ob je to, ti nham-se cha ma do as ou -
tras pro vín ci as se ten tri o na is a re pu di ar a au to ri da de im pe ri al, e a for mar
ali an ça com Per nam bu co, sob o tí tu lo de Con fe de ra ção do Equa dor;
sen do a con se qüên cia, que uma lar ga por ção dos ha bi tan tes da Pa ra í ba,
do Pi a uí, do Rio Gran de do Nor te, e do Ce a rá, se de cla ra ram em fa vor
do pro je to.

Eis aqui a Con cor da ta das pro vín ci as re vo lu ci o ná ri as: – 

(Re tra du ção)

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de 1824, ter ce i ro da in -
de pen dên cia do Bra sil, e no dia 8 de agos to do dito ano, na Sala das Ses sões do Go ver -
no da Pro vín cia de Per nam bu co, es tan do pre sen tes, o ci da dão bra si le i ro, Qu a res ma
Tor reão, por par te de Sua Exce lên cia o Sr. Pre si den te, Car va lho Pais de Andra de, e o
Ilus trís si mo e Re ve ren dís si mo Fran cis co da Cos ta Se i xas; José Jo a quim Fer nan des Bar -
ros, e o ci da dão José Jo a quim Ger mi ni a no de Mo ra is Na var ro, por par te da Pro vín cia
do Rio Gran de do Nor te, em vir tu de de di plo ma da ta do em 16 de agos to de 1824, e
tam bém os ilus trís si mos de pu ta dos co mis si o na dos pelo Exce len tís si mo Go ver na dor da
Pro vín cia de Per nam bu co para tra tar por par te do seu Go ver no, com vis tas de pôr fim à
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dis sen são em opi niões po lí ti cas, que tan to há re tar da do o pro gres so do Bra sil, e da in de -
pen dên cia e li ber da de; e ao mes mo tem po, tra tar de ba nir um es pí ri to ser vil que ten de
a es cra vi zar o Bra sil por uma pre ten di da Cons ti tu i ção, do mi nan do so bre a na ção bra si le i ra
como a do Grão-Se nhor da Por ta Oto ma na:

A Co mis são do Go ver no des ta pro vín cia, e as ilus tres de pu ta ções su pra men -
ci o na das, ten do ma du ra men te con si de ra do es tas ma té ri as, con cor dam – 

I. Que es tas pro vín ci as de Per nam bu co e Rio Gran de se unam numa liga
fra ter nal ofen si va e de fen si va, a fim de jun ta rem to das as suas for ças con tra qual quer
agres são do Go ver no por tu guês, ou do Go ver no do Rio de Ja ne i ro, para re du zir es tas
pro vín ci as a um es ta do de ser vi dão. 

II. Que a dita liga se es ten de rá ao es ta be le ci men to de li ber da de cons ti tu ci o nal 
nas di tas pro vín ci as, e a su plan tar o es pí ri to ser vil de que es tão in fec ci o na das, e afas tar
as sim a guer ra ci vil fo men ta da pe las in tri gas no Rio de Ja ne i ro, cuja in fluên cia pe ne tra
ago ra todo o Bra sil. 

III. Que para as se gu rar o efe i to des te pac to, o Go ver no do Rio Gran de for -
ma rá um cor po de tro pas, e as pos ta rá nas bor das da pro vín cia da Pa ra í ba, para se rem
em pre ga das se gun do a ne ces si da de o re que i ra. 

IV. Que este cor po de tro pas será sus ten ta do pela pro vín cia de Per nam bu co,
mas será de po is sus ten ta do pela “Con fe de ra ção do Equa dor”. E para que o mes mo seja
le va do a ime di a to efe i to, terá esta Con cor da ta ple no vi gor logo que seja as si na da e ra ti fi ca da
por suas Exce lên ci as os Pre si den tes das di tas pro vín ci as de Per nam bu co e  Rio Gran de
do Nor te.

(Assi na dos) P. FRANCISCO DA COSTA SEIXAS. JOSÉ JOAQUIM
FERNANDES BARROS. JOSÉ JOAQUIM GERMINIANO DE MO-
RAIS NAVARRO. BASÍLIO QUARESMA TORREÃO. MANUEL DE 
CARVALHO PAIS D’ANDRADE, Pre si den te. 

 Impres so na Impren sa Na ci o nal.

 Car va lho não era, con tu do, o ho mem para le var tal pla no a
efe i to, sen do o seu en tu si as mo sem pru dên cia nem ou sa dia; da qui veio
que, à nos sa che ga da – em vez de união – as fac ções con ten den tes es ta -
vam em pe nha das em des tru ir os en ge nhos e plan ta ções de açú car umas
às ou tras, en quan to o pró prio Car va lho ha via to ma do a pre ca u ção de es -
ta ci o nar um na vio na ilha de Ta ma ri ca, para o fim de se es ca par, se fos se
ne ces sá rio, da tur bu lên cia que ti nha le van ta do, mas não po dia re fre ar. Ao
sa ber isto, achei do meu de ver o man dar uma cor ve ta apre en der a dita
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em bar ca ção, ain da que com ris co de per das e da nos em quá dru plo, se gun do as or de -
nan ças do Tri bu nal de Almi ran ta do! 

Sa ben do que le va ria al gum tem po às tro pas para che ga rem,
de ter mi nei ten tar o efe i to de um ame a ço de bom bar de ar a ci da de, e ex -
pe di uma pro cla ma ção re pre sen tan do aos ha bi tan tes a lou cu ra de se de i -
xa rem ilu dir por ho mens a quem fal ta va o po der de exe cu tar seus pla -
nos; in di can do, além dis to, que o per sis tir na re vol ta en vol ve ria tan to a
ci da de como seus go ver nan tes em ru í na co mum; por que, se me for ças -
sem à ne ces si da de de um bom bar de io, eu re du zi ria o por to e a ci da de a
in sig ni fi cân cia. Por ou tra par te, as se gu ra va-lhes que se vol ves sem atrás, e 
se re u nis sem ao re dor do tro no impe ri al, aju dan do as sim a de fen dê-lo
da in fluên cia es tran ge i ra, se ria mais agra dá vel para mim o fa zer o pa pel
de me di a ne i ro, e res ti tu ir a Per nam bu co a paz, a pros pe ri da de e o con -
ten ta men to, do que exe cu tar a obra de des tru i ção – a só al ter na ti va que
me res ta ria. 

Nou tra pro cla ma ção cha mei a aten ção dos ha bi tan tes à des -
tem pe ra da con di ção das re pú bli cas es pa nho las da ou tra ban da do
Con ti nen te, per gun tan do se por ven tu ra se ria sen sa to o ar ris car os be -
ne fí ci os de um go ver no de or dem pela con fu são so ci al e po lí ti ca; su -
pli can do-lhes de não me obri ga rem a pro ce der a ex tre mi da des, pois
que se ria meu de ver des tru ir as suas em bar ca ções e blo que ar o seu
por to, a me nos que den tro de oito dias a in te gri da de do im pé rio fos se
re co nhe ci da.

   Fo ram fe i tas es tas ame a ças na es pe ran ça de que pela in ti mi -
da ção se pu des se pre ve nir uma luta, mas fa lha ram em pro du zir o de se ja do
efe i to. Um re sul ta do, po rém, foi as saz cu ri o so, dan do a cou sa lu gar a
ser-me fe i to pelo pre si den te re vo lu ci o ná rio, ofe re ci men to de uma pe i ta
de 400,000$ réis, que se em bar ca ri am ime di a ta men te a bor do do pa que -
te in glês fun de a do à vis ta do por to, se eu aban do nas se a ca u sa im pe ri al,
e me pas sas se aos re pu bli ca nos; alu din do este ofe re ci men to, em ter mos
for tes, ao “in fa me tra ta men to com que meus ser vi ços ti nham sido re com -
pen sa dos pela ad mi nis tra ção no Rio de Ja ne i ro, e ad mo es tan do-me de
que, nes sa ca u sa, não ga nha ria mais que a con ti nu a ção de mau tra ta men to 
e de in gra ti dão”. 

Eis a car ta do pre si den te re vo lu ci o ná rio: – 
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(Re tra du ção.)

MILORDE,
A fran que za é o ca rá ter dis tin ti vo dos ho mens li vres, mas V. Exª, não a en -

con trou em suas re la ções com o Go ver no im pe ri al. O não ter sido re com pen sa do pela pri me i ra
ex pe di ção ofe re ce jus ti fi cá vel in fe rên cia de que nada re ce be rá pela se gun da. Tomo por tan to, a li ber da de
de as se gu rar a V. Exª a soma de 400 con tos de réis, como in de ni sa ção por suas per das.

O ser vi ço de V. Exª re que ri do será o ace i tar a ca u sa da Con fe de ra ção do
Equa dor, qual é ado ta da pela ma i o ria das pro vín ci as se ten tri o na is, cujo li mi te será o rio 
de S. Fran cis co do Nor te.

Te nho a hon ra de ser, &c.

De Vos sa Exce lên cia mu i to hu mil de cri a do,

MANUEL DE CARVALHO PAIS D’ANDRADE.

Con ti nha a car ta, de mais a mais, uma jus ti fi ca ção ar gu men ta -
ti va da re vol ta, mas como abun da em des com pos tu ra do Impe ra dor, ex -
pri mi da em lin gua gem o mais in de co ro sa, não su ja rei es tas pá gi nas com
im pri mi-la por in te i ro.

O re sul ta do pre di to por Car va lho – como eu ti nha sa bi do por
ex pe riên cia – não era im pro vá vel, mas não se se guia daí que, por se rem os
mi nis tros bra si le i ros in jus tos e hos tis para co mi go, eu ace i tas se a pe i ta de
um tra i dor para se guir o seu exem plo. Man dei, pois a res pos ta se guin te a
sua im pu den te pro pos ta: –

Pe dro Pri me i ro,
à vis ta de Per nam bu co, 2 de agos to, 1824.

Exmo.  Sr.  

Se eu ti ver oca sião de que V. Exª pes so al men te me co nhe ça, po de rei
dar-lhe pro vas con vin cen tes, de como a opi nião que de mim for mou nas ce de ter eu
sido fal sa men te re pre sen ta do por ho mens em po der, cu jos ob je tos eu era, por meus
prin cí pi os, in ca paz de ser vir.

Te nho, &c. &c.

COCHRANE E MARANHÃO.

Exmo.  Sr.  M. DE C. PAIS D’ANDRADE.

A 19, re que reu a Jun ta a in ter po si ção dos côn su les in glês e
fran cês para me in du zir a dar mais tem po de con si de ra rem. Isto re cu sei,
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pela na tu re za pe ri go sa do an co ra dou ro, em ra zão da qual, se ar ris ca va o
sal va men to das em bar ca ções. 

Não de se jan do, po rém, fa zer dano a esta bela ci da de, man dei
pro pos tas para ca pi tu la ção, per mi tin do aos ca be ças da  re vol ta au sen ta -
rem-se im pu ne men te, le van do sua fa zen da, con tan to que de i xas sem o
ter ri tó rio bra si le i ro – pe din do em tro ca a en tre ga dos for tes, dos na vi os
de guer ra, das bar cas ca nho ne i ras, &c., as sim como de toda a fa zen da
pú bli ca. Para evi tar o per der-se tem po em cor res pon dên ci as, pro pus a
Car va lho o en con trar-me a bor do de al gu ma em bar ca ção ne u tra de
guer ra, dan do-lhe pa la vra de honra de que se lhe per mi ti ria o re gres sar a 
sal vo; ele não obs tan te re cu sou a en tre vis ta, pro pon do em re tor no en -
con trar-me em ter ra numa ilha per to da ci da de, mas – como de po is de
sua in sul tan te pro pos ta eu não po dia ter con fi an ça em sua hon ra – foi,
já se en ten de, isso re je i ta do. 

Ansi o so ain da de evi tar ex tre mi da des – das qua is, de po is das
ame a ças fe i tas, não po dia con sis ten te men te im pe dir-me – es cre vi de
novo a Car va lho, que se ele ti ves se os me i os de dis tin guir en tre as in ten -
ções do Impe ra dor, e os pro ce di men tos de uma fac ção es tran ge i ra, não
es ta ria em ar mas con tra S. M. Impe ri al, ade rin do a quem, o Bra sil po dia
so men te sal var-se da anar quia e con fu são em que o Mé xi co e Esta dos
da Amé ri ca do Sul ti nham ca í do, pela ri va li da de in di vi du al e ig no rân cia
de suas as sem bléi as po pu la res. Apon tei-lhe de mais, que se, por ca u sa de 
pro cras ti na ção, eu fos se obri ga do a bom bar de ar a ci da de, o cla mor po -
pu lar con tra as au to ri da des in sur gen tes po de ria ser se gui do por tris te
pro va para ele de quão bre ve aven tu re i ros po lí ti cos po dem ser aban do -
na dos ou tra í dos na hora do pe ri go, e que ele fa ria me lhor em ce der à
ra zão aqui lo que não po dia im pe dir-me de al can çar por for ça.

Por es cri to res que nada po di am sa ber das cir cuns tân ci as –
que exis tem so men te em meus pró pri os do cu men tos – te nho sido cen -
su ra do por este tom de mo de ra ção para com o Pre si den te re vo lu ci o ná -
rio. Duas po de ro sas ra zões ha via para tal bran du ra; pri me i ra, que a con -
du ta dos per nam bu ca nos ad mi tia gran de pa li a ção, ven do-se que os
trans tor nos pro ce den tes da fac ção por tu gue sa se nho ra da ad mi nis tra ção 
no Rio de Ja ne i ro ha vi am sido to ma dos ig no ran te men te por atos de S. M.
Impe ri al – de sor te que o povo pre ju di ca do ar güía que me lhor lhe te ria
sido con ti nu ar sen do co lô nia de Por tu gal, do que co lô nia do Go ver no
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do Rio de Ja ne i ro – tal modo de ra ci o ci nar não sen do mui de sa cer ta do.
Em se gun do lu gar – e isto ex pli ca ple na men te a mo de ra ção de que se
que i xam – eu sa bia, de fon tes as mais au tên ti cas, que em caso de ata que
à ci da de, Car va lho es ta va de ter mi na do a re ti rar-se ao in te ri or, para con -
ti nu ar ali a guer ra ci vil, alis tan do a po pu la ção ne gra de ba i xo do seu es -
tan dar te; para evi tar o que, con si de ra va eu ser a mo de ra ção o me lhor
meio de levá-lo a ele e aos seus par ti dá ri os a de i xar o Impé rio, a quem
fa ria mu i ta con ta o ver-se as sim li vre de les.

Era lou cu ra, por tan to, con si de rar como lo cal a re be lião, qual
se ha via re pre sen ta do ao Go ver no Impe ri al, ou que seus ato res e ins ti -
ga do res eram pou cos e in sig ni fi can tes, pois que, em ver da de, como fica
dito, ela se ti nha já es ten di do vas ta e lar ga men te nas pro vín ci as ad ja cen -
tes. Escre vi, por isso, ao mi nis tro da Ma ri nha, que “se pu de ra não ser di -
fi cul to so aba ter a re vo lu ção na ci da de, o que mes mo as for ças de ter ra
po di am ha ver já efe i tu a do, se não  ti ve ram sido de sem bar ca das em dis -
tân cia – o pre ve nir, to da via, sem gran de cir cuns pec ção, que a re vol ta se
es pa lhas se no in te ri or se ria obra de tem po, tra ba lho e des pe sa; e que
mes mo isto se ria des per di ça do, sal vo se as ca u sas que ti nham pro du zi do 
a re vo lu ção fos sem re mo vi das ou ex pli ca das”.

Ten do ex pi ra do o tem po con ce di do sem os ter mos se rem
ace i tos, tor nou-se ne ces sá rio fa zer pelo me nos uma apa rên cia de for çar
a eles, ape sar de ha ver mui pou co fun do para ad mi tir que na vi os de
gran de lote se apro xi mas sem a sal vo, e os na vi os pe que nos se rem pou co 
adap ta dos ao fim; não obs tan te isso, de ter mi nei fa zer uma de mons tra -
ção, e como pas so pre pa ra tó rio dei or dem ao Ca pi tão Welsh, do Pa ra -
gua çu, de trans fe rir para a ca pi tâ nia to dos os ofi ci a is in fe ri o res e ma ri -
nhe i ros in gle ses; mas le van tan do-se um for te mar, e sen do mau o an co -
ra dou ro, con si de rei im pru den te in cor rer o ris co.

Orde nou-se pois à es cu na Le o pol di na ten tar o efe i to de al gu mas
bom bas ex pe ri men tais; mas o mor te i ro aba lou de tal sor te a em bar ca ção
que foi pre ci so re ti rá-la, sen do evi den te que nada mais po dia fa zer-se até
que o tem po con sen tis se apro xi ma rem-se os na vi os, ou po de rem-se cons -
tru ir jan ga das – para o que se ti nha man da do vir ma de i ra da Ba hia. Pou co 
dano se fez por esta ex pe riên cia, por que os ha bi tan tes mais abas ta dos ti -
nham fu gi do para o in te ri or, le van do con si go toda sua fa zen da de va lor.
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So bre vin do tem po ral for te hou ve a ca pi tâ nia de ir pro cu rar
se gu ran ça na Ba hia, sen do a bar ra ex ter na de Per nam bu co nes ta es ta ção 
ex tre ma men te pe ri go sa em ra zão da na tu re za co ra li na do fun do, como
se pro vou pra ti ca men te pelo fato que o Pe dro Pri me i ro per deu to das as
ân co ras me nos uma, de ma ne i ra que o per ma ne cer era per da cer ta, e
não res ta va ou tra al ter na ti va se não ir à Ba hia pro cu rar ân co ras.

Ne nhu mas no tí ci as ha via da for ça do Ge ne ral Lima de po is
do seu de sem bar que, es ta va eu por tan to an si o so de sa ber o que era fe i to 
dela, e até que pon to se acha va em con di ção de co o pe rar, sen do o to -
mar-se pos se do lu gar pon to na u ti ca men te im por tan te – por que, en -
quan to blo queá va mos, tí nha mos in ter cep ta do uma em bar ca ção por tu -
gue sa, vin da do Tejo em só qua ren ta e três dias, e sa bi do pe las car tas
que tra zia, como se es ta va apres tan do em Lis boa uma lar ga for ça, con -
sis tin do em de zes se is na vi os de guer ra e nu me ro sos trans por tes, des ti -
na da a Per nam bu co; for man do isto pro va su fi ci en te de que o Go ver no 
por tu guês con ta va re co brar as pro vín ci as de sor ga ni za das que se ti -
nham le van ta do ao mes mo tem po con tra a mãe pá tria e con tra o
Impe ra dor do Bra sil.

A 4 de se tem bro, de i xou a ca pi tâ nia a Ba hia, vi si tan do pri me i ro 
a ilha de Ale i xo, onde o Ca ci que e o Ma ra nhão es ta vam fun de a dos. Sou be -
mos de les que o Ge ne ral Lima ti nha o seu quar tel-ge ne ral em Le im ham, 
ha ven do a sua guar da avan ça da fe i to jun ção com as tro pas em Mo ga do,
so bre as mar gens de um rio per to do cabo de San to Agos ti nho, ocu pan do
as for ças re vo lu ci o ná ri as a ou tra ban da.

Che gan do à Ba hia, re ce be mos no tí cia que o Go ver no re bel de
em Per nam bu co es ta va es pe ran do ime di a ta men te vá ri os na vi os mui ve -
le i ros, en co men da dos da Amé ri ca do Nor te pelo pre si den te re vo lu ci o -
ná rio, e tam bém dous bar cos de va por de Ingla ter ra. Escre vi por tan to
ao mi nis tro da Ma ri nha para que man das se al guns na vi os que na ve gas -
sem me lhor, pois que, se a ex pe di ção que se es pe ra va de Lis boa, ou as
es pe ra das de Ingla ter ra e dos Esta dos Uni dos, apa re ces sem, qua tro va -
sos pelo me nos de nos sa for ça cor re ri am ris co, por seu mau na ve gar, de
ser to ma dos logo que o ini mi go se mos tras se.

Vin do a sa ber do pâ ni co pro du zi do em Per nam bu co, pela
amos tra de bom bar de io, e pela re pe ti ção dele que es pe ra vam de ve ras à
mi nha vol ta, o Ge ne ral Lima pu xou para di an te em di re ção à ca pi tal
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com opo si ção não mais for mi dá vel que a de al gu mas de sul tóri as es ca ra -
mu ças; e no dia 11 de se tem bro, com a co o pe ra ção dos ofi ci a is e gen te
de ma ri nha ali de i xa dos, to mou pos se da ci da de, re ti ran do-se Car va lho
para os su búr bi os onde, cor tan do a pon te que os unia, se en trin che i rou.
No dia se guin te cor reu que o Ge ne ral Lima en con trara no te sou ro
400,000 du ros; tal vez os mes mos que me ha vi am sido ofe re ci dos como
pe i ta para me unir ao par ti do re pu bli ca no. Che gan do nesta con jun ção a
Pi ran ga com um com boio tra zen do oi to cen tos ho mens de tro pa adi ci o -
nal, fi ze ram-se pre pa ros para ata car a Car va lho; mas o pre si den te in sur -
gi do, es ca pan do-se numa jan ga da de pes ca dor, se re fu gi ou a bor do da
cor ve ta bri tâ ni ca Twe ed, e de po is fez-se ao mar. 

Du ran te o in ter va lo que se pas sou en tre o par tir eu da Ba hia e 
o meu re gres so a Per nam bu co, teve lu gar a dis tri bu i ção do di nhe i ro de
pre sas en tre os que ti nham di re i to a ele, a ca pi tâ nia e a Ma ria da Gló ria
sen do pa gas na Ba hia, e o res to em Per nam bu co. Como S. M. Impe ri al
me ti nha de i xa do in te i ra men te de sem ba ra ça do por or dens ou ins tru -
ções, e como ti nha dado os 200.000$ de réis para pro mo ver os ob je tos
im pe ri a is, de ter mi nei não olhar os adi an tos que se ti nham fe i to no Rio de
Ja ne i ro como for man do par te da re com pen sa, es pe ci al men te à ca pi tâ nia,
que de sa ju da da, ha via efe tu a do os mais im por tan tes re sul ta dos da úl ti ma
cam pa nha, e ti nha por con se qüên cia di re i to à por ção co men su ra da aos
ár du os es for ços dos ofi ci a is e tri pu la ção, se gun da vez ago ra de ba i xo do
meu pen dão.

Os ex tra tos que se guem do li vro quo ti di a no do meu se cre tá rio
mos tra rão os pe río dos em que teve lu gar a dis tri bu i ção:

Se tem bro 10. Fiz dis tri bu i ção de di nhe i ro de pre sas em pra ta.

Se tem bro 15 a 16. Pago ao Ca pi tão Cros bie 10 400 du ros em es pé cie.
Pago a ou tros ofi ci a is 5.750 du ros. 

Se tem bro 18. Pago ao al mi ran te 4.750 du ros.

Se tem bro 27. Pa gou-se di nhe i ro de pre sas ao Pa ra gua çu e ou tros.
Se tem bro 28. Fi ze ram-se igua is pa ga men tos.

Se tem bro 30. Pa gou-se di nhe i ro de pre sas.

Ou tu bro 1 a 5. Pa gou-se di nhe i ro de pre sas. 
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Eis aqui ago ra as quan ti as dis tri bu í das nes sas oca siões, tan to
quan to se mos tra de meus me mo ran dos par ti cu la res – al guns dos qua is
in du bi ta vel men te se per de ram: –

Du ros

De sem bol so no Rio de Ja ne i ro, (Pago à es qua dra como por con ta, fe i ta em 23 de
se tem bro, 1824.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.750

A ofi ci a is in fe ri o res e ma ru jos da ca pi tâ nia, em clas se nu me ra das A até Y,
como cons ta dos li vros de pa ga men tos man da dos pela Pi ran ga. . . . . . . . . .

18.289

Pago ao Ca pi tão Cros bie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400
Pago aos Ca pi tães-te nen tes Car va lho, Gren fell, e Shep herd, 2.250 du ros
cada um. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.750

Pago ao Ca pi tão Gren fell por con ta das pre sas no Pará. . . . . . . . . . . . . . . . 2.750

Pago a sete te nen tes, a 1.500 du ros cada um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500
Pago a dois te nen tes, a 1.000 du ros cada um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Pago a seis te nen tes, a 750 du ros cada um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500
Pago ao te nen te Ross como mes tre de pre sas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Pago à Ma ria da Gló ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.483
Pago a Ni te rói, Ca ro li na e Pi ran ga, não acho a con ta, di ga mos o mes mo. . . .

7.500
Pago ao bri gue Ba hia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Pago aos ofi ci a is e ma rinh gem da Pi ran ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.053
Pago a Mr. Dean, pa ga dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Pago ao te nen te Ayre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Pago a Flo rên cio José da Cos ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Pago as gra ti fi ca ções a ar tí fi ces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Pago ao al mi ran te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750
Pago ao se cre tá rio pela dis tri bu i ção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Pago a May e Lu kin, agen tes de pre sas, como por ba lan ço de con ta, ju nho 
15, 1824. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.324

160.462

Qu an tia ori gi nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000

Ba lan ço a dar em con ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.538
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As pre ce den tes não fo ram to das as quan ti as pa gas, mas são
to das as que uma bus ca em meus nu me ro sos pa péis ago ra me for ne ce;
e, pois que as con tas ori gi na is fo ram, como já se dis se, re me ti das para o
Rio de Ja ne i ro, não se pode apre sen tar aqui um ba lan ço mais exa to; mas 
este mes mo que dou é su fi ci en te para le var a qual quer âni mo ra zoá vel a
con vic ção, de que as quan ti as aci ma re fe ri das fo ram de sem bol sa das na
ro ti na or di ná ria, e de vi am fa zer en ver go nhar a ad mi nis tra ção bra si le i ra
de di zer, que “o pri me i ro Almi ran te nun ca dera con ta dos 200.000 du -
ros que lhe fo ram con fi a dos” in du zin do as sim uma dig na in fe rên cia de
que os mes mos não fo ram de sem bol sa dos; ain da que ne nhum ho mem
de in te li gên cia co mum po dia ja ma is acre di tar que uma es qua dra cons ti -
tu í da como es ta va a Ma ri nha bra si le i ra, obe de ces se a or dens e ale gre -
men te obras se unís so na co mi go, sa ben do que o seu di nhe i ro de pre sas
es ta va a bor do – e que eu dele in jus ti fi ca vel men te me apos sa ra!

Estas ex pli ca ções são mais hu mi lhan tes para a ad mi nis tra ção
bra si le i ra do que para mim – ape sar de ter sido por tan tos anos alvo de
ma le di cên cia por ne ga rem con tas que in ques ti o na vel men te de vem ter
ido às mãos da ad mi nis tra ção de 1825. Mas pre ci so le var es tas ex pli ca ções 
ain da mais lon ge. À ex ce ção dos 4.750 du ros para mi nhas pró pri as ne ces si -
da des, nada to mei por meu qui nhão, ain da que ti nha di re i to a um-oi ta vo
em to dos os ca sos, e a um quar to na au sên cia de ou tros na vi os sem pre que 
ser vi ços im por tan tes fo ram pres ta dos pela ca pi tâ nia so zi nha. Nem ti nha 
eu re ce bi do do Go ver no im pe ri al um só duro dos emo lu men tos cos tu -
ma dos que me eram de vi dos, pos to que, se es tes hou ve ram sido pa gos
ho nes ta men te con for me os usos das na ções e as es ti pu la ções do de cre to 
do Impe ra dor de 11 de de zem bro de 1822, o meu qui nhão hou ve ra sido 
ma i or que o do bro de toda a soma que me foi con fi a da para tri pu lar as
em bar ca ções e sa tis fa zer ofi ci a is e ma ri nha gem. Con tu do isso não me
apro pri ei os 39.000 du ros que res ta vam, de po is de pa gar à gen te, mas
de ter mi nei retê-los até ver que mar cha in ten ta va se guir o Tri bu nal de
Pre sas no Rio de Ja ne i ro; e, se tal mar cha não fos se sa tis fa tó ria, apro -
priá-los en tão como de meu di re i to, bem que isso fos se in te i ra men te
ina de qua do aos ser vi ços pres ta dos, pe los qua is eu ti nha sido co ber to de
im pe ri a is hon ras e de agra de ci men tos na ci o na is, sem um xe lim de emo -
lu men to, não obs tan te o apre sa rem-se cen to e vin te na vi os bona fide do
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ini mi go – o ex pul sar-se-lhe a fro ta e o exér ci to – e o ane xar-se mais de
meio Impé rio. Mas fa la re mos dis to me lhor em ou tra par te.

Qu an do vol tei a Per nam bu co, achei o Ge ne ral Lima em pos se 
tran qüi la da ci da de, e como a Pi ran ga me ti nha tra zi do ins tru ções de Sua
Ma jes ta de Impe ri al, para, logo que fos se res ta be le ci da a or dem, pro ce -
der uma for ça ao Pará, e de por o ge ne ral-das-ar mas ali no me a do, re qui -
si tei ao Ge ne ral Lima para que me des se um pe que no des ta ca men to mi -
li tar com que efe itu as se aque la di li gên cia; mas ele não ace deu – dan do
por mo ti vo, que no es ta do pre sen te das cou sas em Per nam bu co, não era 
pra ti cá vel o di mi nu ir a sua for ça.

Não era só no Pará que pre va le ci am ir re gu la ri da des: até no
Ma ra nhão sé ri os dis túr bi os ti nham re ben ta do, com a de cla rada in ten ção 
da par te dos in sur gen tes, de de por o Go ver na dor que ali re gia sob a au -
to ri da de de S. M. Impe ri al – a quem esta nova ten ta ti va de re vo lu ção era 
por ora des co nhe ci da. Em suma, a or dem para de por o ge ne ral-das-ar -
mas no Pará ti nha-se trans for ma do ines pe ra da men te numa ne ces si da de
de tran qüi li zar o todo das pro vín ci as do Nor te, que só es pe ra va o êxi to
das me di das de Car va lho em Per nam bu co para se de cla ra rem aber ta -
men te con tra a au to ri da de im pe ri al.

O des con ten ta men to nas pro vín ci as do Nor te só ti nha ori gem 
no sis te ma de go ver no an ti bra si le i ro que no Rio de Ja ne i ro se pros se guia,
o qual na ava li a ção de to dos ao lon ge mais era por tu guês que bra si le i ro.
Sen do que ig no ra va, ou de i xa vam de crer, como as in ten ções pa trió ti cas
do Impe ra dor eram pre do mi na das ou con tra ri a das pela fac ção por tu -
gue sa na ad mi nis tra ção, a qual, ten do re al men te nas mãos as ré de as do
po der, pou co mais de i xa va a Sua Ma jes ta de que au to ri da de no mi nal.

Nada, pois, era para ad mi rar, que os ha bi tan tes des tas lon gín -
quas pro vín ci as, que, ha via ape nas um ano, me ti nham re ce bi do tão bem 
e sau da do como seu li ber ta dor da opres são por tu gue sa, e como o re pre -
sen tan te da au to ri da de cons ti tu ci o nal, es ti ves sem ago ra des con ten tes do 
que com ra zão con si de ra vam sis te ma de go ver no an ti na ci o nal – pre fe -
rin do sub me ter-se a mau go ver no de sua pró pria es co lha an tes que a
ou tro as sim ar bi tra ri a men te im pos to.

Para afas tar a re vo lu ção re que ri am-se pre si den tes há be is, bem 
em vez dis so, ver sa dos no ma ne jo dos ne gó ci os pú bli cos; mas, em vez
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dis so, ho mens de um ca rá ter opos to ha vi am, na ma i o ria, sido es co lhi dos
pela ad mi nis tra ção.

Não era me nos es sen ci al que os ge ne ra is-das-ar mas, ou co -
man dan tes mi li ta res, fos sem ho mens de mo de ra ção e sem pre o cu pa ções;
mas os co lo ca dos nes ta res pon sá vel po si ção usa vam sua au to ri da de da
ma ne i ra a mais ar bi trá ria e re pre en sí vel. Era di fí cil, não há dú vi da, en -
con trar ho mens ca pa zes; ou, se os ha via en tre os bra si le i ros, o ci ú me do
par ti do por tu guês na ad mi nis tra ção im pe dia a sua ele va ção ao po der;
sen do o ob je to da que la fac ção a de sor dem como au xi li ar de suas vis tas
an ti im pe ri a is. Isto se ti nha ma ni fes ta do de ma ne i ra que sal ta va aos olhos 
nas ins tru ções da das para se de sem bar car nas Ala go as a for ça do Ge ne -
ral Lima, em vez de jun to ao sí tio do dis túr bio; in fli gin do as sim per da
de tem po e uma di fí cil e fas ti di o sa mar cha, que po dia ter fin da do por fa -
lhar, a não ser a dis tra ção ca u sa da pelo ame a ça do bom bar de io de Per -
nam bu co por mar, e a de mons tra ção dada de quão fa cil men te o mes mo
se ria efe i tu a do, quan do es ti ves sem com ple tos os me i os para um ata que
des tru ti vo; o re sul ta do foi, que – sa ben do não po dia tar dar se não pou -
cos dias o vol tar eu da Ba hia com tudo pron to para um ata que em re gra
– não hou ve re sis tên cia sé ria à ocu pa ção da ci da de pela for ça do Ge ne -
ral Lima.

Tor nan do-se cada dia mais dis tin tas as par ti ci pa ções da cres -
cen te de sa fe i ção nas pro vín ci as do Nor te, era ne ces sá rio apro ve i tar do
pâ ni co pro du zi do pela re cu pe ra ção de Per nam bu co; e tan to mais, por
isso que ti nham sur gi do sé ri as co mo ções, ao mes mo tem po que se
ma ni fes ta va qua se uni ver sal men te for te dis po si ção à re vol ta. Ten do-me
o Ge ne ral Lima re cu sa do um des ta ca men to mi li tar – e não po den do o
Pe dro Pri me i ro e a Pi ran ga pres tar-lhe ul te ri or au xí lio, – con si de rei mais
con for me aos in te res ses de Sua Ma jes ta de o vi si tar os por tos do Nor te
com es tas em bar ca ções; le van do tam bém o Ca ci que e a Ata lan ta, para
ser vi rem na qui lo a que na vi os ma i o res não eram ap tos. A só pre sen ça
des ta di an te dos por tos de sa fe tos ha via de ser bas tan te, sa bia eu, para
res ta be le cer a or dem, dan do in fe ren ci al de mons tra ção de que, se fos se
pre ci so for ça, esta se acha va pron ta para ser apli ca da.

Con se guin te men te, de i xan do o res to da es qua dra em Per nam -
bu co, de mos à vela a 10 de ou tu bro para o Rio Gran de do Nor te, onde
pre va le cia gran de con fu são en tre os ha bi tan tes, ame a ça dos pe los in sur -
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gen tes na ad ja cen te pro vín cia do Ce a rá, por te rem aban do na do os de síg -
ni os re vo lu ci o ná ri os em con se qüên cia dos acon te ci men tos em Per nam -
bu co.

Che gan do à vis ta do Rio Gran de no dia 12, re que ri do pre si -
den te in for ma ção, so bre o es ta do das ci da des ma rí ti mas e das pro vín ci as 
en tre o Rio Gran de e o Pará, es pe ci al men te acer ca do Ce a rá. A na tu re za 
da res pos ta de ter mi nou-me logo a pro ce der para este úl ti mo lu gar, ain da
que la men tan do a ne ces si da de de ter que me adi an tar mais para so ta ven to,
pelo tem po que me le va ria o vol ver para o Rio de Ja ne i ro de po is; sen tin -
do, por ou tro lado, que não se ria sa tis fa tó rio para Sua Ma jes ta de, se eu
tor nas se ali sem ter-me cer ti fi ca do mais par ti cu lar men te da con di ção do 
Nor te, e sem ter con tri bu í do ao res ta be le ci men to da tran qüi li da de.

Che gan do a 18 à vis ta do Ce a rá, man dei ao pre si den te uma
co mu ni ca ção para fa zer-lhe sa ber a mi nha che ga da com o fim de res ta -
be le cer a or dem, e pro me ten do a to das as pes so as de sa fe tas que den tro
de quin ze dias tor nas sem à sua obe diên cia, po de rem vol tar em paz a
suas ca sas, sem de modo al gum se rem mo les ta das por ca u sa de seus
an te ri o res atos ou opi niões.

Veio à ca pi tâ nia uma de pu ta ção dos ha bi tan tes, pe din do-me
que de sem bar cas se a ma i or for ça que pu des se dis pen sar, mas como o
Ge ne ral Lima se não ti nha pres ta do a dar-me um des ta ca men to mi li tar,
não es ta va em meu po der o sa tis fa zê-los; por que, sen do o fun de a dou ro
pe ri go so, e a ca pi tâ nia es tan do qua se a en ca lhar, não po dia dis pen sar os
ma ri nhe i ros in gle ses, ao mes mo tem po que não ha via que fiar na por ção 
por tu gue sa das tri pu la ções. Além dis to, ma ri nha gem es tran ge i ra não era
adap ta da para a guar ni ção de uma ci da de.

Eva diu-se, pois, o pe di do; mas as se gu ran do ao Pre si den te
que, no caso de os in sur gen tes avan ça rem, da ría mos au xí lio efe ti vo; lem -
bran do-lhe, con tu do, que se de via tra tar de in du zir os ha bi tan tes a ado -
tar en tre si me di das para sua pró pria de fe sa e para a pre ser va ção da
tran qüi li da de, re sul ta dos que es ta vam per fe i ta men te a seu al can ce; e que
tor na ri am des ne ces sá ria a pre sen ça de mi li ta res.

De sem bar quei, to da via, um pe que no des ta ca men to para o fim 
de cer ti fi car-me dos me i os de fen si vos, como tam bém na es pe ran ça de
ex ci tar as au to ri da des em ter ra a al gu ma pou ca de ati vi da de em sua pró -
pria ca u sa. Em caso de ata que, pro me ti de sem bar car para au xi liá-los
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quan ta gen te pu des se dis pen sar; dan do ao mes mo tem po li cen ça de se
aco lhe rem às em bar ca ções em caso de ocor rên cia re pen ti na, que não
ad mi tis sem  co mu ni ca rem co mi go pre vi a men te.

Este ofe re ci men to pro du ziu o me lhor efe i to na ci da de, ins pi -
ran do con fi an ça aos bem dis pos tos, ao passo que os des con ten tes, ig no -
ran do até que pon to eu po dia dar aju da, en ten de ram que era me lhor
con ser var-se qui e tos. No se guin te dia, vol ta ram os ha bi tan tes à obe diên -
cia, er guen do o pre si den te a ban de i ra im pe ri al nas mu ra lhas por suas
pró pri as mãos, en tre to das as de mons tra ções de sa tis fa ção ge ral.

Fiz de po is que se ofi ci as se a to das as par tes da pro vín cia,
anun ci an do o re gres so da ci da de à sua obe diên cia, pro me ten do es que ci -
men to do pas sa do a to dos os que lhe se guis sem o exem plo, e su ce deu a
isto ge ral re co nhe ci men to da au to ri da de im pe ri al. Man da ram-se agen tes
con fi den ci a is, mu ni dos de co mu ni ca ções se me lhan tes, às for ças re vo lu -
ci o ná ri as ca pi ta ne a das por Bi zar ro, o re bel de ge ne ral-das-ar mas, cu jas
tro pas o aban do na ram to das; no en tan to que, por agên ci as se me lhan tes,
o cor po sob o co man do ime di a to do pre si den te re vo lu ci o ná rio, Ara ri pe, 
foi re du zi do a cem ho mens – até os ín di os, sem ex ce ção, aban do nan do
o seu es tan dar te.

Como um dos pri me i ros pas sos para a pa ci fi ca ção da pro vín -
cia, ti nha eu pu bli ca do não só ge ral anis tia, mas anis tia par ti cu lar tam -
bém, ofe re cen do aos che fes in sur gen tes mes mos es pe ci al per dão, do
qual, em anis tia ge ral or di ná ria, po de ri am eles jul gar-se aliás ex clu í dos.
Ti nha eu, em meu pró prio âni mo, de ter mi na do isto como sen do a
ma ne i ra ge ral que se de via se guir, pois não po dia de i xar de ver que, no
co me ço da re vol ta, in sur gen tes e che fes ti nham boa ca u sa para es ta rem
des con ten tes com o go ver no cen tral do Rio de Ja ne i ro. Ha via mes mo
di ri gi do uma car ta ao pre si den te re vo lu ci o ná rio, pes so al men te, Ara ri pe,
re mons tran do-lhe so bre a lou cu ra da car re i ra que es ta va pros se guin do, e 
pro me ten do-lhe a mi nha pro te ção para ele pró prio, as sim como para os
ou tros che fes re vo lu ci o ná ri os, se tor nas sem à sua obe diên cia. Ele pre -
fe riu re ti rar-se para o in te ri or, com os des con ten tes que o qui se ram
se guir, ten ci o na ndo, sem dú vi da, es pe rar até que a for ça na val se au sen -
tas se. Pre ven do o pe ri go dis to, ex pe di uma pro cla ma ção, onde ofe re cia a 
quem o apre en des se re com pen sa su fu ci en te para in du zir os ín di os que
an tes ha vi am sido seus sus ten ta do res a par tir em bus ca dele, re sul tan do
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em vir a ser mor to, e to dos seus se qua zes apre en di dos. Os che fes in di a -
nos, as sim como a gen te que de les de pen dia, fo ram de gran de prés ti mo
na res ta u ra ção da or dem, com bi nan do ro bus tez cor po ral su pe ri or com
ati vi da de, ener gia, do ci li da de, e for ça de atu rar que nun ca fa lha va – for -
man do, com efe i to, os me lho res pa drões da raça na ti va que eu vira na
Amé ri ca do Sul.

Antes dis to eu ti nha con se gui do, sem gran de tra ba lho, res ti tu ir
a tran qüi li da de à pro vín cia da Pa ra í ba, que ha via tam bém sido per tur ba da
pe los man da dos de Ara ri pe; cum prin do os ha bi tan tes as suas or dens, pelo 
pe ri go ime di a to a que os ex pu nha a vi o lên cia do ho mem, e na per su a são
de que o Rio de Ja ne i ro es ta va de ma si a do lon ge para po der so cor rê-los. O 
seu pra zer ao ve rem che gar uma es qua dra foi, por tan to, ime di a ta men te
se gui do por de i xa rem o che fe in sur gen te, e vol ta rem a in te i ra obe diên cia.

O de que tra tei pro xi ma da men te foi or ga ni zar uma for ça efe -
ti va no Ce a rá, e fez-se isto in cor po ran do aci ma de mil ho mens, bem que 
não ti vés se mos um sol da do só na es qua dra. For ma ram-se tam bém vá ri os
cor pos nas vi las e al de i as da pro vín cia, e fo ram ati vos em per se guir os
res tos dis per sos do exér ci to re pu bli ca no.

Ten do-me as se gu ra do as sim da com ple ta res ta u ra ção da or dem 
na ca pi tal e na pro vín cia do Ce a rá, e di ri gi do aos ha bi tan tes uma pro cla -
ma ção, mos tran do-lhes a lou cu ra de se de i xa rem des va i rar por pes so as
as tu ci o sas, que não po di am ter exa to co nhe ci men to dos as sun tos que
da vam fun da men to às que i xas con tra o Go ver no im pe ri al lar ga mos em
4 de no vem bro para o Ma ra nhão, pro vín cia que en con tra mos num es ta do 
de anar quia ma i or ain da do que ha via pre va le ci do no Ce a rá.
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Ca pí tu lo IX

CHEGADA AO MARANHÃO – CARÁTER DOS DISTÚRBIOS ALI – ASSUMO O
COMANDO MILITAR – PROCLAMAÇÃO MANDANDO ENTREGAR AS ARMAS
– CONDIÇÃO DO POVO – CORRUPÇÃO DAS AUTORIDADES – PROPENSÃO
PARA ASSASSINATOS – DIFICULDADE EM DESCOBRIR OS ASSASSINOS –
CARTA AO MINISTRO DA MARINHA – PACIFICAÇÃO DA PARAÍBA –
DÚVIDAS DA SINCERIDADE DO PRESIDENTE – ESTABELECE ELE
AGÊNCIAS SECRETAS – MEMORIAIS EXTRAORDINÁRIOS – QUEIXAS
PÚBLICAS DO PRESIDENTE – BRUCE FAZ POR INTERCEPTÁ-LAS – MINHA
RESPOSTA  AOS MEMORIALISTAS – CARTA AO MINISTRO DA MARINHA –
INCLUINDO QUEIXAS DOS CÔNSULES – PREPARA-SE BRUCE PARA RESISTIR 
À MINHA AUTORIDADE – QUEIXAS DO CÔNSUL  BRITÂNICO – CONSIDERA
NECESSÁRIA A MINHA PRESENÇA – CARTA DO CÔNSUL FRANCÊS –
DETALHANDO VERGONHOSAS ATROCIDADES – PERIGO DE COLISÃO COM 
AS NAÇÕES ESTRANGEIRAS – SUSPENSÃO DO PRESIDENTE – PROVÊ-SE AO
FUTURO GOVERNO – CONDUTA DA FACÇÃO NO RIO DE JANEIRO – NÃO
SE ENVIAM INSTRUÇÕES PARA MEU GOVERNO – CARTA AO MINISTRO DA
MARINHA – O MINISTÉRIO HAVIA PREVIAMENTE DEPOSTO A BRUCE – MAS 
VOLTOU-SE CONTRA MIM POR TER ANTECIPADO SEU PRÓPRIO ATO.

CHEGAMOS ao Ma ra nhão a 9 de no vem bro, e ve ri fi ca mos
que a ci da de e a pro vín cia – como se ti nha re la ta do-se acha vam em
com ple to es ta do de anar quia, pro du zi do por ca u sas qua se in com pre en -
sí ve is. Os che fes de exér ci to ha vi am-se le van ta do con tra a au to ri da de do 
pre si den te, Mi guel Bru ce, e es ta va-se com ba ten do quan do en tra mos no
rio. A par te a mais es tra nha do ne gó cio era, que am bos os par ti dos



de cla ra vam sus ten tar a au to ri da de im pe ri al, ao mes mo tem po que um a
ou tro se acu sa vam de tra mar para re pú bli ca. Bru ce man ti nha pos se da
ci da de por meio de tro pas ne gras den tre as qua is ha via tam bém es co lhi -
do seus ofi ci a is, con fe rin do-lhes pa ten tes em re gra; re sul tan do daí, que
os ex ces sos de tal tro pa con ser va vam a gen te lim pa dos ha bi tan tes num
es ta do de ter ror cons tan te, de modo que a mi nha che ga da foi aco lhi da
com a ma i or sa tis fa ção, e de toda a par te me vi e ram alo cu ções de con -
gra tu la ção, ado tan do até as se nho ras a de su sa da re so lu ção de man dar
uma de pu ta ção a dar-me as boas-vin das.

Pedi logo ao pre si den te uma re la ção do es ta do da pro vín cia; mas 
an tes que esta fos se apre sen ta da, me mo ri a is vin dos de toda a par te me
mos tra ram as ca u sas da de sor dem que uni ver sal men te pre va le cia. O que i -
xu me ge ral era, que o pre si den te ha via es ta be le ci do uma au to cra cia, re cu -
san do a co o pe ra ção de con se lho, qual era re que ri da pela Cons ti tu i ção, e
que, sob sua in di vi du al au to ri da de, pre va le ci am de sor dens mi li ta res de toda
a es pé cie, indo até ao as sas si na to, en quan to se co me ti am ul tra jes de na tu re za
a mais re vol tan te ao som dos apla u sos de “Viva Sua Ma jes ta de Impe ri al”,
usan do as sim o nome do Impe ra dor, como para san ci o nar a per pe tra ção de 
atos os mais ile ga is e per ni ci o sos.

O pre si den te Bru ce era o mes mo in di ví duo a quem, ao ex pul -
sa rem-se os por tu gue ses no ano pre ce den te, eu ti nha tem po ra ri a men te
no me a do à pre si dên cia da pri me i ra Jun ta pro vi só ria sob o Impé rio, cor -
po a que bre ve men te su ce deu go ver no ele i to pelo povo. Ten do in fluên -
cia en tre os por tu gue ses, de cuja fac ção – como se mos trou de po is – ele 
era pro e mi nen te apo io, ha via con se gui do fa zer-se re co lo car à tes ta do
Go ver no pro vin ci al, e cla ra men te es ta va se guin do a po lí ti ca da fac ção
por tu gue sa em po der no Rio de Ja ne i ro, isto era, a de man ter a sua pro -
vín cia num es ta do de con fu são, para des gos tar a po pu la ça do re gi me
im pe ri al, e as sim dis pô-la, se a opor tu ni da de se ofe re ces se, a fa vo re cer
as vis tas da mãe pá tria. Esta po lí ti ca ti nha sido, como já dis se mos, pla ne -
ja da pe los agen tes de Por tu gal; mas Bru ce, com to das as dis po si ções a
fa vo re cer as vis tas da an ti ga me tró po le, não era o ho mem para se lhe
con fi ar es tra té gia po lí ti ca des ta na tu re za. Sen do o fato que, ape sar de
pos su ir cer ta fi nu ra, Bru ce era im pró prio para se lhe con fi ar au to ri da de
al gu ma – mu i to me nos para exer cer a que não re co nhe cia fre io – de

172 Tho mas Cochrane



ma ne i ra que a de sor dem pre va le cen te mais era con se qüên cia na tu ral da
sua pró pria fal ta de ca pa ci da de, e sis te ma ar bi trá rio de go ver no, do que
ou tra cou sa. Achan do toda a gen te con tra si, gra du al men te se ia lan çan -
do nos bra ços da po pu la ção pre ta para o sus ten tar, pro mo ven do es cra -
vos li ber tos ao pos to de ofi ci a is; e ge ral men te era re co nhe ci do que a
não ser pela nos sa opor tu na che ga da, tan to ele como os bran cos que
res ta vam na ci da de po di am bre ve men te ha ver ca í do ví ti mas da for ça que 
para es pe ci al pro te ção dele fora or ga ni za da.

Por ou tra par te, os opos tos ao pre si den te es ta vam não só em
ar mas con tra ele, mas ha via dois ou três par ti dos de fa mí lia com ba ten do 
uns con tra os ou tros de ba i xo da ban de i ra im pe ri al! e le van do suas vin ga -
ti vas ani mo si da des a pon to des pro po si ta do, que ame a ça va a ex ter mi na -
ção de uma, pe los me nos, das par tes con ten den tes, se não a ru í na to tal
da pro vín cia. O tra tar com es tes par ti dos era mais di fi cul to so, em ra zão
de suas mú tu as re cri mi na ções, do que se eles se hou ves sem de cla ra do
ini mi gos do Go ver no im pe ri al. Numa cou sa, po rém, con cor da vam to -
dos, isto era, em opo si ção ao pre si den te; mas como a dele era a au to ri -
da de cons ti tu í da, era isso pre ci sa men te o que eu não en ten dia san ci o nar.

Era para mim cla ro que o pri me i ro re mé dio con sis tia em no -
me ar uma au to ri da de mi li tar com pe ten te, e como em ne nhu ma dali po -
dia ha ver con fi an ça, dei par te ao Pre si den te da mi nha ten ção de as su mir 
o co man do mi li tar em che fe du ran te a mi nha es ta da, ou pelo me nos até
que se res ta be le ces se a or dem, ex pe din do uma pro cla ma ção para esse
efe i to.

Ven do que pros se gui am as hos ti li da des, man dei or dem a am -
bas as par tes para de po rem as ar mas, cujo man da do o par ti do con trá rio
ao pre si den te ime di a ta men te cum priu, e se dis per sou; mas como os sel -
va gens dos ne gros sob a au to ri da de do pre si den te ata ca ram seus ad ver -
sá ri os ago ra de sar ma dos, e co me te ram gran des ex ces sos, agar rei ne les e
meti-os a bor do de al guns na vi os, an co ran do es tes de ba i xo da ar ti lha ria
da ca pi tâ nia, e con ser vei-os to dos como pri si o ne i ros, ten do-os as sim
fora de po de rem fa zer mais dano.

A en tre ga das ar mas efe itu ou-se pela se guin te pro cla ma ção,
que ex pli ca tam bém os meus mo ti vos para esta me di da: 

– Sen do es sen ci al aos in te res ses do Impé rio em ge ral e à pro vín cia do Ma -
ra nhão em par ti cu lar, o pôr fim a to dos os dis túr bi os pú bli cos, nas ci dos ou das con -
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ten das de in di ví du os, ou de ou tras ca u sas; e pro vi den ci an do a Cons ti tu i ção não só para 
a ad mi nis tra ção da jus ti ça, nos ca sos ci vis, mas tam bém para o su má rio pro ces so em de li -
tos mi li ta res:

Faço por esta sa ber que – to das as pes so as ar ma das, ou co man dan do gen -
te ar ma da ou com ela ope ran do, ou aju dan do e au xi li an do qual quer cor po de ho mens
ar ma dos em apo io ou de fen sa de qua is quer pes so as que as su mam au to ri da de ou a ela
per ten dam como ca u di lhos, ou ten tan do al te rar a Cons ti tu i ção por for ça – fi cam des de 
ago ra su je i tos à ju ris di ção mi li tar, e por lei mi li tar se rão con se qüen te men te pro ces sa -
dos. Mas não tem esta or de nan ça por fim pro i bir in di ví du os de se jun ta rem de sar ma -
dos, para o fim de re que re rem uni dos a re pa ra ção de agra vos, ou pe ti ci o na rem a Sua
Ma jes ta de Impe ri al so bre pon tos to can tes a in te res ses pú bli cos ou par ti cu la res.

E ha ven do sido por mu i tos in di ví du os ob ti das ar mas e mu ni ções mi li ta res 
com pre tex to de usar de las para de fen sa pró pria – sen do es sen ci al à tran qüi li da de pú -
bli ca e ao bem ge ral que o povo re cor ra, para sua se gu ran ça, à pro te ção das leis, e não
à vi o lên cia – faço sa ber, que to das as pes so as em pos se de tais ar mas mi li ta res de vem
en tre gá-las aos prin ci pa is ofi ci a is mi li ta res em seus res pec ti vos dis tri tos, para se rem de -
po si ta das no ar ma zém pú bli co. Todo o que for acha do em pos se de ar mas pas sa do o
fim do pre sen te mês de no vem bro, será jul ga do se gun do a lei mi li tar.

Dada a bor do do Pe dro Pri me i ro , hoje 12 de no vem bro, 1824.

(Assi na do)       COCHRANE E MARANHÃO.

Apre sen to esta pro cla ma ção para mos trar como es ta va a pro -
vín cia quan do che guei, o que o do cu men to ma ni fes ta mais ple na men te
do que pu de ram fazê-lo pági nas de des cri ção. A es tas di fi cul da des acres -
cen ta va-se ago ra o des gos to de Bru ce, por lhe ter sido ti ra da sua au to ri -
da de mi li tar, ain da que não só se não en ten dia com sua au to ri da de ci vil,
mas esta era apo i a da. Com tudo isso, ten do eu or dens de S. M. Impe ri al
para usar a mi nha dis cri ção em tran qüi li zar as pro vín ci as dis tur ba das,
não era mi nha ten ção per mi tir que se frus tras sem as vis tas de Sua Ma -
jes ta de por de fe rên cia a um go ver na dor, cuja lou cu ra e des po tis mo
com bi na dos, ha vi am sido a prin ci pal ca u sa dos dis túr bi os, não obs tan te
sa ber eu bem como o pro ce der que es ta va ado tan do, mes mo ape sar de
apro va do por Sua Ma jes ta de, ha via de atra ir so bre mim a in dig na ção da
fac ção por tu gue sa em po der no Rio de Ja ne i ro.

A pro cla ma ção teve o efe i to de se rem as ar mas en tre gues em
gran de par te, se guin do-se o de ban da rem to das as for ças ir re gu la res co li -
gi das pe los ca u di lhos con ten den tes, de sor te que por toda a par te se
teve por for ça que res ta be le cer tran qüi li da de apa ren te.

174 Tho mas Cochrane



O gran de pon to era estabelecer or dem per ma nen te, pois que,
se nos fôs se mos em bo ra, pron to ela se in ter rom pe ria. Como de po is da
re du ção de Per nam bu co não ha via ou tro cam po para meus ser vi ços ati -
vos, e como não ti nha ins tru ções para sa ber que des ti no dar à es qua dra,
de ter mi nei per ma ne cer no Ma ra nhão, e em pre gar-me em con so li dar o
bem já pro du zi do, até re ce ber no vas or dens de S. M. Impe ri al; por que
ten do no ano pre ce den te ex pe li do os por tu gue ses da pro vín cia, o
bem-es tar dela era ob je to de in te res se para mim, e me sen tia se gu ro de
que, se S. M. Impe ri al sou bes se da fal ta exis ten te de uni da de, me da ria
au to ri da de para pôr em exe cu ção as mi nhas vis tas.

No Ma ra nhão, como em ou tras pro vín ci as se ten tri o na is do
Impé rio, não se ti nha dado me lho ra men to al gum na con di ção do povo,
e sem tal me lho ra men to era ab sur do con fi ar nas pro fis sões hi per bó li cas
de de vo ção ao Impe ra dor que ago ra eram abun dan te men te alar do a das
pe los que an tes da mi nha che ga da ti nham sido os pri me i ros em pro mo -
ver e ani mar o dis túr bio.

A con di ção da pro vín cia – e a di zer a ver da de, de to das as pro -
vín ci as – em nada era me lhor do que ti nha sido sob o do mí nio de Por tu gal, 
ape sar de apre sen ta rem um dos mais be los cam pos ima gi ná ve is para me -
lho ra men to. To dos os an ti gos im pos tos e di re i tos co lo ni a is per ma ne ci am
sem al te ra ção – os mul ti pli ca dos em pe ci lhos ao co mér cio e agri cul tu ra exis -
ti am ain da – e o po der ar bi trá rio era por toda a par te exer ci do sem tra va; de 
modo que, em vez de me lho rar com eman ci par-se do jugo por tu guês, a
con di ção da gran de mas sa do povo acha va-se li te ral men te pior que dan tes.

Para emen dar tal es ta do de cou sas era ne ces sá rio co me çar pe -
los em pre ga dos do Go ver no, de cuja cor rup ção e con du ta ar bi trá ria
che ga vam di a ri a men te que i xas – as si na das por co mu ni da des in te i ras –
de toda a par te da pro vín cia; a tal pon to, com efe i to, era le va do este mau 
go ver no, que nem as vi das nem a fa zen da dos ha bi tan tes es ta vam se gu -
ras, onde vin gan ça, ou mo ti vos mais ba i xos ain da exis ti am para se exer -
ce rem atos de opres são∗.
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Di ri gir por tan to uma car ta ao pre si den te, ad ver tin do-lhe que
tais cou sas não de vi am to le rar-se; que de toda a par te me es ta vam che -
gan do con tas de ex ces sos co me ti dos por gen te que era su je i ta à sua au -
to ri da de, me re cen do os per pe tra do res o mais se ve ro e exem plar cas ti go; 
que eu ti nha de ter mi na do in ves ti gar es sas ma té ri as; e que em vir tu de da
ins tru ção re ser va da – de pro ce der se gun do meu ju í zo pes so al em cir -
cuns tân ci as ex tra or di ná ri as – im po ria em ca sos tais cas ti go ri go ro so, se a 
re a li da de cor res pon des se ao que se re pre sen ta va.

O ne nhum caso que se fa zia da vida hu ma na era uma das fe i -
ções mais no tá ve is des tes ex ces sos. Só bem pou co tem po an tes dis to, ha -
via eu dado um pas sa por te ao Ca pi tão Pe dro Mar tins, como por ta dor do
ofe re ci men to de de por as ar mas fe i to por um dos che fes in sur gen tes, mas 
ao vol tar foi mor to. Este ato atroz, per pe tra do, como eu ti nha ra zão de
crer, por al guns fac ci o sos ade ren tes ao par ti do do pre si den te, por mo ti vos 
de vin gan ça, foi des gra ça do, pois deu pre tex to a ou tros che fes que es ta -
vam pron tos a sub me ter-se, de con ti nu ar em ar mas para mú tua de fen sa.
De ter mi nei por tan to que to das as tro pas de ba i xo da au to ri da de do pre si -
den te se con ser vas sem onde es ta vam até no vas or dens mi nhas; e exi gi de
Sua Exce lên cia o em pre gar to das as di li gên ci as para apre en der os cul pa -
dos de ato tão de son ro so para a ca u sa im pe ri al, a fim de re ce be rem o de -
vi do cas ti go. 

Achan do que se não fez di li gên cia por pren der os as sas si nos,
di ri gi a Bru ce a car ta que se se gue: 

Hei sa bi do com gran de sen ti men to do ato atroz co me ti do pe los seus sol -
da dos con tra um ofi ci al mu ni do de pas sa por te meu com o fim de pro cu rar-se tran qüi -
li zar a pro vín cia, in du zin do o par ti do dis si den te a de por as ar mas. Isto é cou sa tão de -
son ro sa para a ca u sa da que les por quem há sido per pe tra da, que te nho de cha mar for -
te men te a sua aten ção so bre a ne ces si da de de fa zer es for ços para apre en der to das as
pes so as que pos sam sus pe i tar-se de ter co me ti do este cri me, e man dá-las ime di a ta men -
te pre sas a esta ci da de.

Te nho de mais a de ter mi nar em nome de S. M. Impe ri al, que as tro pas de -
ba i xo do seu co man do se con ser vem onde es tão até no vas or dens mi nhas, como co -
man dan te-em-che fe das for ças na va is e mi li ta res des ta pro vín cia, não obs tan te qual -
quer au to ri da de ou or dem que V. Exª te nha até ago ra re ce bi do ou pos sa re ce ber em
con trá rio – ex ce to de mim.

(Assi na do)    COCHRANE E MARANHÃO.
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É qua se es cu da do di zer que os de lin qüen tes – ain da que sem
dú vi da bem co nhe ci dos – se de i xa ram es ca par im pu nes, ale gan do o pre -
si den te por sua des cul pa, “a in su fi ciên cia das tro pas re gu la res para man -
ter  sos se go da ci da de”, di ri gin do-se esta re fle xão a lan çar so bre mim a
res pon sa bi li da de, por ter se gu ra do a bor do os sel va gens ne gros que ele
ti nha or ga ni za do. A mi nha res pos ta foi, que – “pelo que ha via fe i to, era
eu res pon sá vel ao Go ver no su pre mo e ao pú bli co, e que se ele não
po dia achar me i os de as se gu rar a tran qüi li da de pú bli ca, ti nha eu de
pro cu rá-los; de ven do ele as sim co nhe cer que eu obra ra com acer to em
ali viá-lo de uma par te do tra ba lho e da res pon sa bi li da de que ha via até
aqui su por ta do”.

A 28 de no vem bro, en vi ei ao mi nis tro da Ma ri nha, no Rio de
Ja ne i ro, um re la tó rio por ex ten so de to dos es tes pro ce di men tos, do qual 
eis aqui al guns ex tra tos: 

O cum pri men to da ta re fa da pa ci fi car o Ce a rá de ma ne i ra que es pe ro
seja sa tis fa tó ria para S. M. Impe ri al, foi, em gran de par te, efe i tu a do pelo per dão pro -
mul ga do em nome de Sua Ma jes ta de – en tre gan do ao es que ci men to as ocor rên ci as
que de ou tra sor te hou ve ram agi ta do o es pí ri to pú bli co. A só ex ce ção fe i ta foi a do
in tru so pre si den te Ara ri pe, e esta, por que, em vez de va ler-se da pri me i ra pro cla ma ção
de anis tia, na qual era in clu í do, se re ti rou para o in te ri or com um ban do de sal te a do res,
a fim de ex ci tar ul te ri o res dis túr bi os. A con se qüên cia des ta obs ti na da per se ve ran ça
na de so be diên cia da par te de Ara ri pe, foi a sua mor te, e a apre en são de to dos os seus 
se qua zes.

Efe i tu a do as sim o res ta be le ci men to de sua obe diên cia e sos se go no Ce a -
rá, di ri gi mo-nos à Pa ra í ba, onde tudo es ta va tran qüi lo, ten do os ha bi tan tes una ni me -
men te de cla ra do a Sua Ma jes ta de Impe ra dor Cons ti tu ci o nal, no mo men to em que fi -
ca ram li vres do ter ror de seus vi zi nhos mais po de ro sos e mi li ta res do Ce a rá. Algu -
mas dis sen sões, con tu do, res ta vam na pro vín cia. Qu an to ao Ma ra nhão, as cou sas são 
di fe ren tes: não se le van tou ban de i ra re pu bli ca na – nem, até onde pos so sa ber, exis tiu 
in ten ção al gu ma nos ha bi tan tes de er guer o es tan dar te da re be lião; nas cen do o es ta -
do de guer ra ci vil em que acha mos a pre si dên cia, de ini mi za des pes so a is en tre al gu -
mas das prin ci pa is fa mí li as, es pe ci al men te en tre es sas e a de Sua Exce lên cia o pre si -
den te. O cer to é, que to das es ta vam uni das con tra o pre si den te, o qual, para se de -
fen der, re cor reu ao au xí lio das clas ses mais ba i xas da co mu ni da de, mes mo aos es cra -
vos eman ci pa dos. O re sul ta do fo ram de sor dens mi li ta res de toda a cas ta – e não há
ul tra je que se não per pe tras se.

O que i xu me ge ral con tra o pre si den te é, que a Cons ti tu i ção se não pôs de
modo al gum em prá ti ca; que não es ta be le ceu con se lho le gal; e se tor nou cul pa do de
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atos ar bi trá ri os. Os do cu men tos ori gi na is con cer nen tes a es tas ma té ri as vão in clu sos,
para que S. M. Impe ri al de las pos sa jul gar.

Hu mil de men te es pe ro que S. M. Impe ri al per ce be rá como, ape sar de eu
não ter au to ri da de ex pres sa para in ter vir em dis pu tas in ter nas, se tor nou con tu do meu
de ver – achan do a pro vín cia num es ta do de guer ra ci vil – sem ge ne ral-das-ar mas, ou
al gum ou tro ofi ci al mi li tar de au to ri da de ou ca pa ci da de su fi ci en tes, para res ta be le cer a
paz pú bli ca – o to mar so bre mim po de res que con fio hão sido em pre ga dos para bem
do ser vi ço de S. M. Impe ri al. Para que o Go ver no Impe ri al pos sa jul gar de meus pro -
ce di men tos, te nho a hon ra de in clu ir có pi as das pro cla ma ções, e ou tros do cu men tos
re la ti vos aos meus atos.

(Assi na do)    COCHRANE E MARANHÃO.

Em 4 de de zem bro sur pre en deu-me não pou co o re ce ber
uma car ta do pre si den te Bru ce re que ren do-me ba nir cer tas pes so as
que lhe eram ob nó xi as, en tre ou tras Fran cis co de Mo ra is, que fora o
pri me i ro a dar o exem plo de sub me ter-se à pro cla ma ção que se pu bli -
cou à mi nha che ga da. Re cu sei-me a esta mui de sar ra zo a da re qui si ção – 
es cre ven do a Bru ce que não era pro vá vel o po de rem-se cu rar dis sen -
sões pu nin do aque les que ti nham de pos to as ar mas con fi a dos numa
pro cla ma ção fe i ta em nome de S. M. Impe ri al; as se gu ra do-o além dis -
so que se ele fi zes se o seu de ver, não me en con tra ria re mis so em tra tar 
de ali vi ar a pro vín cia e a ele pró prio das mi sé ri as e di fi cul da des que o
ti nham cer ca do.

Em 5 de de zem bro tive a sa tis fa ção de re ce ber um de pu ta do 
da Pa ra í ba, as se gu ran do-me da per fe i ta pa ci fi ca ção da ci da de e pro vín -
cia. Ao re ce ber es tas agra dá ve is no vas trans mi ti à Pa ra í ba uma anis tia
ge ral, e jun ta men te con se lhos a res pe i to da lou cu ra “de re be lar-se de -
ba i xo da in flu en cia de im pres sões er rô ne as das cir cuns tan ci as com re -
la ção a S. M. Impe ri al, das qua is eles não po di am ter co nhe ci men to
pes so al, e es pe ran do que, para o fu tu ro, apre ci a ri am dig na men te a be -
ne fi cên cia de um so be ra no que de se ja va fos se a sua au to ri da de li mi ta -
da pela Cons ti tu i ção – sen ti da só do seu povo pelo exer cí cio da jus ti ça
e da be ne vo lên cia”.

Era mo fi na ta re fa o es tar as sim cons tan te men te exor tan do os
de sa fe tos nas pro vín ci as do Nor te à con fi an ça no Go ver no Impe ri al,
por isso que eu sa bia como ti nham de ma si a da ra zão para es ta rem des -
con ten tes – não do Impe ra dor –, mas da ad mi nis tra ção, cu jas es pe ran -
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ças eram fun da das na anar quia e na in tri ga. Era pois meu cos tu me o
exor tá-los a con fi ar em S. M. Impe ri al – não en tran do nos meus de ve res 
o fa zer a dis tin ção en tre os de se jos im pe ri a is e as prá ti cas si nis tras da -
queles por quem Sua Ma jes ta de era ro de a do.

Du ran te o tem po da mi nha au sên cia ha via es ta do eu sem pre
aper tan do com a re par ti ção da Ma ri nha no Rio de Ja ne i ro so bre a ne ces -
si da de de pron ta ad ju di ca ção das pre sas per ten cen tes à es qua dra, con for -
me à or dem es cri ta de Sua Ma jes ta de. A 5 de de zem bro re ce bi uma res -
pos ta eva si va do au di tor da Ma ri nha, di zen do que “não se con si de ra va em 
pos se de to das as leis e re gu la men tos so bre que de via as sen tar o seu jul ga -
men to com res pe i to à apre en são de em bar ca ções to ma das pe las for ças
na va is do Bra sil”. Mi se rá vel sub ter fú gio! – como se fos se par te do meu
de ver o for ne cer a um em pre ga do ofi ci al “as leis e re gu la men tos” em tal
ma té ria. Era de todo evi den te para mim que, ape sar das or dens de Sua
Ma jes ta de, não se ten ci o na va fa zer ad ju di ca ção al gu ma, nem tal se fez de -
po is; mas para pre ve nir que i xas de ne gli gên cia da mi nha par te, trans mi ti,
na mes ma data, ao au di tor to dos os meus do cu men tos, pe din do-lhe me
fos sem res ti tu í dos.

Pelo es ta do da pro vín cia à mi nha che ga da, ti nha-me já sido
sus pe i ta a sin ce ri da de do pre si den te; e como con ti nu as sem a ocor rer
fre qüen te men te le van ta men tos, não obs tan te o ge ral de se jo de paz, uma 
in ves ti ga ção so bre as ca u sas des ses mo vi men tos fez ver que ele es ta va
se cre ta men te man dan do agen tes a pro mo ver dis túr bio para o fim de
vin gar-se da que les que, an tes da mi nha che ga da, se ti nham opos to à sua
au to ri da de ar bi trá ria.

A tal pon to isto foi le va do, que me che ga ram me mo ri a is pe -
din do a mi nha in ter ven ção, vis to que os me mo ri a lis tas não po di am ago -
ra de fen der-se a si pró pri os. Dois dos me mo ri a is, as si na dos por mais de
tre zen tos dos ha bi tan tes res pe i tá ve is da pro vín cia, eram de na tu re za tal
que tor na va im pos sí vel o res ta be le ci men to da or dem en quan to se per mi -
tis se ao pre si den te exer cer a au to cra cia, que, con tra to dos os prin cí pi os da 
Cons ti tu i ção, ti nha ir res pon sa vel men te as su mi do.

Para ex pli car um pas so que sub se qüen te men te cri do meu de -
ver ado tar, será pre ci so dar al guns ex tra tos de um des tes me mo ri a is, as -
si na dos por cen to cin qüen ta e dois dos mais res pe i tá ve is ha bi tan tes
numa dis tan te par te da pro vín cia:
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(Re tra du ção)

 Que se per mi tem os ex ces sos os mais des mo ra li za do res en tre a sol da des -
ca, e, para con ser var sua in fluên cia com a tro pa, o pre si den te lhe con sen te o as sas si nar 
im pu ne men te – até eu ro pe us; fi can do não só im pu nes os per pe tra do res des tes atos,
mas sen do pre mi a dos, ao pas so que os co man dan tes mi li ta res e ou tros que ten tam re -
pri mir es tas de sor dens são de mi ti dos; de ma ne i ra que se es ta be le ce au to ri da de ab so lu ta 
– des per di çan do-se o di nhe i ro pú bli co com a sol da des ca, para sus ten tar um des po tis mo
cri mi no so.

Vos sa Exce lên cia deve ter sido tes te mu nha da con di ção a que a pro vín cia
es ta va re du zi da à sua che ga da, sen do o povo obri ga do a re cor rer às ar mas para de fen -
der-se de um sem-nú me ro de ve xa ções. V. Exª deve tam bém ter ob ser va do quão bre ve
se de pu se ram as ar mas à sua in ti ma ção, cir cuns tân cia de que o par ti do do pre si den te se
va leu para sa que ar e rou bar as vi las e al de i as por todo o país; fi can do as lá gri mas, a de so -
la ção e mi sé ria de tan tas al de i as e sí ti os, jun ta men te com o san gue dos as sas si na dos e
fe ri dos, por mo nu men tos eter nos des tes cri mes.

O pre si den te e os seus se qua zes, con ven ci dos da aver são com que se me -
lhan tes atro ci da des eram con tem pla das, va li am-se do fal so pre tex to, que tais atos eram
ne ces sá ri os para o ser vi ço im pe ri al, achan do-se o povo em re be lião con tra a sua
pes soa.

Ago ra mes mo há fe i to es pa lhar que tem três mil ho mens pron tos a sus -
ten tá-lo na pre si dên cia con tra as me di das de V. Exª, e é fato que, em vá ri as par tes
da pro vín cia, ele tem tro pas, mi lí cia, e ar mas; ao mes mo tem po que os co man dan tes
no me a dos por ele mes mo to dos es tão pron tos a exe cu tar-lhe as me di das.

Se V. Exª in fe liz men te de i xar a pro vín cia en quan to as cou sas se acham
em tal es ta do, ela será to tal men te de so la da – seu co mér cio ani qui la do – e sua agri cul -
tu ra aban do na da; a con fis ca ção e o ter ror se es ta be le ce rão por toda a par te, acom pa -
nha dos pela re be lião con tra o Impe ra dor. Se V. Exª se con ser va, nós, os aba i xo as si -
na dos, to ma mos à nos sa con ta sus ten tar a es qua dra, na au sên cia de fun dos do Te -
sou ro Impe ri al.

Para ter mi nar es tes ma les pe di mos vê nia de re pre sen tar a V. Exª que não 
há se não um re mé dio. Era pre ci so de por o pre si den te Bru ce, e man dá-lo para o Rio
de Ja ne i ro, com seus co ad jun to res, que são bem co nhe ci dos, a fim de que seus atos
fos sem le gal men te in ves ti ga dos, e pu ni dos como pede a jus ti ça; e que, no en tre tan to,  
V. Exª es co lhes se, den tre os ha bi tan tes mais res pe i tá ve is des ta pro vín cia, uma pes soa 
para re pre sen tar a Sua Ma jes ta de o es ta do das cou sas aqui exis ten te, e im plo rar a in -
ter po si ção de S. M. Impe ri al para sal var a mes ma pro vín cia – to man do V. Exª no en -
tan to o go ver no ci vil e mi li tar dela até se co nhe cer a von ta de de S. M. Impe ri al. E su -
pli ca mos de mais a V. Ex ª haja de no me ar ma gis tra dos há be is, de co nhe ci da pro bi da -
de, para os res pec ti vos dis tri tos, e fa zer to mar ju ra men tos, para as Câ ma ras res pec ti -
vas po de rem pro ce der às di li gên ci as de sal var a pro vín cia do tu mul to e da anar quia,
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ob ser van do fiel obe diên cia a S. M. Impe ri al, e ad mi nis tran do as leis para go ver no do
povo

Ma ra nhão, 11 de de zem bro, 1824.

Assi na do por cen to cin qüen ta e dous

 dos prin ci pa is ha bi tan tes da pro vín cia.

Um do cu men to se me lhan te as si na do por mais de cen to e cin -
qüen ta dos ha bi tan tes res pe i tá ve is de Alcân ta ra – con tra quem se ti -
nham co me ti do ex ces sos nada me nos re pre en sí ve is que os do Ma ra -
nhão – me ha via sido man da do em 6 de de zem bro; mas, como as que i -
xas eram de igual na tu re za, é des ne ces sá rio fa zer mais que men ci o nar o
fato. Além dis to re ce bi uma re la ção es ta tís ti ca das mor tes e rou bos per -
pe tra dos em toda a pro vín cia, por agên cia dos ho mens pos tos em au to -
ri da de pelo pre si den te. To dos es tes do cu men tos fo ram con ser va dos por 
mim como jus ti fi ca ção de qual quer con tin gên cia que pu des se ocor rer, e
se acham ain da em meu po der.

O me mo ri al do Ma ra nhão en tre gou-se-me no dia 14 de de -
zem bro, e ti nha sido ape nas pos to em mi nhas mãos, quan do che gou
uma car ta do pre si den te Bru ce, pe din do-me o não re ce bes se, mos tran do 
por ali que ti nha sido in for ma do pre vi a men te do seu con te ú do, e que
como de po is tive ra zão de crer ha via ten ta do de in ter cep tá-lo, mas nis so 
fa lha ra. Ten do pas sa do pe los olhos o do cu men to, dei ao pre si den te a se -
guin te res pos ta: –  

Exmo. Sr.
 Nes te mo men to fui hon ra do com a re cep ção da car ta de V. Exª, e te nho a 

di zer que o do cu men to a que alu de me ha via sido en tre gue me nos de cin co mi nu tos
an tes da co mu ni ca ção de V. Exª, e que não tive tem po ain da de lê-lo.

  Pode V. Exª, po rém, fi car se gu ro, que se o dito pa pel con tém qual quer
co i sa de pre ju di ci al aos in te res ses ou dig ni da de de Sua Ma jes ta de Impe ri al, não de i xa -
rei de to mar as me di das que o caso peça. To dos os pa péis que me hão sido apre sen ta -
dos é mi nha ten ção trans mi ti-los ao Rio de Ja ne i ro, onde o Go ver no im pe ri al aju i za rá
dos mo ti vos dos es cri to res, e do con te ú do de suas co mu ni ca ções.

       (Assi na do) COCHRANE e MARANHÃO.

14 de de zem bro, 1824.

A mi nha res pos ta aos me mo ri a lis tas foi a se guin te: – 
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Ma ra nhão, 18 de de zem bro, 1824.

Ilmos. Srs.
Li o seu me mo ri al com aten ção, e sin to ha jam tido mo ti vo de re la tar que i -

xas de na tu re za tão pe no sa, e tan to mais por não sa ber se es tou au to ri za do a re me di ar
es ses ma les de ou tra sor te que pe las me di das já to ma das.

Se gun do a Cons ti tu i ção, V. Exa s de vi am achar o re mé dio nas leis; po rém se
al gu ma au to ri da de co mis si o na da por S. M. Impe ri al tem pos to in de vi da men te obs tá cu los 
no ca mi nho da lei, só a S. M. Impe ri al se pode ape lar con tra se me lhan te con du ta, por -
que os que ten tam re me di ar ma les pro ce den tes de in fra ção da Cons ti tu i ção vi o lan do a
mes ma Cons ti tu i ção, co lo cam-se em po si ção des van ta jo sa como a da que les a quem
acu sam.

Pelo que res pe i ta à de po si ção do pre si den te, que V. Exas re que rem, con fes so 
fran ca men te, Se nho res, que seja qual for a mi nha opi nião par ti cu lar quan to ao mais
van ta jo so para V. Exas e para a pro vín cia em ge ral – e até mes mo para o pre si den te – eu
te ria gran de re pug nân cia, sal vo em caso ma ni fes to de ne ces si da de ex tre ma, a to mar 
so bre mim uma res pon sa bi li da de que po de rá su je i tar-me ao des pra zer de S. M. Impe ri al, 
e cer ta men te me ex po ria a ser con ti nu a men te in qui e ta do por bo a tos pre ju di ci a is e fal sas
acu sa ções, apo i an do-se em as tu ci o sas in tri gas, con tra as qua is nem pru dên cia nem re ti -
dão po dem va ler efe ti va men te.

Por men ci o nar um exem plo dis to a seu pró prio al can ce, to dos V. Exas co -
nhe cem que, o ano pas sa do, quan do esta pro vín cia foi ane xa da ao Impé rio, a fa zen da
dos bra si le i ros de ba i xo da ban de i ra de Por tu gal, e a de to dos os por tu gue ses re si den -
tes, fo ram por mim res pe i ta das e com elas não en ten di. Sa bem tam bém, que toda a fa -
zen da pú bli ca do Go ver no por tu guês nos ar se na is e ar ma zéns foi de i xa da in tac ta, sen -
do igual men te ver da de que mais de ses sen ta con tos de réis (60.000 du ros) em es pé cie,
cen to e qua ren ta con tos (140.000 du ros) em le tras to ma das no Te sou ro por tu guês e na 
Alfân de ga, fo ram por mim de i xa dos nas mãos do Go ver no do Ma ra nhão, para pa ga -
men to do exér ci to. Mas, não obs tan te es tes no tó ri os fa tos, há sido atre vi da men te
de cla ra do pe las au to ri da des por tu gue sas que com põem o Tri bu nal de Pre sas no Rio
de Ja ne i ro, ha ver aque la mes ma tro pa, a quem eu as sim de i xa ra os me i os de ser paga,
ser vi do de sin te res sa da men te à sua pró pria cus ta, e que eu era um mer ce ná rio e um rou ba dor! Pos so
acres cen tar ain da que a Jun ta do Ma ra nhão con tri bu iu não pou co a esta ca lú nia, por -
que, de po is de ter o di nhe i ro na mão, re cu sou dar-me um re ci bo, bem que a soma por
mim as sim em pres ta da para uso do exér ci to era, e ain da é, pro pri e da de in dis pu tá vel dos 
ofi ci a is e ma ri nha gem das em bar ca ções de guer ra que ser vi ram de ins tru men to para
li ber tar esta pro vín cia do jugo co lo ni al.

Em uma pa la vra, gran de como é o meu de se jo de pres tar-lhes todo ser vi ço
em meu po der, não qui se ra in tro me ter-me em cou sas para que não te nho au to ri da de ex -
pres sa – por não ex por-me ao des pra zer de S. M. Impe ri al, acom pa nha do, como po de ria
ser, não só por sú bi ta de mis são de meu lu gar ofi ci al, mas de mais a mais por gra ves mul tas 
e pri são; por não fa lar do sa cri fí cio de to dos os in te res ses pe cu niá ri os que pos suo no Rio
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de Ja ne i ro, onde te nho ini mi gos es pre i tan do avi da men te pre tex to para pri var-me de tudo o a que te -
nho di re i to. Nem tam pou co es tou dis pos to a dar àque las pes so as oca sião de pres tar pla u si bi -
li da de às ca lú ni as que tão pron tas es tão sem pre a pro fe rir, para não me cons ti tu ir na ne ces -
si da de de apre sen tar aos olhos do mun do a mi nha de fe sa con tra es sas fal sas acu sa ções.

                              Te nho a hon ra, se nho res, 

                                                   &c., &c.

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.

O me mo ri al dos ha bi tan tes do Ma ra nhão foi, com ou tras
que i xas, por mim re me ti do ao Go ver no im pe ri al, e acom pa nha do pela
se guin te car ta ao mi nis tro da Ma ri nha: – 

Exmo. Sr.
As mi nhas car tas 278-279, ha ve rão in for ma do a V. Exª dos nos sos pro ce -

di men tos aqui até às res pec ti vas da tas, e ha ve rão tam bém for ne ci do ao Go ver no im pe -
ri al to das as no tí ci as que hei po di do co lher so bre a ori gem e pro gres so das dis pu tas
que tão in fe liz men te hão pre va le ci do.

Ti nha eu a es pe ran ça de que – com ti rar das mãos aos par ti dos os ins tru -
men tos da guer ra, e re mo ven do a mais de sor de na da por ção dos mi li ta res – o es pí ri to
pú bli co as sen ta ria na tran qüi li da de. Pa re ce, po rém, que – em ra zão do con tí nuo so -
bres sal to ca u sa do pe los Pe des tres, e ou tras tro pas ir re gu la res ul ti ma men te man ti das pelo 
pre si den te – o pú bli co con ti nua ain da em sus to de achar-se ex pos to a ul tra jes, se me -
lhan tes aos ul ti ma men te co me ti dos em suas pes so as e bens.

O ter ror ex ci ta do é uni ver sal, e como o povo deve co nhe cer bem o ca rá ter 
das pes so as com quem foi cri a do, não pos so ain da que que i ra – e por mu i to que de se je 
sus ten tar o pre si den te no me a do por S. M. Impe ri al – acre di tar que toda a por ção res -
pe i tá vel da po pu la ção en tre te nha, sem ex ce ção, te mo res fal tos de mo ti vos. Na ver da de, 
por tudo o que te nho vis to e ou vi do, pou ca ra zão há de es pe rar que Sua Exce lên cia o
pre si den te for me ten ção al gu ma de go ver nar esta pro vín cia por ou tro sis te ma que o
dos ca pi tães-ge ne ra is, sob o Go ver no an ti go por tu guês; que ro di zer, an tes por seu pró -
prio al ve drio que se gun do os di ta mes da jus ti ça e da eqüi da de.

É cer to, que, até ao pre sen te, a Cons ti tu i ção nun ca foi pos ta em prá ti ca, e
nem mes mo se tem ob ser va do a lei mi li tar. Nu me ro sas pes so as hão sido ba ni das sem acu -
sa dor ou se lhes de cla rar cri me – ou tras hão sido pre sas – e a ma i or par te da prin ci pal gen -
te que res ta va ti nha fu gi do para os ma tos – an tes de nós che gar mos – por evi tar as sim o
ser ví ti ma de pro ce di men tos ar bi trá ri os.

As re pre sen ta ções que ago ra in cluo a V. Exª como amos tra dos nu me ro -
sos do cu men tos de na tu re za se me lhan te a mim di ri gi dos, le va rão, pelo me nos, a S. M.
Impe ri al à con clu são, de que se me lhan tes que i xas não po di am sur gir, e con ti nu ar, sob
o go ver no de pes soa pró pria para pre si dir aos in te res ses de pro vín cia tão im por tan te.
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V. Exª acha rá de ba i xo de nº 7, um me mo ri al do Côn sul fran cês, e ou tros
côn su les só se têm abs ti do de man dar re pre sen ta ções se me lhan tes por con si de ra rem
que, se a es qua dra de i xas se este por to, as con se qüên ci as po de ri am ser al ta men te pre ju -
di ci a is aos in te res ses de les mes mos e aos da que les a quem re pre sen tam.

Re fe ri rei de mais a V. Exª o no tá vel fato, que o pre si den te – de po is de ha ver
con ti nu a do sol do alto à sol da des ca du ran te as de sor dens de que ela era a ca u sa – me re me -
teu, ao tem po de eu to mar o co man do, uma or dem an ti ga so bre di mi nu ir o sol do às tro -
pas, or dem que ele pró prio nun ca pu se ra em exe cu ção. E mais ex tra or di ná rio ain da é que
de po is dis so re cu sou sol do al gum à pou ca tro pa de li nha que con ti nua em ser vi ço para sos -
se go da ci da de.

Des de as mi nhas úl ti mas car tas, te nho es ta do fa zen do toda a pos sí vel di -
li gên cia para ti rar as ar mas de fogo das mãos das clas ses ba i xas da po pu la ção. Mu i tas, 
con tu do, hão sido re ti das – cir cuns tân cia que pres ta adi ci o nal im por tân cia ao fato
ex tra or di ná rio, que só por aci den te vim a sa ber, de ter a Jun ta da Fa zen da, pro ce den -
do sob a au to ri da de do Pre si den te, ex pe di do or dem no dia 6 de de zem bro (da qual
en vio có pia au ten ti ca da), au to ri zan do a ven da de pól vo ra, e de mais a mais isso de ba i xo do fal -
so pre tex to de “ha ve rem ces sa do to dos os mo ti vos para sus pen der a ven da de pól vo ra” . Não te nho
pa la vras com que ex pres sar o pas mo que sen ti por este ex tra or di ná rio pro ce di men to. 
So men te acres cen ta rei que, ape nas che gou ao meu co nhe ci men to, dei or dens para tal 
ven da se não per mi tir, e de ter mi nei de po is que toda a pól vo ra nos ar ma zéns do Ma -
ra nhão fos se em bar ca da e de po si ta da em um na vio per to do an co ra dou ro das em -
bar ca ções de guer ra; por cuja pre ca u ção con si de ro ha ver-se em gran de par te fir ma do 
a se gu ran ça da po pu la ção bran ca, até que S. M. Impe ri al pos sa to mar tais me di das
como jul gue ne ces sá ri as.

Se eu fos se a de ta lhar a V. Exª to dos os fa tos que le vam o meu âni mo à
con clu são de que esta pro vín cia será de todo per di da para o Impé rio a me nos que se
apli que pron to re mé dio aos ma les que aqui exis tem – se ria ne ces sá rio to mar o tem po a 
V. Exª es cre ven do mui lar ga men te; mas como o ir mão do Se cre tá rio do Go ver no par te 
para o Rio de Ja ne i ro pelo mes mo con du to que leva esta, Vos sa Exce lên cia e os seus
co le gas po de rão ob ter dele as ul te ri o res in for ma ções que pos sam sa tis fa zer o seu es pí -
ri to so bre o es ta do des ta pro vín cia.

(Assi na do)           COCHRANE E MARANHÃO.

Pou co an tes dis to ha via eu sa bi do que em vá ri as par tes se es -
ta vam se cre ta men te or ga ni zan do tro pas para sus ten tar con tra mim a au -
to ri da de do pre si den te, mas ob vi ou-se a isso com re mo ver do co man do
os ofi ci a is que ti nham ou per mi ti do ou ani ma do in su bor di na ção, subs ti -
tu in do-os por ou tros em quem eu po dia ter mais con fi an ça.
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Teve, po rém, ago ra lu gar uma ocor rên cia que ame a çou en vol -
ver o Bra sil em di fi cul da des. Pela in dis cri ção da tro pa de Bru ce em sua
car re i ra de pre ju í zo e rou bo, al guns no vos ul tra jes ha vi am sido co me ti dos
con tra su je i tos fran ce ses; por tais in sul tos o côn sul fran cês me re que reu
re pa ra ção a mim, como ten do as su mi do a prin ci pal au to ri da de; pe din do
ao mes mo tem po pas sa por tes para si e para to dos os fran ce ses re si den tes, 
em caso que eu ten ci o nas se au sen tar-me da ci da de e de i xar de novo a
Bru ce em po der. O côn sul bri tâ ni co man dou tam bém no vas que i xas de
ul tra jes se me lhan tes con tra com pa tri o tas seus; mas, em vez de re que rer de 
mim re pa ra ção, man dou re pre sen ta ções, ao seu pró prio go ver no, re que -
ren do pro te ção con tra os atos de Bru ce, co mu ni can do-me ao mes mo
tem po o fato de ha ver en vi a do es tas re pre sen ta ções, mas não as sen ti do
em dar-me có pia do seu ofí cio, por eu não ter no me a ção di re ta do Go ver -
no im pe ri al para a au to ri da de que es ta va exer cen do. Os pe di dos do côn sul 
fran cês eram, en tre tan to, ur gen tes, po den do eu só res pon der a res pe i to
dos ul tra jes co me ti dos con tra su je i tos fran ce ses pe los ade ren tes do pre si -
den te: –  “Que sen tia não es tar em meu po der o re me di ar ma les pas sa dos; 
mas que se ti nham to ma do me di das para im pe dir tor nas sem os mes mos a 
ocor rer para o fu tu ro.”

A que se gue é uma das car tas do côn sul bri tâ ni co: –         

Escri tó rio do Con su la do Bri tâ ni co,
no Ma ra nhão, 17 de de zem bro, 1824.

Mi lorde, 
Enten den do que V. Exª ten ci o na bre ve men te re ti rar des ta pro vín cia a

sua pre sen ça, sou for ça do, como pro te tor ofi ci al e res pon sá vel dos in te res ses bri tâ ni -
cos nes te dis tri to, a fa zer a de cla ra ção se guin te, de i xan do aos fa tos nela con ti dos a
pro va de que es tou, por esta ma ne i ra, ado tan do os úni cos me i os a meu al can ce, de
pro cu rar aos in te res ses con fi a dos à mi nha aten ção se gu ran ça sa tis fa tó ria! E que, fa -
zen do isso, não saio da li nha de con du ta que, como ofi ci al ne u tro, sou obri ga do a
ob ser var. 

V. Exª de ve rá es tar ago ra ple na men te in for ma do do ca rá ter vi o len to e de -
so la do res efe i tos das úl ti mas co mo ções ci vis nes ta pro vín cia. Estas co mo ções exis ti -
ram in fe liz men te por tem po di la ta do, e en quan to pre va le ci am com fú ria, as or di ná ri as
e re gu la res ocu pa ções da co mu ni da de ou eram in ter rom pi das por in tri gas vi o len tas de
par ti do – ou sus pen di das por bár ba ra guer ra – ou to tal men te im pe di das por de sa pi e -
da dos ul tra jes.
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Não obs tan te esta de sor ga ni za da con di ção da so ci e da de, e a con se qüen te
ine fi ciên cia de toda au to ri da de cons ti tu í da, os re si den tes bri tâ ni cos, por ge ral e fir me
per se ve ran ça numa li nha de con du ta es tri ta men te ne u tral, e por atu ra rem sos se ga dos
não pou cos ma les ine vi tá ve is – con se gui ram apar tar de si o prin ci pal peso da que les
ma les a que todo o res to da po pu la ção se achou ex pos ta.

Mas ain da que eles ago ra dão gra ças por te rem es ca pa do a ul tra jes e pas sa do
in có lu mes por meio da anar quia ge ral, não de i xam, to da via, de re cor dar-se, como, ao pas so 
que sua con du ta lhes dava di re i to à pro te ção, es ta vam não obs tan te em con tí nua e pe no sa
an si e da de por sua pró pria se gu ran ça.

Nes te es ta do de in cer ta se gu ri da de con ti nu a ram os re si den tes bri tâ ni cos
por vá ri os me ses, e quan do afi nal a in tri ga ten tou for çá-los a en trar na cena de ge ral
mi sé ria – sen do al guns aber ta men te ame a ça dos – a che ga da pro vi den ci al de V. Exª
veio im pe dir a des tru i ção de mu i tos ha bi tan tes e a pe ri go sa con di ção de to dos.

Nes ta crí ti ca si tu a ção fo ram pos tos os in te res ses bri tâ ni cos por vi o len to
es pí ri to de par ti do. Esse es pí ri to, inda que por ago ra su fo ca do, não pode ex tin guir-se
de todo sem tem po. O mes mo veio aba lar a co mu ni da de em ge ral, e de sor ga ni zar to -
dos os es ta be le ci men tos mi li ta res da pro vín cia.

De po is des ta ex po si ção de fa tos, seja-me lí ci to as se gu rar, sem por isso fal -
tar em nada ao res pe i to a qual quer au to ri da de cons ti tu í da, que a pre sen ça de V. Exª
nes ta pro vín cia é por ago ra in dis pen sá vel à tran qüi li da de e se gu ran ça de to dos os ha bi -
tan tes – por ser o só meio de po der-se res ta be le cer a au to ri da de da lei, sen do con se -
qüen te men te de se já vel não me nos que ne ces sá ria para to dos os fun ci o ná ri os pú bli cos,
como fran ca men te con fes so que é para quem tem a hon ra de de cla rar-se

                                 De vos sa Exce lên cia
                             mu i to obe di en te e hu mil de cri a do,

ROBERT HESKETH.

A car ta do côn sul fran cês é ain da mais fri san te, e por isso
aqui a po nho tam bém: –

Ao Ilmo. e Exmo. Lord Coch ra ne,
Mar quês do Ma ra nhão, Almi ran te, &c., &c.

Vice-Con su lat de Fran ce,
À St. Lou is de Ma rag non,

Dec. 4, 1824.

Mon si e ur le Mar quis,
La po si ti on dif fi ci le dans la quel le je me suis trou vé de pu is tro is mois – la

dé li ca tes se de cel le dans la quel le je suis pla cé ma in te nant vis-à-vis M. le Pré si dent de la
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pro vin ce de Ma rag non, m’im pon sent le de vo ir de por ter à la con na is san ce de Vo tre
Excel len ce les jus tes mo tifs de pla in te que j’ai à lui ex po ser con tre la con du i te de M. le
Pré si dent Bru ce en vers um Agent de Sa Ma jes té le Roi de Fran ce, et ve nir à ce ti tre re -
cla mer um ap pui que je ne puis plus do ré na vant at ten dre de sa part. La con fi an ce que
m’inspire le ca ract ère dont vo tre Excel len ce est re vê tue, et la cer ti tu de qu’elle n’ignore
pas les in ti mes re la ti ons qui li ent la Fran ce à l’Empire du Bré sil, me font es pé rer qu’elle 
sa u ra ap pré ci er les con sé quen ces gra ves que do i vent en traî ner l’offence fa i te ici aux su -
jets de mon Sou ve ra in, et le si len ce mé pri sant que gar de à cet égard le Pré si dent de pu is 
un mois que je lui ai de man dé la par ti ci pa ti on du ré sul tad d’une en quê te qu’il m’assura
avo ir été or don née par lui. Sans m’étendre sur les évé ne ments fa che ux qui ont dé so lé
cet te pro vin ce de pu is cinq mois, pour être hors du but que je me pro po se, je me bor -
ne rai à par ler de ceux dont je puis ga ran tir l’a ut hen ti ci té, et de l’influence du Gou ver -
ne ment de M. Bru ce pen dant cet in ter val le sur le bien-être de mes na ti o na ux.

Lors de pre mi ers ar me mens fa its dans la pro vin ce, pour op po ser des
for ces à une ex pé di ti on sup po sée de la part du Por tu gal, un Fran ça is éta bli à Ca xi as,
com pris dans une me su re gé né ra le, fut obli gé d’autorité à dé li vrer une par tie d’armes
dont il ne re çut ja ma is la va le ur, mal gré un sé jour pro lon gé de plu si e urs mois dans le
même en dro it. Qu el que mo di que que soit la som me qu’il s’est vu dans la né ces si té de
ve nir re cla mer ici, elle est pro por ti on née à ses mo yens. C’est  um tort évi dent fait à cet
hom me qui ne put con ti nu er à exer cer son in dus trie dans le lieu qu’il ava it cho i si, et fut 
con tra int à un dé pla ce ment coû te ux qui doit lui re ti rer tou te con fi an ce à l’avenir.

 L’arrivée des trou pes en vo yées par le Pré si dent pour ré pri mer un mou ve -
ment dans l’intérieur im mé di a te ment après le dé part de M. José Fe lix Bur gos, ne fut
sig na lée dans la vil le d’Alcantara que par des dé sor dres, les Étran gers même ne fu -
rent pas res pec tés dans cet en dro it, qui n’étoit pas en co re le théâ tre des hos ti li tés. Un
hom me de ma Na ti on y exer çant pa i si ble ment son com mer ce fut at ta qué chez lui, eut
les por tes de sa ma i son en fon cées par les sol dats, fut té mo in deux foix du pil la ge de sa
bou ti que et for cé pour sa u ver ses jours d’aller sé jour ner dans le bois; ce ma lhe u re ux
n’a d’autre res sour ce ma in te nant que le tra va il de ses ma ins, ce fait con tre le quel il eût
été de mon de vo ir de re cla mer vi ent se u le ment de par ve nir à ma con na is san ce.

Le Fran ça is éta blis en cet te vil le ava i ent joui jus qu’à l’arrivée dans l’île des
trou pes ar mées con tre le Pré si dent d’une trop gran de sé cu ri té pour ne pas ré ve il ler
con tre eux tou te la ha i ne dont ava i ent fait pre u ve déjà les Por tu ga is avant l’adhésion de 
cet te pro vin ce à l’Empire du Bré sil. Un acte éma né de leur des po ti que Jun te avo it mal gré
les tra i tés fait fer mer les lo ges Fran ça i ses jus qu’à  la ré cep ti on des or dres pré cis de leur
gou ver ne ment, qui dé sap prou va it ha u te ment cet te me su re. Ces mê mes Por tu ga is ou -
bli ant la gé né ro si té avec la quel le les com man dants de tro is bâ ti mens de Sa Ma jes té le
Roi de Fran ce ve na i ent de sa u ver un grand nom bre de le urs com pa tri o tes lors des der -
ni ers trou bles du Pará, n’écoutant que leur ja lou sie ne s’efforcèrent qu’à nous per dre
dans l’opinion pu bli que par le plus no i res in cul pa ti ons. Je les con sidè re com me ayant in flué 
pu is sa ment sur le ma lhe u re ux évé ne ment que j’ai eu à de plo rer. Mal gré l’avertissement
que j’avais don né huit jours au pa ra vant au Pré si dent de la me na ce qui éta it fa i te aux
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Fran ça is de leur fa i re su bir le gen re d’assassinat usi té ici, le 21 Sep tem bre, qua tre Fran -
ça is ont été sur pris par des as sas sins, deux fu rent très-mal tra i tés, l’un at te int de plu si e urs
bles su res à la tête et au bras fut re con du it chez lui ba ig né dans son sang; ses bles su res
au bras, frac tu ré en deux  en dro its, la is sent en co re dou ter après 70 jours de dou le urs
ai gues s’il ne de vra par su bir l’amputation. Le même jour à la même he u re, un Fran ça is 
fut at ta qué chez lui mal gré le sig ne de re con na is san ce qui dis tin gue de pu is les trou bles
les ma i sons des Fran ça is; des pi er res lan cées dans sa por te et ses fe nê tres pen dant un
long es pa ce de temps, l’obligèrent à ve nir lui-même dis si per par des me na ces une trou pe
d’hommes qu’il es pé ra it ne pas voir échap per à la sur ve il lan ce d’un pos te mi li ta i re à
pro xi mi té de sa ma i son.

M’étant ren du chez le Pré si dent, lui de man der d’abord la pu ni ti on de ce
cri me atro ce, il eut l’inconvenance de m’objecter que la con du i te des Fran ça is éta it très 
re pré hen si ble, je re mar quai ces pa ro les et le lui fis ob ser ver; el les ne pou va i ent
s’appliquer d’ailleurs qu’à deux in di vi dus pas sés au ser vi ce du par ti op po sé, que j’étaits
venu dé sa vou er lui en de man dant ex pul si on. Le Pré si dent ré pon dant se ren dit à ma de -
man de, et me don na l’espoir d’avoir une sa tis fac ti on, tant pour l’attentat à la vie des
qua tre in di vi dus de ma Na ti on, que pour l’at ta que du do mi ci le d’un Fran ça is.

Néan mo ins les jours su i vants les dé sor dres con ti nuè rent, les Fran ça is éta i ent
ou tra gés pu bli que ment; un sol dat eut l’audace de pour su i vre mon né gre dans la ma i -
son Con su la i re et de l’y frap per, en se ré pan dant en in vec ti ves con tre les Fran ça is; un
en fant de neuf ans fut hor ri ble ment mal tra i té par des sol dats, jus qu’aux né gres osa i ent
le ver la tête, et nous in sul ter. Mr. Bru ce ava it-il pris des me su res de re pres si on? Est-ce
la pro tec ti on que de va it en at ten dre l’Agent d’une pu is san ce amie du Bré sil? En bute à
l’animosité d’une sol da tes que in dis ci pli née, nous cou rû mes pen dant quin ze jours le
dan ger le plus im mi nent, nous at ten dant à tout ins tant à voir se réa li ser ses me na ces de 
ve nir nous mas sa crer dans nos ma i sons.

J’ai eu de pu is à re cla mer con tre la vi o la ti on d’un bâ ti ment du com mer ce
Fran ça is. Mal gré tro is gar des de la Dou a ne, cinq sol dats ar més fu rent en vo yés à son
bord à neuf he u res du soir; je les fis re ti rer le len de ma in; ce der ni er acte du Pré si dent
qui dès lors com men ça à ne plus gar der au cuns mé na ge mens avec moi, fa i sant in car cé -
rer un des mes na ti o na ux sans m´en don ner avis ain si que les mo tifs qui l’y por ta i ent;
le pa vil lon du Roi pla cé au des sus de l’Écusson de Fran ce, que je trou vai la cé ré,  me fi -
rent pré vo ir que je n’avais plus rien à at ten dre de la pro tec ti on de l’autorité.

Mon si e ur le Mar quis, je me suis ma in te nu à mon pos te mal gré les dan gers
tant que j’ai eu l’espoir que l’arrivée de Vo tre Excel len ce si dé si rée de la po pu la ti on en -
tiè re de la pro vin ce, vi en dra it nous dé li vrer de ce dé plo ra ble état de cho ses. Sans con -
naî tre les in ten ti ons de Vo tre Excel len ce, je vois Mr. Bru ce en co re pré si dent, non se u le -
ment il ne m’a don né au cu ne sa tis fac ti on, mais en co re ap por te dans sa con du i te le mé pris 
le plus mar qué par une fi er té qui ne peut s’interpréter au tre ment.

C’est donc con tre lui, Mon si e ur le Mar quis, que je vi ens en sol li ci ter une
au jourd’hui pour ce to tal ou bli de ses de vo irs en vers au Agent de Sa Ma jes té
Très-Chré ti en ne; cet te con du i te im por te le re fus d’aucun ap pui de sa part pour
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l’avenir; d’ailleurs mon ca ract ère pu blic m’impose de ne pas m’exposer à un ou tra ge, et 
l’intérêt que je dois à mes na ti o na ux de les sous tra i re à son im pla ca ble ven ge an ce. Si
Vo tre Excel len ce ne ju ge a it pas con ve na ble d’user de ses ple ins pou vo irs pour
m’accorder la se u le ga ran tie qui pu is se me per met tre de sé jour ner plus long temps ici,
je vi ens lui de man der de pro té ger mon em bar que ment et  ce lui des Fran ça is qui res tent
en co re à Ma rag non.

Je suis, avec res pect, Mon si e ur le Mar quis, de Vo tre Excel len ce le
très-hum ble et très-obéis sant ser vi te ur,

(Sig né) PL. DES SALLIÈRES.

À son Excel len ce Lord Coch ra ne,

Mar quis de Ma rag non, Pre mi er

Ami ral du Bré sil, &c. &c.

(Tra du ção.)

Vice-Con su la do de Fran ça
em S. Luís do Ma ra nhão,

4 de de zem bro, 1824.

Exmo. Sr. Mar quês,
A po si ção di fí cil em que me te nho en con tra do há três me ses – a de li ca de -

za da em que atu al men te me acho co lo ca do em re la ção ao Se nhor Pre si den te da Pro -
vín cia do Ma ra nhão, me im põem o de ver de le var ao co nhe ci men to de V. Exª os jus tos 
mo ti vos de que i xa que te nho a ex por-lhe con tra a con du ta do Se nhor Pre si den te Bru -
ce para com um Agen te de Sua Ma jes ta de el-Rei de Fran ça, e vir a tal tí tu lo re cla mar o
apo io que de ago ra em di an te não pos so es pe rar da que le se nhor. A con fi an ça que me
ins pi ra o ca rá ter de que V. Exª está re ves ti do, e a cer te za de que não ig no ra as ín ti mas
re la ções que li gam a Fran ça ao Impé rio do Bra sil, me fa zem es pe rar que sa be rá apre ci ar
as con se quên ci as gra ves que deve tra zer após si a ofen sa fe i ta aqui aos vas sa los do meu 
So be ra no, e o si lên cio de des pre zo que guar da a este res pe i to o pre si den te há um mês
que lhe pedi a par ti ci pa ção do re sul ta do de uma in ves ti ga ção que me dis se ter man da do
fa zer. Sem me es ten der so bre os tris tes acon te ci men tos que hão de so la do há cin co me ses
esta pro vín cia, por ser isso alhe io ao fim que me pro po nho, li mi tar-me-ei a fa lar da que les
cuja au ten ti ci da de pos so ga ran tir, e da in fluên cia do go ver no do Sr. Bru ce du ran te este 
in ter va lo so bre o bem-es tar de meus na ci o na is.

Ao fa ze rem-se na pro vín cia os pri me i ros ar ma men tos, para opor for ças a
uma su pos ta ex pe di ção da par te de Por tu gal, um fran cês es ta be le ci do em Ca xi as, com -
pre en di do numa  me di da ge ral, foi obri ga do por au to ri da de a en tre gar uma par ti da de
ar mas de que nun ca re ce beu o va lor, ape sar de re si dir por mu i tos me ses no mes mo lu -
gar. Mó di ca qual é a soma que se viu na pre ci são de vir aqui re cla mar, é pro por ci o na da 
aos seus me i os. É um pre ju í zo evi den te fe i to a este ho mem que não pode con ti nu ar
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exer cen do a sua in dús tria no lu gar que es co lhe ra, e foi cons tran gi do a uma des lo ca ção
cus to sa que lhe ti ra rá para o fu tu ro toda a con fi an ça.

A che ga da das tro pas en vi a das pelo pre si den te para re pri mir um mo vi -
men to no in te ri or ime di a ta men te de po is da par ti da do Sr.  José Fé lix Bur gos, só foi as -
si na la da por de sor dens na vila d’Alcântara, mes mo os es tran ge i ros não fo ram res pe i ta -
dos num lu gar que não era ain da te a tro de hos ti li da des. Um ho mem da mi nha na ção e
que pa ci fi ca men te exer cia o seu co mér cio foi ata ca do em sua casa, os sol da dos ar rom -
ba ram-lhe as por tas dela, foi duas ve zes tes te mu nha do sa que da sua loja, e for ça do
para sal var a vida a ir ha bi tar no mato; este in fe liz não tem ou tro re cur so ago ra se não o 
tra ba lho de suas mãos; tal fato con tra que hou ve ra sido meu de ver o re cla mar aca ba só 
de che gar ago ra ao meu co nhe ci men to.

Os fran ce ses es ta be le ci dos nes ta ci da de ti nham des fru ta do de ma si a da
tran qüi li da de an tes que che gas sem à ilha as tro pas ar ma das con tra o pre si den te, para
não se des per tar de novo con tra eles todo o ódio que já lhes ha vi am mos tra do os por -
tu gue ses an tes da ade são des ta pro vín cia ao Impé rio do Bra sil. Um ato ema na do de sua
Jun ta des pó ti ca ti nha, ape sar dos tra ta dos, fe i to fe char as lo jas fran ce sas até à  re cep ção
das or dens pre ci sas do seu Go ver no, que de sa pro va va al ta men te esta me di da. Estes
mes mos por tu gue ses es que cen do a ge ne ro si da de com que os co man dan tes dos três
na vi os de Sua Ma jes ta de el-Rei de Fran ça aca ba vam de sal var um gran de nú me ro de
seus com pa tri o tas ao tem po dos úl ti mos dis túr bi os no Pará, es cu tan do so men te o seu
ci ú me, es for ça ram-se para per der-nos na opi nião pú bli ca por meio das mais ne gras in cul pa -
ções. Eu os con si de ro como ten do in flu í do po de ro sa men te so bre o des gra ça do acon te -
ci men to que tive a de plo rar. Não obs tan te o avi so que oito dias an tes eu ti nha dado ao
pre si den te, da ame a ça aos fran ce ses de in fli gir-lhes a es pé cie de as sas si na to aqui em
moda, a 21 de se tem bro, qua tro fran ce ses fo ram sur pre en di dos por as sas si nos, dois fo -
ram mu i to mal tra ta dos, um re ce ben do vá ri as fe ri das na ca be ça e no bra ço, foi re con -
du zi do a sua casa ba nha do no pró prio san gue; as suas fe ri das no bra ço, fra tu ra do em
dois lu ga res, de i xam ain da du vi dar ao cabo de 70 dias de do res agu das, se terá ou não
que so frer a am pu ta ção. No mes mo dia à mes ma hora, foi um fran cês ata ca do em sua
casa, não obs tan te o si nal de re co nhe ci men to que dis tin gue des de os dis túr bi os as ca -
sas fran ce sas; pe dras ati ra das à sua por ta e às suas ja ne las por lon go es pa ço, o obri ga -
ram a vir ele dis si par com ame a ças um ban do de ho mens que es pe ra va não ver es ca par 
à vi gi lân cia duma guar da mi li tar con tí gua a sua casa.

Indo ter com o pre si den te, a pe dir-lhe em pri me i ro lu gar o cas ti go des te
cri me atroz, teve o in de co ro de ob je tar-me, que a con du ta dos fran ce ses era mu i to re -
pre en sí vel;  eu no tei es tas pa la vras e lho fiz ob ser var; de res to elas po di am só apli car-se
a dois in di ví du os que pas sa ram ao ser vi ço do par ti do opos to, do que eu lhe ti nha vin -
do ma ni fes tar a mi nha de sa pro va ção e pe dir que fos sem ex pul sos. Em sua res pos ta o
pre si den te as sen tiu ao meu pe di do, e me fez es pe rar que se da ria sa tis fa ção, tan to pelo
aten ta do à vida dos qua tro in di ví du os da mi nha na ção, como pelo ata que ao do mi cí lio
de um fran cês.
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Con tu do isso, nos dias se guin tes con ti nu a ram as de sor dens, os fran ce ses
eram pu bli ca men te ul tra ja dos; um sol da do teve a au dá cia de per se guir o meu ne gro até 
den tro da casa con su lar, e de lhe ba ter ali mes mo, vo ci fe ran do in vec ti vas con tra os
fran ce ses; um me ni no de nove anos foi hor ri vel men te mal tra ta do por sol da dos, até os
pre tos ou sa vam le van tar a grim pa, e nos in sul tar. E ti nha o Sr. Bru ce to ma do me di das
de re pres são? Era essa a pro te ção que de via dele es pe rar o Agen te de uma po tên cia
ami ga do Bra sil? Alvos da ani mo si da de de uma sol da des ca in dis ci pli na da, cor re mos
du ran te quin ze dias o mais imi nen te pe ri go, es pe ran do ver-lhe a todo ins tan te re a li zar
suas ame a ças de vir mas sa crar-nos em nos sas ca sas.

Tive de po is a re cla mar con tra a vi o la ção de um vaso do co mér cio fran -
cês. Ape sar de três guar das d’Alfândega, cin co sol da dos ar ma dos fo ram en vi a dos a
bor do às nove ho ras da no i te; fi-los re ti rar no dia se guin te; este úl ti mo ato do pre -
si den te, que des de en tão co me çou a não ter mais aten ção al gu ma para co mi go, fa -
zen do en car ce rar um dos meus na ci o na is sem dis so me dar avi so nem dos mo ti vos
que a tal o de ter mi na ram; a ban de i ra real pos ta aci ma das Armas de Fran ça que
achei di la ce ra da, me fi ze ram pre ver que nada mais ti nha que es pe rar na pro te ção da 
au to ri da de.

Man ti ve-me até ago ra, Se nhor Mar quês, no meu pos to ape sar dos pe ri gos
en quan to tive es pe ran ça que a che ga da de V. Exª tão de se ja da pela po pu la ção in te i ra da 
pro vín cia, vi ria li vrar-nos des te de plo rá vel es ta do de cou sas. Sem co nhe cer as in ten -
ções de V. Exª, vejo ao Sr. Bru ce ain da pre si den te, não só me não deu sa tis fa ção al gu -
ma, po rém ma ni fes ta além dis so em sua con du ta o des pre zo o mais acin to so com uma 
al ti vez que não pode ter ou tra in ter pre ta ção.

É pois con tra ele, Se nhor Mar quês, que ve nho so li ci tar hoje sa tis fa ção
por esse to tal es que ci men to de seus de ve res para com um Agen te de Sua Ma jes ta de
Cris ti a nís si ma; tal con du ta im por ta re cu sa de apo io qual quer da sua par te para o fu -
tu ro; além  dis so o meu ca rá ter pú bli co me im põe a ca u te la de me não ex por a ul tra je,
como o in te res se que devo aos meus na ci o na is pede o li vrá-los de sua vin gan ça im -
pla cá vel.

Se V. Exª não jul gas se a pro pó si to usar de seus ple nos po de res para
dar-me a só ga ran tia que pos sa per mi tir-me re si dir aqui por mais tem po, ve nho pe -
dir-lhe haja de pro te ger o meu em bar que e o dos fan ce ses que res tam ain da no Ma ra -
nhão.

Sou, com res pe i to, Se nhor Mar quês, de Vos sa Exce lên cia o mu i to hu mil de 
e mu i to obe di en te cri a do,

(Assi na do) PL. DES SALLIÈRES.

    A Sua Exce lên cia Lord Coch ra ne,
Mar quês do Ma ra nhão, Pri me i ro

Almi ran te do Bra sil, &c. &c
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Os pas sos apon ta dos eram os que eu con si de ra va es sen ci a lís -
si mos para o sal va men to do ain da não re co nhe ci do Impé rio; o qual,
pela lou cu ra de um go ver na dor pro vi só rio, es ta va em pe ri go de per -
der-se por co li são com po de ro sos es ta dos eu ro pe us. Como ti nha dito
aos me mo ri a lis tas do Ma ra nhão, não ado tei a me di da ex tre ma de de por
a Bru ce da au to ri da de pre si den ci al, mas de ter mi nei sus pen dê-lo dela até
sa ber-se a de ter mi na ção de S. M. Impe ri al quan to à sua con du ta. Con se -
guin te men te, em dia de Na tal, de 1824, di ri gi-lhe a se guin te car ta: –  

Ma ra nhão, 25 de de zem bro, 1824 .

Exmo. Sr.

Com ex tre mo sen ti men to me acho na ne ces si da de de par ti ci par a V. Exª,
que me é im pos sí vel re ti rar do Ma ra nhão a es qua dra, en quan to V. Exª con ti nua a exer -
cer as fun ções de pre si den te des ta pro vín cia; pois é evi den te que se é de i xa do em au to -
ri da de sem o au xí lio da es qua dra, V. Exª terá de re cor rer de novo a fa zer-se aju dar pela 
mais ba i xa clas se do povo, a qual, à mi nha che ga da aqui, achei ar ma da para sus ten tar a
V. Exª, con tra os nove-dé ci mos das clas ses ele va das da so ci e da de, que con ti nu am a en -
tre ter o ma i or ter ror de ser de i xa das de ba i xo da  au to ri da de de V. Exª.

Para pre ve nir a re pe ti ção de es ta do de cou sas tão la men tá vel – a per da de
vi das – e as ca la mi da des de toda a es pé cie que ine vi ta vel men te se se gui ri am, eu su ge ri -
ria res pe i to sa men te a V. Exª a ne ces si da de de re ti rar-se do car go, até po der ob ter-se a
de ter mi na ção de S. M. Impe ri al.

Pos so com gran de ver da de as se ve rar a V. Exª, que as mi nhas in ten ções de
ne nhu ma sor te são di ta das por sen ti men tos al guns de má von ta de pes so al con tra V.
Exª. Pelo con trá rio, de se jo tirá-lo de uma si tu a ção de gran de pe ri go, e é prin ci pal men te 
com vis tas de evi tar o fa zer cou sa que pa re ces se der ro ga tó ria a V. Exª que eu de se ja ra
se efe i tu as se mu dan ça tão ne ces sá ria por vo lun tá ria re sig na ção de V. Ex ª. Po rém sin to
acres cen tar, é tão ur gen te a ne ces si da de, que tor na de todo es sen ci al o de ter mi nar-se
V. Exª ime di a ta men te, e por tan to es pe ro me fa vo re ça com a sua res pos ta até hoje ao
meio-dia.

Per mi ta-me as se gu rar-lhe, que se qui ser con ti nu ar nes ta ci da de no ca rá ter
de in di ví duo par ti cu lar até vir a re so lu ção de S. M. Impe ri al, so bre re gres sar ao car go,
ou de ou tra sor te, não le van ta rei eu im pe di men to aos de se jos de V. Exª; ou se jul gas se
a pro pó si to di ri gir-se à Cor te do Rio de Ja ne i ro, cô mo do trans por te se apron ta rá para
con du zir a V. Exª, e aos que pos sam ter por con ve ni en te acom pa nhá-lo.

(Assi na do) COCHRANE e MARANHÃO.

Bru ce não re sig nou, pre fe rin do ace i tar a mi nha ofer ta de
trans por te para o Rio de Ja ne i ro, indo es pe rar ali a de ci são de Sua
Ma jes ta de. Res ti tu í da as sim tran qüi li da de com ple ta à pro vín cia do
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Ma ra nhão, e não só a essa mas às pro vín ci as ad ja cen tes, que mais ou
me nos ti nham en tra do nas de sor dens que exis ti am, como par ti dá ri as ou
dos in sur gen tes che fes ou do Pre si den te, fez-se ne ces sá rio or ga ni zar um 
go ver no. Não jul gan do po lí ti co ele var ao po der mem bro al gum da que -
las fa mí li as de dis tin ção cu jas con ten das es ta vam só por for ça ador me ci -
das, no me ei Pre si den te in te ri no a Ma nu el Te les da Sil va Lobo, o Se cre -
tá rio do Go ver no, su je i to in te i ra men te des li ga do de fac ções de fa mí lia,
ver sa do em to dos os de ta lhes do go ver no, e de ir re fra gá vel in te gri da de.
Fiz ao mes mo tem po que se jun tas sem de novo as Câ ma ras, para que a
ad mi nis tra ção da lei e dos ne gó ci os pú bli cos fos se exe cu ta da se gun do as 
for mas e as in ten ções da Cons ti tu i ção.

Esta sus pen são do Pre si den te foi de po is ple na men te apro va -
da por Sua Ma jes ta de, e pe los mais pa trió ti cos de seus con se lhe i ros,
como não ten do fe i to se não an te ci par as suas ten ções, sen do no tá vel
fato que, ao tem po mes mo de está-lo eu sus pen den do, vi nha em ca mi nho
or dem de Sua Ma jes ta de ti ran do-lhe o lu gar; ha ven do che ga do an tes ao Rio de 
Ja ne i ro no tí cia de seus pro ce di men tos, e ten do eu as sim, no que ha via
fe i to, es ta do só exe cu tan do as in ten ções de Sua Ma jes ta de.

Ape sar dis so, foi de po is avi da men te apro ve i ta do o en se jo pela 
fac ção por tu gue sa na ad mi nis tra ção – como ofe re cen do boa opor tu ni -
da de para ca lu ni ar-me e de ne grir-me. To das as ten ta ti vas para me pre ju -
di car na es ti ma ção do povo no Rio de Ja ne i ro – que era fir me men te
adic to ao Impe ra dor, e gra to a mim por meus ser vi ços – ha vi am no ta -
vel men te fa lha do; mas ao che gar à ca pi tal o ex-pre si den te, cuja mal ver -
sa ção fora su ma ri a men te sus ta da, pu bli ca ram-se de toda a pos sí vel ma -
ne i ra as re pre sen ta ções que ele fez, ao mes mo tem po que o mi nis tro da
Ma ri nha in jus ti fi ca vel men te sub tra iu os meus des pa chos ao pú bli co,
como tam bém a Sua Ma jes ta de, e a con se qüên cia dis so foi sur ti rem ple -
no efe i to as re pre sen ta ções pre ju di ci a is do que cha ma vam meus atos ar -
bi trá ri os. Re pre sen tou-se, que eu, es tran ge i ro, ti nha ou sa do, sem au to ri -
da de, e com fal sos pre tex tos, apre en der a pes soa de um ca va lhe i ro que
ocu pa va a mais alta po si ção numa das mais im por tan tes pro vín ci as, e o
ti nha man da do pre so para o Rio de Ja ne i ro, quan do era eu que de via ter
con dig no cas ti go pelo ul tra je; e se eu en tão me ti ves se acha do ao al can ce
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da fac ção por tu gue sa na ca pi tal – exa cer ba da como es ta va con tra mim
por ter es ta be le ci do or dem, quan do para le var avan te seus de síg ni os an ti -
im pe ri a is era de sor dem o que só de se ja va – po der-se-ia ha ver pos to su -
má rio ter mo a meus es for ços para pre ser var e con so li dar a in te gri da de
do Impé rio do Bra sil. Bem sa bia eu que tal vi tu pe ra ção e hos ti li da de
ha vi am de ser o re sul ta do; mas, como o par ti do por tu guês na ad mi nis -
tra ção ape nas po dia tra tar-me pior do que já ti nha fe i to, as sen ta ra em
meu âni mo ex por-me ao seu des pra zer. Da apro va ção de Sua Ma jes ta -
de es ta va eu cer to; e, em re tor no pelo fa vor e con fi an ça nun ca in ter -
rom pi dos, que, a des pe i to da ego ís ti ca hos ti li da de in te res sa da de seus
mi nis tros an ti bra si le i ros, eu ex pe ri men ta ra uni for me men te da sua par -
te, ha via por todo o tem po re sol vi do as se gu rar o que sa bia ser o sé rio 
de se jo de Sua Ma jes ta de – a uni da de do Impé rio pela pa ci fi ca ção das
pro vín ci as do Nor te. To das as ten ta ti vas para frus trar isto da par te da
fac ção por tu gue sa eram fú te is, e mes mo in cons ci a men te fa vo rá ve is à
mar cha que eu ia se guin do per se ve ran te men te, bem que to dos meus
ofí ci os ao mi nis tro fi ca vam sem res pos ta, e se me não man da vam ins -
tru ções para mi nha guia.

Não obs tan te des cu i dar-se a ad mi nis tra ção de su prir a es qua -
dra do ne ces sá rio, e a mim de ins tru ções, numa po si ção es tra nha a meus 
de ve res como co man dan te-em-che fe na val, e que eu só ti nha ace i ta do
por de se jo ins tan te de S. M. Impe ri al – pus bom cu i da do em ter o Go -
ver no in for ma do de quan to se pas sa va. O mes mo na vio que le va ra o
pre si den te ao Rio de Ja ne i ro, le vou tam bém o se guin te des pa cho ao mi -
nis tro da Ma ri nha:  –

                                                                                                   
Ma ra nhão, 31 de zem bro, 1824.

Exmo. Sr.

Te nho a par ti ci par a V. Exª que o crer-se es tar a es qua dra a pon to de sair
da qui, e de i xar a per di da e de sor de na da gen te mi li tar des te sí tio su je i ta à fra ca re pres -
são de Sua Exce lên cia o pre si den te, ex ci tou no âni mo pú bli co tal grau de te mor que
che ga va qua se a fre ne si – e me con ven ceu de que não ti nha al ter na ti va, se não ou aban -
do nar os prin ci pa is ha bi tan tes, e ver da de i ra men te, toda a po pu la ção bran ca, à fú ria das 
tro pas mer ce ná ri as e dos ne gros, ou en tão per ma ne cer com a es qua dra até ser no me a -
do por S. M. Impe ri al ou tro pre si den te.
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Esta úl ti ma me di da, con tu do, pa re ceu-me, de po is de ma du ra con si de ra -
ção, in te i ra men te in com pa tí vel com os in te res ses de S. M. Impe ri al, não so men te em
ra zão das vi o len tas ani mo si da des sub sis ten tes en tre o pre si den te e o povo – as qua is,
não obs tan te a ma i or vi gi lân cia da mi nha par te, di a ri a men te per tur ba vam a tran qüi li da -
de pú bli ca, – mas por que a pre sen ça em ter ra de qua se toda a ma ri nha gem dos na vi os
de guer ra é ne ces sá ria para con tra ba lan çar a in fluên cia e po der que o pre si den te há ga -
nha do so bre a sol da des ca e ban dos ir re gu la res, pela im pu ni da de com que os há de i xa -
do pro ce der, e pe las re com pen sas da das a sol da dos ra sos ou das mais ba i xas or dens da 
so ci e da de. O con ti nu ar a ma ri nha gem au sen te dos na vi os, é evi den te que po ria em pe -
ri go a se gu ran ça des tes; além de ago ra se es tar apro xi man do a es ta ção em que as mo -
lés ti as pró pri as do cli ma vêm a pre va le cer, e não de i xa ri am de con si de ra vel men te di mi -
nu ir a pe que na for ça a meu dis por.

A ne ces si da de de ado tar al gu ma re so lu ção de ci si va tor na va-se cada dia
mais ur gen te. Re pre sen ta ções con tra a con du ta do pre si den te con ti nu a vam a che gar de 
toda a par te. O côn sul de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca, de mais a mais, ten do ou vi do que ia
par tir a es qua dra, es cre veu-me a car ta cuja có pia in cluo a V. Exª.

Sei mu i to bem que é di fi cul to so, nas cir cuns tân ci as em que me acho, se -
guir mar cha que, jul ga da de lon ge, e me ra men te so bre pro vas que se po dem en vi ar por 
es cri to, não de i xe lu gar a di zer al gu ma gen te que se po dia ha ver ado ta do com mais
van ta gem ou tra con du ta; e es tou per fe i ta men te cer to que, ou eu ti ves se de i xa do esta
pro vín cia e se se guis se a anar quia, ou con ser van do-me aqui com isso con se guis se im -
pe dir a mes ma anar quia, me acha ria igual men te ex pos to às ca vi la ções dos que es tão sem pre dis pos -
tos a re pro var as me di das ado ta das, qua is quer que se jam.

Não ten do, pois, se não a es co lher en tre dois ma les em re la ção a mim mes mo, hei
pros se gui do – sem me im por tar de mi nha res pon sa bi li da de pes so al – a mar cha que,
de po is de ple na con si de ra ção, me pa re ceu a mais con du cen te aos in te res ses de S. M.
Impe ri al, e me lhor adap ta da para as se gu rar a tran qüi li da de des ta pro vín cia; e te nho re -
ser va do para mi nha pró pria se gu ran ça tais do cu men tos ori gi na is que sa tis fa rão o âni mo de
S. M. Impe ri al pelo que toca à mi nha con du ta em sus pen der as fun ções ao pre si den te
do Ma ra nhão.

Algu mas das mu i tas ra zões que me hão in du zi do a to mar as sim so bre mim
res pon sa bi li da de mais gra ve do que hou ve ra tra zi do con si go a ado ção de qual quer das
me di das que men ci o nei aci ma, se acha rão no pa pel im pres so que re me to in clu so. Nes se
pa pel, con tu do, não con si de rei con ve ni en te apre sen tar to dos os fa tos que che ga ram ao
meu co nhe ci men to; tais como o es tar-se me ten do, por in ter ven ção de vá ri os agen tes, em 
ali ci ar a tro pa, a ar ti lha ria, e a po lí cia, e so bre tu do os de ban da dos  Pe des tres; e o man dar
emis sá ri os a dis tan tes dis tri tos da pro vín cia ex ci tar o povo a le van tar-se de novo em
ar mas para o sus ten tar – ain da que ne nhu ma prer ro ga ti va le gal que o Pre si den te pos su ís se,
ou de ves se pos su ir, ha via sido de ma ne i ra al gu ma in frin gi da por mim ou por pes soa
qual quer de ba i xo de mi nha au to ri da de. O fato é que este se nhor, cri a do no tem po dos
ca pi tães-ge ne ra is des pó ti cos, acos tu ma do a seus pro ce di men tos ar bi trá ri os, à má ad mi -
nis tra ção da lei co lo ni al, e à fal ta de todo pro ces so re gu lar, não pode so frer li mi ta ção
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al gu ma do seu po der, e há de mons tra do seu de se jo, se não de es ta be le cer au to ri da de in -
de pen den te, pelo me nos de obrar se gun do seu gos to e von ta de. Mu i to de se jo atri bu ir as
suas fal tas an tes às cir cuns tân ci as sob cuja in fluên cia fora in fe liz men te edu ca do, e à sua
avan ça da ida de, do que a más in ten ções pre me di ta das.

Te nho a sa tis fa ção de acres cen tar, que, pela mar cha ado ta da por mim, se
ter mi nou uma de so la do ra guer ra ci vil – for rou-se ma i or des pe sa ao te sou ro – e sal va -
ram-se da des tru i ção as pes so as e fa zen das do povo, pon do-as de ba i xo da pro te ção da
leis.

(Assi na do) COCHRANE e MARANHÃO.

Tal foi a his tó ria de um ne gó cio, que não ti ve ra as sim re fe ri do 
mi u da men te, a não ser pela mal di zên cia con tra mim a que sub se qüen te -
men te deu ori gem; de cla ran do o Mi nis té rio de po is que, para ser vir meus 
pró pri os ob je tos, eu ti nha de pos to a Bru ce e no me a do Lobo em seu lu -
gar – os fa tos sen do, que eu até nun ca o de pus, mas me ra men te sus pen -
di suas fun ções até que pu des se sa ber-se a de ter mi na ção de Sua Ma jes -
ta de – e que, ao tem po mes mo em que isso teve lu gar, a Admi nis tra ção o
ha via de pos to, sem eu o sa ber, pe las mes mas ca u sas que me le va ram a sus pen dê-lo!
como se mos tra rá no pró xi mo ca pí tu lo. Não obs tan te isso, quan do
acha ram que – obran do con for me men te à dis cri ção que me fora con ce -
di da por Sua Ma jes ta de Impe ri al – eu ti nha só em par te an te ci pa do seu
pró prio ato, e que do vi tu pé rio con tra mim na mi nha au sên cia se po dia
ti rar par ti do, to ma ram o do mes mís si mo ho mem a quem ti nham de pos to,
e me car re ga ram de in jú ri as por ha ver ul tra ja do os sen ti men tos e po si -
ção de uma pes soa a mais ex ce len te, no me a da por Sua Ma jes ta de para
um dos mais al tos em pre gos do es ta do.
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Ca pítu lo X

FATOS FALSAMENTE REPRESENTADOS EM INGLATERRA – CARTA AO
IMPERADOR – OFERECENDO A MINHA DEMISSÃO – EMBOLSO
REQUERIDO À JUNTA – CONDUTA DO TRIBUNAL DE PRESAS – NÃO SE
TENCIONA ADJUDICAR AS PRESAS – CARTA AO PRESIDENTE INTERINO – 
PEDINDO AS SOMAS DEVIDAS À ESQUADRA – DISTÚRBIO NO PARÁ –
EXPOSIÇÃO DE CONTA À JUNTA – OFERTA DE COMPROMISSO –
DECRETO IMPERIAL – DIREITO DA ESQUADRA AO QUE RECLAMAVA.

ABATIDO de sa ú de pe los fa ti gan tes de ve res das
re par ti ções na val, mi li tar, e ci vil, re ca in do so bre mim a di re ção de to das, 
en quan to o Mi nis té rio no Rio, como não man da va ins tru ções, nem tra -
ba lho nem res pon sa bi li da de in cor ria – e sa ben do es tar o meu ca rá ter
sen do ca lu ni a do por toda es pé cie de ma lig ni da de que po dia in ven tar o
par ti do cu jas vis tas se frus tra ram com a bem su ce di da ma ne i ra por que
aque les de ve res fo ram cum pri dos, acha va-me pro fun da men te en jo a do
da in gra ti dão e fal si da des com que o ser vi ço de ter duas ve zes as se gu ra do
ao Bra sil as pro vín ci as do Nor te fora cor res pon di do pela Admi nis tra ção,
além de sua de ter mi na ção ago ra vi sí vel de que nem eu nem a es qua dra
co lhês se mos be ne fí cio da pro pri e da de apre sa da no ano pre ce den te, não
obs tan te que, no Mi nis té rio Andra da, uma e ou tra co i sa ha vi am sido so -
le ne men te ga ran ti das aos apre sa do res.



 Mais ve xa do, po rém, me acha va ain da por ou tro mo ti vo, qual 
era o ser in for ma do que as mais vis ca lú ni as de mi nha con du ta se es ta -
vam fa zen do cu i da do sa men te cir cu lar na Ingla ter ra pe los par ti dis tas da
Admi nis tra ção. Seus vi tu pé ri os no Bra sil po di am, até cer to pon to, ser
pa ra dos, mas a mes qui nha ba i xe za de ata car-se um ho mem num país
dis tan te sem a pos si bi li da de de se de fen der, era co i sa con tra que nem
pru dên cia nem pre vi são po di am guar dar-se. 

De ter mi na do a não pros se guir con ten den do com uma Admi -
nis tra ção que po dia as sim con du zir-se para com um ofi ci al cu jos es for -
ços ha vi am sido jul ga dos dig nos das mais al tas hon ras pelo Impe ra dor, e 
dos mais vi vos agra de ci men tos pela Assem bléia Na ci o nal, re sol vi pe dir
li cen ça a S. M. Impe ri al para re ti rar-me de luta tão de si gual, por que não
que ria aban do nar es pon ta ne a men te o co man do, sem ao me nos al gu ma
com pen sa ção além de meu sol do or di ná rio. Mes mo pon do de par te as
es ti pu la ções com que ti nha en tra do e con ti nu a do no ser vi ço im pe ri al,
isto pelo me nos me era de vi do em vis ta do fato não con tes ta do, que a
meus es for ços duas ve zes em pre ga dos – uma como co man dan -
te-em-che fe, e ou tra como pa ci fi ca dor – de via o Impé rio sua uni da de e
es ta bi li da de, mes mo na es ti ma ção dos go ver nos eu ro pe us, os qua is, ago ra que as
pro vín ci as es ta vam tran qüi li za das e o Impé rio con so li da do, fa zi am di li -
gên ci as para pro mo ver a paz en tre o Bra sil e a mãe pá tria.

Con se guin te men te – em dia de Ano-bom, 1825 – di ri gi ao
Impe ra dor a car ta se guin te: 

Se nhor,

A be nig na con des cen dên cia com que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al se há dig na -
do per mi tir-se aces so à Sua Real Pes soa, so bre ma té ri as con cer nen tes ao ser vi ço pú bli co, 
e mes mo so bre es tas mais par ti cu lar men te quan do re la ti vas a mim pró prio, me ani ma a
ado tar o só meio ao meu al can ce, nes ta dis tân cia, de pe dir a Vos sa Ma jes ta de o fa zer a
gra ça de jul gar a mi nha con du ta no ser vi ço im pe ri al, pelo re sul ta do de mi nhas di li gên ci as 
em pro mo ver os in te res ses de Vos sa Ma jes ta de, e não pe las fal sas ale ga ções es pa lha das
por ho mens que – para fins que eles me lhor sa bem –  de se jam ali e nar de mim o âni mo
de Vos sa Ma jes ta de, e des se modo che gar a fa zer-me sair do seu ser vi ço.

Enquan to eu te nha a hon ra de con ti nu ar ser vin do como ofi ci al sob a
au to ri da de de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, fa rei sem pre o meu de ver para com Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al e para com o povo bra si le i ro, e con fio que, até o pre sen te, Vos sa
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Ma jes ta de não te nha acha do ra zões de du vi dar da mi nha sin ce ri da de e fi de li da de a seu
im pe ri a is in te res ses. E se Sua Exce lên cia o mi nis tro da Ma ri nha tem de i xa do de apre -
sen tar os meus ofí ci os ao pú bli co, e per mi ti do as sim o cor re rem bo a tos pre ju di ci a is ao 
meu ca rá ter, fio-me res pe i to sa men te em Vos sa Ma jes ta de Impe ri al para ob ter jus ti ça. 

Nes ta es pe ran ça, peço com o ma i or res pe i to li cen ça para re fe rir a Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al ao ofí cio nº 271, que di ri gi, de Per nam bu co, a Sua Exce lên cia o mi -
nis tro da Ma ri nha, nos prin cí pi os de ou tu bro, an tes de lar gar da que le por to, anun ci an do
a mi nha ten ção de pro ce der para o nor te, e a ne ces si da de de fazê-lo para a pa ci fi ca ção
das pro vín ci as se ten tri o na is; tam bém ao meu ofí cio de 13 de ou tu bro (nº 273), es cri to
do Rio Gran de do Nor te; e ao nº 274, da ta do de 21 de ou tu bro, es cri to do Ce a rá; to dos
o qua is, des cre ven do ex pli ci ta men te os meus pro ce di men tos, in ten ções, e mo ti vos,
fo ram trans mi ti dos de vi da men te, em pri me i ra e se gun da via, por di fe ren tes con du tos. 

Vos sa Ma jes ta de Impe ri al con fio se dig na rá crer como co nhe ço quan to é
meu de ver o não des lus trar as hon ras que tão gra ci o sa men te foi ser vi do con fe rir-me; e 
não me nos Vos sa Ma jes ta de Impe ri al acre di ta rá que, al ta men te como pre zo es sas hon -
ras, te nho em apre ço igual o man ter a mi nha re pu ta ção no meu país na tal.

Res pe i to sa men te peço li cen ça para acres cen tar, que – per ce ben do ser im pos sí -
vel o con ti nu ar no ser vi ço de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, sem a todo ins tan te su je i tar o meu ca rá ter
pro fis si o nal a gran de ris co sob a pre sen te ad mi nis tra ção dos ne gó ci os ma rí ti mos – con fio que Vos sa
Ma jes ta de acha rá gra ci o sa men te por bem con ce der-me li cen ça para me re ti rar de seu Impe ri al ser vi ço,
no qual me pa re ce ter ago ra já fe i to quan to se po dia es pe rar de mim – achan do-se a au to ri da de de
Vos sa Ma jes ta de Impe ri al es ta be le ci da por toda a ex ten são do Bra sil.

Te nho a hon ra de ser
                  De Vos sa Ma jes ta de Impe ri al
                                         Obe di en te e fiel cri a do,

COCHRANE  e MARANHÃO.

A li cen ça para re ti rar-me nem foi con ce di da, nem do pe di do
dela se fez men ção, e con tu do – não obs tan te os ór gãos mi nis te ri a is da
im pren sa tras bor da rem de ma té ri as in ju ri o sas à mi nha re pu ta ção, e as so a -
lha rem co men tá ri os os mais in jus tos acer ca de meus pro ce di men tos –
não se me fez de les que i xa ofi ci al, como em ver da de se não po dia fa zer;
re cor ren do-se a esse modo in ge ne ro so de ata que, ao mes mo tem po que
to das as mi nhas car tas e ofí ci os se sub tra íam ao co nhe ci men to pú bli co.

Em 3 de ja ne i ro, re ce beu-se no tí cia de um le van ta men to em
Ca xias, pro mo vi do pe los  ade ren tes de Bru ce ao sa be rem o fato da sua
sus pen são na pre si dên cia.

O pre si den te in te ri no, Lobo, es ta va an si o so de ar mar de novo 
con tra eles as tro pas de ban da das, isto po rém eu pro i bi, di zen do-lhe que, 
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“na mi nha opi nião, um modo mi li tar de go ver nar nem era pró prio para
man ter a tran qüi li da de nem para pro mo ver a obe diên cia à lei, e que se ria 
me lhor ex pe ri men tar a lei ci vil an tes de pro ce der a ex tre mi da des; que
ape sar de te rem-se co me ti do al guns ul tra jes no ca lor do es pí ri to de par -
ti do, ces sa ri am es ses pro va vel men te ao re ce ber-se a no tí cia de ha ver o
Pre si den te Bru ce em bar ca do para o Rio de Ja ne i ro”. O re sul ta do foi
con for me a es tas pre vi sões, pois, ao sa be rem este fato, de pu se ram os in -
sur gi dos ime di a ta men te as ar mas – de ma si a do con ten tes de es ca par a
que se fi zes se mais caso de les.

Na ex pec ta ção de que Sua Ma jes ta de Impe ri al apro va ria o
ato, e que os seus mi nis tros se não po de ri am opor, jul guei de ver meu
para com os ofi ci a is e ma ri nha gem da es qua dra, não me nos que para
co mi go mes mo, ob ter da Jun ta do Ma ra nhão o em bol so – em par te
ao me nos – das quan ti as tem po ra ri a men te de i xa das para seu uso no
ano pre ce den te.

Re cor dar-se-á que de po is de ex pul sos do Ma ra nhão os por -
tu gue ses em 1823, so mas con si de rá ve is em di nhe i ro e obri ga ções ha -
vi am sido to ma das no te sou ro, na al fân de ga, e em ou tras re par ti ções
pú bli cas, jun ta men te com abas te ci men tos mi li ta res e ou tros – e o va -
lor dis to, bem que ga ran ti do por Sua Ma jes ta de Impe ri al aos to ma do -
res, ha via, por con sen ti men to de ofi ci a is e ma ri nha gem, sido tem po -
ra ri a men te em pres ta do ao Go ver no en tão pro vi só rio, para o du plo
fim de sa tis fa zer as tro pas amo ti na das do Ce a rá e do Pi a uí, e con ti nu ar 
as fun ções or di ná ri as do Go ver no – não ha ven do ou tros fun dos de
que ser vir-se !

Ao tem po des ta en tre ga tem po rá ria de fa zen da de pre sas para 
as exi gên ci as do es ta do, ha via sido ex pres sa men te es ti pu la do e ple na -
men te en ten di do que, ape nas o co mér cio ti ves se vol ta do a seus ca na is
or di ná ri os, e com isso as ren das cos tu ma das da pro vín cia, tudo se
em bol sa ria de novo à con ta dos to ma do res. Isto não se ti nha fe i to, e os
ofi ci a is e ma ri nha gem es ta vam ain da per den do aque la quan tia, em adi -
ção à não-ad ju di ca ção de suas pre sas em ge ral pelo tri bu nal por tu guês
no Rio de Ja ne i ro, o qual – em vi o la ção de son ro sa dos de cre tos ex pres -
sos de S. M. Impe ri al – afir ma va “nada sa ber de pre sas, nem se o Bra sil
es ta va em guer ra com Por tu gal!” ain da que na or dem impe ri al de 30 de
mar ço de 1823 – dada para o vi go ro so blo que io da Ba hia, Sua Ma jes ta -
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de ex pli ci ta men te or de na va que os por tu gue ses fos sem con si de ra dos
como “ini mi gos do Impé rio” – “Des tru in do ou to man do to das as for ças
por tu gue sas que en con trar, e fa zen do to dos os da nos pos sí ve is aos ini -
mi gos des te Impé rio.”

Pre ten dia além dis to o tri bu nal que a Ba hia e o Ma ra nhão não 
eram por tos es tran ge i ros, mas par tes do Impé rio do Bra sil, ain da que ao 
tem po de eu apa re cer à vis ta de les, am bas as pro vín ci as es ta vam en tão, e 
ti nham sem pre es ta do, na pos se de Por tu gal; de ci din do não obs tan te o
tri bu nal, com igual in jus ti ça e ab sur do, que pre sas fe i tas na que les por tos, 
ou den tro de três mi lhas dis tan te da cos ta, eram ile ga is – in clu in do esta
de ci são, ne ces sa ri a men te, a inex pli cá vel de cla ra ção, que as or dens de sua 
Ma jes ta de a mim para blo que ar o por to ini mi go da Ba hia e para to mar,
que i mar ou des tru ir to dos os na vi os e fa zen da por tu gue ses – eram
tam bém in jus tas e ile ga is! ain da que este era o ver da de i ro fim para que
fui con vi da do a de i xar o ser vi ço de Chi le. E to da via, não obs tan te esta
de ci são im pe ri al, mu i to in con sis ten te men te tam bém con de nou to dos os 
na vi os de guer ra to ma dos (como di re i tos) para a Co roa, sem a me nor
com pen sa ção aos to ma do res.

Mais fla gran te in jus ti ça po rém se co me teu ain da, qual foi, que 
enquan to os ofi ci a is e ma ri nha gem fo ram pri va dos as sim dos fru tos de
seus es for ços, se en di vi da ram em uns vin te con tos de réis no pros se gui -
men to de suas re cla ma ções; por ne nhum ou tro mo ti vo sal vo a fal ta de
von ta de no tri bu nal de pre sas em or de nar con de na ções pre ju di ci a is a
seus ami gos e país na tal; pois, como já dis se, nove dos tre ze mem bros
que com pu nham o tri bu nal de pre sas eram por tu gue ses!

Há mu i to, por tan to, era cla ro não ha ver ten ção de fa zer ad ju di -
ca ção al gu ma de pre sas em fa vor da es qua dra, e que seus ser vi ços em ter
uni do o Impé rio e ter im pe di do seu des mem bra men to, só con ti nu a ri am a 
ser cor res pon di dos com in jus ti ça.

Como os va lo res de i xa dos ao Go ver no Pro vi só rio do Ma ra -
nhão ti nham sido em pre ga dos para be ne fí cio da que la pro vín cia, e
como ne nhu ma par te dis so nos fora ja ma is em bol sa da, de ter mi nei que 
aque les a quem o em bol so era de vi do não fos sem de fra u da dos, pelo
me nos, da que la por ção do a que ti nham di re i to, ou de uma ra zoá vel
com pen sa ção em seu lu gar; e por isso di ri gi ao pre si den te in te ri no a
car ta se guin te:  

Nar ra ti va de ser vi ços 201



Ao Exmo Sr. Ma nu el Te les da Sil va Lobo,
Pre si den te Inte ri no.

Exmo Sr.
Os de ve res pú bli cos que tive a cum prir para o ser vi ço de S. M. Impe ri al, e

a pa ci fi ca ção des ta pro vín cia, achan do-se fe liz men te ago ra ter mi na dos, é mi nha obri -
ga ção, como co man dan te-em-che fe, cha mar a aten ção de Vos sa Exce lên cia so bre al -
guns fa tos con cer nen tes aos in te res ses dos ofi ci a is e ma ri nha gem de ba i xo do meu co -
man do.

Por oca sião da mi nha pri me i ra vi si ta em 1823, que tão fe liz men te ser viu de
ins tru men to para res ga tar esta pro vín cia do jugo de Por tu gal, e ane xá-la ao Impé rio, foi
meu de se jo tor nar o ser vi ço pres ta do ain da mais agra dá vel con ce den do vo lun ta ri a men te, 
nas con di ções de ca pi tu la ção, não só a mi nha ga ran tia para a in vi o la bi li da de de toda a
pro pri e da de bra si le i ra en tão de ba i xo da ban de i ra por tu gue sa, mas tam bém toda a pro pri e -
da de per ten cen te a por tu gue ses re si den tes que subs cre ves sem à in de pen dên cia do Impé -
rio, e à au to ri da de de S. M. Impe ri al. Estas con di ções fo ram mu i to es cru pu lo sa men te
ob ser va das e cum pri das da mi nha par te sem a me nor in fra ção em um só caso.

Mas – por ou tra par te – era ex pres sa men te de cla ra do nos ter mos da ca -
pi tu la ção, que toda a pro pri e da de per ten cen te aos que per ma ne ci am em hos ti li da de – 
isto é, pro pri e da de per ten cen te à Co roa ou Go ver no de Por tu gal, ou a por tu gue ses
au sen tes (ain da que a res pe i to des tes úl ti mos sub se qüen te men te se con sen tiu em co mu -
ta ção), sen do, se gun do as leis da guer ra, su je i ta a con de na ção para os to ma do res –
se ria en tre gue em tal con for mi da de aos apre sa do res, para ser, por eles mes mos, sub -
me ti da à in ves ti ga ção de cos tu me nos tri bu na is de pre sas de S. M. Impe ri al.

Entre ou tros ar ti gos de pro pri e da de tal eram, já se sabe, in clu í dos di nhe i ros 
de vi dos por ba lan ço de con tas à Co roa de Por tu gal, e esta quan tia – par te em es pé cie e 
par te em le tras – foi tida pron ta pe las au to ri da des ca pi tu la res para ser en tre gue quan do 
se re que res se. Mas, como a mi nha aten ção es ti ves se por al gum tem po di ri gi da so men te 
ao ar ran jo dos ne gó ci os pú bli cos, des cu i dei pe dir o dito ba lan ço até quan do a nova
Jun ta de Go ver no, es co lhi da sob mi nha au to ri da de, ti nha to ma do pos se do seu ofí cio,
e ob ti do po der so bre os di nhe i ros pú bli cos.

De po is de re qui si ções vá ri as à dita Jun ta da mi nha par te, e de ou tras tan -
tas eva sões da sua, tive, fi nal men te, com ela uma con fe rên cia pes so al so bre a ma té ria,
em cuja oca sião me so li ci tou, como fa vor par ti cu lar, o per mi tir que a soma fi cas se em
suas mãos, para o fim de sa tis fa zer as ins tân ci as das tro pas do Pi a uí e do Ce a rá, a
quem re pre sen ta vam como achan do-se cla mo ro sas por seu pa ga men to. A esta re qui si -
ção ace di, de ba i xo da se gu ran ça que re ce be ria le tras da mes ma Jun ta pela quan tia.
Estas, con tu do, não só eva diu a Jun ta con ce dê-las, mas, quan do de po is lhe pedi um re -
ci bo es qui vou-se a dar-me re co nhe ci men to al gum.

A ver da de po rém do prin ci pal fato, isto é, do que me era de vi do, e aos ofi -
ci a is e ma ri nha gem de ba i xo do meu co man do, V. Exª tem ago ra o po der de ve ri fi cá-la
con sul tan do os do cu men tos ofi ci a is que pas sa ram en tre os fun ci o ná ri os do Go ver no e 
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mim pró prio, tan to an tes como de po is de ren de rem-se as au to ri da des por tu gue sas nes -
ta pro vín cia.

 A con du ta des ta Jun ta veio a mos trar-se não ser mais que um tipo da que
de po is ex pe ri men ta mos em ma i or es ca la às mãos do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça no Rio 
de Ja ne i ro. Che ga po rém ter mo onde a pa ciên cia ces sa de ser vir tu de, e re que i ro ago ra
de V. Exª o de ter mi nar à Jun ta da Fa zen da, que tão in jus ta e fa laz men te pri vou os ofi -
ci a is e ma ri nha gem da pro pri e da de aci ma des cri ta, pro ce da com a bre vi da de con ve -
ni en te ao ajus ta men to da con ta em ques tão.

Achan do-se em mi nha mão um tras la do au tên ti co das con tas, as si na do
pe los mem bros da úl ti ma Jun ta de Go ver no por tu gue sa, in cluo uma có pia dele, que V.
Exª pode fa zer com pa rar com os li vros ori gi na is do Te sou ro e da Alfân de ga. Igual -
men te in clu sa re me to a V. Exª có pia de uma gra ci o sa co mu ni ca ção que re ce bi de S. M.
Impe ri al – cujo ori gi nal, do pró prio pu nho de Sua Ma jes ta de, guar do em mi nha mão.

Isto ha bi li ta rá V. Exª a jul gar de qua is são re al men te a in te li gên cia e in ten -
ções de S. M. Impe ri al, quan to aos di re i tos da es qua dra – in flu í do como é pe los di ta -
mes da hon ra e por seu pró prio ju í zo des pre o cu pa do.

Se, con tu do, V. Exª o jul gar ne ces sá rio, não te nho ob je ção a pros se guir a
re cla ma ção dos ofi ci a is e ma ri nha gem pelo ba lan ço men ci o na do, no Tri bu nal de Almi -
ran ta do que V. Exª vai con vo car. Mas peço fi que dis tin ta men te en ten di do, que me cre -
io obri ga do a não afrou xar de modo al gum em mi nha de ter mi na ção de ver es tas con -
tas ajus ta das de sor te que eu pos sa cum prir o de ver que es tou obri ga do a sa tis fa zer
para com os que se acham de ba i xo do meu co man do.

(Assi na do)  COCHRANE E MARANHÃO.

Para ve xa ção mi nha, tor nou-se o Pará te a tro de no vos dis túr -
bi os, es tan do ame a ça da mes mo a vida do pre si den te. Isto era de sa ni ma -
dor, por mos trar da par te das pro vín ci as um de se jo de pros se guir cada
uma sua car re i ra se pa ra da; pro van do o pro fun do efe i to pro du zi do pe los
con se lhos de Pal me la para pro mo ver a anar quia com fo men tar o
amor-pró prio pro vin ci al – como meio de exer ci tar a dis cór dia, e as sim re -
du zir o Impé rio no va men te for ma do à in sig ni fi cân cia e à ru í na, – pela
mes ma ca u sa que ti nha ope ra do nas pro vín ci as li ber ta das da Amé ri ca es -
pa nho la.

     Não se me ten do for ne ci do tro pa, era di fi cul to so dis pen -
sar uma for ça para en con trar esta nova emer gên cia. Não ha via, po rém,
tem po de he si tar, e as sim ex pe di a Ata lan ta ao Pará com um des ta ca -
men to da me lhor ma ri nha gem, sob o co man do dos Te nen tes Cla ren ce e 
Reed, em cujo zelo se po dia pôr toda a con fi an ça; man dan do ao mes mo 
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tem po re co men da ção ao pre si den te de usar da for ça para o fim de me
re me ter os que ti nham ame a ça do a sua vida, e in fun dir res pe i to aos que
ha vi am tra ta do de sub ver ter a sua au to ri da de.

Ten do-se ago ra re u ni do a Jun ta da Fa zen da, tras mi ti-lhe a se -
guin te:

EXPOSIÇÃO GERAL

Do di nhe i ro e ou tra pro pri e da de re cla ma da pela es qua dra ao ren de rem-se
as au to ri da des por tu gue sas no Ma ra nhão; em con for mi da de com as leis re la ti vas a ma -
té ria de pre sas, e com os gra ci o sos de cre tos de S. M. Impe ri al:

Réis

Te sou ro e al fân de ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,000 000
Em le tras e dí vi das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,000 000

Va lor de ar ti lha ria, abas te ci men tos, e mu ni ções, di ga mos 100.000$, 
a 1/5 para a es qua dra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 000
Va lor de abas te ci men tos no ar se nal, in clu in do bar cas ca nho ne i ras,
lan chas, bo tes, e ma te ri a is de toda es pé cie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000 000

Pro pri e da de pú bli ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,000 000
Obri ga ções en tre gues como pro pri e da de por tu gue sa, em vir tu de
do de cre to de S.M.I. de 11 de de zem bro, 1822; se gun do aque le de -
cre to con fis ca da para a Co roa, mas por gra ci o sa con ces são de
S.M.I ad ju di ca da à es qua dra, em do cu men to de seu pró prio pu nho, 
da ta do de 12 de fe ve re i ro, 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,196 461

To tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424, 196 461

Jun ta men te com esta ex po si ção de con ta, man dei a se guin te
ofer ta de com pro mis so, da par te da es qua dra, para pa ga men to de
um-quar to so men te:

Ten do S. M. Impe ri al – por De cre to de 11 de de zem bro, 1822 – or de na do 
a apre en são e con fis ca ção de toda a fa zen da nas al fân de gas do Bra sil per ten cen te a
vas sa los por tu gue ses – toda a fa zen da per ten cen te aos mes mos, ou o pro du to dela, nas 
mãos de co mer ci an tes – ten do eu, por tan to, em con for mi da de com esse de cre to, dado 
or dem, por oca sião da ca pi tu la ção do Ma ra nhão, para to das as pes so as que ti ves sem na 
sua mão fa zen da da na tu re za des cri ta no dito de cre to, a en tre ga rem na con for mi da de
do mes mo; e ha ven do as le tras e pa péis que acom pa nham esta sido en tre gues por seus
res pec ti vos pos su i do res como pro pri e da de por tu gue sa da ex pos ta qua li da de, as di tas le tras e
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pa péis são ago ra apre sen ta dos ao Tri bu nal de Vice-Almi ran ta do, para que se faça ad ju -
di ca ção de les em con for mi da de com o dito de cre to.

Mas vis to que, o mes mo im pe ri al de cre to não po dia ser exe cu ta do no Ma ra -
nhão da ma ne i ra or di ná ria, por ofi ci a is ci vis pro ce den do de ba i xo da au to ri da de de S.
M. Impe ri al, por es ta rem o por to e pro vín cia sob a au to ri da de e go ver no de Por tu gal; e
vis to que S. M. Impe ri al, em con si de ra ção da ane xa ção do dito por to e pro vín cia ao
Impé rio pe los me i os na va is de ba i xo do meu co man do – e ge ral men te por ou tros im -
por tan tes ser vi ços, – gra ci o sa men te se dig nou, em vir tu de de con ces são es cri ta do seu
pró prio pu nho, com data de 12 de fe ve re i ro úl ti mo, con fe rir o va lor das to ma di as aos
ofi ci a is e ma ri nha gem, em re com pen sa de seus es for ços e ser vi ços; os di tos ofi ci a is e
ma ri nha gem con sen tem em en tre gar es tas le tras e a pro pri e da de, como é de cla ra da na
lis ta ane xa, mon tan do a 424.196,461, jun ta men te ce den do de to das ou tras re cla ma ções, 
pela quan tia de uma quar ta-par te, ou 106.000,000, a pa gar pelo Te sou ro do Ma ra nhão
em pres ta ções, den tro do ter mo de trin ta dias des de a data des ta.

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.

O se guin te é o de cre to im pe ri al a que se alu de na car ta pre ce -
den te:

(Re tra du ção)
DECRETO

 Sen do ób vi os os pro ce di men tos es can da lo sos e hos ti li da de ma ni fes ta dos
pelo go ver no de Por tu gal con tra a li ber da de, hon ra, e in te res ses des te Impé rio, e pe las
cap ci o sas in si nu a ções do con gres so de ma gó gi co de Lis boa, que – ven do ser im pra ti cá -
vel es cra vi zar esta rica re gião e seus ge ne ro sos ha bi tan tes – tra ta de opri mi-los com
toda a es pé cie de ma les, e guer ra ci vil, que há ocor ri do por seu bár ba ro van da lis mo: E
sen do um de meus prin ci pa is de ve res, como Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor
des te vas to Impé rio, ado tar to das as me di das para tor nar efe ti va a se gu ran ça do país, e
efi ci en te a sua de fen sa con tra ul te ri o res e de ses pe ra das ten ta ti vas que seus ini mi gos
pos sam fa zer; e tam bém pri var, tan to quan to seja pos sí vel, os ha bi tan tes da que le re i no, 
de po de rem con ti nu ar a obrar hos ti li da de con tra o Bra sil – ti ra ni zan do os meus bons e 
hon ra dos sú di tos – Hei por bem or de nar se jam pos tos de ba i xo de efe ti vo se qües tro:

1º To das as fa zen das e mer ca do ri as exis ten tes nas al fân de gas des te Impé -
rio, per ten cen tes a vas sa los do re i no de Por tu gal.

2º To das as mer ca do ri as por tu gue sas, ou o va lor de las, que exis tam nas
mãos de sú di tos des te Impé rio.

3º Toda a pro pri e da de ru ral e agrí co la, que se ache nas mes mas cir cuns -
tân ci as.
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4º Fi nal men te to dos os na vi os, eu par tes de na vi os, que per ten çam a mer -
ca do res do dito re i no. Sen do ex ce tu a dos des te se qües tro, bi lhe tes do ban co na ci o nal,
ban cos de se gu ro, e os da Com pa nhia de Fer ro da Vila de So ro ca ba.

 José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, do meu Con se lho de Esta do, Mi nis tro
do Inte ri or, e dos Ne gó ci os Estran ge i ros, as sim o te nha en ten di do e o faça exe cu tar.

  Dado no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em onze de de zem bro do 1822, pri -
me i ro da Inde pen dên cia e do Impé rio.

 Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de.

 JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADADA E  SILVA.

Estes do cu men tos  – com bi na dos com o de cre to de de zem -
bro de 1822, ad ju di can do aos to ma do res as con fis ca ções men ci o na das – 
mos tram tão cla ra men te o di re i to da es qua dra ao que re cla ma va, e a in -
jus ti ça da mar cha se gui da pelo Tri bu nal de Pre sas no Rio de Ja ne i ro, em
re cu sar a ad ju di ca ção da pro pri e da de por tu gue sa aos to ma do res, que é
des ne ces sá rio ul te ri or co men to. A fim, po rém, de dar toda in for ma ção
pos sí vel re la ti va a um  as sun to que para mim há sido ca u sa de tan ta cen -
su ra, ajun ta rei aqui a mi nha car ta ao pre si den te in te ri no que acom pa -
nha va os pre ce den tes do cu men tos: 

Exmo Sr.

Te nho a hon ra de in clu ir a V. Exª du zen tas e ses sen ta obri ga ções apre en -
di das se gun do as or dens de S. M. Impe ri al – em data de 11 de de zem bro, 1822 – que
re que i ro V. Exª se sir va apre sen tar à Jun ta da Fa zen da, jun ta men te com os pa péis in clu -
sos, a fim de que a mes ma Jun ta pos sa dar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a li qui da ção 
dos jus tos e mo de ra dos dé bi tos pe los ofi ci a is e ma ri nha gem re cla ma dos. Peço de ma is
que V. Exª  se sir va in ti mar à Jun ta, que não pos so abs ter-me de to mar qua is quer me di -
das que pos sam ser pre ci sas para im pe dir a vi o la ção das leis e re gu la men tos do ser vi -
ço mi li tar – a in fra ção da es ti pu la da obri ga ção ex pres sa de S. M. Impe ri al – e a con se -
qüen tes de sor ga ni za ção da es qua dra, tão es sen ci al para a ma nu ten ção da tran qüi li da de, e 
pre ser va ção da in de pen dên cia do Impé rio.

(Assi na do) COCHRANE E  MARANHÃO.

20 de ja ne i ro, 1825.

206 Tho mas Coch ra ne



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pítu lo XI

APROVAÇÃO  IMPERIAL – CONTINUA A INIMIZADE DA ADMINISTRAÇÃO 
– RECUSA A JUNTA PAGAR O QUE A ESQUADRA RECLAMA – PERSEVERO
EM REQUERER O PAGAMENTO – CONSENTE A JUNTA EM PAGAR A
QUANTIA EM LETRAS – RECUSA-SE ISSO – CHEGA NOVO PRESIDENTE –
MAS SEM AUTORIZAÇÃO PARA ASSUMIR O LUGAR – INTRIGAS PARA O
INSTALAR NO OFÍCIO – ORDENO-LHE  SAIA DA PROVÍNCIA – E
MANDO-O PARA O PARÁ – CARTA AO PRESIDENTE DO CEARÁ –
ANIMOSIDADES INTERNACIONAIS – DEIXA-SE À ESQUADRA PROCURAR
SUA VIDA – ABUSO DE AUTORIDADE – EXPLICAÇÕES AO MINISTRO DA
MARINHA – DAS COUSAS PASSADAS NO MARANHÃO – CARTA A
CARVALHO E MELO – CONTANDO DE ANTEMÃO COM O DESPRAZER
MINISTERIAL – A JUNTA EMBOLSA PARTE DA DÍVIDA.

EM 16 de ja ne i ro tive fi nal men te a sa tis fa ção de re ce ber, pelo 
mi nis tro da Ma ri nha, a apro va ção do Impe ra dor à mar cha pros se gui da na pa -
ci fi ca ção das pro vín ci as do Nor te, e a sua con fir ma ção das mu dan ças que se
ti nham fe i to na ad mi nis tra ção das mes mas pro vín ci as. Mas nem uma pa la vra
ain da de ins tru ções se dig na vam en vi ar para mi nha di re ção fu tu ra.

Eis aqui a car ta con ten do a apro va ção de S. M. Impe ri al a
meus atos e ju í zo:

 * Man da Sua Ma jes ta de o Impe ra dor pela Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó -
ci os da Ma ri nha par ti ci par ao Pri me i ro Almi ran te co man dan te-em-che fe das for ças na -
va is des te Impé rio para sua in te li gên cia, e go ver no, que lhe fo ram pre sen tes to dos os



ofí ci os por ele di ri gi dos pela es cu na Ma ria da Gló ria, e que fi can do in te i ra do do con te ú -
do dos mes mos, apro va a de li be ra ção que, em con for mi da de das suas ins tru ções, to -
ma ra de pas sar-se às Pro vín ci as do Nor te, onde ti nha la vra do o fogo da re be lião, a fim
de res ta be le cer ne las a or dem e obe diên cia de vi da ao mes mo au gus to Se nhor; no que
pro ce deu tão acer ta da e lou va vel men te; de ven do por tan to as sim pros se guir (não obs -
tan te as or dens que se lhe ex pe di ram em data de 4 de ou tu bro úl ti mo, as qua is fi cam
de ne nhum efe i to) até que se ob te nham aque les im por tan tís si mos fins, e as men ci o na -
das pro vín ci as, sub me ten do-se às au to ri da des ul ti ma men te no me a das para as re ger,
go zem dos be ne fí ci os que lhes ou tor ga o pa ter nal Go ver no de Sua Ma jes ta de Impe ri al. 
Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em 2 de de zem bro de 1824.

(Assi na do)  FRANCISCO VILELA BARBOSA.

A esta car ta – anu lan do a or dem que me man da va re gres sar
de po is da que da de Per nam bu co – dei a se guin te res pos ta:

Exmo Sr.
Des de que tive a hon ra de me di ri gir a V. Exª na mi nha car ta nº 288, não

te nho re ce bi do ul te ri o res no tí ci as do Pará; con cluo daí que os ofi ci a is e gen te que para
ali des ta quei se rão su fi ci en tes para aju dar o pre si den te a man ter a boa or dem.

 Aqui, nada de par ti cu lar tem acon te ci do, ex ce to o ha ve rem-se ajun ta do
nos ma tos al guns de ser to res e va ga bun dos. Uma par ti da des ta ca da para per se gui-los
dis per sou-os to dos, e vol tou on tem tra zen do vá ri os pri si o ne i ros.

  Re ce bi a co mu ni ca ção de V. Exª pela Ma ria da Gló ria, e fico al ta men te gos to so
de que S. M. Impe ri al se dig nas se apro var a mar cha que te nho se gui do para ter mi nar as dis sen ções
nas pro vín ci as do Nor te. Des de a gra ci o sa co mu ni ca ção de S. M. Impe ri al, sin to me nos peso de res -
pon sa bi li da de nos pro ce di men tos que as cir cuns tân ci as me hão obri ga do a se guir, com vis tas de res ta u -
rar a or dem na pro vín cia do Ma ra nhão.

   Espe ro in for mar bre ve men te a V. Exª de es tar cum pri da a ta re fa que S. M.
Impe ri al foi de ma is ser vi do con fi ar-me, de fa zer que as au to ri da des no va men te no me a das
fos sem re co nhe ci das; mas peço res pe i to sa men te li cen ça para acres cen tar de novo a mi nha
opi nião, que es tas pro vín ci as do Nor te não con ti nu a rão por mu i to tem po num es ta do de
tran qüi li da de, a não ser que as for ças pro vin ci a is se jam mu da das para al guns ou tros dis tri -
tos do Impé rio. Com efe i to, se não se der aten ção a isto, con si de ro que es tas pro vín ci as se -
rão em bre ve in te i ra men te per di das para o Bra sil e para Por tu gal.

(Assi na do)  COCHRANE E MARANHÃO.

21 de ja ne i ro, 1824.
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A con ti nu a da au sên cia ain da das mais le ves ins tru ções para
meu go ver no – com bi na da com a apro va ção Impe ri al de tudo o que ti -
nha fe i to sob mi nha pró pria res pon sa bi li da de, im pli ca va na tu ral men te
que se con si de ra va me lhor de i xar-me in te i ra men te de sem ba ra ça do de
or dens, que, se fos sem da das, o se ri am na ig no rân cia das cou sas que
pre ci sa vam re no var-se.  Nes ta luz eu te ria olha do a omis são de se di ri gir
a mi nha con du ta, a não ser pe los avi sos par ti cu lar men te re ce bi dos, para
ter cu i da do no que es ta va fa zen do, por que, ape sar de qual quer apa rên cia 
de apro va ção pú bli ca de meus pro ce de res, os meus ini mi gos na ad mi nis -
tra ção es ta vam es pre i tan do qual quer ato que pu des se re pre sen tar-se em
meu de sa bo no, e as sim dar pre tex to a cen su ra que pre pon de ras se mu i to
ao lou vor dado. A opor tu ni da de sen tia eu ha ver sido já ofe re ci da por
mim em sus pen der a Bru ce da pre si dên cia, não obs tan te ser isto – como 
se há vis to – ple na men te jus ti fi ca do pe las cir cuns tân ci as, e não ti nha
sido ado ta da sem de li be ra da con si de ra ção, e con vic ção a mais pro fun da
da sua ne ces si da de. E con tu do, qual quer opo si ção à sus pen são de Bru ce 
só po dia ser fac ci o sa, por que, em 2 de de zem bro, o mi nis tro da Ma ri nha 
ti nha de an te ci pa ção man da do-me uma lis ta de no vos pre si den tes e ge -
ne ra is-das-ar mas, onde mu da va quan tos es ta vam em au to ri da de por
toda a ex ten são da cos ta do Nor te – ex ce tu a do o pre si den te do Pará; ha -
ven do as sim toda ra zão de es pe rar que mes mo as for tes me di das que eu 
ti nha sido obri ga do a ado tar a res pe i to de Bru ce cor res pon de ri am às
vis tas de S. M. Impe ri al.

Em 31 de ja ne i ro, o pre si den te in te ri no co mu ni cou-me que a
Jun ta re cu sa va li qui dar par te al gu ma da re cla ma ção fe i ta em nome da es -
qua dra. So bre esta re cu sa es cre vi à Jun ta que, a ser essa a sua de ci são, eu
fa zia os mem bros dela Jun ta pes so al men te res pon sá ve is, por que nem le -
tras, dí vi das, ou re cla ma ções de qual quer es pé cie, afo ra des pe sas cor ren tes 
do Go ver no, fos sem pa gas, até que esta obri ga ção pre ce den te – em hon ra 
e jus ti ça de vi da aos ofi ci a is e ma ri nha gem, que ti nham ge ne ro sa men te
adi an ta do seu di nhe i ro de pre sas para ocor rer às ur gên ci as do es ta do –
hou ves se sido li qui da da; acres cen tan do, que a ma ri nha gem con ta va co mi go
para lhe ob ter jus ti ça, e se não se des se aten ção aos meus avi sos, eu se ria
obri ga do a dar tais pas sos qua is a ne ces si da de de sus ten tar os in te res ses
da Co roa e a efi ciên cia do ser vi ço na val mos tra vam exi gi-lo.
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Dan do este pas so, fran ca men te ad mi to que era o só meio de
ob ter do Go ver no do Ma ra nhão mes mo um com pro mis so pela soma de 
que a pro vín cia era de ve do ra aos to ma do res. Eu ti nha toda a con fi an ça
em S. M. Impe ri al que tan to quan to es ti ves se no seu po der se fa ria jus ti -
ça, como se mos tra va pe los re co nhe ci men tos da dos de seu pró prio pu -
nho em opo si ção às me di das dos seus mi nis tros, nos qua is, ou no Tri bu -
nal de Pre sas nada se po dia con fi ar; ten do os pri me i ros fe i to quan to es -
ta va no po der de les para con tra ri ar os meus es for ços no ser vi ço de Sua
Ma jes ta de, ao mes mo tem po que o tri bu nal obran do com  a san ção ou
con for me aos co nhe ci dos de se jos do Mi nis té rio, ti nha de mo ra do a ad ju -
di ca ção, com a evi den te in ten ção de eva di-la in te i ra men te, ex ce to em ca sos
que da vam pre tex to para me con de nar em pre ju í zos, a cujo res pe i to –
pa re cen do seu úni co ob je to – eram bas tan te pron tos.

 De ter mi nei, por tan to, que, como uma por ção es pe cí fi ca da
fa zen da de pre sas to ma da no Ma ra nhão em 1823, ti nha, a sua pró pria
re qui si ção, sido en tre gue ao Go ver no pro vi só rio, de ba i xo da in te li gên cia 
ex pres sa que nos ha via de ser em bol sa da – sem o quê não se ti ve ra en -
tre ga do, – fos se a Jun ta ago ra obri ga da a man ter sua pró pria boa fé, as -
sim como a mi nha, para com a es qua dra, que, fi an do-se nas mi nhas pro -
mes sas, ti nha tem po ra ri a men te sido in du zi da a de di car às ur gên ci as do
Esta do aqui lo que por de cre to im pe ri al, as sim como pela lei das na ções,
era de seu di re i to in du bi tá vel.

  As mi nhas or dens à Jun ta da Fa zen da de nada pa gar – sal vo
as des pe sas or di ná ri as de Go ver no – até que fos se sa tis fe i to o que a es -
qua dra re cla ma va, eram, con tu do, qua se su pér flu as; por que fa zen do em
2 de fe ve re i ro uma vi si ta de ins pe ção ao ar se nal, achei que ti nham ado -
ta do um sis te ma de não pa gar dí vi das al gu mas, mes mo as in cor ri das
para man ti men to da es qua dra, as sen tan do-se o pre ço dos con tra tos pelo 
tri plo dos pre ços do mer ca do! Este ex ces so ex pli ca vam os con tra ta do res pe las 
de mo ras que  ha via nos pa ga men tos, que só po di am ob ter-se da Jun ta
por meio de lu vas da das aos que pas sa vam as con tas! Para im pe dir isto,
re que ri ao Pre si den te in te ri no o pro i bir que fos sem qua is quer com pras
fe i tas pelo Go ver no pro vi só rio, pois que, para o fu tu ro, eu pró prio as
fa ria, e, que mais im por ta va, pa ga ria pe las mes mas.

 Li mi tan do as sim o em bol so pe di do a um quar to so men te da
soma to ma da ao Go ver no Por tu guês, não pe sa va eu se ve ra men te so bre
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os re cur sos da pro vín cia, que é uma das mais ri cas do Bra sil; nem lhe fa -
ria in cô mo do al gum até se ti ves se pe di do o pa ga men to por in te i ro, como
jus ta men te po dia ter fe i to.

 A 8 de fe ve re i ro, man dou-me a Jun ta da Fa zen da uma co -
mu ni ca ção ver bal di zen do que da ri am a quan tia con cor da da em co -
mu ta ção pelo di nhe i ro de pre sas de vi do aos to ma do res – em cin co le -
tras pa gá ve is em cin co me ses. Sa ben do eu que, em caso de ir-me em bo ra,
tais le tras não va le ri am o pa pel em que fos sem  es cri tas, re je i tei a
ofer ta, acres cen tan do, que de po is dos pro ce di men tos pra ti ca dos pelo 
Tri bu nal de Pre sas no Rio de Ja ne i ro a ma ri nha gem já não cria em
pro mes sas.

Achan do que a Jun ta mos tra va toda a dis po si ção a eva dir o
pe di do, re que ri uma en tre vis ta pes so al com a mes ma cor po ra ção, in ti -
man do que es pe ra va es ti ves sem pre sen tes to dos os mem bros. Nes ta en -
tre vis ta dis se à Jun ta, que to dos os do cu men tos ne ces sá ri os para sus ten -
tar a re cla ma ção lhe ti nham sido apre sen ta dos, sen do eles de ma si a do
ter mi nan tes para ad mi tir dis pu ta – que não ha via di re i to fun da do em
ju ris pru dên cia, em jus ti ça, ou em pre ce den te, para ne gar a por ção de va -
lor de pre sas de i xa da no Ma ra nhão, a pe di do do Go ver no pro vi só rio,
por não ter fun dos seus de que pu des se usar para ocor rer às exi gên ci as
que ti nham so bre vin do – e que por tan to a Jun ta era em hon ra obri ga da
a res ti tu ir esse va lor.

Fui in du zi do a ado tar este pas so, não só em ra zão da ex pe ri -
men ta da con du ta eva si va da par te da ad mi nis tra ção no Rio de Ja ne i ro,
mas por sa ber que ha via atu al men te ne go ci a ções pen den tes para a res -
ti tu i ção de toda a pro pri e da de por tu gue sa to ma da, como base da pro -
je ta da paz en tre Por tu gal e o Bra sil; em ou tras pa la vras, que a es qua dra 
– cu jos es for ços ti nham acres cen ta do ao Impé rio um ter ri tó rio ma i or
que o mes mo Impé rio qual este exis tia an tes da com ple ta ex pul são dos 
por tu gue ses – de via sa cri fi car-se in te i ra men te a um ar ran jo que ela
pró pria ti nha pro por ci o na do com ha ver pos to fim à guer ra. Pro ce der
tão des ca ra do para com ho mens cu jos ser vi ços ha vi am sido con tra ta -
dos sob a es ti pu la ção ex pres sa do di re i to às pre sas, é, tal vez, sem pa ra -
le lo na his tó ria das na ções; e como ofi ci a is e ma ri nha gem con ta vam
co mi go para pro te gê-los, de ter mi nei per se ve rar em exi gir ao Go ver no
do Ma ra nhão – pelo me nos um com pro mis so das quan ti as que os to ma -
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do res ha vi am pres ta do em 1823, para as ur gen tes exi gên ci as do mes -
mo Go ver no.

Não pou ca mal di zên cia so bre mim há ca í do a res pe i to des te
ato de jus ti ça, o só que a es qua dra po dia es pe rar ja ma is de ob ter; mas o
ne gó cio en vol via a mi nha pró pria boa fé para com os ofi ci a is e ma ri nha -
gem ao mes mo tem po, os qua is ti nham em pres ta do o di nhe i ro so men te
em con se qüên cia de eu lhes as se gu rar que o Go ver no do Rio de Ja ne i ro
não po dia de i xar de res ti tu ir a soma – tão im por tan te era na oca sião
que as ur gen tes di fi cul da des da pro vín cia fos sem re me di a das sem de mo -
ra. Sin gu lar men te cons ti tu í do pre ci sa va ter o es pí ri to o ho mem, que, na
mi nha si tu a ção, pro ce des se de ou tro modo.

 Em 7 de fe ve re i ro fui sur pre en di do por me anun ci ar Pe dro 
José da Cos ta Bar ros, a sua ten ção de as su mir a pre si dên cia da pro -
vín cia do Ma ra nhão, fun dan do suas pre ten sões numa car ta di ri gi da a
Bru ce, a quem eu ti nha sus pen di do. Ao prin cí pio – cren do que ele
pos su ís se a re que ri da au to ri da de – con vi dei-o a to mar pos se do ofí -
cio, mas en con tran do que não ti nha pa ten te da no me a ção que mos -
trar, con si de rei de ver para com Sua Ma jes ta de o não ad mi tir se me -
lhan tes pre ten sões an tes que sua va li da de fos se pro va da, e por tan to
dis se a Bar ros de via es pe rar as co mu ni ca ções ofi ci a is do Rio de Ja ne i -
ro, an tes que pu des se re co nhe cê-lo como pre si den te – pois que
achan do-se ago ra res ta be le ci da a tran qüi li da de, não que ria ver de
novo aba la dos os âni mos do povo so bre a mera pre sun ção de ha ver
sido ele Bar ros no me a do.

Bar ros pa re ceu aqui es cer nes te ar ran jo, po rém sen do bem co -
nhe ci do par ti dá rio da fac ção por tu gue sa, em bre ve se achou ro de a do
pe los ade ren tes des se par ti do no Ma ra nhão. Em 10 de mar ço, foi-me re -
me ti da pelo par ti do de Bar ros uma sé rie de ale ga ções con tra o pre si den te
in te ri no, mas como eram de na tu re za a mais in sig ni fi can te, e sem apo io
de pro va, re cu sei dar-lhes aten ção. Fo ram se gui das pou co de po is por
uma car ta de Bar ros con ten do o mes mo, mas sem acu sa ção es pe cí fi ca
al gu ma con tra Lobo, a quem to da via re pre sen ta va como a pon to de fu -
gir do Ma ra nhão para eva dir-se ao cas ti go de vi do a seus cri mes! So bre
isto di ri gi-lhe a se guin te car ta pe din do es pe ci fi ca ção de cul pas con tra o
pre si den te in te ri no:
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Ma ra nhão, 10 de mar ço  1825.

Exmo Sr.
Re ce bi a car ta de V. Exª, onde ao pre si den te in te ri no, Ma nu el Te les da Sil -

va Lobo, é im pu ta da a ten ção de au sen tar-se do Ma ra nhão por ma ne i ra sú bi ta e clan -
des ti na, e onde V. Exª me re quer ado te me di das de pre ven ção con tra a fuga do mes -
mo. Devo, po rém, re pre sen tar a V. Exª como, des de que me acho nes ta pro vín cia, me
têm sido re la ta das na ma i or con fi dên cia tan tas cou sas con tra o ca rá ter e mo ti vos de in -
di ví du os – en con tra das to das sem fun da men to – que me é im pos sí vel pro ce der de co -
ro sa men te so bre a par te dada por V. Exª – sem que se me sub mi nis trem pro vas de ser
ver da de o ale ga do.

V. Exª es tou per su a di do que é de ma si a do ca va lhe i ro para pro pa gar tão sé -
ria im pu ta ção sem crê-la bem fun da da, e não pos so du vi dar há ter a can du ra de ad mi -
tir o meu di re i to a co nhe cer os fun da men tos em que se apóia a sua per su a são, an tes de 
pro ce der a qual quer me di da de se ve ri da de con tra a par te acu sa da.

Te nho de mais a re que rer V. Exª se sir va di zer por que cri me, ou cri mes, se
su põe es tar o Pre si den te in te ri no a pon to de não só aban do nar esta pro vín cia, mas fu gir do seu país
na tal?

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.

Exmo Sr. Pe dro José da Cos ta Bar ros.

As im pu ta ções con tra Lobo, sa bia eu bem que ti nham sido fa -
bri ca das para o fim de fa zer-se que eu o pren des se, e ins ta las se a Bar ros
na pre si dên cia. Fa lhan do esta tra ma, sou be, no dia se guin te, que se ha vi am
fe i to ar ran jos para apre en der por for ça a pes soa do pre si den te in te ri no,
sem ca u sa al gu ma es pe cí fi ca de des con ten ta men to com o seu go ver no,
que era a to dos os res pe i tos jus to e ex ce len te. Achan do as sim ou tra vez
ma ni fes tar-se o es pí ri to de in tri ga para ne u tra li zar to dos meus es for ços
em res ta u rar a or dem e a pros pe ri da de da pro vín cia, de cla rei de novo –
com gran de des con cer to dos in tri gan tes – a lei mar ci al, em 11 de mar ço. 
Tal foi o ter ror ins pi ra do por este ato nos âni mos dos que ti nham fo -
men ta do re no va das de sor dens, que, pre ven do re tri bu i ção su má ria da
mi nha par te, se pre pa ra vam eles para a fuga de que ti nham acu sa do um
ino cen te. Sa ben do isto, ex pe di uma em bar ca ção, com ofi ci al com pe ten te,
a cru zar à em bo ca du ra do por to, com or dens de não de i xar sair na vi os
nem pas sa ge i ros sem pas sa por tes por mim pró prio re fe ren da dos.
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 Ten do re ce bi do uma car ta de José Feliz de Aze ve do e Sá, o
pre si den te do Ce a rá, avi san do-me das ten ções de Bar ros, que ti nha vin -
do da que la pro vín cia, fui con fir ma do na mi nha de ter mi na ção de que o
bem no Ma ra nhão efe i tu a do não se de i xas se ne u tra li zar por pes soa sem
tí tu lo que exi bir para a sua in ter fe rên cia. Con se guin te men te, es cre vi a
Bar ros a or dem se guin te para sair da pro vín cia ime di a ta men te, até que
as in ten ções de Sua Ma jes ta de a seu res pe i to fos sem sa bi das 

11 de mar ço, 1825.

Exmo Sr.
Ha ven do-me V. Exª co mu ni ca do, que o pre si den te in te ri no ti nha ten ção

de se es ca par à jus ti ça, re que ren do-me ao mes mo tem po o to mar me di das de pre ca u -
ção para im pe dir-lhe a fuga, sem apre sen tar o cri me de que ele se ti nha fe i to cul pa do;
de po is da mi nha car ta, re que ren do-lhe me fi zes se co nhe cer a na tu re za do de li to que
im pe lia o dito pre si den te in te ri no a fu gir da pro vín cia, V. Exª não jul gou ne ces sá rio
dar-me a me nor ex pli ca ção.

Ora, ten do am pla ra zão para crer que todo o ale ga do é uma in ven ção – sa -
ben do eu que V. Exª – em vez de es pe rar, como era seu de ver, por co mu ni ca ções de S.
M. Impe ri al – há con sen ti do, dan do-lhe apo io, que se ex ci tas se um es pí ri to de dis sen -
são e de par ti do, e se guin do a mi nha in te li gên cia das leis que fui obri ga do a pôr em
ação para pre ve nir ma les ma i o res.

Te nho a co mu ni car a V. Exª, que fiz apron tar um trans por te con ve ni en te
para V. Exª e sua co mi ti va po de rem ir re si dir na pro vín cia do Pará, até que che guem
or dens de S. M. Impe ri al; e que o meu es ca ler es ta rá a ser vi ço de V. Exª e co mi ti va
ama nhã a qual quer hora, en tre o nas cer e pôr-do-sol, a fim de pas sa rem ao an co ra dou ro
do Pe dro Pri me i ro, onde en con tra rão o Ca ci que pron to para re ce bê-los. 

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.

Exmo Sr. Pe dro José da Cos ta Bar ros.

 Bar ros for te men te de mons trou con tra este pro ce di men to; sa -
ben do eu po rém que as ma qui na ções do seu par ti do ti nham sido a ca u sa
di re ta de no vas de sor dens, re sol vi não de sis tir; di zen do-lhe que só de si
pró prio ti nha a que i xar-se, por não se ha ver abs ti do de me ter-se com os
ne gó ci os pú bli cos até che gar au to ri za ção com pe ten te de S. M. Impe ri al.
Em con se qüên cia, in sis ti que em bar cas se ime di a ta men te no Ca ci que,
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co man da do pelo Ca pi tão Man son, para ser trans por ta do ao Pará, e ao
pre si den te des sa pro vín cia es cre vi a se guin te car ta:

Ma ra nhão, 13 de mar ço, 1825.

Exmo Sr.

Des de que tive a hon ra de es cre ver a V. Exª, Pe dro José da Cos ta Bar ros,
que che gou do Ce a rá com ten ção de en car re gar-se do ofí cio de pre si den te aqui – deu in -
fe liz men te oca sião a des per tar de novo an ti gas ani mo si da des, que eu ha via es pe ra do
lhe ti ves se mos tra do a ex pe riên cia quan to con vi nha de i xá-las dor mir. Se Bar ros vi es se
pro vi do de com pe ten te au to ri za ção as si na da por S. M. Impe ri al, as di fi cul da des que
hão ocor ri do de po is da sua che ga da  se pu de ram ter pre ve ni do; pos to que re ce io mu i -
tís si mo, se ja ma is ele é in ves ti do de tal au to ri da de, que ma i o res ma les ain da ca i rão so -
bre a pro vín cia. O par ti do por tu guês é em fa vor de Bar ros, e há ex pri mi do sem equí -
vo co seus sen ti men tos, cou sa que V. Exª sabe ser bas tan te para le van tar con tra ele os bra -
si le i ros na ti vos.

 Os por tu gue ses e al guns ou tros ti nham com bi na do co lo car a Bar ros na
pre si dên cia à for ça, in ten to que eu fe liz men te frus trei che gan do ao Ma ra nhão com um 
re for ço con si de rá vel do Pe dro Pri me i ro, à meia-no i te – quan do ia ter lu gar a ten ta ti va.
Para pôr ter mo a pro ce di men tos tão pre ju di ci a is aos in te res ses de S. M. Impe ri al e do
pú bli co, achei ne ces sá rio re mo ver a Bar ros do Ma ra nhão até que che gue a sua no me a -
ção, ou até que seja co nhe ci da a von ta de de Sua Ma jes ta de res pec ti va men te à no me a -
ção de Ma nu el Te les da Sil va Lobo. Bar ros vai pois no Ca ci que (pelo qual man do esta
car ta) para o Pará – onde não ten do ele pre ten sões, não terá par ti dá ri os, e será ino fen -
si vo.

Não te nho tem po, nem se ria isso de uti li da de al gu ma, para to mar o tem -
po a V. Ex ª com de ta lhe mi ú do dos ne gó ci os des ta pro vín cia,  ten do V. Exª tan to em que
ocu pá-lo na que está sob sua ime di a ta su pe rin ten dên cia. Estou con ven ci do que em
tudo o que te nho fe i to, hei obra do em con for mi da de com os ver da de i ros in te res ses
de S. M. Impe ri al e do seu povo, e não te nho sus to al gum de que as ma lé vo las as per -
sões de in di ví du os in te res se i ros e de sa pon ta dos te nham a me nor in fluên cia em qual -
quer âni mo cân di do, logo que se ex po nha ao pú bli co uma re la ção ver da de i ra dos fa -
tos.

Mu i to es ti ma rei que V. Exª goze a sa tis fa ção de con ser var a pro vín cia do
Pará li vre  des sas dis sen sões de par ti do, o pe ri go e o in cô mo do das qua is me lhor co -
nhe cem aque les que são obri ga dos a es tar de ata la ia para con tra riá-las.

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.
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 A José Fe liz de Aze ve do e Sá, Pre si den te do Ce a rá, di ri gi a
car ta que se gue, agra de cen do-lhe o avi so que me ti nha dado re la ti va -
men te a Bar ros: 

Ma ra nhão, 16 de mar ço, 1825.

Exmo Sr.

 Te nho a dar a V. Exª mu i tos agra de ci men tos por sua obri gan te car ta, in -
for man do-me, de an te mão, so bre o ca rá ter de um in di ví duo cu jos prin cí pi os e pla nos
eu não tar dei a des co brir. Ape nas ele ti nha pos to pé em ter ra no Ma ra nhão, foi cer ca -
do por to dos os por tu gue ses da ci da de, que ex pri mi ram de ma ne i ra não equí vo ca sua
ale gria ao vê-lo che gar. Bas te di zer, que – de po is de ha ver ten ta do me ter-se à for ça no
go ver no den tro de qua ren ta e oito ho ras da sua che ga da – sem ter di plo ma le gal al gum 
de S. M. Impe ri al – e sen do frus tra do nes se ob je to – pôs-se à tes ta de uma fac ção,
apre sen tou acu sa ções con tra o pre si den te in te ri no, e na no i te de 10 for mou um pla no
para se apo de rar da pes soa do mes mo! Esse, con tu do, des fiz eu, e como as suas acu sa -
ções con tra Lobo eram in te i ra men te fal sas e ma li ci o sas, man dei-o para o Pará, es pe rar
ali a de ter mi na ção de S. M. Impe ri al.

As in tri gas aqui são nu me ro sas, e há tan tos in te res ses a re con ci li ar, que a
har mo nia ago ra res ta be le ci da ces sa rá pro va vel men te ao par tir a for ça de ba i xo do meu
co man do. Mas é ób vio que a es qua dra não pode per ma ne cer aqui para sem pre a vi gi ar
bu lhas par ti cu la res e con ten das de na tu re za tão des pre zí vel. A só cou sa de que te nho
se ri a men te re ce io, é a in fluên cia e nú me ro dos por tu gue ses es ta be le ci dos aqui, se che -
gas sem a en con trar um pre si den te de se jo so de pro mo ver as suas vis tas e su pos tos in te -
res ses.

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.

Ha via gran de di fi cul da de em acer tar o me lhor nes ta ma té -
ria: mas ou Bar ros fos se no me a do para a pre si dên cia ou não, a mar -
cha que eu se gui ra era a só que po dia as se gu rar a tran qüi li da de pú bli -
ca mes mo tem po ra ri a men te. Se fos se no me a do, era evi den te, por
seus atos, que ha via sido es co lhi do pela ad mi nis tra ção para pôr em
exe cu ção seus pro je tos an ti bra si le i ros; en quan to os por tu gue ses no
Ma ra nhão cla ra men te ex pri mi am sua ten ção de res sus ci tar as an ti gas
ani mo si da des en tre eles e os bra si le i ros na ti vos; fa zen do as sim re vi -
ver a de sor dem que eu es ta va de ter mi na do a não per mi tir, em fa vor
de um ho mem sem di plo ma que mos tras se para as su mir a sua au to ri -
da de.
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Este mons tru o so es ta do de cou sas – fo men ta do pela ad mi nis -
tra ção im pe ri al – era con se qüên cia na tu ral de suas pre di le ções por tu gue -
sas, e não po dia ter exis ti do, sal vo por fal ta de união en tre os bra si le i ros
mes mos, que, não ades tra dos em or ga ni za ção po lí ti ca, eram obri ga dos a
su je i tar-se a uma fac ção es tran ge i ra, in ca paz de le var avan te suas pró pri as
vis tas, e for te só em con tra ri ar as dos pa tri o tas. A po lí ti ca des ta fac ção era 
tan to mais re pre en sí vel, por isso que até o go ver no da mãe pá tria con ce -
dia ser o Bra sil de ma si a do ex ten so e for te para po der tor nar-se a re du zir a 
um es ta do de de pen dên cia co lo ni al, e por con se qüên cia li mi ta va os seus
pro je tos as pro vín ci as do Nor te, se gun dan do o par ti do por tu guês na ad -
mi nis tra ção as  vis tas da mãe pá tria; fe chan do am bos, con tu do, os olhos
ao fato, de que, se es tas che gas sem a se pa rar-se do Bra sil, se de sor ga ni za -
ri am em vã ten ta ti va de imi tar a Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos – por
cu jos ci da dãos mais ilus tra dos eram gran de men te in flu í das – e, como
con se qüên cia, se ri am per di das tan to para a mãe pá tria como para o Impé -
rio. Como as cou sas es ta vam, tudo o que eu ti nha efe i tu a do para ane xar e
tran qüi li zar as mes mas pro vín ci as era olha do com per fe i ta aver são pe los
por tu gue ses re si den tes ne las, as sim como pela ad mi nis tra ção, que fa zia
quan to es ta va a seu al can ce por con tra ri ar as mi nhas me di das para a união 
e con so li da ção do Impé rio.

Du ran te este pe río do todo, re pi to, que não re ce bi co mu ni ca -
ção do Rio de Ja ne i ro, à ex ce ção da car ta já men ci o na da, com a ru bri ca
de S. M. Impe ri al, agra de cen do-me pela mar cha que ti nha se gui do. Bem
que se me não man das sem ins tru ções para mi nha di re ção, nem se re -
pren des se cou sa al gu ma nos meus atos, con tu do, por ca na is par ti cu la res, 
eu sa bia que o meu su ces so em res ta u rar a or dem nas pro vín ci as do
Nor te ha via for te men te exa cer ba do con tra mim a ad mi nis tra ção, por ter 
des tru í do as es pe ran ças de Por tu gal – ex pri mi das por Pal me la – de
apro ve i tar por meio da de sor dem. Tam bém me de i xa vam pro cu rar
como pu des se o pro ver ao ne ces sá rio para a es qua dra, não ten do sido
man da do mais que um só na vio com abas te ci men tos do Rio de Ja ne i ro,
em agos to pre ce den te!

Não obs tan te este acin to so des cu i do, em pe nhei-me em ter
sem pre a ad mi nis tra ção bem in for ma da de to dos meus pro ce de res, e
das suas ca u sas; eis aqui ex tra tos das mi nhas car tas ao mi nis tro da Ma ri -
nha, res pec ti vos aos acon te ci men tos que aca bo de nar rar:
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Nº 290.

Ma ra nhão, 16 de mar ço, 1825.

Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª, para sa tis fa ção do Go ver no im pe ri al, 
que fiz com que as pro vín ci as que re que ri am au xí lio mi li tar, for ne ces sem pa ga men to e
man ti men tos para as em bar ca ções de ba i xo de meu ime di a to co man do; e de ma is, que
re que ri do Go ver no do Ma ra nhão o pa gar, como re com pen sa aos ofi ci a is e ma ri nha -
gem, uma quar ta par te da soma em di nhe i ro e le tras, e uma quin ta par te do va lor de sor ti -
men tos mi li ta res en tre gues pe las au to ri da des por tu gue sas em 28 de ju lho, 1823. Assim
fi ca rá o Go ver no im pe ri al no Rio de Ja ne i ro ali vi a do de um con si de rá vel de sem bol so,
e os ofi ci a is e ma ri nha gem – não obs tan te o gran de so fri men to adi ci o nal que su por ta -
ram – se rão sa tis fe i tos, pelo que toca a seu di re i to ao va lor das pre sas que fi ze ram, em
com pen sa ção de seus ser vi ços no Ma ra nhão.

Não pos so im pe dir-me de cha mar a aten ção do Go ver no im pe ri al aos
abu sos que exis tem em to das as re par ti ções do Go ver no pro vin ci al, onde, não obs tan -
te o gran de ren di men to de ri va do de vá ri as fon tes, a Jun ta da Fa zen da pos sui tão ba i xo
cré di to, que as suas le tras têm sido ven di das a 30 por cen to de des con to, e sou cri vel -
men te in for ma do que, em tem po ne nhum, se pode re ce ber di nhe i ro do Te sou ro sem
se pa gar uma for te per cen ta gem aos em pre ga dos in fe ri o res; mas como de po is se dis -
põe de tais per cen ta gens, é o que não sei.

Sen do exor bi tan tes os pre ços a que eram com pra dos pelo Inten den te os
man ti men tos para uso da es qua dra, ins ti tuí mi ú da in ves ti ga ção, cujo re sul ta do foi a
des co ber ta de um sis te ma fra u du len to, que abo li, com pran do nós mes mos ago ra as
nos sas pro vi sões. Vaca sal ga da ame ri ca na, pela qual o Go ver no pro vi só rio car re ga va
25.000 réis por bar ri ca, com pro eu a 15.500. Acha-se o pão car re ga do a 10.000 réis por 
quin tal, ao mes mo tem po que a cor ve ta in gle sa de guer ra Ja se ur o está com pran do a
5.000, pago em le tras so bre Ingla ter ra. São com efe i to, aqui os abu sos de toda a es pé -
cie de ma si a do nu me ro sos para de ta lhar-se numa car ta, e o tra tar de pôr-lhes fim, a não 
ser de ba i xo da au to ri da de ex pres sa e pro te ção do Go ver no im pe ri al, se ria ta re fa sem
pro ve i to.

                                     ∗

Nº 291.

Ma ra nhão, 17 de mar ço, 1825.

As di fi cul da des com que te nho tido a lu tar nes ta pro vín cia fo ram gran de -
men te au men ta das pela che ga da de Pe dro José da Cos ta Bar ros em 5 do mês pas sa do
– fa zen do le van tar in tri gas so bre in tri gas por di ver sos in di ví du os, as qua is – se Bar ros
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fos se co lo ca do no po der – cla ra men te vejo fin da ri am em anar quia e san gue der ra ma do 
– e pro va vel men te na des tru i ção de toda a por ção por tu gue sa da co mu ni da de, cuja re -
cep ção não equí vo ca de um pre si den te par ti dá rio ex ci tou ime di a ta men te o ci ú me e
des con fi an ça dos bra si le i ros.

Em tais cir cuns tân ci as, en ten di ser o só meio que po dia ado tar, para pre -
ve nir sé ri os ma les, o di fe rir a en tra da de Bar ros na au to ri da de, e de i xar a Lobo como
pre si den te in te ri no, até no vas or dens do Go ver no im pe ri al. To mei so bre mim esta
dose mais de res pon sa bi li da de com re pug nân cia tan to me nor quan to Bar ros não ti -
nha ou tro tí tu lo para as su mir o Go ver no se não uma car ta a Bru ce, a quem eu ti nha
pre vi a men te sido obri ga do a sus pen der do ofí cio e a man dar para o Rio – e a quem,
por tan to, se me lhan te car ta não po dia ser en tre gue. Além do que, ten do no me a do a
Lobo pre si den te in te ri no, até sa ber-se a von ta de de Sua Ma jes ta de, não po dia con sis -
ten te men te con sen tir na sua re mo ção do lu gar an tes de Sua Ma jes ta de sa ber da no -
me a ção dele, e ter so bre isso de cla ra do o que lhe aprou ves se.

                              ∗
Nº 292.

Ma ra nhão, 18 de mar ço, 1825.
Ven do pe los pa péis de Por tu gal que os mais dos na vi os ab sol vi dos pelo 

Tri bu nal do Almi ran ta do che ga ram a Lis boa, peço li cen ça para cha mar a aten ção
da V. Exª ao fato de que não re ce bi res pos ta à mi nha car ta di ri gi da a V. Exª no 1º
de agos to úl ti mo, re que ren do sa ber se aca so, em adi ção a per der a pro pri e da de, que
de ve ra ser con de na da, eu fi ca ria su je i to às enor mes cus tas e da nos de cre ta dos con tra
mim por aque le tri bu nal.

                               ∗
Nº 293.

Ma ra nhão, 18 de mar ço, 1825.
Na mi nha car ta Nº 291, par ti ci pei a V. Exª o pro ce di men to que ti nha ado -

ta do com res pe i to a Pe dro José da Cos ta Bar ros, que, por er ra dos con se lhos de uma
fac ção aqui, hou ve ra de novo en vol vi do esta pro vín cia em ce nas de san gue der ra ma do
e con fu são. Não é do meu de ver nem de meu gos to ser vir de ins tru men to nas mãos de 
fac ção qual quer cu jas vis tas são con trá ri as aos ver da de i ros in te res ses de S. M. Impe ri al, 
e que, se fos se apo i a da e pro te gi da, en vol ve ria in fa li vel men te todo o Bra sil em guer ra
ci vil e anar quia.

Con ten tei-me, po rém, de con ti nu ar as pre ca u ções usu a is, que eram bas tan -
tes para pre ve nir de sas tres até que fos se co nhe ci da a von ta de de Sua Ma jes ta de a res pe i -

Nar ra ti va de ser vi ços 219



to das re cen tes ocor rên ci as nes ta pro vín cia, o que te nho es ta do es pe ran do to dos os dias
há al gum tem po; mas Bar ros – de po is de ter con cor da do em es pe rar por es sas ins tru -
ções – con si de rou que ti nha ad qui ri do su fi ci en te par ti do para der ri bar o go ver no por
me i os vi o len tos, e me di ri giu a car ta que vai mar ca da com a le tra A, que ele con si de rou
su fi ci en te pre tex to para au to ri zar a pri são do pre si den te in te ri no, du ran te a mi nha tem -
po rá ria au sên cia a bor do da ca pi tâ nia, don de se su pu nha que eu não po de ria che gar a
tem po de im pe dir a exe cu ção da que la vi o len ta me di da; e sin to acres cen tar que nes ta tra -
ma – tão pre ju di ci al aos in te res ses de Sua Ma jes ta de, e tão de son ro sa para os que nela
en tra ram – pes so as cujo de ver era ter logo com ba ti do pro ce di men tos tão in jus ti fi cá ve is
to ma ram par te ati va de ba i xo de mão. As car tas de Bar ros A e B mos tra rão su fi ci en te -
men te a vi o lên cia de suas pre o cu pa ções, a sua cre du li da de, e a sua pre ci pi ta ção em obrar 
por fal sas in for ma ções e ru mo res, como tam bém a sua ig no rân cia do di re i to e da jus ti ça, 
em pe dir que se pren des se um in di ví duo sem es pe ci fi car nem cri me nem acu sa dor.

Incluo a V. Exª toda a cor res pon dên cia que teve lu gar en tre Bar ros e mim, 
jun ta men te com a pro cla ma ção que jul guei do meu de ver pu bli car para ma nu ten ção da 
or dem; por que a re par ti ção le gal aqui pro fes sa con si de rar que, ape sar de ha ver a Cons -
ti tu i ção sido ou tor ga da e ace i ta, não tem au to ri da de para pô-la em prá ti ca – se guin -
do-se daí que, en tre leis an ti gas e mo der nas fica a jus ti ça pa ra da.

(Assi na do) COCHRANE E MARANHÃO.

A es tas e a to das mi nhas pre ce den tes co mu ni ca ções não se
deu res pos ta nem apro van do nem re pro van do. Ha via con tu do, um
mem bro da ad mi nis tra ção, Luís José de Car va lho e Melo, que ti nha
sido sem pre meu ami go, sen do ele pró prio ho mem de vis tas ilus tra -
das e pa trió ti cas, mas sem a in fluên cia ne ces sá ria para con tras tar os
de síg ni os de seus co le gas por tu gue ses. Sa ben do eu por vias par ti cu la -
res que este si lên cio ti nha seus ob je tos, di ri gi a Car va lho e Melo a se -
guin te car ta:

Ma ra nhão, 22 de mar ço, 1825.

Exmo Sr.

À che ga da dos meus ofí ci os trans mi ti dos pelo Ge or ge  e por ou tros na vi os,
ha ve rá V. Exª sido su ces si va men te in for ma do dos ne gó ci os e ocor rên ci as pú bli cas que
me pa re ce ram dig nos da aten ção do Go ver no im pe ri al. Mas não obs tan te ha ve rem
ago ra pas sa do três me ses e mais des de a data das mi nhas pri me i ras co mu ni ca ções, te -
nho o in for tú nio (pois as sim o devo cha mar) de ser de i xa do sem ins tru ções al gu mas
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pre ci sas ou apli cá ve is do Rio de Ja ne i ro. A res pon sa bi li da de, por tan to, fica in te i ra men -
te às mi nhas cos tas, o que tan to mais sin to – por es tar cer to que não só não en con tra -
rei apo io na ma i o ria do Mi nis té rio mes mo – mas que a fac ção mais po de ro sa no Rio
de Ja ne i ro re pre sen ta rá em co res as mais ne gras tudo quan to eu te nho fe i to – ou pos sa 
fa zer.

Con so lo-me, to da via, com sa ber que te nho os me i os de ex por a fal si da de
de qual quer ale ga ção que pos sa apre sen tar-se con tra mim. Te nho pro ce di do para com
S. M. Impe ri al e para com a na ção bra si le i ra, do mes mo modo que pro ce de ria para
com meu pró prio So be ra no e país na tal; e devo di zer – que, se eu ti ves se li vra do as
pra i as de Ingla ter ra de uma for ça hos til su pe ri or, e res ga ta do aque le país da do mi na ção 
de um ini mi go – o Go ver no bri tâ ni co não me hou ve ra de i xa do pro cu rar o fru to dos
meus tra ba lhos, e dos ofi ci a is e ma ri nha gem que ser vi ram co mi go, da ma ne i ra por que 
hei sido obri ga do a pro cu rá-los no Bra sil; e nun ca me hou ve ra su je i ta do à ne ces si da de
de re cor rer a me di das ca pa zes de ser tão per ver sa men te re pre sen ta das que se che ga a
es cu re cer por cer to tem po o cré di to que me é de vi do pela prós pe ra con du ta da guer ra
na val. Estou, po rém, re sol vi do a não de sis tir, por medo das con se qüên ci as, de em pre -
gar to dos os es for ços em meu po der para ob ter jus ti ça a to dos os que têm con ti nu a do
fa zen do seu de ver no ser vi ço im pe ri al. E te nho tan to me nos he si ta ção em per se ve rar
nes ta re so lu ção – por isso que não pode ne gar-se ha ver eu li mi ta do es tri ta men te as re -
cla ma ções do ser vi ço na val a re com pen sas tais como, em se me lhan tes cir cuns tân ci as,
se ad mi ti ria se rem de vi das na ma ri nha in gle sa.

Hei to ma do a li ber da de de fa lar as sim a V. Exª como a um ami go – por
es tar bem cer to de que o ve lho cla mor da fac ção por tu gue sa no Rio se le van ta rá con -
tra mim no mo men to em que ou çam que fiz pa gar à Jun ta da Fa zen da des ta pro vín cia
par te do mon tan te em di nhe i ro e le tras to ma do quan do se ren de ram as au to ri da des
por tu gue sas no Ma ra nhão. Isto, já se sabe, há de re pre sen tar-se como rou bo es can da lo so, ape -
sar de não ser mais que um-quar to da soma de vi da; mas tor no a di zer, que não é da
fac ção por tu gue sa no Rio que eu es pe ro jus ti ça. O seu ob je to é as saz evi den te, a sa ber, 
– ex pul sar do ser vi ço todo ofi ci al es tran ge i ro, por meio de pri va ções e de in sul tos, a fim de po der en cher 
as em bar ca ções de seus com pa tri o tas e de pen den tes por tu gue ses;  re sul ta do que eu sen ti ria ver,
por que se ria pre nhe de ma les para S. M. Impe ri al e para o Bra sil.

Sin to-me mui que bran ta do de sa ú de em ra zão do gran de ca lor do cli ma, e
da an si e da de oca si o na da pe las pe cu li a res cir cuns tân ci as em que fui cons ti tu í do; de to -
das as qua is eu me hou ve ra po di do exi mir dan do por pre tex to a fal ta de ins tru ções, a
não ser pelo meu de se jo de pro mo ver os ver da de i ros in te res ses de S. M. Impe ri al, com 
efe i tu ar ou tra vez aqui lo que Sua Ma jes ta de, nas ins tru ções que me deu em 31 de ju lho 
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úl ti mo, gra ci o sa men te se ser viu des cre ver como “im por tan do não me nos que a in te gri da de e
in de pen dên cia do Impé rio”.

             Sou, com gran de res pe i to,

                          De Vos sa Exce lên cia

                                     Afe tu o so ami go, e obe di en te cri a do,

                                            COCHRANE E MARANHÃO.

Em 16 de mar ço, a Jun ta – achan do que eu não ad mi tia mais
eva si vas – pa gou 30 con tos (£. 6000) em le tras, e 3 con tos (600) em
pra ta, como pri me i ra pres ta ção dos 106.000 du ros (£. 21.200) pe los
qua is se ti nha co mu ta do a res ti tu i ção dos 425.000 du ros (£. 85.000).  A
dis tri bu i ção des ta soma en tre os ofi ci a is e ma ri nha gem que ti nham di re i -
to a ela, é ple na men te nar ra da no ca pí tu lo fi nal, que con tém uma com -
ple ta re la ção do de sem bol so des te e de ou tros di nhe i ros lan ça dos em
con ta a mim, re la ção que vai acom pa nha da pe los do cu men tos, fe liz men -
te con ser va dos em meu po der, e que põem fora de toda a dú vi da o de -
vi do pa ga men to do di nhe i ro àque les a quem de di re i to per ten cia. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo XII

DEIXO O MARANHÃO PARA IR CRUZAR – MAU ESTADO DA FRAGATA –
CONIVÊNCIA EM TRÁFICO ILÍCITO – SOMOS OBRIGADOS A IR A
INGLATERRA – PARTICIPO A CHEGADA DA FRAGATA AO ENVIADO
BRASILEIRO – QUE ME LOGRA EM £ 2.000 – SUA ALEGAÇÃO DE QUE EU
HAVIA ABANDONADO O SERVIÇO – MINHA CONTRADIÇÃO DISSO –
ORDEM PARA REGRESSAR AO RIO – RAZÕES DE NÃO FAZÊ-LO – O
ENVIADO BRASILEIRO ALICIA O MEU OFICIAL – QUE ME DÁ PARTE
DISSO – O ENVIADO RECUSA  PAGAMENTO E PROVISÕES – DECLARA
QUE O GOVERNO DO BRASIL NADA ME DARÁ! – RESPOSTA DO CAPITÃO
SHEPHERD – PREPARO-ME A VOLTAR AO RIO – O ENVIADO DEMITE-ME
DO SERVIÇO – SEM DAR A RAZÃO – DECLARA HAVER EU ABANDONADO
VOLUNTARIAMENTE O SERVIÇO – RECIBOS PELAS CONTAS MANDADOS
PARA O BRASIL – NEGA-SE QUE O FOSSEM.

A ANSIEDADE oca si o na da pela cons tan te fa di ga que 
eu ti nha so fri do – sem que fos se ali vi a da por al gum re co nhe ci men to do
Go ver no im pe ri al aos ser vi ços que se gun da vez ti nham sal va do o Impé -
rio da guer ra in tes ti na, da anar quia e da re vo lu ção – prin ci pi ou a fa zer
sé ria im pres são na mi nha sa ú de; ao mes mo tem po que à dos ofi ci a is e
ma ri nha gem, em con se qüên cia do gran de ca lor e pes ti len tes exa la ções
do cli ma, as sim como do ser vi ço do bra do que ti nham de fa zer, a bor do
e em ter ra, era ain da me nos sa tis fa tó ria. Como não via van ta gem de



con ti nu ar por mais tem po con ten den do com in tri gas fac ci o sas no Ma ra -
nhão – de sa po i a do e de sam pa ra do como era pela ad mi nis tra ção no Rio
de Ja ne i ro, e sa ben do que o meu re gres so ime di a to à ca pi tal se ria no
mes mo ins tan te se gui do por con ten da ali per ma nen te, re sol vi fa zer uma 
bre ve ex cur são a bus car at mos fe ra mais vi go ran te para o Nor te, o que
ti nha duas uti li da des, a de res ta be le cer-nos a sa ú de, e de fa zer-nos ga -
nhar su fi ci en te lar go para a nos sa vi a gem sub se qüen te de vol ta ao Rio
de Ja ne i ro.

Com es tas vis tas – de po is de ter pago aos ofi ci a is e tri pu la -
ções os seus qui nhões do di nhe i ro de pre sas tor na do pela Jun ta do Ma -
ra nhão (veja-se o ca pí tu lo pre ce den te), trans fe ri à Pi ran ga a mi nha ban -
de i ra, ex pe di o Pe dro Pri me i ro para o Rio de Ja ne i ro, e de i xan do o Ca pi tão 
Man son, do Ca ci que, en car re ga do da re par ti ção na val no Ma ra nhão,
fiz-me ao mar em 18 de maio.

Em 21 atra ves sa mos o Equa dor, e en con tran do uma su ces são
de ven tos les tes, fo mos le va dos ao nor te dos Aço res, pas san do S. Mi guel
em 11 de ju nho. Fora mi nha ten ção na ve gar até  à la ti tu de dos Aço res, e
tor nar en tão ao Rio de Ja ne i ro; mas le van tan do-se ven tos for tes, fi ze mos
a de sa gra dá vel des co ber ta que ao mas ta réu do mas tro gran de da fra ga ta
se acha va par ti do, e o ma reá-la se des co briu que a ver ga ma i or e a de cima 
do mas tro gran de es ta vam in ca pa zes de ser vir. De sas tre ain da pior foi que 
as pro vi sões sal ga das me ti das a bor do no Ma ra nhão se deu con ta de es ta -
rem per di das; ha ven do a as tú cia mer can til re cor ri do ao ar ti fí cio de pôr
car ne boa nos to pes de cima e fun de i ro das bar ri cas, en quan to o meio,
com pos to de man ti men to pou co são, ti nha in fec ta do o todo, tor nan do-o
não so men te in ca paz de se co mer, mas po si ti va men te pe ri go so à sa ú de.

So bre a con di ção das ver gas da em bar ca ção ti nha-me fi a do
em ou tros, não jul gan do ne ces sá rio en car re gar-me eu pró prio de tal
in ves ti ga ção; era fac tí vel con tu do o re me di ar mos por al gum modo es ses 
de fe i tos de sor te que pu dés se mos che gar ao Rio de Ja ne i ro, se não fos se 
o achar-se tam bém a cor da gem de polé tão po dre como os mas tros, e o
não ter mos a bor do ou tra de so bres se len te. O es ta do das pro vi sões,
po rém, tor na va im pos sí vel pen sar mos em vol tar di re ta men te ao Rio de
Ja ne i ro, sen do os man ti men tos sãos a bor do su fi ci en tes ape nas para a
sub sis tên cia da tri pu la ção por uma se ma na.
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Ao ve ri fi car es tes fa tos, con vo quei os ofi ci a is para o fim de
fa zer uma re vis ta do es ta do da em bar ca ção e das pro vi sões, con cor dan do
to dos co mi go so bre a im pra ti ca bi li da de de em pre en der uma vi a gem de
seis se ma nas com mas tros e apa re lhos de fe i tu o sos, e com pro vi sões a
bor do só para uma se ma na, as si nan do to dos ao mes mo tem po o ato de
ins pe ção afir man do isto, do cu men to que eu ain da ago ra pos suo. De ter -
mi nou-se por tan to de ar ri bar a al gum por to para o fim de con ser tar e
apro vi si o nar; mas aqui se apre sen tou ou tra di fi cul da de. Por tu gal era ain da 
país ini mi go. Se en trás se mos num por to da Espa nha a pro mi ten te par te
que eu to ma ra em pri var aque la na ção de suas co lô ni as no Pa cí fi co me
as se gu ra ria du vi do sa re cep ção. Um por to fran cês tam bém não con vi -
nha, não ten do a Fran ça re co nhe ci do a in de pen dên cia do Bra sil.

O en trar num por to in glês apre sen ta va seu ris co de in cô mo do 
para mim em con se qüên cia das dis po si ções do Bill do Re cru ta men to es -
tran ge i ro (Fo re ign Enlist ment Act), cu jas cláu su las ha vi am sido es pe ci al -
men te di ri gi das con tra mim por ha ver to ma do ser vi ço na Amé ri ca do
Sul – bem que an tes de pas sar o mes mo Bill, de sor te que eu não con si -
de ra va aque le Ato apli cá vel a mim. Era isso to da via pon to dis pu tá vel, e
po dia su je i tar-me a con si de rá vel in cô mo do pes so al, tan to mais por eu
vir co man dan do uma em bar ca ção de guer ra es tran ge i ra per ten cen te a um 
es ta do não re co nhe ci do. A ne ces si da de, po rém, era ur gen te, e to man do em
con si de ra ção to das as cir cuns tân ci as, re sol vi, não obs tan te o Fo re ign
Enlist ment Bill, adi an tar até Port smouth, e pro cu rar pro vi sões, ân co ras,
ca bos, e abas te ci men tos, in dis pen sá ve is para uso de um na vio de guer ra; 
es tan do tão des ti tu í da a fra ga ta de to das es tas cou sas, que, se eu ti ve ra
sa bi do a sua con di ção an tes de par tir do Ma ra nhão, hou ve ra he si ta do
em sair ao mar.

Ao pas sar os Aço res al can ça mos o bri gue Au ro ra, que lar ga ra
do Ma ra nhão dez dias an tes da Pi ran ga, des pa cha do para Gi bral tar de -
ba i xo da ban de i ra do Bra sil. Ia ago ra rumo de Lis boa com ban de i ra de
Por tu gal, em con ser va de uma es cu na por tu gue sa; mos tran do esta cir -
cuns tân cia cla ra men te a es pé cie de tra to que se con ti nu a va en tre o Bra sil 
e a mãe pá tria por co ni vên cia das au to ri da des. Ain da que am bos os na -
vi os es ta vam à mi nha mão se qui ses se tomá-los não os in co mo dei, por
ter sido par ti cu lar men te in for ma do de uma de ter mi na ção pas sa da pelo
Su pre mo Con se lho mi li tar no Rio de Ja ne i ro, a 26 de ou tu bro, se gun do
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o teor da qual, se eu ti ves se fe i to mais pre sas ao ini mi go, hou ve ra in cor ri do
pe na li da des adi ci o na is, como pro ce den do em con trá rio as in ten ções ób -
vi as da ma i o ria do con se lho, ain da que as suas vis tas me não ha vi am sido 
co mu ni ca das ofi ci al men te.

Ti nha con tu do ra zões mais for tes para não mo les tar es tes na -
vi os. Sa ben do que am bos iam para Lis boa, es ta va cer to que le va ri am a
no tí cia da nos sa apro xi ma ção à cos ta de Por tu gal com más ten ções – e
que o sa ber-se da pro xi mi da de de um na vio de guer ra bra si le i ro, com a
ul te ri or con si de ra ção do pre ju í zo que po de ria ca u sar ao co mér cio da -
que la na ção em caso de rup tu ra das ne go ci a ções pen den tes, não po dia
de i xar de ins pi rar no es pí ri to da par te mer can til da po pu la ção de se jo
por que se fi zes se a paz – ha ven do essa clas se até aqui sido prin ci pal -
men te a ca u sa do ra de se re tar da rem as pa ter na is in ten ções de Sua Ma -
jes ta de por tu gue sa a res pe i to da in de pen dên cia do Bra sil, qual se acha va
ago ra fir me men te es ta be le ci da de ba i xo do go ver no do seu des cen den te
e pre sun ti vo her de i ro.  O efe i to que eu pre vi, foi, na re a li da de, pro du zi -
do pela no tí cia, de ma ne i ra que vi e mos a con tri bu ir não pou co para
apres sar a paz que logo de po is se es ta be le ceu.

Ou tra ra zão para não in co mo dar os mes mos na vi os era, que
sen do obri ga do, pe los mo ti vos aci ma di tos, a re cor rer a um por to in glês, 
num tem po em que eu sa bia es tar o Go ver no bri tâ ni co pros se guin do
ne go ci a ções para a paz en tre Por tu gal e o Bra sil, en ten di ser me lhor abs -
ter-me de hos ti li da des con tra em bar ca ções ou pro pri e da de por tu gue -
sas – con si de ran do que um pro ce di men to con trá rio po de ria im pe dir a
re con ci li a ção, de se já vel para os in te res ses tan to de S. M. Impe ri al
como de seu real pai; re sul ta do ape nas me nos van ta jo so para a Ingla -
ter ra, por ca u sa do seu co mér cio que ra pi da men te se es ten dia no Bra sil.

De mos vis ta da cos ta de Ingla ter ra em 25 de ju nho, e no dia
se guin te vi e mos an co rar a Spit he ad, con su mi das in te i ra men te as pro vi -
sões pres tá ve is. O meu pri me i ro pas so foi in for mar-me pe las au to ri da -
des em Port smouth, se, no caso de que a Pi ran ga sal vas se, a sal va se ria
cor res pon di da; as sim foi pela pri me i ra vez a ban de i ra de S. M. Impe ri al
sal va da por um es ta do eu ro peu, e a in de pen dên cia do Bra sil vir tu al men te
re co nhe ci da.

O meu se gun do pas so foi par ti ci par a che ga da a Port smouth
da Pi ran ga ao ca va lhe i ro Ma nu el Ro dri gues Ga me i ro Pes soa, o Envi a do
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bra si le i ro em Lon dres; in for man do ao mes mo tem po a Sua Exce lên cia
das cir cuns tân ci as que ine vi ta vel men te ha vi am con du zi do à nos sa apa ri -
ção nas águas bri tâ ni cas, e  re que ren do-lhe re me tes se os me i os ne ces sá -
ri os para pa gar à ma ri nha gem os seus sa lá ri os. Esta re qui si ção foi sa tis -
fe i ta até à ex ten são de dous me ses de pa ga men to à gen te.

Sen do con trá rio à lei ou cos tu me de Ingla ter ra o aju dar equi -
pa men to de na vi os de guer ra per ten cen tes a es ta dos es tran ge i ros be li ge -
ran tes, os ar ti gos re que ri dos para equi par de novo a fra ga ta não po di am
ser for ne ci dos do Arse nal Real – o de ver, pois, de pro cu rar es tas cou sas 
vi nha a re ca ir no Envi a do bra si le i ro, que re pre sen tou logo de po is
achar-se sem me i os para esse fim, im pe din do as sim o equi pa rar-se a fra -
ga ta. Achan do-se tam bém a ma ri nha gem sem pro vi sões fres cas ou me i -
os de pro cu rá-las, e prin ci pi an do a de ser tar, adi an tei £ 2.000, a fim de
con ser vá-la re u ni da, dan do o ca va lhe i ro Ga me i ro uma or dem aos meus
ban que i ros, os Srs. Coutts, e to man do eu o re ci bo dele por aque la soma, 
pela qual sa quei le tra so bre o Go ver no im pe ri al no Rio de Ja ne i ro, a qual 
foi pro tes ta da e nun ca paga até hoje!

Em 4 de agos to, fi quei sur pre en di do com re ce ber uma car ta
do Envi a do de bi tan do-me a mim pes so al men te na soma que ele ti nha adi -
an ta do à Pi ran ga, e de mais em £. 295, ale ga das como erro de con ta em
pa ga men tos fe i tos no Ma ra nhão; con clu in do Sua Exce lên cia com a ex -
tra or di ná ria de cla ra ção, de que – “ten do re ce bi do dos meus ban que i ros,
os Srs. Coutts e Com pa., a soma de £.2000, ha via dali de du zi do a quan -
tia adi an ta da, de i xan do-me o ne gó cio en di vi da do à Le ga ção em £.25!” – 
ape sar de que a Le ga ção nada po dia ter com o as su mi do erro pro ce den te
do que se pas sa ra no Ma ra nhão.

Em 21 de agos to, re ce bi uma car ta do Envi a do bra si le i ro di -
zen do ti nha vis to re fe ri do nos pa péis pú bli cos que eu ace i ta ra do Go -
ver no da Gré cia o co man do da sua ma ri nha – e de se ja va sa ber se algo
ha via de ver da de em tal as ser ção. A esta per gun ta res pon di, que en quan to 
eu con ti nu a va no ser vi ço no Bra sil não po dia ace i tar ou tro co man do;
que o co man do gre go me ti nha sido ofe re ci do es tan do eu no Bra sil, da
mes ma sor te que o co man do bra si le i ro me fora ofe re ci do es tan do eu no 
ser vi ço de Chi le; e que, logo de po is de eu vol tar a Port smouth, o Co mi -
tê gre go, por zelo da ca u sa que ti nha ado ta do, ha via re no va do seus ofe -
re ci men tos, na per su a são de que a mi nha obra no Bra sil es ta va ago ra
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aca ba da. Asse gu ra va ao mes mo tem po ao Envi a do que, as sim como no
caso do Chi le, eu não ace i ta ria o co man do bra si le i ro an tes de ali ter fe i to 
a obra, tam bém não aceitaria a pa ten te gre ga até que as mi nhas re la ções
com o Bra sil es ti ves sem hon ro sa men te con clu í das, mas que, con tu do
isso, eu não ti nha re je i ta do o ofe re ci men to que me fora fe i to por par te
da Gré cia.

Esta res pos ta foi pelo ca va lhe i ro Ga me i ro en ten di da como
ad mis são de que eu ti nha ace i ta do o co man do gre go, e di ri giu-me ou -
tra car ta, onde ex pri mia o seu sen ti men to de que eu ti ves se “ado ta do
a re so lu ção de me re ti rar do ser vi ço de S. M. Impe ri al o Impe ra dor
do Bra sil, ‘na gran de obra de cuja in de pen dên cia eu ha via tido tão
glo ri o sa par te, la men tan do mais es pe ci al men te que o seu au gus to So -
be ra no fos se pri va do de meus ‘pres tan tes ser vi ços’ pre ci sa men te no
mo men to em que no vas di fi cul da des re que ri am a sua pron ta apli ca -
ção”, &c., &c.

Estas ex pres sões eram pro va vel men te sin ce ras, por que, de po is
da mi nha par ti da do Ma ra nhão, sé ri as di fi cul da des ti nham sur gi do no
Rio da Pra ta, que de po is ter mi na ram com pe que no cré di to para a ca u sa
bra si le i ra. Mas eu não ti nha tal ace i ta do o co man do gre go, nem ti nha ten ção de 
o fa zer se não de ma ne i ra con sis ten te com os meus ajus tes no Bra sil. Em 
6 de se tem bro pois di ri gi ao Envi a do a se guin te car ta: 

Edim bur go, 6 de se tem bro, 1825.

Exmo Sr.

Sin to que o seu tra du tor haja de sen ten di do as pa la vras e sen ti do da mi nha
úl ti ma car ta a pon to de le var a V. Exª à con clu são que eu ti nha re sol vi do de i xar o ser -
vi ço de M. I. o Impe ra dor do Bra sil, ou, por ou tras pa la vras, que era eu quem ti nha
vi o la do os ajus tes pac tu a dos com os úl ti mos mi nis tros de S. M. Impe ri al em 1823.
Enquan to, pelo con trá rio, a por ta ria pu bli ca da na Ga ze ta  do Rio a 28 de fe ve re i ro, de
1824, foi pro mul ga da sem meu co nhe ci men to ou san ção, e na li mi ta ção da mi nha au -
to ri da de à guer ra atu al per se ve ra vam os pre sen tes mi nis tros, não obs tan te a mi nha re -
pre sen ta ção por es cri to con tra isso, tan to ao mi nis tro da Ma ri nha como ao do Inte ri or.  
Não de via pois ad mi rar-se V. Exª, se – ame a ça do como es tou por tal por ta ria – eu me
pre ca ves se con tra uma con tin gên cia que pode no fu tu ro sur gir de oca sião fe liz men te
tão per to como pa re ce es tar a res ta u ra ção da paz e da ami za de en tre S. M. Impe ri al e
el-Rei seu pai.
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Pelo que res pe i ta a qual quer co mu ni ca ção de na tu re za ur gen te re la ti va ao
equi pa men to da Pi ran ga  pode V. Ex ª con si de rar o Ca pi tão Shep herd au to ri za do a
obrar, na mi nha au sên cia, em to dos os ca sos or di ná ri os. E ten do aque le ofi ci al ins tru -

ções para me dar par te as sim que a Pi ran ga te nha dous ter ços do seu com ple men to de
gen te a bor do – pos so a todo tem po achar-me em Lon dres den tro de dous dias de po is 
que re ce ba tal co mu ni ca ção, e mui se gu ra men te an tes que o com ple men to se pos sa
per fa zer.

                                      Te nho a hon ra, &c.

COCHRANE E MARANHÃO.

Ao Ca va lhe i ro Ma nu el Ro dri gues Ga me i ro Pes soa.

Não obs tan te fir ma rem-se os meus ajus tes com o Bra sil nas
pa ten tes ori gi na is a mim con fe ri das por Sua Ma jes ta de, cuja va li da de ti -
nha ain da sido es ta be le ci da por do cu men tos adi ci o na is da dos an tes da
mi nha par ti da para Per nam bu co – anu lan do es tes úl ti mos com ple ta -
men te a es pú ria por ta ria de Bar bo sa, que li mi ta va os meus ser vi ços à
du ra ção da guer ra – con tu do isso eu me sen tia con ven ci do de que, ape -
nas meus ser vi ços de i xas sem de ser pre ci sos, ne nhuns es crú pu los quan -
to a hon ro sos ajus tes im pe di ri am o Mi nis té rio de pro ce der con for me a
do cu men tos es pú ri os, bem que pro mul ga dos sem co nhe ci men to ou
con sen ti men to meu, con tra to dos os prin cí pi os das con di ções com que
eu en tra ra no ser vi ço bra si le i ro. Não po dia pois es tra nhar-se-me, o não
re je i tar a ofer ta do co man do gre go, em caso que se pra ti cas se co mi go
ma ni ver sia des sa es pé cie, como eu ti nha to das as ra zões de crer se fa ria
– e como de po is na re a li da de se fez.

Em 27 de se tem bro, man dou-me o Envi a do bra si le i ro uma
or dem do Go ver no im pe ri al no Rio, da ta da de 27 de ju nho, que me era
di ri gi da ao Ma ra nhão, de ter mi nan do-me de par tir, ime di a ta men te ao re -
ce bê-lo, da que le por to para o Rio de Ja ne i ro, a fim de ali dar con ta dos
meus pro ce di men tos – não obs tan te que ofí ci os re la tan do ain da os mais 
mi ú dos par ti cu la res de quan to se ti nha fe i to ha vi am, como o le i tor o
sabe, sido re me ti dos por toda oca sião que se ofe re ceu. Ao dar Sua Ma -
jes ta de aque la or dem, ig no ra va ter eu de i xa do o Ma ra nhão, e mais ain da
que, no dia mes mo da ex pe di ção dela no Rio de Ja ne i ro, ha via eu an co -
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ra do em Spit he ad; de sor te que era im pos sí vel o cum prir tal or dem de
Sua Ma jes ta de.

Pro ce den do so bre esta or dem, o ca va lhe i ro Ga me i ro to mou
so bre si o “exi gir, em nome do Impe ra dor, o re gres so ime di a to da Pi ran -
ga, as sim que seus con cer tos fos sem com ple ta dos e seu com ple men to
de gen te pre en chi do”. Sa ben do eu que essa or dem não te ria sido pro -
mul ga da pelo Impe ra dor, se ele sou bes se o efe i to pro du zi do pela pre -
sen ça da Pi ran ga na vi zi nhan ça de Por tu gal; e como, em tudo quan to eu
fi ze ra no Bra sil, ha via Sua Ma jes ta de pos to a mais ple na con fi an ça na
mi nha dis cri ção, sen tia-me cer to de que ele igual men te se ria con ten te de 
qual quer pro ce der que eu pu des se crer ne ces sá rio ado tar; por isso não
jul guei con ve ni en te con for mar-me com a re qui si ção do Envi a do, dan do
as ra zões se guin tes para  usar de meu pró prio ju í zo na ma té ria: –

Edim bur go, 1º de ou tu bro, 1825.
Exmo Sr.

Fui hoje fa vo re ci do com a sua car ta in clu in do có pia de uma por ta ria da ta -
da em 27 de ju nho, na qual S. M. Impe ri al, pelo seu mi nis tro da Ma ri nha, de ter mi na
que eu re gres se ime di a ta men te do Ma ra nhão ao Rio de Ja ne i ro, de i xan do ali só as em -
bar ca ções pe que nas; or dem que V. Exª ob ser va rá eu ti nha an te ci pa do em 20 de maio,
de i xan do na que le por to o bri gue im pe ri al de guer ra o Ca ci que e a es cu na Ma ria. Des de
en tão Sua Exª o Mi nis tro da Ma ri nha está em pos se de du pli ca tas da mi nha cor res pon -
dên cia men ci o nan do os ar ran jos que as sim ti nha fe i to em an te ci pa ção da im pe ri al or -
dem; e de mi nhas co mu ni ca ções ofi ci a is – em du pli ca do tam bém – trans mi ti das à mi -
nha che ga da a Port smouth, por fa vor de V. Exª, com os seus des pa chos.

Estas te rão fe i to co nhe cer a S. M. Impe ri al a ca u sa e a ne ces si da de por que
che ga mos a Spit he ad – as sim como a mi nha ten ção de es pe rar ali um tem po ra zoá vel
an tes que par ta a Pi ran ga, a fim de sa ber o re sul ta do das ne go ci a ções com Por tu gal.

Só me res ta acres cen tar que, por al gu ma inad ver tên cia, o se cre tá rio de
V. Exª me man dou a có pia em vez da or dem ori gi nal que me é di ri gi da por man da do
de S. M. Impe ri al, en ga no que pode re me di ar-se quan do eu re gres se à ci da de.

Mu i to es ti mo sa ber que há me nos di fi cul da de em pro cu rar gen te do que
eu ti nha pre vis to aten den do aos re gu la men tos a res pe i to de ma ri nha gem es tran ge i ra.

                                        Te nho a hon ra, &c.

COCHRANE E MARANHÃO.

Ao ca va lhe i ro Ga me i ro.
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Pou co an tes dis to, di ri gia o ca va lhe i ro Ga me i ro uma car ta ao
Te nen te Shep herd, sob o tí tu lo de “Co man dan te da Pi ran ga”! in jus ti fi ca -
vel men te in for man do-o de ofí cio, que “eu  me ti nha re ti ra do do ser vi ço de S.
M. o Impe ra dor do Bra sil”! não obs tan te as  mi nhas car tas a ele Ga me i ro
em con tra di ção dis so. Em ver da de, a car ta que aca bo de co pi ar é su fi ci -
en te para mos trar que não só eu não ti nha de i xa do o ser vi ço, mas que
re cu sa va obe de cer à or dem de Ga me i ro para me di ri gir ao Rio, por sa -
ber que se a fra ga ta vol ves se ao Bra sil, a im pres são que a sua pre sen ça
ti nha pro du zi do em Por tu gal se ria in te i ra men te ne u tra li za da, e as ne go -
ci a ções para a paz po de ri am in de fi ni da men te pro lon gar-se; de sor te que
a sua or dem para fu gir do bem que se ti nha efe i tu a do, era tão ver da de i -
ra men te ab sur da, que eu não quis con for mar-me a ela. Se as ne go ci a -
ções para a paz hou ves sem sido in ter rom pi das, eu ti nha for ma do pla nos 
de ata car Por tu gal em suas pró pri as águas, pos to que com uma só fra ga -
ta; e não ti nha dú vi da ra zoá vel de ali pro du zir im pres são, de ca rá ter não
me nos efe ti vo, com um só na vio, do que ti nha pro du zi do, ha via dous
anos, so bre a fro ta por tu gue sa no Bra sil. A or dem, pois, equi va lia a
man dar-me fu gir de meus pró pri os pla nos, dos qua is o Envi a do, con -
tu do, nada sa bia, por que não jul guei pru den te con fi ar-lhe as mi nhas in -
ten ções.

Ao re ce ber a in ti ma ção so bre di ta de par tir para o Rio de Ja ne i ro
– sem ser por mi nha in ter ven ção – o Te nen te Shep herd mui de vi da -
men te me re me teu a car ta do Envi a do; e so bre isso lhe res pon di, como
era re gu lar, que o seu co man dan te era eu, e não o ca va lhe i ro Ga me i ro.
Ao mes mo tem po es cre vi a este, que “se ria para la men tar se qual quer
cou sa fi zes se dar efe i to à de ter mi na ção es pú ria de 28 de fe ve re i ro de
1824, mas que, pelo pre sen te achan do-me em ple na pos se do meu pos to e au to ri da -
de, não ti nha de sor te al gu ma mu da do de opi nião, quan to a de ver a Pi -
ran ga ser pri me i ro ple na men te equi pa da, e en tão es pe rar um tem po ra -
zoá vel pela de ci são dos im por tan tes pon tos em dis cus são”. 

Achan do que o Te nen te Shep herd não se le van ta va con tra a
mi nha au to ri da de, re cor reu fi nal men te o Envi a do à me di da ex tra or di ná -
ria de sus pen der o pa ga men to e man ti men tos à ma ri nha gem. Em 6 de
ou tu bro, o Te nen te Shep herd me es cre veu, que, “em con se qüên cia de se 
lhe fal tar com seus pa ga men tos toda a gen te ha via de i xa do de tra ba lhar,
e que ape sar de Cla ren ce ha ver fe i to quan to po dia para os pa ci fi car, e

Nar ra ti va de ser vi ços 231



per su a dir a tor na rem às suas obri ga ções, os ho mens ti nham as sen ta do
não fa zer mais ser vi ço até se rem pa gos”. A 8 es cre veu de novo o Te -
nen te Shep herd, “que ten do Ga me i ro ces sa do de su prir a fra ga ta de
pro vi sões fres cas, ele ti nha, so bre res pon sa bi li da de sua pró pria, dado or -
dem ao car ni ce i ro de con ti nu ar man dan do a car ne como an tes”. Indo o
Te nen te Shep herd pro cu rar o Envi a do e de mons trar con tra sis te ma tal
de ma tar a gen te à fome, res pon deu ele – tiro as suas pa la vras da car ta
que o mes mo Te nen te Shep herd me es cre veu a mim, – que “vis to não
jul gar Sua Exce lên cia a pro pó si to par tir no tem po que ele de se ja va, não
se res pon sa bi li za va a su prir a fra ga ta de mais cou sa al gu ma – nem adi an -
ta ria nem mais um só xe lim”. Em tudo isto Ga me i ro – pro ce den do, sem 
dú vi da, por ins tru ções da fac ção por tu gue sa no Rio – re cor reu a toda
es pé cie de fal si da de para con se guir dos ofi ci a is o re nun ci a rem a mi nha
au to ri da de e ace i ta rem a sua! Do ca rá ter do ho mem e de seus pe que nos
ex pe di en tes, será me lhor ex po si tor o se guin te ex tra to da car ta do Te -
nen te Shep herd, de 8 de ou tu bro: –

Tive ou tra vi si ta do Ge ne ral Brown, que prin ci pi ou a con ver sa ção por
men ci o nar os ma les que sur gi ri am dos sen ti men tos exis ten tes en tre V. Exª e Ga me i -
ro, o qual não sa bia que fi zes se, pois não ti nha au to ri da de so bre V. Exª – su ge rin do o
Ge ne ral Brown quan to me lhor me fora a mim o pôr-me às or dens de Ga me i ro.
Achan do que eu re cu sa va – veio ou tra vez na ma nhã se guin te, e me dis se ter vis to a
Ga me i ro, e ou vi do que a de sin te li gên cia en tre V. Exª e ele ha via fin da do, mas que Ga -
me i ro de se ja va ver-me. À vis ta dis to, fui pro cu rar a  Ga me i ro, que de po is de al gu ma
con ver sa ção me dis se, que se eu ti ve ra al gum in te res se pelo ser vi ço de S. M. Impe ri al,
não hou ve ra pro ce di do como o ti nha fe i to. Res pon di-lhe que quan to ha via fe i to era
para bem do ser vi ço, e que es ta va pron to a dar à vela as sim que re ce bes se or dens do
Ca pi tão Cros bie? Dis se-lhe que não me acha va às or dens uma do Ca pi tão Cros bie,
mas que era eu o Ca pi tão da em bar ca ção em vir tu de de pa ten te do Impe ra dor, e por
uma or dem de Lor de Coch ra ne. Per gun tou en tão – se eu es ta va au to ri za do a obe de cer
às or dens do Ca pi tão Cros bie? Res pon di, que não. “Su po nha mos que V. re ce bia uma
or dem do Ca pi tão Cros bie? Obe de ce ria a ela?” Dis se que não. “Então con si de ra-se V.
o le gí ti mo Ca pi tão da que la em bar ca ção?” Cer ta men te.

So bre isto no tou Ga me i ro, “V. não é ofi ci al de Lor de Coch ra ne, mas do
Go ver no im pe ri al. É im pos sí vel o vol tar Lor de Coch ra ne ao Bra sil, pois o Tri bu nal
de Almi ran ta do ali o con de nou a pa gar £ 60,000 es ter li nas, e o seu co man do ces sa rá logo que se
faça a paz en tre o Bra sil e Por tu gal! Além dis so o mo ti vo de Lor de Coch ra ne para de ter a Pi ran ga é 
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o es pe rar da sua par te re ce ber £ 6000 por ano à ter mi na ção da guer ra, as qua is o Go ver no ja ma is
lhe dará”!

Achan do que isto não fa zia im pres são em mim, prin ci pi ou a ame a -
çar-me, di zen do que “par ti ci pa ria ao Go ver no ser toda a de mo ra oca si o na da por
mim, e que eu te ria de res pon der por isso”. Dis se-lhe que no caso de dar à vela sem
or dens de V. Exª me su je i ta va eu a ser jul ga do por um con se lho de guer ra por isso, e
por ter de i xa do atrás a V. Exª Tor nou-me, que “eu de via sa ber como ele era o le gí ti -
mo re pre sen tan te de S. M. Impe ri al, e me da ria ofí ci os de tal na tu re za que não só me 
exo ne ra ri am de toda cen su ra, mas mos tra ri am o meu gran de zelo pelo ser vi ço de S.
M. Impe ri al”.

Per gun tei a Ga me i ro – se eu pro ce des se de tal ma ne i ra, o que se pen sa -
ria de mim? A res pos ta foi: “Não faça caso do que diz Lor de Coch ra ne, V. es ta rá no Bra sil 
e  ele em Ingla ter ra, e eu to ma rei so bre mim as cul pas e a res pon sa bi li da de.” Deu-me até a no i te
para pen sar na pro pos ta, e se eu nela não con sen tis se, dis se ti nha ou tros me i os para 
fa zer que a Pi ran ga des se à vela. Exi giu além dis so que guar das se nis so se gre do de
V. Exª, pois que se V. Exª o che gas se a sa ber vi ria cor ren do pela porta para o im pe -
dir; acres cen tan do que, se eu con sen tis se, ele man da ria nú me ro su fi ci en te de ho -
mens em um bar co de va por, com toda a sor te de abas te ci men tos e pro vi sões re -
que ri das para com ple tar o nos so pre pa ro, e que en tão tí nha mos de par tir ime di a ta -
men te.

Esta pro fun da tra ma de Ga me i ro não de via ser efe i tu a da como tra mas
por tu gue sas o são em ge ral, mas ti nha de ser exe cu ta da – por ser vir-me da sua ex pres -
são – de um gol pe, an tes que nin guém pu des se dela sa ber cou sa al gu ma.

Com esta man do có pia da mi nha res pos ta às pro pos tas de Ga me i ro, e
uma car ta re pre sen tan do o es ta do da em bar ca ção.

Te nho a hon ra de re i te rar que sou
                                   de V. Exª obe di en te cri a do,

                                                            JAMES SHEPHERD.

Eis os ex pe di en tes se cre tos de um ho mem que era as saz in -
sen sa to para di zer os se gre dos do seu Go ver no, acer ca da ten ci o na da
in jus ti ça do Mi nis té rio bra si le i ro para co mi go – a des pe i to das es ti pu la -
ções três ve zes ra ti fi ca das pelo pró prio pu nho do Impe ra dor. Mas em
con fiá-las ao Te nen te Shep herd, o Envi a do fal tou à hon ra dez não
me nos que ao sen so co muns, não ven do que es ta va co mu ni can do pro je -
tos iní quos a um bra vo e fiel ofi ci al, que não per de ria um ins tan te até
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me dar con ta de tudo. Eu se ria in jus to para com a me mó ria do Ca pi tão
Shep herd se aqui não pu ses se a sua res pos ta por es cri to às in fa mes
pro pos tas de Ga me i ro, da qual me in clu ía uma có pia na car ta pre ce -
den te.

Có pia da mi nha res pos ta às pro pos tas de Ga me i ro, man da da
em por tu guês, e tra du zi da por Mr. March: –

EXCELENTÍSSIMO SENHOR,

Em res pos ta aos de se jos de V. Exª para eu me pôr de ba i xo de suas ime -
di a tas or dens, te nho a di zer-lhe, que tive esta ma nhã car ta de Lor de Coch ra ne, in for -
man do-me que re ce be ra co mu ni ca ções de V. Exª de na tu re za tal que exi gi am a sua
pre sen ça ime di a ta em Lon dres, onde con ta es tar na se gun da-fe i ra pró xi ma. Só isso –
V. Exª en ten de rá bem – será bas tan te para ex clu ir in te i ra men te a pos si bi li da de de
exe cu tar os ar ran jos que V. Exª de se ja; sen do tal a ce le ri da de dos mo vi men tos do
Almi ran te que im pe dem toda es pe ran ça de efe i tu ar os mes mos ar ran jos.

Sin to acres cen tar, que toda a nos sa gen te de i xou esta ma nhã a em bar ca -
ção em com ple to es ta do de mo tim, oca si o na do por não ter re ce bi do os úl ti mos dous 
me ses de pa ga men to, e mu i to re ce io que seja ago ra mais di fi cul to so que nun ca o tri -
pu lar a fra ga ta – pois em ra zão de se ter atra sa do por tan to tem po aos ho mens o pa -
ga men to, e de i xan do eles o na vio sem ser pa gos, vão ir ri ta dos a tal pon to, que nada
he si to em di zer fa rão quan to pos sam para im pe dir ou tros de en tra rem a ser vir na
mes ma fra ga ta.

                Te nho a hon ra de per ma ne cer

                                    de Vos sa Exce lên cia

                                                    obe di en te cri a do

                                                            JAMES SHEPHERD

Ex
mo

 Sr.

Ma nu el Ro dri gues Ga me i ro Pes soa.

Em 29 de ou tu bro, re ce bi da Le ga ção Bra si le i ra em Lon dres,
no vas or dens do Go ver no im pe ri al, da ta das de 25 de agos to, 1825, para
vol tar com a Pi ran ga ao Rio de Ja ne i ro, e com es tas pre pa rei-me a cum -
prir, no ti fi can do a Ga me i ro a mi nha pron ti dão a dar à vela – pela car ta
que se gue: –
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Lon dres, 3 de no vem bro, 1825.

Exmo Sr.
Ten do in for ma do a V. Exª no 1º de ou tu bro, que an tes de sair do Ma ra -

nhão ha via an te ci pa do as re so lu ções im pe ri a is, e ten do na mi nha car ta de 24 fe i to sa -
ber além dis so a V. Exª que a Pi ran ga da ria à vela para o Bra sil no dia 10 des te mês ou
de po is dele o mais de pres sa que o ven to per mi tis se, verá V. Exª que nada res ta mais a
cum prir da im pe ri al de ter mi na ção, sal vo se a Pi ran ga  es ti ves se pron ta (do que mu i to du -
vi do) para o mar an tes do dia não dis tan te que hei fi xa do para a par ti da.

(Assi na do)  COCHRANE E MARANHÃO.

Exmo Sr.

Ma nu el Ro dri gues Ga me i ro Pes soa.

Esta mi nha de cla ra ção de es tar pron to a cum prir com as or -
dens de S. M. Impe ri al não con vi nha, to da via, ao Envi a do,  nem se com -
bi na va com as ins tru ções que ti nha do Mi nis té rio bra si le i ro, as qua is
eram, sem dú vi da, que ape nas fos se pro cla ma da a paz se des fi zes se de mim
sem sa tis fa zer ao que me era de vi do – fi can do a ten ção de as sim pro ce der cla -
ra pelo que o Envi a do, como se viu, ti nha co mu ni ca do ao Te nen te
Shep herd (veja-se pá gi na 230). Em 3 de no vem bro anun ci ou-se a paz
en tre Por tu gal e o Bra sil, e re co nhe ci da a in de pen dên cia do Impé rio;
sen do, por essa oca sião, Ga me i ro cri a do Ba rão de Ita ba ia na, en quan to
eu – que fora o ins tru men to a quem a paz, como con se qüên cia da con -
so li da ção do Impé rio, era prin ci pal men te de vi da – ti nha de ser de mi ti do ig -
no mi ni o sa men te do ser vi ço!

Em 7 de no vem bro –  qua tro dias so men te de po is do anún cio 
da paz – to mou Ga me i ro so bre si a exe cu ção do es pú rio de cre to mi nis -
te ri al ex pe di do por Bar bo sa em 27 de fe ve re i ro de 1824, o qual ti nha sido 
ab-ro ga do pelo Impe ra dor, por via do mes mo mi nis tro, em ju lho se guin te, com pre lú -
dio a ser eu em pre ga do na tran qui li za ção das pro vín ci as do Nor te. Ga me i ro não
se aven tu rou an tes a me dar par te do ato, re ce an do que eu lhe re sis tis se
– mas in sul tan te men te man dou or dem aos ofi ci a is da Pi ran ga, a des pren -
dê-los de toda obe diên cia ao meu co man do (“se des li gam de toda a su -
bor di na ção ao Exmo Sr. Mar quês do Ma ra nhão”), in jus ti fi ca vel men te as -
sim ter mi nan do os meus ser vi ços – quan do eu es ta va a pon to de vol tar,
obe de cen do à or dem do Impe ra dor. Eis aqui a men ci o na da or dem de
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Ga me i ro “Ao Ca pi tão Shep herd, Co man dan te da Pi ran ga, re cu san do-lhe
ain da su pri men tos en quan to eu con ser va va o co man do:

(Có pia)
∗ IlMO Sr.

Te nho re ce bi do os dois ofí ci os que Vª Sª me di ri giu em data de 4 do cor ren te mês,
re me ten do-me ao mes mo tem po três re la ções de vá ri os ar ti gos que se fa zem pre ci sos
para essa fra ga ta, e quan to me cum pre di zer-lhe em res pos ta e, que per sis to na re so lu -
ção que hei to ma do de não fa zer su pri men to al gum a essa fra ga ta en quan to ela não es -
ti ver de ba i xo das or dens ime di a tas des ta Le ga ção; e so men te a con si de ra rei nes se caso,
quan do re ce ber um ofí cio as si na do por V. Sª, e por to dos os ofi ci a is, de cla ran do que, em 
cum pri men to das or dens de Sua Ma jes ta de Impe ri al con te ú das das duas por ta ri as de
27 de ju nho e 20 de agos to p. p. se põem to dos à dis po si ção des ta Le ga ção, e se des li -
gam de toda a su bor di na ção ao Exmo  Mar quês do Ma ra nhão. 

Deus guar de, &c. Lon dres 7 de no vem bro, 1825.

(Assi na do) GAMEIRO.
Ilmo Sr. Ca pi tão SHEPHERD.

Como isto foi fe i to sem o me nor mo ti vo exis ten te ou de sig -
na do, não fi ca va dú vi da em meu es pí ri to de que Bar bo sa e os seus co le -
gas no Mi nis té rio ha vi am ins tru í do a Ga me i ro para me de mi tir do ser vi -
ço as sim que a paz fos se efe i tu a da; ver da de i ra men te, ele ti nha dis so in -
for ma do o Ca pi tão Shep herd pela car ta aci ma ci ta da. O re sis tir a tal me -
di da – bem que in sul tan te men te as sim to ma da – em pre sen ça da Impe -
ri al or dem para re gres sar, era inad mis sí vel, pois a con se qüên cia ins tan tâ -
nea se ria uma ver go nho sa bu lha en tre a ma ru ja bra si le i ra e por tu gue sa
da Pi ran ga, no prin ci pal por to de guer ra da Grã-Bre ta nha, com es cân da -
lo meu não me nos que do Go ver no im pe ri al. Não tive re mé dio, pois,
para evi tar este ul tra je, se não sub me ter-me à de po si ção for ça da de mi -
nha au to ri da de como co man dan te-che fe.

Este ato do Envi a do – as sen tan do so bre a de li be ra da fal si da de que
Sua Ma jes ta de or de na ra os ofi ci a is de me não obe de ce rem, não exis tin do tal or dem
em ne nhu ma das men ci o na das por ta ri as – im pe diu-me obe de cer à Impe ri al
de ter mi na ção para vol tar ao Rio de Ja ne i ro, por que, não sen do já re co -
nhe ci do como “Pri me i ro Almi ran te, e Co man dan te-em-che fe da Arma -
da Na ci o nal”, ape nas po dia ter acom pa nha do a Pi ran ga como pas sa ge i ro, 
ou an tes qua se em pri são; e a isso, fos se numa ou nou tra ca pa ci da de, era
im pos sí vel o sub me ter-me. Não es ta va in cli na do a pôr-me  à mer cê dos
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ho mens que se ti nham apro ve i ta do de um de cre to es pú rio para me de -
mi tir – ago ra que – a des pe i to da opo si ção de les – o des ti no do Impé rio 
ha via sido ir re vo ga vel men te de ci di do pelo meu con tra mi nar de suas vis -
tas antina ci o na is, le van do a efe i to as in ten ções de S. M. Impe ri al.

Como ago ra se verá, Ga me i ro re pre sen tou fal sa men te ao Go -
ver no im pe ri al, que eu ti nha vo lun ta ri a men te aban do na do o ser vi ço! Bem que,
da car ta que se aca ba de trans cre ver – or de nan do aos ofi ci a is “o des li ga -
rem-se de toda a su bor di na ção a mim” – se vê ser este sub ter fú gio, de
me ter eu pró prio de mi ti do, ob vi a men te fal so. Não abu sa rei, pois, da pa -
ciên cia do le i tor di la tan do-me so bre o pon to; bas te di zer que, não que -
ren do vol tar ao Rio como pas sa ge i ro, não me res ta va ou tra al ter na ti va
de co ro sa se não en tre gar a fra ga ta ao co man do do ofi ci al mais an ti go, o
Ca pi tão Shep herd; con fi an do-lhe to das as con tas de di nhe i ros dis tri bu í -
dos para o ser vi ço impe ri al, com os do cu men tos com pro van tes de las –
to man do, to da via, a pre ca u ção de man dar as du pli ca tas dos re ci bos pas -
sa dos pe los ofi ci a is à con ta dos di nhe i ros pa gos pela Jun ta do Ma ra -
nhão, e con ser van do os ori gi na is em meu po der, onde ain da per ma ne -
cem, e se rão adu zi dos na ex po si ção de con ta que for ma rá o ca pí tu lo fi -
nal des te vo lu me.

Por es tas con tas – que os mi nis tros bra si le i ros di zem ha ver nun -
ca re ce bi do – me deu o Ca pi tão Shep herd, sob sua as si na tu ra, o se guin te
re co nhe ci men to – que ain da guar do; cujo fo tó gra fo, jun ta men te com os 
de ou tros do cu men tos im por tan tes, há sido há mu i to re me ti do ao go -
ver no bra si le i ro: – 

Re ce bi de Lor de Coch ra ne, Mar quês do Ma ra nhão, a cha ve da ca i xa de
fer ro, onde as lis tas das pre sas e os re ci bos pe los de sem bol sos dos di nhe i ros pú bli cos
hão sido guar da dos du ran te o co man do de Sua Exce lên cia; a qual cha ve e ca i xa me
obri go a en tre gar fi el men te ao con ta dor-ge ral da ma ri nha de Sua Ma jes ta de Impe ri al,
ou à com pe ten te au to ri da de no Rio de Ja ne i ro, de quem pe las mes mas to ma rei re ci bo.
A bor do do na vio de S. M. I. a Pi ran ga, 12 de no vem bro, 1825.

               JAMES SHEPHERD.

  O ne gar a Admi nis tra ção bra si le i ra as con tas e re ci bos as sim 
re co nhe ci dos pelo Ca pi tão Shep herd, e a au sên cia de qual quer co mu ni -
ca ção mi nis te ri al so bre o as sun to, for ma im pu ta ção in dig na à me mó ria
de um bri o so ofi ci al, que de po is mor reu em ação com ba ten do pela ca u sa
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do Bra sil. Era ab so lu ta men te im pos sí vel que o Ca pi tão Shep herd ti ves se 
fe i to ou tra cou sa que en tre gar aque les ob je tos, pois era ho mem a cuja
hon ra se não po dia por nó doa. Há só dous mo dos de ex pli car o não
ha ve rem sido en tre gues, se tal su ce deu: 1º; que Ga me i ro, ao ser a fra ga ta 
en tre gue à Le ga ção, ob ti ves se pos se da ca i xa onde os pa péis es ta vam
de po si ta dos, e os ti ras se para jus ti fi car a mi nha de mis são, fa zen do cair
so bre mim a im pu ta ção de ter-me apro pri a do a quan tia – ato de que o
Go ver no bra si le i ro po de rá jul gar se ele se ria ca paz; ou, 2º, que pela
mes ma ra zão eles fos sem de pro pó si to so ne ga dos ou des tru í dos pe los
mi nis tros que tão ini mi gos meus ha vi am sido. A ad mi nis tra ção bra si le i ra 
atu al é fe liz men te com pos ta de ho mens de ou tra es to fa, e lhe cum pre
ins ti tu ir, por amor da re pu ta ção na ci o nal, a mais exa ta bus ca das pro vas
do cu men ta is  adu zi das, pois nin guém acre di ta rá que eu so ne gue do cu men -
tos que não po di am se não jus ti fi car meus atos.

E aqui per mi ta-se-me no tar, que as pro vas do cu men ta is adu zi -
das nes te vo lu me con fir mam a his tó ria, e não a his tó ria os do cu men tos.
Se al gu ma dú vi da se pu ses se à sua va li da de ou fi de li da de, aqui mes mo re -
que i ro ao Go ver no do Bra sil o no me ar uma co mis são, ou au to ri zar a sua em ba i xa da 
para com pa rar os ex tra tos com os ori gi na is em meu po der, de ma ne i ra que não pos sa 
ha ver dú vi da ou ques tão de sor te al gu ma so bre os mes mos. O meu ob je ti vo em
pro du zi-los ago ra é que não de se jo des cer à cova com ca lú nia, lan ça da
so bre mim por ho mens, que, ao co me çar da in de pen dên cia bra si le i ra,
fo ram uma des gra ça para o Impé rio não me nos que para mim; ho mens
que não só pros se gui am sua ver go nho sa li nha de con du ta para co mi go
que lhe não po dia re sis tir, – mas para com S. M. Impe ri al, que, por se -
me lhan tes prá ti cas, foi even tu al men te des gos ta do até o pon to – DE
ABDICAR O SEU TRONO E ABANDONAR O PAÍS – ao qual ti nha dado
uma das mais li vres Cons ti tu i ções exis ten tes – ina u gu ra da ao som do
Impe ri al cla mor, “Inde pen dên cia ou mor te!”
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo XIII

SOU DEMITIDO DO SERVIÇO PELO GOVERNO BRASILEIRO – SEM
RECONHECIMENTO ALGUM DOS MEUS SERVIÇOS – INCONSISTÊNCIA
DISTO COM OS AGRADECIMENTOS PRECEDENTES – AINDA QUE
DEMITIDO SOU PROCESSADO COMO DESERTOR – E RECUSAM-ME TODA
COMPENSAÇÃO – RELATÓRIO DE COMISSÃO RECENTE SOBRE A MATÉRIA
– REPRESENTAÇÕES FALSAS – MAS CONCLUSÕES EM PARTE VERDADEIRAS 
– AS MINHAS PATENTES ORIGINAIS – NUNCA REVOGADAS – ASSUNÇÕES
NÃO VERDADEIRAS QUANTO A MINHA DEMISSÃO – MINHAS
RECLAMAÇÕES FUNDADAS NAS PATENTES ORIGINAIS – PAGA-SE-ME
MENOS DE METADE DO INTERESSE DEVIDO – OPINIÕES DE BRASILEIROS
EMINENTES A ESSE RESPEITO – RECONHECEM-SE TARDIAMENTE OS MEUS 
SERVIÇOS – NENHUM ATO MEU OS TINHA INVALIDADO – A DOAÇÃO DE
TERRAS NÃO É CONFIRMADA – PROMESSAS EM RELAÇÃO AO CHILE NÃO
CUMPRIDAS – A TUDO TENHO DIREITO AINDA. 

ASSIM de mi ti do sem ce ri mô nia do ser vi ço im pe ri al
– por or dem, sem dú vi da, do Mi nis té rio bra si le i ro ao seu Envi a do em
Lon dres, – fui sur pre so al guns me ses de po is de re ce ber  uma car ta do
Go ver no im pe ri al, da ta da de 21 de de zem bro, 1825, e as si na da “Vis con -
de de Pa ra na guá”, in for man do-me de que S. M. Impe ri al ti nha man da do 
sus pen der todo meu sol do e ou tros pa ga men tos que pu des se re que rer,
até eu vol tar ao Rio de Ja ne i ro a jus ti fi car-me e dar con ta da mi nha
co mis são – sen do isto ago ra além de meu po der, quan do ti nha sido



pri va do do co man do, e a fra ga ta em que vi e ra para Ingla ter ra ha via tor -
na do, por or dem do Envi a do, para o Rio de Ja ne i ro. 

Sem me dar tem po, as sim mes mo, para fa zer isso, re ce bi ou tra 
car ta da dita au to ri da de, da ta da em 30 de de zem bro, con ten do a mi nha
de mis são for mal do ser vi ço – mos tran do isto que Ga me i ro ti nha ins tru -
ções prévi as para pro ce der da ma ne i ra re fe ri da no úl ti mo ca pí tu lo.

Eis aqui o ofício de mi tin do-me do co man do da Ma ri nha, e do 
pos to de Pri me i ro Almi ran te:  

(Re tra du ção)

Infor ma do Sua Ma jes ta de o Impe ra dor do que V. Exª ex pôs no seu ofí cio
nº 300, da ta do de 5 de no vem bro ul ti mo, foi ser vi do de ter mi nar que V. Exª  cum pra as 
or dens que já lhe fo ram trans mi ti das por vá ri as ve zes, e de mais, em con for mi da de da
or dem de 20 do cor ren te, de que in cluo có pia, de ve rá vol tar a esta Cor te, onde é
ne ces sá rio que dê con ta da co mis são que se lhe con fi a ra. Mu i to se ad mi ra Sua Ma jes ta de
que, de po is de ter le va do a fra ga ta Pi ran ga  a um por to es tran ge i ro, e ali ter fi ca do con -
tra a von ta de do Ba rão de Ita ba i a na, V. Exª ado tas se a ex tra or di ná ria re so lu ção, não só
de aban do nar aque la fra ga ta, mas tam bém de re ti rar-se do ser vi ço do Impe ra dor, sem ter vol ta do a
dar con ta dos seus pro ce di men tos an tes de se de mi tir do co man do das for ças na va is, e do pos to
de Pri me i ro Almi ran te da Arma da Na ci o nal e Impe ri al. O que tudo co mu ni co a V. Exª
para sua in te li gên cia e exe cu ção.

Deus guar de a V. Exª, pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 30 de de zem bro de
1825.

      (Assi na do) VISCONDE DE PARANAGUÁ.

Ao Mar quês do Ma ra nhão.

Por este ex tra or di ná rio do cu men to é cla ro ha ver Ga me i ro es -
cri to ao Go ver no im pe ri al a mes ma fal si da de, de que se ti nha ser vi do
quan do tra tou de se du zir o Te nen te Shep herd a fim de aban do nar o seu
de ver para co mi go como seu Co man dan te-em-che fe; isto é, que eu
ti nha vo lun ta ri a men te de i xa do o ser vi ço, por isso que, ha ven do o Tri bu -
nal de Almi ran ta do con de na do-me em L. 60.000 de pre ju í zos, eu não me
atre via a vol tar ao Rio de Ja ne i ro! ape sar de eu lhe ter dado par te de es tar
pron to a dar à vela na fra ga ta. A na tu re za je su í ti ca da pre ce den te car ta,
pro va am pla men te o seu ob je to e mo ti vo. Não me de mi te – mas cha -
ma-me que ve nha para ser de mi ti do! – ten do cu i da do, to da via, em tra tar-me
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de “Mar quês do Ma ra nhão”, e não de Pri me i ro Almi ran te, mos tran do
com isso es tar eu já de mi ti do! Como não pode ha ver equi vo ca ção so bre
a in te li gên cia do do cu men to, não vale a pena dis cu ti-lo sen do a ra zão
por que o adu zo mos trar, que não só fui de mi ti do por Ga me i ro, mas
pou co mais de um mês de po is pelo Go ver no impe ri al mes mo; o qual
du ran te trin ta anos re i te rou em res pos ta às mi nhas re cla ma ções mu i tas
ve zes ins ta das – que eu me ti nha de mi ti do a mim aban do nan do o ser vi ço por mi -
nha pró pria von ta de!

Nem uma pa la vra de re co nhe ci men to se me deu ja ma is por
ha ver sal va do se gun da vez o Im pé rio de se des mem brar, bem que este
ser vi ço fos se in te i ra men te ex tra-ofi ci al, não fa zen do par te do meu con -
tra to com o go ver no bra si le i ro o aba ter a re vo lu ção, nem o to mar so bre
mim a res pon sa bi li da de e di fí cil tra ba lho de re du zir me ta de do Impé rio
à obe diên cia que ti nha, tal vez não sem ca u sa, re pu di ado – to man do so -
bre mim ao mes mo tem po, de ne ces si da de, o ma ne jo de tudo. Ti nha fe i -
to isso por ur gen te ins tân cia de Sua Ma jes ta de Impe ri al pes so al men te,
em face da de ci são do Tri bu nal de Almi ran ta do para que se não fi zes sem
mais pre sas den tro de cer ta dis tân cia da pra ia; de sor te que não po dia do blo -
que io re sul tar be ne fí cio, pú bli co ou par ti cu lar – oca si o na do pe las ope ra -
ções da guer ra; e contudo eu ti nha di re i to a es pe rar ain da mais agra de ci -
men tos e mais li be ral quan tia de com pen sa ção em caso de su ces so, do
que pela pri me i ra ex pe di ção nem uma pa la vra de re co nhe ci men to nem
um xe lim de re mu ne ra ção por tal ser vi ço ja ma is foi dado até o dia de
hoje, ain da que tra ta men to se me lhan te sal ta aos olhos no mais evi den te
con tras te com o re co nhe ci men to e hon ras impe ri a is – e com os agra de -
ci men tos da Admi nis tra ção – e com o voto da Assem bléia Ge ral, por
ha ver ex pe li do na pri me i ra ex pe di ção ini mi gos nem me ta de tão for mi -
dá ve is como eram as fac ções re vo lu ci o ná ri as com que tive a con ten der
nas pro vín ci as do Nor te.

Nem no Bra sil nem na Ingla ter ra fi ze ra eu cou sa al gu ma para
per der o di re i to ao cum pri men to das con di ções ex pli ci ta men te de cla ra -
das nas im pe ri a is pa ten tes de 26 de mar ço, e de 25 de no vem bro, 1823.
Sua Ma jes ta de Impe ri al ha via por todo esse tem po ma ni fes ta do a sua
apro va ção de meus ze lo sos es for ços pe los in te res ses do Impé rio – de -
sig nan do-os como “al tos e ex tra or di ná ri os ser vi ços” – e de se ja va que eu ti -
ves se a mais am pla re mu ne ra ção; ha ven do, além de con fe rir-me to das as 
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hon ras que po dia dar, fe i to-me uma con ces são de ter ras, ou tor ga a que a 
fac ção por tu gue sa es trê nua e efe ti va men te se opôs, e não só  a isto, mas
a toda ou tra re com pen sa pro pos ta por S. M. Impe ri al como re mu ne ra -
ção de meus ser vi ços. Sen do o fim dis to sub ver ter o que se ti nha efe i tu -
a do por meus es for ços, ain da que, sem es tes, a con se qüên cia ine vi tá vel
hou ve ra sido o es ta be le ci men to de go ver nos lo ca is in sig ni fi can tes em
per pé tuo re bo li ço e re vo lu ção, em vez de um im pé rio in te i ro no gozo
de não-in ter rom pi do sos se go. Ti ves se eu con vi vi do nas vis tas da fac ção
Anti-Impe ri al – ain da que só fos se com de i xar de pres tar ser vi ços ex -
tra-ofi ci a is, – hou ve ra po di do, mes mo sem fal tar ao meu de ver como
ofi ci al, par ti ci par am pla men te em seus fa vo res; mas por ca u sa de mi nha
ade rên cia ao Impe ra dor con tra as suas ma qui na ções usou-se efi caz men te
da que la in fluên cia para me pri var até da re com pen sa or di ná ria de meus
tra ba lhos na ca u sa da in de pen dên cia. 

Assim que a pri va ção com pul só ria do meu co man do pelo
Envi a do Ga me i ro foi co nhe ci da no Rio de Ja ne i ro – onde, sem dú vi da,
era es pe ra da – le van tou-se con tra mim gran de cla mor, como se não vol tar
eu fos se re sul ta do de meu pró prio ato. Pôs-se a im pren sa em mo vi men to, e
fez-se todo es for ço para me de sa cre di tar aos olhos do povo bra si le i ro, a
quem a ver da de do caso era cu i da do sa men te sub tra í da; ter mi nan do
tudo, even tu al men te, por uma far sa de pro ces so em mi nha au sên cia, de -
po is de te rem-me im pos si bi li ta do de me de fen der. Nes te pro ces so fui
acu sa do de con tu má cia – es tig ma ti za do por de ser tor, ain da que, como
se aca ba de ver, for mal men te de mi ti do pelo Go ver no, con fir man do a
mi nha de mis são dada pelo Envi a do na Ingla ter ra – e não só isto, mas
fui de cla ra do pe las cri a tu ras da ad mi nis tra ção na Assem bléia Na ci o nal,
me re ce dor de cas ti go como de ser tor! Tal foi a mi nha re com pen sa por
ha ver pri me i ro con so li da do e de po is pre ser va do o Impé rio do Bra sil.

Não so nhan do ja ma is que a ad mi nis tra ção pu des se ti rar as sim 
van ta gem do ato de seu Envi a do – em 10 de fe ve re i ro, 1826, sa quei le tra 
so bre o Go ver no do Bra sil pelo res to do meu sol do até o tem po da
mi nha de mis são por Ita ba i a na. Re cu sou-se pa gar e foi pro tes ta da a
le tra, as sim como ou tra sa ca da pos te ri or men te.

Esta con du ta cla ra men te in di ca va as ten ções da Admi nis tra -
ção de nada me pa gar, ago ra que me ti nham de mi ti do do ser vi ço. O ter
vol ta do en tão para pros se guir mi nhas re cla ma ções com ju ízes tais, hou -
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ve ra sido um ato de to li ce, se não de in sâ nia; sen do a mi nha só al ter na ti -
va di ri gir me mo ri a is ao Impe ra dor, o que fiz por mu i tos anos su ces si vos 
sem efe i to al gum – de pen den do in fe liz men te a exe cu ção da von ta de
Impe ri al da de ci são de seus mi nis tros, os qua is, pou co mais de cin co
anos de po is, par te for ça ram, e par te des gos ta ram Sua Ma jes ta de a pon to 
de fazê-lo ab di car em fa vor de seu fi lho in fan te, D. Pe dro de Alcân ta ra,
atu al Impe ra dor do Bra sil; co me ten do a tu to ria da sua fa mí lia a José Bo -
ni fá cio de Andra da, que, como eu ti nha sido for ça do ao des ter ro pelo
ódio dos mes mos ho mens que tão acer ba men te me ha vi am per se gui do,
mas que re ce be ra li cen ça de vol tar ao Bra sil, don de nun ca de ve ra ter
sido des ter ra do.

Por mais de vin te anos de con tínuo man dei re que ri men tos
aos Go ver nos bra si le i ros, mas debal de. Fi nal men te a ad mi nis tra ção que
tão acre men te ha via exer ci do seu ódio con tra mim pas sou, e tor nou-se
evi den te a Sua pre sen te Ma jes ta de Impe ri al, e ao povo bra si le i ro que eu
ti nha sido tra ta do mui ver go nho sa men te. Qu a se ao mes mo tem po che -
ga ra eu fe liz men te a con ven cer o go ver no bri tâ ni co de que o vi tu pé rio
por tan tos anos amon to a do so bre mim era des me re ci do; e Lor de Cla -
ren don to mou efi caz men te a pe i to a mi nha ca u sa, as sim como o ho no -
rá vel Mr. Scar lett, mi nis tro bri tâ ni co no Rio de Ja ne i ro; dan do-se es tes
ex ce len tes per so na gens o tra ba lho de in ves ti gar a ma té ria, fa vor que eu
ti nha em vão so li ci ta do de cada um de seus pre de ces so res; ain da que, se
an tes se me ti ves se fe i to essa gra ça, hou ve ra isso tido o efe i to de ex pli -
car a mi nha con du ta no Bra sil tão sa tis fa to ri a men te como es pe ro este
vo lu me a te nha ex pli ca do ao le i tor.

O re sul ta do dis to foi no me ar o go ver no bra si le i ro uma co -
mis são, para in da gar o caso da es qua dra em ge ral. Eis aqui um ex tra to
do seu re la tó rio, na par te que a mim toca: – 

(Re tra du ção)
LORDE COCHRANE

O pri me i ro em ca te go ria e tí tu lo é se gu ra men te Lor de Coch ra ne, con de de
Dun do nald, e mar quês do Ma ra nhão, pri me i ro al mi ran te e co man dan te-em-che fe da
ar ma da na ci o nal du ran te a guer ra da in de pen dên cia. 

A fama dos ser vi ços pres ta dos por Lor de Coch ra ne no Chi le, como co -
man dan te-em-che fe da es quer da da que la re pú bli ca, in du ziu o go ver no im pe ri al a con -
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vi dá-lo a ace i tar co man do se me lhan te no Bra sil, en quan to du ras se a guer ra da in de -
pen dên cia, com pro mes sa das mes mas van ta gens que ele ali go za va. Ace i tan do o con -
vi te, foi no me a do, pelo de cre to de 21 de mar ço, de 1823, com o sol do de 11,520 $ 
réis, sen do o mes mo que ti nha no Chi le, con fe rin do-lhe, por co mu ni ca ção da mes ma
data, o co man do da es qua dra que se es ta va equi pan do no por to des ta ci da de; e por de -
cre to de 23 de fe ve re i ro, de 1824, o co man do-em-che fe das for ças na va is do Impé rio
du ran te a guer ra da in de pen dên cia.

Foi de po is de cre ta do em 27 de ju nho, 1824, que ele go za ria o dito sol do
por in te i ro en quan to con ti nu as se no ser vi ço do Impé rio; e em caso que não de se jas se con ti -
nu ar nele de po is da guer ra da in de pen dên cia, me ta de do dito sol do como pen são, a qual 
em caso de seu fa le ci men to, re ver te ria a Lady Coch ra ne. Fi nal men te, por uma por ta ria
de 20 de de zem bro de 1825, de cre tou-se que to dos os seus pri vi lé gi os e di re i tos fos -
sem sus pen di dos, e foi de mi ti do por de cre to de 10 de abril, de 1827. 

Pede a jus ti ça que re co nhe ça mos (diz a Co mis são) que os ser vi ços de Lor -
de Coch ra ne no co man do da es qua dra, pu se ram fim à guer ra mais de pres sa do que se
es pe ra va; po rém, se fo ram gran des os seus ser vi ços, é im pos sí vel des co nhe cer que atos 
in qua li fi cá ve is e ar bi trá ri os do mais ou sa do atre vi men to fo ram co me ti dos por ele e
pe las em bar ca ções de ba i xo do seu co man do, ca u san do ao Te sou ro na ci o nal per das
enor mes, par ti cu lar men te pe las gra ves in de ni za ções de um nú me ro in fi ni to de más
pre sas, que foi obri ga do a sa tis fa zer; e pede a ver da de o de cla rar mos, que se as re cla -
ma ções pre ten di das fo ram sus pen sas, a cul pa foi sua in te i ra men te, por ter de so be de ci do
às re pe ti das or dens do Go ver no Impe ri al que lhe man da vam vol tas se a esta cor te a dar 
con ta da sua co mis são, agra va do isso pelo cri me de se ter au sen ta do do Impé rio para
Ingla ter ra com a fra ga ta Pi ran ga, e ali ter per ma ne ci do com a dita fra ga ta, não obs tan te

as re i te ra das or dens do go ver no Impe ri al, por mais de dois anos, pre ten den do que não 
ti nha re ce bi do as di tas or dens, as qua is afi nal se man dou lhe fos sem co mu ni ca das pelo
mi nis tro bra si le i ro re si den te em Lon dres.

Tudo isso é am pla men te pro va do por di ver sos do cu men tos ofi ci a is, al guns 
dos qua is são do pró prio re cla man te, jus ti fi can do isso a sus pen são dos pa ga men tos 
re cla ma dos, não me nos que o cri me de sua obs ti na da de so be diên cia; e, mais ain da, na
ver da de, pela in dis pen sá vel obri ga ção que ti nha de dar con tas das quan ti as que re ce be ra
em ra zão das pre sas para dis tri bu ir à es qua dra de ba i xo do seu co man do, obri ga ção que 
ele mes mo re co nhe ceu em sua car ta de 5 de no vem bro, 1825, onde diz, “man da rei ao
go ver no im pe ri al con ta do di nhe i ro re ce bi do de S. M. Impe ri al para dis tri bu ir à ma ri -
nha gem, as sim como ou tras  so mas à con ta dos to ma do res”. 
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Ten do este es bo ço re la ti vo aos ser vi ços e ex ces sos de Lor de Coch ra ne,
pro ce de ago ra a Co mis são  a dis cu tir as suas re cla ma ções.

Pri me i ro – Seu sol do anu al é 11.520$ réis, que foi de vi do do 1º de agos to 
a 10 de no vem bro de 1825, quan do de i xou o ser vi ço do Impé rio. Fun da o re cla man te
o seu pe di do no de cre to de 21 de mar ço, 1823, adi ta do e con fir ma do em 27 de ju lho,
1824. Diz o se gun do de cre to, – “Hei por bem, ou vi do o meu Con se lho de Esta do, de -
ter mi nar que o dito Mar quês do Ma ra nhão re ce ba, en quan to es ti ver no ser vi ço do
Impé rio, o sol do da sua pa ten te (11.520$ réis), e em caso de não que rer con ti nu ar nele
de po is de ter mi na da a pre sen te guer ra, me ta de do dito sol do, como pen são, fa zen -
do-se esta ex ten si va por sua mor te a Lady Coch ra ne.” Sen do tão po si ti va a dita de ter -
mi na ção que à vis ta dela a Co mis são de cla ra, não po der exi mi-se de con fir mar o di re i to do re -
cla man te ao pron to pa ga men to de pen são que lhe é de vi da.

Nes te re la tó rio há mu i tas ine xa ti dões. Diz-se que quan do eu
es ta va no Chi le ace i tei “o co man do bra si le i ro du ran te a guer ra da Inde -
pen dên cia” so men te. – Vi es se ocu par igual co man do no Bra sil em quan to du ras -
se a guer ra da Inde pen dên cia. Isto é con trá rio ao fato, como se verá no pri -
me i ro ca pi tu lo des te vo lu me, onde se apre sen tam, tan to o con vi te para
ace i tar o co man do, como a mi nha ace i ta ção con di ci o nal do mes mo.
Re pe tin do as for ma is pa la vras do con vi te, “Aban don nez-vous, Mi lord à la
re con na is san ce Bré si li en ne – à la  mu ni fi cen ce du Prin ce – à la pro i bi té sans ta che de 
l’actuel Gou ver ne ment – on vous fera jus ti ce”, &c. &c. Nem foi “mu ni fi cên cia
de prín ci pe” – nem “pro bi da de mi nis te ri al” – nem “co mum jus ti ça”, o
de mi tir-me do ser vi ço sem os emo lu men tos da mi nha pro fis são es ti pu -
la dos, ou mes mo os atra sa dos do meu sol do, isto no mo men to em que
aca ba va de es ta be le cer-se a tran qüi li da de como con se qüên cia de meus
es for ços, e nis to con cor dou a de ci são da Co mis são; ain da que de ve ra ter 
acres cen ta do, como era bem sa bi do, que o meu co man do, no Chi le,
ti nha sido sem li mi ta ção de tem po, e por tan to o meu co man do bra si le i ro,
como se ex pri me nas pa ten tes impe ri a is, não foi ace i to de ba i xo de
ou tras con di ções. A opi nião aci ma, ex pri mi da pela Co mis são, só po dia
ser dada para jus ti fi car o de cre to es pú rio de Bar bo sa, em vir tu de do
qual, ain da que tor na do ír ri to por S. M. Impe ri al, Ga me i ro me de mi ti ra,
li mi tan do aque le de cre to – sob o pre tex to hi pó cri ta de me fa zer fa vor –
os meus ser vi ços à guer ra, de po is que esta fora ter mi na da por meus es for ços;
sen do o fim dis to des fa zer-se de mim, e fu gir as sim a con de nar as pre sas
to ma das pela es qua dra. Con tu do, as pro mes sas a mim fe i tas no Chi le,
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fo ram mui hon ra da men te ad mi ti das por S. M. Impe ri al e pelo seu Pri -
me i ro Mi nis té rio – e fo ram de mais a mais duas ve zes con fir ma das por
pa ten te im pe ri al, re fe ren da da pe los mi nis tros, e re gis tra da nos Arqui vos
Na ci o na is. Estas pa ten tes nun ca fo ram tor na das ír ri tas por ato al gum meu, e
ape sar dis so es tão ain da até hoje por cum prir suas so le nes es ti pu la ções. 

A Co mis são que i xa-se de que se fez so frer ao Te sou ro “per -
das enor mes pe las in de ni za ções de um in fi ni to núme ro de más pre sas,
que foi obri ga do a sa tis fa zer”. Nego que hou ve uma só má pre sa, sen do
to das sem ex ce ção to ma das vi o lan do o blo que io, ou ten do re gis tros, tri -
pu la ções, e do nos por tu gue ses. Mas ain da que mas ti ves sem sido – a es -
ti pu la ção de Sua Ma jes ta de, por sua pró pria le tra (veja pá gi nas 124-5),
dis pu nha que se ri am pa gas pelo es ta do. O fato era, como nes tas pági nas 
fica pro va do fora de con tra di ção, que fo ram res ti tu í das pe los mem bros
por tu gue ses do Tri bu nal de Pre sas a seus pró pri os ami gos e pa ren tes –
cons ti tu in do isto só a ile ga li da de das pre sas. Algu mas – como no caso
da car ga do Pom bi nho – fo ram en tre gues a pes so as que não ti nham som -
bra de di re i to a elas. A es qua dra nun ca re ce beu um xe lim à con ta de las.

De cla ra, tam bém a Co mis são que eu fui de mi ti do do ser vi ço
em 10 de abril, 1827; ten do eu a car ta de Ga me i ro, de mi tin do-me, em
30 de de zem bro, no mes mo ano! Esta re no va da de mis são não era mais
que re pe ti ção das pri me i ras de mis sões in jus ti fi cá ve is, nada acres cen tan do
à for ça de las, e nada ti ran do à sua in jus ti ça.

A im pu ta ção do “cri me de de so be diên cia  obs ti na da” há sido
tão ple na men te re fu ta da nes te vo lu me, que é des ne ces sá rio dar uma
pa la vra mais de ex pli ca ção.

Fi nal men te, de ci diu a Co mis são que o “ato impe ri al de 27 de
ju lho, 1824, é tão po si ti vo que, à vis ta dele a mes ma Co mis são de cla ra não po -
der se não con fir mar o di re i to do re cla man te ao pron to pa ga men to da pen são que lhe é 
de vi da”. Po rém se os mem bros da Co mis são ti ves sem exa mi na do mais
es tre i ta men te este ato de Sua Ma jes ta de, jun ta men te com a car ta ex pla -
na tó ria de Bar bo sa, que o acom pa nha va, te ri am vis to que o de cre to de
27 de julho de 1824, não só era adi ti vo às pa ten tes impe ri a is, mas ad mi -
tia ser con fir ma tó rio de las, por Bar bo sa mes mo, não obs tan te seu es pú rio
de cre to, in va li da do por S. M. Impe ri al, pro ce den do-se po rém de po is in -
jus ti fi ca vel men te  con for me a ele. (Ve jam-se  as pági nas 148-149). 
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Se al gum di re i to eu te nho a cla mar qual quer co i sa pe los nu me ro -
sos e im por tan tes ser vi ços que ao Bra sil pres tei, é fun da do nas pa ten tes ori gi -
na is que me fo ram con ce di das por Sua Ma jes ta de Impe ri al, sem li mi ta ção
quan to a tem po, o qual so le ne men te de cla ro não foi mes mo men ci o na do – 
e mu i to me nos es ti pu la do – como as mes mas pa ten tes pro vam. O de cre to
con ce den do-me meio sol do como pen são, “em caso de eu não que rer con ti -
nu ar no ser vi ço, nada  tem co mi go. Eu nun ca de i xei o ser vi ço, mas – como 
foi ad mi ti do por Ga me i ro mes mo, em suas ne go ci a ções  com o Te nen te
Shep herd – fui mu i to in jus ti fi ca da men te, e por fal si da de vo lun tá ria, lan ça do
fora dele, a fim de ab sol ver a ad mi nis tra ção dos di re i tos que eu ti nha so bre
cen to e qua ren ta na vi os, e uma vas ta soma de va li o sa fa zen da to ma da em
guer ra le gi ti ma, por ex pres sa de ter mi na ção de Sua Ma jes ta de. 

E por que se me não dá tam bém com pen sa ção por meus ser vi -
ços ex tra-ofi ci a is em aba ter a re vo lu ção nas pro vín ci as do Nor te, ato – ou 
sé rie de atos – na mi nha es ti ma ção de mu i to ma i or im por tân cia e di fi cul -
da de do que a ex pul são da es qua dra e exér ci to por tu gue ses? To dos os his -
to ri a do res do Bra sil têm fa la do em alto elo gio da mi nha exe cu ção des ta
qua se im pra ti cá vel ta re fa – mas em com bi na ção com a men ti ra in fa me,
de ri va da do Go ver no, que, para meu pró prio be ne fí cio pes so al, eu rou ba ra
o Te sou ro no Ma ra nhão em 106,000 du ros; ain da que no ca pi tu lo fi nal eu
hei de im pri mir por ex ten so o re ci bo de cada ofi ci al de ba i xo do meu co man do pelo seu
qui nhão do di nhe i ro tor na do pela Jun ta, achan do-se ago ra em meu po der os
re ci bos ori gi na is, para ins pe ção do Go ver no bra si le i ro, ou de qual quer
co mis são ou pes so as que pos sam es co lher ou no me ar para o efe i to. Nada 
va li am es tes ser vi ços, pre ci sa men te quan do me ta de do Impé rio se ti nha
de cla ra do re pu bli ca no? Era a mi nha re cu sa de ace i tar do par ti do re vo lu ci o -
ná rio em Per nam bu co uma pe i ta de 400,000 du ros, o ato de um ho mem
que de po is ha via de por tar-se como fal sa men te se im pu tou? O Go ver no
bra si le i ro não pode re cu sar-se a ins pe ci o nar ou au to ri zar a ins pe ção dos
ori gi na is dos do cu men tos con ti dos nes ta nar ra ti va, e se nis to con sen tir,
não tem o sus to de que a hon ra na ci o nal de i xe de ain da fa zer-me jus ti ça.

Não é jus ti ça ter-me so men te jul ga do a pen são aci ma dita –
mes mo se ad mi tís se mos o que  os mem bros da Co mis são as su mem que
eu de i xei o ser vi ço de meu pró prio acor do – por que aque la quan tia é me -
nos de me ta de do ju ros sim ples da soma de que pelo es pa ço de trin ta anos eu 
fora – como eles pró pri os ad mi tem – pri va do in jus ta men te. Isto po de rá
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ser modo ba ra to de sa tis fa zer en car gos, mas não é con sis ten te com a
hon ra de uma na ção o de mo rar as sim suas obri ga ções pe cu niá ri as, e
pa gar en tão o ca pi tal com me nos de me ta de do juro! Estou se gu ro que ao da rem 
aque la sen ten ça – que ad mi tem ser ine vi tá vel – os mem bros da Co mis -
são inad ver ti da men te per de ram de vis ta esta ób via ver da de.

Per mi ta-se-me re fe rir o Go ver no bra si le i ro às opi niões ofi ci al -
men te re gis tra das de hon ra dos in di ví du os na Co mis são, ou Se ções ao
co men ta rem so bre esta mu i to ina de qua da re com pen sa que me ia ser
dada de po is do lap so de trin ta anos de vi tu pé rio des me re ci do, que hou -
ve ra pre ci pi ta do em pre ma tu ra cova qual quer ho mem a quem a cons -
ciên cia de re ti tu de  não alen tas se. 

O SENHOR ALVES BRANCO E HOLANDA de cla rou que “em co me -
mo ra ção dos be ne fí ci os que o Bra sil re ce be ra de Lor de Coch ra ne, não se po dia con -
clu ir se não que de via ser pago da soma to tal que  re cla ma va, para o que a ‘Assem bléia Ge ral’
de via pe dir um cré di to”.

O SENHOR HOLANDA CAVALCANTE, to man do em con si de ra ção o re -
que ri men to de Lor de Coch ra ne “era in te i ra men te da opi nião ex pri mi da pelo Se nhor Alves
Bran co – que Sua Exª as sim como ou tros, de vi am re ce ber por in te i ro a quan tia re cla ma da”.

O VISCONDE DE OLINDA no Con se lho de Esta do deu como seu
pa re cer, que “Lor de Coch ra ne seja pago das vá ri as quan ti as que re quer”. Re pe ti mos
sua opi nião que só esse pro ce der era con sis ten te com a dig ni da de do Go ver no, e com
os ser vi ços do Almi ran te. Ele ‘Vis con de de Olin da’ bem se lem bra va dos gran des ser -
vi ços de Lor de Coch ra ne, e es tes não de vi am ser de pre ci a dos por mes qui nhas am bi -
ções im pu ta das. Pa re cia-lhe pou co con for me à dig ni da de no Bra sil, en trar a tal dis tân -
cia de tem po, em ques tões de di nhe i ro com uma pres são  a quem tan to se de via”. 

O VISCONDE DE PARANÁ “era de opi nião que ne nhu ma res pon sa bi li da de 
pe las pre sas re ca ía nos ofi ci a is que as ti nham fe i to, pro ce den do eles de ba i xo das or dens do Go ver no
que to mou essa res pon sa bi li da de so bre si. Que este era o pon to de vis ta em que a jus ti ça
pe dia só olhas se a ma té ria, e que mes mo o li vra men to de mu i tas pre sas se po dia atri -
bu ir a mu dan ça  de po lí ti ca mi nis te ri al”. 

O SENHOR ARAÚJO VIANA. “Não há pre ci são de con ti nu ar sus pen -
den do o sol do de Lor de Coch ra ne. Ele de via ser pago em re mu ne ra ção de ser vi ços 
im por tan tes, cu jos be ne fí ci os por ne nhum pro ce di men to sub se qüen te de Sua Exª
fo ram mi no ra dos.”

“Era a opi nião do Con se lho que a pen são de Lor de Coch ra ne de via ser
paga, não obs tan te qual quer ques tão quan to à li mi ta ção de pre sas ou qua is quer de fe i -
tos nas con tas das mes mas.” – Cor re io Mer can til, de 29 de agos to, 1854.
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 E con tu do, não obs tan te es tas ex pres sões de opi nião, de ci -
diu-se pa gar-me me nos de me ta de do juro des sa mes ma li mi ta da soma
que se ad mi tiu ser-me de vi da.

Os mem bros da Co mis são, con fes sam no Re la tó rio pre ce den -
te que a mi nha pron ta ane xa ção das pro vín cias por tu gue sas foi ines pe ra da, e só
isto os de via fa zer re fle tir an tes de me de sig na rem o pa ga men to de me -
nos que me ta de do in te res se do meu pró prio di nhe i ro, de mo ra do por 30 
anos – re ten do o Go ver no do Bra sil o prin ci pal – sen do a soma re ce bi -
da, em re a li da de, o su fi ci en te para li qui dar os en car gos que eu ti nha por
necessidade in cor ri do du ran te os trin ta anos de des cu i do em sa tis fa zer
mi nhas re cla ma ções – ad mi ti das ago ra como in dis pu tá ve is. A ad mis são
de las en vol ve o fato de que a “ines pe ra da” ex pul são da fro ta e exér ci to
por tu gue ses for rou ao Bra sil mi lhões de du ros em ex pe di ções mi li ta res na va is
con tra uma potên cia eu ro péia or ga ni za da, que só re que ria tem po para
com ple ta men te de sa fi ar qua is quer es for ços que o Bra sil mes mo se
achas se em con di ção de fa zer. Era, efe ti va men te, ques tão de ane xa ção
“pron ta”, ou ne nhu ma, e foi tal con si de ra ção que me im pe liu às me di das
ex tra or di ná ri as ado ta das para in ti mi dar o ini mi go, na au sên cia de me i os
para ex pul sá-lo à for ça. Porém, será ge ne ro so re com pen sar ser vi ço de
tal ad mi ti da im por tân cia, com dar-me me nos que a me ta de do juro de
uma soma – re co nhe ci da como di re i to  que não po dia por mais tem po
ne gar-se? 

Não é in ge ne ro so ex clu ir-me do meu qui nhão do va lor de
pre sas to ma das na pri me i ra ex pe di ção, ape sar de achar-se uma jun ta de
pre sas nes te mo men to em ses são no Rio de Ja ne i ro para con si de rar as
re cla ma ções de ofi ci a is e gen te, nove-dé ci mos dos qua is mor re ram já?
Não é in ge ne ro so ter-me em pre ga do no ser vi ço ex tra pro fis si o nal de
aba ter a re vo lu ção e a anar quia nas pro vín ci as do Nor te, e quan do a
mis são se achou fe liz men te cum pri da, ter-me de mi ti do do ser vi ço impe -
ri al sem a me nor ex pres são de re co nhe ci men to ou a mais leve re com -
pen sa? 

Mas, por não fa lar de ge ne ro si da de – é pru den te as sim obrar? 
“O que for mo ral men te in jus to não pode ser po li ti ca men te acer ta do” –
diz Bur ke. O Bra sil es pe ra, sem dú vi da, que ou tras na ções guar dem com 
ele fé, e não é pru den te da sua par te dar pre ce den te de fal tar à fé na ci o -
nal. O Ama zo nas é rica pre sa, e pode vir um dia a ser con tes ta do. Que
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res pos ta te ria a dar o Bra sil a uma po tên cia que pu des se ten tar apo de -
rar-se dele, ar güin do que o mes mo Bra sil ti nha que bran ta do fé com os
que lhe de ram tí tu lo a este rio, o mais mag ní fi co na face da Ter ra, e que por tan to
se es cu sa tam bém guar dar fé para com ele Bra sil? Ha via de atra pa lhar
di plo má ti cos o res pon der a tal per gun ta.

Do que se tem adu zi do nes te vo lu me, deve fi car sen do cla ro a 
to dos os que o te nham lido com aten ção or di ná ria, que o Bra sil está
obri ga do ain da hoje em hon ra a cum prir as es ti pu la ções ori gi na is so le -
ne men te pac tu a das co mi go, e duas ve zes ga ran ti das pela as si na tu ra do
Impe ra dor, com to das as ra ti fi ca ções e for ma li da des usu a is nos pa í ses
ci vi li za dos. Isto re cla mo eu in di vi du al men te; e de mais – con jun ta men te com a
es qua dra – o meu qui nhão do va lor de pre sas con ce di do aos to ma do res
por de cre to im pe ri al, sem cujo in cen ti vo de cos tu me nem eu, nem qual -
quer ou tro ofi ci al, ou ho mem do mar es tran ge i ro, era pro vá vel en trar no 
ser vi ço. A mi nha re cla ma ção in di vi du al, isto é, o sol do es ti pu la do nas pa -
ten tes im pe ri a is, foi ajus ta do sem li mi ta ção quan to a tem po, como é cla -
ro da ex pres são que eu o re ce be ria em bar ca do ou não em bar ca do, “tan to 
em ter ra como no mar”, quer di zer, “ou es tan do em pre ga do em ati vi da de
ou não” – ou “em guer ra ou em paz”. Não co me ti ato al gum por onde
se anu las se este di re i to, mas fui fra u du len ta men te lan ça do fora do ser vi ço
im pe ri al, como o ca mi nho mais cur to para des fa zer-se de  mim e de
mi nhas pre ten sões ao mes mo tem po. Não são isto as ser ções mi nha,
mais são as úni cas de du ções pos sí ve is de do cu men tos que têm um sen ti do, e
esse in con tes tá vel.

Re cla mo, além dis so, as ter ras con ce di das por S. M. Impe ri al,
com o do bre fim de con fe rir um si nal de apro va ção na ci o nal a meus
ser vi ços, e de man ter as al tas dig ni da des a que – com ple na con cor rên -
cia do povo e le gis la tu ra bra si le i ros – fui ele va do em re com pen sa da que -
les ser vi ços, cuja im por tân cia e mag ni tu de eram re co nhe ci dos por to -
dos. O te rem-se-me re cu sa do es sas ter ras, de po is dos mo ti vos da dos
por S. M. Impe ri al para mas con fe rir, foi um erro na ci o nal que o Bra sil
não de ve ra ter co me ti do, e que o mes mo Bra sil  ain da ago ra de via ter
cu i da do de emen dar; por quan to, com apro var as dig ni da des con fe ri das,
e ne gar os me i os de sus ten tá-las, veio a de cla rar se rem suas mais ele va -
das hon ras sem va lor, tí tu los ocos, de leve es ti ma para quem os dá, e ne -
nhu ma va lia  para quem os re ce be. Se es sas ter ras algo hou ves sem cus ta -
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do à na ção bra si le i ra, po der-se-ia ale gar para não con ce dê-las uma mi se -
rá vel eco no mia; mas até fal ta esta des cul pa. Qu al quer do a ção ter ri to ri al
que se me fi zes se po dia ser ape nas uma  fra ção im per cep tí vel dos vas tos 
ter ri tó ri os, que – jun ta men te com um ren di men to anu al de mu i tos
mi lhões de du ros – meus pró pri os es for ços, sem dis pên dio para o Impé rio,
ti nham acres cen ta do a seus do mí ni os “ines pe ra da men te”, como a co mis são 
no me a da para in ves ti gar mi nha re cla ma ção se creu obri ga da de ad mi tir.
Se o Bra sil pre sa a sua hon ra na ci o nal, não deve de i xar que sub sis ta
so bre a mes ma aque la nó doa.

Pelo que res pe i ta à soma que me é de vi da no Chi le, e pela
qual, em caso de não ser paga, tan to S. M. Impe ri al D. Pe dro I como o
seu Mi nis tro José Bo ni fá cio de Andra da fi ze ram res pon sá vel a na ção
bra si le i ra, a dis cus são na Assem bléia Na ci o nal tes te mu nha a va li da de
da re cla ma ção, que por tan to fica de pen den do da ge ne ro si da de não
me nos que da boa fé do Bra sil, por cu jos in te res ses, de acor do com as
mais li son je i ras pro mes sas, fui in du zi do a de i xar o Chi le. Até hoje, o
mes mo Chi le não há cum pri do as suas obri ga ções para co mi go; a mi -
se rá vel fi an ça de £. 6,000 que – por al gum pro ces so que ago ra me não
me te rei a in da gar – ele fi xou como am pla re mu ne ra ção ao ho mem que 
con so li dou as suas li ber da des  e as do Peru, sus ten tan do-lhe a ma ri nha 
à sua pró pria cus ta du ran te a ope ra ção – não fa zia par te do que eu ti -
nha di re i to re co nhe ci do a re cla mar pela to ma da de Val dí via  e ou tros
pre ce den tes ser vi ços, em que não há dis pu ta. O pa ga men to des ta
quan tia (67,000 du ros) o mais cedo pos sí vel foi pro me ti do pelo Di re -
tor Su pre mo da Re pú bli ca – mas até hoje a pro mes sa nun ca foi cum -
pri da pe los go ver nos su ces si vos do Chi le. Qu an to a esta re cla ma ção,
fun da da nas con ces sões de S. M. Impe ri al que Deus haja e do seu mi -
nis tro, con ten to-me, como aci ma dis se, de de i xar a cou sa à ge ne ro si da de 
da na ção bra si le i ra. As ou tras, e mais im por tan tes re cla ma ções, re que i ro-as
como di re i to que nun ca foi anu la do, e que um es tri to sen ti men to de
hon ra na ci o nal não de ve ria por mais tem po eva dir. Se fos se eva di do, a
his tó ria do cu men ta da de todo o ne gó cio ei-la aí à vis ta do mun do –
seja ele o juiz. Não temo a sen ten ça.

Nar ra ti va de ser vi ços 251



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo XIV

PROCLAMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS OFICIAIS E MARINHAGEM –
EXTRATOS DO LIVRO DIÁRIO EM PROVA DO MESMO PAGAMENTO – A
QUANTIA ENTREGUE À ESQUADRA DESEMBOLSADA – NEGAÇÃO DISSO
PELO GOVERNO DO BRASIL – APESAR DE SE FAZER SERVIR COMO
SALÁRIO ADIANTADO – CONTA COMPLETA DA SOMA RECEBIDA NO
MARANHÃO – PELOS RECIBOS DOS OFICIAIS – RECIBOS DOS OFICIAIS –
EXTRATOS DO LIVRO DIÁRIO EM ULTERIOR CONFIRMAÇÃO – ATÉ À
MINHA CHEGADA A INGLATERRA – TODAS NOSSAS PRESAS
MONOPOLIZADAS PELO BRASIL – A CONDUTA DO GOVERNO DO BRASIL 
INJUSTIFICÁVEL.

TODA a dis pu ta sus ci ta da pela Admi nis tra ção bra si le i ra como
pre tex to para eva dir as mi nhas re cla ma ções, há sido – como o le i tor
ago ra sabe – acer ca da soma de 200,000 du ros, que se de ram ti ran do-os dos 
pro du tos de nos sas pró pri as pre sas, o que nada cus tou ao Go ver no; mas que se fi -
ze ram ser vir como subs ti tu to pelo adi an to usu al de sa lá ri os! Tam bém so bre uns 
40,000 du ros que Sua Ma jes ta de or de nou que se des sem pela fra ga ta
Impe ra triz, que o ca pi tão Gren fell to mou no Pará – mas que nun ca fo ram
pa gos, e de que por tan to nun ca dei con ta. Fi nal men te a res pe i to de
106,000 du ros em bol sa dos pe las au to ri da des do Ma ra nhão, como



com pro mis so de qua tro ve zes essa quan tia en tre ga da ge ne ro sa men te
pela es qua dra para as ne ces si da des da pro vín cia, em 1823 – sob pro -
mes sa de ser tor na da. Qu an to a to das as quan ti as, ale ga-se que Eu nun ca
dera con tas do seu gas to, e por tan to se me car re gam em dí vi da, como se não ti ves -
sem des pen di do.

So bre o de sem bol so da pri me i ra par ce la de 200,000 du ros, já
se dis se o bas tan te para sa tis fa zer toda pes soa ra zoá vel. As con tas apre -
sen ta das a pá gi nas 163-5, mos tram que os 200,000 du ros pos tos a bor do 
no Rio de Ja ne i ro, fi ca va em mão um ba lan ço de 39,538 du ros. Di rei
ago ra o que foi fe i to des ta soma. E pri me i ro adu zi rei a se guin te pro cla -
ma ção: 

O Mar quês do Ma ra nhão, Pri me i ro Almi ran te, &c. Faço sa ber:
Que achan do-se aqui em pre ga dos mu i tos ofi ci a is e ma ri nha gem que não

es ti ve ram pre sen tes, o ano pas sa do, à ca pi tu la ção das au to ri da des ini mi gas, e à apre en -
são dos fun dos  e pro pri e da de por tu gue sa no Ma ra nhão;

E sen do do in te res se de S. M. Impe ri al, que to dos os ofi ci a is e ma ri nha -
gem que ago ra têm con tri bu í do à res ta u ra ção da tran qüi li da de, boa or dem e obe diên -
cia a S. M. Impe ri al re ce bam ani ma ção e prê mio;

Por esta de ter mi no que se jam dis tri bu í dos três me ses de pa ga men to adi ci o nal, 
sem de du ção, como gra ti fi ca ção aos di tos ofi ci a is e ma ri nha gem.

Dada sob mi nha as si na tu ra,
                      hoje 8 de fe ve re i ro, 1825.

                                      COCHRANE E MARANHÃO.

Eu não ti nha, ver da de seja, au to ri za ção para fa zer este pa ga -
men to ex tra or di ná rio, mas ao mes mo tem po, ti nha a de S. M. Impe ri al
para de di car os 200,000 du ros ao bom ser vi ço da ca u sa – de i xan do cla ra -
men te as sim o de sem bol so à mi nha dis cri ção; e esta me pa re ceu a mim
ser pro pri a men te exer ci ta da em re com pen sar os que ti nham es ta do
fa zen do ser vi ço do bra do a bor do e em ter ra, na ár dua ta re fa de aba ter e
com pri mir a re vol ta e a anar quia. Por este prin cí pio, ti nha eu pre vi a men te
do bra do a paga a al guns dos ofi ci a is, sem cu jas in ces san tes di li gên ci as, eu
não pu de ra ter efe tu a do a tran qüi li za ção da pro vín cia. É ver da de que o
prin cí pio por mim ado ta do era opos to ao se gui do pela Admi nis tra ção,
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que era de não re co nhe cer nem re com pen sar es tes ser vi ços ex tra or di ná -
ri os; mas pro ce di men to se me lhan te nem se acor da va com o meu ju í zo
nem com a mi nha dis cri ção. As quan ti as pa gas, como aci ma dito, fo ram
as sen ta das pela ma ne i ra usu al no li vro dos pa ga men tos, re co nhe ci do pela
as si na tu ra dos re ci pi en tes – ates ta do pe los ofi ci a is – e, como se re fe riu,
de vi da men te re me ti do ao Go ver no impe ri al.

Da rei ago ra al guns ex tra tos do li vro diá rio já ci ta do em re fe -
rên cia a es tes e ou tros pro ce di men tos: –

Ja ne i ro 5, 1825. Sua Exª de i xou em casa de Hes keth os seus dous úl ti mos
me ses de sol do, re ce bi dos este mês, e tam bém dous me ses de sol do pelo ca pi tão Cros -
bie. De ram-se a ou tros ofi ci a is e ma ri nha gem dous me ses de pa ga men to.

6. Empre ga do em re par tir o di nhe i ro em pa pel na ca i xa pe que na de fer ro.
Achou-se con ter so men te 16,000 du ros.  (Era tudo o que res ta va dos 200,000 du ros re ce bi -
dos no Rio de Ja ne i ro.)

8. Ten do se pago aos ofi ci a is, a gen te re ce beu hoje dous me ses de pa ga men to.

9. Le vou o Almi ran te a casa de Hes keth três ta le i gas de du ros. (Cada uma
con ten do 1000 du ros, res to do di nhe i ro que eu trou xe ra do Chi le, e que por tan to nada 
ti nha com o go ver no do Bra sil.)  

Fe ve re i ro 10. Fez-se o ter ce i ro pa ga men to do di nhe i ro de pre sas a Clew ley,
Cla re e Jan nary.

11. Pa gou-se di nhe i ro de pre sas a March e Car ter.

26. Pa gou-se ao Te nen te Shep herd 1,500 du ros.

28. Pa gou-se ao co mis sá rio, es cri vão e pi lo to.     

Mar ço 1. Pa gou-se ao ci rur gião por tu guês.
3. Pa gou-se a con ta de Co ming, por man ti men tos para os na vi os.

Os pa ga men tos aci ma, com ou tros de sem bol sa dos em ob ser -
vân cia da mi nha pro cla ma ção, fo ram to dos fe i tos pelo ba lan ço dos
200,000 du ros atrás men ci o na dos, e 40,000 du ros que ha vi am es ta do em
meu po der des de a to ma da do Ma ra nhão; sen do esta úl ti ma soma a que
eu re cu sa va en tre gar ao Tri bu nal de Pre sas no Rio de Ja ne i ro, sa ben do
bem que se ria tor na da a seus ami gos e pa ren tes por tu gue ses. Fe i tos es tes
pa ga men tos, só fi ca ram res tan do al guns pou cos cen tos de du ros. Como
es tes 200,000 du ros eram pro pri e da de in dis pu tá vel da es qua dra an tes que
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fos sem as si na dos para dis tri bu ir-se àque les a quem per ten cia – por esta só 
ra zão ape nas fi ca va bem ao Go ver no le van tar dú vi das so bre a sua de vi da
apli ca ção; por quan to bem sa bia que se não fos se dis tri bu í do, não se po dia 
ocul tar o fato aos ofi ci a is e ma ri nha gem, que não se hou ve ram sub me ti do 
sos se ga da men te a ver-me fi car-lhes com o seu di nhe i ro, como sem ver go -
nha se me há im pu ta do. Não só foi de sem bol sa do o di nhe i ro todo – mas, 
como se dis se, fo ram as con tas fi el men te trans mi ti das às au to ri da des bra -
si le i ras no Rio de Ja ne i ro, o que se vê pelo re ci bo do Ca pi tão Shep herd,
adu zi do no pre sen te vo lu me (pá gi na 237), fo to gra fa do já faz anos, e
trans mi ti do com um me mo ri al ao Go ver no bra si le i ro, o qual, ape sar dis -
so, em 28 de abril, do pre sen te ano (1858), pu bli cou em seu ór gão ofi ci al, o
Cor re io Mer can til, um re la tó rio so bre as pre sas fe i tas du ran te a guer ra da in -
de pen dên cia – ex clu in do-me de qui nhão, e fun dan do-se em eu não ha ver en -
tre ga do as mi nhas con tas. Eis aqui um ex tra to: –

(De po is de enu me rar as pre sas, e es ti mar o va lor por gros so em
521,315 du ros – que não faz um-quar to do mon tan te real – con ti nua a co mis são
di zen do: –) 

(Re tra du ção.)

À vis ta do que fica dito, pa re ce que o Pri me i ro Almi ran te e Co man dan -
te-em-che fe da Esqua dra des de o co me ço até a con clu são da guer ra, ti nham di re i to ao seu 
qui nhão de to das as pre sas – e as sim o jul gou a co mis são a res pe i to do va lor to tal, mon -
tan do a dita soma de 521,315 $ réis até 12 de fe ve re i ro, 1824. Da que la soma, con tu do, de -
vem de du zir-se 200,000 du ros da dos ao Almi ran te à con ta do pro du to de pre sas para ser dis tri bu í do, 
o que se não vê por do cu men to al gum ter ele fe i to. Pa re ce tam bém pelo re la tó rio  da Jun ta do
Ma ra nhão, de 17 de ou tu bro, 1825, que o dito Almi ran te re ce be ra de mais a soma de
217,659 du ros, por di fe ren tes ve zes, en tran do nis so 108,736 du ros a tí tu lo de in de ni za -
ção por pre sas fe i tas pela es qua dra no por to da que la ci da de, para ser como tal re par ti -
da. Esta re par ti ção não pa re ce ter sido fe i ta.

Em vis ta dis so pa re ce que se deve car re gar ao dito Almi ran te como re ce -
bi da a quan tia de 308,238 du ros por con ta das pre sas  para se re par ti rem pela es qua -
dra; com a adi ção de 40,000 du ros que re ce beu tam bém por de cre to de 23 de fe ve re i -
ro, para ser, de igual ma ne i ra, re par ti dos en tre os que co o pe ra ram na ane xa ção da pro -
vín cia do Ma ra nhão, e no to mar da fra ga ta Impe ra triz – vis to não ha ver pro va de se ter fe i to
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essa re par ti ção – e su bin do as sim a soma de vi da a 348,238 du ros, de que o dito re cla -
man te é obri ga do a dar con ta ao Go ver no Impe ri al.

Con for me a de ter mi na ção do Re gu la men to, im pri ma-se e pu bli que-se 
este de cre to.

Rio, 21 de abril, 1858.

                           (Assi na dos)  JOAQUIM JOSÉ INÁCIO,

                                                     Che fe de Esqua dra, Pre si den te.

                    ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA,

                                                             Con ta dor da Ma ri nha.

                              JOSÉ BATISTA LISBOA,

                                                                  Au di tor e Se cre tá rio.

Este do cu men to, pro mul ga do tão re cen te men te de po is da de ci -
são das Ses sões em 1854, e da ex pres são de opi nião dada pe los ho mens mais 
emi nen tes do Bra sil (ve jam-se pá gi nas 248-9), que eu de via re ce ber tudo o
que re cla ma va – é re al men te pas mo sa. Mas é pre ci so res pon der às fal sas as -
ser ções que con tém.

E pri me i ro – o te rem-se re ce bi do os 40,000 du ros pela Impe -
ra triz, eu re don da men te nego, e fa cil men te me po dem con ven cer  de
fal si da de com apre sen tar-se o meu re ci bo por essa quan tia. É dig no de 
no tar que, a data do de cre to para o pa ga men to des ta soma é cu i da do -
sa men te dada no do cu men to pre ce den te, mas a data do meu re co nhe -
ci men to de ha ver re ce bi do é su pri mi da, pela su fi ci en te ra zão, que tal
re co nhe ci men to nun ca hou ve. Qu an to aos 200,000 du ros, con fio ha -
ver dado su fi ci en te ex pli ca ção, as sim como quan to aos cer ti fi ca dos
que man dei para o Rio pelo Ca pi tão Shep herd, de quem to mei re ci bo
pela ca i xa que os con ti nha. Po rém os 200,000 du ros que o Go ver no
me car re ga – mes mo su pon do que se per des sem as con tas – se des tru ís -
sem – ou de pro pó si to se de sen ca mi nhas sem – não eram pro pri e da de
do Go ver no bra si le i ro, mas da es qua dra, que os re ce beu só como pa -
ga men to em par te de dez ve zes aque la quan tia que lhe era de vi da! Esta 
soma, ain da que pro pri e da de da es qua dra, se fez ser vir como pa ga -
men to de sa lá ri os, adi an ta do, não me nos que como pro du to de pre sas;
e crê o go ver no bra si le i ro que se pode man dar ao mar uma es qua dra
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sem di nhe i ro? Ou que qual quer le i tor de sen so co mum aqui es ce rá na
as ser ção de que em tais cir cuns tân ci as não fora acer ta da men te em pre -
ga do, ain da quan do eu não ti ves se mos tra do o seu es pe ci fi ca do de sem bol so?
O Go ver no do Bra sil bem sabe como os ho mens que com pu nham a
es qua dra eram de ca rá ter tão pro pen so a amo ti nar-se, que a me nor
des vi a ção do que era de seu di re i to hou ve ra pro du zi do in su bor di na ção 
ins tan tâ nea. Ocor reu esta ja ma is, ain da no mí ni mo grau pos sí vel? Não
é mi nha cul pa se as con tas fo ram des tru í das, como não te nho dú vi da o 
fo ram, por pura ma lí cia con tra mim, a fim de me de sa cre di tar a tal
pon to, que pu des se jus ti fi car o ne gar-se-me o que re cla ma va con for me 
às es ti pu la ções das pa ten tes impe ri a is. Por quem tal in fâ mia fos se per -
pe tra da é-me im pos sí vel dizê-lo – mas de que se per pe trou – não pode 
ha ver a mí ni ma dú vi da.

É in te i ra men te des ne ces sá rio di zer uma só pa la vra mais a
res pe i to dos 40,000 du ros pela Impe ra triz, ou dos 200,000 du ros para
dis tri bu i ção – pois o que se tem adu zi do em pro va é su fi ci en te para
sa tis fa zer todo ho mem que não es te ja de ter mi na do a não se de i xar
con ven cer.

Pas sa rei ago ra à soma que ale gam se re ce be ra da Jun ta do Ma -
ra nhão, a sa ber 217,659 du ros, “por ‘di fe ren tes ve zes’, o que não te nho
dú vi da é per fe i ta men te exa to, ain da que aque la por ção dis so sob o tí tu lo 
de ‘in de ni za ção por pre sas’, –  é ine xa ta, sen do a quan tia 106,000 du ros
–  me nos o des con to, – e não 108,736 du ros como se re pre sen ta. A di fe -
ren ça, po rém, nem me re ce no tar-se. De du zin do esta quan tia do to tal
217,659 du ros, fi ca ri am 108,923 du ros para de les se dar con ta de ou tra
sor te que como ‘in de ni za ção’”. Isto tam bém é sem du vi da exa to. Os ha -
bi tan tes do Ma ra nhão ale gre men te con sen ti ram em pa gar e vi tu a lhar a es -
qua dra, con tan to, que ela per ma ne ces se en tre eles para man ter a or dem
que se ti nha res ta be le ci do, e eu ace i tei a ofer ta. Os 108,923 du ros as sim
se gas ta ram em pa gar e fa zer sub sis tir a es qua dra du ran te mu i tos me ses
de dis túr bio; e se isso al gu ma cou sa pro va, é a eco no mia com que as
pre ci sões da es qua dra fo ram su pri das, ape sar da cor rup ção das au to ri da -
des, em pa gar o do bro pe los man ti men tos, por isso que os mer ca do res
não po di am con se guir pa ga men to al gum até, sem pe i tar para isso os
seus de ve do res. Pre ten de o Go ver no do Bra sil di zer ao mun do que
man da ra uma es qua dra para aba ter a re vo lu ção num ter ri tó rio tão vas to
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como a me ta de da Eu ro pa, sem re ce ber um penny em for ma de sa lá ri os, à ex ce -
ção dos 200,000 du ros pro du to de pre sas – que nun ca jul gou ne ces sá rio 
man dar à es qua dra um só duro de pa ga men to en quan to a obra se es ta va 
fa zen do – e que ago ra con si de ra jus to car re gar to das as des pe sas ao co -
man dan te-em-che fe, bem que a ex pe di ção nada cus tas se ao Go ver no? E 
tal é pre ci sa men te o que a Admi nis tra ção bra si le i ra há fe i to – com que
jus ti ça, o mun do que o diga. Eu de cla ro que as con tas fo ram fi el men te
man da das. O Go ver no Impe ri al de hoje, diz que as con tas não exis tem
– não diz que eu as não trans mi ti ra! Se gu ra men te deve cen su rar os seus pre -
de ces so res, não a mim. De ci da esta his tó ria de quem en tre nós dous
me re ce re pre en são.

Pas so ago ra aos 108,736 du ros – ou an tes os 106,000 du ros
re ce bi dos da Jun ta do Ma ra nhão como “in de ni za ção”, – a res pe i to da
qual a Co mis são in jus ta men te afir ma que “pa re ce não se ter fe i to re -
par ti ção!” A fal ta de ver da de nes ta im pu ta ção, a mais atroz de to das, é
fa cil men te en con tra da pela pu bli ca ção de to dos os re ci bos per ten cen tes à ma té -
ria; e a isso ago ra pas so, re que ren do ao le i tor o lem brar-se de que na
mi nha car ta ao Mi nis tro da Ma ri nha (ve jam-se pá gi nas 194-6), anun ci ei 
a mi nha ten ção de con ser var para jus ti fi ca ção pró pria to dos os do cu men -
tos ori gi na is, man dan do ao Go ver no có pi as ou du pli ca tas. To dos os re ci -
bos aba i xo se acham ago ra em meu po der, e re que i ro ao Go ver no do Bra sil 
a ve ri fi ca ção de les por meio de seus re pre sen tan tes Le ga ci o na is ou Con su la res na
Grã-Bre ta nha.

RECIBOS DE OFICIAIS

E ou tras pes so as pela sua pro por ção dos 106,000 du ros pa gos pela Jun ta da
Fa zen da do Ma ra nhão, em com pen sa ção pe los 425,000 du ros – va lor da pro pri e da de apre -
sa da que se de i xou para uso da Pro vín cia quan do se ad qui riu de Por tu gal em 1823; ha ven -
do as du pli ca tas sido man da das por mim ao Go ver no Impe ri al, e achan do-se os ori gi na is
em meu po der.

A bor do da nau de S. M. I. Pe dro Pri me i ro, no Por to da Ba hia, 13 de se tem -
bro, 1824.

Re ce bi de Sua Exce lên cia Lor de Coch ra ne, Mar quês do Ma ra nhão, Pri me i ro 
Almi ran te do Bra sil, a soma de dous con tos se te cen tos e cin qüen ta mil-réis, pa ga men to
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em par te do pro du to de pre sas de vi do ao Pe dro Pri me i ro, e por em bar ca ções to ma das
no Pará, su je i tas a ad ju di ca ção como di re i tos.

2,750 000.                                                        J. P. GRENFELL

________

Re ce bi do, na Ba hia, em 17 de se tem bro, 1824, de Sua Exce lên cia Lor de
Coch ra ne, du zen tos mil-réis, à con ta de co mis são de pre sas.

200 000.                                                                   H. DEAN.

________

Ma ra nhão, 3 de mar ço, 1825.

Re ce bi de Lor de Coch ra ne, &c. &c., a soma de dous con tos se is cen tos e

cin co mil-réis, sen do o mon tan te da mi nha con ta de man ti men tos for ne ci dos à es qua -
dra bra si le i ra.

2,605 000.                                             LEONARDO COMING.

________ 

Au to ri zo ao Sr. José Pe re i ra para de S. Exª o Mar quês do Ma ra nhão re -
ce ber a quan tia de qui nhen tos mil-réis. Ma ra nhão, 9 de mar ço, 1825.

500 000.                           PATRÍCIO JOSÉ D’ALMEIDA e SILVA.

________

Re ce bi do Exmo Mar quês do Ma ra nhão, du zen tos e cin qüen ta mil-réis, pe los
au tos dos pro ces sos das pre sas de que sou Escri vão. Ma ra nhão, 12 de mar ço de 1825.

 O Escri vão,

250 000.                                 ANTÔNIO JOAQUIM D’ALMEIDA C.

________

                     (Do úl ti mo ape li do só a pri me i ra le tra é le gí vel).
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Re ce bi hoje, 18 de mar ço, 1825, de S. Exª Lor de Coch ra ne, Mar quês do
Ma ra nhão, Pri me i ro Almi ran te do Bra sil, e Co man dan te-em-che fe das For ças Na va is 
do Impé rio, a soma de dez con tos de réis, à con ta de uma dis tri bu i ção de oi ten ta
con tos de réis, como par te de cer tos di nhe i ros re ce bi dos da Jun ta da Fa zen da do
Ma ra nhão,

T. SACKVILLE CROSBIE.

R$ 10,000 000.

________

Re ce bi hoje, 18 de mar ço, 1825, de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., a

soma de um con to e qui nhen tos mil-réis, à con ta de uma dis tri bu i ção de oi ten ta con tos
de réis, par te de cer tos di nhe i ros re ce bi dos da Jun ta da Fa zen da no Ma ra nhão.

                                                                            W. JACKSON,

Rs. 1,500 000.                            Ca pi tão-Te nen te e Se cre tá rio.

________

5,000 000.

Re ce bi de Sua Exª Lor de Coch ra ne, Mar quês do Ma ra nhão, e Co man -
dan te-em-che fe da Arma da Impe ri al, a soma do cin co con tos de réis, sen do qua tro
con tos cen to e trin ta e sete mil-réis, ou um ter ço do qui nhão do Almi ran te no pro du to 

de pre sas; e oi to cen tos e ses sen ta e três di tos à con ta de sol do do bra do por ser vi ços
em ter ra.

DAVID JOWETT,

Ma ra nhão, 19 de mar ço, 1825.                     Che fe de Di vi são.

________

5,000 000.

Re ce bi de S. Ex ª Lor de Coch ra ne, Mar quês do Ma ra nhão, Pri me i ro
Almi ran te e Co man dan te-em-che fe das For ças Na va is do Impé rio, a soma de cin -
co con tos de réis, sen do o mon tan te de sol do adi ci o nal a to dos os ofi ci a is su bal -
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ter nos e ma ri nhe i ros do na vio de Sua Ma jes ta de Impe ri al a Pi ran ga, que ser vi ram
em ter ra no Ma ra nhão, en tre 13 de no vem bro, 1824, e 14 de mar ço, 1825.

DAVID JOWETT,

                              Che fe de Di vi são, Co man dan te da Pi ran ga.

Ma ra nhão, 20 de mar ço, 1825.

________

Re ce bi hoje, 21 de mar ço, 1825, de S. Exª Lor de Coch ra ne, Mar quês do
Ma ra nhão, &c. &c., a soma de um con to de réis, à con ta de uma pro pi na de cin co por
cen to, pelo meu tra ba lho na dis tri bu i ção do pro du to de pre sas.

W. JACKSON,

1,000 000.                                     Ca pi tão-Te nen te e Se cre tá rio.

________

Re ce bi hoje, 21 de mar ço, 1825, de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., a
soma de um con to e qui nhen tos mil-réis, à con ta de uma dis tri bu i ção de oi ten ta
con tos de réis, par te de cer tos di nhe i ros re ce bi dos da Jun ta da Fa zen da do Ma ra -
nhão.

JAMES SHEPHERD,

1,500 000                            Pri me i ro-te nen te do Pe dro Pri me i ro.

________

Re ce bi de S. Exª Lor de Coch ra ne, Mar quês do Ma ra nhão, Pri me i ro Almi -
ran te do Bra sil, e Co man dan te-em- che fe das For ças Na va is do Impé rio, a soma de qui -
nhen tos mil-réis, em re com pen sa de ser vi ços ex tra or di ná ri os como Co man dan te Inte -
ri no do na vio de Sua Ma jes ta de Impe ri al a Pi ran ga, du ran te a au sên cia do Che fe de
Di vi são Jo wett, de ser vi ço em ter ra no Ma ra nhão du ran te qua tro me ses pas sa dos.

Mar ço 22, 1825.                                           JAMES WALLACE.

Tes te mu nha, W. Jack son.

________
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Pe dro Pri me i ro, 24 de mar ço, 1825.

Re ce bi de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., a soma de um con to de réis, à
con ta de uma dis tri bu i ção de oi ten ta con tos de réis, par te de cer tos di nhe i ros re ce bi -

dos da Jun ta da Fa zen da do Ma ra nhão.

1,000 00.                                                          S. E. CLEWLEY.

________

Pe dro Pri me i ro, 24 de mar ço, 1825.

Re ce bi de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., a soma de um con to de réis, à

con ta de uma dis tri bu i ção de oi ten ta con tos de réis, &c. &c.

1,000 000                                                      FRANCIS CLARE.

Pe dro Pri me i ro, 24 de mar ço, 1825.

________

Nau na ci o nal e im pe ri al Pe dro Pri me i ro, 24 de mar ço, 1825.

Re ce bi do Exce len tís si mo Lor de Coch ra ne, &c. &c., a quan tia de um con -

to de réis, &c. &c., por con ta de uma di vi são de oi ten ta con tos de réis, sen do par te de
cer tos di nhe i ros re ce bi das da Jun ta da Fa zen da do Ma ra nhão.

FRANCISCO DE PAULA DOS SANTOS GOMES.

1,000 000.

_________

Re ci bos exa ta men te se me lhan tes, na mes ma data, dos se guin tes ofi ci a is:

Fran cis co Adrião Pe re i ra . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 000
Ma nu el S. Pin to   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000

Ale xan dre José (o res to ile gí vel)   . . . . . . . . .  200 000

________
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24 de mar ço, 1825.
Re ce bi de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., a soma de qui nhen tos mil-réis,

à con ta de uma dis tri bu i ção, &c. &c.

500 000.                                                                   G. MARCH.

________

Ma ra nhão, 24 de mar ço, 1825.

Re ce bi do S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., a soma de qui nhen tos mil-réis, à
con ta de uma dis tri bu i ção, &c. &o.

500 000.                                                               W. JANNARY.

________

24 de mar ço, 1825.
Re ce bi de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., a soma de qui nhen tos mil-réis,

à con ta de uma dis tri bu i ção, &c. &c.

                                           DAVID CARTER, se gun do-te nen te.

_________

                                                   Nau de S. M. I. Pe dro Pri me i ro,

                                                                       3 de abril, 1825.
Re ce bi de S. Exª o Mar quês do Ma ra nhão, Pri me i ro Almi ran te e Co man dan -

te-em-che fe, a soma de 23 du ros, por meus ser vi ços, a um duro por dia, como Mes tre de
Pre sas dos na vi os Dido e Jo a ni nha de ti dos no Ma ra nhão.

                                          CHARLES ROSE, se gun do-te nen te,

Rs. 23 000                                                 DIDO – JOANINHA.

________

Re ce bi, em 9 de abril, 1825, de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c., &c., a soma
de um con to qua tro cen tos e oi ten ta mil-réis, sen do pro du to de pre sas de vi do ao Ca pi -
tão-Te nen te G. Man son.

                                                  Pelo Ca pi tão-Te nen te Man son,

1,480 000.                                                            W. JANNARY
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 ________

Re ce bi de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c., &c., a soma de um con to de réis, à
con ta de uma dis tri bu i ção de oi ten ta con tos de réis, sen do par te de cer tos di nhe i ros
re ce bi dos da Jun ta da Fa zen da do Ma ra nhão.

1,000 000.                                                               G. MANSON.
 9 de abril, 1825.

________

Re ce bi de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c., &c., a soma de qua tro cen tos e oi ten ta
mil-réis, à con ta de pro du to de pre sas que me é de vi do.

480 000.                                                           G. MANSON.
                                                     Ma ra nhão, 9 de abril, 1825.

________

Re ce bi, a 12 de abril, 1825, de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., cen to e no -
ven ta e cin co mil-réis, paga adi ci o nal por cin co me ses de ser vi ço ex tra or di ná rio em ter ra.

Rs. 195 000.                                                            G. MARCH.

________

Re ce bi, em 12 de abril, 1825, de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., qua tro -
cen tos e oi ten ta mil-réis, sen do paga adi ci o nal por cin co me ses de ser vi ço ex tra or di ná -
rio como se cre tá rio de Sua Exce lên cia.

480 000.                                                                 W. JACKSON.

________

Re ce bi, em 21 de abril, 1825, de S. Ex ª Lor de Coch ra ne, Co man dan -
te-em-che fe das For ças Pa ci fi ca do ras das Pro vín ci as do Nor te do Impé rio do Bra sil, a
soma de trin ta e nove mil-réis, sen do um mês de paga adi ci o nal por ser vi ços ex tra or di -
ná ri os no Ma ra nhão.

39 000.                                                   FRANCIS DRUMMOND.

Tes te mu nha, W. Jack son.

Nar ra ti va de ser vi ços 265



________

Re ce bi, em 21 de abril, 1825, de S. Exª Lor de Coch ra ne, &c. &c., ses sen ta
e nove mil-réis, sen do paga adi ci o nal por ses sen ta dias de ser vi ço ex tra or di ná rio no
Ma ra nhão.

69 000.                                                   JOSEPH FITZCOSTEN.

 ________

Re ce bi, em 14 de maio, 1825, de Mr. W. Jack son, du zen tos e oi ten ta e cin co
mil-réis, par te de pro du to de pre sas a mim de vi do.

285 000.                                                       JAMES SHEPHERD.

________

Re ce bi, em 16 de ju nho, oito sa cos com Co bre, pe san do 20 e 6 lbs.; um
dito com 340$680 rs., mais um saco de Co bre que en tre gou o 2º-Te nen te Antô nio
Alber to dos San tos Lo pes, co man dan te do ber gan tim es cu na, com 43$520 rs.; di nhe i ro 
que te nho re ce bi do de 3 pi pas de vi nho do Por to, e de vi nho bran co, 210$000; e todo
este di nhe i ro exis te em meu po der, de que pas sei os com pe ten tes re ci bos.

FRANCISCO ADRIÃO PEREIRA,
Co mis sá rio.

________

Pi ran ga, Spit he ad, 5 de ju lho, 1825.

Re ce bi de Mr. W. Jack son, Se cre tá rio de S. Exª o Mar quês do Ma ra nhão, &c.
&c., a soma de du zen tas e trin ta e cin co li bras es ter li nas, para pa gar as mes mas como pro -
du to de pre sas às pes so as, que an tes per ten ci am, ao Pe dro Pri me i ro, mas ago ra per ten cem a
esta fra ga ta, a quem a dita soma é de vi da.

£.235 000 ou 1,175 000.

JAMES SHEPHERD,
                                                               Ca pi tão-de-fra ga ta.

Há, to da via, uma omis são. Não se aduz o pa ga men to das tri pu -
la ções, por que os li vros dele fo ram man da dos com as du pli ca tas dos re -
ci bos para o Rio de Ja ne i ro pela Pi ran ga. Como porém ne nhum ho mem
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ra zoá vel ima gi na rá que eu pa gas se pu bli ca men te aos ofi ci a is e de i xas se de
pa gar às tri pu la ções, a omis são é da mais in sig ni fi can te con se qüên cia. Mas
para que o pa ga men to das tri pu la ções não pos sa dis pu tar-se, ajun ta rei
aqui os se guin tes ex tra tos do li vro diá rio já ci ta do, des de o co me ço do
pa ga men to, até à sua ter mi na ção.

DATAS E PARTICULARES.

1825.

Mar ço 16 Re ce bi do da Jun ta do Ma ra nhão, 300 con tos (L. 6,000) em le -
tras, e 3 con tos (L. 600) em di nhe i ro.

” 17 Escre ven do li vro novo de dis tri bu i ção.

” 18 Trou xe o Ca pi tão Cros bie 30 con tos (L. 6,000). Fui com ele à
casa de Hes keth, onde achei que ti nha re ce bi do 10 con tos (L.
2,000) para si.

” 19 Lor de Coch ra ne pa gou a Jo wett 5,000 du ros como pro du to de
pre sas e paga do bra da.

” 20 5,000 du ros pa gos aos ofi ci a is e ma ri nha gem de Jo wett, como
paga do bra da. Pago a March seu qui nhão ul te ri or de pro du to de
pre sas, 500 du ros. To mei por de ter mi na ção do Almi ran te 500
du ros por mi nha dis tri bu i ção dos 100 con tos em par te re ce bi dos
– dos qua is pa re ce que devo ter meio por cen to pela dis tri bu i ção.

” 22 Re ce bi dois me ses de paga até o 1º de fe ve re i ro. Fui a bor do da
Pi ran ga, e dei a Wal la ce uma gra ti fi ca ção de 500 du ros man da dos
pelo Almi ran te.

” 24 Pa guei a Shep herd, Clew ley, Cla re, Co mis sá rio, Ci rur giões, Escri -
vão, Jan nary, e o Pi lo to, par te dos 80 con tos, que es tão sen do pa -
gos pela Jun ta. Fui a bor do da Pi ran ga, e pa guei di nhe i ro de pre -
sas a Car ter e a mu i ta da gen te.

” 26 Pa guei di nhe i ro de pre sas aos ho mens de Jo wett  que es ta vam
au sen tes em ter ra no dia 24.

” 27 Pa guei di nhe i ro de pre sas à gen te do Pe dro Pri me i ro que a isso
ti nha di re i to, e que tem de fi car a bor do da que la em bar ca ção.

” 30 Fiz o li vro para a dis tri bu i ção de paga do bra da aos que têm ser vi -
do em ter ra.

Abril 6 Con tei o di nhe i ro para a paga do bra da à gen te que fez ser vi ço em 
ter ra.

” 7 Sa tis fez-se a par te da gen te a sua paga adi ci o nal.
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” 8 Sa tis fez-se paga adi ci o nal.

” 9 Sa tis fez-se paga adi ci o nal. Man dou-se ao Ca pi tão Man son por
Jan nary 1480 du ros di nhe i ro de pre sas.

” 10 Che gou pelo Gu a ra ni de cre to do go ver no im pe ri al, de ter mi nan do 
ao Pre si den te Inte ri no que se não pa gue di nhe i ro à es qua dra pela
to ma da do Ma ra nhão. O al mi ran te sus pe i ta que anda nis to in -
fluên cia de Bar ros.

” 11 Fui a ter ra com o al mi ran te, le van do dez es se is ta le i gas de du ros,
além da ta le i ga de Clew ley e a mi nha.

” 13 Sa tis fiz a Inglis e à sua gen te a paga adi ci o nal.
” 14 Pro pôs o al mi ran te a Hes keth o em bar car algo dão até ao va lor de 

qua ren ta ou ses sen ta con tos, no que Hes keth (o Côn sul Bri tâ ni -
co) con sen tiu.

” 25 O res to do di nhe i ro tor na do pela Jun ta é pro me ti do para ama -
nhã.

” 26 Re ce beu o Ca pi tão Cros bie 2,000 du ros como seu qui nhão ul te -
ri or. Re ce bi 285 du ros, se ten ta e seis para dis tri bu ir. Mais di nhe i ro 
do Te sou ro.

Maio 5 Escre veu-se à Jun ta, pe din do mais 13,000 du ros para pre en cher a 
quan tia es ti pu la da.

” 11 Pa guei con tas de Sua Exce lên cia.

” 12 Pa guei con tas de Sua Exce lên cia.
” 17 Re ce bi os meus úl ti mos três me ses de pa ga men to até 30 de abril.

” 18 Re ce beu-se o res to do di nhe i ro do Te sou ro. 

” 19 Deu a vela a Pi ran ga.
” 20 Man dei ses sen ta du ros pelo pi lo to a dous sol da dos em ter ra.

Junho 6 Foi o Ca pi tão Cros bie no me a do Ca pi tão da Arma da, com gra -
du a ção de Che fe de Di vi são.

Julho 2 Em Port smouth. Che gou de Lon dres Agen te, com dois me ses de 
pa ga men to.

” 4 Pa gou-se qui nhão de pre sas a gen te que não ti nha sido paga.
Re ce bi dois me ses de pa ga men to até o 1º do cor ren te.

” 11 Pago a John Skirr L.10 por fe ri das.

 A soma paga pela Jun ta foi de fato 105,800 du ros, par te em
le tras, de que hou ve a de du zir um des con to de 1,800 du ros. Mas isto são 
ba ga te las de que não vale a pena fa lar. Te nho as sim dado con ta de cada
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xe lim re ce bi do do Go ver no bra si le i ro para uso da es qua dra – a sa tis fa -
ção de mi nha pró pria cons ciên cia, e, con fio, que à de quan tos ha jam
lido esta nar ra ti va.

Pelo que nela se mos tra, é ób vio que fui ins tru men to – ain da
que com ina de qua dos me i os  para li vrar in te i ra men te o Bra sil de jugo
es tran ge i ro, não só sem des pe sa na ci o nal, mas com po si ti vo ga nho, re -
sul tan te dos vas tos ter ri tó ri os e ren das ane xa das – as sim como de pre -
sas, cujo va lor ex ce dia o cus to dos equi pa men tos na va is. É ver da de que,
de po is do lap so de trin ta anos, se faz pro fis são de ad ju di car es tas pre sas
– mas como qua se to dos os re cla man tes es tão mor tos, e como se ma ni -
fes ta in ten ção de re ter a mi nha par te, a me nos que eu pro du za con tas já
trans mi ti das – terá o Bra sil mo no po li za do as sim os fru tos de nos sos es -
for ços na ca u sa da in de pen dên cia – ob ti da sem tra ba lho ou cu i da dos do 
Go ver no im pe ri al. Por quan to, afo ra as or dens usu a is ao par tir da es qua -
dra, nem uma só ins tru ção se deu – de i xan do-se tudo à mi nha dis cri ção,
e exe cu tan do-se tudo sob mi nha só res pon sa bi li da de. Até o con tra ir-se
um em prés ti mo fa vo rá vel na Ingla ter ra – o re co nhe ce rem es ta dos eu ro -
pe us a in de pen dên cia do Bra sil – e o es ta be le ci men to per ma nen te da
paz – fo ram con se q üên ci as di re tas de meus ser vi ços, sem os qua is o
Bra sil po de ria ain da ha ver apre sen ta do o mes mo la men tá vel exem plo de 
fra que za fora, e anar quia den tro, que cons ti tui as ca rac te rís ti cas de
ou tros es ta dos sul-ame ri ca nos.

Pode pois al gum go ver no jus ti fi car a con du ta pros se gui da
pelo Bra sil para co mi go? Há de al gum go ver no acre di tar que as pro mes -
sas fe i tas a mim para in du zir-me a ace i tar o co man do – po dem op ci o -
nal men te ser eva di das de po is de eu ha ver mais do que cum pri do a mi -
nha par te do con tra to?  Os ser vi ços pres ta dos fo ram ple na men te re co -
nhe ci dos por aque les com quem foi fe i to o con tra to, e só re pu di a dos
por seus fac ci o sos su ces so res, a quem nada o Bra sil de via se não fu tu ra
con fu são a que mi ra vam. Pode, pois, al guém jul gar ou tra cou sa – se não
que o pre sen te Go ver no do Bra sil é obri ga do, em hon ra e boa fé, a
cum prir o con tra to na ci o nal co mi go – não só no que res pe i ta a ser vi ços
pro fis si o na is exe cu ta dos – ain da além da ex pec ta ção na ci o nal; mas tam -
bém à con ta de ser vi ços ex tra-ofi ci a is que não en tra vam na es fe ra de
meus de ve res pro fis si o na is, a sa ber, a pa ci fi ca ção das pro vín ci as do
Nor te? Para mos trar como o cum pri men to des tas obri ga ções é de vi do,

Nar ra ti va de ser vi ços 269



tor na rei a ci tar o con vi te im pe ri al para eu ace i tar a ca u sa do Bra sil: 
“Vo tre Gra ce est in vi tée, pour et de part le Gou ver ne ment du Bré sil, à ac cep ter le
ser vi ce de la na ti on Bra si li en ne;  chez qui je suis dú ment au to ri sé à vous as su rer le
rang et le gra de nul le ment in fé ri e ur à ce lui que vous te nez de la Re pu bli que. Aban -
don nez-vous, Mi lord, à la re con na is san ce Bré si li en ne; À LA MUNIFICENCE DU
PRINCE; À LA PROBITÉ SANS TACHE DE L’ACTUEL GOUVERNEMENT;
ON VOUS FERA JUSTICE; ON NE RABAISSERA D’UN SEUL POINT LA
HAUTE CON SIDÉRATION – RANG – GRADE – CARACTERE – ET
AVANTAGES QUI VOUS SONT DÛS.” “VENEZ, MILORD, L’HONNEUR
VOUS INVITE – LA GLOIRE VOUS APPELLE. VENEZ, DONNER À NOS
ARMES NAVALES, CET ORDRE MERVEILLEUX ET DISCIPLINE
INCOMPARABLE DE PUISSANTE ALBION.” [“Ve nha, Mi lor de, a hon ra o
con vi da – a gló ria o cha ma. Ve nha, dar a nos sas ar mas na va is aque la
or dem ma ra vi lho sa e dis ci pli na in com pa rá vel da po de ro sa Albi on.”]
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Índi ce Ono más ti co

A

ALEXANDRE JOSÉ – 263
ALMEIDA, Mi guel Cal mon Du Pin e –

104
ALVES BRANCO E HOLANDA – 248
ANDRADA – Ver SILVA, José Bo ni fá -

cio de Andra da e
ANDRADA, Antô nio de – 108 
ANDRADA, Mar tim Fran cis co Ri be i ro

de – 104
ANDRADAS (os) – 107, 108, 110
ANDRADE, Ma nu el de Car va lho Pais de

– 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163,
164, 166

ARARIPE – 169, 177 
ARAÚJO VIANA – 248
AYRE (te nen te) – 164 

B

BARBOSA, Fran cis co Vi le la (mi nis tro) –
115, 125, 127, 129, 144, 148, 149, 208, 
229, 235, 236, 245, 246

BARROS, José Jo a quim Fer nan des –
156, 157 

BARROS, Pe dro José da Cos ta – 212,
213, 214, 215, 216, 218, 219, 220,
268

BASTO, Le o nar do Antô nio Gon çal ves – 49
BEAUREPAIRE (ca pi tão) – 41, 53, 69, 70
BIZARRO (ge ne ral) – 169 
BONIFÁCIO DE ANDRADA – Ver

SILVA, José Bo ni fá cio de Andra da e
BONPLAND – 142 

BRITO, Ma nu el Anas tá cio Xa vi er de –
127

BROWN (ge ne ral) – 232
BRUCE, Mi guel – 171, 172, 174, 176,

178, 180, 181, 185, 187, 189, 191, 192, 
195, 199, 200, 209, 212, 219

BURGOS, José Fé lix – 187, 190
BURKE – 249

C

CÂMARA, Antô nio Ma nu el Cor re ia da –  
37, 38, 39

CARTER, Da vid – 255, 264, 267
CARVALHO E MELO – Ver MELO,

Luís José de Car va lho e
CARVALHO PAIS DE ANDRADE –

Ver ANDRADE, Ma nu el de Car va lho
Pais de

CASTRO (ca pi tão) – 53
CLARE, Fran cis – 255, 263, 267
CLARENCE (te nen te) – 203, 231
CLARENDON (lor de) – 243 
CLEWLEY, S. E. – 255, 263, 267, 268
COCHRANE (lady) – 106, 149, 244, 245
COCHRANE, Tho mas (lor de) – 31, 38,

39, 45, 49, 50, 58, 61, 63, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 76, 77, 83, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 93, 99, 103, 104, 106, 112, 113, 
115, 124, 127, 129, 130, 135, 140, 147, 
148, 149, 159, 174, 176, 178, 181, 183, 
184, 185, 186, 189, 191, 192, 195, 199, 
203, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 216, 
220, 222, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 
243, 244, 245, 246, 248, 254, 259, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267



COITO (ca pi tão) – 53
COMING, Le o nar do – 260
CORREIA, Antô nio Ma nu el (côn sul) – Ver 

CÂMARA, Antô nio Ma nu el Cor re ia da 
COSTA, Flo rên cio José da – 164 
COSTA, João Se ve ri a no Ma ci el da (mi -

nis tro) – 104, 129, 135, 144
COUTTS – 227
CROMWELL – 110
CROSBIE , T. Sack vil le (ca pi tão) – 48,

53, 88, 151, 163, 164, 232, 255, 261,
267, 268

D

D’ALMEIDA, Antô nio Jo a quim – 260 
DEAN, H. – 164, 260
DRUMMOND, Fran cis – 265
DUNDONALD (lor de) – Ver

COCHRANE, Tho mas (lor de)

F

FARIA, Agos ti nho Antô nio de (dom) –
82, 83, 86, 87

FITZCOSTEN, Jo seph – 266

G

GAMEIRO – Ver PESSOA, Ma nu el
Ro dri gues Ga me i ro

GARÇÃO (ca pi tão) – 53, 81, 82
GOMES, Fran cis co de Pa u la dos San tos

– 263
GRENFELL, J. Pas coe (ca pi tão) – 44,

54, 75, 84, 93, 94, 99, 100, 105, 107,
116, 118, 141, 164, 253, 260

H

HAYDON (ca pi tão) – 72, 75, 76, 123, 124 
HESKETH, Ro bert – 186, 255, 267, 268
HOLANDA CAVALCANTE – 248

I

INÁCIO, Jo a quim José – 257
INGLIS – 268
ITABAIANA (ba rão de) – 235, 242

J

JAMES WALLACE – 262, 267
JANNARY, W. – 255, 264, 267, 268
JOÃO VI (dom) – 33, 50, 86
JOWETT, Da vid (ca pi tão) – 53, 261,

262, 267

L

LABATUT (ge ne ral) – 50
LIMA (ge ne ral) – 155, 162, 163, 166, 167 
LISBOA, José Ba tis ta – 257
LOBO, Ma nu el Te les da Sil va – 193, 196, 

199, 202, 212, 213, 215, 216, 219
LOPES, Antô nio Alber to dos San tos (2º

te nen te) – 266
LUKIN – 151, 164 

M

MADEIRA (ge ne ral) – Ver MELO, Iná -
cio Luís Ma de i ra de

MANSON, G. (ca pi tão-te nen te) – 215,
224, 264, 265, 268

MARANHÃO (mar quês do) – Ver
COCHRANE, Tho mas (lor de)

MARCH, G. – 234, 255, 264, 265, 267
MARTINS, Pe dro (ca pi tão) – 176 
MAY – 151, 164 
MELO, Iná cio Luís Ma de i ra de – 35, 67,

68, 69, 71
MELO, Luís José de Car va lho e – 220
MORAIS, Fran cis co de – 178
MOREIRA, Luís da Cu nha (mi nis tro) –

42, 45, 49, 50
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N

NAPOLEÃO (im pe ra dor) – 132 
NAVARRO, José Jo a quim Ger mi ni a no

de Mo ra is – 156, 157 

O
O’HIGGINS – 135 
OLINDA (vis con de de) – 248

P

PALMELA (mar quês de) – 109, 202, 217
PARANÁ (vis con de de) – 248
PARANAGUÁ (vis con de de) – 239, 240
PEDRO I (dom) – 30, 33, 34, 35, 36, 85,

112, 114, 156, 243, 251
PEDRO II (dom) – 29
PEREIRA, Fran cis co Adrião – 263, 266
PEREIRA, José – 260
PESSOA, Ma nu el Ro dri gues Ga me i ro –

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242,
246, 247

PINTO, Ma nu el S. – 263
PIO (ca pi tão) – 59

Q
QUARESMA TORREÃO – Ver

TORREÃO, Ba sí lio Qu a res ma

R

REED – (te nen te) – 203
ROSE, Char les – 264

S

SÁ, José Fe liz de Aze ve do e – 214, 216
SALGADO, Luís – 102
SCARLETT – 243
SEIXAS, Fran cis co da Cos ta – 156, 157
SEVERIANO – Ver COSTA, João Se ve -

ri a no Ma ci el da
SHEPHERD, Ja mes (ca pi tão) – 151, 164,

223, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 240, 247, 255, 256, 257, 262,
266, 267

SILVA, Antô nio José da – 257
SILVA, José Bo ni fá cio de Andra da e (pri -

me i ro mi nis tro) – 35, 36, 37, 38, 40,
46, 47, 51, 55, 58, 62, 95, 96, 107, 108, 
109, 131, 206, 243, 251, 260

SILVA, José de Alme i da – 260 

SKIRR, John – 268 

T

TAYLOR (ca pi tão) – 54, 69, 117, 138,
139

THOMPSON (ca pi tão) – 70
TORREÃO, Ba sí lio Qu a res ma – 156, 157

W

W. JACKSON (ca pi tão-te nen te) – 261,
262, 265, 266

WALLACE – Ver JAMES WALLACE 

WELSH (ca pi tão) – 161  
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Nar ra ti va de Ser vi ços pela Li ber ta ção do Bra sil,
de Lor de Coch ra ne, foi com pos to em Ga ra mond,

cor po 12, e im pres so em pa pel ver gê are ia 85g/m², nas
ofi ci nas da SEEP (Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções),

do Se na do Fe de ral, em Bra sí lia. Aca bou-se de im pri mir
em ou tu bro de 2003, de acor do com o pro gra ma edi to ri al
e pro je to grá fi co do Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral.
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