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D,UAS PALAVRAS

o present~ tl'abalbo é um tenue tributo de Itomenacrem á memoria dos
nos 'o ' ilJu tres antepa sados, pelos eus feitos e empI'ehendimentos, pelas
'ua conquistas e viclorias, e por uas Yil'tudes e patriotismo,

Primus inier paresJ Pernambuco occupa illconte la"elmente mn logar
cle hO'l)ra entre as suas Íl'màs, que formam a commwlhão do vasto e flo
rescente imperio da Santa Ct'uz; e a sua historia, uma das mais explencli
das e mooumentaes, é um codigo ublime de arrojo e patriotismo, de 00

bili~simoscommettimentos, e de gloriosa' tradições,
Obtendo pela coo tancia e valor do seu bel'oico donattH'io, os mais a 

signalado tf'iumpbos Da empreza colossal da sua conquista e colooic::ação,
logo após a ua fundaçUo, em principios do seculo XVI, Pemambuco el 
VOll-S e Oc.cupou uma po içào distincta; e quando a sOl'te era adyersa fI
conqui'ta e tabelecimento coloniaes de outra capitanias, aqui, a obra
regunel'adora da civilisação firmava em lidas base, os fundamentos do
'eu explendido monumento; a vida, a actividade e o trabalho o encaminha

yam na senda do proO'resso, e m breve tempo a oya Lu itania de hon-
tem, o Pernambuco de hoje, con 'tituia uma das mai ricas e florescenles
'olonia POl'tugueza, da Amel'ica,

Descendentes de um povo que 'alirou- e intr'epido ás mais al'l'Ojada
conqui -tas que desvendaram ao yelho mundo novos mundos, de um povo
que o 'cupa na hi toria da civilisaçàO um logaI' pr'oeminente pelos eus
feitos e gigantes as empreza , pelt)s su-as arrojadas des oberta' e yiagen'
por mares nunca d'anies navegados', na phl'a e de Camõe , o in pil'ado
cantor das gIm'ias portugue::<:a , os' pemumbucanos hel'daram dos " U'

illustre anteI as. ado o· s lt genio all'li<.rz e emprehelltledor, e assim o ,eu
nome -e acha intimam nle ligado á hi toria de toda a provincias do nOI·te
elo imperio, po.r ua ini iativa e an€ljado commellim nlo'.

Mallogr'adas todas a' tentativas dos div 1'SO donataJ'io da: capitanias
elo norte uo intuito de se levaI' a elf ito as conquistas e coloni.'uc;ào elaquallas
capilania inÍl'u ,til' I'OS todo. os e fol'\o~ tendenle, a es. e lU Slrro fim, cle-

. pai,' dn per'da de inuuml:lras vid.as e de avultados cabedaes, o genio e iDi~ia

lh'a do gener·oso·' pernamlucanos I óde emLim, cons 'guio/' €'01ll1 as suas
pxpedições o difficil e lua'i impo sivel desideratum : "enc I' toUas a, Dltl'
l'eil:a .. que e el'guiam á sua frellte, hat I' nãc só os natul'aes po, 'uitolores
do p'liz, omo aos DPntUl' 11'0' ·'stl'angeif'os quedclle ~ ha\'ium apos.lJdo,
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e f1emar aqui e alli UOYOS nu leos de civili ação que prosperamm e se des n
"oh ram, e hoje consliluem o.s mais bellas capitaes e outras cidades da.
provincias do norte.

Em 1-81, quando a capitania de Pernambuco conto.yu apenas dez lu 
tros, partiu de Olinda, sua florescente e já opulenta capila1, uma exp dj
~ão sob o mando do capilõo João Tavares, e lançou o fundam nlos da
cidade da Parahyba, mais larde con olidados por oulr:.Js expedi~ões p r
llambucanas 0.0 mando de Frucluoso Barbosa e D. FeJippe de Moura.

Em 1597, Manoel Mascarenhas Homem parlo para o Rio Grande do
Norte com cerca de mil homens, funda a idade do Natal, e deixa ti frenle
do seu gO\'erno o inlrepido e energico Jeronymo de Albuquerque~

1\0 Ceará e Maranhuo,lainda o elemenlo e inicialiva pernambucano. fll'
malTI a conqujsta e fundam novo estabelecimenlos: naquella, o m smo
J ronYlTIo de Albuquerque, depois de bater os inrugenas, lan~a o funda
mentos de uma cidade a que chamou de ossa Senhora do Ro-ario na
bahja das Tarlarugas; e nesta, batendo os u'ancezes, DJ'ranca-lhes a po e
d'essa importante provincia, firma e consolida o dominio porluguez, lendo
em premio dos seus se['vi~os a mel' cida honra d ser incumbido do . eu
governo; o heroico restaurauor do Maranhão, para perpeluar mais essa
gloriosa pagina da sua vida, addicionou ao seu Dome o da lerra conquis
tada, omo oulr'OI'a os dous Sipi -lOS Dzer'am após as conquistas d Afeica
e Azia.

A' hisloria da fuudação da car ilania do Pará ligam-s o nOl}le do um
pernambucano illustre, já glorificado p la sua allitude horoica na guel'l'a
da restaura~ào elo Maranhão, Jeronymo Fragoso de Albuqu rque, e os dos
bravos que partiram posteriormenle el'alli sob o commando do FI'anci 'co
Caldeu'a CastelJo Bt'anco ; e á da expedi\,'uo e descoberta do Amazonas o
do intrepido pernambucano Pedro da Costa Favolla.

Em 1567, um punhado de pernambucano, ao mando de [m d ii,
fez parte da expedição que foi expollir do Rio de Janeir'o os fraocozes alli
estabel cidos. Em 1624, por oeca ião d invadirem os hoJlalldezes a BaIlio,
muitos pernambucanos empeoJtaram- e em prol lla li!.lerlaçi1o d'a lueJla
provincia, e a um delJes coube a JIOI1l'11 de iomnt' parle em seu gov roo,
até que foi incumbido de e car go o bi po D. Marco T Ji x 'i l'U ; mai
tarde, quando em 163 foi de novo a Bailio. invadida pelos hoJland zr.,
partiu a soccorrel-a uma expedição tle. ta p['ovincia 'ob o m uuo do conde
de Bagnuolo. Em 1-00, pOl' occru ião da O"uelTa dI' Portugal com a Ile!'pa
uba e com a França, marchou um C01'PO de il'oras para o i'llaJ·mlllà0. Eru
r35, o. peJ'uambucano seguiram para a coJoniG do Sacramellto; o J1e s
mesmo anno expulsaram o::; fI'ancezesda iJllude Fel'mmdo dr l ·oronlw, COIll
anteriormente já haviam foi to com os hollanueze'. Em 1774, partiu um, e~

pedição para Santa Catharina. Em 1íí5, parliu uma oul.ro prlra o nio Gl'antl
do Sul; notando-se ainda a. expecliçnes de Cay nna ['m 1 09, dp. Monl Yi léo
eW1817, ea da reslanrllçào da BaIlio. em 1823, e finalmenll: D. campClnlws
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de Cisplalina, da Confederação Argenlina do Pat·aguay. Em todas essas
xpedições o nome peJ'nambucano eleyou-s ; a honra nacional teve nelle

dignos e esforçados de~ nSOl'es, que partilharam das glorias de todos esse
feilos, muiLo do quaes são elell s, exclu, i"ameule delJes.

A histo['ia da JJl'ovincia de Alagóas, oulr'ora comarca d Pemambuco,
é a PI'opl'ia llÍsloeia I'esla peovin<;ia até a I ocha da sua desmembl'ação,
em 1 17 con liluindo as. im UIll I adr·tio glorioso da no sa iniciativa e genio
emprehendedol'.

E quando P mambuco di punha de taes elementos, collotlando-. na
v<1nguaeda Lio peogl'e o e da eivilis'l ii do Benzil, el \" nua aqui e aJli o'
povos indigena do slarlo deabalimento e selyagel'iu em que Yi"iam, cha
mando-os ao gl' mio da l'eligião e da ociedade, empenhado sempl'e
nessas mis õe ['egenel'adoras, não esquecia-se jamais do seu propl'io D

graudecimenlo. As sua conquistas inlel'na. dilalavam-se por lodo o au
<TuJos do seu va lo lel·l'ilorlo. O seu comm.er io manlido pelo . eus pro
duelo agricola ,el'a granrlio o. Olinda,'sua 'üpital al)J'esenla"a o a. peclo
de uma cidade eUI'opéa, geande, exlen a, fau 'lo. a e magnjfJca : era [\ pro
pria imagem do pal'CLÍzo, na 1'lu'a e de um de . eu chl'oni la .

Soou porém a hora tremenda da pl'o\"açiio-a gu I'l'a da in\"a fio hoJ
land za.

AbandonaJo ao seus pr pl'ios l'eeUI"'O ,fl'ne pal'a a sua d fe'a em
uma rruerra desigual, P J'J)ambuco ae eilou iotrppido o 'UI'l'] de 'desafio
que lhe alil'ou uma nação pocl 1'0 a fude por seu J1l1mel'O o exel' ilo,
agu I'rido discipljnauo. E e a . Ol'l das armas]] fui auv l' a ]]'e. sa
pugna do ü'aeo conlra o fOl'le, de um punhado de hravo, a defend r a sua
lib I'dade e a honra do seu paiz, usul'patlas pel! s poderoso iU\'a:ores, scu
valol' e heroismo, porém l ceram uma epopéa magnifica e ex]lendida de
feilos de al'rojado inexccdiv I pall'iolislllo.

Fil'maram os Irollaml 'ze o s'u domÜlio ú 1'01' a de armas, consolida
I'am-no, e o .eslend ram de de I'gipe ale o i\lar'anhão. E mai lal'Llp,
quando Pcmumbuco r adquÍl'iu uas forças, {'Juando p lo conerdo lempo
:e multipli al'am cus I' eUI'so ,enlão 'eu' filho, . cnliudo- e mai forte:,
e iueitaclo pelo amol' <.la pall'ia eI'O'uet'am-se êllLivo. intl'epido. Soou o
gl'ilo da r volta. Lauçal'am mào da arma ; e a suas ll'ombula annun-
ial'am pOI' loda a pal'l LI gUeL'I'a pulriolica, n gUCl'l'a da libel'duLlc. E 0.',
utl'egu s aos. 'us [1I'OI11'ios m io de defeso, abandonado, p 'la metropole

Cfue lulava lambem pela sua IiI erdaLle, os pel'nambucanos puzeram a
guerra em campo; Inlcl'L1m o inimigo em Tal ocas, Ca'a FOI·te, GUlll'al"J
pe. 111 oull'Os ponlo:', P após novc annos dp lulas, c da mai h roica e
~lol'iosa pugna, a vid ria v -io <;Ol'Oar o. seu. \sf'orç; s: , capiLlllar::ào do
Toborda, fll'mauu ao. :. i d~ Janeiro de 1631·, r mata e CUl'c)U a Ohl',-l expiei>
dida que nl m LI a fuluI'u naQionalidade lwazil ira .

.Tá an!Pl'iOI'111C!11 > rt e:, as 11113 111 mOl'l'lv{'i;; .puchas, (I nome perll;1m
bucano Sl: havia iIIusll·ftc1o landlcl1I '111 oull'OS t'eilus nu 'eu pi'C'll'io LCl'l'itoc
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rio, sentlo lUo expleudidos como o du. gU81'I'aS da illv:l fio e l'estaurnçiío
bollaml za, :lO menos de tanto valol' (, d !'lIlto patl'iolismo : a illvusiio dos
IJil'atas inglez -'S e fl'ancezes no seculo anteriol' a elos ho]]and,ze:s.

Cabe-nos agora mencionar a gu na c conquista da famo,'a I'cpublica
uos Palmal'e ,essa Tl'oJ'a negl'a, na phra e de u111 histOl'iadoT', em 11n. do
seculo XVll; e mais tarde, em pl'incipios do s u10 eguinte, a ceI bl'
guel'ra dos Mascates, na qual os pel'uambucanos, em trem nela luta ü'atJ'i
cida, sustentaeam e defendel'am o. seu foros e tradições, pOI' occa ião UI\
pendenciu el1l1'0 Olinda e o Recife quando e 'le foi el vado a catlt I,wria dp
\"illa,

1800, a inf'mctifet'a tentativa da procla maçào d uma I' publica, ob a
!)J'otecção de Napoleão Bonaparte; 1e 17, a pJ'oclamação da ind peno neia
. ob a foema I'epublicana; 1821, as lutas con, titucionacs e a O'uerl'a ao de.'
poLico governo do capilão-general Luiz do R go Baneto; 1 24, a pl'oc1ama
(1<10 ela C nfedeeação ]0 Equadol'; 1829 a' lutas da liberdade conll'a o ::les
poli. mo, luta que se prolongou até '1831, quando e deu o acto da abdicaçi"o
de D. Pcdeo I, cau a immediata da O'uena dos Cabanos que pnlutou por
muito tempo e ta pro"incia' e flnalmente a re\"olução lib l'al d J 4-8, 'õo
null'OS tanto.' feitos do nobl' elevado patl'ioli mo do po\"o p l'nambUCallo,
llo s u caractol' aiti"o e inde] cnel nte, e do seu acr)'solaclo amOl' { lib '1'

dades patl'ias e ás instituiçãe.' ]iVf' ..
Por meio seculo, pois, fui e ta Pl'ovülcia o lheatro da mais l' nlúda •

anguinolenta luta, luta que ainda mais realçou o brio e cal'actel' de tli o
nobre povo: 1800 é o prologo desse pel'iodo de patl'ioli mo e de martFio ;
1848 é o seu epilogo, o ti1al'CO que fiema a del'rad il'a iniciati va, o del'radeil'o
protesto ef'guido contra a tYl'annia e a oppl'es -üo,

Até aqui a iniciativa pernambucana em ua pl'Ovincia, no Bl-aziJ, na
America, em fim.

Agora em outro, conlin nles.
Na Africa, por occasião da ~allograda jornada de A1cacer-f ihir, no

seculo XVI, os dou, iemão', Jor-o'e e Duarte de Albuquerque, illu tl'aram
os seus nomes pelas suas façanhas, e pOl'tat'Um- c lJrio a e digllamCl te,
Duarte de AlbufJuerque, segundo doualaf'io de Pel'l1ambuco, lá fie u esten
dido no campo da balalha, e JOl'ge de Alhuquerqu ,mOl'Lulm nte ferido,
cahiu pri ion iro em mãos do inimigo. Ainda no mesmo conlin nte, em
Angola, os p l'Oambucano que compllnLam as cinco 'xpe lições que
tl'aqui partil'am, J restaeam valio, issimos seniço.' ó. cau, a pOl'tllguezo..

Na Azia, entl'e 111 uitos nomes, J' alça o d D. Francisco de Moura Ro
lim, ncael'egado da expedição e tomada da pJ'aça de oa[' na '0 ln d
Al'abia, occupada pelos m.oul'os, cuja conquista fl'onqueou ao c mmel' 'ia
portugu z da India, a livre pas 'ag fi da' sua al'mada, pOI' aqu Ue porlo.

Na Em'opa, pOI'ém, abe - e mai vasto campo ó olol'ia e l'enOn1' <1 R

pel'!1iunl ucanos. Malhios de ]buqllerrJue, o llf:l'Úe da balalha d lVJ nlijo
e d OUll'OS feitos nrl gllCITil dfl l'cslnul-nç;'lo de Pol'lugaJ do uonlillitJ cttl



fJL A P,\LAVHA" VII

Hesp<JnlIu, O lJornem que na pbl'ase do Sr, Pinheiro Chagas, cingiu com a
aureola da vt tOl'ia a l'esUt'gida bandeira de Portugo.!; André de Albuquer
que qlle morJ'eu gloriosamente na batalha das linha de Elvas, quaerto in
y 'lia uma fol'Lifkaçào; Alexandre de 10Ul'a e Albuquerque, que muito
~ di::;tinguiu rom o seu lJal.3lJI50 nas batalha de Montes Claros e Amei
xial; J... ronymo Frêlgo 'o de Albuqu l'qU , cujo' feitos importaram a con
ferencia do go\'el'nú da pl'aça de Tavira, muitos outros pernambucano
"agl'aJ'aol-s h'·rúe pelo 'eu' feitos na O'u na <la independencia da patria
l'ommum, a im como nas da Hespanha Flandl'e, em outl'a occusiõe
em Portugal.

1\'a magjstratul'a, na alta awnini 'lraçào do paiz, ainda mesmo no
tE'mpo, o!.Jseul'us da 'olonia, quando qualquer mis <10 confiada u um bl'a
zileiro impQl'lu\'a o seu merecimento e muita di tincçuo, nào só pelo atl'azo
em que \'Í\'iamos, \'iotimas da mal entendida I olit.ica da metropole 'obr
êl' 'uas colonias da Amel'ica orno t.ambem pelo calculado yslema de
com'ctur o \'00 e a, pÍl'açào L10s bl'azileiros, muitos pemambucanos, a des
peito de ludo i"lO, occupaml11 logal'e, ele\'adi imos e de muita confiança
na <lHa admini 'LJ'ação do paiz, lomando par'te nâo só nos conselho, da
cQl'oa, como '111 ulras misslies importanle , as im na metI'opole, como
nos O' \' 'mo::; Ja::; J1rincipae' praças colonia' da Azia, Albca e Amel'ica;
t: no repI'es·ntaçüo do ]Jaiz no esll'ang il'o, não menos se illu t.r'aram
'llgun' nus mis,'ões (liplomaticas de que for'am incumbidos,

Na Ly rÇlI'cilia l' ligio a, \'emos D, Frei Manoel de 'Sanla Catht:u:iniJ,
bi:spo dc Angola; D, FI'ei Bernardo de No "a Senhora, bispo de Meliapor;
e o Padre Dr, Manoel Gonç:.al\'c que não a ceiLou a mill'a do bi pado de S,
Thomé; o con lheiro De, Joào Ribeiro Pe soa monsenhQl' mitrado da
"'reja patI'iarchal de Li bóa; o DI', Francisco José Arantes, deão da calhe_

dral de Coimbl'a, e muito ouLL'os, não ó em Portugal como n e ta en outI'as
provincias; e no nos os lempos o sahio bi po do Rio de JaoeiI'o, Concl
dc It'tlj-'l; D, Frei Cru'lo, de S, José bi po do MaI'anhão; D, FI'ei Pedl'o
ti 'anla l\lul'iannÇl lJispo de Clu'ysopolis; D, Francisco Cardoso AYI'C,'
D, FI' i Yilall\IaI'ia Gonçal\'es de Oli\'eir a, bispos d'e ta dioce e,

i\"a lill ratUl'a nacional Pel'llambuco não ó e lem dislinguido as 'as,
como ao nome de um s u filho calJe a gloria de abril' o pI'OloO'o da lu tOI'ia
JiLleJ'[\l'ia bruzileiL'a-B nlo TeL'(eira Pinto o primeiro hl'azileit'o qu illu '
Irou a ~ua pall'ia com as producções do u lalento, poeta e hi toriador,
constituindo assim, na phI'a e eloquente do SI', DI', Joaquim MaJlOcl de
Macedo o pt'imeiro 10 da immen 'a cadeia d lilterato do Brazil.

O ,'asto c mpo das ciencias e das ad s ainda qu mode to ente n(L,
não " m n s b lIa e intel'e antemente cultivado e exaltado pelo per
namb L anos, ',' nomes rie Anucla Camara, de Fl'ei Leandro do Sa
el'um nl,o, do Conde de lrajá, do Bispo de Chrysopole_, do Baruo de 19ua
ra sú, ' le muilus ouleos, principalmente nujuri_prud neia e na, ,cien-
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cias que lhe sôo relaliva silo bem cOllhecillo e não precisamos faz 1" a
sua longa enumeração.

Jo parlamenlo brazileiro e na assembléa can liluinle lorlugu za de
1821, Munjz Tavares, Araujo Lima, Ferreira da Silva, Maciel 10nt iro,
Junes Machado, Urbano Sabillo, 1endes da Cunha, Paula Bapti la, Fei

tosa, Ferreira Barreto, Lopes Gama, Venancio de Rezende, Sá e Alhu
querque, Buat'que de Macedo e tantos outros, conquislaram explendidos
triumphos pela eloquencia e inspiração da sua palavra, verdadeiros e con
sumados or-adores parlamenlare . A lr'ibuna sagrada, exaltam-na Barreto,
Caneca, Lopes Gama, Jaboatão, João Baptisla da Fonseca, Ferreira Por
tugal, AJ)reu e Lima, FI'ei João do Rozario, Frei João Bapti. ta da Purifi
cação, Frei Luiz Bolelho do Rozario, Frei Manoel de l\'facedo e outros que
não só conquistaram applausos e renome no Brazil como lambem em
Porlugal e na He 'punha.

E' pois a memoração elo ~ ilos d tanto:' heróes, a pel'petuação de lan
tos nomes illustr'e . e legendal'ios, o uGrJ'solado pnlriotisrno e as gloria de
tantos benemeritos pernanlbucano , o que d u iDC nl.i\'o a grandiosa m
preza a que meltemos homlJros, empl'eza m duvida super'ior ás nossas
força ,-a publjcaçüo do Diccionario Biographico de Pemambucano Ce
lebre.

Incompleto corrio é o noss lrahalho, incorrecto mesmo, em as elegan
cias da forma e preceilos li lterar'jos,'.encena el1 todavia um ca1)ec!al bem va
lioso de nota e apontamenlo , qu legamo aos futuros ])iographos que
d'e t'arte aqui enconlral'tlo-r unido que andava esparso pelos no os ar
chivo' e jornaes, como tambem pela diver as obras l'elativa' as no sas
cousa, e por do 'umento e informações particulare tendentes a p r- \
d r'em-se.

São, poi , fideilignas e aulhenli as a.. fontes em que fomos buscar as
informações do nosso trahalho. As pe quiza ,o colleccionamento, a forma
impel'l'eila incorrecla C],uelem,lral)alho delonga fadigas, vigilia esacri-

. ficios, eis o que nos per'lence, eis unicamente o que é nos o, E hoj ,qu
após sete longo annos de incessanle trabalhos, damos á luz da publi i
dade o nosso Diccionario BiO[Jl'aphico, é-nos gralo render os no ·os si ncero
agradecimenlos,e ign.ificar a no sa gralidão a lodo' o amigo C],ue no faci
litaram os m ios da sua confecção, preslando-nos valio os subsidio in
formações e sua conslante arumação na empreza que loman10s sobl"
nossos 11Om1)1'o, , e tambem a illustre e patr-iotica As emhléa LegislatiYD.
Pro"illcial pela "alio a coadjuvação flue volou para a sua publicação,

A' todos, pois, a significaçào da nossa mai sincera e immorr -dera
gratidão. .

Recife, .Janeiro de 1882.



DICClüNAltlü BIOGIlAPHICO

Affonso de Albuquerque Mello. Xasc um prin
cipio <lo ~, ulo XTII no no' nho Rosario cm erinllaem, c
f ram -u pa Diogo Mm'tinsPessoa D. Felippa de 'Mello;
foram ~u avó paterno F rn50 MartiJls P ôa e D. Iza
J I Gon<:,>oIv s da Callwro, mat mos, J lonymo d . AIbu-
Luerqlle cD. F JiPI a de 1\lcllo I ertellc ntes cis-mais mu 

tre familiü lesta capiwnin.
Perdendo ru I 'li em 1G12, ainda lJ m crean~a re eheu

d SUD mEti n mui c 'meraua ducaçIT , . aI ra('ando a no
bjIi ima carl' ira das armas, o jovem Affon '0 de AIbuqu r
que conqui Lou p 10 seu feiLos, titulos d immol'redoras
glol'Í '1 .

guclTa travada n ta pro"incja por oe a iiIo da ü1Ya
,'ITo hollHllel 'zn, m 1630 en ontrou-o jú po llindo as dra
gona ele apilão e 11 t mando part . na ti ç'üo her ica da
tomada do fort . d ',J rgc orno um dos poucos e valen
tes ,abo que o gu'U'ncciam cobl'iu- e d louro ncs bri
lhanLe fito d armas um do mai nota" i c.los annaes
gll rr iro de PC'l'IwmlJuco. I endendo-se o forte na ultima
('xtr mi Iade, depois lc um np etado c rco, quando RS balas
inimigu Il'lviom d 'ITu1Jnuo S s II paraI cito e d mon
tado a 'pC'('a 'obre II ,'<l ,e. 'tacla falto de mantim nto
(' d 111 io P . siwi etr resi tcnciü d p L (lu mai heroicn
defe 0, o aI itüo Affon o d AlbllCJu 'l' JU' foi 11m do pou
co 1 I avo, que ficuram I rision if'oS 'lJ1 P )(lCl' do inimigo,
npós D. cüpituluç'il ,pOl' nüo 8cceiLar n cundiç'ão impo -ta,
de núo p Icjn[' <'onll'u c11 11m' 'Sp'lÇ'O de ·i,. IllC'ZCS,

11..0 obeàncl n, ua lilJ 'l"<lml ' 1'fon o (Ir lbuqucrquc
J' 'unio-s . no ex. I' iLo p l'IJullllm nno, e l'11l1G::l4 Cl1eontrCl
11101-0 ji't figurando' mo um los l'Elpit[[c . d qL1C'111 o g nCY'nI
('111 'IH'I' ill uml il"n cio assall( elo PonLal c1 :.\az<ll' til llja
p,'inwil'i1::: l1'inl'llr'iJ'(I~ (~hl'()';Inlm ti gilnllill'.
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Affon o ele Albuqu "r lue occupando mpre um do
primeiros h1O'ares na historia de ses feitos memoravei ,
tIgurou em todos os movimentos, viu cahi1' unico baluart
que podia oppor seria resistencia ao inimio'o, c fez parte da
famosa jornada de Pernambuco ú Balda.

Estacionando o exer ito em Villa-Formo u, Affon, o
ue Albuquerque foi incumbido de ahi ficar om outros '01TI
panheiros á guarneceI-a, ao pas o que o resto da fOrçi:1S
foi di\"idido obre outros ponto qu demandavam segu
rança, ficando ahi estabelecido o quartel general.

Os holland~ze' marcharam a de 'alojar os p rnambu
'anos de tão importante ponto, e Affon o de Albuqu rqu J

que occupa\"a uma da guardas a\"ançada ,é um dos pri
meiros que recebe o cho rue do inimigo em num 1'0 onsi
deravolmente maior, mas sahindo immediatamel t o resto
das nossas forças ao mando do intrepido gen ral Mathia
de Albuquerque, o f z retirar.

Em 163.5 marchou Affonso de Albuquerque com o re to
das forças que nos restava em demanda da Balda. Então,
já não era possivel cousa alguma tentar mais m pl'ol da li
berdade desta terra, u urpada lJolas tropas in\'a oras la
Hollanda.

Affonso d Albuquerque chegando finalmente á Bahia,
ap6s uma longa e penosa travessia por terra, ahi s con 1'
vou, até que, de novo foram r clamados os seus erviços
por occasião da guel'ra da restauração em 164-5.

Partindo immediatamente ao appello ela mãi patria
elIe illustrou ele novo o seu nome ns a gunda memora
vel guerra, cuja victoria final d pois elerenhielos e gloriosos
combates, teve logar no m mora\"el dia 27 de Jan iro d
1654 com o acto ela capitulação elo Taborela, d 'poi de uma
luta gloriosa de nove longos annos .

. Restaurada esta provincia do jugo hollandez, o bravo
capitão Affonso de Albuquerque MelIo re ebeu do o'en ral
Francisco Barreto de :rvlenez 'a hom osa incuml ncia d
ir á corte de Lisbôa levar a EI-R i D. João r\ a gunda via
da noticia ele tão faustoso acont cim nto'

Ouçamos agora um escriptor notavel, o T nente- 01' 
nel Antonio Jo 6 Victorino Borges da Fons a, el reyel'
na sua .A obilial'cllia Perncunbucww, ainda que em largos
tl'aç,o ,a ,,-ida o } itos do ilIu tI' capitão Affon o ele AlI 1[-

,(IU,l'qu- ?vleJ] o ; .
I( Já no annu ele 1ô30 em qll S llOltnncl 'zes \'i 'ralll (I

Pcmvml'u' cU J hrio~ um 'ntc ficou pl'i~i 111'il'0, ( ["l 'UI i-
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Lua, om e t m mo po to s 'l'ylu até a restauração, 'em
qu duas vlag ns que fez 11 côrt de 1adrld, fossem bastante
para p ler contrastar a fortuna ordinariament adyersa aos
varó' 'forte', No a salto do forte do Pontal, no encanto-o
11 m nto da Villa-Formo a de Serinha m, e na ua defesa,
e finalmnnt na mal' ha de AlaO'ôa', cumpriu inteirament '
com a obrigaçõe de um perfeito capitão, porque alem do
valol' de qu foi dotado conseguiu geralapplauso Yene
1'0('50, o qu abia muito b m 'onciJiar sua grande capaci
clnde, »)

Em lltro loo-al' dn 111 ' mo ol.)I'a, diz ainda Borges dn
Fon '('a:

«( Affonso dAlI uqucL'que l\'[ello, a quem Ilamal'am
o Colomin, foi um dos mais 'dlente abo que viu a cam
prlJ1ha d 1 rnamlJuco, os im na 'LIa defensa, 0010 na x
lul 50 d 11011ancleze dc qu ' re ultou, que um poeta tão
satyri o 0010 o qu scr "CU o primeil'O en ontro das
no a arma com as dos holland ze , não teve de que o
arguir, quando o u int nto era increpa!' a todos, antes
entre t do o inO'u!l'Iri ou nos seguinte ver o

.·lLbllquf'I'que, a que lha!Jlculi CololII/m
HL.oLo, como bueno, ({{fil/. » .

Agostinho Barbalho Bezerra. . Na c u em Olinda
egundo conje turas, em prin ipias do e ulo XVII, Era

filh do heroi o p rnambucan Luiz BarlJalho B zerra, ori
undo d Antonio Bezerra Felpa d' Barbuda, natural de
Pont cl Lima e sua mulher D. laria d Araujo, os quaes
Yi I am para (' ta capitania no começo de sua po"oa\50
om o u primeiro donatario Duarte Coelho.

AO'ostinho BarlJalho Bez rra, b m jov m ainda, acholl
se enyol -ido na lutas marcia s da invasão hollandeza em
P "rnambuco, nos campos da batalha não desmentiu o já
pro\' l'lJial ntllUsiasmo - "alor pernambucano.

O 'upada ta pro\ incia m 1630 pelo xer ito h01la,n
dez, s U pae que então sta\ a no omeço de sua carreira
militar, Dpr cnton-s 00 gcncral1\,[athjas d Albuquerqu(',
rom o ' S 'LI e Cl'(-WO~ criados, mantido t'1 ua L1sto. sem
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remunCl'aç'ilo ülO'uma pelo e' tfldo e offcrecr os el'\'iç'os dn
todos pela cauza da p<.ltria; e nes 'a me ma pltnlflnge, de '
taCR\'ü- o yulto de dousjm'en 'soldado, imb '1']) aindê),
mas em ujas frontes resplendia o sol dn lilwrdadc, ' 'trella
peregrina, phanal d fi -l'oicos feito a 'ombr o COl11
mettimento ,

E tes dous jo"cn soldado cltamaYam-se Ag tinho,
(' Guilll rme Bclrballto Bczerl'u, i.. mIJo filhos ti intl'CI iclo
Luiz Bôrball10 B"zerrfl, qu o conduzia fi t nda lo gencral
em chefe, pfl.ra sagraI-os d 1'ensorrs da patria.

Agostinho BarbDlho BrZCITíl ns entoll pli..1('[I no ('XCl'

cito como implcs soldado; ll11lS [10 bel d ,eu pfl8, infiam
mado do eu yalor e llrI'oislllO, 11 soul con [uist81' pelos
seu feito , qller no Brazil, quer em Portllgnl lla 'llurra do
restLlUl'ação titnlos 'po tos honro o um nom ' C[\t(' (J

po 'trridac1e re\' rent pro 'lamD ben1 êllto,
A heroica defesa cI Arraial do Bom J lI_', o feito' da

Yurz 'a do Copibori]j , ele Scrinl1aem outro~, f rum te te-
-munhas do valor de Ago 'tinha Barbnlho Bez ,na. Cal1ind}
prisioneiro em poder dos llOJlandezcs, por dültlS !ln11 e~

tOYO priyado c1a sua libel'dade' ma 'on eO'llindo-B, ell'
apresellta-se d noyo no exer ito no anno d 1G39, 'nt50 jn
pos uindo a' dragona d apit50 de infantal'iu qu llIe
c01lfeI ira o Conde cla Torre,

Ka coleI re jornada CJlI d ta proün ',ia 1 1'a a da Bahia
fez por terra o exercito pel'llamlmCDno, qutllld já nuo re 
ta"a-Ihc esperança alguma no r 'sulLado (1<:l gnc1'l'n, Ago '
tinho Barballlo muito () signal u-sc no ncontro que C11)
tuo p nosa viagem teyc com os inimigus, upportoll he
roicamente todo' o. trabalhos qu' passaram por n-

'minhos inyjo' c maLtns cm uma p 'nosa mareha li mais
ele quatrocentos lcgoas !

Em 1641 embarcou ela Buhia como cabo 1 umA qlW
driIha composta de oito navios, destinada <] 'omboinr uma
frota que cl'alli partiu para o reino, mo ' yoltou logo, porqu
a sua mi ão era pol-a fóra dnlJarra, livl'al-a por con
guinte do alcance da c quadra llOlIand za qu "nttio ru ayu
por esses mar s. Em 1643 embar 'ou Ago tinho B z na
para o Rio de Janeil'O, acompanhando a eu pac o mestrc
de campo Luiz Barbalho Bezerra; qu cl pa lIado goycr
nador dessa capitania, ia as um ir a sua admini traç'üo, e
no anno seguintc seguiu para Portugal "'01110 cabo ela frota
dos aSSUCél1'es.

E lnyn ('nUlo (,lll POl'tllO'f1] Ir'aYllcln cI Illtn 1'(' nI1ic1n ('011\
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II lIe panha. Ago. till!JO Bm'bal!lo seJJJc DOS r o'ios paços
d D. Jolio 1\r, c offcl'C'c' o cu cr'yje;' cm dc'fc 'u da
c:au n da libordade poJ'tuguCZt:l. Purte s 'm d mol'ü para ()
AlemtC'jo, 11 mI anlwdo d crinc.1ns ct1"allcil'o mantidos
Ú sua cu ta, c no' oito dias cm que o )'Im' ruaz de Torl' '
cu a te"c sitiada êl prDf:a de EI\'l:1S, Agostinho Bnrbalhu
acllou- 0111 todo os 'omlJaLc, C[lW, o deram,

R 'cbnnelo C'nLlo a noti 'ia elo faliecimcnto ele s u pac na
ri Jael elo Rio d' Jal1 il', gostinl1o Bm'baUlo parto pal'll
('ssa. pro\'in h, (~ahi se (]{\1l10rfl I orDlgulll tl~ll1pCJ l'Clsiclinc!el
lJa fregu<.'zill ele S. Gonçtlle , onde po,'suia umH fazr.nu'l.

Em 1GGO, o go"urnaclor 'al\'ador C lTeia elc'ú Bene
"ides par-tillpm'a a apitania de ,', Yi 'ent , it insp Ci01Hll'
[IS mina que ta"am a snu 'argo, c cm seu lu 0'111' doixOIl
110 o'ovorno da capitania Tltomr" C l'l'eia ck AlYal' 'nga.

Pou os (lia' depois ela partida dI' 'ú o BOIl yid", amo
tinou- c o po"o 'ontra olle, ncganclo-UlC oh 'dion ,ia de
pondo I r n lendo o Cll d l('o'aelo' c apoiadop 'Ia amuro,
pro 'Jamnrnm g v l'I1adOl' a Agostinho Bal'!Jalho. Elh~

l1C'.ga-s a nnnuil' aos d 'jo do,s r "oltosos, lõ~fl1O'ia-so no
convento d' '. 1"]'(111 ,i co, mo cU r.ra o uni o homem que
ll1('I'ccia as sympathia' e 'unfianc;a do po"o lo,' 'nado
da Camara.

O povo procura-o, d' ('ob]'('-o aflnol, insta para quo
Dcccite o C<ll'go que a sua c nfiun 'a n 110 dcpo ita"a o 'li'
r' i t . ma gotada [J I a "i .11 õia (' o moio sua 'orios,
"cm a am a~'i1, a forço, Agostinho Bal'valho, enlre a mort '

ogo" mO,a' l'itnpol'fimomandatopopulal'.
1 b ndo C lT 'oa el ~êÍ n noticia du revolta 'm 'anLos,

onele o a '1111"D, mnnel pu] li ar um lJand pcr loando a s
l' J"0lto o', o l'ec nl1 'c 'nd a AO'o tinho B'll'balho omo
<.lei o'ado u,. ni'i elo po"o, orelC'nando qu ,como tal c n
tinuêl . 11 O'O\, '1']10; ma i t llÕ. ol1yinc!o a Camara, c
sem duvida nua C pr stando Ago tinho Barbalho a reagir
conLra '} rd 111 do g'o"('rJwdor foi d -10 t elo g " mo pl.'la
mesma Camal'a aos " d Fc\' 'r .iro d 16G1, dalti pOl' diant(\
a té a po ' 'n qu dcu no ml.' tl'l' do Dmpo J Oõ.o C l'l'ôa de
~ü, ficou 'IJ gO\' 'mando por i só a apitania.

Yoltan lo 'Ulnldol' C01T ia, c a umin]o ao goycrno,
r m tt u pI' SO pDl"1 Li bôa Agostinho Bal'l alho o os au
tores el I '''ante' ma 1'e onll c('ndo El-Hei a ua innotcn
ciD, pCI mittiu-lh a \'olta para o Hi dc Jan 'iro O honrou-u
com a doação do. cupitania d 'unt·} CatharinD.

A pl'llc1C'l1rin ('Olll C/lll' Sl' 11n!l\'(' . gnsLiltllo Bnl'lJnlho 110
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seu ephem 1'0 O'o\'erno, aqui toue serenou os unimos popu
lae s, correndo não poucas yeze a sua yida, O'randes ris os
e p rio'o. No anoo seguinte de 1662, já AgosLinho Bar
balho achava-se de nm o em Portugal militando na cam-
panha do Alemtejo, acompanhado de criados cavaUo
mantido á sua cu ta.

Ta s fOl'am os seniços d 0'0 tinho Barbalho B z na,
que valeram-lhe a confer ncia do foro de fidalO'o da ca 1:1
real portugLleza, e a mer ce do curgo de admini trador da.'
minu de Paranaguà em . Paulo por carta regia de 7 d
Dezembro de 1663.

Alem de tas merc 's, 1I1e foi confiada a administração
das mina de esmeralda na capitania do Espirito- anto,
Gom a pat nte de governador da g nte que ia admini km,
por cujo cargo lhe foi mandado dar 600~OOO d oldo, a im
c mo expédiu depois o governo ordem a CamaI a d anto'
afim de auxilial-o ne es des ObI imentos.

Na gu -rra da invasão hollandeza em P rnambu o, e
na guerra da restauração de Portugal do dominio d Hes
panhl'l, Agostinho Barbalho Bez rra conqui tara titulo
taes de ben mer neia e de honra, que jamai . u nome
deixará de figurar entr o homen illu te d um e utro
paiz.

ão foi somente com o vEdor do seu 1 Ia('o abn gação
qu Ue conql1istára tae titulos; ore umido quadro d -. ua
vida qu acabamos de esboça]', mostra claramente qu eU
não foi somente um soldado distincto, mas sim tamb m um
homem patriota e genero o. Como gov rnador do Rio de
Janeiro déra exemplo de alta lealdade ao obcrun, do
proceder mais digno em geave reyolta que l'ebentára na
cidade d- e nome, e por i o m-rec'ra logio premio.

No Rio de Jan iro casara- e -Agostinho Barbalho 'om
D. Cecilia Barbosa, e a11i falle ndo, lecr·ou a ua po a e
filhas fortuna tão mediocre, qu apenas a salvaya La p'o
breza. A data do fallecimento de Ago tinho Barbalho B 
zerra, é desconhecida; mas em 1675 11e já não perten ia
ao numero dos Yi"os, poi a 25 de Julho dess ':lnno, sua
"iuva D. Cecilia Barbo a deu começo a fundu~50 d(~ um r 
colhimento na ermida de s a nhora d'Ajuda, na cidade
do Rio d Janeiro, pura suas filhas para si, e para donzellas
c enhoras que quizessem viver em lausu1'8, s pnradas
n desprendida cl se 'ulo, con agradns ex 'lusiY'~mcntc(t
Dens.

O ('o11\'('nlo rl'Ajnc1a fni f'L1Jlclflr]o no Rio dr JaIlC'iJ'o, diz
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um illustre escriptor, ú outros coube a gloria do maior tra
balho, e de mais patente e fru tua o empenho para realisal'
com todas as suas condições inelispensaveis a instituição
religiosa; mas a ieléa, que é a primeira pedra, pertence a
"iuva, ú mfii das filhas ele A&ostinho Barbalho Bezerra.

Balthazar da ilva Lisboa tratanelo no seus annaes
do Rio de Janeiro, ele Luiz Barbalho Bezerra, consagrou
estas palavras a memoria de seu filho: Elle deixou a sua
imagem e sem Ihança em Agostinho Barbalho B zerra, o
bravo debenador elos corsarios que infestavam as costas,
tendo Iogar di tincto na apotheose entr os seus patricios
pelas suas virtudes, alor g nero 'idade, e acerto no ne
gocio : serYiu t8mbem de adminisLradoI' g ral da minas,

por seus bons serviços obteve alvará ele commenda.

Agostinho Bezerra Cavalcante e Souza Nasceu
na cidade elo R i~ no anno de 17 .

Homem de côr preta,masfilho de familia honesta,Ago 
Linho Bezerra foi destinado por seus paes á seguir a nobi
lissima carl' ira da armas, e ainda b~m criança, assentou
prar.a ele soldado no batalhão dos homens pretos, denomi
nado dos Henrique, batalhão 1 gendario, ujo titulo era
uma solemne perpetuação elo nome elo heroico soldaelo que
o instituir a, o illu tre Henriques Dia .

Ia curta vida militar ele Agostinho Bezerra, não e
offer c u·oc asião de illustrar-se nos campo da batalha;
mas cne pelos seus rviços, pela sua dedicação e exem
plar condu ta, em breye onquistou as dragona de capitão
do 4.' batalhão de granadeiros elos H nriques. a luta
politica ele 1 17 em prol da ind penden ia da patria, não
encontramo o s u nome figurando entre os patriotas libe
l'aes, e n m o Padre Dia .r 1artins o cont mpla nos seus
Martvres Pernambucano ; no entretanto, foi elle uma das
Yictimas do e qu cimento, e honorifica mansão do seu
nome na historia de moYimento generoso e patriotico.

Salvou, porem, o eu nome do total e quecimento, o seu
interrogatorio incerto na prim ira part do tomo XXXI da
Revi ta Ti'itnensal do ln tiü~toHistoricoBra:;ileil'o,elo anno
de 1 6 , ú I agina 253. Por esse elocumento YBmo ,que
Agostinho Bezerra occupaya em 1817 o po to de tenente do
batalhão do Henriqu -~, e xercia a profissão de alfaiate,
que fàra preso em}Vlaio,eremettido paraa Bahia onde ainda
se Flcl1ava m Janeiro de 1819, [uando ratificou o pr il11oiro
nuto c1e p('l'allnt.n~ ou lllleJ'l'0gnlnri0 c1e quI' aciQ1n f()ll(lmo~.
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Cr ado o batalhúo de açudore , no dominio da r volu
ção, Agostinho Bez -rra foi elcyado ao posto 1 üpihJo, (l

ainda que fus e mui limitado o papel que I' pre ntoll
ne e moYimento cuj fim cra firmal' a no' a 'moncipn
~'uo politicD, comtudo, a upcllo cln potl'in ('Ile corre pr su
J' o a pr taL' o seu ~ erYi~'o', (' a di tillC(;fio que!ll ~Oll

f rira o'm'erno ll'O\'i ol'Ío 'lcyando-o a po to ,'up ri 1',

eJJe con "pondcra digna 1l0lll'o ament '.
H.estituida a ua Iii) rd'lde, \'oltoupnra Pel'nOmbll 'o; e

quando o g nera1 Luiz elo 1 eO'o reorganisou o exercito. foi
lhe 'on en-ada a patente de (;opitilo c continuou a )'\'ir
lIO m smo corpo.

Agoslinho BeZel'l"l 0111 (:OU entuo a tomar I (lrt muito
a ·tiya cm todo o' movimcnto politic dsta pr Yin 'ia,
lILle tinh[lm por aho a fil'm za dos cus fóros lib rc1ude .
Em 1822, fiaLlI'ando no moYin1f'nto po1iti o cm I'CO ('fio ii
tropa uIJ1 vmIa 111 Olinda, cahiu pre o da mesmo a HJ (1<:
~etembro, mas a 27 o junta do goycrno o pôz cm lib rdadc,
~1U[lnclo I' .'tabelccidu aord '111 apo 'iguac1 o moLim.

Em 1824, rIlwndo 'Mano 1de Canalho Pues ele An Jrud '
pro 'lamou a Confeel raçüo do Eqllador, AgostinhoB z na
achou-se u eu lado e pI' StOll r 'aes niço quel' a EU 'o
liberal, qucr '1 causa da ord m pub1i o.

No dominio da r yolu('uo então jú el \'uel ao po to de
major, commanc1ou Ao' stinho· Bezerra o ,1.. ' lJtltol!lã d'
artilharia do Henrique', ú sua fi' nt' mm' 'l1ou pnro lp 
ju 'a com o go\'ernadol' do arma José d BoJ'l'o, I' aI ',10,
d'onele voltou 100'0 paro o R ,cife '0111 o cu b[ltallJ5.o, ofim
cl guarnecer o forte das Cinco PontD .

a commi s5.o do commanclo do 4.° batalhão, o lllnjor'
Agostinho prestou mui lJons erYi~'o e p 'lo u d 'mI c
nho honro amente corre. poncleu a e~ s' mandi.1to d con
-fiança; restab Ic 'cndo nüo ó a di ciplina do COl'pO, como
augment.ando o num 1'0 d SlHl praça, c mnnt('1I lu o "U

brio c garbo militar.
a major Ao'ostinho Bl'z lTU Cm'al Dn~c ' . 'ouza, Hl

incan avel em empreo'AI' tOlIo os mrio ,toda él forr,lls
po siyeis, na consenuç:uo e tl'onquillic1ad da ol'dem I u
blica. Vio'ilante otalaiD, C'llcper 'orria Lodo o punto da
eidade com pstrulhas do seu bata1l1ilo, n noite ml1llip1icu
Ya-a , c (JS habitantes do. c'i<.lnde do R 'ifc, qu r nu 'iolla s
quer cstl'f1ngeiro , so] rI' quem ,hwn!l1 indispostos os oni
mos pO])l1l;II'CS, <1Ol'mià tl'o.n(Illillo~, "onnado,' ]lO zelo
(l )I'd(~lll qu' ."l])iLl lTHllJll'l' C ('(ln~C'I'\-m' u mil,ÍnJ' i\gn, ti
nli () R (í~(' J'l'il,
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Elo lU ud o porto do fie iro peln squnf1ra impel'inl,
llU noite de 21 de Junho cl 1 24 os "olcl"t1os da guamiç'Jo
d seu na\"ios allil'üm sobre u] arca dor gi trodoport ,
atacaram-llU li. ferro' fugo, e bal'bm"'u11entc a .) inaral1l
[l!Cl'un p 'l'lli..llU)YUCü110 que n!ti 'sta\'am de seniço. o
dia s guinte, abido o fncto, le\",wtoll- c o po\"o, 8l'lnOU- 'l~

, orreu u \"ingül'-s cl tod') DS pCSSOD lU jUlgU\"i.lfl1
desa~ ctas n llU opiniJo, e assim foi pruti anuo.

Então üpr sel1tu-se o ll1njor Ao-ostillho Bez~lTu com O
eLIIJntalh{io xpede numerosas llêltl'lllhn . com ol'd 111 de

accommodnr d 'sor'dcil'o ,de' tomol' as arma -dos pnisa
lJOS, (lu pr ncl'l' os militare qu s' acha cm no conflieto

"e de o re olh L' Ú IlS ClUl1l'tci . cllo m pessoa p 'I'CÚlT'
todos os bairro da cidade, tues p1'oYidC'l1cia . deu ta s
mei 8 mpr 'gou, que conseguiu upa iemar o po\"o, quej""l
l1a\-ia comm 'ltido HlriOS de Minos, c longe s' dispunha H
'X 'r r o seus actos d mol'ticinio c nnarquia ..

A \"nnc,'a pm"cm o ex reito imperia 1~ob1'C n ciclade dep is
de \"cnc r O· ob ·ta '1110s que l!te oppunlla <18 forços 11['1'

nambucanas ao sul du pro\"incia, salt1;l111 cm tena as tL"OIJ1:1S
do bloqul'io, . o . putriotas "iram p ~t'c1ida a ua cuu a, dcl'
rLtIJuda Cl Conf 'del'Cl(:ilo do Equador.

O majol" ACl'ostinllo 'omo OL!tru' companheil'o , pr 
'lll'l1 fugir a vingillll,:a 'atl"O ida lo do' tL'opa inH1 OI'<.1S,
n~fLlgia-'e e parte paL'a o int 'L'io!' da pl'o\"in 'ia, a. \"['1' se
<linda l"ia po' i\' 'I OppOl" alo'uma r 'sislc'nc:ia. "

Tl"ez mczo ' dmou a I eno.·a per p';L'inaçilo de go tinho
Bez rt'a; c c1 'pois de intcrnar-'e p ]0 c nLt·o desta I rovin
cin, pa sal" a ela ParahJ bn, 'che o'(1 r a do C <11'<'1, foi pre o m
vil"tllc1e ln capilulrt('ii.o lo ex l' ito fuo-ith'o no 20 le S t 111

b1"O de 1~24", 0110 dia 1 de Dez mbro pertio pi.ll"H o Recif' oude
'Iltrou a 17 D. um' !tora ehl taL'do. Ao'o tinllO f i npr' CI1

tado assim om o Sl'll' c:ompanheit,o ao g n nll Fran
cisco l' Limu il"u; mas est .. n ~m o quiz \"('!' immceliu
tnmcnt mandoll-o c:ollc.lusil' para '1 l'\.ld 'ia, onel foi reco
lhido incommunic.a'I" '1 Ú um immundo, npCl'tac.l c 'CUL'O
calabouço que el'ant'· senin de armnl"io de gual"dar ü' cu
])e('<1,' do' enfOl' 'ados !

• No dia 'cO"tlinte in ·tol! u- n commis, üo n ilitnr, o
mnj()J" Ag ,"Linho Bozona foi um dos pL'itllcil"o l'éo qtLL
(;( mI m'ccel'am Ú bal'l"a d ' te l['ITivl'l tL'ilmnn1 e cinco dias
dep i', n -'J:3 de Drz mI 1'0 c1 1,'~-1", ln\TC1\"ê1.-·e a 'cntew:ü qlLL'
o conel '11 ln 1..1 \"11. Q }l°IW ele IJIOI"l(' uatural !

A favol' d[ IlUjOl' r\.go~lilllw n 'uL!in lofl'o o COll1l1lCITio
;)
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yar ias p ssôas O'1'adas, todas as quaes fizeram yaler os e1'
\"iços prestadospor elI a causa daord m publica por oc 'a
sião do motimpoI lllnr, dist compen trada a propl'ia
commis üo militar nuo deu immediata execuçüo u cnl n
(a, e o recommendou a cl m ncia imperial, « em attençiJ.o
ao qae o mesmo rdo d eâusio em ua dC'je. Cl, e cOnlprovoa
com testemunhas, e vem a seI' o relevante el'viço que pres
toa ú naçuo em, o dia 22 de Junho em qaepoude ob tal' pOI'
7Jwio da suas ]J7'aticas e actividade que se niJ.ú de envol
vesse o juror do povo levcUltado em, mas a, e disposto ({.
as 'as inar 7laciOnCle~e e,'tl'angeil'os, qllejulgava terem, tido
relações com o bloqueio, na occasião emque de tejbrcun
e ipedidos alguns lanchões, que atacaram, o 7'egistl'o do
Porto, onde matal'cun algul7w,' jJC?s 'oa.. »

Mas a clemencia imp rial despresando o mai anto,
}) 110 e honroso attributo que lhe é conferido, não aU ndeu
as representaçõe , e nem o scrvicos do major Agostinho,
e confirmou a barbaras ntençuquclhcfóraimpo ta.

a que constitui! ia titulos de honra e de hen mel' n ia
ao major do batalhão dos H nriqu' ,Ago ,tinho B ,z rra
Cavalcante e Souza, se vinga se êl causa dêll'CYOJuÇ10, se o
norte do Brazil fosse hoje essa poten ia que se 'hamaria
Conf deraçõo do Equador, con ti tUlo, por n50 lIav r tl'ium
phado a causa dos p rnambucünos, titulo de [Ipoio para a

ua condemnação! E D. P dro I, que então eru um heróe,
porqu havia triumphado a causa da in 1 pendencia, por
que havia triumphaclo a sua r lJ .ldia contra sua patr'ia,
contra seu propl'io pni até, n gava o perdão ao major Agos
tinho, considerado traid r, infame, reb Ide, porque foi de
b Iluda a causa pernambu ana, titulos que sem duvida a
h ria a D. P dro I, e a cau a da indepcnden ia tambem
nu triumpha se!

Foi pois Agostinho B zerra condemnado por ha\ r
a sianaelo toda as a ta (lo Con elho, para e nüo acceital'
o projecto ela Con tituicEto outhorgaela por D. P dro I,
lluanclo havia eli olYido a fOI ça de armas a Ass mblén
Constituinte; 1'1 do üjlmtamento qued-poza CamaraMunici
paI do R eife, e a lo con olho militar que d liberou atacar
em hostilidad s o. provin -ia' el Alagõas; por t r sido o
commandante do corpo lU mar'chou 6. r istir o exercito
imperiAl, por lwyer occupado a fortaleza do Bl'um, e final
m 'nLe p l' e haver encoq orüdo e marchado com!l tropas
pül'a o interior, até que foi pl'C~O !
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Taesfornm Q ba s dabarbnra sentença fulminada pela
Commis 50 Militar ontra o mujor Agostinho Bezerra
Cavnlcant e Souza!

Amnnhece o luctllOSO dia 10 l' 'Inrco de 1825, o ultimo
de sua curla vida tl trinta ' 'cl' (l11l10S.

O honrado e,h nemerito Ago tinho, <.:ond mnndol.).jgno
miniosa morte, foi ex.autorado das honrn militares que lhe
perlencinm como major, e assim, deixou a honrosa farda
qu tanto o distingllü'a, e que por elle lZo 110nrodü fôra, para
morrer como simples paizano.

Contam pe soas do tempo, e 6 constonte essa tradição,
qll , Agostinho Bezerra sahio da cadeia para o patibulo,
trajando cnlça, collete e palJHot branco, chapéo de palha
branca com fila "erde, gI'nvata e sal atos da mesma càr,
tendo por m estes, laços de fila amm'ella. Todas as runs
do lugubre trajecto, que compreh ndia os do ColJegio, hoje
ImperadoI, onde era situada a cad ia, hoj e tribunal do.i ury,
Crespo, Queimado, Livram nto,Direita, Terço, e Cinco Pon-
ta m cujo largo erguia-se a forcn, cstnyam replectas d
po"o.

Agostinho morchou como queem teiumpho, alegr ,des
pedindo-se natural e pras nteiramente das pessàas suas

onheci las, enternecida e banhadn de lacrrimas quando
ell sorria, e acc nava com o chapéo pnra as senhoras que

. a ha, om nas ,'aranda dos sobl'ados, e as im ch gou ao
patibulo. E elle úb resoluto a uas escadn ,yoIta-se para.
o povo e dil'igi-lh om YOZ firm e segura um breve dis

urso, e di p -nsando a seI'\ iços do arrasco, r presentou
ao m smo tempo o papel de \'ictima de alO'ôz, e atirou- e
cU mesmo da e cada abaixo!. ..

Perdiane s mom ntoapatriaumflJhohonraelo,illustre
patriota, ma a lli toria inscI eYia o seu nome de beneme

rito m suns paginü , Dgrnndo-o marlYl ela liberdade, e as
muzas saudaval11-no, rgllenc10 hymnos e canticos ê'I sua
memoria.

............................ .. .. ..

Morreu! porem nuo morre 11[\ memoria
D . illu te 11 ro altn fa('anh8s'
Pela p:ltl'ia 'mpreh ndell-l1lnr' in cnml'h,llha
Alcall'unc1o-l1J ' as I nlm<:r la vi 'toria.
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D Dias elcsccn lcn t(', o quem a hi tOI ia
Applicoll Ü Pernam) u o ocçõ s extJ'ünl1ns
D iXD o gl'l1nel.J Agostinho, t1 patl'ia oon)1[1s
Mil grinaldas exuLa d'onHl e o·lorio.

No n scpu)nhro p'ro futuro i lode,
PernümlJu o süuc.!o O llloje 111 vantr,
E te in igne pitophio Cl'rU\"ür ha ele:

« Aqui jaz um 111'1'0 fh'me on 'tontr,
« m 'apit50 ela Pütria . Lib nl<oC.1 ,
« AO'ostinho Bez l'l'ü CanllCtdlte! »

Alvaro Teixeira de Macedo. Nü l:en na 'il1ac1 cio
Recife aos 13.de JL n ,iro de 1807, Foram seus pl'oo'enilorcs
0<:81'0' nto-móI' Diogo T 'ixeira de lVloccdo un consado
D. Anna Mnttoso da Cümal'u de l\Iuce<lo, «senhora de l'éll'ü
beBeu!..}>

Al\"aro Tcix Íl'il de I\'Iacel1o, que} i Cl'o"erJl[l(.1or da for
tilleza da Conceição do Rio d' Jüll iro, on 1 cr 'ou a i'abri [l

ele armüs, c postCl'io1'mente sC'nio d' go" 'l'110d l' c1 B n
guella, onde foH'c u, foi se\l o"u pale1'1lo. O aI itão-móI'
Luiz Prates l'...lnHoso da Coml1I'a, ca\"olh iro da rdem de
Chri to, c familinr do Sünlo ffi 'io, C({T'(iO qllc]Jor sua aus
teridade de cos.tumes e respeito, go~aoa a consideração de
chpfe das tJi'e~ familias ele IY/aceelo.s, 'YIelle~e.· e Ca/Jwr{/ "
distinctas na coLonia ele Angola pelos scu.' 'eroifo.', rique;;;{I
e po iÇt!Oi, foi seu a"ô mnLl'nIo. Di go Teix iI'tl de Mac do
cm sua "ioO'em de Ano'ola para Li boa, tocou llP ta pro
"incia, e d'aqui seguio pDra Portugal. Alli, p 1'''111, foi]) 111
pou o duradoura a ua perman ndn, 111 \'Í1'lLl ]c do' a 'on
tecimentos politicos da Em'opa, os qua s o fiz 'l'Dm migI'tlr
para o Bl'uzil c fixar a lHl r si 1 n 'il) em PeI'lH1.mbuco,ondc
'stab ) ceu uma casn commeI'ciül.

E', pois, deyic10 a es s nlamitosos ücont im nto'
lc {1ue a Europa foi thcü tI'O ao al\'or r do 1 r s n te e
·u]o, a essa nu.nilerosa emigrnçõo paI'a o Brazil, quando o

yelho Portug'11 se "io am ílç'tldo p las tropas invas ras~

(rue, J:'egistramos na GaLeria dos no os pcrlJOmbucanos
cclehres o nom do iIlustre Alvoro Teixeira de lVlacedo,

Em 1 oa seus pnis gnil'Dll1 para o I ia ele Jcrneiro'
Alvaro. Teixch'a d Macedo contava enttío os seus dmls
annos: do idade. Na capital d entiío rejJl0 ]0 Brazil Dz
cU o seu curso prim arjo, milS veio u Pernambu o estudar,
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o latim, pelo que matriculou-se nas aulas da Congr gação
c10 Oratorio de S. Felippe Nery, ou da Madre de Deus, na
cidade.do Re 'Ue, 0. oneL esteve ob a recommendação de
seu poclrinho o ncg 'i811t AnL nio dn 'il\'a. D Pernam

,bu o passou- 'e Alvaro T 'ixeÍl'a deMacec10 Ú Londres, com
dous filhos de s. 11 pa lrinho, e ahi entrou em um collegio
catholico, d'on le sahio depois de quatro annos habilitado

111 todos os c nhecimentos nece sarios ú "\ida commer
cio], para a qual era destinado..

Ma .a sua nenhuma vocDção pDra essu \'ida levou-o a
tentDr abrar,nr o sacerdocio da medicina, e para esse fim
partiu para a Franr,a, e matriculou-se na Universidade
le Pariz. Em brc\'e, porém, \'ê-se obrigado pelo seu es

tado de saude, que não o coadju\'a\'a no estudo da medi
cina, a abandonaI-o. \ olta·a Portugal, opr sentu-se em
Coimbra, mas a clamando-se D. Miguel DO t111'o11o portu
O'uez, fecha-se a Uni\' rsidade, e Alvaro T 'ixeira de ]\l1a
c('do vê-se forçado a voltar ao Brazil.

Poresse temI o acaba"u- e de creal' o Cnrso Juridico
ele Olinda, e o no ·so comprovincjDno volta de novo a patria
em busca da ei ncia, que se lhe negara n'um paiz o abso
lutismo de um r i, e no outro fi. debiliclade de suas forças.

Em Março de 1829 matriculou-se Alvaro Teixeira de
1"1ac 10 no Curso Jlll'icli o de Olinda, quando contava o
s us vinte e dous annos de idad. E assim, liz um seu jJ
lustre lJi grapho, d pois de percorrcI' as apitaes mais ci
\'iJisadas da EuropEl e cl1l'iquccido o n 'spirito eom o

studo das ]ingu8s yj"yas qu' t'alJava e ser via per-f'ita
111 'nto, e 'om a illustl'OcLio lue transmitt m us viagens,
vinha o mane: bo p rnambucano pela s 0'u11l1a y z procu
ror a sciellia e a insLm 'Ç~iio na terra m que via a luz!
hll m smo commem l'ava cbm ufonia c -te re ultado das
,"oltas do mundo.

Ta Faculc1ad , enconLrou Alv8ro T ixeiru de Macedo
cntee os sous colleo'as que o apr ciDvam p lo seu teoto
amavel e cavalll i1'o<::a m8noi1'u8, o. seu d u irm50s

ergio Teixeira d8 J' fac d , depois consel11 iro mjnistl'O
d -. Estaclo, e Diogo Teixeira de .Macedo, der oi c1esomba1'
go.c1or.

Na risonha e encantadora OlindD, nos s us lindos
pitar scos I osques, nas ruin8s dos monumento do seu on
tigo hlxo e opulen jD, sob o formo o eexplemlido c '0 qn
a orua, no d s]iSDr das anuas do amen B bcrib qu lho
banha o . pl[lntos, no rumorcjnr das oIlda do Uceano
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que beija as suas praias bordadas de immensos coquei
raes, nasceu da alma do joven academico a poesia, porém
a poesia terna e encantadora, e a doce mwica de sua alma
começou a se fazer ouvir.

Firmado ha bem poucos annos ainda, o facto da inde-.
pendencia politica do imperio, era. o dia feliz anniversario
desse feito solemnisado enthusiasticamente com pompo ns
festas. Tinhum por costume algun cidadiíos desses bon~
tempos de outrJora, em que ainda existiu o verdadeiro
patriotismo e civismo brazileiro de festejarem tambem o
anniversario da nossa separação de Portuga I, a 7 de Setem
bro, com um lauto e profuso jantar na cidade do Recife,
para o qual convidaYRm as principaes pessoas cl sta capital.

Era o anno de 1829, diz o seu illtu tre biographo o com
mendador Antonio Joaquim de Mell0, anno de Iucta encor
niçada, entre a opinião liberal defensora. dn Constituição, e
a que se dizia, e bem o parecia, quereI-a derril ar. Convi
daram os patriotas festejadores os acad mi os de Olinda a
fazerem-se representar no jantnr por quntt'o cl entre elles.
Um dos escolhidos foi o nosso Alvar T 'ixeil'a le Mncedo,
que recitou naquelle brilhante e politi o rego ijo nocionnl,
entt'e vivas e at=lplausos, um elogio em v 1'sos hCl'icos, a que
a imprensa deu logo l?ublici lad .

Cinco annos depOIS concluÍo Aharo T 'ixeiI a de Macedo
o seu curso llcademico, durante o qunllh . foi onferido por
diversas vezes honrosos e signifi ativos premios e elistinc
ções, e recebeu a carta ele bacharel em scie1 CÍns juridicas e
sociaes, confcl"ido pela Faculdade de Olinda,no onno d 1833.

Laureado por um dos primeiros estabel cirpentos
scientificos do lmpel"Ío, seguio Alyaro Teixeirn de !vlacedo
para a côrt do Rio cleJaneiro, onde residiam sous pais, e pro
cedendo-se por esse tempo B refórma da Alfandega dessa
capital, obteve a 110m aç5.o de primeiro e . 'ripLurario.

As recordações das sumptuosi lades e prazeresda so
berba filha de Agenor, c ntinúa o seu biogropho, certo
.empenho, que elle quiz, e podia romper, e o dissabor do
estado politico do Brazil, o deeidiram a solicitar um Iugm'
na classe diplomotica. Despacharam-no addido s nindo
de secretario da L gaçJo Imperial de Lisbôa, para ond
havia sido no mesmo anno de 1834 nom ado chefe com o ca
racte.r de ncarregado de negocios seu irmuo mois moço
SergIO.

No an110 1e1836 foi Alvaro Teix.eira ele MEl do promo
"ielo a ecretario ela legElç50 de Londres.



D'nqui por cUante começou elle a soffl'er as injustiça
do O'overno. Do qu lhe valiam os us s 'rviços, a sua de
dicacão e de interesse, tantas e honrosas attestar.ões de
tudo i o por con umados e abalisados estadistas, como
um GaIvão, um lVlontezuma e um "Marques Lisboa, sob
'ujas ordens ervira ~

Sempr o triumpho dos protegidos da fortw1a, sempre
as mediocridades a campear altivas, sempre o demerito
p lo m rito! Outros mais modernos do que elIe, haviamjá
passado a en arregados de mis ões. Outros, começavam
a sua carreira, confiando-se-lhe o desempenbo de cargos
mai elevados; AI \ aro Teixeirn de ifacedo stava condem
nado a ser secretario perpetuo!

Essa magoas} esses dissabores que heroicament
suppor tau, tan,tas injustir.a ' e preterições que soffreu, fize
ram-no arrancar do peito ssa queixa, tão maO'istralm nte
d s nbada no oitavo e ultimo canto do seu poema 
A Festa ele Baldo:

Jú que os rijos I oléo~ de má ventura
Até por fim t1 porta m ncerram
Do T mplo da Ju tiça, ra 'O'a ousado,
Engenho ltleu caminha triumphante
Por meio das fil iras indiscreta
Daquell s, cru o. fortuna oprichosCl,
Cego. s m ta to, p'l'a seu fins pro too'
Eu, qu lo tul ... unhol'a não r cebo
Mil favor s, que o. vejo dar aos outros,
Que tão mal conc bi ua' promessas
Que lancei pela g iras do futlll'o
Sem I rov ito som nt d' spCl'anças,
Pretendo qu meu nome, ora esqu ciclo,
Meu nom , que o Pod r tão mal afarra,
\ Í\ o.lonao no.s na elo Conceito,
Talv z no coração da minha Gent
Viva s mpre seguro na memoria
Daquclles que aI plau lirem meus sforç s.
Ei a SOl't, f liz que tnnto anl1 lo,
E o maior gnlarilão porque trabalho.
Ivaro Teixeira d Ma' do, quando secretario da Lega

ção 1mp rial de Lisboa, ahi casara-se com uma iIlustre c
nhora cl sa capital.

Ac omm tLido gravem nte em Londres le uma mole 
tia, ff 'itos üinc1n de uma febL'e intemittente qu soffecu m
Olinda, qunndo 'studante, detc1'l11inaram-no a pedir uma
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licença, ir gozaI-a em Li b a. Em 1 4-3achava-s dI Dili
medi ando-se cm casa ela famili('l 1 sua consodc, qualldo
recebeu Ol'dem de partir pm a Vi 11110. cl'Austl'in, a tomar
conta interinam nte do lUO'éll' de ministl'o da luella legação.

Ap zar ele nf"rmo, lIe partia mI-moro,' p la
rnpidez da viagem não se fez acompanhar I la e po 'a. Em
Vienna, agg1'm-aram- e consid ravelm ntc eus males
correndo sua vida emin nte perigo; ma pelo' uiclndo
mnizade de um generoso medico, clljn cl dicaçuo I 'v u-o u
alojal-o em ua casa, II foi salvo' !)orém a sua saud
estava I ara sempre arruinada.

QuandoAlvU'oTeix iradeMacccloesp l'av don'o" l'lH)'

um acto de justiça e de equidade, en iando-lhe ti cartu
imperial de sua nomeação effeclh a pom Minisll' do BI'O ii
em Vienna, via com pezar um outl'O ser o nomeaclo c 'lIe
removido para Lisbôa, ainda como secrelDrio daqu lia
Legação!

Finalmente no u1Limo qunl'CJLH'1 ][1 viela, qll[llJClo a
morte já a amava no umbl'uc do cu tugut'io, foi l'llc
pl'omovido m 184 a en o.n 'gado dos negodo da B 'Igicu,
para ond s trDnsporLou com sua familia.

Eis como o comm ndador Antonio Joaquim de Mullo
descreve os derradeiros dias ele L1I1 xi t ncia :

« Sua vida ra um continuo som, 1'; o esLomoO'o era
atacado, e depois o ceI' bl'o. offl'ja dor s de ubep tel'
riyeis; p 'rc1 'U a memoria dos factos r ont e a 'Luac~,

posto ql1eguardasse a dos antig s. O' medi os jlllo'(U'[l1J1
haver tubor uI s no ce1'eb1'o, Tol'llOU- Y' 'go e qllnsi
cego, eainda vicLima def1'equentessyncopes, ou 1es111aio '.
Nada Il1e "aI ram a sciencia dospI'imeÍL'os m dicas, os
esmero e desv 110s de sua virtuosa cons rte. Em 7 de
Dezembl'o de 1 49 um do' ostllmadosalaqll ,de que
ol'a atormentado p z-lhe fim a exi t ncia. »

Os ultimas offieios quellle pre taram o seus ompa
triOtH alli 1'e i I 'lltes, ' o governo junto ao qual Stl:l"il
aCl'editac.lo como Mini 'Lro lo BL'azil, foram sol mil s .
pomposos, er pa sado dessa lristeza e r peil qu' infull
LI ,m as c l'emoniD~ de Sft ordem.. Ei 111 a gaz La
Dlnclepcndcl7ce Belge, d 10 ele Dezern})roc1 1849, de er vc
6 UfUlJ'I'ül:

« IIoj , fi uma hora lepoi do meio dia ti\" I'nm lun'llr
n, e:'\('C[uiu' olcmlles do CO\'üll1 iro Al\·nL'o T ixeinl d'
1\fu 'udo, CIl('DL']'('P:C1tlo (le 1 (.rroejo' elo Bl"nzil j ullln (lO
1l:1)\'{'I'lIO Bf'lpiI,
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« Dou bo.tall1õ s do 5.° J' gimento d' linha, ob o
'om111ando do Goronel Yan Rode forma'i"am a e coIta.

A musica do 5.° abria a marcha executando árias fl1nebre .
A casa do rei era representada por duas carroagens em
grande libré, ocel1padas pelo general Dupont, ajudante ele
'ümpo do rei e por' um ajudnnte de ordens. o cortejo,

nlém (10 Sr. II fi' chmid, ministro do negocias estrangei
ro " e do setjretario geral do ~Iinisterio,notava- e aNuncio
Apo tolico, os Ministro PJ nipotenciarios lo Paizes Bai
xo' , C do. Grã-Breto.nho., la Pru sia, do. França e o do
Imperio Germanico. O ~Iinistro da Sardenha por doente
l' z-se r presen tal' pelo Secretario da LcO'ação. eguiam- ~

o c.avalhei['o Amaral, llcarrega lo dos Teo'ocios elo Brazil
em Pariz o Ministro Resid Jnt da Dinama['ca os encarre
gados de Nogocios da uecia Estados- nidos, Hespanha,
Turquia, e POI'lugal' o '. ecreta['ios e Addido ~ da Nuncia
tura e outras L gaçõ s; os Vire-Con uJes do Brazil em
Antuerpia, Brug '8 e Tcrmondc; todos os brazileü'os re i
cl ntes na Belgi a, e uma longa s~rie de carroagens occu
padas p lo amigos 10 oaes do finado, e por outra
I essolls relacionadas '0111 o seLl paiz. »

« A família do illustre finado era representada pelo
(;:avalh iro Siqucira, compatriqla e antigo cal! ga do 1".

Macedo o. isti lo pelo DI'. Cumiel'. mbo 11 ~ . e treita
mente ligado (;om o finado, tem ercudo U'l yil1ya de um')
el 'di 'açuo acima de todo o elogio no teniyci trance
porque 1em pas ado.

Os l'estos mor'taes, pre edidos tlo Clero, foram ondu
zidos á igreja parochial ele San-Jossc- n-Nood, ond forü111
ceI br ados os offi 'i ., depoi. inl1umados JI0 cemiterio
daqu II ml1niciplO, com a 'lJOIIl'i:l pr cripla pelo ceI' 
monial eliplolTIlitico. »

Tol forslTI as hom llag n rendida Ü m~l110ria do.
illu ·tre morto.

Aharo T ix-ira ele i\'Iac. do por consort a
D. Anna de -Macedo, filha cl' Rob rlo Lu as, n gociantc em
Lisboa, associado ú primeira casa ele comm reio dos
vinho de PorlllO'al, oriundo ele uma iIIu lre familia ingleza;
s -u pai po uio o Deaclo de S. Paulo, um elo beneficio
Illn.i '011 'id n yuis ele Londrrs.

A unica frliciclaelc CJLIC t \' \1\'aL'o Tei:\. ira I ~Iace 10
['r i (I d lar eloOl(',·tico.

:::luu ,-il'lllos(I 'SPUSil roi () iln}) di-I. COI]' ohrJic qlle

1
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Deus baixo LI obre 11e para suaYi ar c Dmenisar as DOTlll'DS
Lle sua vida publiea, e da mole tia que o atormentaytl.

Esta yida de cúcal1 tos e innoc n ia, cercada pclo
lernos rebentos de ua olmo, es 'a fiel companheira que o '
eéos lhe le tinnrv, s dom inapr ciayel qu só o sab(~

lJ -'mdiz r üCfuclles JlIe gOZHm d tae cn 'antos t' 'Ii idnLl "
clle o recon11 ciu, elle o bemdizia e no eu poema- 1 Festa
de Balclo-, II' ü pro 'lamou bcn alto no Canto VI, d ~a

Jlloneira:

(( F 'líz u que alcunc i da ' muos da ' orl
A ~luIllcl' qu' meu Baldo procuraya l
Sou pilo yai no rumo da Fortuna,
Complacente orrindo a seus capricho,
.E gaita qualquel' bem alto 10uyuIHlo.
Feliz eu, qu 'aIcanc i da m50s do -ort'
A Mulher que meu Baldo procuruyu ~))

:\0 cxerdcio do o 'argo' cru o upou, quór como o 'ecrc
tal'Ío elas legaç'ú scleLisboaeLondr ' quercomoi\Iini trü
nas corte da Belo'ica e Austria, encontraram os brazil h'o )
c maxime o p rnambu anos, 'eu comprO' in ianos qu
nlli appareeiam, a mais . incem deeLi 'D.ção, ti maior '
atLençõe o e urbanidades, o mais affectuoso e attracti\'o
oga alho,

Alyuro Teixeira ele Iac do, diz uma re peituy Iaut 
ridadc, foi certnm nte um do homens c[ue na e phera
diplomatica, souberam sustentar na buropa a estima e di 0'

nidade do nom brüzileiro: u p nsão ele OOS, com que o
goyerno do Brazil e a a emIJléa O'oraL m l' muneru('u
do s us s rviços, agro. 'iaram a ~ua yiuyo, as Ila ta
v 'rdad. E se 'll- na rota diplomatica as 'im illusLrou-s ,
tamb m no Papnaso, con idrrado o seu po ma o receb· 111
eont 'ntc, dão-lhe ,as ento entl'e i, Gl"sset, Boilcau,
Pope e Din iz.

Além da poesia a indopenden,cia que foi pulli 'ada. no
Díario de Pel'lwm1)aco ele 15 de 'et mbro de 1 29, repro~
llusida neste no so trabalho, 110 JOl'nal elo Recife le (j elo
Dezembpo ele 187/".€ <;10 poema -./1 Festa ele Baldo, - na la
mai 011 ta q~l tiye. oe tido I ublicidad, O ntretunto,
quiío numcl'O"Q , fOl'am O trabalho qu I rod Izio Aharo
T ix 'im 1 1'1'1 a , 'do, e que no circulo ele alO'L1I1 ' amigos,
ddles fazia IcitlH'U? Compoz um c1rUl11él cm YCl' o 'm qm'
ZUl'ZiCl H um Icmpn 0_ llSlU'i,II'ios 'n::; 'IOI'll°eil°i.\SI ll"lfluzin
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m YCe 'o a Ll'agedia - Othcl'o - de; ,'l1akspearc, (' nos

ultimos dia de sua yida deslmio uma grDndc pal't da'
suas elucubnl('ÕeS poeti a , que ainda niío tinho ap 1'

i' ·j(ooaelo.
O eu poema mixto em oito Dnto, , A. Fc, ta ele Baldo,

foi puJJlicado em Lisboa, cm 1 47, "m oitayo, 'ontendo
Iloy'nta quatro paginas, e foi l'r.produzido depoi no 3. 0

yolulTl da Biogl'opllias de alglln' poeta.' f' /WlIlfl/S illll ,
ire, da pl'oainela de PerncuI/.buco, pelo commendador
Antonio Joaquim d Mello.

A RCÇ'DO do poema passa- c em P l'J)ambuco, lUl yilla
h je .idade de Goyanna. Clal'a, I11U 11 1 r elo ~. ri\"ão Cleto
Baldo, rIa d uma cdu 'açc1o m diocl'c e filha cl um ma 

ate. Pelas prelecções 'throrias philosoplJicas de ~Ee'tT'f'

Berto, anthus1asmaru-se muito e füllü\"a jú com cerl c1es
embaraeo com os yjzinilo .

NUllca t ve filhos; e depois de quinz ünnos de ca ada
induzio as 'U marido, hom 'm esquisito c heio dos antigo~'

precon citos sociaes, a dar um banqu te no dia anniv'r
sul'Ío elo seu con ol'cio. A lucta que D. Clal'a sustentou
com ~eu ~sposo foi digna de uma secretaria da ph110 ophin
d EpicLll'o, mas nada podera obter clelle, fIll muito s .
admirara do seus progr sso ronhe im ntos.

Alvaro Teixeira dr. ~[ílcedo descre\"e mao'i tI'íllmenl;e;
te quadro intcrr sant , quando Cleto sorpI' "o cl tanlíl

ab doria xclnma:

Ah! CIDra, onele foi tua igno\'nDcia"?
Ond o t mpo m que tnnto não sabia ,
Ond o tempo em qu tu mai ' meiga (, ~'implrs,
1lettendo olilerada na con\" rsn
DaYI1 qnc rir ao no" o bom 1Iinislro,
-'abio, qu bem lol '1'[1 pou 'n I ttras,
Naquelle onde julO'o muito, nso.
L mbrns-te que uma \'CZ lh'" P rguntn ll',
1''< lIando elle rm Catelo, ~ s 'c bom hOl1lf'm
Não fOra juiz depaz da Boa-Vi tn? ..

Clara nada podendo obler de seu marido, dbDndonan
ca 8, s guc o eaminho do lares paternos. O bom do
mas ate corre ti t T com o g nro, finalmente a 'cordam
em dar-se [l festo. Nesse dia nado. faltou; ao rompeI'
da aurora foram [lcOJ:dl;ldos I pIos harmoniosos sons êlo,'
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'jn ·trumcnto., sorpr~saque'lhe IHl\'ia l)rCpal'ado Oamigo
Berto. Er'o. um con Cl'to mo.tinal.

Sua a flanta da YilJa, • guitul'l'a
E a YOz sin "1'::1, que a ompns 'o offcl'ln
Louyor s mil, qn aqu Jl[l aurOl'a in p)ro,
Em eo'uida I YC1l1l as sonuta ,
A árias muvio a' cl outro tempos,
Que os peito inno 'CIlt 'UÜViSI-J1"n.

Finalmente no melhor rlu fc tn, quando toclos sa
l oreanllTl das sua, delici'l , todos foo'em e puyol'idos,
abandonnl11 o fc tim, no mnlllcnt em que ns tropa de
I\'Ianoel d Canalho entrayam p lu "illa de G yanna.

Os principa s p - l' onao'ens ele te po ma ,'<10: Cl to
Balela, D. Clm a, o 1\le lI' B 'rto e o 'Vigario: os mais ~50

p r onag n$ secundélria "
Ei como Alyaro Teixeira de Mac d deserey o dou'

esposos:
Cleto Baldo era lhano d apparencin
Palido, magro inho, cn]yo m f['('nto
J... antes 10n o'o que baixo d e tatur"l.
Seguia no trajar a moda Dntio'o,
USayCl de rabicho e 'abeJl iI'a
FiY'lIa no sapato, colça clll'ta :
Cincoenta anno contaya jú passado~,

E as im mesmo a' comaelre u t lltayam
Ser homem Ue feiçüo,' nada mari as,
Capaz de onvive[' em Cjualqu r partI,

em nunca trD, passar as leis da hOll1'I1.

D, Clara mar na, rosto alegre,
Olho' pretos, altura além da mo.rca,
Affavel, seniçal, boa vizinha,
Era mulher qu a todos ae.;radayo.
Seu pai homem de b m, fura ma catr,
E sem rival yendia pr goando
Quanta chita espantada yio GOY'lI1na,
Quanta cassa, filó, ou 'ecla y 'l~(l .
A O'ente ele bom gosto uJli tl'ajlwa.
Kas missas, nos prescpio. luminoso,
Nos pas eios a fresca domingueiros
Podia Guimarães, o Pai d0 Clara
Dizf\r nfoilamento c c 111 yçlidacl0 -
~l In(ll' a menos c10 0spl ncinl' lll' c11'\'L'm.
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Tal6 m largos tL'Cl~O o bello c intel'cssallte poema d I
no o illu trc pernambucano Alval'o Teixeirn d 'Maredo,
que tão jLl tos 1011\'ores mCJ'(~CC'Ll elo immortal poda pOI'-
tuguez Almeida GarI' t. '

« Alvaro T ixeíra <le Maecdo, cliz ,:VarnlLOgem nl1
introdu çüo do seu F'Lol'iLegio ela Poe,'ia BrasiLeil'a, era um
moço de saber e conhecedor profundo ela língua e littern
tura ingl za, e de ta geande admirador. A Festa ele BaLelo,
[lpCZ8r de eu defeito, que Olrí tem em falta de d '0

yolYimento de ' rtos p n am ntos, f' no pl'O, aismo d(
alguns ycrsos, Ô o no so prim iro poema h l'úe-comi 'o.

« A muitn conviyencia que, na (IUaliclad d collf'ga,
om 'Ma 'cdo Liv mo , e a amizade ClLW a olle nos lio'ava,

nos permittiram quasi Clu' aS 'istiL' a omposiçêí.o dos ulti
mo dous canto do Sf'U po ma, ao qual a podido no so,
o autor de idio- e dDr ór mais amel'ir;({.l7u na pmtc d s
niptiya; la timamo que nüo dess 'aindêl mâi des llyol
Yimento a stP. no so pen amento nom anelo as frucla te.

«. A obm de 'fac do ganhará tah'cz ele dia para dia
mais popularidad ,e d'a rui li menos elo um s culo figurarú
no pajz na litteratura mais do quo hoje, N lia nos I 'gOll
() autor uma ycrdadeira imagem na sua maneira incern
el p n [lI' m r ligião, em politi 0, em proceder' so 'ial c
dom sti '0, em tudo finalm ntc. Nella nos aI r. nta um
spelho elo u caracter, que conciliaya a pr fis ão d .

principio scrvel'issimos '0111 um trato tã alegl'e gall1o
f iro qnanto 111'0 I ermittiom as qLleixDs que tinha contra
n sorte, que pou 'o o favor cera na '(Irr ira que abraçara.
Essas qu 'ix.a , r unidas a sua compleição deI it lhe quc
brantaram a exi t n ia aos 42 anno de idad-. Fall c u
em Bruxclla', 01111 servia omo repre ntante elo Brasil.»

André de Albuquerque. natUL'alidad deste illus-
tl'C p rnambu 'ano, foi po ta m chrrielo pelo rnclit
autor do Diccio71Ul'io Bibüo[Jl'apllico P07'tll{} lie::, 111110
'onc.io Fr,tn 'isco ela SilYa, qu a pago "7 do tomo I d "a
obra, diz lU \ Anc1L'é d A1IJuqu I qu nas cu em Cinti'8 110_'
21 de Moia Li 1G21, lhe accrc 'ccntn o ,obrenom el 1 iha
feia. No cntr tanto, diz o GClTIc1 c1 Eri {il'l1 no f'U Por/lI
gaL R 'süJllf'ado qu' elle f'ull ceu com 39 (111110-' d Ülflc!(,
('\11 16~a, c\' nd duram nt Sf' \"(~ qu o lInno dI cu llilsci
mente, foi o de 1620.

Est' mesmo SCl'iptOI, crllC' foi cu conlcl11V raneo r
militür') eum ellf' liz, q!l' Ancll'(~ de AlJmquerquf', com -
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çüra a sua arreil'a militar no Brazil como praça de ol<.lado,
o que tombem diz Frei Francis '0 de anta 1\IIaria, no seu
A7tlW Histol'ico.

Ora, não consta de n nhum dos e cript res que larga
c minuciosament trRtaram da gu rl'ü da inYD 'üo hol1an
deza, que André de Albuqu rque vies, e de Portugal militaI'
no BrCl':;ü mas im, diz o autor da NobiliClrc/u'a Perrwll1
bllcana, a pago 298 do Y. III obra crit riosa os 'l'ipta [\
vista d do 'umento irrccu 8Y i ,extL'ahidos do UI' hi"os
publicos desta provin ia, d 'ertidõe poroclliaes, « que
elte foi para Portugal, onde servio e 17/.Ol'l'en honl'ada
mente na gue/"l'(l da acclamação elo Sr. Rei D. JOctO o IV. »

Tamb mo commendador Antonio Joaclnim de 1\1e]]0
diz mui po itivamente, qu e11e era p rnambucano, rue;

eryio m PÇ)rtugal durante as gu lTclS com II spanha p ln
Dcclamação de D. João lY.

Além disso RCCl'eS qm, sC'u pa s nun a a!lirn111 d('
Pel'l1ambuco. DOllS irmiíos mais qu teye Andr ~ d Albu
qu rquc, tambem d'ê.lqui nnnca ahiram. O seu irmão
mdis y lho, Gonçalo de A]]mquerqu , foi baplisado na S"
ele Olinda aos 3 de Abril de 1616, e o mais mo('o, sellljJN
-civellllapatl'iCl, omo tudo affirma o 'itado autor da 1\ obi
IiCll'c!lia Pernambllcana.

Cremo , pois, qu, 0111 a exhibiç50 de to la tn
pr vas, não restarú mais du"ida alguma sobre [l naturali-
lade de André de Albuquerque, r P rnambu'o e não

Cintra, omo disse o aul r do Diccional'io Biblio[jl'ophico
Portu[juc,:,:::, a im, poclçmo dizer C] 11 , cll na eu nc la
provincia, na segunda dez na do seculo XYlI, qu('
foram us paes Antonio Leitão d Ya c n cllo~, fidalgo
da Ca a H ai, e D. Cathal'ina de Albuquol'qu e 1\lc]]o.

Ao'ostinho de HolJanda du Va con 'c110' D. 1\Iaria de
Paiya, foram sous ayó pat rno materno, André de
Albuquorqu ,fidalgo da casa real, aI aide-m6r da viJla de
TgllRras li c gov 1'nador da Parahybn, c D. <..al!lmina d
}'I ]]0.

Como yjmo pelo [lutor s citndos, Andr', d Albu
qu rquecomeçoua llucareci1'amilitar'noBrazi'J, mpra('tl
de 'oldado, e subio a todos os postos até o d o'enorn!,pelo
dcgráos do calor, não ela valia.

Quando ainda bom jo"em acabaya d ilIustrar o sou
nome nos al11pos da patl'ia, batalhando contra os seus
in\"Flsores, seguio pnrn Portugal.

r/I n ngllnrrln\'í1111 Ilnyos ll'illmphos, 11 )\-0' Icoph('os
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iam immOl'Lalisar o s u nome, na memora\' guerra ela
l'üstauração do dominio llespanhol.

Daelo o grito ela revolta no 1.' d Dezembro de 1640, /'
ucclamado D. João IV achava-se André de Albuquerqul'
nas til ira do exercito restaurador, e m 1642, quando
ap nas ontava Yintc e dous anilo de idade, já possuia ati
elrao'onas d capitilo.

D sa época, até o dia em que cahio ferido pelo raio da
made nos a mpo, de Elvas, a vida d sse heróe 6 uma seril:
.'ue c. siYLl cle orundiosos D'ito ,de assombroso commel-,
limcnto . .

Em 1MG rec beu a pat nte d opitiJo-genC'rol ela arti
lharia do AI mtejo,occupando ntão o posto de mestre de
campo, achando-se desci' 1644 a fl'c/l te do goyerno da praç'u
de Campo-l\laiol'.

«( A eleição d Anclr' d Albuquerque, diz cond da
Ericeira, ainda (lU muHo ac rtada 101' ser digno o . eu pro
c dimento d DTande occupar'ões, occasionou d arra
soada queixa nos m str s de cDmpo Luiz da Silva, João d
SaldDnha eD. San '110 :Manoelpor serem mais antigos Fez
]'~I~Rci toda a diligen ia pelos socegar; porém Joãode Sal
danha y io por e ·ta cau a a Jargal' o po to, e o . dous não
'e d 1'a111 por satisfeito em maiorü' oro 'llpuções, a qu '

pa fll'am den tro 1 pouco tempo. »
"Muito pód a 1J1\'Cjfl, D' nada scrye o nl10r o m rito,

Andl'é de AlbuqLler.qlle tinha tudo isso, porém os oulros
eram mais antigos e tnntn busta'i'a !

A yi·t rias da L( ma da do cu t 110 ela Codcceira em
1646; ele alulterra 'm 1651; d Arronche e1111653 ond
foi férielo, c de cujo f"ito puJ licou u sua discripcilo; d OJinl
'm 1654 a d rrota da cHntlloria inimiga rm Badnjóz em uitos
outros fitos que ubriJl1antam a Corôil das O'lên'ius militares
da \'elha LnsitUJIiH ab m x lusiyoment' ao herojco p I'

lIaml ILCdllO nc.11'6 d AlbL1querque.
EU não t.omou parte cm a '(',<10 alguma, que {[eslu 

Lrasse o seu nome d h róC', t1 suo o'loria mílilm', o . u~

honro os c cleyoclos po to [ue úl teye com a'OllqLll tu
(1 cada yj ·toda! E US cu' f 'ito , a llistorja c1 Pol'lu (l'O 1
elo p riodo clessa (l'UeJTa, prolamu-o J m alto.

Em1G57foillomeadolll lrcel 'nmpog n l'I11d
'ito do Al/~m-Tejo I L'Il'OPO 'ta elo Conde de LH'; « núu

por eL' 'LL affei(O aüo, diz o !li t.ariador de sa gu<.:rru, nHls
lJuL'(lllC' o s II yalúe c gl"llld(' Yil'ludrs o filziam IlH I' ccrl )'
clL)~ n lU i, 1'('~ l' III P1"'11" IS, ,
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Neste mesmo anno de 1657, marchou André de All u
fluerque de Eh-as onde se achava acampml0 com cinco
batalhõe , paea Campo l','1aior; porém encontrando a ca
yaUm'ia l1e panhola que haYia passado Caia, - sendo o ini
migo em numero muito sLlperiol' as tI' pas de que dispu
nha, não quer ndo sacrifical-a inutilmente, retirou-se;
mas no anno seguinte os louros da victoria corODram d'
noyo êlS SlWS ormas, com a cL noto desta mesma Cê1YalJa
ria, perto de Badajúz, sendo lla commandada p lo Duque
de Of'; una. '

A 14 ele Janeiro de 1659, travou-se a ,angllinol nta rl
i'enhida batalha LIas linhas de Elva . Comman layu o cxer
('ito inimigo D, Luiz Mendes de Hm'o, e o Iortuguez fi

Conde de Castanhede; André de AlbuquerqllC occupa"H
entõ.o o posto de mestre de cU1npo general, om o titulo de
primeiro; e com exercicio no generalato da ca\'allaria.

} ai nessa m 'mOI'avel batalha, quando obrava s maio
res prodígios de valor, quando ia enfeixar mais esse louro
c conquistar a Mural coroa, e no momento em lue in li 'ava
com o seu ba tão, a maneira de escalar cI estacada de um
fort , parte uma bala, atravessa-lhe o peito, e ~1lle 'ahe
,'em yida ! .

Finda a batalho, e quanclo o exerdto ntO[l\'H o hymno
da victoria, s guia o eu cadaver para a cidade de Elva , e
Ij o sepultaram.

André de Albuquerque contava apena 39 nno de'
idade, e dir-se-lliaque, cada um delles era assignalado pOI'
um feito gigante 'c ,por uma DC(:5.0 h raica.

Que o diga a 'ua patente le gcn rui, a 'ommcnda da
ordem ele Clrl'istu, subida e significati\"é1 honrEI, unt onl
Jioso atte, tado elo 111 rito e ntlor d quem u' po suia 'I
I-J lei:! idoria-mÓ!' d Cin tl'a.

André de Albuqucrql1 acl1avo-s' ju 'to cnl 'a aJ)wnlo
com D. Anna ele Portugal, filho de D. .Ios; ele Alm ido,
(Iuêll1do a morto o 'orpreh 'ndeu.

« André d Albuquerque, di7. conde da. Ericeira,
grangcou geralmente com todos os que t 'ye teato, amor e
l'OSp ito, por'qu era igllcl1mente [lffavel c ey roo Teve
valor insio'no cxc llente di cipação militar, e experiencifl
lodo v que c,pocLi:t colher dos liC 'sos, qu !lollve até
ClfJU \lk tempo na guclTa do Além-Tejo, Tinha lJgraclayel
gcnlilt;zél, u~ê:\ndl) S l1l C1l'lificio do 1;[,(ljf' magnifico; cru ga-
JhlJl'cLo, ci(' e,'lnJul" l pL'opoJ'ciollll<III, li -

() Puel,'1' FI'C1n('i~ 'n ele Silnl'l :']rll'iil, elLpoi~ de rll' 'rI' ycr
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o brilhant' f 'ito de arma em qu p r C li ess hcr6e, no
seLI AnilO Hi 'tol'ico, Y. r. pa o'. 9!J, cOl1sngI'ou-Jhc a' 'cguin
tes linhas:

« 1< oi Andl'ô lo Albuqu rque um do Hll'ões mais ex-
ellentes deste appeIlido, e um dos 'npiW mais yalcrosos

c1 s 'U t mpo. Desde a primeira iclndc, militou na Ame
l'iea, d pois na Europa, e dos postos inferiores subiu aos
mais altos, pelos 1 'o'C'ó.os do wdor, nüo da yalin. O largo
exerci 'io dagu rra o fez insigne na disciplina militar; sabia
melhoI' qne todos, manual' com ac 1'to, e obedeceI' com
pI'omptidJo, Altm'naya cxtr ,mos c1 ' affayel e s 'y 1'0, de
mode to e aJtiYo, regulando os affccto a pi'OpOI', uo dos
ca o , das pessôa ,

o Amaya com exlr mo aos soldados "nlcrosos, nüo sof
fdaao fra o. Emtoc1asasfúcçõe' 'mque 'eacllou,d u

ingular proya de nllor. a batalho elas linlln de El-
ya , e x eelcI'u a si mo, mo. No maior fLU'or' Llel1a, ycndo
que um do no sos qundrõ que iH1Yia alacado um fOl'lc,
cOl11eç,wa a YD.cillnr, se lnnç'ou acliantl, e tocanLl com li
benerala nas estaca, ach ['tiu aos soldados o modo de 810



ranc'11-as; enLüo lh· ae 'l'tou uma ba1'l pelos pito. , ele qu
caniu morto, ma serú immodal no allnaes portugu 'zes a
gl ria do seu nomc, »

André Dias de Figueiredo. Na ccu na cerulldo me
tade do ulo XVII) ti sentou praça ele 0ldall0 a 7 ele
Jnn 'il'O de 16. 9, pa ' ou a D.l'g 'nto, a alf'res u infantaria
paga, e a capitão, por I at nte do eroy mndol I, ranci co de
Castro lVlorac , de 11 de Janeiro d 1704.

Em 1G90 seguio Anelr', Dia I ara i.l Bahia, em compa
nhia do ex-governador l' 'ta capit:.lllÍa Antonio Gonçalyc
LIa Camara Coutinho) queia Lomnr conta do go"cI'no o' rnl
lo Bl'L'lzil, l' gr ssnndo 10 t l'iorm Iltc, cm 1697 fez parte

do. o'LUl.rniç'Qo d Llma sumaca qu' partiu '\ comboiol uma.
n<'1o da fI' to, ameaço la por dous naYi d pirfltn) quc
's/ayam ó. Yi ta elo porto do I ccife, portan 10- André

Dia ne ta. cmpre a com [Jl'llTlde ..,('[0 do 1'('(([ :>f'I'L"lço.
Tendo d' I adir para Ano'ola uma. xp di(;ü ele soc

CO!'I' , cm ob 'nan ia n relem R ,gia le 15 de Junho de
1703, o governnc1ol' Cn ll'o 101'ac ol'c.knou ao c mmn]1
L1nntc c10 bnLtllilii. cm CllllJ ~ef'vja Anc11'6 Dias, que lhe
inelicass um ffi inl ha])il para conduzir' e commundl:1l'
dita CX] 'llic;5.à, e r "aLlillcl obre ,]1 Lu. honrosa indi
caI/i pelo 'pu tul 'I/to, jJl'(!!;jtinw '.'Irfticiencia, l'cccl eu

5
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rasse em republica ad-instar dos y n' ionos, corlando- <.'
a 'sim todas as difficulelades. -

. Entrando o bispo dioc sano D, Manoel Alvares da
Costa na o'ov 'I'JH)n~a do paiz, erenou um pouco os animo "
ma em miado le 1711 accend u-se de novo o facho da
revolto, as tropa pcrnambucanns pos -rum o Recife m
c rco l o no o hero preso pl'eviam Dte pelo' mas at ,
pOlld COil egllir a ua 'vasô.o coadjll\'ado pela companhia
do II commando, e mnrchou para os Afogados, onele
pl'e~'tou assignalado serviço, tomando parte m toda ..
as lwoezas de e pr sidio, na phras de um hi toriador,

ln 'nmbido ] 'poi., ela guarnição lo sitio da Bnrr ta
um do. ponto mnis iml ortant di putad08 pelo ma ,-
ates, foi] SLI.lCDdo pDrQ xplo'ral' os llloyimento no Cabo,

tL'amado pc~los illimigos, cuja mi ' <lo foi coroado do mo is
fúliz r' ultado, onseguindo a prisi10 de um do~ mai
n lepto. partidat'io. (los ma. ai s, cuja pe ôa trouxc'
Gomo 1 f-'n do tru!lic1orc.

A in 'an aycl octi\'ida lc do' opitü André Dias d Fi
gu iredo, 08 8 U f it08 d audacia d. arrojado patl'io
ti mo ha\'iam-no constituido o t ,rror do inimio'o -n Lll'
ralado no Re iD. l\{o1Jograda a batalha ele 'ibiJ'Ó para
cujo campo rjartiu André Dia á fI' ntl' d um auxili (1
trczent ~ 11 m('Il', não chcgãndo ú tempo d' t Illor parte
na a '(;50, fez [llto no CllO'<:'nlJo VellJo no ouh'l dia yoltou
r!TI bàn Mc!C'llI para Ülincln.

Foi (;nti1o a " l'elado o plano ele mal 'IHll'-se ao ncontro
do inimigo m C()f'l' rio no uI dn pl'ovin ia (' o bl uvo
opitõo nclL'ó Diu filZ ncl pürt dc" -'U j rio ü. ph'3.langC'

([ue pnrtiu cm clcm~ll1da lo inimig , ft i um elo 1 ra \- dêl
'''I bre balü.lhn ele lpoju 'n fl'rido. no d tembro dr

1711, ujn \'ictol'ia nfugenlou O, no 'contraI io (11-
fll os e humilhtlClos. Andt'é Dio ' t('vc n 0'101 ia d 'er o
primeiro qu 'j/l\' till c rompeu êl' ITinclleiras inil1lio'o ,
tomando-1h s d(' assalto uma ela . ('ii. 'os qu 111 ficavn
mais p l'tO, c el'onel ~ com a tropa om qU( u o'wun ceu,
lh ~' cau 'ou ill111lcmsos clamJl s.

A ,aI Wfn ntõo cl c.lwgnr JlO\"O gOY mo lar apitüo
gcn rol Erlix Jo 'é Mac.ho lo, todos csp 'ravam no pr 
c dim 'nto desse. agente do g vcrn uns uria jU:::iti ,n
e jmp0l'cifllidn([0., CJllflndo 'lll 1 L' YC tempo, CMI'Omr i I
P 'los 111'3.S at S, llS omp, ITiot('l~ "OlOU odio lrl'llo nos
prr'noml)t1(~nllos, ('o1cou ao p0S o elirrito E:' êl 1'0 fi
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constitui-se o terror d sta teri'a, cujo nome tornou-se d
execranda memoria.,

Abriu-se então o tino da perseguições e lo l11artFio.
O capitJo André DiDS d Figueiredo, qll se constituira o
terror dos inimigos, que fôra um dos élpit5cs mDis arro
jados e d mDis l1udaciu n'cssa quudl'u que ntrnvessou
sta proyincifl., nüo podia SCapl'1r ás furias do CI'U is ,e

jmplUCDY is inimigos dos seus irmftos, da ju tiça e qUl
c1ad que a sistiu ú sua ausa. Tanto m I' 'cim ntos, diz
o autol' do lVIal'tyres PCl'nambucw1.Os, tr'atando de Andr',
Dias; tantos merecim ntos n50 lodiam deixar de attI'a
hir-Ihe o adio do tyr'ani10, e por is 'o, na devassa qu
se abl'iu, foi logo um dos primeiros accusados e pronun
ciados.

Par-tiu então occuHamente para Olinda, e r fuo'iou-s
no coll·gio dos Jc uitas por n50 lhe r pos:>ivel procurar
um out1'o ôbrigo, pela dcligencia empreo'üda para o pr n
d r, estando já divulgo lu a suu auzencla <lo He ife. C n-
eguindo os ma cntes d sc I rir o log:)r cm qu c Dcbaya

Q apiLão André DiDS, obLiv rom do govel'lwdor llma orel nl
de cerco paI ü o collegio, correram-no duas y zes, n<1o
o. encontrando fui det rmil1ado um ceI' o mDis n.pertudo,
deitarum fóra do coIl gio os supu Ir ,foi lublicDdo
um bando em que s o declal'Uvu inconfident , e se ott 
recia não só um premio a quem o dcsc briss, omo ' ...
jnlpllnha '() pena de inconfi lente a lLlcn1 o ncoitnsse. l~
depois de um 10no'o martYl'io d \ k ~ze dias na ccasião
em que os soldados dan.lm uma nova bu CH, André Dias
rende-se em fim, quando já de' 'p ruuo 'allia do e con
dl'ijo em que estava, qua i morto ú fome!

Eis como um escl'iptor do tenlpo narro esse pisodio:
o capitõo André DiHs d Figueir do foi I rc 'o om tan o
go to e cOI1~cnto dos officiéles, quanto até [lli tinha sido u
diligencia de o bu 'caI'. Ente guc DO ouvidor Jouo Mnrqu
Bacalhúo e ao juiz de fóra I aulo de Corvalho, com toda a
soldadesca, em guimento marchou para o I eife ácorrcr
primeiro todas as ruü ) pum. lUC as \"oz elo po\"o farí
zaico o ae lilmas 'cm, nõo Hl alio onfid nte como era,
mas d . I aI o sem f\ 'oma pIas falsidode 'olltra II'
leY~lltada , o sllppun/1aln. E ] pois do goycl'l1adoI' t 'r
satlsfúito aos ma ates e a mai plebe 'om esLe 1'cgozijo,
o mDlldou para o forte do '1nI'.

Dous all~lOS jaz u o illusl.r 1l10rtvr na mais immunda
ç rigorosa pl'isLío, ató qu ,fr'ustroc1o o l)'roj cto d '\1' X ll;
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tuuo, embarcou pura Portugal a 23 de Outubro de 1713,
com mais onze companh iros, victimo como elle da mais
barbara nefanda t~ rannio, ntr os quae figurava um
s u irmão o Li enciado José Tavares de Hollanda. Uma
de suas trez irmães Yiuvas, que ficaram ao desamparo e Ú
miseria, D. Louren a Tayares de Hollanda, «matrona de
{lrande nome e de talento», yaleu-se de olguns fidalgos e
outros 110mens notaveis de Lisbôo, pintando em phrases
eloquentes e inspiradas a situação em que se achayam iÍ
falta de seus irmãos, e intercedendo por ellcs, mas nada
obt ve. Andr6 Dias as im como seu irmão e os d mais
companheü'o ele infortunio, foram atirados ao carcere
da cadeia do Limoeiro, d'on le depoi de algum tempo
seguiram d gl'cc1aelos para a India Portllgueza.

O capitüo André Dias de Figu iredo, foi uma das onze
victimas que nunca mais viram na patria! 1\101'1' u bem
longe ela terra que lhe dera o berço, longe daqu Ues que
lhe eram mui choros pelos laços do coração, tragando o
pilo negro do desterro, cheio de privações, e ao abandono.
lVlartyr pela mai justa o'enero 'a id -'a, por amor da mai '
sublime déls cau'a , a liberdade d sua patrio, o firmesa
dos seus fóros e trodicões, eUe pogou b m oro o crime
da sua rebeldia!

} ique ao menos r O'i trado o nome de t50 illllstr
bcnemerito patriota oqui n tas pllO'ina', como um tl"i
buto, omo uma 110m nuO'cm a grandeza de ~ ua alma, a
s u acri olado patriotismo, como uma Yi tima immolada
pela oh 'cul'ic1ad d ~ tempos m que YÍYeu, como um
martYl' j])u tre, àmo uma das mais legitimas glorias
d stu terra.

Anselmo Francisco E'eretti Nas u na cidade, '])tJo
yj])a de Go) onl1a oos 21 d Abril de 1 12. FOl'lHn cu I oe~

Dr. m medicina J iío e1Ja. ,tião P 'I' 'Ui C sua mul!l 'r D.
Mm'ia JO<lquina d Castro,

De de ou' prim iro
Frao i 'co P r lti a stud da I 'Lr'as, ~ z o 'llI'SO <J<, pr 
paratOl'ios, em 1 31 matri 'ulou-se na A 'ndemin Jut'ic1i n d('
Olinda, e em 1835 receb u o oní.o de bn 'h1ll'cl cm ::; 'kncin
juridi os e soLiDe. Por cs e tempo ('o'uíu I Cl'clli ]Jnrü i

EuroI a, visitou diverso' puizes, n <1 monll1clo-s 'J11 Pi;lJ'iz
CUl'~on I1S oulfls ela suo UniYC1' ida 1 ,a qllol lhe ollf<'l'iu ()
gr(lo d bac!torcl em leLLl'[ls,

Vo]tond no s LI paiz natal, C'lJtJ'()tl no yido pu!Jlil'n,
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exerceu o cargo d s -retario do goyerno das pl'ovincias do
"i\Iarànhão e C ar<1, m 25 de Outubro de 1 42 foi nomeado
pee id nt da provincia de ergip, de cuja admini teação
tomou po e a 28 de Setembro do 111 mo anno, e dirio'iu
at6 17 de F yereiro ele 1844; a 27 d Noyc.mbro de 1 43 foi
nomeado pI'esidente das Alagõas tomou po sai de Março
elo anno seguinte e COIL'erYOU-SC na a lmini teac:ão da pro
Yincia até 1 de Julho do mesmo anno.

Posteriorment nomeado prcsid nt do Piauhy, dirin'ill
a sua aelmini tI'aç:~o por algum t 111pO, e 'm P rnambuco
na qualidade de seu pl'imciroYice-pr-sidcntc, t Y oe a ião
(1 as umir a sua aelministrac:iio, de 1 ele Dez mbro cl 18G 'j,

a 20 de Janeiro seO'uinte. A pIoYin ia elo Piauhy 1 g 1.1-0
seu el putaclo ú 'amara tempoeaI'Ía hom'oso manelato a qlllJ
soube COIT poneler dignamente p lo ' II zrlo e inteirpZD,

ontribuinelo effieazmente pDm p1'O peeielad e b me, t[ll'
do paiz. No CeDrá recebeu Anselmo Fran i co Per tti a
nomeação ele s u terceiro vice-pee ielent ,por seue::; habitan
te foi leito upplent ú deplltaçüo g rDl, yinelo a tornar [1,

s nto na CDl1lara t'mporariu nc ta lLlRlidaclc. Ex I' II

Lambem pOI' êllgum tempo o 81'gO 1 yerradoI' da Camal'rt
Municipal io H. cife, interinamente o cl procmneloI' Fi 'aI
da Thcsolll'aJ'ia elf' F'lZ nela, e la pr'siden 'í'l da I roYin ia
r cebe\1 [[ nOl1lccll,',To de profe SOl' lc n' ogl'ophifl hist rin
do Ly 'eu, caJ'p:o e 'te qll 'não hc::"on a ex 'I'crr,

Por e lu impl numera(,'iío d earn'o e dL tas n"- -.
o grüo d ('on idcrD(:ü() c eon ito que go. tlyll. ° Dr. An
selmo Frcln 'i,' 'o PCI' tti, não c:ú do g-oycrno in11)(,I'ial, 'omo
tl1mbem elos SC\1S cont< rI ancos.

Até [IfJui, tcmo, somente trntado do Dr, Ansf'lmo Fran
riSCOPI'l'dti cm r 'ln~'iio Q sua yjcltq oliti fi r oclnlinisLl'ati\'n;
i1p:ora o mao'istl"ado, 111 cujo sa 'creloeio onCJllistoll llmet
posição 11 ta\' I e el "ada, pOi' ua intclljo' ncin illusLrêl-
I~ÜO por srll zf'lo honradez, por Sllfl jamais maculacl 1'-
putcl ç·uo. '

Como magistrado cxel' cu o Dr. An elmo Fl'~ 11 isco
P 'rc.tti o cnrgos dI' juiz c\ • direito elo crime clac: omar as
(10 Bl'l'j de Goyanna Limoeiro Yictoria r ti primeil'o
juiz d dil'cito c~pc iaL cio 'OI11I11C1' 'io ela COlllEll'C[[ elo H.c ~jf

pOI' ujo, Sf'I'Yic:'os n AssociDr:i:i( Commc1'ciol B neficrntu
mandou lil'UI' o cu l' tl'nto c () coll ('Oll IIO salüo de honrn
do seL! 'clific'io. ?'\Ul11( aelo 1 zcmlwrn'üdol' da I lnrão c1cslu
pru\'inrio, scnill como fiscDl elf'I ois como pI" 'j'eI('nt ell
TI'illl1nill <ln I.omnlf'l'eio, ('nl'go I'slc' qllr' ()('('llPClll niio SI')
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cmqunnto c 'e tribunal ex. rceu as funcçõe administl'ati
ya judiciaria, omo quando somente passou a ex.ercer
ü a lmini 'trativas. Deix.ando a pI' sidencia do Tribunal
do Comm rcio, passou a occupar a da Relação em cujo
cargo conseryou-se até a lia morte.

Creo.ndo-s a irmandade da Santa Casa d lvIi eri ardia
do Re 'if , mel' ceu o Desembargadol' Anselmo F1'an<..:isco
Pe1'etLi do membro d ~ ta corponlção beneficente, na li i)

peimeira eleição de 1860, s r e ol11ido seu pro" dor, cal'go
este que ucce ivamenLe oe 'UpOLl at6 1872. Durante u
longo e paço üe doze anIlO' em que oc<..:upou a proyedoria
<1e te estabelecimento o D sembarga 101' Pel'etti foi incan
sav 1em promover a pr p ridade de tão util quüo humani
tario. in titui 5.0. Pelo, eu zelo, pelo immen o serviço;..;
lue prestou, <..:ontribuindo efficazment para collo 'al-a no

O'rt'lo em qu hoje se acha, muito deye a Santa Casa d lVIi
s ~'I'icordiR do R ife o. m moria do ' u primeiro proycdor,
cuja gratidão dtte ta o acto qu delib rOll collocar o seu r 
trato no ali' o d honra ele te e tab lecim -11 to, na gal l'ia
dos s U b mfeitorcs,

O De mbargador \.ns'lmo Fran -is o P 'l'elti, por tan-'
l s imm 'n os 1'Yi ·os prestado ao paiz, foi agra 'iadu
p lo goyer no imp rial com o officialato da OnIem da Ro a,
depoi foi-Ui conferida a comm nda da me. ma ordem e a
de Chl'i to po tel'io1'm nt 11 'arta de Con~ elho. Ta úo
os tl'aços da viela d~ tão illustl" e hOl1l'aclo mao'i trado, cujH
ex.i ten io. finoLl- e aos 9 1 OLltubl'O el' 1877 na i lade de
'es lIta in o anno .

A pha e da viela publi 'a do Con elh iro Anselmo Fran
ciscu Peretti, cl ix.a ver ú eYid n ia que era credor da -011-

ieleração, di tineção e ac olhimcl1to qu' cl1Ipr go ou
não só do gov mo, amo d toelos aquell s lU sabem pre
zar e apr ciar o merito 'honrar os nol res e eleyaelo carac
t re. Mas o que principalmente iIlu trou An Imo Fran
co I retti, na phase el orador do ln tituto Ar'h 'ologico c
Geographi' Pernambucano, tee ~ ndo o seu elogio fun b1'(
na ')omagnade27d Janeirode187,acujainstituicão
pertencia, I1Õ fOl'am c sa' el "adas posi'õ s rue alO'lllls
teern OCC1l1 aelo sem igual mere -imento; foi sim a par ele
uma intelligen ia vigorosa e illu traela, uma ilonestidade I'

regi l-'z de 'Rl'act r raras o.dmira"eis. •
Oucamo ogOl'a o que sobre a viela Cl' nca politi('i\:-;

lIa Com; lht'il'o Anst'lm Fnlll 'isco Perctti, clis e o l'. DI'.
.\Iltllnill Epamill1mcla;..; ele :'lc1[( liul11 cli~CLll'SO qll l' 'itnu
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no Cemiteri Publico do Reclfe, na occa iüo da inhumaç'üo
dos seu re tos mortaes.

« O meritos do finado são conhe idos.
« Vimol-o na primeira phase de sua vida pulJlica, unido

aos libera s, combat ndo o governo que arvorara, como
principio, a preponderancia de f-::tmilia. Enti:ío fàra elle um
elo collnborador s do p riodi o Pedl'o II, qu com Jo '6
Tayares Gomes da Fon ca Ago tinho da 'llya N ves, e·
outros, arcaram contra o desI otismo d'~queJlêls raso

« D te primeiro pa so, atirou-se ú carl' -ira politica,
durante a qual foi eloito deputado geral o proYincial,
nomeado secrotario e pr sidente ]e provincia, caro'o que
exerc u diyer as yez S.

« A vida de sua paixão, por 6m, ra a d juiz: d sla
tirava o modelo para nqu lIa. politico era qua i o ma
gistrado; qll ria a liberdade, ma sobretudo qu l'ia a lei,
qu ria na administração a frieza do juiz, a culma que ()
direito pres rey ; a e tab ~lidDdee a ord m preocllpavam
lhe o spirito, e modificando-lho as cOllvicçõ s, OJ'l'üsta
l'um-no para o soio do partido con servadol'.

« Do conhecia ou tomia a nudacia os comm ltim nlo
dos rcyolucionarlos, e cu tava ac itar a tem ridad' com
quo os ostadistas romp m p .lo passado, quobram a rotina.
c in110vam situações fecundas que transfolll1am a oci
dade para melhor, e para a pl'OSp 'ridnd .

« O liberalismo do finado ba aya- e n prjn ipio~,

mas na fórma ele appli aI-o, cahia elle nas illu Õ qUlJ
dominam e matam o 110m ns xce ivar'n nte mIrado "
ou amigos da paz ú todo o transe.

« Evitava o ar'dor e entl1usia mo (lue dú COl00'cm ao
01' nto, e ao patriota, e que leya o hom m a praticar 11 '1' i 
mos; fugia çla fascinação da liberdade, com r ceio da
grand s vertigens sociaes, que pód m levar o paiz a
abysmo m donhos.

« Tinha muita intellig Dcia para acceitar o prin ipi ,
ma nuo tinha yoca üo para po]-os em prati a. a th '0
ria podia dizer-se um liberal; na prati n 'sta uva como
um conservador. Talo motivo por qu is lou-s d s par
tidos: n<1o ra militante, nao 6ra poliU o d a ç-üo.

« A leo'a lidad ra o esp lho predilr to cm lU se
miraYll.

« Per tti aeer ditaya, ou uppnnha pos iy I que n
o'i dad podes 'e r 'formal' 'cm ncnl1 1111 aI aio, ou

i'lgit[lçiio, C' om a mr~mn plnC'icl('7.' OG('O'O lo C'Sp1I'Íto,
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qual elle empregaya, em seu gabinete, na reforma de um
despacho judiciario. ,

« Todavia, na suacareeira politlCa,jamais divorciou-se
da senda da honestidade. TÓS os liberaes não somos
in tolerantes; ú con er\ adores da ua t mpera, de tamanho
merecimento, jamais negaremo o culto que a justiça
impõe. '

Neste me 'mo discurso, depois d8tl'atar ligeiramentedo
jornalista e do poliU o como vimos, do dC'putado, elo admi
l1i tl'ador e do I ro\'edor, o ' I'. Dr. Epaminonda de ~lello

ll'l.1tuu do magi teado, do j mi con ulto, em cujo acerdocio
« abwl'ceu, attl'ahia todas (x.' glorias de 'se multiplo mereci
mento, e di' '(la~ peregrina qualidadeô pe, 'oae , » Seja
11 I lic:ito, pois, fazermo. e 110 das palavras de tão autori
sado j Ll1Z, a lra la larmos aqLl1 Iorque ella são o mais
fi I e xacto cara t 'ristico d tão illustre pernambucano.

Ei pois as uas paJanl.1s, is pois o magistrado
segundo esse comp tenti, imo juiz.

« An elmo Francisco Pcr 'LU, foi um mudelo, um pro
lotYI na elevada missão d julgador.

«A S \ ridade dn ua indole poz t 1'mo á rapina mercan
til, ú fraud s dos hancarroteiros e stellionatario. Na
'pocha em que omeçou a xecutar-se o Codigo Commer
cial, ln elmo Peretti t y a "antag 111, e a atisfação de
r I'gu r o Fàro ú alto.. moeali lade qu lhe' preci 'a.

II Em todn a na yiL1n c1' mélgbll'aelo, foi empre o
amparo e pr l elor da li])('L'dad indi\'idual. O habeas

01jJUS mere ia-lhe mais y n ração, do que tal\'ez mereceu
aos in o'[ 'zes hUlllanital'io~ IUC o crearam.

« Nunca o r <.:USOLl ':tU 01 r L'illlielo, qualquer que fosse o
pod r, ou influencia do oppr"s 01'.

« TOS autos l'Íme " ci\'eis, commerciac., e nas dis-
ru sões do Tl'ibunal, derramava torrente de luz que con
\'enciam o auditorio, ou leitor s.

« "\ ast era o onhecirnento que tinha do direito,
profundo o conhecim nto do homens. Para pintl:ll-o como
juiz, tomar i o que cre\'eu o muiLo illu ll'C B Tanger
magi tl"ado da França:

« O cuidado elo pro esso, o estudo das 1'6rmas, ujo
hAbito de emmaeanl1al-as na 19i la üo recebemos do
direilo romano, O· llpOI11 mui ex 'lusivámente nossos mo
(lerno . mugi 'Leado ; lÚI lhe r 'ln (lc~ C'll1ÇO piJl'a enlrega-

. ti
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rem-se á meditações mais elevadas, e todo' seus esforços
parecem limitaI-os ao papel de habeis procuradores. No sa
magistratura assemelha-se ao ancião, cuja caducidade
morosa e afflícta, accusa a brilhante virilidade dos seus
contemporaneos. Ella se arrasta após o seculo que se
adianta sempre, maltrata-o, castiga-o; porem o seculo
mais esclarecido, deixa-a atraz de si, zomba dos seu
juizos, e prosegue em seu caminho.

« Em geral, a sciencia da philosophia, que o sabIO
d'Aguesseau, recommendava aos magistrados com im
men a solicitude, parec que lhes é extranha; e como
d sconhecem os homens, ignoram a arte de dar aos espí
ritos utei direcções. Só sabem lutar contra o podal' ou
poder da opinião, cm yez de collo . r m~se á frent , para
guiar m-n'a melhor, e della constituir m- e orgáos. »

« Como queria o iIIustre Beranger, que fosse o magis
lrado, assim o foi Anselmo Franci co Peretü.

« Eis o seu elogio, elogio magnifico que o colloca acima
de muitos dos seus collegas. Varios o igualam no glorioso
estadio; nenhum o excedeu.

(( Peretti era prinuts inter pare pela presiden ia do
Tribunal, mas era tambem primas inter pare pela intelli
gencia, e pela ilLustração j uridica, e litteraria, »

Antonino José de Miranda Falcão. Nasceu a 10 de
Maio de 1798.

Aos 25 a11nos de idade, Antonino Falcão reeebêo a
nomeação de professor da cadeir.a de prim iras letras do
Tren Nacional, hoje Arsenal de GueT'f'a, pOI Portaria da
Junta do Govel'no de 27 de Novembro de 1823, ven endo
o ordenado de 3008000 rs. annuaes, pagos por quartel. No
anoo seguinte por Portaria de 20 d Julho, foi nomeado di
rector da Typographia Nacional, então existente, vencendo
o honorario ele 480$000 rs.

Antonino Falcão, prestou então, quer no caracter de
director da imprensa nacional, quer com.o cidadão, valiosa
coadjuva.ção:a proclamada Confederação do Equador, por
cuja adhesão e opiniões politicas, foi demittido quando o
general Fr.ancisco de Lima .e Silva rüstau.rou o governo
imperial em Pernambuco, preso e process.ado pela aI ada,
como rebelde e réo de alta traição, Conseguindo a sua
lib rdade depois ele algum .tempo de prisão, posterior
ment em 1829 en 'olveu-s em novos movimentos poli
ticos, cuja._ opiniõps LI tentou nn imprensa cm diycrsl S
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escriptos, e foi de novo arrastado ús prinões da fortal za'
do Brum onde gemeu por espaço de 14 mezes, como im-·
plicado na rebelJião de Santo Antão.

Logo que foi solto, Antonino José de Miranda Falcã()l
seguiu para a Europa, onde demorou-se algum tempo visi
tando diversos paizes, e regressando depois para o BrazH
estabeleceu-se no Rio de Janeiro onde montou uma typo
graphia que girou sob a firma de lVliranda & Carneiro.

Antonino Falcão occupa um lagar de honra na historia
(lo jornalismo e da imprensa do Brazil, não só pela sua
iniciativa e empresas, como tambem pelos seus escriptos,
interesses e trabalhos em prol da firmeza e enarandeci- .
menta da sua causa. Estabelecido com uma typographia
em Pernambuco no anno de 1825, sob a firma social de
Miranda & Com]?anhia, Antonino Falcão fundou neste
mesmo anno o Dtario de Pernambuco, em formato menor
que uma folha de papel almaço, com quatro paginas, e dua
columnas de campo ição em cada uma dellas, sahindo
neste anno apenas 4.3 numeras cuja collec ão forma um
volume de 141 pagil1as.

O Diario de Pernambuco, que hoje conta 57 annos de
existencia, impresso em grande formato, contendo 8 pa
ginas cada numero, é um dos mais antigos e conceituados
jornaes do Brazil j e Antonino Falcão dirigiu a sua em
presa até o anno de 1837, quando passou a ser dirigida
pclofinado Commendaclor Manoel Fiaueirôa de Faria.

A' par da direcção da sua typographia e da empresa do
seu jornal, Antonino José de Miranda Falcão desempe
Ilhou diversas commissões, entre ellas, em 1826, a de
confeccionar os mappas da população da provincia para
serem enviados ao governo imperial, assim, como mais
tarde o cargo de officia] da Secretaria do Governo para o
qual foi nomeado por Portaria de 20 de Agosto de 1 34,
cargo este que deixou posteriormente; Ú 23 de Abril de
1842 foi de novo interinamente nomeaclo para o mesmo
cargo, passando ú effectividade por Portaria de 2 d Julho,
e a 22 de Novembro do mesmo anno foi nomeado archi
vista, sendo especialmente incumbido da missão de 01'
rganisar, classificar c ordenar chronologicamente todos
os seus documentos, proporcionando-se-lhe uma gratifi
cação de 2008000 rs.

Em 1846, tendo terminado esta ultima commiss50,
assim como exercido o eargo de secretario da presid ncia
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da proYincia de Sergip : quando pl'esid nl o enhor Con
selheiro João Lins "\ ieira Can an ão de Sinimbú, eguio
de no, o para o Rio de Janeiro, ndo ntão nomeado pelo
Visconde de Albuquerqu administrador da Ga~'Cta Ofti
cial, em cujo logar se conservou até a xtinc~ão daquellu
folha.

Nomeado pelo Conselhereiro Eusebio de Queiroz di
rector' da Casa de Correcção ela côrte do imperio em 1849,
Antonino José de Miranda Falcão estudou "C pàz em pr(l-
tica o sy tema penitenciario no Br'azil, 1 ixando es,
lagar em 1852 por ter de partir para os Estados nido.'
na qualidade de consul geral do imperio, sendo ao m> mo
tempo in umbido pelo governo d estudar o sy 'tema p 
nitenciario daquelle paiz, cujos estudos foi depois aper
feiçoar e terminar na Europa.

Deyolta ao Brazil em 1853, foi p la segunda vez oe 'upar
o cargo de director da mencionada Casa ele Correcçõo, em
cujo e tabelecimento pàz em prntica todos o melhora-
mento até então conhecidos, merecendo então o eu
serviços, e particularmente o satisfatorio cumprimento ela
sua missão, como comprova o minucioso e lumino o r la
torio que apr'esentou ao governo imperial, a conferencia
elo Officialato da Orelem da Rosa, e posteriOl mente a om
monda da mesma Ordem.

Pedindo obtendo em 1 61 a exoneração d se cargo,
em 1865 seguiu para a proYincia do Rio Grande elo ui, na
qualidade de official de gabinete do Conde da Bôa Vi ta,
que ia dirigir a administração elaquella p1'0\'1n ia, termi
nando sla missão no anno seguinte, quando o mesmo
Conde deixou a dita administração.

Já (l\'ancado em élnnos, lutando sempre com élS adver
sidades da fortuna, e sem meios ele, ui isl ncia o Com
mendador Antonino Falcão ac eitou a nomeacclo de um
officio de par'lidor e di tribuidor na mesma provin ia do
Rio Grande do Sul, cargo este que por pouco tempo ex rceu.
Regressou ntão para o Rio de Janeiro, e 'foi mpr gaelo
na redacção do Diario OtficlCll, na qualidade de traductor
das noticias e corr pondencias estrangeiras, mas m
meiados de 1878 se viu privado desse ultimo recurso qu
lhe restaya, r cebendo acintosa e cruel demissão!

O Commendador Antonino Jos6 de Miranda Falc50,
morr n na mais extrema penuda, no dia 9 de Dezembro
(le 1878, em idadb superior a 80 811110S, na cÔlte do Rio de
Janeiro, nome'm lirobo e honrado, cidadõo distincto pelos
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eus serviços e merecimento, intel1igente e dotado de iIlus
tração e conhecimentos yariadis imos, martyr pela idéa
gen rosa da liberdade independencia patrias, jornalista
distincto um dos seus paLriürcha , Antonino Falcuo
viu-se mal apreciado, despresado, e nofim da yiela, quando

ra justo colh I' os fructo de tanta dedicaçõo e sen iço
em prol lo engrandecim nto e lustre da patria, depois de
tantos esfoI ços e sacrificio , Yê-se pri vado do un ico e parco
recurso que o abrigava ela. fome e la. miseria, e morf'
ralado de d ~ ~O'o tos, no meio das maior s privações, na
mais extrema p nuria! E o sim terminou o us dias o
patl'iota ilJusLre distincto, o funccional'io honrado e bene
merito, o jornali ta int llig nte o laborioso o Commen
dador Antonino Jo é ele '!iranda Falcão. Sina ao meno
n inserção do seu nomo n stas paginas, ondemnaelo
tal\' z u um total qu 'im nto, ele um protesto da I oslc-
rielade aos [TO dos c nt 111poraneo . -

Antonio Affonso Ferreira. Ta 'c u na cidad do
Re ifo ao 15 de Março de 1 12. Formn sens pai o DI',
Francisco Affonso Ferreira, cI sembargador aggrayante
ela Casa da llpplicüção da Côrt, sua con orte D. 1ar
garida Mm ia 'liquilina F rreira. O coron 1 Domingos
Affonso }err ira foi 'eu ü\'ô paterno j e materno, o cüpitüo
de mar e ou 1'1 D. 1\Iigu I Jo é F l'nand .

De tinado por s u pais á arreira. das letras encetou
Antonio A:ffon o F rrei r'a em 1 24 o cu ludos prepa
ratorios, o concluindo, mütd ulou- o m 1830 na aula'
do primeiro almo do Cm o juridico de lindü, cuja aca
demia. onferiu-ll1e aos 18 de Outubro de 1834, o O'rúo d
bachar I em i ncia juridicas e so ia. s.

No CUl"O dos s us sLulos quer proporatorio , quer
superior s, Antonio A~ nso gosou mpl'e do fúros de
optimo estudante, não ó p la sua applica 'no e inteHi
g ncia, cujo r ultado crDm o cu üpl'O\' itamento c
progressos orno tambem p lo cu caracter, co tumes
moralidade.

No anno soouint ao d ua. fOl'mntul'D, ('111 1835, foi
despachado juiz muni 'ir DI de orphãos da i lale elo Re
cife, por portada de ~G cl Janeiro n ste mc~mo anl10
occupou intOlinam nte o cargo d ch fe de policia. Em 11
de Julho de 1836, foi nom aelo jujz de c1irciLo la comarca
do Rio Formo o, cargo qu exel'c u por espnço (ln 7 Dnnos,
dcixa.nclo-o cm 1843, qlLDnelo por 111 quinha' "inganças·
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politicas foi removido para a comarca de Jacobina, na
p I'ovincia da Bahia.

Em 184.4, por carta imperial de 8 de Junho, foi o Dr.
Antonio Affonso Ferreira nomeado chefe de policia de ta
provincia, cujo cargo e:x-erc u com intelligencia, zelo, hon
radez e justiça, até 24 de Maio de 1848, dia em que foi
demittido, em virtude de haver sido apeado do poder o
partido liberal em cujas fileiras militava.

Eleito deputado ó assembléa geral na legi latura de
1845 a 184.8, por esta provincin, as im como pOL' veze ' a
Assembléa ProYincial, o Dr. Antonio Affonso Ferreira des
empenhou todas estas commi 'sões ou mandatos popu
lares, ele uma maneira nobre e condigna com o seu caracter
desintere' ado, justiceiro e patriotico.

Subindo o partido L:onservador ao poder em 1848, ad
diada as camaras Antonio Affonso volta a Pernambuco,
e rebentando a revolta praeiea, elle abraça a sua causa, e
em 31 de Dezembro paete para o Sul da provin ia com o
seus companheiros de deputação, deixando assignada com
elles, uma proclamação aos pernambucanos, chamando-os
as arma , cuja proclamação f0i destribuida em grande
escala entre o povo. O Dr. Antonio Affonso Ferreira, acom
panhou todo o mo, imento revolucionario; marchas, assal
tos, combates, correspondencia com os chefes de outra
localidades, dedicação a causa que sustentava, patriotismo,
cm tudo figmou, tudo isso o caracterisavo.

a columna que aos 2 de Fevereiro atacou a idade
p la Boa Visto, achava-se Antonio Affonso; trava-s re
nhida luta, pelejam heróicomentc atacantes e atocados,
mas a p rda de 1 unes l\Iachado fez arref ceI' o combate,
R morte do ilJu tre chef d sanimou os corajosos comba
tente. , e elles deixam o campo, partem, conduzem aos

eu braços o corpo da illu tre victima, depositam-no na
capellinha d B 10111, e di p rsam-s .

D beIjada a 'ausa da L'evolução, occultou-sc o Dr.
Antonio Affonso F LT iro, mas foi como os seus compa
nheiros pro ado pronunciado. O trabalhos soffri
mentos da }'eyolta, fizeram reapparecer e aggra, ar m-sc
os sou, antigos padecimentos. Occulto em casa de sua
fêlmilia, o seu medico assistente o fallecido Dr. Moraes

armento aconselha-lhe como unico remedia 'á recobrar a
perdida aúcIe, uma viagem a Europa. ElIe resio'na-s , c
ao 23 (1c Junho ele 1850 parte para Li bôa a bordo do bri
!2'u(' Tundo I, c d'ahi seg1.1iu para a Tlha da 'ladeira por



DICCIO~AR 10 BIOGRAPHICO 39

conselho dos medicos de Lisbôa; mas aumentando-se
consideravelmente os seus padec.imentos, falleceu aos 20
de Dezembro de 1850 na cidade do Funchal) e foi sepultado
no cemiterio das Angustias em sepultura perpetua.

Morreu na terra do exílio, diz um jornal desta pro
vincia, pobre, talvez cercado ele necessidades, e na mais
pungente saudade por não mais vêr a sua querida familia,
seus amigos e patricios, a quem tanto amava) e pelos
quaes tanto se sacrificou. Sua vida foi toda honrosa, sua
morte é toda cheia de gloria, porque elle morreu, póde-se
assim dizer, mart"j r da liberdade de seu paiz, pela qual
tanto propugnou com sua penna nos jornaes, e com seus
e forços no campo da honra, quando a revolução de 1848
para alli o chamou.

A Revoluç{io de Novembro, em seu numero de 4 de S 
tembro de 1852, consagrou algumas palavras a memoria
elo H1ustre Dr. Antonio Affonso Ferreira; e em phrases
repassadas de sentimentos, assim teceu a merecida coroa
de suas glorias e patriotismo, assim abriu-lhe as portas
do templo da immortalidade.

« Pernambuco se deve ufanar de ter sido seu filho o
Dr. Antonio Affonso Ferreira.

(( Esse martyr da re\ olução de Novembro, curtido de
desgosto, ralado de saudades da patria, da esposa e elos
filhos; morreu em terra estranha!

« Era um pernambucúllo illustre, de grande mora
lidade, e de acrisolado patriotismo, digno em tudo de alto
renome.

« Era um de ses caracteres antigos, que sempre me
receram a veneração dos povos.

(( Era um desses homens raros, cuja austeridade os
torna lebres.

« Era de um coração leal, e de uma nlmoa justa.
(( O seus cuidados pela moralidade do revolução, rc

yellaram sua grande virtude, sua dedicação patriotica.
(( Não era guerreiro mais era firme.

( P ['J1;ambuco não púde nUlJca esquecer filho tão re 
peita y l.

•• t •••• t" t" ...... t ••••• , •• t •• , •• • '••• , t t " •• t t t· 'o··· t • I"
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Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho.
Nasceu na egunda metade do s culo XVII. Er a filho de
Antonio de Albuquerque Coelho de Caryalh , que foi go
vernador da Guarda e do :Maranhão, e de sua con arte D.
Ignez Ivlada Coelho, e neto ele Fran isco Coelho de Car
valho primeiro aoy rnador e capitão gen ral elo estado
do Maranhão e Grõo-Par;), descend nte de Pedro Coelho,
enhor de Filgueiras, e D. Luiza d G6es.

Os primeiros Pê.lS os da yida el Antonio de lbu
querc[ue Co lho de Cat'Hl1ho s50 pontos obscuro, pias
omis ões elps hroni ta do tempo, falta d documentos a
tal1'e peito,. abemos apenas qu guiu a 'alTeira du
arma', e eo'undo a phras elo autor ela obiLial'clúa Pel'
nambucana s rviu com grande yalor na guerra da grand
liga} e foi argento-mór de batalha, po to ~orr pondente
hoje a marechal ele campo, governador la Beira Baixa c
da praça de Oli, ença. Como militar, foram t os uni o
elaeLos ele sua vida que encontl'amo j 'omo a lmini Lradol'
porem, são mais conhe idos os seu acto nos liYel'~os
governo que dirigiu, cujos servi<:,o o n biLital'am, e me
receram do historiadores honro n men 50.

Antonio dr Albuquerqu Co lho el Carvalho, nos pri
meiros annos de sua mocidad s auiu para o Pani. 111
companhia de seu pae, de onde partiu para Portugal j
e voltando a e sa cüpitania, foi incumbido do 0'0' rno das
de Tapuytapel'a e Cam tó, de que era upa donatario
até que rec beu a nom aç::to de apitão-m6r do Grão-Pará,
e a 25 ele Julho de 1685 aI resentanelo a patente r-gia ele
ua nomeação entrou em xercicio.

Vagando m 1690 o cargo ele go'.- mudar elo e taelo
elo Maranhão e Grão-Pará, mel' ·C - u Coelho de Carvalho lo
governo a nomeação elo me mo, a 17 d i\Iaio tomou
conta do bastão, C[U lhe foi ntregue pel eu (lnte-
e 01' Arthur ele ú d Menez s, ainda no Pm'(l. I ara

melhor elil'ioTl' o governo d sas dua apitania, Co lho
d Carvalho J'0sielin ora n'uma, ora n'olltra e tão oli ilo
se mo~ tl'Oll uc de mp nho ela, ua missão, cru angariou
a estimél e c:onsid raç50 los eu goyerna lo .

Em 1092 acLHlDelo-s no PaL'cí, afim de expedir os na
yio ela 1'1' ta I' aI a camaras de '. Llliz e ele B lem,
muito s ti feita' com u seu governo, enyiaJ'am ao tl1ronn
,ua reI l'C'sr'lll'~(',ões, P(I rc! que lo, 'e clte conservado pOI'
fPlIIpo 171 fi i.'! {o I'[j 0 , (:onl Indo, f'::>p rondo o c::eu ,uc S501'
y ItOll Ú ~, Llliz; rn1:I.' U l11etl'opolc OUYiLl o pedicl ela
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camuras, e para llle elar liuâs ecidentes pl'OVO,' ele qu('
reconhecia o seu merecimento, acol1l[JClnholl tamb '1Il CSÚt
mercê com uma generosa ((juda de cu,,-~to, »

Em 1G9~, Olp!' endendo Coelho de Garvulho uma expe
dição) afim de examinar pOl' i proprio o YU tos erLõ
do cabo do Norte e o famoso Amas llUS, partiu fi 9 de
D zembl'o, terminando a ua exploruçõe cm 1697. Ao
regI' ssar, oube da noticia da occupaçuo da fortal za de
:rvhcaptl, pelas tropas do maf'quez de r'en'ol) governadol'
de Ca 'ena; c re' bendo 'om d "'pr so o seu commanc1ontc,
que deixou-a cahir m poder do fi ancezes, sem Opp01' a
minima rcsist 'l1cia, em di 'pol'af' um só tiro, deu todas
as pl'o\'idencja, xpediu força , c traçou o plano ela cm~
pt' su l'estauradol'D, a quul glorificada pelo eu f'e ultado
p la yictoriD gnnha obre inimigos, o seO'urOll d ' 110"0
ao portLlgLlez a posse d s~e p nto invadido pej s sol
da lu fron ez s,

A fortal a do Cnbo do TortC) 01 a inYOCDçi'ío d "
Antollio de r.h1CDptl, fOro por ell I ropdo funehela cm 1G L,

qU<IIHl0 cDpitfto-mór do e ludo elo Gl'11o-Paró apr "ci
tallelo Pé1rU is o a ruina e mat 'ria da fortificDçâl ele
Camamú, que seu tio Feliciano Coelho ha\'ia demolido
em 1632, dl'pois de tO!l1<tdu ao illO'lcz 's.

Na "ida activ'} c tl.'ullé.llho li que semprc t '''e Co 'lho
de CUI'\'(tlho, onlrnhill moleslio ,que ui'ío paud dc)) ~lI111"

era 11 cc saeio retirar-se, 'em outrus CIiIl1D rccolJr<:H'-S'
das pcnlidas fo1'('Cls. En \'ia poi . um f'cC[uerimcnto pcelind
a SU<1 d 'mi süo; ill tou p ,Ia "indu de um uc'C 01', e
não foi aLtC'ndido, n m n'umu, IIcm n'ouLrn 'upplit;u C pOl'
rim, n viou um outro rcrtu l'imenL , oliciLanc1o ao mcnos
uma licenç.a; e s ndo-llw esLa 'ollcedie1'1 por L mpo limi
tad , o monul'cha r conl1 cido p ,lo seu seniços, aJJriu
o cofre cios gn1(~DS, confet'lU-lhc <l commcndo c1' \ <lI el '
Telhas da Ordem de Christo, a alcaic1aria~mór de Sine', e
o Senhorio do Couto dc Util, e o dos For110 do Judiciaria
e rua dos Coval! -il'OS da "ii la ele 'ctubal. Ne' êJ mesma
occllsi5.o r ccb u a 'ommuni 'êlCÜO oflicial de que ha"ia
c,0ndiuiol1alm ntu cc <Jelo as prcLenções e1'3. França, rL'1u
t~\'u.' as usurpações do m1lr'Clu 'Z le 1< CITol, no qu 'sLiío ele
llmlt s, pelo tratac10 cl ~ 4 el 1\1/11'('0 (lo 17()O.

Co lh cleCül'''ülhop:lf'tiu ellliío eh- o'. Luizpnrao Pnl'ú
nflm de uiduf' ela sua "iug -111, e 'hegancl a B I m a22 cl 
Maio ele 1701, o s nado da 'umara inten/o(( de/rI-o ('O/Il

7
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uma larga rf'present((çtio ela ol'p/wnclade, em IJlLC cleixaca
todos aqueUes POVOIi.

lVlas elie era forçado a partir, D d iXDr os s us gover
nados, e sensibilidade por tantas demon trações d apr ço
e consideração, e para conesponcl r a todas s as mani
fe tações, e para os esperançar, as egurou-lhes, qu > breve
yoltaria a continuar o seu goyerno.

Por mais de 11 annos gov rnou ntonio de Albu
querque Coelho de Caryalho, o estado do 'laranhuo eGrilo
Paró, e pa, sando a Ddministraçiio ao seu loco-ten nte
Fernão Carrilho, que o ministros oulf'oS amigos da
côrte para mai facilitar a con essuo da solj ituda licença,
o l1\'iaram como tal em 1699 para . Luiz, embarcou para
a Europa aos 11 de Junho de 1701.

Coelho de Carvalho demor u-s' alfl'um t mpo em Por
tugal; e sendo depois despa 'haclo gO\ rnadol' capitão
general de todo o estado cio Sul do Brazil, partiu para o
Rio de Janeiro, e &OS 11 d Junho d 1700 tom u pos 'e do
seu novo cargo. A Capitania de 'Iinas-Gen ,sujeita
então a sua jurisdição, estaya cm afl'itn(lo por alguns mo
vimentos politicos; Coelho de Cal \'alho parte imme liata
mente para l\Hnas, di farçado, em appnrato al()'um, c
consegue com a sua politica sagaz e mod nlda, acalmar
os mmimentos dessa capitania.

Apf'oveitando-se do en ejo que 1110 proporcionava sta
Yia()'em, Coelho de Carvalho vi ilou toda a povoac:- s de
l\linas, erigiu villas, creou comFlfC.:a , J vBnl u mili iAS,
assegurou na obediencia as leis ao governo aquclle'
subdilos, jú por meio da paz qu ent)' todos implantou,
Gomo pela tranql1ilidDde publi a que re uJtou d,lS salutar s
e acertadas medidas lue tomou, das provid n ias qu
deu, com o estabel eimento de autoridades que vigia sem
no cumprimento das leis e de suas ord ns.

Concluida essa tarefa, pas ou-se Co lho de Carvalho Ú
capitania de S. Vicente afim de applacar u desord m do
pay.listas; mas encontrando-os em ~ ua mar ha, omman
(hdos pelo c lebre Ama 1 r Bueno, em dir cJio tI Mina 
Geraes, aventurou-se a perslladil-os que desi tissem de
sua t meraria empresa, por m foi desatt ndid at\
ameaçado com prisão. Co lho de Carvalho, forçado ntiío
pelas cil'cum t,lncias, s m di por do elemento algum de
l' i tencia, Dcompnnll::Hl0 I:lp nD8 de quatro officiaes e
drz ldados, l'C'gl'C'SSOII nO Rio ele Janeiro. , ,

.-\.hi, soul)(' 41H' os piluli:-;tils l'C'ill11l0]llc' I1n\'lilm lllYll-
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lido o tcrritorio d l"finas-Gera ~ , I yado a desordem por
toda a parte, causando immen 'os damnos c d truiçües.

Co lho de Cnnalh r as umindo a I'ldmini tração da
capitania, despede immediatFlmente para linas duas com
panhias de linha sob o commando do 111 ·tr de campo
Gregorio d- Castl'O Moraes, c dirigindo-se aos revoltosos
paulista por m -io de uma carta, en\'iDndo-lhes ao mesmo
tempo um retrato elo sob 1'ano, ignifi ando que daqueIla
maneira os yisita\'a, ass gUl'üu-lhes o regi o perdão e a sua
pl'otrc(lo, cm IllOr nvi iúlos fizessem terminar a des
ordn, l' tabel cend -se a paz e tranquilidade dos

staelo confiados ao seu "'O\'Cl'no.
Desan xando- e as capitFlnia d' S. Paulo e l"linas

Gel'ae ela elo Rio de Janeiro, foi Co lho d Cal'\'Dlho incum
bido do seu Q'o"crno, por carta' regia ele 23 de Julho de
1709 facultando-s -lh a e colha do logar de sua re i
d ncia. D ixando o goycmo do Rio d ' Janeil'o em 30 de
Abril d 1710, cO'uiu 1Ja1'a a yilla de .. paulo, e aos 18 de
Junho do 111 'mo anno toma posse do governo. Antonio
de Albuqu 'rqu Co ,1110 de Carntlho diz um historiador,
e quecendo- u do que c m clle proprio praticarD.l1l o pau
listlJ , tl'Fllou c m muita lJranulll'u prudencia uquclles
povos, r raticanclo o m smo qu ji'\ tinha feito em l\'1inas
cm bem proveito de todo::;, s nela o primeiro gO\ mador,
que fez r speital n'aquelles 10gDrns o seu nom e as nuto
ridaclc' 'on lituidns m nom d'EI-ReL

Em 21 d' 'etembro (le 1711, receb ndo Coelho de Car
\'[l1ho a noti ia da invasilo do Hio d Jan iro pelos fran
ccz '8, commandndos pOl' Duguay Trollin, reuniu a toda a
Pl'('s a um ex l'cito c1' mil Itomcn " e partiu immediuta
111 nt ; ma ao 'h gnl' i.1 sena do Tingoti, soub da noticia
da fugi la cio respe ti\'o o'o\' I nador Ft'nnds o d, Casteo
Mot'ê\ , logo após n dn 'npitula<;ilo do fron e, 
guindo pal'u o Hio ele JUllrit'o, e existindo na re pC'ctiYo.
CnmO!'[1 do 'na 10 uma cnrta regia d.1tmla dc 26 fi No
\'cmbl'O de 1700, a qUDI d ~t emin:wD, quc e paI' ]UUlquCl'
moi h-o fos 'e C C'llio ele Carnllho líqiJ 'l1a iunde s llt
entl'egas u a ndministraçJo do S'U go\' mo, cm COtl ('
qu n 'ia di o pas ou elle n dirigil' o goyerno da dita capi
tarria, até que foi sub tituido pOl' D. Fl'alH;i co Xa\'iee cl
Tü\ot'a lJO 7 d Junho d 1713.

Do Hio d Janciro partiu Coelho de Can-alho pal'a Por
tugal; ma cm SLHl \'iflO'em "cio yisitarPCl'I1Dmbuco, a ua
patl'ia, [lusenle (1 'l1a paI' lnntos únno '. Em 12 cl D-
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z mblO 1 1713, ultou no I orto do Reei f , e espOl ando
C'ncontrnr os seus pR tl'icias, pnrrntcs e nmiO'o , no 0'0 o
d Sllns p,'opricclnc1 'do, s u b n ,ü SOI1'lbra ela paz c
ln. jll ti<:;êl, 'ncontrou-os pcrs 'guido', f01'a f]:i do , xter-

minnc10 ,por 'S'E! gu rra crunta hamada cl A'Ja cates)I
fl'ucLo elas recompenSi:1S de goyemo a Cju ']11 o S \JS

antcpa aelo' s' 'ubmcttcr"lm, a firmar p 'lo cu \ [1101'

l)ntrioLism a capitulação do Tohol'dn, qu' marca ~ 'ra
da expulsJo dos hollt1l1de~e do BI'ilZiJ l

Depois dI.., uma [equcna d 'mOI'a l' dezoito dias em
Pcrnêlmbuco, pal'tin pal'a POl'luo'al, sendo portndor cl
muitas I tições dil'igidas ao rei, paI' aquelles mi ra" i
que jaziam atirados aos cnl' 'r s do furtolczns, "i tima~

da atroz e barbara p l'seguiçüo dos iVJa 'cate, da
primcirD parte do. historia cl s a gu \TO, cscripta p \0
Padre Antonio Gon al"cs Leitüo, da eO'unela Yia do
summarios quc e haviam f 'il m orel '111 n desm nLil'
tiS ealumniC1s que contra o bi po dioce [lno D. MonoeI
AIYD r'c da Costa, c a nohl' sn fOl'am IC\'<1lltaelas, alem de
muitas curtas e outros elocum ntos justificatiYos.

A 30 ele Dezembro de 1713pCH'tiu Antonio ele Albuquer
q1.H~ do porto do Recife cm demnnda dc Lisb6a, c n' 13
viagem te"eoecasião de mui llma vcz assio'nDlal'-se e illus
traI' o seu nome,já tüo yantajo mnente r putado. Ac 0111
metLida inopinadam ntc a náo em que guia, por tl'e na
vios de piratas mouros, tl'O\ él- 'ntão r Ilhidis 'im[l p I ja;
mas defendeu-se 'com tanta bi~al'l'ia, que, ,'elido abor/ada
por ve,::;-es, e em todas lançando-Lhe o inimigo gel?te dentro.
em ncnJwma a venceu, e pela contrario uma da' tres 7ulo.~

inimigas mettcu a pique; e Ct todas fl.M3Nt o mesmo.. (HlS
outras na fugidct não evitassem Cl sorte da pn:mcira.

Antonio de Albuquerque Co 'lho de Cl)l'\'l)lho 'heaBndo
ê1 Li J:}ôa, não se squcceu da mi são que Ih confirll'/.1P1 os
seus compatriotas, ant cipando- e-lhe a occasião de sobre
sem Ihante incumbencia fallor ao monarcho, a nnrl'RçÜ
que lhe deyia fazeI' do combate que, su tentôl'ü contra as
nüos cor arias da Yi toria que obtiyera, dispondo de for
ças e elem ntos tão de iguaes.

D, João \ OUYiu com Dttençuo o que sobre o esta ]0 In
mentaveI de Pernambuco e elo seus na tura s lhe expuzera
Antonio d Albuquerqu; admirando-so por Ih pal' ceI'
que o regio perdão que hDvia cxp elido sOItiriD os deYi los
<,Freitos, mandou exominar toelo o negocio, e rcmcttcu aos
COD clhos tlS quCixDS q\.lC de 110\'0 e lllc fizerem do gOH'r-
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nado!' e dos ministros syndicantes, reconhecendo-se nesta
occasi50, que a nota remettida pelo ministerio ao syndi
cante para proceder a deyasc::a, achaya-se viciada, talo su
bnrno, tal a influencia dos .l11Clscates, ainda mesmo nas se
cretarias de estado do reino!

A generosa missão de Antonio de Albuquerque, o seu
empenho em promo\"er o bem estar de sua patria oppri
mida por Yis a']daciosos inimio'os, obteve resultados im
mrdiato incalculéwcic::, D. João V. dirigindo-se ao gover
nador, stranbou-o severamente do seu procedimento,
a 'im como aos ministro syndicantes, prohibiu espressa
munt d pro eguirem a dcvDssa, mandou restituir a liber
dade [l todos os presos, n50 Ó os que e haviam remettido
para Lisboa, omo 0S que se achavam nesta proYincia; e
mais tarde foi clemettido o governador, e restabeleceu-se
a paz, a provincia entrou de novo nas lides dos trabalhos
pacifico , r conquistou o seu brilho e esplendor, e surgiu
o progresso, a prosperidade e o engrandecimento, ú som-
bra da oli\ eira I Deifica. '

P l'I1ambuco cobriu-se de o'alas ao cbegar as suas pla
gflS t50 fcluStO os noticias. Festas, luminarias, banquetes,
m::mifcstflçõe d> alegria,. tudo ceI brou-se com expansão

com indizi\'el pl'flZer \ t'ego 'ijo; manifestacões estas que
e foram prolong[lndo p -lo interior da provincia, fi propor

ção que tão grat,) noticia se ia derramando, e que ú todos se
tornaya conh ida. As 'llroni os do t mpo n50 nos trans
rnittiu os votos de reconhecimento e de gr[ltidtio dos g ne
r sos pCl'nambucall s, óqllelle qu havia tão zelosa e dedi
rod[lmente ndyogac1o a 'lla eausa perant" a magestade do
hei Fidelissimo; mos ell s em duvida núo se esqueceram
de tributar ao seu 11 Ioi o e b nemel'ito compatriota, a sig
nificação de sua gratidão e reconhecimento pelo oTandioso
seryiço que lh s prestara: e se o n50 fizeram, a posteri
dade lU r 'presenta de juiz no tribunal do passado, cum
pre um d ver cm tudo isto patentear, e de render á memo
riR do f Hos 110bilissimos de Antonio de Albuquerque Coe
lho c1 -Carvalho, mas e se preito de admiração e de louvor.

Antonio d Albuquerque d morou-se 'm Portugal até
principios de 1722, quando re ebendo a patente regia cle sua
nomeação de governador e capit50 general de Angola, sc
ouiu pm'a o seu destino, e ahi chegando tomou posse do
governo do colonia aos 22 de :Março do mesmo anno de
1722. Curto como foi o seu governo, facto algum nQtavel
teye logar durante e11e, a não ser U rcbellião das .sóvas do
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sortão do Benguolla, ou creoção dos logur s d JUIZ lo fÚl'a,
de ouvidor e ele auditor do guerra, reunindo c te ultimo os
funcçães do juiz ele orphãos.

O autor do catalogo dos goycrnadorc de Ano'oJa, il1
Cl'to no tomo III dos Noticias para a historia das naçõe'

ultramarina~, tratando do sell governo con agrou-Ille
estas palavras: «Não tev uc ' o xtraordinarlo; todo
e applicou ao bem dos povo~, o f'z um governo bl'é1l1do,

suuve e recticissimo. EUe foi o primeiro qLlO trouxe o oldo
acrescentado a luinze mil crUZL dos, ycdando- 'o-Jl1e, a
seus successores o commercio, que desde o principio da
conquista até seu antecessor havia sido p -rmi<tic1o. »

Neste governo d Angola terminou os eus :!ius Anto
nio de Albuquerque Coelho de Carvalho, aos 25 de Abril de
1725, depois ele uma administração de quasi dous annos,
sendo os seus resto' mortaes inhumaelos na egreja dos
Padres Capuchinhos da cidade de S. Paulo de Loancla.

A simples enumeração dos serviço.s pr stado ~101'

este Hlustre e bcnemerito pernambucano, quer porticu}ar
mente ao Bruzil na qualidade de governador das capitanü:ls
de S. Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Maranlúio c Parú como
á. coróa portugueza, já como adp1ini 'traclor, já. como mili
tar, nada mais é licito dizer em seu louyor, porque ell . '
proprios, mais que tudo, proclamam o s -u merito, a Sllél
grandeza e heroismo, em remuneraçüo do que, foi agrél
eiado com os titulos do fidalgo da casa rOlal portugueza, do
commondador de Santo Ildefonso na ord m de Aviz, c de
Santa Maria de Cea e de ,'iUa Cova na do Chl'isto, alom do
outras morcês que jú doixamos mencionadas. Antonio do
AlbuC]l1erque Coelho de Carvalho en tnmbem donatario d J

Santa Cruz de Cametá, e do Santo Antonio, no extinctos
tado cio Maranhão e Gruo-Par(1.

Antonio de Albuquerque Maranhão. Filho de J 1'0

nymo de Albuquerquo o ilIustre conquistador do r"laranhfio
e de sua mulll"r Catl1arinu Pinheiro 'Feio, nas' 'una 0pu
len ta villa deOlin d n em fins do seeuloXVI; foram seus

. avós patornos Jcronymo de Albuquerque, cunhado do p]'i
meiro Donatario Duarte Coelho e um dos colonos mais '5
forçados na conquista e po"oaç50 d'esta capitnnio, a in
dia D. "Maria do E pirito Santo Arco "\ erde, e mal] nos,
Antonio Pinheiro Feio, que Rcompan!ltlra su pno Ú con
quista elo Marnnhüo na qualidade ele feitor-mór da nrmadD,
• 'Lla 1111."l1l1cr D. Leonor GUDrelez.
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Antonio de Albuquerque Maranhão tambem acompa
nhou n seu pac na eonquista do Maranhão, para cuja" em
preza s offereceu voluntariamente, foi-lhe então confe
rida a patente de capitão, commandando uma companhia
de sessenta hom ns; c partindo com a expedição no dia 1
de Junho de 1613, aUi hegando e depois dos primeiros fei
tos de armas, foi nomeado pelo governador geral Alexan
dre de l\'Ioura, commandante do forte de S. José de Itapari,
com 50 homens de gua rnição.

Se a conquista da provincia do Maranhüo do poder des
franGezes, 6 uma pagina brilhante da vida do heroico per
llambucano Jeronymo de Albuquerque, é tambem da de
seu filho Antonio de Albuquerque que o acompanhou
pDS.SO a passo em todos os episodios des a arriscada e glo
riosa empresa, e cujo go, erno, por morte de seu pae em
1618, lhe foi confiado.

A nascente cidade de S. Luiz do l"1arDnhão, scpul-"
tou-s'e em profundo pezar com a morte do 8eu fundador e
primeiro governador; e tamanha foi a falta, como diz Ber
redo em seus Annaes, que a não substituil-a a sua propria
ímao'em na pessoa de Antonio de Albuquerqu , seu filho
primogenito, a quem deixou encarregado do governo, seria
inconsolavel tão ju La m'lgoa.

Ferido pelejando com os inimigos na conquista elo
Maranhüo, como reza a Carta Regia d 9 de Agosto de 1622,
sellando com o seu sangue facto tão grDndioso, bel dciro
das glorias e renome deseu pae,que nada tendo para legar
a es H terra a que têmto amava, 'deixou-lhe uma parte de
sua exist ncia e de sua alma na governo, Antoniode Albu
querque assumiu as redeas da aelministrDção da capitania
com geral applauso dos seus hqbitantes, omo digno snc
(.;essor d'aquelle, cujo nome lhes era tão caro.

Jeronymo de Albuquerque no intuito de dar maior ga
rantia ú gerencia dos negocios pul licos, tanto a seu filho,
que era o chefe, como aos seus governados, nomeou mais
dous adjuntos para o aju(lDI' a dirio'Íl' a nóo do estado, e
foeam elles os capitães Bento Maciel Parente e Domingos
da Costa Machado.

Bento Maciol, diz um historiador, conhecendo mui de
pedo a capacidade de Antonio de Albuqu rque, descançou
ne]] inteiramente o peso elo governo, e circumscreveu seus
cuidados 6 r ediflcad.o . do forte de S. Jos6 de Itapari;
Domingos da Costa, porem, permane eu sem ex.ercicio no
umprego c1 adjunto. De tal sorte e ia dirigindo Antonio
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de Albuquerqu-, ,em, mai,' as i"tencia que a do S 'll bom
juba, que principiou a ganhar applausos até dos s 'us pro
prios emulos, o que excitando a i.nveja m Bento Maciel,
que havia sido o primeiro em na approva 'ão,d go tou-se
de não lhe tocar parte dos applauso do PO\-o.

Bento Maciel dissimulando a principio os us senti-
mentos, mani~ stou, 'depois, qu ixas qu 'o O'ov l'I1êldor até
desculpava, e afinal rompeu francamente em llostilidacles,
dizendo a Antonio de Albuquerqu , que, tado o que elle
obrava sem o seapctrecef' e o do capitão Domingos da Co ·ta
repatavct como llltllo, e a 'sim lhe negClva obediencia.

'estas circumstancias Anlonio d" AlbuCJu l CJu ,em
bora tão prltclente como 7xtloro'o, o rnundou pr nd r !la
fortaleza de S. I' elippe, e quatl'o mezes depois o l' 'm tt u
para Pernambuco sob a guarda do capitão Domingo da
Costa, que "inha aqui tomar passag m para P rtugal. Li
vre assim de um adv"!' ado imp rtinent , Antonio de Al
buquerque Bpplicou-se todo ú prospeC'idacl e desenvolvi
mento da tcrra cujo govemo estava onfiad aos s us
cuidados, e entre os serviços qu pl'e tuna ex r i 'ia
desse cargo, nola- e a exp di ,fio 'ontra o, índius Tupi
nambAs, que lc"u/ltado P"o urur[lm unil'- c com outro
gentios da me ma tribu na pro\-in ia do] arü conscO'uinuo
internal-os pelas mattasondc abrigarULll.

Antonio ele Albuquerque apezar ele meL'L CI' d) 'ov f

nador geral D. Luiz de ouza, a onfir'ma('<10 ela 110111 'tIção
que d'elle fez seu pac, viu- e por' tl1 1· on ilua 10 fc
rido em seu brios p [' sta n1t'~l1Ia Alltoridaele, lU ,nu ·ú
absolveu a Bento Maciol PaI' 'nl, mo o CnCal'tT g u da
guerra contra os Tupinambó '.

Dando pOI' adjunto a Antonio de Albuqu rqlle o Ll1 smo
capitão Domingos ela Co ta, com a cler;(ol'ação de que mio
concordando com o sea 'Doto nas matel'iCls nult> gl'ave seria
decisivo o de LlU~ de lvladareirét, ouvidol' e ((uditol' geral
da capitanict, o governador geral conh 'cu em duvielo que
elle não se sujeitaria a tanta ltumilhaçõ s, e para pI' venil'
desagradaveis consequellciêl , lavlou utl'a patentl.~ ele ll
pitão-mór a Domingos da Costa Machado. paru "1'\'i1' nu
caso de se reali ar as sua I r Yisõ

Recebendo Antonio dc Ali uqu "YILL (\ pntrnt que III
entregára o capitüo Co ta l\IaelJadn, « oc 'uHou , 'uj u lo
resentimento dizendo que, não a .. 'eitaHl, pOI'(jllC' qUDnc.1n
deu conta ao ministerio ele Muclrid, da m I'l' ele 'U pae,
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pediu logo a sua demissão, pela urgencia que tinha de sua
presença as necessidades de sua casa.»

Quatorze mezes, diz Berredo em seus Annaes, goyer
nou Antonio Albuquerque a capitania do iaranhão, de que
já tinha sido um dos primeiros conquistadores debaixo
das ordens ele seu pa ; e natural herdeiro elas sua" virtu
d s, regulou de sorte toda as suas acções pela doutrina
dellas, que muito apezar elas saudades d'aquelles morado
res, passou a Portugal, onde se attendeu bem o seu mere
cimento e aos serviços de seu pae, que lhe pertenciam n ,
prompto despacho da capitania-mór da Parahyba, com él

mel' e da 'ommenda de Santo Andl'e de Enedal da ordem
ele Christo e cinco legoas de sesmaria na conquista do
l'vlaranhão.

Goyernando a capitania do Maranhão por bem pouco
tempo como vimos, a sua honra e o seu brio impelliram-nu
a r nunciar o seu governo, e entregando-o ao capitão-mór
Domingos da Costa rachado, eguiu para Portugal no
anno de 1619, em cujo O'overno encontrou a reparação das
d sattenções de que foi victima, sendo bem significativas e
assás honrosas á sua pe soa, as palavras s guintes da
Carta Regia de 20 de Maio d 1622 que lhe conferiu a com
menda de Christo ; por benemerito e chgno de ser remww
rado na dita ordem e ajudado nos ben delta.

omeado gov mador da capitania da Parahyba, pOI
patente regia d 9 de Ago' to d 1622, com o posto de capi
tão-mór, Antonio de Albuquerque yoltou ao Brazil, e tomou
posse do governo que lhe fÓl'a confiado, e po teriormente
pelo serviços prestados no de mpenho de e cargo,
EI-Rei lhe f z mercê de100S000 annuaesemquanto servisse
no dito geverno,por Alvará c1 10 de Junho de 1627,indepen
dente do ordenado que lhe 1'0 r lativo, sem, embargo da
Ordenação do livro segundo, titulo quw'enta, que diiipôe o
contrario.

Governava já Antoniu de Albuquerque a capitania da
Parah~ba a doze annos, quando os hollandezes re oh em
a sua tomada, pela vantagem e conveniencia que resul
taria, por ficar entre o Rio Grande do orte e Itamaracá,
já então sob o seu dominio; e para esse fim parte do porto
do Recife uma frota compo ta de 29 navios, tendo a seu
bordo 2354 soldados, e a 4 de Dezembro de 1634 apparec
em fl'ente do Cabo-Bl'anco e já com a tropa prompta ptira
f) de embarque. A' lancha e bal'caças tripoladas pela
II'0p'~ . eO·I.linc!o-Ds um pnl'acho tomartlm a dire ('ào do

8
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ponto em que se achava Antonio de Albuquerque ii frente
das suas tropas; mas o patacho em vez de os acom
panhar, entra na enseada de Jaguaribe, c omeça a di 
parar sobre aterro, cmquanto as outras embarcações
seguiam direito o seu' rumo, o que "ondo a gente da
enseada corre á reunir-se ao governador.

lVlas de repente cessa o fogo do patacho, c a um signal
convencionado as lanchas e barcaças "oltando a prôa
para a enseaãa effectuam o desembarque, e quando An
tonio de Albuquerque conhece do estratagema, e volta 'í.
impedir-lhes o pas o, já achou as tropas inimiO'as for
madas em trez columnas, tendo á frente de cada uma dellas
uma peça de companha.

Antonio de Albuquerque faz [lIto com o ua gent
cujo numero constava apenas de 500 homen , e destaca
uma companhia para observor pelo matto os movimentos
do inimiO'o; mas em breve se vê atacado, e apesar da d s
igualdade das fOI ças de que dispunha o nossos soldados
sustentaram bizarramente o fogo por algum tempo, at6
que viram-se forçados a abandonar o campo em retirada.

Antonio de Albuquerque concentrou então toda a
gente que poud reunir na fortaleza do Cabedello, forti
ficou-se convenientemente, e tomou outras providencias
necessarias á situação.

Assediada a fortaleza pelo exercito inimiO'o, cahe em
seu poder doze dias depois, e y'cncidos o outros pontos
fortificados que oppunham resist ncia á marcha para a
cidade, os inimigos occupam-na finalmente a 24 de
Dezembro de 1634.

Antonio de Albuquerqu , partindo da rmida la Guia,
onde se achava acampado, para a capital afim de a defen
der como podesse, recebe em caminho a noticia da sua
occupação pelos hollandez s, e então resolv ndo firmar-se
em algum ponto qu pela sua posição os pod "s e encom
modar, acampou perto do engenho de Duarte Gomes da
Silveira, mas no dia seguinte parte em demanda de mTI
outro ponto rIU melhor se prestasse aos seus intuitos, e
esta ultima tefltativa f z elle no engenho de. Antonio de
Valadar s, que fica'a dcz legoas pela terra ú dentro, o
qual convenientemente fortificado D'fferecia uma optimu
posjção.

No entl'etal1to., dispondo de pouc.a g nt ,s m m ,i s de
rl fe a e resi. teneia ao inimigo, yen lo perdida toda. u'

ua p.o içõc ., en 'onlrando m"i yonla 1~ do parle dOE 111 -
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J'adores em o ajudar, Antonio d Albuquerclue viu-se obri
gado a evacuar o paiz, e no dia 31 de Dezembro de 1634
-põe-se em marcha para P ~rnàmbuco, seguido do resto
do seu pequeno exercito e de algumas pessôas que n50
se quizeram sujeitar ao dominio holll1ndez.

Dirigindo o governo da capitania da Parahyba por
espaço ele doze almos, em cujo cargo os seus serviços
foram innumeros e gl'findiosos, quer como administrador,
qu r como militar, Antonio de Albuquerque vê-se forçado
pelas circumstancias a abandonar o seu posto de honra,
quando se haviam esgotado todos os' recursos ou outro
qualquer meio de que poclesse lançar mão. Partindo para
P rnambuco, em longa travessia d'ahi até ao Cabo ele
Santo Agostinho, reuniu-se ao no so exercito sob o com
mando ele seu primo o general :Mathias de Albuquerque,
tomou parte nos ultimos rnovim ntos que se deram, e
depoi . em 1635, seguiu para a Bahia, el'onde embarcou
para Portugal. .

Emprehendcndo uma viagem á Hespanha, ahi se
achava em 1640, quanelo os portuguezes deram o grito de
indepenelenciD. Hegressando a Portugal em Agosto ele
164 , achou embargado o rendimento das suas commendas,
attribuindo-se-lhe sentimentos pouco generosos' como
partidario da causa da Hespanha, mas justificüIldo-se ple
n[lmente, pôz a salvo a súa reputa 5.0, e conseguia a resti
tuição das suas rendas por Alvará de 12 de Maio de 1649.

Fixando-se definítivamen te na cidade de Lisbôfl, alü
casou com D. Joanna Luiza de Castello Branco, filha de
D. João ele Castello Bran o, da opulenta e illustre casa dos
mel'inhos móres do R ino. Do seu consorcio teve Antonio
de Albuquerque dous filhos; D. Antonia Maria de Albu
querque, que falleceu- sendo religiosa do lTlOsteiro. da
Madre de Deus L1e Xabregas, e Affonso de Albuquerque,
que embarcando em 1671 para o Brasil en1 companhia
do governador Affonso I' urtado de :Mendonça, falleceu na
altuI a desta pr ovincia.

Antonio de Albuquerque lVlaranhão falleceu em avan
çada idade na cidade de Lisbàa, pelos annos de 1667, rico,
conceituado e nobílitado pelos seus serviços á causa pu
blica, e pelos se'us feitos na vida militaT, tendo por padrã
das suas glorias, a conquista do Maranhão do poder dos,
francezes, e a guerra da invasão hollandeza na Parahyba
e em Pernambuêo, por cujos serviços, te\'e como premio.
o fUro d fidalgo cavalleiro da casa real, as cOl1)melldas
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de Santo André de Ervedal c da ilha de Porto Santo, da
Ordem de Christo, e os titulas de conselho e cavaJIeiro
dessa mesma ordem, em· cujo gráo professou, além de
algumas doações de grandes lotes de terra, nas con
quistas do Maranhão e Rio Grande do Norte.

Antonio de Andrade Luna. Natural da freguezia ela
Bôa-Vista, filho legitimo de Francisco de Salles Rego e D.
Francisca Xavier de Andra de, nasceu f6ra elas grandezas
que ostentam os eleitos da fortuna, mais no seio da mais
honrada pobreza.

Educado modesta e cuidadosamente segundo as cit'
cumstancias de seus paes, dedicou-se á Yida ecclesia tica,
professou a regra da religião de S. Francisco no com ento
da villa de Iguarassú, e fez os estudos do seu noviciado
no collegio da sua Ordem, assumiu ao sacerdocio, e tomou
o nome religioso de Frei Antonio da Conceição.

Acabava então de ser decretada a Lei da creação elo
Cursos Juridicos de S. Paulo e Olinda e no anno de 1828
quando este começou a funccionar, Frei Antonio da Con
ceição foi um dos trinta e oito primeiros estudantes matl'i
culados, e () par de Euzebio de Queiroz, Ferreira de Aguiar,
Nunes Machado, Loureiro, Padre Rodrigues de Araujo,e
outros que subiram depois ás mais altas posições, cursou
os cinco annos"da academia; e 'recebeu em 1833 a laur a
de bacharel em sciencias juridicas e sociaes, e posterior
mente defendendo theses dessas mesmas sciencias, lhe foi·
conferida a borla e o campeJIo de doutor.

Al1!10S decorridos, e por motivos que lh sobrevieram,
viu-se forçado a deixar o claustro da sua ordem, e seculari
sou-se, passando então a uzar de novo do seu nome primi-
tivo, Antonio de Andrade Luna. .

Dedicando-sei"nteiramen te ao estudo dajurisprudencio,
dotado de UiTl talenlo superior, illustrado em gráo elevadis
simo, o Dr. AndradeLuna conquistou tão grandiosos titulos
de saber, que era apontado como um dos mais notaveis
jurisconsultos do imperio.

Fazendo uma viagem ao Rio de Janeiro, o s u mel' ci
mento e o seu talento deram ainda maior realce ao seu
nome, e mereceu o honroso despacho de inspector da The
zouraria de Fazenda da provincia das Alagôas, em cujo
emprego, « eIle desenvolveu a toda a prO' a o seu raro
talento, e desempenhou com intelligencià, ci:rcumspecção
e inteireza as funcções que lhe eram inherentes. »
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Assaltado infelizmente de uma terrivel molestia, al'l'ui
nada seriamente a Slla <;aude, o Dr. Andrade Luna vê-se
forçado a deixar o exercicio do seu cargo, e parte para a
sua terra natal em busca de alivio aos eus male , e aqui
foi recebido com as attenções e provas de affeição condigna
do seu caracter e elevados m /'ecim ntos.

Recobrando nos ares da patria e no seio da familia e dos
amigos a ua saude tão seriament ameaçada, obtem con i
deravel melhora em seus padecimento, pedio demissão do
cargo que exercia, fixou r sidencia no Recife abriu banca
de advogado, em cuja profissão o seu robusto talento e pro
fundos conhecim ntos, conquistaram-lhe um nome respei
tavel e merecida fama, fama esta que o apr goava.um dos
ornamentos mai brilhant s do foro desta cidade.

ão era, porem, ajurisprudcncia o ex lusivo estuJo a
qu se dedicava o Padre Dr. Antonio de Andrade Luno.
As beIJas lettras, a Iitteratura e a poe ia,mereceram tam bem
o culto da sua dedicação e aprofundados studos. l\fas o
que nos resta dos productos do seu talento, dos fructos
dos seus estudos e locubraçõe , e do seu numerosos
trabalho qu r sobre direito, quer sobre litt ratura ~

Em 1824, ainda religio o, vi, ia o Dr. Andrade Luna no
eu convento do ReciD , quando rompe a revolução patrio

tica que proclamou a republica eparati ta sob a denomi
nação d Confederação cio Equador, e ainda que não fosse
lIe um cio::> activos batalhador s cle a idé'3, « fazia votos

pela liberdade de sua provincia, que elle uppunha am a
çada.» "' nceu porém, a despeito do nobre c geneTo o
esforço dos patriotas perna mb ucanos, a ca usa imperi alis ta,
c viram-se rolar do alto dos patij ulos, as c~beça cio mai
illustres martyres da liberdade brazileira.

E depois do vencedores entoar o hymnos da victoria,
e d tingi! as suas mão no angll dos eus irmãos ven 'i
dos, não se pejaram C[uasi todos, de ornar o peitos das
sua fardas, com as insignias da no as mai honrosas
condecorações, conferidas em remuneração ao niço
de tão nobre empre a I Então, o illu tre patriota FI' i Anto
nio da Concei ão vibra indignado a ua Iym, c mimosca a
cs~es brazileiros com estes versos:

Quando os sec'lo das trm'a 10minunll1l
Da cruzes os ladrões se p ndUl'avam'
Hoje domina o seculo das luz s,
Pendentes dos ladrões andam as ",'uz s.

Eis pois, o qne nos resta do muilo qu pl'oduziu nos
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diyersos ramos dos conhecimento humanos o Dr. Anto
nio ele Andrade Luna, cujos trabalhos, se os tivesse dado
publicidade, se ao menos existissem e se soub sse do seu
destino, constituiria um monum nto mais solielo ás suas
glorias c ao seu nome, e muito contribuiriam á maior
riqueza e e plendor da nossa litterutura pa tria.

O Dr. Andrade Luna, ainda que obtivesse m lho! ü
consiclerayel dos males que o af:fl.igiam, ficou porem com
a sua saud seriamente compromettida, e por bem pouco
tempo go OÜ dos fru tos que lhe prodigalisüya a nobili 
sima profis tio ele adyoO'ado, porqu reaparec ram o seu
nntiaos soffrimentos, c tão fortem nte o acomm Lteram que
o pro t40u nó leito d dOI es. Então, r colheu- de novo ao
convento da sua O1'd 111, e p lo 'lmor que lh con agrava
deixou o seculo cm que vivia, qniz morr r nos 'Iall tros
do con\-ent ele Santo Antonio elo 1 ecife, servindo-Ih de
mortalha habito do DTOSS iro burel elos s u religio o .

E poucos dia sobrevivell nesta habitação de pDZ e de
contemplaçuo, porque o mal zombando de todos o cuielo
dos da m dicina e elos ]c SeUS irmãos religiosos, tão rapi
damente se d senyolveu, qu o prostrou sem vida. O DI'.
Antonio el Andrade Luna, abio e virtuoso sacerdote
morreu ao cincoenta anno de idade e os seu escl'ipto , o
eu nome, e o 'ea amol' Ú liberdade, ictimas da in.gratidão

dos seu, confemporaneos, jCl:;emcom elle no tllmulo. O con
vento de S. Antonio do Recife, guarda reslos mortas de
tlio illu tr.e qntio benem rito varão.

:Frei Antonio dos Anjos. Natural lacidad d - Olindo,
pl'ofcssou no insLituto da Orelem Francis 'ana no nvento
de os a Sen11o['a das Neyes, da mesma cidade, 110 anno
de 1G99.

Varão de eminent s Yil'tuc1es e illustraçilo, FI' i Anlo
nio dos Anjos go asa na sua ord m dos credito, renome

acatamento lue ülspiram mclhant s pr dicado , em
consid ração do quC', no capitulo da ua ord m, c I brado
na provincia de . Antonio de Lisboa, a 7 de etembro de
1G26, mer c u a leição de Custodio do Brazil, d cujo e
ele\"ê"lclo cargo lomOl1 10 ' cm fins lo anno S 'guint .

Inve tido le semelbante dignidad um do primeiro::>
cuidHdos de Frei Antonio elos Anjo foi Yi itar todos o
com- nLos elajnrisl1ic\,uo da ua Cuslodia, attnelenclo, quel'
romo yirLuo 'o , 'I ' relate, quer como xcmplar pr lado, a
ludo (lU ['[1 C011" ni('nte ,1 pC'l'fci<.:'t1o religiosa fielo])ser-
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vancia da institui 50. Em 1627 abriu um curso de estudo
no convento de Olinda, o qual por motiYos da invasão hol
landeza foi terminado no da Bahio, e empregando todos os
meios ú seu alcance no intuito de elevor a sua ordem ao
maior grúo de explendor e prosperidade possiveis, promo
veu a fundação de noyas asas onventuaes afim de propa
gar e desenvoh r a reliO'i50 caLllolica, e teve a o'loria de'v l'

o seus forços coro8(los do mai auspiçioso exito, fun
dando em 1629 o convento da Villa Formosa de erinhã m,
c em 1630 o d . rgipe do Conde no Reconcayo da Bahia.

No meio por m da sua obra, « quando seu coração ~e

possuia de acrysolado prazer p 10 progressos que ia al
cançando a sua ordem com a fundação de novas casas,uma
t mpestade medonha v io interromper os seus anhelo "
trazendo a lurl aç50 e os perigos aos seus r ligio o .ll A 15
de Feyereiro de 1630 urgio em fren te Dcidade de Olinda a
ürmada hollandeza,na noite d ste mesmo dia desembarcam
em Páo Amar llo as tropa invasoras, em num 1'0 on ide
ra\" I, na manhã eguinte a v -ll1a capital pernambucana

ahio. sol o po] r do audacioso inimigo,
. FI' i Antonio dos Anjos, t\ f[ nte da sua phalange d

r ligioso ,aban ]ona o eu convento de Olinda e procura no
refugio um asyl mai seguro' mas acompanhando ao
exercito, em combate trayado com o inimigo, não foge a
perigo qu o ameaçava de todos os lado ,e acom1 anhado
do seus religiosos, afronLa todos os perio'os, yôa aos pon
los em que s traVR\ a a mai renhida p leja, anima os com
batentes, falla-lhes em nome de D us da patria, presta
lhes os ultimos SOCCOlTOS da r ligião, e assim conquista ás

uas YirLLldes e saber, um nome 11eroico pelo eu patrio
ti mo e 'jyi 'mo, cujo nome passou á po teridad9 pela ho
norifica mencâo la lli toria.

1111m 'n os e gran ]losos ser\"iços prestou Fr i Antonio
elo Anjo 'a causa da patria e da humanidade na quadra
nff1ictissima porque passou sta provin ia por ccasião dR
invasão 110llandeza. eguido sempre de seu. 'ompanhei
1'OS de claustro, acompanhou o xerciLo m todas as sua
evolu ões d guer1'D, jamai. o abandonou no extrcmo
p rigo em qu se via.

O GeneJ aI Mathias d Albuqu rque commandante cm
chefe das forças pel'l1ül11buc'llla m um c10cum nto fir-
mado aos 20 d Agost d 163:- narra na
\Tél os erviços, dcdica<;ilo c heroi~mo des
milicia c1' Cl1rL lo:
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« Certifico que Yindo no mez de Fevereiro do anno de
1630 sobre o porto e \ illa desta capitania de P rnambuco,
uma mui poderosa armada hollandeza, o Padre Custodio
de S. Francisco, 1< rei Al1tonio dos Anjos,que era então, com
muitos religioso de sua ordem, acudiram á praia, as trin
cheiras e aos baluartes a confessar e animar o soldado
e gente da terra, para que ustenta sem as dita trinchei
ras e baluartes, .onde as istiram até de todo serem rendi
das. E \ indo nós para o Recife, vieram taml em os reli
giosos da dita ord m, alguns dos quaes foram as istir no
forte elo 1v1ar á confessar, e no de terra (S. Jorge) fizeram o
mesmo offieio até ele todo serem rendido. : e fazendo eu ar
raial'no sitio de I arnameirim, para nelle formar uma for
tificação, como formei, cm qu me defendesse do inimigo,
os ditos religiosos se retiraram "dentro do forte fiz ram
um oratorio, no qual sempre a istiram d sei r ligioso
para cima, dizendo missa no dito oratorio e admini trando
os Sacramentos da confis ão e sagrada 'ommunhiio e
fazendo sermão quando era necessario, '001 muita pon
tualidade; e tres annos contínuos os ditos r'eligio o foram
diz r missa ás estancias dos Afogados e, alina todas DS
maIS, e nellas administrando os sobr ditos a ramento
com a mesma pontualidade e elelig ncia: em todos os r 
batés e assaltos que tiyemo 'om os inimigos acharam
presentes os ditos religioso, em companhia dos no sos
soldados, animando aos sãos e confes ando o feridos
com mui grand s trabaHlos e ri cos, e as is tiram no seu
oratorio e no arraial, prestando os me mos officiosaté o dia
9 de Junho de 1635 m que se rend u o dito arraial.»

Frei Antonio dos Anjo acompanhou então a sorte dos
v ncidos,. a sorte da adversidade. Depois d immensos
trabalho sacrificios,dos torm nLos'porque pa ou, vendo
sangrar-lhe o coração a cada momento pelo upplieio ema1'
tyrio de seu companheiro, vi timas do adio' e do ferro
cruento dos inimigo e quando viu,apezar da h roica dedi
cação e tenaz l'esistencia dos seus compatriota ,o inimigo
a senhoriaclo da terra da patria, seguiu para Portugal, re
colheu-se ao com'ento de . Antonio de Li b0a, e pouco
tempo sol revivendo, ahi t rminoll O!? eus dia .

Frei Antonio do Anjos foi o 11. 0 Cu todio que t \' a
religião SC'l'nn 'a no Brazil, titulo Iue n sa epocha confe
rido [l um brazil iro signjncanJ loqucnl mente o , ('1.1 111C
}'('('j,ncnl r) as SLl8<: \"irtllcl('~ c (I ~l[(l ~aJ)pdorjêl.
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Antonio Augusto de Araujo Torreão. Na ceLl aos
25 ele rvIarço ele 184-5, c era filho legitimo elo Dezembal'
gadot' Basiho Quare ma Torreão, um dos martyre' da
J'eYDlução de 1817, e d 'uu con 'orte D, Jo pha de Araujo
Torrcão. .

Acompanhando seu pae, enlão juiz de direito, remo
"ido para a provincia do Hio Grande elo Norte, ahi estudou
primeiras letras o jovem Araujo Torreão, e passando-se
depois com seus pa s ao Mal'anhão encetou o curso de
humanidades o qual foi aperfeiçoar e conclui!' na cidade
elo Hio de JaJl iro para onde guiu m companhia de
seu iWÔ, c m o fim le matricular- c na Academia de
1\[al'inhfl, endo reconhecido a pirante a:2 ele Fe" reiro
de 1861, ao deze ei' annos de idade.

Araujo Torr-ilo, na phl'<:Jse de unI ~ II bioo'l'apho, cul
tivUYét com amor a bella' letras ét muzica; 'ma sua
Yoca~ão ardent era a marinha; no UI' o da respectiva
('scola distinguiu-se, conqui tau louro li 26 dTO" mbro
de 1 63 foi promovido á gUUl'cla marinha m Dez mbro
do m ,1110 anno seguiu para a Em'opa na corvetaBahi(lfmc~

m \'iag m de instrucção) e ele yolta em Outubro d 18M,
fez 'xame da pratica de navegac,-i'io completando assinl
os sue tudos regulares de offi 'ial d marinha.

Promovido a guarda mal'inha, ri 'o d in tr-ucc:ão) alma
al'dente c enthu iasmadn Araujo TOl'rcão terminou Os
'eus c tudo em uma epocl1a que abria l-3,rgo , va tis

. imos hod onte á conqui ta de gloria e l'enom,' ele
fama cl immortalidade; o Brnzil aCôbava l' apanhar ()
cartel de d afio que lh arrem ~'ára 'l repul lica do Pêl
1'1l 0 'uay.

.) Drazil ü1\'ocanc.lo o patriotismo elos eu' filltos, a
h011l'a a dignidade nacionaes ultrajada' p >10 de potu
Solano Lopez, bradavam vingança, e o l!'io nacionacs
pediam a sua de afronta. A guerra e taya chamando o '
bravos á pelejô o governo ']po.nhado ele i111pro\'i o pelu
guerra do Paraguay, sem ex l'cito nem marinha, com çou
'l improvi ar um exercito de voluntarios, e a organisal'
uma armada empr'egando o~ seu::; yelhos c I:lrruillados
navio~, assim abriu a eeie d' brilhante opeJ'u:õ de sa
guerra fama, a 'ujo ~ itos de arrojado patri ti mo \'a
lentia, tanto xaltoLl' nobilitou o seu nome.

Quando o "apor de gLlerra lVIearim partia do porto
elo Rio de Janeir At'nuJo Torren radiante enLhusias-
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u loto le honra,
no furor ela lulo,

p l' 1lll1iJ j)'IICl ini-

mado sonhando já o louros da victoria, partiu a e encor
porar á esquadra brazileira em operaçõe no Rio .da Pratü.

Chegou o dia teri'ivel de Ria 'huelo, na phrase de um
.historiador; te1'r1\ el, mas de heroicidade e de gloria para
H marinha brazileira. Ta madrugaçla do dia 11 de Junho
ue 1865, desce de Humaytá a esquadra paI'nguaya composta
de oito vapores e oito chata, bem guarnecido e arti
lhados, e pela rnanhü surgem em Riachuelo onde e achava
fundeada a esquadra brazileira.

A esquadra paraguaya de cendo rio abaixo, toma
posição favora\'el, cercam os nove va os de gu rra de
que se compunha a nossa frota, ontra os qua s qual' nto
pe,a de artilharia assestadas na barranca do rio, arrojam
'3. destruiçuo e a morte.

Atacados o no so YapOl'eS 'om furor e desespero,
desconcertados os paraguayos pOI ycl-os ahi po tados 'í
impedir-lhes o passo, trava- e honi" I e sanguinol nla
batalha, a mais horrivel, porem a mais notav I e angui
nolenta das que se tem ferido sobre as aguas do Paraná.

E' horrorosa a batalha diz o Sr. Dr. Joaquü11 Manoel
de 1\'lacedo: o Jequitinhonha encalhado fez-se alvo de
torrente de balas: o Pamahyba tem seu tombadilho inun
dado de sangue e coberto de cadaveres de heróes, e an te
(lue o Ama::;olla em um inaudito arrojo venha decidir a

'acção quasi perdida, os outros vapores brazileiro batem- e
desesperados contra tentativas de abordagem.

No pequeno vapor NIea7'im o commandante, os offi- .
ciaes, e a guarnição ostentava gnlharda valentra e habil
manobra, pelejando brilhantemente, e livrando-s da abo.l'
dngem; mas no meio de tantos bravos distingue-se o
jovem guarda marinha Araujo Torreão pelo enthusia mo
e pericia, com que commanda uma peça de artilharia:
impavido, quasi risonho, e com olhos flammejantes, sua
voz sôa firme e electrisadora, gritando - fogo!, ..

A peleja continua horrivel e heroica, o PUl'nahyba
nbordado, offerecia um espectaculo de horrivel carnificina,
brazileiros e paraguayos, batem- e como her6es, como
leões, quando Barroso, aprôa a corv ta Amazon.a sobre
os -a o iIümigos, tr z vão a pique, aprisiona uns e o
outros deixam o campo da batalha destroçado c fogem
agua acima.

E nessa peleja, o llfearim no ~

hatia-se O'alhal'da e inlrepic1amcnl';
'ahe aos pé do 1 ra \'0 TOl'1'ràu mol't
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miga, o chefe da peça que elle commandava. Torreão
lança-se immediatamente sobre e1la, substitue aquelLe ma
rinheiro que acabava de cahit' sem vida na· defesa ela honra
,de sua patria, e no momento em que tapava o ou\"ielo da
peça para nova carga, vôa outra bala dos navios para
guayos, decepa-lhe a muo e ODre mortalmente.

O bravo Torr ão na phra e inspiraela elo illu tre DI'.
Macedo, cahe sobre a culatra ela p a, bI'aelando ainda 
fogo!. .. seu sangue cahe em jorro das al'terias, e pou o
depois xpira mmmurando: - Patl'ia ..... ' Nem te\" íl
consolação de audar a grandio a victor ia ela patria em
Riachuel . .

As im morreu heroica e alodo . men te obra \"0 guarda
marinha Antonio Augu to de AraLljo TOl'l' 50, ao \"inte
anno d idade bem jo\" m ainda, C(Uéll1do começaya
a desvendaL'- e ante seLl olho , um futuro esplendiclo, e
immensamente gL'andJ. Núo OUViLlO entoar do hymnos
festivos da patl'ia victorio a, ma a pat,ria agradecida tece
lhe a epop .a de heróe, e inscrev o seLl nome immortal
glorioso, na paginas dos seus annaes. .

Antonio Cavalcante de Albuquerque. Nasceu em
Olinda, a velha capital de Pernambuco, l\11anoel Gon alves
Cerqu ira, cavalL il'o do habito de Christo sua e posa D_
Isabel Cayalcante, foram o seu progenitores. Era neto
paterno de Pedro Gonçahcs C I'qu ira, fundador da capeJla,
de anta Catharina da l\1iserieordia ele Olinda, e D. Catha
rina Friella ; e materno de Antonio Cavalcante de AJbu
quer que e D. 1 ahel Gonçal\"e " todos d nobre ascend n
cia, e da mais illu tre familia de P rnambuco.

Antonio Cavalcant d Albuqu rquc, era sem duvida
muito creança ainda na epo ha da invasão hollandeza
n sta provincia em 1630, poi o seu nome não figura na
historia des a gu rra cruenta e gloriosa; ma o troar do
canhões e da mosquetaria, e os hymnos das victol'ias, em
balaram em duvida o bel' o daquelLe que mais tard devia
seI a alma, o iniciador de sa 1 eVolta patriotica e audaz que
libertou o solo da patria ela occupa uo e trnng ira.

Ao governo benefico, illustrado e animador do conde
Mauricio d Nassau, succedeu o despotismo e as persegui
ções ele toda a sorte praticaelas peja soldadesca desen
freiada e apoiada pelo obscuro governo que a tão illustl'
administrador suc ed ra. Concebc-'e o plano la revolta,
a esperança fagneira cla.libel'dacle ela patl'ia, a sant.idaele.
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dessa causa, [\ Lodos ilIumina e aI nta, 1"'I,qs, quand op
nas predispunham-se os animas, traça \Ia-se o plano da
revolta, uma dellllncia é enviada no· governo holIandpz
declinando os nome do. c n piraclore }o plano adoptado,
I udo finalmente.

Na noite d 12 de Junho Ie 1G45 p8rt m fllrtiyamenip
do Recife diversas pnl'tidas de tropa hollandeza com o fim
de ceI' ar as ca a dos principae onjurados indigitados,
que eram Antonio Cavalcante, João I ernandes Vi ira e
outros, todos moradores e proprietarios de diyersos enO'p
nhos da freguezia da , arzea, e prendel-os,para assim abor
tar acon. piração lue, segundo adenuncia da la ao upr mo
Conselho Hollandez, devia romp r no dia seguinte.

Auxiliados p la curidão da noite eh garam os h 1
landezes 00 eu destino, procederam a minu ioso yarej( ,
mas Antonio Cayalconte a im como os seu companhei
"OS d rebellião não foram encontrados, porque eonh cedo
res da denuncia, refugiaram-se n3S maLtas.

Descober tos pelos holIandezes, pozeram-s· os revolto
,os em campo, e r unidos em S. Lourenço da Matta aos 13
de Junho d.e 1845 no engenho de Luiz Braz Bezerra, deram
() grito do rC'yolta quP r taurou o paiz do dominio 1101
1fmc1ez,

Antonio Cayalconte, foi um dos chefe proclnmados
por seus companheiros. Tre dias depois, d ntro das maL
tas, no oiteiro do Bez na, fez- e a resenha do tropa, e OP\'
nas achou-se cento e trinta homen ,bem mal armado !

D ohi partiu Antonio Caya]cant· a frente do eu x r
rito para Camaragibe, onde a ampa, ofim de exp dir- ('
(~ommunicações aos demais conjurados) organisal'- a
tropa mais regularmente.

Fernnnde' , ieira, adoptou então para si o titulo - de
ceqJitão-mól' e governador da guerra, e as y z ela libe/'
dade divina; Antonio Cavalcante nada res rVOll poro. i,
, enão D gloria de yer em breve restaurada lo juO'o e tran
geiro a sua cara patria, e embora alguns escriptores tell
tassem marear a sua gloria; indigitando-o como aI eça de
llma revolta contl'él Fernandes' ieira,comtudo,o, u nome,
os seus esforços pela cau a da patria, põ -no a sa.lvo ele
qualquer duvida.

"a primeira batalha ferida nos montes Tf1boca", o pro
logo dessa guerra gloriosa, esplenclida pao'ina d nOS8l1
historio, Antonio Cavalcante foi um do. !Jeróes d sse foi lo
rlp nr1llfL ,cnnqllj. tnll iml11nrrprlnLll'o" Inllrn~.
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Depois Ll tão esplenelida victoria, ô exercito restaura

dor deix.ou os montes das Tabocas, e seguiu para o sul, e
então, unindo- e as tropas de Henrique Dias e Camarão, foi
accordado entre os chefes que se destacasse uma parte da
força para o norte e do seu com mando foi incumbido o co
pitão-mór Antonio Cavalcante que gostosamel,lte sem du
vida acceitou esta commissão, por se achar em desharmo
nia com Fernandes Vieira.

Antonio C<;tvalcante partiu do engenho Gm:jaú,ondr.
então acampou o exercito com uma força de 150 homens.
Chegando a Iguarassú, alli deteve-se tllgul11 lempo, (l

depois seguiu para Goyanna, onde terminou os seus dias,
mysteriosamentc. Os amigos d Vieira, diz Varnhagem,
chegaram a accusar a Cavai ante de intenções perfidas,
COlTJO a de haver pretendido descartar-se delle pOl~ qual
quer meio, sem omittir o dD propinação de veneno; mas o
que é sem duvida, é que foi Cavalcante quem logo depoi
ele separar-se, perdeu a vi la, em Iguarassú; as crueL'
Rccusações que lhe fizeram ainda cl pois da morte, os seus
inimigos deixam essa morte envoh ida em c rto my teria.

E' qu Fernandes Vieira temia-se de Antonio Caval
cante, pelo prestigio de sua num rosa familia, pelos seus
titulos de nobreza, por sua fortuna e ascendente, que lhe
offuscns e o seu brilbo,e oppozesse diques aos s us plano
ambiciosos, ele elevação e de grand ·za.

E' um ponto duvidoso ela historia, digno de ser eluci
dado; a intervenção d Vieira na iniciação, no plano, na
idéa da restauração d Pernambuco elo dominio 1101lan
dez. Antonio Cavalcante, firmando-no na du"idas de
alguns historiadores,e !la affirmação clarissima ele um es-

tiptor consciencioso e de critel"io, An tania José Victoriano
Borges da Fonseca, é incontestavelmente sobre quem re
cahe toda. a. gloria. dessa nobre e gigante empreza.

Ouçamos e te escriptor na sua l\ obiti Irc/úa PC't'l1am
bacana:

(C Antonio Cavalcante de Albuquerque, a qll m chama
ra.m o da guerra, e a cuja idéa. elevemo' a restaurnção de
Pernambu o, da qual foi executor J050 Ferna.ndes "\ ieira,
ou por mais rico, ou por mais feliz, o que digo por t r visto
varios documentos antiO'os que me tiraram do embaraço
que podeI Ú causar opa teridac1 ,e lisonja, que ditou mui
tos periodos do ru ti<.;o ainda que Valeroso Lucic1 no, c a
maior pal'l-e do Cdslriol0 LusilFIllO chegando a dcpend 11-
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da até onde podia chegar o odio no caracter que lhe fize
ram estes autores. »

Em outro logar, diz ainda esse escriptor o seguinte,
tratando de Antonio Cavalcante:

« Foi um homem de grande juizo, e aos s us pruden
tes conselhos deveu João Fernandes Vieira a re olução de
restaurar Pernambuco, supposto que por particulares ra
zões) se desuniram, e em obsequio deste, fizeram os criti
cos da nossa terra menos gloriosa a sua memOI ia.»

A morte de Antonio Cavalcante, envolve-se em um in
sondavel mysterio; a sua memoria amesquinhada, o
nome ]e traidor que lhe dú Frei Raphael d - Jesus no seu
Castrioto Lusitano, obra escripta sob as inspiraçõe de
Vieira, na qual é endeo ado, tudo isto é expre sivo, é sig
nificativo mesmo, digno d um estudo serio e scrupu
loso.

Fique pois registrado o nome desse pernaml ucano
illustre, cujas glorias usurpadas lhe serão um dia restitui
das pelos rectos juizes do tribunal da po teridade, procla
mando-o - o heroico iniciador da generosa e magnanima
id6a da restauração de Pernambuco do dominio holland z.

Antonio Ca alcante de Albuquerque morreu obscura
mente émAgostod- 1645,semverraiar a alm jadaaurora
da liberdade no horisonte de sua patria. Os historiador s
que escrev ram apaixonada e par ialmente sob as inspi
rações de Fernande Vieira, nem ao menos uma palavra
de sentimento dispensaram a memori desse patriota
distincto cidadão, que pelos cus saniços m r ceu o f6] o
de fidalgo da casa real; pelo contrm'io) Frei Rapha 1d J
sus: tratanl10 d sua morte, ainda ~que s m men ionar o s II
nome, diz que ~ « uma pontada Ih tirou a "iela, porql1 I

morresse <la malignida)e ele que a traição e alimentava
em seu peito, succe so que adiantamo ao tempo, por não
deixarmos a ponta eleste fio s 111 nó.»

Sim, o tempo reivindi ará as gloria' e o renome el ssc
iIlustre pernambucDno, tão vilmente usurpadas!

Antonio Coelho de Sá e Albuquerque. Filho legi
timo lo commenclador Lour n o de Só e Albuqucr lUO c
D. lvIarianna de li e Albuquerqu , nasc 11 na freguezia dr
rl'1uribcca, no ngenho GuararDp s propriedade de eus
pa 5, aos 18 de Outul 1'0 ele 1821.

Recebendo elos me mos esmerada educa~ão) faz -nelo
com êlIH'ovcitamento c "êmlngcm o cmso prcparatol'io, SÚ
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e Albuquerque já aos 17 annos o havia concluido, e matri
culando-se 'na Academia Juridica de Olinda em 1838,5 annos
depois recebeu o premio das suas lides acac1emicas, con
ferindo-lhe a mesma Academia o gráo de bacharel em
sciencias juridicas e sociaes no anno de 1842.

Genio iniciador e perspicaz, laborioso e ü1telligenle
estudio o cujos fructos ass gurayam o grão de illustração
que ainda tão moço ostentay.a, Sá e Albuquerque atirou-se
Ú vida public.a. com interesse e actividade, desenvolvendo
em todas as mi sões de que fôra incumbido, a sua intel
Jigencia e iIlustração, os u genio laborioso e investigador.
'omeado interinamente procurador fiscc11 da Thesouraria

Provincial por portaria da pr sidencia de 26 de Feyereiro
de 1 44, foi po teriormente incumbido do cargo de dir ctor
g ral da instrucção publica por portal"Ía de 14 de Novembro
de 1853, diz ndo então um jornal que por esse tempo se
publicava nesta capital, que os seus reconhecido talentos,
a sua illustração e probidade, eram garantias mais que
sufficientes da excellente escolha que acabava de fazer o
governo para tão importante cargo.

Ainda que por pouco tempo exercosse o cargo de di
rector geral da instrucr.ão publica desta provincia, poi
cm Abril de 1 56 pedio e obte e a sua exoneração, com
tudo, prestou valiosissimo erviço no d semp nho desse
importante ramo de serviço publico onfiado ao seu zelo
e patriotismo, d ixando no relatorio que em 30 de Janeiro
de 1854 apr sentou á presidencia, o qual corre impre so,
uma prova incontestavel de tudo isso, pela . uas theorias
pelo desenvolvimento e yantag m da propagação derra
mamento da in trucção por entre o povo, pelas novas idéas
e r formas que propoz, e pelos sub iclios estatisticos que
apresentou cio estado em que -ntão se aehava o ensino
pullico n sta provincia. .

Em 1853 Sá e Albuqu rque mereceu dignamente dos
seus cont rran os a conf rencia ele um loo'ar no seio da
representação nacional, e oecupando honro<::a e patrioti
camente no parlamento uma cadeira de representante da
sua provincia natal, o seu merecimento e serYiços con
quistaram-lhe u ce siva eleição desde aquella] gislatura
até 1 64, quando lhe foi onf rido um outro mandato mais
honro o e significa'tiYo, u inclusão do seu nome em uma
li ta lriplic 01'D re 'ida a corôa para n colha de um se
nador pda pf'ovin ia de PeInambuco; (' rccullÍndo s 1J1'C

~
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o seu nome u escolha imperial por Carta de 18 de Outubro
de 1864, tomando po se no dia seguinte,

Na alta admini trução cl paiz, Só. e Albuquerque r 
pres ntou um papel importantissimo, não 6 pejas div rsas
(~ 11ol1l'osas missõe de que foi incumbido pelo governo
imperial, como pelo seu de empenho empre cel'cado ]0
mais satisfatorio e 'abal resultado, apregoando os seus
merecimentos de administrac10r zeloso intelligent-, as
lJresidencias das pr'ovincias do Pará, ~Mar8.n11ão, Cearei,
ParClhyba, Alagàas e Bahia, e finalm nte nomeado pDrn
n do Rio Grande elo Sul, deixou de acceitar por haver sido
incumbido ela dif'eccõo da pDsta elo ministerio dos Estran
geiros por a~to de 27 de Outubro de 1866.

Occupando anteriormente a pasta do ministerio ela
Agricultura por nomeaçõo de 24 ele Maio de 1862, o consc
lheil'o Sú Albuquerque conquistou novos titulos de me
recimento, c exaltou o seu nome e as suas glorias de
estadista no desemp nho do novo cargo de mini tro lo'
Estrang ir'os que lhe confiüra o governo imp daI, bas
tando para immortalisar o seu nome a gloI'Íll que lhe coube
de repres ntal' o memorayel Decreto de 7 d Dez mbl'o
de 1866, que ubriu 11 todas a nações llmiga a navega 'ão
dos l"Íos Amasona~, Tocantin , Tapaj6s, :Madeira, N gro c
S. Fl'anclst:o, cuja abertma 50lemn teve logar no dill 7 de
Setembro do armo seguinte.

O conselheiro Sá e Albuquef'qu na administração elas
províncias que lhe foram confillda, mp· nhou-se c pe
cialmente sobre ° desenvolvimento de dou 10 mais
excensiaes elementos ela nossa vida e ongranc1ecimento :
a agricultma e a instru 'ção pullica. Promov n lo os
seus mais palpitantes metbOl'amentos 111ateriaes, desen
volvendo idéas e projectos rellltivo a ua pratica nos di
versos relatorios apresentados.as resp CtivDs A sembléa'
Provinciaes, percorrendo o interior ela, provindas, para
ver por si prOl l'io o que era pr ciso providenciar, recto
c zeloso do cumprimento e élesempenho elos cargos que
dirigiu, o conselheiro Sá e Albuquerqu conquistou a 'on
sideraçtío e gratielJo dos seus governado, cujo riome ve
neram, cuja m \11101'ia ex.altam e engrandecem.

Os Alagoanos, diz a Camal'ü :Munic,ipat elo Peneelo III
lima felicitação que lhe dirigiu em 18 de Dezembro ele 1 4·;
\) Alagoanos rendem gr'aç.as a Provieleneia por ter illumi
nado o gOY mo impcl'iétl na (\se lha que f'ez da pc san de
V, Esc. ptl.nl pl'esidenle eles!'l [)['(wincifl, f' L, La 'umcll'CLI
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anh la s 'jn a administraçõo de "\ . Exc. por d lT"udomos
annos.

O oTancle increm nto que deu a [lO'ri 'lJltUT"a quando
prcsid 'nte da Pm":th '])'}, 6 expr sado por estas poluu')s
cle oTatidão c l'cconh eim nto que lh foram dítio'idas cm
uma f 1icita~uo: a "\ , Exc, coube a glol'ia d arrancaJ'-nos
da antiga rotina Wo dc~'ituosa e no LYa, a Y, Exc, coube
Hinda a o'loria de melhoraI' outros r'amos da agl'j 'Ultlll'(I,
como o fez, introduzindo no fCl'til solo pül'alrybuno o~

[Irado d ~'TTO para a ultUl'll da carmo, mandondo bu caI'
<'I outros pro\"in 'ia mais pma sementes Dgl'icolas, A
V, Exc, pois, d v 'tÚ sempre a cloTiculLura d. ta I rovinciu
os grande beneficias lU a aba d rec b r, \ folgamos
d a::ss '\"orar, Cjue, o nossos compl'o\"incianos bem diruo
sempre o n me d V. Exc.

uo menos honros[ls significativas foram as pro\"<l,
de distin çuo e gratidão que Ih prodigalisarnm a outrDs
I r'ovin 'ias quedif'nam 'nte dil'io'iu e D. su ces iYEI nom '11
:<lo de uma para olltl'a, o mi 10 clc\'fl li sim a de ministro
da coroa, cxer'c ndo o CMgO' de mii1istro da ogl'icultul'il
e stl'on O' iros, a ua s 'olha senaLorial, o titulo de con
selho e comm lldnc1ol' lia Urc1 111 da Rosa, e utro que
lhe foram eonferido, 'lO assrí.s cIo Iuentes, c manife tam
o s u elcnl.dis imo m 'l'ccimenLo, o seu O'randio o S 1'
\ ic;o c o zelo c paLrioLi, mo que 8l'ar::terisu\"am todos os
s us a tos no c1 's 'll1penho dos mon latos qu ' lhe foram
confiados,

Dirio'ia o conselheiro 'í e AIlJuquerqlle a pa ta do~

n aocias E Lrano'eiro", qua.ndo tCI'l'ivel cnf'l'micludc o
acomm tt o, OI tendo p rmissilo lo gOY mo imp 'riol porl1
nus ntal'- da àl'tc, Y io pI'O :,urnr melhora do' seus
'ofi.'r'im n[05 111 suo. pl'ovin 'ia natiJI, ma' infeli7:m nL' niio
pouele Y'nc l' a ua distancia e\' 'io u 'U 'cumbil' a lJol'do
cl? vapor Paranú qu Ll'on 'pol'lnn, uilHln '111 mein
Ylagem, em fl'enL' Ú pl'ovin ia da Bn hia. Apcnns fund .aelo
o YapOI" chega la. a. l lTa a noticia do S 'Il fali 'imenta,
o pr 'sid 11L' ela pr Yin 'ia manei u lar a saInt C[un a ca
tltegoria elo illusLr finado LI 'I11Dnelnvll, e o fOl'tul 'ZQ elo
Mçll' incumbida eles c misL I" al\'ou el 'qu[ll'Lo m qUl1rlo
(~e J10l'n, até a ullidn elo pUC[u te;" (', 'ltnl', 111- 'e a l'cI r)J'
11\,( cs publicas, () nilvio sUI'L s no I OItO, ClJ~ns 011 'u
Jal' s e outl'O tuc;ü' CSLUHll11 C m os I avilhõ' em
fun 'l',li, . como C[un UI)) véo de trisLeza 'abriu Ll ci 1ml ' c1 '
S. Salnlclol' ela Bulliu.

10
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Embalsamado o seu cadaver, ,"cio poro. esLa provincia,
e foi sepultado no cemiterio publico do Recife, sendo-lhe
tributadas todas as honras inherente aos seus titulas c
elevada posição. O conselheiro senador Antonio Co -lho
de Sêl e Albuquc!'que, foll-'ceu aos 22 de F ver iro ele 1868,
aos 47 annos de iclade, e no ex rci ia do cargo de ministro
e secretario de estado dos negocias estrangeiros, \ ictima
do seu dever, pois a sua viela foi totalmente consagrada
ao serYiço do seu paiz, e o s u passamento foi uma prelo.
sensivel para esta p1'ovincia, pois era um de seus filhos
mais.distinetos, e cujo ca1'act i' honesto grangeára apreço
e geral estima. .

Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, diz o Jornal do
Recife em um artigo edictorial, desc á campa fria ador
nado de g1'andes e bons serviços ao paiz. O Decreto de 7
de Dezembro de 1866, que consag1'ou o principio da liber
dade dos rios, só por si bastaria para immol'talisar-Ih - o
nome; mas eIJe não se recommendava somente como
estadista pe1'spicaz e atilado, como administrador escla
recido, zeloso e incansavel; era tambem um beIJo earactel'
generoso, affavel, cheio de pundonor, ele altivez e digni
dade. Só. e Albuquerque teve uma alta e quiçá penosa
missão de cumprir, e cumpria-a de um modo honroso, tüo
honroso, nobre e cavalheir'oso, em verdade, que nem
mesmo· o inimigo poJiLico o mais sanhudo e rancoroso
ousaria exprobar-Ihe com fundamento um acto se quer
que a moral reprove ou cond mne, e não lhe t nha sido
ditado pelas conveniencias publicas. Aquillo que a rasão
de estado lhe prescrevia, eIJe o praticava embora lhe pe
sasse o coração. I ÓS, filhos desta terra, cujas ent1'anhas
parecem de certo tempo a esta parte eivadas de esterili
dade, cerquemos todos o tumulo de um pernambu ano,
que por algum tempo ainda stava destinado a retardar fi
decadencia da provincia. Choremos o fallecimento pr-c
maturo de um patdcio, que, mesmo est ndido no leito
ela dôr, da\ a á sua provincia natal todos o::; seus pensa
mentos.

No decurso do seu longo e cruel padecim nto, os seus
primeiros cuidados, quando do Rio de Janeiro chegavam
os 'apores do n01'te, não se voltavam para a família au
sente, para os amigos que tanto queria, fi ua primeira
pergunta era: quantos soldados enviou Pernambuco PCUyt
os campo' ele batalha? .. "Era esta então a preocupação
cJ todo o puiz; (' para clcsafrontR elo llllrRges c[tH' lhC'
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cuspiram, o mais ardente desejo de Sá e Albuquerque, era
que nenhuma provincia excedesse a Pernambuco no em
penho glorioso de debellar o inimiO'o do Brazil. E' que elle
nascera junto aos montes Guararupes, e nas yeias cor
ria-lhe o sangue dos Albuquerques.

Antonio CorreiaSeàra. Naseeu aos 2 de Janeirode
1802; quem foram seus pn 's, e em que localidade desta
provincia viu elle despontnr a luz da vida, a tradição his
tOlica não nos transmittiu os seus nomes, e nem nos indi
cou tal lagar; I gou-nos porem a legenda dos seus feitos
marciaes, a sua bravura e 11 roismo no campo dns lutas
em prol da ind pendencin e da honra do Brazil, e a enu
meração dos s us seL'viços prestados ao paiz, não só como
militar, senão como cidad10.

Em 1817, quando Antonio Correin Scára abandonando
D. poz das escolas cursanl as aulns de latim, rethorica e
philosophia, e o general Luiz do Rego Borreto, goyernador
desta provincia reol'gnnisova o seu exercito, já crean lo no
\'os corpos, como implantando a mais severa disciplina
militar, e instruindo-os com repetidos e apparatosos 'exer
cicios no man jo das.nrmas, despertou-se no animo do me
nino e tudante a tendencia p la viela militar, e dominado
por csta enthusiastica re~olllção, no primeiro ele Agosto
desse mesmo anno assentou praça como voluntario na di
visão do general Luiz do Rego. Antonio Correia Seleira, diz
um seu biographo, não errou a sua yocação: o brilho que
circunda o seu nome, participa dos clarões da aurora ele
nossa emancipação.

De simples soldado vaI untaria, galo'ou Seôra o posto
de Alferes, e em 1821, quando contava apenas quatro annos
de praça e dezenove ele idade, pu sou a tenente em vir·tude
dos serYiços prestados tí inelependcncia, no primeil'o mo
vimento politico que se deu nesta provincia nesse mesmo
anno em Goyanna, afim de se fazer jurnr os bases d/J decre
tada constituição. No anno segninte o Brnzil sacudindo
o jugo de Portugal, firma a sua indop ndencia, e pl1rll C011
solidal-a foi nece sado lutar em algumas provincias. 1\'18s
o Bl'ozillutava pela sua libel'dacle, venceu, triLlmphou a sua
causa, porque a causa da liberdade jamai . será subjugada.
A provincia da Bah.io, ainda em poder dos ·tl'opas portl.)
guezas, rcclamava o auxilio de suas irmucs a lib rtarem-na
do jugo que a prendia; e ao seu pe -'lomo ellas n50 foram
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surdas, e da diYisi:io que partiu el lo proYincin f[lZin parle
o jo"ell ten ote Antonio Corl' in otÍrn.

O campos de PiL"JjÚ na Bnl1io, cli7- o LI lJiographo,
yil'om-no elescny her o seu genio nliliL"lL', e a pétlr'ia npon
tou para lIe como um dos u filho, el' quo mni tinha n
spel'ar. Por obsel'Yallcia Ú Ol'(] 'm hy 'l'ar 'lli 'o, o Iosto

d copitão lhe foi conferido; por obs rvancio iÍ OL'(l· Ll1

hJerar hicn, eliz mosllús, porqLled poiselabatalhad Sde
Nov mbro elo 1822 ficou pal nte, quo, de post muito mais
el \ ado era ]] cnpnz. A llm tal soldado, pOl'em, o ' po -
tos se não deYiam fner p ['[11; o n ' im acont 'ceu.

Em 1824, quúnelo lVfnnocl do COl'Ynlho Pues c1 Anel! ad
proclamou eni P rnambu'o a Con/edcração do Equador,
Seúra jú possuia a pat nte ele mRjor, e a Ilava-se no om
man 10 do batalh50 17 d ca'a 10re " 1\'fo trando- ael \' r o
fi causa soparatista pro fmDada por 'fano I de Can'alho,
prendeu-o por occasião do onflieto lrayado entl' elle e o
morgado do Cabo Francisco Pac Barr to, depois l11Drqu ,Z

10 Rocife, quando UI11 outro disputavam o poss dD pre
sidoncia d sla provincia. R integrado .lVfnno I elo Carva
lho om sua liberdade, 'cúrn guiu pora a BmT'] Granel ú
fL ento das tropa que so onserV01'o.l11 fiois à cnu a elo mor
gado, c foi incuml ido do seu ommnn lo em llof. Tra
yam-scdiversos combat s, S-üra o tonta uma Dragem
valor inoscodivois, nho victorio o elos a luto ingloria,d se
YOL'dad iro fratrocidio, mos, com uma f~L'ido, que am ClÇ u
a sua vida. .

Em 1826, declarado n guorra do Rio da Pratn, S ,'!l'[Iro
C bou a nomeação Lo ajudante o'onoL'ol d oxcr ,ito do Ri
GrDn lo do Sul; [Icabava enUio de CL' ole\'ado ao po lo d
t nente- oroneI. Incuml ido elepois do coml11ando do ba
talhão 13 de caçadores, cm uja coml11i fio r uniu á 0'10
ria de atlstero o h[lbilissimo disciplinodor, a jú ad Iuirida
reputação de bravo O'pel'Ito rnililar, Scül'a conqui tou ntfto
novos titulos de ac1miraçii.o p lo u YDlor, on cguinelo os
eus sforços reerguol osse])o talh '10 elo alJatim Jl to m que
o fichava, julgado at6 pordido par'l ex. rcito. Na am

p::mha mel' ceu SeM'a a nomoaçJo succ ssivu de ajudant
d orden elos O' nora marquoz do Bal'baecnu, visconel .
da Loguno,oBL'O\yon,duL'anteo commêlndo cm ch >[0 d s
o'on ra s na campanha elo Rio da Pl'ntn, pOl'quo «(]) II vi
l'al11 s I11pr estes generocs um comIonheiro, a qu m por
SlUl peL'icia luz s I odiDm pL'oycit 'Ol1l'llt 00 ulLur; foi
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S éÍru um ajudante, que não ojudou som nte a expedir 01'
d ~n ,ojudou tamb m a con~ ccional-as.n

'eára pa sou lepois a commandar o batalhão 14 de
caçador s, uja mis ~o constitue uma das paginas mais
brill1ant s da -\-ida de le iIlu tre mililar.

1 31, achava- e com o seu batalh50 na côrte do Rio de
Janeiro, nessa p 'ha cI moiol' s ounllsões politicas por
lue t m pa ado Brnzil. R bentando a re\"olução de 7

cl Abril qu m tivou o acto da abdi 'ação, eáru conser
vou- 'e fieme cm eu po to de honra, n[[o sahiu do eu
qunrt 1, o seu bnlalltão foi o unico que não adheriu, ou
untes nüo onteil uiu para o splo ão revolucionaria. Ras
gos dessa fid li lnd , c clama o eu lJioo'!'opho, dessa fide
lülade céga, 1 01' m sublim ,do 01 lado ao eu imperador:
se D. Pedro I ti\" ·'e qu rido rearrie ontra o revolução teria
uchndo o t nent 'oronel 'eúru e o seu batalhão .. , Mas, o
imp rod r c deu; obd'i on 111 s u filho, a ordem d cou
sns mudou, o tcn nt Olon I ';]ra, rec bendo ordem de
il' r unil'-se [Ias llS ompanhciros, e obedecendo como
obedecell, betl ~ceu ainda ó. vontade elo imp rador: pas
suya no filho u fidelidade, qu ~ "oUtra ao pae, porque o pue
os im o quiz 1'0 ...

Quando todo' em ncinle ao r-x-imperudor ha\'iam ·re
n gado os ond oroc:õ , lU' d'clJ havimn r cebido, o
tenent coronel S L1l"1 UI I'C enlOll- e om os suos, o que
ueu uzo, a qlle contra ell' s levanta cm m altas vozes
cl am 8('U me lada d ~ 'COl'l1 O. lo, uC(llellus conde
cora (', ha viam ~ ido gnnlH1' com o cu angu, 11aYiam
sido dadns p lo imperod r, U qurm [lillda n'nqu lla occa
silío ob lecia, llnanclo-c; 00 cl' Teto da abdicaçõo; e,
pois o tenente oron 'I 'eDro, firm com o u batalhão,
impoz sil ncio, hom' u u si, hourou D. Pe Iro I, 1I0nrou u
seu filho, con crvnndo isolac1omenLe noqu II dia o lustl'e
elo insignio que haviam portic1o das impcl'iae' müos!
Que magia L mo fot'ç'u ele cal'acL r!

O batülhi10 commandalo por SeÔl'D, passou a r pnru
o o'ov mo que üCahfl\ o ele ossumil ') lllilnelo elo Lad,
um p nhoe gnranlin da 01'<1 '111 C tl'on Illillidüc1e publico.
De ignudn ô flZ. \' os honras I 01' o' asi'io <ln sol 'I11nidüele
do acto do abertlll'u dn j)rimcit'i.l I'cuniuo diJ us mblén o' 
ral legi Inliva, deu-s um pi' lio qu I' Y lia a incl p n
dencia, obronc l'Ía e n bl'CZO de caracter do t ncnte coro
11 1 61'0. Pôstoelo om s 'll bolalltão e111 frenl ao di
fi io ela a scmbléo, ')0 cbegor a rcg n io não lh . fez con-
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tinencia alguma; censuram-no, intimam-no m smo em
forma a que a fizess , mas elle respon le que não, pOl'éjlle a
sua missão, as uas orden ,erCllnf(f~eras honreis á 1\ ação,
aC17na da qual nada havia: e [1 continencia exigida n50 foi
feita!

! Em 1834, quando a provincia do Pará acllUYa-se re\'o
Jucionada, nes a epocha tumuituosa m qu sachou n
volvida, Seára recebe a nomeação de seu comman lant
das armas. No anno seguinte ésubstituido, a sim comoo
presidente da provincia, porem accend -se de novo a re
volta, uma e outra autoridade cahem victimas dos revolto
sos, e reapparece a anarchia, cOl1sequencias do acto do
governo exonerando a Seára do cargo de commandante dD
armas, e a lVlachllclo de Oliv il'3 do de pI' sid nte, nomeando
para este o deputado Lobo d Souza, para áquelle o ma
jor Santiago; porem s6 o 11160 fado dessa provin ia, diz
um historiador, teria concorrido paPa s'm lhante nomea
ções.

Ronpendo em 1837 e revoluçüo r publicann da Bnhia,
que chegou a tomar um caracter b m assustador pora o
governo, Seúra seguiu para alli, então j'l. elevado a coro
nel, commandando o batalhão 3 de caç.adol' . Na Babin
commandou Seára a primeira bl'igada do ex l' ito em opc'
rações, e recebeu um ferimento em um dos combat s que
alli se del'am. Acabada em 1 38 a reyolta da Bahia, n
meado brigadeiro,a cujo posto subiu por distincçã ,s guiu
para o Rio Grande do Sul, e foi incumbido do commando da
primeira divisão. Os combates do banhado de Inhath um.
do Passo de S. Borja e Estancia do l\Ieio, o ata IUC (\S fOl'ças
rebeldes de Capané, inteiramente d rrotach s, d ixando
grande numero de presioneiros, e outros encontt'os que
teve com os reb ld s,tecem a coroa la glorias militaI' s do
intrcpido brigadeiro Seára, conquistada na campanha do
Sul. Depoi passou ao commando em chefe da for'ças
em operações no Rio Grande, c mmandou as armil na
m sma provincia,e substituido I cIo marqucz depois l1uquc
ele Caxias, este, publicando a sua ordem do dia ao tomar
pos e desse cargo, dis e, que - «( o vacuo deixado pelo ge
neral Seára no exercito do Sul nua se podia encher.»

A' revolta de 1844 da provincia das Alagoas, pI' LOll
tamb m o brigadeiro Seúra immensos erviços ,'\ cnu a da
ordem publica. Nom ado commandonte em hefe das fOI'
ças cm operações nes a provincia, ota ou os rebeldes que
occupavam a villa d Atalaia e ficou senhol' do aCDmpa-
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mento. Em 1856, já possuindo o bastão de marechal, e
achando-se na inspectoria do quarto districto militar, foi
elevado a patente de tenente general, depois passou a ins
pector do terceiro districto militar de infantaria, segundo a
ol'ganisação dada ós inspecções,cargo este que deixou para
tomar ássento no conselho de guerra. «Eil-o no ultimo
grILo da escala militar, cheio de merecidas honras e distinc
ções.»

Alem de todas estas com missões, cada qual mais hon
rosa á vida do illustre general Seára, pOi' tres vezes com
mandou as armas em Pernambuco; a primeira vez,tomou
posse a 13 de Dezembro de 1844, a segunda a 14 de Feve
reiro de 1850, e a terceira finalmente, a 20 de Setembro do
anno seguinte.

Por duas vezes mereceu o general Seára dos seus com
patriotas, a honrosa missão de deputado á assembléa geral
legislativa; a primeira, na legislatura de 1834-1837 pela
provincia do Pará, e a segunda na de 1853-1856 pela de Per
nambuco. A sua provincia natal, devia-lhe um testemu
nho em manifestação de apreço ao renome e glorias de seu
illustre filho, e deu-Ih'o sendo lembrado, e o primeiro vota
cio; a provincia do Pará, grata pelos serviços que lhe pres
túra na pocha calamitosa que atrayessou, testemunhou
assim o seu reconhecimento e gratidão. Vejamos porem
como um seu biographo trar,a o perfil elo il1ustre general,
omo represenLante da nação:

«Por algumas vezes oecupou a tribuna. No orador
advinhava-se o soldado afeito à rudeza dos combates; mas
via-se bem claro o esmalte do homem de juizo recto, de en
j-endimento esclarecido. Como deputa.do por Perna.mbuco,
f z parte da opposição denominada - par'lamentar, e m
opposição conservou-se até a entrada elo marquez ele Ca
xias para o minist rio. Militar, nunca droTadou, nem de
longe, a dignidade do seu posto; c o deputado não se es
queceu do soldado.»

Antonio Correia Seàra, tenente general, conselheiro de
guerra, dignit''ll'io das ordens do Cruzeiro e da Rosa, com
m nela<.1or da de S. Bento deA\iz,condecorado com a insio'
nia de ouro pelo imper'ador «aos mais bravos»,e om diver
sas meelalbü.s commemoratiyas de campanhas, e ele dis
tincção em combate, falleceu na cidade do Rio de Janeiro,

lU Maio de 1858, aos cincoenta e seis élnnos de idael ':
O DiCl/'io ele Pernambuco de 7 de Junho, noticiando o

seu passam nto, consagrou ii memoria do il1ustre general,
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um artigo em que resumidamente discrev a sua vida, CIu
é como que uma s rie succ ssiva de feitos nobilissimos e
de grandiosos ser 'iços prestado tt causa de sua po da. O
general Seára, extractamos desse artigo, foi um elo filhos
mais illustres de Pernambuco,quc sem familia,s m recom
mendação ou protecc:ão, tudo <.l veu a si mesmo; foi filho
das suas p1'oprias obras. O angue do general Seürü em
pre regou a arvore da nos a JiJ erclac.l politica p e di\" l' as
vezes, desde o primeiro momento em qu no solo da Santa
Cruz soou O grito prestigioso da indepen 1en ia. Pouco'
foram os glol'iosos feitos de anuas qu a nossa !ti t riu
contemporanea ref 're, em que o c1istin Lo pernambucano
não desembainhasse a sua espada, e a palma mais bri
lhante do triumpho 'empr' lhe pertenceu. A tl'Gl1i :ão dos
seus relevante serviço stú tüo Vi\'Ll na 111 nte el- L do',
que não é pos ivcl quecel-o.

Eis em resumo a vida publi n do ,o'('ne1'al Seúru ; na
qual, fazendo nossas os pnlaveLl do, u biogl'Hpho, r p 
timos, «l1a gloria mais que bastante pal'a um homem ~Ú,Ot·

gulho para nós b1'azilei1'os, muito ol'gulho pura ]10 PCl'
nambucanos.»)

Antonio da Costa. I-I mem le cor pret'l, d - 'c n
dente ele africanos, nasceu em principios do s culo XVII,
nssenLou prnça ele soldado no torço cle HenriquG Dias n 27
de Maio d 1645 quando I rIlombuco o\'ocou o putri ti 'mo
eleseusfllhosporocci;tsiõodar volta ontro ojugoh llan
dez, e ·-mpenl1ando-se na lLlta h 'rOiCD (l r oluLamenLc
com essaintrepill z C[U tanto cl stinguill ~. ftlhos cl'sccn
dentes da ardente Africo, Antonio ln Co Ln nobilitou- e pOt'
seus feitos, e conquistou um nome o'lorioso que a historia
reverente exalLa e proclama.

Soldado, cabo de esquadra, alf e s e apitão do L rço
elos hom ns pretos oh o commnn lo do h r i o -lLgcllda
rio Henrique Dios, Antonio ela Costo figut'ou cm todas DS
jornadas da gllerro lo X' "tDuroçfio ele P l'l1ambll 'o, e ' 11
sLituiu principalmente a corôa elos s· us feitos milital'es, os
combntes ela força ele Afognelos, ela Cin 01 ontas, ela CDsa
FOJ'tc elo Asse 'a, as duas batolhas elo GLléU'OI'élpeS, tomucla
elo f rte da: ViIID, e for a elas SalinDs, c finnlm nte a tomn(]n
elo forças elo Re 'if , o unico bnlllflt'te que l'e tavD aos hol
Janc1 zes) cn])rnelo-ll1 o empresa 110l1t'0f-iR elo seu r<'conlll:
cimento, e ti ft' nLc ela sua e llllp')Ill!in « 1 ellejoll s -mpI' 'na
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YDn()'LH1rela com muito nllor Ü Yista elo seu governador,
matLlndo e ferindo 1-1 muitos elos inimigos.»

T rminada a gn nu 111 1651, após noy' [lnnos ele lutn
inceSsflnte, Antonio da Co ta que inici,íra a campanha em
praça el olcla lo, Yiu t rminal-a já e!eHldo fl po tu dl,
capitão, mas os sef'Yic'os que pl'C' tara, o yalor e coragem
que tnnto os eli tinguiam, tiy ram justa remunel'açüõ, n
müis tarde, foi leHldo ao posto de sürgento-m6r do seu
terço por patente régia de 11 de Junho de 1657.

a honr'a o yalor D f'am os nobr' ca ractcri ticos
dest" i!lu tI" capitüo no t mpo calamitosos da gucrra o
for'um tambem quando upós a lnta patriotica ela O"UCl'UI. da
restauraç'uo, entl'ou o periodo da paz. cmp!"" %: lo uo
eumpl'im 'nto dos sells elcVt~l'es, 'ol1CjUisttllH.lo Cfl la "'Z
n1']is noyos titulo d' bcnell1cren ia, o seu nome e o Clt
11l -re 'im nto nuo fOl'<.Il1i oyildaelos, e uma nOYtI distincçuo
o ycio exaltar.

Detcrminando o regimeuto de ta capitania que o scus
\"l'OV'l'I1'lelOI'O p"ov rit1l11 tocl os posto miJitarcs ela ordc
nanç'u sem d "pendc.:Jl('in tllgllma, « , C nyindo ao seeYi,o
real proycr p 'to 1 'Ol'on 1ela ()'cnt p']rcln, e preta fOrTil
ele tu.' capitanias m pc soa d ' yalor, I l'aLica c cxpcl'ienciu
na ou a la I1;Il. lTa; li o 11;( y maelor pOI' patente cle 9 di)
No"embl'o de 1671 proy Ll no elito loto tIO mcstre de tl1l11 ()
Antonio dn Co ta, « Lcmln I' SI oito ü qu nn 'LHl pcs~ôn con
cOl'riüm toclas c tu CjllnJidad 's, e ü pnrticulm' soLi 'Ü1Ç'ÕO
'om lU se houy , no ex.cl'ci io do me 'mo pn·t , alem do

bem que tem Tyid ao cstndo n' ~tn Ctlpitêlnin, ele d' o
anno de 1645, cm pf'a~H de soldado, 'abo d ' ", (juaclf'tl, aIC'
I'OS, apitüo, ~a!"j 'nto J11LH' por patcnt' r 'uI e Li 'J ais mestrl~

de Cilll1pO elo lcl'c:o de Ilcnrique Dias; proc 'llellllu 'om
sati t'a(:iio cm to llIs n occusiõ s ele guel'l'l1 ele mniul' int
por'tnn 'ia que se 111 of-fcl'oC 'I'. m pnl'liGlll,ll'lI1cntc na ~ eluns
batalha dos GLHII"If'tlPt'S, sallindu f('{'ido lia s 'gunf1a, - nu
I' stalll'nc:uo dcslas pl"lÇ:t1S . 111' 'l1lpt·(,Cl'os ntuito assi
o'nal(lcl05. ))

Estas significnl.iYê:1 honl'osa' pu!a\Tas que n gO\'81'-
nadol' llcsta Gtlpililnin F 'I'nuo c1' OllW Coutinho ('sel'c\' u
na putente (jll' IU\TOll 'onfl'l'inelo 0!1 ·to cl CarOl -J ao
ilJu II' Antonio da Co 'Iil, C'nCCrl'Dl1l por si < 6 ~ lodo o mC1'e
Girncnto cI 'stC' bl'iJYO mililéll', I a sYl1tll('~c cla sua \'i lu glo
l'ifi 'ada P0l' tanl( S '['viç'os, pOC' tunto fcitos cl 'abn gac:ã'o
. elc pntrioti mo.

A gu 'era lo P·t!mal' ..... , '11 riu niúc.1a ao ol'onel Antonio
,ii
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dn Costa ensejo Ú cOJ1quistn de novos triumpho15 em sua
vida milituI'. Uma m ia duzin de scravos fugidos u a t l
Indos na Serra da BarriO'a em Alagôas, desde os tempo da
llominação hollanduza, haviam-se constituido p lo andar do
tempo em uma r publica, que segundo alo'uns historiadores
nttingiu a uma popula~50 le vinte a trinta mil homen "
depois de meio eculo de exi tencia. O gov mador d stn
apitnnia Caetano de Mell C[lstro d' accordo com

governador o'erol da Bahia fez mar 'har contra os Palmar' s
um corpo de tropas de set mil homens, a que o n gros
l'csi tiram riaoro am nte, porem tiv L'am de r n le1'- e
depois de um rig ro o os edio. .

O coronulAntonio da Co tn, ainda lue velho, v rga 10
no p so dos annos e do serviços rigorosos da \ ida militar,
foi um dos cabo qu mais se distinguiram n'e feito d
armas cuja victoria importou a destrui('50 da ceI br r pu
blica dos Palmares, eniços que lhe vaI ram ti graça de uma
ten~a mensal, por Carta RéO'ia de 21 de l\Iarço de 1684, « por
se achar nas entradas que se fizeram aos Palmares, encon
tros que se teve com os negros delles por varia v· ze , na '
inv stielas, assaltos, leI jas c queimas de povoações, com
que procedeu com valor. )

Esca sos como suo e Les apontam utos da viela do
coron I Antonio da C sto, d ixom, p r"m, r alçar o u
mcr cimento, constituem [Issim m 8mo duas pagina
brilhantes da vida de tuo h I'oico quuú mod sto militar.

Homem de cor pr ta, vi\ endo em uma epocha de pr 
juizos e de ob curantismo , em uma t na m qu os
homen da SLlU raça eram olhado om d spr e indiffe
rentismo, sujeitos a mais barbara e n fanda escravidã ,
gemendo sob um jugo despotico cruel, o mer' cimento
e virtudes de alguns filhos d· ssa raça como que maldila
e condemnada, fizeram r alçar o merito e elevai-os ao
grão de apreciação e r 'sp iLo a que tinham incont stavel
direito, e o coronel Antonio ela Costa foi um des 'es homens
cujos meL'itos eleyaralTI-no fi uma posi ão superio!', cujo
serviços foram distinguidos condignamente, e cujo nome
a postedda le vem tü ar elo esql1 cimento de dous seculos,
o pl'oclamal-o um patriota benemerito digno de respeito L'
nclmirac10.

An'tonio da Costa Rego Monteiro. I asceu na ci
elade elo R Gife (lOS 1ft. cl Agosto cl 1805; foram s llS pll S

Jos6 da C sta Rub 'lIu Guimul'ã s e sua con orte D. era.
flllil da r: sla Bf'7.<'['J'i!. '
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Hec bend d s l1S pnC's cuidmio [\ c csm I'ada edu
cação, frz c 111 npro"cilal11 nto o' rstllelos d olgnns prc
panllorio, ainda bem JOY nJ com pouco mni' de 17
unnos, 111 r 'c u ela Junta Provi oria do G Yer'110 d' ta
pl'o\-incin a nomeaçüo d \ é1l11anllense do seC!' taria do Go
y'rno, por portul'ia ele _6 de Janeiro de 1823, com o o1'de
1leldo d' 100$000 1'S. annllOC. Eleyaelo estes Y n imento'
a 20080 O r . pclo pr 'sicl nt' 1\1'nno 1 d COI'\'8lho Pac de
Andrade, no (Jnno guint, com llnomençüo de es I'iptll
rol'io que oblevc ['o i 'onfil'mado nc' cal'D'o pC'lo GcncI'a1
Francisco el Lima il"n I I' portnrin d 20 de Setembro
do 111 81110 I1n110 d 1 24, em attNlçêí.u a ;;{{[t honra e illtel
ligencia, bem COI//(J (( s(la decidida (/dhe ão pela (;(llIsa da
inclepen iCflná e dfl integridade do ill/periu que eUe tcm
;-selllprepratieuelo com o mais lOllo(loeljercor.

E ta honrosa' polavt'o xt1T'odn' nu propria portal'Í11
el' confil'nHt<;il do 'U 'êlI'gO, P '10 Gen t'ol Lima '. 'j["o,
dcmon ll'Hm qu 'R 'g 'Ionlriro foi 'olltl'orio ti c;uuso pa
rnti lD pro lmnn ln por Mal oe1 el Cor"llll1o, C ta" '2 jllsti
fi ILle a demi süo qu \l1' foi lhda m 1 )34 P lo m smo
lvlauo I de Cal'valh qunl1c1o pr 'siel ntc de~ln provin ia,

Os scnicos dc Antonio da Co la H. go Mont 'il'O prcs
tado~ nc 'll qllndrD, em pr I dn integridade do iml?L'I'in,
111l1nif stando <J mois prollunciados t nd ncil1 lilJ '['[IC<;;

como hUYÜlm ido pl'ocJa111udas m a nos él consti!ui(:üo
politi a more' '1"om-111 n onf'rCllcin do habito dn Onl '111
d Chl'j to pOl' D ']' to L1 23 d F Y I'cil'o de ~ 25 (11 unicn
cond ol'o<:1ío que a' 'citoll) nC' se mesmo i.1rlno foi co
lhido pelo G'ncL"11 Lima c SiIH! pOl'n UCl'ctlJl'iO tio "eu
S I'Yic:o pDt'ticulol', l'e,'ol '('Ilda o ell '(/I'/'{'[;Ul' de ·.'.;c C((I'go,
jJ 'la sua intetügl'llci((, (lcticid((de c A'l? IW c((lI1jJrilJ/C'lltu d )
..eus rleoé/'{!S, omo 'on 'ta lh pol'lDl'ln LI ' Slln nom 'iI('iio,

J)c'lI1iltidn <'111 1834 omu "imos, dou nnno cl 'P i ,
})OI' porttll'in d' 14 de 9ulul 1'0 d '1R3G, ['ui Ilomcndo pri
lI!L~it'O es TipluI'<IriO dil 'olllndol'in dil 'l'llesoLlI'ul'ia Provin
l'liil, (IP S 'ldulldo- C cm 1 '4'1 por III li"o de 1Il0iL'slin, '(l1U
o ~('mpo pl'OpO!' 'iU11l11 qlW conl:wn cl cxc'!' ·iciu. nego fUII
tClI'O l/'di 'OI1-S(' (~nt[io o yiela COlllm 'I'cinl, /' C111 1 ',1';) I.L'''C
c'uto dl.~ malL'icllla de n go innlel0. gl'o 'su lnlo, fllll' lh '
c nf 'I'LU o Tribunol do Conunel'cio de la pl'oYincia em
dnla ]e 20 de Milio.
, , Libe!'n! 101' ic.!t"ns r, conYicç'lo, politico influcnl) Pl"

11,[1;IOSO, H ~go i\lOIlII'Í1'o mel' li (ln ,,'C'.LJ conlelTl1neo n
distin 'çiío 'do ll1UIHluLo ck I' 'II .sentunle d' 'ta lJl' yincil
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no porl'::lmcnto no ,i nol m 1 3ei, e tomando 'o~sento no
comm'o, ostentou tod.t 11 indep 'llllcncio e 1ntl'ioti mo digno
do seu 'l1]'ncter, e na (' ;}o tk 1 3 di tan 'iou-se lo s 'US

'ollegas d I ef'naml L1t~O endo o lIui 'o deputa lo qu ma-
nife tu-se cm oppo içlio ao mini t 'rio. Em 1840, de novo
eleito deputêHl l Rego l\tlont iro tomou pDl'te muito a Uva
na campéll1ha parlamentar da maioridade, 'ontribuind
com todas as suas forças para a ce sação d sa int rini
dado reo'endal) que ameaçava perigar as instiluicõ do
Vrliz,

Em 1 '42 RegeI Monteiro foi um dos cncnrreO'ud pelo
r 'ntl'O li}) l'al do Rio tl . Jon 'il'o da crcudio de umo '0
'iedade secreta nc ln Ill'ovin 'in, nfim ii, 'u 'te!1lnr l"l
idé:L de ordem con 'tilllCiollUI contm n inflll nr~in duma
OlygD!'chio que 'ominl1:lYll i1 uSlll'pa~'50 d(~ todO. a influ
I'n in politica do proyinciD, e desta as o ia('üo no cru u
partidoproeiro,eR go Monteiro um dos seus pDtriorcha ,yin
ainda o seus serviço galardoados com a 'onf r 'n ',ia de
uma cadeira no gromio da represcntil('iío nucionol na 1 1



gislatura de 18M; e em 1 48 ,ustcnLoll a renllidis::iimn
'Ieiçuo que teve logar, no intuito de ufllstur dous candi
datos uchcl'sarios, o que constituia cnlüo umn questão d'
honrH para o paI'lido prc.wiro,

No mesmo armo de 1848 r 11l1pe [\ r \'oluc:'üo pracir:1,
cHego Tvluuteil' um el08 ~ 'u' 'h ,rcs, mnlltc\'e-'e fil'l1l1'
110 eu posto ele !lollro, figurou dignclmcnte m toda tiS
"'uos I !lases pt" lonelo DO "'CU partido os mais mill 'l1t '
senic:us, 11aIlogl'oda a revolto, cmigl' U I êll'a o Hio do
Pr'lta e foi l'csidil' n, cidade de Bll 'nos A) l'e , onele se
cnn 'l'\,OU alé que lhe foi con dida n <.11l11li 'tiA, en lo (I

seu com pOl'téHYJl'll to no exilio o mais cheio cI ' dignidude e
o moi conforme eOl11 os hrios que her'elúru de SCLl Ul1t '
passudos.

Regl'es 811do em 1 51 aos cus lar s, depois de2 onnos
ele cxilio~Q ülcan a\' ,I lida ]01' achou'oro'anisada a Sociedade
Liberal Pei'(wlllbucww, com o fim de pl'oscguir na J' ,tlli
snç'úo das idéos de ordem constituci nol, pclIJS quaes '
lInYiu sacrificado, apre 'uu- c 1uo'o cm loma!' tiS cnlo
rntl'e o' .eus membl'o , c pJ' stou o 111:1i J' ~l 'yonte <;('1'

\'il.:o ,11ÜO ponpunLlo 'acl'ifkios e COltll'ilJuindo pm'a ü lJôil
dil'c'('c;uo los nego 'ios com os seus conselhos cheios elu
mais consumada pruelenciü. Em 1854 H Igo Monteiro DS

'umiu ê.I elh'cc('i'ío da socicdntlc, e ncsl' cargo ü que o
'ollol'tÍl'u n cOllfivnc'u elus CTLl ' 'Imio'os c COJ'1'l'li n'l'OIJ'I!'iu'

• b o"
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c1 senvolveu uma actividade admirav I e prestpu serviços
de ar d 111 tal, que foi im'estido da ch fia do partido Li
beraI cPesta provincia.

Homem de tino, reflectido e calmo, Rego Monteiro
mostrou na renhidissinia el ic'ão de 1856, que sabia com
prcll nd r a altura e dignidade la sua posição. Os man
cebo, diz um m'tio'o necrologico ó. seu respeito, admi
]'aHUU nell ssa força de "ontade, essa paciencia de ferro,
es '/1 actiYilhde sempre con tante com que o digno chefe
pro urnva centralisar /1 acçüo de um grande partido, que o
poder, abusando do seus m ios ]e força por tiío grande
e paço d l 'mpo havia Il'ocurado desmembrar, despe
daçar .. ,. A mod 'raç'Jo e I om cnso, a afl'abilidade, a
gl'uvidad , a L1cdicaçuo, [\ I"oldaLle, [\ constancia e o verda
d il'o amor ao povo, faziam de Antonio da Costa Rego
l\Iont iro U111 "t'l'dad iro d 'l11ocrata n\11ado, respeitado,
estimado le todo , e ainda m S\110 dos seu adversa rios
politico ,

Não foi som ntc como homem politic-o que Rego Mon
t~ir conqui tou os f'úros o nome cle um 'idadão notavel,
prestant b n mel'it . No cl S 'l11p 'nho de diversa C0111
mi ij s lU lhe foram 'onfiada , 'omo na de oulras de
que fez pal't , no cargo de 'lcic:'iio popular, Laes como os
LI .i uiz LI ' I oz, d putado pt'o"in ,h I e g 'I'L11 em di v 'rsas le
gi lêl.llll'[l , 'cnel qLl' Ile 'tn ultimn C:lLllill'Ü f i di tinO'uido
pOl'l11oi ' de uma Y('Z com n clci(:üo de pr 'idellte, na quadra
nlflicli 'inHl IOI'C[IIC pn ,'ou c 'ln pl'ovincia, lJor occDsião
da rpid mia do '1101 'I'H nlOl'bu , cm que na qualidade de
membr c.lu c mmi '~'iio da fi' '0'llcziil de '. Jusé, preslou
valio issimo s 'I'viçus, (~ 111 111uitn' outnl o '('[I iõ-'s
aiJúlo, R go '!ont iru o tentull- um hum '111 pre 'Limos ,
clclicodo e patriola,

, Hom 'Ul lc 111 I 'imcnto I' '111, elo erviç'os e"lcYDnlis
s1211 os, moc1 t >ele pl'etencioso, ti honl'lls . gnll1c1c 'a
nuo o >cluzinl1l, 'c:onquisLondo titulo honorifi os que
m'li 1'001 11.l\"tlm ainda no seu m rito 'l'\'i(:o, jamais
peoeUl'ou tinIr os re lJeC'tivos diplomo cle to 'S cOllde '()
I'ac:õ s, usando DpCI1l.1S, e bem l'uras Yez ,cio Iwbito dc
Chl'isto C0111 que () g vemo o ngrEl iÜl'a cm 1J25, Cnn ui
da l'evubJica dn Bolivia cm 1 43, ocio do Institutú lIislo
rico e Googr[lphico Bl'asilciro em 1c45, stc titulu [linda
mais confil'mnm o bom cOllceito que gosuvo.

,Alllúnio da Co, tn lkgo 110ntciro full >'cu DOS 54 nnnos
de ldüc!e, no dia 1 d Ago to de 1.. 50, 'foi sepultado IIU
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Cemiterio Pllbli o do RC' iff'. A' ~ lia mortn, fi proYin in ('
o partido Liberal soffreram uma granel' ]I 'rdR, pois fi
núra-se um patriota que con agrúra toda a ua vida ao
serviç.o do paiz.

D. Antonio Felippe Camarão. Qual Hom 1'0, o inspi
rado cantor ela glorias de Tl'oyu ,de Uly~'s s, "a h nra do
berço elesse hero , disI utada não p01' scl 'idad', me\"
por tI' s provincias tão grand 'S ou maiore lue muila
na 'ões do Globo,

Mas hoje, acham- e yantajo am nte c1 trui(la a.
ambiciusos pr t m:ões elo CCélrú e Rio Grand do N 1't , c
Pcrnambuco jú tão rico de brilhante tradi <:'Õ ,jú tu/)
ennobrecido pelas glol'iê:IS e triumphos deus filhos, ncnlJn
ele rcvindiGaI' pal'a si a honl'a d' lei' ido o b rço d ' um
l1er-o tão gl'an I ,como o indio D. Anlonio Felipp Cnmfll'iio,

Ao commenclaclol' Antullio Joaquim ue i\l ,]], S ('
Y nel'ando zela ]01' dil glol'itlS ]lntl'jils ou])", glol'io d

tal'efa ele haver- 1"e 'till1ido ú P 'l'll~mlJllco a honrél U 'ul'PíHln
d \ SCI' fi pnleia elo illl1stre ComOl'üo.

O co01m neludor 1\lello,' nc sa poll'Íolicu C'mp"czIJ,
prO\'ou ciara \'ident 01 nt, xilJiu pl'O\'OS tfín iI'!' . 'lL'U
yeis c dOGumclItos tüo co01pr'obnlol'io " bateu tiio yantnjo-
nmcnte a . i(lL~ns conlrnrifl~',apl' sC'lltmlns p 'lo' 'I'S. Fl'nn

cisco Aelolpho \ 'H'n]lllg n, (Visconde d lOl'to "('(,furo),
Bo. ilio QUéll' ma Tol'I'ci'ío n o Dr. Pedro Til bel'fI'c, que
jamais e podel'ú COlLcicn 'i()~[lmcnte diz r que 1 ('I'n[ll11
buco não é H patl'in do illu lI' Cal11 [I l'iJo.

E e imp rta n te bclIo trulJnlllo do 'omml'nclndOl' An
tonio Joaquim de MdJo ncolltl'O-E'e r ulJlicDdo II) D;cI";o c/e
Pertwmb({co de 4 d Abri] , 1B d l\loio (lc 1PGO c ~s de No
\'cm bl'o de 1 61.

D. Antonio F 'Iipp<' Cnl11[lI'UO no c II na T[lbn (los
Pytin'llêlt'C llOS scrtõl" c.k I 'l'nambllcll, f' I'~c'b LI lu seus
rae o nom' de Puty, quI' quel' diz r-Cnmnl'ull-.

A' voz eloqu(~llt do E"nnn"ll1o, pr'cg[ldo pelos mi si 
nnrios.i \suittls, nua 1'01'(1111 sUl'dos o ' S 'U oll"ido . EIJo o
'}tLrnllÍll ao gl' 'mio cl c!tt'i t-ialli mo, 'cll o [lbl'c ç'ou.

QIIDIl]O o. pildr" Diogo l\u11 ('_' t' Gn~par de ~. PCI'f'S,
pnrtinlm (1(' P t'IlnmhLlt'o pura LI. SUu alcl iil do CCI'l'il Mil'im,
'd '1',llll 'OI11CC'o n sua mi ~'i'ío, (1<,;llfl\'11- Clltüo ° illdio Pllly
ou CFl11l8l'UO como prjllL'ipl'l! 18 uld 'iu (lo }o'npú 110 Hill
GI';'IHle do 1\01'1 '.
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Camnr'üo com o u pre tigio muito auxiliou s missio
nados '1 .cHI "0. da civili ')~'5.o muito lhe d vc.

ln truido nos mysterios da Religião Catholica, as aguas
lustl'aes do baptismo o encaminharam ao seu seio e esse
a to foi um do mais sol mnes e pomposos que se celebrou
soh o esplendido céo do Brazil, nQ meio das suas immensas

}vaso
Camarão como prin 'ipal, dii o padr José de Mora ,

era a pes oa m ..ris alJalisacla naquelles s rtões; pediu elle
(J ap provaram os missionario , qLlC o seu bapti mo 6
fize e com aquella s I mnida le que pedia o seu caracter e
era preciso para con 'iliar mais respeito, a' im ao Sacra
ment como ao cal'O'o qu entre o mais o distinguia.

R êolhido o pnul'es i" POVOi1Ç-UÜ e mnrcélelo o (lin, foi
Camnrã.o olcmn m nte bElptisaelo na sua nlu 'ia ele IgDpú,
na d minga da quin Iuag' ima do anno c1 1612, a qual

gundo c<tl ulo provael s, cahill a 4 c1 l1lm'ço. Camarão
l' cobcu o nom' d Antonio, add.icionou 1 pois o el Felipp',
em 1 mbrança das honr'a que rec beu elo Rei d" H panha
e Portugal, e ú es c' dous juntou o ' u primitivo nome
índig nu, Camaruo,

C nje llll'nndo porem o SI'. V')rnhagen, que o 1 aptismo
de Camarão tiv ra lugar em 1580, diz o O'uint:

« R fleclimlo nos eu dous nom s, Ant nio c Felippe
1'1.1 tcjanclo ns prati a laqu II s t mp U s r conferido

o nome elo soh l'dllO reinê1nte ao eh fes selva n impor
tant s que se bapUsélnm, u aos s 'u. dcscend nt s, pro
pencl mo a a reditar qu o nosso Célmarão seria bapLi ado
vm 15 °quando ainda lutavam III Portugal p la corôa, o
Pd r elo Crat D, Antonio e F lipp' II, e o BrDzil e 'perava
o I' sulta 10 la luta, pUl'a 'ab I a CJu 111 devia proclamar; ou
antcs que lh d r m o nom ele Antonio quando p n avam
qu s ria a lamado o Pri l' cio Crato, e llJe acre c::cnlaram
o cle Felippe para d lois do ulgum modo remediar o
engano. »

Ao ]' '1[11110S elil patriu por oe asiuo da ínvus50 hol
landeza m 1630, o illu 'tI''' Cnmal'1. como principal ]e sna
nlcldil d' outrlls qun llle l'1'(l11l llbol'Clinnl1as, marcha do
sertuo ú fr'(;nt" el um P CJll 'no e:'\.cl'ciLo, iiI r senta-s ao
'cneml Iatllins d'Alhuquel'qllc, e aos 16 de F verciro,

':1 ·[1<"1.\'a-s flS mal'p; ns elo HioT o ., 0I1111n duzentos indio .
tcnclo pOI' inl.erpl' t s Jouo 'Mendes Flores e Ant nio P r irél;
c:inc.:Q['poradó (10 e.·('1' ito, intr pielo sperou o inimigo.

D'Fdli marca a serie não jnterr mpida, dos feitos elo
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Camarão, feitos too grandiosos, que immortnlisando o
seu nome, immortalisarõo tamb 'm o d Pernambuco, sua
patria.

Refugiado o exercito no ampo do Bom Jesus, Camarão
êÍ. frente de seus inclios, era incansavcl nas sorti las contra
os hollanclezes. Quando as tropas do general Henriquc
Lonck seguiam p 10 isthmo para Olinda, r ceb m de im
proviso o choque do inclios de Camarão, f re-se o com
bate, os hollandezes soffrem perdas con id rayeis, e o pro
prio general ferido no hombro, d "'ve a \'ida á ligeireza dc
seu cavnllo.

Já o il1ustre Camarão havia conqui tado um nom'
honroso nas emboscadas d Agun Fria, Cjuan]o o ' hoJlnn
dezes marehavam para o Arrayal, c tanto se tinha illus
tr'ado pelos seus feitos o'nerreiro , (lU tI' s annos dep is
da invazfio por Carta Regia de 14 de .Maio de 1G33 EI-R i
lhe conferiu o habito da ordem ele Chl'i to, carta d'
brazfio de armas, qual' nta mil réis de soldo ' a patenle
de capitão-mór dos indios.

. A victoria obtida em 18 ele Agosto de 1G33, qLwndo os
hollandezes commandado p 10 p; nel'al . iO'i mund) ten
taram se apoderar do Cnmpo R 'aI, el Y -se no volor c
intrepidez de D. Antonio Felippe Camari'lo. O s 'u nome
cra respeitado e o seu braço temido pelos h lIandezcs,
que eram os PI'OpriOS a reconh c 'r o seu valor e a pu
blicar os s us fitos.

O general Ar'ciz llski, hatido p01' Camariío no alaqu
de Goyanna ex 'lama: « IIa I11Clis de qual' 'nLu Dl1n s que
milito na Polonia, AlI 111<llllln e l' lanc1r<'. , occllpanelo s ll1

interrupção posto h6nro o', ú o indio lJruzil iro Camal'uo
veio abat r-me o oro'ulllo. »

Este trecho de ouro que regi tru o alllH1C' d nos os
feito, basta para f1juiz<H' elo eu m rito e YDlor' milit:ll'j
e os honrosas distinções que I'e ('beu de Felippc IV,
taes amo o foro d fidalgo da ca'a I' 'aI, o tiLulo de Dom
u a cr-uz do hobito de Chi'i Lo, ao significotiYus e 01 'mne
provas de tn]o isso .

. Frei Ra{>hael de Jesns;!lisloriando esta façanha ele D,
Antonio Fellpp Camarõo, a sim s e'xprim :

« Basta saber- c qu se o fiam '11°'0 ex . elia no pod 1',
o Camarão o I1YDntajaya no \[llor c na inelustl'in. Houve
dia, em que n sa espl1.l1n 1I1e d gol1ou cinc.uenta 11011[111
deze's j tua l'ec iu ·os do 'lSSttltO com ql1e 'm tO(1'1 I mt "
e 11 to 1(1 hOI'<1 () inY('~ tin, j.; ( ll1 C'nmpo I'nso,jil I'm Cilr'J'O,'



OICCIO:\1\fUO BI()GI1APIIICO 81

portateis com que igualava as suas fortificaç,ões, que
desatinado o ínimiO'o dizia as ombrado, que só um indiu
liv rapod r para lhe cortara fortuna confundir a opiniõo. )}

« Re olv ndo Camarão retirar-se para Porto-Calvo,
recolheu os moradore que o quizeram seguir, que com
sua familias fizeram o numero 1e mil e seiscentas pessoas,
muitas das Juaes ficarão modas; abriu caminhos pelos
sertõe em distan 'ia 11 quarenta leguas, caminho seguro
para a mm' ha, mas falto de lodo o necessario para a
vida; e veio entrar no Porlo-Cal\ o, onele foi recebido
pelo conde e per peesidio com palmas e yivas, jgual
mente devidos ao {ue destl'Uiu ao que consel'\" u. )}

N ataqu da fattA. Redonda em 1636, t merariamente
re"oIYicl pelo general Roxas y Borja, tudo se perderia
como elIe proprio, e o acrifi 'ia do xercito seria ímmenso,
e Camarão não' obsta s as consequencia de uma com

pleta d rrota desenyol\"elldo habili ima manobra .
Camarão ra infaLio'a\" I; sonha\"a com o louros e con

qui ta la victoria. Agu rraeraos upríncipalelmento.
A' fi' nte dos sell' oldados f 1'mando p quenas guer

rilha ,ell per oel'Ío lodo o ::denso t rritorio desta provin
cia 'm direc - 5 di"er a ,varr ndo '0111 a ua e pada tudo
o que ncontrava, d lruindo tudo o que pertencia ao
inimigo al6 queem 1ü30, quando e n huva no Rio Grande
elo ort, eguiu 101' terra paI A a BnhiA, pelo interior do
paiz, encorpOIado á divi 50 de Luiz B:JrballlO Bezerra.

D'es a epo 11a alé 1645, perman ceu D. Antonio Felippe
Camarão na pro\ invia da Bahia, e depois passou-se á de
Sergipe, d'onde partiu para P l'I1ambuco a ncorporar-se
ao exercilo libertador, q ]a1)(1 a I aleia reclamou os ser
viço do seu filhos ú 'acu lil' o jugo inimigo.

De po se o hollanelezc do poiz hou\" uma e pede el
tI' gua ,e o nosso heroe foi descansar ô sombra elo louros
colhidos, e e 'peral' pelo dia m que ele no\"o el via desem
bainho!' D sua laureada espada pela lib rdaL1e ele sua patria.

Esse mom nLo não se f z esperar muito. O aclo impo
litico ela r tirada do príncipe "Mauricio de ossau,foi o grilo
da revolla que se fez e oar.

D. Anlonio F lippe CamArão não foj surdo ao app 110
da mãl pllll'Ía. A sua espada 'ea uma eloquencia muda
que se erguia em prol das 'uas lib relael s.

He lélurado Portugal do dominio da Hespanht1, El-R i
D. .JoãoIVr 1111 cencloo's us niço ,1l1efezl1ler'éda
"Jmmcl1r1aclo'l\I' il111o' cl'.·olll', pOl'cartacl- 3 I 181';0

12
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de 1641 j dispensando Sua Santidade pOl' um Bre\' ',a coi1elí~
f)Õ exigida ele serYiços na Africa, ntão indisp nsayeis ao
(lue tinham de ser 80'raciados na ordem de Christo, com
commendas lucratiYas.

E' que o rei de Portugal não consideraya as honrosa
di tincções, que já lhe havia 'onferido o rei de Hespanba,
,'ufficientesparagalardoartantoyaloremer cim ntod um
inclio brasjJeiro que, na phrase autori ada do autor do
« Valeroso Luci leno,» ra o seu mais fiel va saIlo da Ame
rico, e mais amigo do portuguezes, do que todos os que
até então tinham tido e tinham no Br azil, e o mais yalcro o

al'diloso na O'urrra que todo o de sua nação.
Proclamada a I'eyolta e recebendo a carta d convite

de João Fernandes Vieira, Camarão parte immediatamenle
rle Sergipe crEl-Rei para Pernambuco a frente dos s us in
dios, encorpora-se ao exercito libertador de ua patria,
no engenho Covas onde o m smo se achava acampado.

Em sua passagem pela Alagoa e outro lugare',
excitou o pronunciamen o da revolta, e assim foi durunte 1.1

sua viagem de Sergipe a Pernambuco, preparando os ani~

mos e encorajando todos os moradore a pegar m arma'
e unir- e á causa sagrada da restauração da patria.

O glorioso feito dos montes de Tabocas ao 3 de Agoslo
de 1645, foi aprimeira victoria que eonquistou as armas per
nambucanas, o prologo dessa famosa e memoravel guerra
de 9 annos que restaurou Pernambuco e as demais capita~

nias do Brazil, do dominio hollandez.
E lIa galeria dos herões d'esse brilhante feito d'arma .

o vulto do indio D. i\.ntonio Fe1ippe Camar.ã01 ergue-se alta
neiro eom a fronte a lampejar por mais esse louro que en
ramou sobre ella, entre muitos quejá tanto o ennobre
ciam.

A sutJ.sequente batalha da Casa Forte, foi omo que e
ancção do feito d.e Tabocas. O hollandezes curvam-se

ele novo ao pod r das a.rmas pernambucanas, e .de novo D
valente Camarão ergue maioS um monumento.á su.as glo
rias, .ás glorias de sua paliria.

A' defeza dos habitantes ela ParahytJa ·e RiD Grande do
Norte, .cBe·vôa com o seu terço peJo inte.l'iOl' da provincia, c
'is vantagens.da Yictoria envia ao exercit0 de Pernambuco,
eon ideraveis mantimento cuja faltajá er.a bem sensiveL

De yolla de ·~a· ·~Uffi 'ci e honrosa mig., õe , Camarão
n orpora-se no eXef'Cil0 contiuua a prc 'tal' os .eu sel'-
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"iço", e a tl'abalhal' ardent mente em pI'ol da lib rdade da
pu Ll'iêl.

A victoria do ataque do Arraial Novo pelas tropas hol
londezas 'ommandadas pelo g nel'al 'igismundo, lhe é
unicamenLe devida; e se louro' Ih pertencem. Dado o
rebate, foi Jl quem primeiro e apresentou em campo
cahiu sobl' o inimigo e tão h roica inopinadamente, que
ell abandonou o campo deix.ando oTande nurnero de mor
to , todas as ua al'll1a~', tudo quanto havia pilhado,
para mais facilm nte aligeirar o pas o, assim o per 
guiu até a Baneta.

O propl'io gen ral Sigismundo, viu- c em eminente pr
rigo, promett ndo até um grande pI'emio a lU m poze e ú

alvo sua p oa,
Mas, com a conquista ele coua victoria, ia o illustre Ca

marão terminando o de eml rnho do brilhante pap I qur
repre entava.

a grandioso ~ ito dos mont s Gual'arapes aos 19 dl
Abril de 1648, foi o ultimo episodio de ua vida. Foi o eU)
dos brilhant s feitos de sua carreira militar.

a Conego DI'. J, C. Fernande Pinheiro, referindo o.
fito des eillustre gu rreiro, diz o seguint :

« Ench riamos volumes se quize semos historial' todos
os recontros em queo intrepido caudilho se aW1I1tajara so
br nó , dizer qu não hoU\'e Ilma Ó ae ão em que se plei
Lea eacausadaliberdacle, mquenâo enti emo bata
vos' o peso de 'ou braço; impalledecendo ao ouvir seu
nome l.1quell s mesmos que nas aguas do Zuider-ee ha
viam ubmergido os I razões de Ca tella. Diga-o Cunhaú,
onde capitan ando 3-0 indio e 250 portuguezes, pôz m
completa debandada o inimigos arrozando as trincheiras
que com tanto afan haviam con truido, ejuncado o campo
LI modos f ridos: digl1m-o finolm('nte O monte' Guaru
rape, ssa T rmopyla Pernambucana ,que a 19 d Abril
cl 1648, contemplal'àm o d noelo com qu ,pelrjando no ala
dircita do exercito libel'ta 1 1', fez fugir diante d 'u~ Cal'i
jós, o flp:U rl'Íc.los sol 1(1(105 ele iO'i mundo, te nelo 'om

u[\ heroicas mãos, a grinalda da vi toria ness dia d po
i ta cl í1 noo]ta r da p3 [ri /) . >J

Como o h rúc III !Jano, pouco Obl'cviyccl o IIeroi o gn
yernador elos indi s a e s xpleneloro o feito d arma~, "
primeil'a batüllla campal qu 'e lw ~ rido no campo lo
B ro zi!.

QlI:1t['O m zc dC'llnis, 1l('('omnlC'tlicl() pOI" tlJl1rt f('])1'(, f i
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recolhido ao Arraial da Yarze~, suc umbiu d ntro d
poucos dias, sem ver raiar o sol da liberdade, que rasgando
as espessas nuvens qu o occulLavam, já com çava a d s
pontal' dourando os horisontes ela patria.

O u cadavel foi dado á sepultura na Igreja matriz da
" arz a om toda a solemnic1ad e honras militares a qu
tinha dir ito.

O histol'iador et cher d reyendo a prim ira bata-
lha dosGuaralape diz: «Lapertedesin urgésfut ompal'a
tivC'ment trés minime' mais ils eurent a regreU r la mol't
ll'Lm de I urs eh fs le plus destingllé le vaillant Camuram.)

D. Antonio Felippe Cumarão, eommandante em eh fe
dos indio do Brazil, Fidalgo da Casa Real, cavaI h iro da
Or'dem de Christo e commendador dos l\loinho de Soure
foi um destes heróes, .um destes cabo d O'l.Ierra tão di 
tinctos, que pelos seus t i os, valor e heroi 'idad , não no
de lumbram as glorias,nem os brilhantes fito dos sol 10
dos do antiga Roma.

Que o diga, n50 Pernambu o, que o pro lama um dos
seus maiores heróes, e u fana-se de ser o seu I er> o; ma °
CeMá na expulsão dos francezes; o Hio Grande do Jorte,
a Parahyba, as Alagõa ,Sergip e Bahia nas gu ITas eOIl
tl'a os hollandezes,os quaes o chamavam o « anjo do xtCl'-
minio.» .

Educado pelos padre j uitas, r ebeu D..Antonio
Felippe Comarão, uma lucação firmada nos lido prin-
cipios de uma pura e sã moral e da I' ligião catholi a,' O
mesmos padres ensinoram-Ihe a ler, screv r olgumll
cousa do latim, e aprend li tambem com muita fa 'ilidad
a língua hollandeza; ma era tão mod 'to qu quando li
nha nece idade de faUar, era s mpre por intcrl11cl1io d'
um hllerprete.

A par da aloria e renome de D. Antonio Felippe Cama
rão, resplende o nome de sua ilIustre Gonsol'te D. Clara
Camarão,

Ella o accompanhara em todos os combate' e expedi
r,ões e teve parte em todas as suas Yictorios. I orto Cah'o
foi o seu primeiro feito (1'a1'mas, c do s u "alor e 'x. mplo,
,'-gl1iram as senhora cl sse lugar, c d'abi partill D, Clara
('amarão, á frente de eu exercito feminil, para a 1\lagda
I na, depoisparaoPen doefinalm ntepara'-': rgip donde
s poc:sou para a Bahia cm 1631:.

Dessa. h roina, qne bem e pode cllamal' n ArtC'misiD
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beazileira, pelos seus feitos gueerei'eo , pelo seu patrio
tismo, b m pou '0 sabemo .

Oseu nome figma na gnleria do Theatro Heroino,e o Sr.
José Norberto de Souza Silva, consagrou-lho algumas pa
ginas nas suas- BrazzteiT os Celebres.

Tamb m não a\)emos se morreu antes do esposo ou
se sobre\ i "CU ,1 ua morto. Os nossos antepas ado nada
no 1 O'oram a tal re peito.

D. Antonia Felippe Camarilo não t v filhos, e poris o
lhe uccedeu n( ommando do terço dos índios, um eu
sobl'inhn .

. Feei Raphael de Jesus, no seu « CastriotoLusiíCUW,ll
te endo a grinulda de louros le uas victoria e gloria mi
liLare ,d screveu-as com firm s tra. os, levou o 'eu nome
ao pinaculo do pantheon das nossas glorias nacionaes.

E quando um dia a patr ia agrad ida ergu r e se mo
numento consagrado ti memoria dos nossos herúes,quando
pagar e a divida de honra e gratidão, grave obre a base
da columna consagrada ó gloria do illustee D. Antonio
Felipp - Camarão as eguintcs pa1aHas desse escriptor:

« D. ntonio Felipp Camarão foi um "arão grande de
nação humilde. Nas eu indio, por m entre os indio ,o
mais nobre. O nascimento 111 deu o nom de Poty, que na
lingua do g ntio é o m mo que Camarão, o baptismo lhe
deu O d Antonio. IO t mpo d Matl1ias de Albuquerque
rajá rcsp itfldo ntr o eu' por maioral d muitos; e
om muitos auxiliae v io soccorrúl' e servir a nacüo,

quando o no so I odees alojrt\ a noAnaifll '\ elho chamado
de Parno-1'Iieim: illu tre prova de fidelidade e amor, com
quesenioanaçüoeopl"in ipe; of'D recer-lheao padaquando
os p r eO'uia a fortUll 1. A 111 ma ad ve rsida d , de qu o
mui gentio i"z causa para a r beldia, ~ z o Comal'ão mo
ti"o paea a aliança. Em ser'i'ir a igeeja e a cOl'ôa ganhou
luzido cr dito d- oldado - religioso; e tão obscrnmt de

uas obrigações, que nunca o viu de trahido quom sempr
O'i 11 1'0U soldado. Pm'a sallil' aos rebates . para entrar
nas batalba ,primeiro se fortalc ia com os ti ram nto
(ue com as arma. Em quanto oldado, não ltou\" capi

tiío mais amado, nem mflis ob decido, por quc nfio lloll\,("\
apituo que acha se mais imperio na affabilidud(\ ql1 no

dominio do qu este nle1'o o capitiío.
«As mpr' zas o espel'a'i'am sempr~_ 001 D yjctol'ia,s, e

ganhou tontas CJuantas foram os occa lOC em CJue pclp,,jou.
Por'a o s LI grnio, era. OO to martyrjo, O trabalho, dcs-
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anço. AV/.1liDya a penalidade por el I iLe o occnsiõe
por dita, Seu nome, como memorial ele sua' pIoezas, se
ouvia entre os nosso com e panto; e dilatou-o ele sort a
fama, que hegou nos ouvidos de urei tão distantequanlo
o apartavam os dilatados mares que dividem a AmeI ica da
Europa; sem petir.ão o ele pachou u mel' cimento.

«Deu-lhe EI-H 'i Felippe o habito d - Chl'i to, o titulo
de Dom e o posto de gO\ ernador e apitão g- n -raI de todo'
os indios da America.

« Zelou o decoro que e devia ao posto que () upavD
com toda n circumspecçào que Ih en inava o seu claro
juizo. Ta arte ela milicia foi insigne, na elo go\-erno, clm o,
Com os seus era fa ii no trato; com os superiores, grav .
na conversação; com strnnhos affavel no agasalho; ma
tão medido com todos que obrio'uva á maior r ver n iD,
Intacto qua i do chumbo e Elo ferro, sahiu ele innum ioavei
combates e batalhas, e entregou o e pil'ito ao s u Creu 101'
poucos mezes depois da elo Guararapes, em ua proprin
cama, para que não faltasse li sua morte, o parecer somno,
Deu- e-lhe sepultura na Igreja do Arraial om a funeral
pompa que co tU111ava a piedade e a mili ia - com oqll-ll

on UI' o o qu obrigava o 011101' e o r pito,»

Antonio Fernandes Padilha. Na ceu na ilhu de I10
mara á no anno de 1707, foram seu pae fanoel da A 
'umpçun PadiJha (' suu 'onsOJ't D, l'l'an is a lo' r'nand ,s

Paclill18 .
Como seu pac, Antonio l'cl'l1nnd Padilhn C'guiu a

(nrrcira da FlrllléL, 11_ sentondo pl'aca lo oldadoy lunta
rio a 2 ele Setembro d 1 17 ao vint 8nno de idade; e
cm 1. 22, lO[]1Dnclo parte na cDmpanha da indepencl -ncia da
provin ia la Bailio, 111 're cu p la ua distincção I rio )
('ompor'tFlll1C'lÜO a rOIHlc 'OI'O('?íO Ilonorifica conf dela ao
bl'C/( o - qll ' exp('llil'C11l1 da ll1 lia pl'ovin ia a' tl'opa portu
guC'zl1 .

Tel'lllinD ]n n cHl1lponlltl ela Bahia, e rompendo em P 1°_

]) 8m bucu [I 1'1'\"01 tn q ue proclamou a Conf'- d 1'a .lia do Equa
dor, no an])o <1e 1824, I adiJlul nCOl'pora- ao xel'cito
imp ('iali 'Ia ela Barra Grnnde, toma pêll'te m todo s 1110
Yimento' do. gu na civil, r ceb ndo então amo pr mio
do sC'u s n-ico a medalha de con tancia on 'ccLicla DO
cxelocito coopel:D.Clor da bôa ordem, e por Decreto ele 15 de
Junho Cle 1825 foi promovido 00 posto de alferes, tenelojú
l'xC'I'l'ido Lodo os poslos inf('riol'('s aLI' C' 50 I DlenL ,
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Dous mez s não eram passados ainda, quando uma
nova distincção veio dar maior lustre ao seu mere'cimento,
intrepidez e grandeza de ailimo,e por Decreto de 2de Agosto
do mesmo anno foi promovido ao posto de tenente, qua
renta e oito dias depois de lavrado o que o promovera ao de
alferes. Capitão por DecI eto de 5 de Fe, ereiro de 1827,
dez annos depois marclH:1YD para a rebellada provincia do
Rio Grande do Sul, com um contingente que mais tard
foi encorporado ao 5.° batalhão de caçadores. A attitude
do illustre capitão Padilha na campanha do Rio Grande,os
seI" iças que então prestou á causa da integridade elo im
perio, mereceram-lhe a immediata promoção ú patente d
major graduado, por Decreto de 20 de Agosto de 1838.

Em 1839, quando se achava acampado em quarteis de
inverno, marchou em uma expedição para o Rio Cama
quam, á effectuar a tomada de uns lanchões rebeldes ahi
fundeados, e o resl).Jtado dessa empreza assim como o de
muitas outras que lhe foram confiadas, foi tão satisfatorio,
que por Decreto de 2 de Dezembro foi-lhe dada a effectivi
(Iade elo posto de major, e por outro de 19 do m smo mez
e anno foi condecorado com o habito de S. B nto de Aviz.
Tomando parte no celebre ataque do Tnquari, a 3 de I\'1aio
de 1840, o major Padilba « revellou a maior intr pid z e va
lor, e portou-se com admiravel coragem, derramando o
sangue e expondo a vida com decisão e bravura, até que
soffreu um grave ferimento e foi recolhido ao hospital.»

Restabelecido depois de um longo e des ellndo traLa
ment01 em 20 de Dezembro de 1841 embarcou para o Rio de
.Janeiro incumbido de uma commissão de confiança, e alli
ainda se achava o major Padilbl:l, quando lhe foi conferido
cm 30 de 'laia d 1842 o officialato da imperial ordem do
Cruzeiro, da qual já era cavalheiro desde 2 de Dezembro
Rnterior, pelos serviços que prestára na campanha do Rio
Grancle do ui, sendo tambem despachado tenente coronel
graduado por' Decreto de 7 de Setembro do dito anno, com
antiguidade de 18 de Julho de 1841. O governo imperial
não podia olvidar, nem cleixar de aproveitar os erviços e
merecimentos de tão iIlustre e distincto official, c assim,em
4 de Maio de 1844 foi elle nomeado commandante do 1.0 ba
talhão d fuzileiros da côrt , e a 23 de Julho do mesmo
lI11no foi lavrado o decreto que lhe conferia a effectividade
do posto de tenente coronel.

Obtendo xon -raeão elo cOl11mando do 1.0 l1atalhão d'
fuzileiro em :'ia "cml)l'o elc 1846, em ~IiJrço c1-' 1848 foi o t -
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nente coronel Antonio Fernandes Padilha nomeado com
mandante do 2.° batalhão da m <::ma arma, sendo po te
riormente removido para o commal1do do 3.° de infantaria.
Com mandava elle o 2.° de fuzileiros, quando teve de res
ponder a um conselho assim como mai nove officiaes,por
motivo de um de falque de dinheiros que s deu no respec
tivo cofre, e que a má vontade de alguns offi iaes do bata
lhão, manifestada em seus depoimentos, como que apI' 
sentava indicios remotos de haver eUe tido parte em seme
lhante d sfalqu .

Felizmente, porem, a honradez e probidade do illustre
commandante, mostrou- e ilIesa e limpa de toda a mancha,
e foi reconh cida pelo general Francisco Xavi rCalmon da
Silva Cabral, então commandante das armas du côrte, que
em luminoso parecer ou informação, muito honrosa ao ca
racter do tenente coronel Padilha, informou ao governo
imperial, que, somente houvera falta de r gularidade no
andamento do conselho administrativo do batalhão, falta
esta que era attenuada pelo estado em que elle se achava
anteriormente, o que confirmava a circumstancia de estar
ainda em processo o ~eu precedente commandanLe, por
cau a d'aquella mesma irregularidad .

Saindo-se honro a e airosamente d a in triga me Iui-
nha e pequenina que lhe teceram, pouco tempo depois foi
o tenente coronel Padilha nomeado commandante do 3.° ba
talhão de infantaria, de cuja commissão foi dispensado em
Julho de 1851, passando para· o estado maior de segunda
classe por Decreto de 2 de Agosto do mesmo anno. a
meado commandante da fortaleza de Sant'Anna na provin
cia de Santa Catharina, em principios de 1 54 eguiu para
essa provincia e entrou no exerci cio do seu cargo, no qual
se conservou até o anno de 1857, quando o goyern impe
rial resolveu que aquella fortaleza pas asse ó di po i 'i}o
do ministerio da marinha, afim de servir de quartel ú com
panhia de aprendizes marinheiros.

Em 1858 ex rceu o illustre veterano o argo d a sj~

tente in terino do aj udante general do exercito, n0111ea ]0
commandonte da fortaleza da Barra do Sul ntrou 111 exer
cicio em Março de 1860 e conservando- e ness cargo até
fins do a11no de 1862, o seu zelo e a icluidade, e o rigol'
disciplinar que a si proprio impunha, não olharam ti on
diçõe insalubres do lagar e outras 'ircumstullcias que o
tornavam nocivo 1-1 saucle} até ameaçador da 11'01 ria vic1il;
c desde nL<lo, o illu tI' miliL'lr, vigoroE: e ehcio de viela,
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sentiu aH rada a sua saude, e comecou a soffl'er sensiv 1
mente.

Em 2 de Dez ~mbro de 1864, foi p!'omovido ao posto de
coronel, por antiguidade, porem les nvolvendo-se o mal
que o affiigia, requereu uma inspecção medica, deixou o
commando da fortaleza ela Barra elo Sul, e seguiu para a.
cidade do Desterro, capital da provincia. Não cons ~o'uinc1o

melhoras, e vendo-se inhibido cl continuar a prestar ao
paiz os seus servi os, o ('oron I Padilha solicitou do 0'0
vemo a sua reforma, a qual lh foi concedida no posto de
brigadeiro com o respectivo soldo, por- Dccteto ele 20 de
Julho de 1 64.

Gravemente doente como se achava o brigadeiro Padi
lha, ainda a sim, reeeb u mais uma pro 'a da confiança do
governo imperial,nomean 10-0 por Aviso de 27 de Fevercito
cle 1865 inspector- da colonia militar de Santa Thereza na
mesma provincia, commissão sta que o ilIustre en~ Irmo
renunciou em \ ista do e tado em que se aChl:IYH. O gene
ral Antonio Fernand s Paelilha, o, eter'ano da ind 'pendcn
cio, o bravo e illustre militar, faHec una capitElI da PI'O
vinci;1 le Santa CI-ltharina, aos 7 de Agosto cle 1865, con
tando sessenta e oito al1l10S d idade, e qUlJl'enta es te le
vida militar. O unico legado do bravo oldado ú un familia,
alem de um nome 110l1l'ado (J']orificado pel'Os s u 'r'vi
cos e por eus feitos, a sua ultima recomm ndaçuo, foiqlle
rem l.t sem à sua familh m P l'l1ambllCO a sua spada

o offi ialato do Cmz iro, ({ I o'aelo 'ummamente precio o,
não som nte por- s I' n ullima vontad de um pae extr'e
moso, au ente e mor-ibund , como por lue dlo d 'sp rtal Ú
sem duvida a grande con id ração de que a Illella esr a la
foi por muitas, ez de mbainlla la com 1Ionra e Hlnta
gem em prol da pDtriae lo throno, que, aquella in ignia
condecorou um peito, onde a corag '111 e o patrioti 111 se
união ús mais acri alada virlucl s. ))

Antonio Francisco Bastos. JasceLl cm meiados do
secuio pa ado. Sobre a ua filiação e data do seu na i
mento, noticias da sua. infuncia c utros dado relativos a
sua vida, nada encontramo.. Sllbemos Llpe11'lS, qUt., c1ecli
canelo-se á carreira das lctf"ls, fàn elLl ado m Poctuo'a],
e que se graduara Dr. em math 'maticas na univcrsidCl 1 '
de Co·imb.n .

Quando Já em fins do s-culo passado com 'uram as
reformas, e se adoptou o r~gilllem das inslituiç'õ 's libe~

13
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raes proclamadas pela revolução' franceza, e o governo
portuguez comecou a olhar para as suas colonias ela Ame
rica, e conferindo-lhe mais amplas liberdades e curando
do desenvolvimento intellectual do povo propagando e der
ramando a instrucção ntre e11e, crearam-se varias escolas
nesta provincia, não só primarias como de algumas
linguas e sciencias. D'entre estas, foi creada por Decreto
ele 1 de Agosto de 1795 uma cadeira de geometria na
villa da Recife, e a sua regencia coube ao Dr. Antonio
Francisco Bastos, vencendo o honorario de 480$000
annuaes, e gosando dos privilegios de lente da universi
dade de Coimbra.

O Dr. Antonio Francisco Bastos, gosava já então,
de credito e renome dignos do seu inerecimento. Regres
sando de Portugal para esta provincia em 1796, entrou
no exercicio da regencia da sua cadeira, e nesse mesmo
anno, por Patente Regia de 9 de Fevereiro, teve praça
de capitão de artilharia, aggregado a primeira plana da
càrte, vencendo mais 240$000 de soldo.

Demorando-se aqui por algum tempo, seguiu em
1802 para Portugal, e aht se achou na ph-ase treIl)enda
por que passou este paiz por occasião da invasão fran
cesa, no periodo da qual foram valiosissimos e aran
diosos os serviços que pr.estou a patria commum, dPondc
só voltou em 1813. quando já tinha deixado as plagas
lusitanas o exercito invasor. Voltando de novo á Pernam
buco, o Dr. Bastos assumiu ao exercicio de sua cadeira,
e em 1815 já se achava elevado á patente de sargento-mór,
vencendo não só o soldo desta como o da de capitão, além
de uma pensão de mais 3008000 annuaes, « em attenção
aos seus serviços e reconhecido me7'ecimento litterario. »

Incumbido pelo governador Caetano Pinto de Miranda
Montenegro da organisação de um plano sobre os estudos
de humanidades e philosophia, afim de ser submettido ÍI
approvação regia, para depois ser posto em execução,
elle o apresentou convenientemente, mas nada encon
tramos sobre o seu I esultado, assim como sobre uma
outra incumbencia que tivera de organisar e regular o
curso mathematico dos estudantes de engenharia e arti
lharia.

Dedicado inteiramente ao seu magisterio, derramando
e infundindo os seus conhecimentos por entre o povo,
erguendo o e pirito publico desta provincia pela propa
gação desenvolvimento ela instru.cção, ,o Dr. Antonio
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Francisco Bastos representa um vulto elevado e proemi
nente nesse periodo de grandeza pela elevação e cultura
do espirito, nessa pocha em que a instrucção publica de
Pernambuco firmando as bases do seu ec1ifi io, ergueu-se
e elevou-se, cujas conquistas demonstram o espirito patrio
tico e illustrado dos martyres de 1817 e 1824.

Regendo cumulativament a cadeira ele geometria ele
mentar com a de ccllculo integral, me 'banica e hydrody
namica, creada pelo D creto ele 7 de Março de 1809, dil'Í
giu-as até o anno d 1 22, quando passou a reger a co
deira de phronomia; por'em em 1824 paI' portüt'Ía de 20
de Fever iro, foi de novo incumbido da. r g neia da cadeira
de calculo por d terminação do presidente Manoel Car
valho Pues de Andrad .

O Dr. Antonio. Francjsco Bastos, no pbrase autori
sac1a do venerando commendador Antonio Joaquim de
MeHo, go ava de grandes creditos em matbematicas; era
ngenhuiro hydraulico: Frei Joaquim do Amor Divino

CDneca o chamava seu mestre sapientissimo. Lembro
me, continua o comm ndador JVle\lo, de vel-o na cadeira
circumdado de muitas pes oas adultas e respeitaveis,
seus discipulos, entre os quaes o nosso Frei Joaquim do
Amor Divino Caneca - que o substituiu na cadeira de
geometria, Frei Carlos, depoi bispo do 1'I'laranh50, Frei
Leandro do Sacramento, o celebr natul'alista, l~ rei José
:Mat'Ía, todos 11a muito jú pre byteros, e ate muitos
moços que davam geometria.

No entretanto, o Dr. Antonio Francisco Bastos, notavel
por tantos titulos, encanecido no estudo elas sciencias c
na sua vulgari ação na cadeÍl'a de mestre, possuindo
honrosos preced ntes e nma posição digna dos seus
merecimcutos e serviços, ,iu-s mal apreciado pelo gover
nador Caetano Pinto, c preterido até por um homel11

. muito inferio!' aos seus titulos e mer imentos; mas o Dr.
Bastos nasceu pernambu ano, e era quanto bastava!

Frei Joaquim do Amor Divino Cê1l1eCa, tratando em um
dos seus escriptos politicos solwc a pr terição dos brazilei
ros em suas aspif'ações nos tempos elo metropole, diz o
seguinte sobre as injustiças de que l' i victima o ilIustre
mestre da mocidade pernambucana: Ainda Deus conserva
os dias ao Dr. Antonio FI anci co Bastos para prova da
opposição, qu os europeus faziam aos pernambucanos, e
prefer ncia que sobre elles davam ao.s seus europeus; POl'
que vindo despachado em tenento de engenhutiu civil desta
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pi aço Antonio Bcrnnrdino Prrrira do Lngo, s0 com um
t:xame ln groDlrtl'in ( Irmcntor no c 11· gio dos nobres, c
u;L'Li 150 ele matricula do se Tunda 8111 ( ti mathemati as,
foi promovido ropiclnm nte pelo go 'crnauor Caetano Pinto
de lVliran]a Mont negro cm cnpitão, sargento-mór, e finol
m nte graduado em tenente-coronel de ngenheiro, afim
d qu por stc titulo tiyesse a prefercncia ao dito Dr. Basto,
lfll() l'll ~Ol'gr\nt -mór engenheiro 11 ,'eh'aulico, tivesse 11
il clil"cçilO las obro das rl 11t(' , C01110 t ve, dn lua"
deitou <1baixo n formoso ponte elo R eifc, qLl ninda (1 24)
SU [Idlfl\'ll I Ol' '( 113Ü lÚ' des le 181\ p[lra perpc1ui.l memoria
da scicncin claquelle ong 'nll il'o IH'otegiLlo pelo go"eruo,
contra a clircito a juSti.H do Ol.1fI'O.

Em que democracia, por mais pJntonicn, int noga Frei
Caneca m Lltl'O logar desse 111 smo. escl'Ípt , Antonio
B~rnardino POl'eiru do Lago, havia d·· s r não só ni\' lado,
maisainda pl'cferidoao Dr. AntonioFran is'oBasto ,I ntc
da universidack de Coimbra, o prim 'iro geometl'U do Brozil,
o mais sabio da Nova Lusitania , ng nllCil'o hyc1raulico r.
sngento-mór do corpo d' I1gcnheil'o~"? Quo] ria o magis
tl'ado mais demOCl'illa, lue fiz 'ss o qu \ ~'z Cú(.'tiJno 1 inlo
ele Miranda lVIonten gro, que pisou aos pé a I i, a rDziio o
::l ju tiÇél, para otrozar Bastos e adiantFlr Lagos?' ,

Coarctar o voo dos brnzileiros nos dominios ela s iencio,
pl'eterir os militares ú não aLLingir () po ·to cl odos, r s
tl'ingi~' finolDl nte a uma po i(;ão limiLncla c medi I, todos
quantos se intrcguvo111 a esta ou oqLlclln proft' 50, sem l'

levar em conLa o mel'ito e as di tincç'õ I tal ::l ,ort dos
brazilciros qLl ousavam rgLler-s 11111 pouco c I )'0 '\11'[11'
sahir lla esphe1'a com111um n. qu CSLaVFlI11 conclemnados
pelo. absurdo p litica elos 11 ssos ~otnino.dot'es.

E o DI. Antolli Fl'oncis.o BasLo foi umn. d stns yjct.i
ma " o que mais ainda s vid ncia p lu COl'l' spondellcia
official de Ca tano Pinto, onde se encontnll11 alb llllS offjcios
qu lho for-um clit'io'id s, l' passaclos de inclir'ccta e insul
tos, desattenciosos o indignos elo caracter do governador
de Ul11F1 copitúnia como Pernambuco. Mos o seu nome revi"o
nu posteridacl·, circundado pela alll'eola. do tnl nl:o e do me·
]'ocimento.

Fa]]e endo em uma i lade uvan ado, nobi1ttado pelos
seu rvico, não Só no ap stolml0 da in ll'u(;r,ão dos seus
cont pr[ln os, como naquelles qu l' qll l'iam a fi1'mes[1 ela
moi justa fi; ner'osa idén lo s 'u temp , [I inc1 pendcncia
o libcl'tloel' r flLt'ins, o DI'. An tOIJiO Fl'{IIJci"ca Ba, 'to' tlcs "li
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á compa coberto de bençãos, honrado e respeitado; e hoje,
que A posteridade vem salvar do e quecimento os victi
mas dos rros politicos d outr'oro, inscreve o seu nome
nos annacs da gratidão nacional, conferindo assim a sua
m morio, oquillo que em vida não logrou da justiça dos
homens: Q honras as distinc ões qu inspiram a sabe
doria, a honra, o talento e o patriotismo.

Antonio Francisco de Paula e 11ollanda Cavalcanti
de Albuquerque. (Visconde de Albuqu8I qu ).

NC1S eu a 21 1 Ag to de 1797. Foram seus paes o
copitão-mór Fran is 'o d Paula CavC11canti de Albuqu r
qn , oO'rlcultor e rico p10p1'ietario, C sua consorte D. Maria
Rita d Albuqu rque NIello; eus n ós paternos o COIO
n 1Ft'OllCi o XaviCl' CDvnlconti ele AlbuqUt'~rquee sua mu-

'lheI' D. Felir pa Coval onU de Albuquerque; e mnternos o
ten nte coronel Antonio 1 Hollanela Cavalconti de Albu
querque e sua mulher D. IVloria MC1noela de Mello.

Hollünda Cava lCDnti Assentou praça no exercito, em 1de
Agosto el 1 07, ao cl Z Dnnos de idade, e começou a ven
cer temr 0, o. 3 ele IOV' mbro cl sse onno s ndo reco
nhecido cadete, foi ['vil' no rcgim nto de artilharia do
Recife, e pas ou a 2.° tenente por patent de 5 de Mar.o
de 1813.

Em 181G obL ndo licen n do goverrio, partiu para oRio
cl Janeiro, d'ahi -o'uiu para Al'l'i 8, na qualidade de aju
dante de o1'd Jl rIo gO\' modol' e apitão o"nerl'll de :Mo
çambiquc, Jo é } l'tll1ci co ele I aula Cavalcanti de Albu
querque.

R ,O'1'e an lo ao Rio ele Jan iro, foi prom vido ao posto
ele mnjor por d l'eLo el 20 el' AbrIl lc 1819, por I1vi o de
12 de Junho do m mo I1nno, foi nomeado lente elo segundo
anno ela e cola real de pilotos, m Ma ÜO, e ao mesmo
t mpo t'Qi lesignado ú servir no batalhão elo principe re~

gente, pertencente áqu lia mesma praça. Em 1824 voHou
Hollanda Cuvalcanti para o DI'azil, e tocando cm Parnam
buco, encontrou a provincia conflflgrada p lo oTito s paru
Lista da Conf c1 ração do E Ilwdor, e unindo-se nt50 as
tropas do morgD 10 lo Cal o,Franci o Pnes Ban eto,dopois
marquez do Recife, «prcstou-s- com toda a honra edesin
teresse m d -fond r os direitos de S1.la :tvleg sLade Impe
rial, da indepenelencia e integridade do imp rio, nuo só na
praça, comO acompanhando n tropa cooperadora para a
Bal'l'a Grande, dando toda a prova lO quanto se II1tcressnva
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no serviço do mesmo augusto s nhor», segundo vtteslou
o proprio Paes Barreto.

Por decreto de 18 de Novembro de 1824, passou Hol
landa Cavalcanti a servir no estado maior do exercito, foi
elevado ao posto de tenente coronel em 20 de Março de 1827,
e neste mesmo posto obte, e a sua reforma, em 9 de Novem
bro de 1832. Em .sua carreira militar, Hollanda Ca, alcanti
não teve océasi.ão de illustrar-se; ella comprehendeu um
periodo de esterilidade para e1le, não só por se achar fóra
do paiz, durante u luta da independencia, como der ais
disso, em diversas com missões que o trasiam afastado do
campo das lutas tanto no proprio paiz, como no estran
geiro. No entI'etanto, possuia elle estudo especiaes da
arma de artilharia, e outros da arte militar, assim como
de humanidades.

Até aqui o militar; agora o homem politico, o parla
mentar, o estadista.

Em 1826 seguiu Hollanda Cavalcanti para o Rio de Ja-.
neiro, tendo sido eleito deputado a ossembléa ITerai legis
lativa, por esta provincia; honra sta que continuou a
merecer até que incluindo o seu nome em umo lista offcre
cida a corôa, foi escolhido senador por e ta mesma pro
vincia, por decreto de 7 de Fevereir'o de 183 .

Desde 1826, diz um seu biographo, elle frequentou a
tribuna, embora lhe faltassem alguns do prinL:ipaes dol s
que se exigem ao orador: não tinha o dom da palavra
fluente; ao contrario, esla muitas v z s lhe acudi.a difficil,
obrigando-o a hesitar e parar em quanto procurava a me
lhor expressão para a icléa: nos seus discursos n m ha
via brill1antismo, nem arte na ordem dos argum nt ,
menos na disposição das partes oratorias; mas HolIanda
Cavalcanti obrigava a attenção pela sua franqueza caract 
ristica, e as vezes rude. Subia a tI'ibuna paea dizer o que
-pensava, e dizia-o com simplicidade, e com certv, altivez
propria de quem fallava sem jamais calcular com o agrado
ou com o desageado de quem quer que fosse. Foi !Ibcr'al
desde 1826 até o ultimo dia de sua vida; mas sempre com a
mais absoluta independencia de id DS e sem jamais r spci
tal' disciplina de partido. O pI'imeiro que no Brazil r que
reu accusação formal de ministros de estado, foi Hollanda
Cavalcanti, propondo na camora a accusação de Lucio Soa
r s Tcixcir'a de GOLl\ 0a, u de Joo.quim de Oliveira Alvor s,
mini tros, o peimeieo da justiço, e o segundo d'êl guerra,

A 3 l' ovembro d' 1830: subiLl Hollandu Cuyo.Jconti
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ao ministerio, occupando a pasta dos negocias da fazenda.
Representando elJe nesse gabinete o principio liberal,
achou-se em desintelligencia com o marquez de Paranaguá
e com algum outro, sobre a direcção politica da marcha
dos negocioso R compo to o ministerio, a 18 de Março
de 1831, m virtude do espirito de nacionalidade justamente
irritado pelos insultos dos portuguezes praticados nas ce
lebr'es noites das garrafada ,na capital do Rio de Janeiro,fi
càra predominando ntão o elemento liberal, imposto pe
las circum tancias em que se achava collocado D. Pedro I,
Hollanda Cavalcanti continuou a occupar a mesma pasta
da fazenda, até 5 de Abril, quando foi demittido o ministe
rio. Dous dias d pois rebenta a revolução} D. Pedro I
abdica, a regencia assume ao poder, e no anno seguinte,
dado o golp de estado de 30 de Julho, á que ardentemente
se oppuzera, é chamado novo ministerio ao poder, Hol
landa Cavalcanti é incumbido das pastas do imperio e da
fazenda, e a 13 de Setembro deixa o poder com os clemais
collegas desse mini terio} chamado pela sua ephemera
duração,- o ministerio dos quarenta dias.

Por esse tempo, a marcha que tomava os negocios po
liticos do Brazil, fizera tI'ansparecer a fdéa da proclamação
da maioridad elo S nl1or' D. Pedro II.

Em sessão d Senado ele 13 de :rvlaio de 1840, Hollanda
Cava\canti, pronuncia um liscuI'so, em que desenvolvendo
as vantag ns da pro 'lama ão da maioridade, concluiu
apresentando o re p tivo projecto. Foi immensa a sen
sação causada por esse dis urso, e dahi por diante feriu-se
a mais renhida luta parlamentar, até que afinal passou o
projecto, e . :M. o Imperador foi declarado maiol' aos quinze
annos de idad ,por el creto de 23 de Julho de 184.().

Em 1852 Hollanda Ca' alcanti apresentou no Senado
um projecto para que a capital do imperio fosse transfe-'
rida para o interior do Brazil, no Rio S. Francisco, funda
mentando-o e d s nvol"endo as immensas vantagens que
resultariam de s melhante resoluç'ão; ma o eu projecto
L:ahiu, e es a idéa d um grande alcance ficou esqu cida, e
alem do illustre Visconde de PorLo Sco'llI'O que sobre esse
assumpto escreveu um primoroso trabalho, bem poucos
propugnador ,s tem encontrado. No entretanto o germem
ficou plantado, e um dia talvez, a id6a do venerando Vis
conde de Albuquerque seja aproveitada.

Extrenuo propugnador do acto da maiorida~e,Holland,a
Cavalcanti foi in umbido da pa ta elo negoclOs damarl-
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nha, no primeiro ministerio organisndo p I jovem mo
narcha, e conse1'\ ou-se no govemo at6 23 de :Março de 1 41,
quando o passou aos seus adversarias chamados ao po
der. Em 1844 sóbe de novo aos eonselhos da corôa, occu
panda outra vez n pasta da marinha a 23 c1 rfaio; eHoJlnnda
Cavalcanti conservou-se no mini teria nté 29 de Abrll de
1847, desempenhando nesse periodo in terinamente o carg
de ministro da guerrn,e depois apü ta da faz nda effecLiva
mente. Em 1 62 emfim, voltou ailldl1 ao po ler, como mi
nistro da fazenda do gabinete ele 30 de lVIaio, 01 gnnisado
pelo marquez de Olinda, cujo x. rcicio foi int I'l'ompido

. pela morte que o ~ riu no anno eD'uinte.
Alem dos· cargos que deix.ámos cnnumerados, tanto

da vidapoliticae parlamentar de Hollanda Cm-ai anLí,como
da vida militar, exerceuo de consell1eiro de staelo traor
dinario, pnra o qual foi nomeado em 14 de etembr' de
1850, pkl.-ssando a ordinario m 20 de AO'o to d 1 :-9. Alem
dessM cargo , Hollanda Cayalcanti occupou utro, no
desempenhodetodosell ,éproverbinlos llZ lo,honesticla
dee independencia,predicados cst quesempreo ui Lingui
ram; e morreu po1;>re, ma 110m'ado, r 'peitado ven
rado. Em 20 de Agosto de 1840, S. 1\11. o 1mp I [Hlor conf'
riu-lhe o titulo de gentil 110m m da imperial cnmarn, e paI'
cartade13deJull1ode1 55, odeyisconcl deAl1 nCJu rCJLl,
com as honras de O'randeza, pos uindo aI m de t ~iLulos

o habito da Ordem de CIIrí to, c a dignitarin. do Cl'llZ 'iro.
Qunndo em 1 62fÕl'a convidado pülomarqu z leOlin la

para fazer par te do mini teria, ach'UYél- nUio o velho c
venerando visconde de Albuquerque soffl'cndo grav c
adiantada affecção do coração; mas nüo h 'ilou m tomaI'
parte no gabinete, acc itou a pn 'la da fazenda, luta e cm

. constante com o traI alho, lc~ pl'csnnelo a marcha progres
siva da mal stia, por amor do lesemp nho do seLl man
dato, tudo affronLando pelo r stl'i ~tos umprlmcntos do
seus deveres, no fim de onze m z s d soffl'imentos de
saceificio pessoal, fali ceLl aos 14 le Abril le 1 63, e no dia
seguinte foi sepultado no cemit rio de S. João Baplista.

As manife taçõe ele s ntimento que foram Lributr ela
a me.moria do yen ranelo \ i conde de Albuqu ['qu I ar oc
casião do seu fallecimento, Iuee pnbli as CIu t'pal'ticula
r s, traduzem a n ,tima e conceito qn na élpiLal elo impc
rio gosa\"a es c illu tre c benemerito n-iclor do c tado.

Trez annos d 'poi ele na morte a marinha J razileil'él
ergueu um monumento ú memoria dos crcadorcs do COl'pO
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de imp riaes marinheiros e ela companhia de aprendi
zes, monumento este levantado por iniciativa de umdos
seus mais iIlusLres chef s, Sr. bar'50 de Io'uotem. , na Hhu
de \ ill o'oignon cuja inouO'uroç5o t \' logal' solemnc
mente, no dia 16 de Dez mi ro de 1876. O monumento, cons
tante de uma b Ila columna de ferro da ord m corinthia,
obl'e um pede tal de gl'anito, assentado em uma base ele

vada de cantaria, odado por um -gradil preparado com
go to e ornam ntado de ancoro ,pilhas de baila e coroDs
d 'Iomo, «é wn tnbuto ele reconhecmwllto elo corpol'açüo ela
armaela» rguido ii memoria do o'en ral 'ulvodorJosé l\Ia
ciel, cr ador do orpo de impel'iaes marinheil'os m 1 36,
e do senador vi 'onele ele Ali uqu rqu , cr ador da pri
111 il'a companhia de aprendiz marinheiros em 1840,
quando ministro da marinha.

Os nomes el sscs dou illu ,tl'es dchc1ão , O'ravados
no C pelhos da ba e de e monumenlo, recordam o ser
viços que preslaram ao paiz' e a briosa corporação la ar
maelaimperial, umpriu os im um level' de honra e oTati
Mio. E' que nun fi 6 tarde para r tribl.lir aos b nemeritos
da patria com o O'alarelão m re ido pelo serviço que pres
taram' a im om <:,ou o eu di 'CUI o o Sr. Barão de Igua
temy, na olemnidade inaugural 1 e tão modesto quão
significativo honro o monumento. I cl'llambuco U:1mbem
homou fi memor'ia elo seu illustre filho o visconde de Albu
querque, d nominando aCamara :Municipal do I ecife a
rua que e e t nd 111 I lo oitJo da matriz d Boa Yi ta,
rua elo 1 i conele ele ALbuquerque,

O r. DI'. Joaquim Nlanoel de :Maccdo, no seLl Anno
bio[jraph1co brCl~iLeil'o, consagrou alguma pagina á me
moria ckste illu tl'e benemerito cidadão, e com o talento
em stria qu lh üo proy I'bia '5, e boçou ainda que em
Jigeil'os traços o seu p ~ rfil, d ixnnd porem tran parecer
todu~ as pl:a~ de suavida,en~úral~do-ap~1' todos. os l~dos,
e assim d IXOU b m pat nL cldaduo o mIl I tcll',O funcclOna
r}o e oparlamcntCll'. Eis poi o lopicos mais GDrClctei'i 
tlCOS do \ i conde d Albuqucrque, traçado pelo Sr. Dr.
l\Iacedo : '
..........................................................

« na franqu za,sua incl· pendencia caracl ri ticas e uu
fiel lidade ao prin 'ipios liberae Cl'am por todos resp ilft
ela. O viscon le d Albuquel'qvc linha na trihuna do . c~

nado desde algnos t1nllOS cXéJllac1oaqucllêl, virtudes dB
11
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fl'üncrueza e da independencia pessoal á. tal ponto e com
dizel'es taes, que em vivo epigrammas, e em icléas que se
afigura, am excentricas, ennunciaya grandes \'erdades to
madas por ironias ou por parndoxos. Em 1846 por exem
plo, alludindo claram nte a falsificação do systema eleito
1"al, ousou declarar que os ministerios podiam governar
sem maioria de votos na camara, chamando artiflciaes as
maiorias parlamentar s.

«Fõra do governo exclamou um dia no senado:- não
ha no Brazil duas cousas que se pareçam mais uma com a
outra do que um liberal com um conservador.

«Em uma discussão financeira, em que se tratava de
acudir a falta ele recursos do Estado, o visconde de Albu
querque disse aos ministro :- dinheiro temos nós de so
bra, o que nos falta-éjuizo. Combatendo a creação deuma
110va repartição ministerial, e a idéa de que os s rviços de
cada uma das antigas seis pastas ministeriaes já. eram de
masiado peso, e tarefa quasi impossivel de bem de empe
nhar-se, o visconde de Albuquerque zombava dosminis
tros, atacando as novas e grand s despezas,que se exigiam
do thesouro, e clamava:- acham excessivo o trabalho? ..
pois eu não penso assim:. stou prompto á. tomar sobre
mim o desempenho de todas as seis pastas ministeriaes.))

«Emoutraoccasiãodizia: «S nhorPr sid ntel opaiz
vai mal, e o seu estado não melhorará, em quanto se não
enforcar algum ministro.» Sempre que tomava a palavrano
Senado lançava algumas d ssas proposições incisivas,
que envolviam em certa exageração e fórma um pouco ori
ginai, fundo de verdade inegavel.

«Foi em toda a sua, ida parlamentar energico defensor
da liberdade da imprensa. Na administração era activo e
economico, zeloso e honradissimo. Cidadão benemerito c
de probidade tão reconhecida que nunca uma simples su 
peita ousou insinuar-se contra elle,o visconde de Albuquer
que morreu pobre, e o governo do Estado honrou eus ser
viços e bella memoria, decretando bem merecidas pensões
para suas filhas. »

Antonio Gomes Pacheco. Nasceu na ilha de Itama
racú, e foi baptisado, na capella do enO'~nho do :Meio da
mesma. freguezia, aos 15 ele Janeiro de 1742, ministrando
o padre João Manoel Carneiro.

Seus p.ais foram o capitão JVlanoel da CosLa Gadelha, c
D. Manoyla Izab d Barro Pacheco. Pelo lacl( puLemo
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era neto do coron I Jorge da Co la Gndelha e D. Mariannn
T ixeirD daSiJyeÍl'ü; epelomaL rnodocapit10-mórAntonio
Gomes Paclleco e D. N1ari Co lho de HcboI edo, todo'
!1atU1'[\e de Pel'l1ambu o.

Deliberando Antonio Gom s Pacheco abraçar D CDrrcira
cclesia tira, seguiu para a YilJa de Igual'Dssú, onde urSOll

a aula de latim do professor publico Diogo velho Cardoso
e concluindo no Recife Olinda o UI' o nece sario a SE:c.
estado, e rc bendo por sentença do Dr. Provisor Antonio
Per 'ira de Ca tI'O a sua habililacüo d ordens datada d 1
de Fe" reiro de 1763, ord nou- > presl yl 1'0.

Foi o padre Antonio Gom Poc.heco, diz o y nerando
comm ndador Antonio Joa ruim de I\Ieilo, um dos cJerigos
Brazileiro ,qu por sua in trucc:<lo, virtudes, honram a

ua jerarchia. Di corria oi)1' os onh cimentos agt'uda
veis, litt ratura am ])fl, deleite dos bons espiritos, com tal
facilidad ,abundan ia go to, qu encantavll.

Como s u irmão o pddre Jos '. Gom s da Costa Gad lha,
Na tambem poeta o padre Antonio Gomes Pach co, porem
das suas proelucções b 111 pOLICO nos resta,

O commendaelor 1\lello na suas - Biographia de
alguns poetas e homens ittastf'es da província de Pem,am
baco -, depois ele um ligeiro tra o biographico do padre
Gomes Pacheco, dá élpenas cinco poesias suas que Cl1 tosa
mente pôde obter, sendo lias um on to, duas d cimas,
duas glo a de luatro v 1'sos c uma de um v rso, cujo
moLes sã o o'uinte:

J('. li, pora 1108,':;0 bplJ1

Eu bem, po 80 quereI' bem,
em mo tt'a7' do peito a CIWmllJ.lfl:;

Fingindo que quero mal,
Obrando COI/lO quellZ ama.

Pergru-da certa SealiOl a~.

Sem presumir mai Cdf/ium"
Se wn be,?jo em seattCt-jt'iJ'(t
Farú quebra[' o ipjU.tlt..



j üO

Este egundo mote:> alheio' e a glo a elo tcrc 'il'o, é cm
forma de dialogo, ntre um padre mestre e seu di ·ipulo.

No entretanto Riem d tas poesias do podr Antoni
Gomes Pacheco possuimos outf'as que até üqui não vi1'om
n luz da publicidade.

Celebrando-se em P rnambu o aos 19 de ./farço de 177}),
dia do anniversaTio nataJi io do governador Jo 'é Cozar d '
Menezes, uma festa litteraria em seu louvor, o padrc Gome
Pacheco foi dos que tomou parte nella, recitando uma üue,
uma glasà e um romancejoco-s rio.

O padre Gomes Pacheco, incumbiu- e de colleccionflr
todas as p as recitados nesse C rtarne po tico, e depois 1\
obtidas dos seüs autores, orgoni ou um b ,110 albulJ1, corn
o titulo de CoUecçêio da obras jeiúl' aos jeLicíssimos aJl/10S
elo IUm. e Extn. SI'. José Ceza,. de NJel1e~e gooC'rnaelv7' e
('(lPlüJO general ele Pernambuco na e' êio academica ele t.?
ele ]IIfctrço de 1775, ojfereclda pOI' Antonio Gome Pacheco,
presbytero secular.

Precede esta collccção mais duas poesias do padre
Gomes Pacheco, como dcclicotorias; silo dous beIJo sone
tos, um ao governador José Cozar de Men zes, e um outro
- (10 leito1'-.

O album que tiycmos cm müas, e que benignamente
nos foi confiado por um amigo, ' m manuscripto; mas eI
nm trabalho tão delicado pl'imoroso, que a primeira Yi 'ta
tomamos por impresso, e assim todas as pessoas que o
yirüm.

E por isso, e pela sua luxuosa en 'ade! nação, pensamos
que fôra este o proprio album offerecido u José Cezal' ele
Menezes, por occasião da festa litteraria que em s u louyol'
róracelebrada; ed' ntreasmaisbellasflor d s e primo
1'OSO ramalhete, notam-se as que forum offl rtadas p lo
pl1cll'ü Antonio Gomes Pacheco.

Antonio Gonçalves da Cruz (Cabugá). IIlusl.ri
5imo pef'J1ümbucano de 1817 na phra e de um e criptor,
natural do Recife, herd iro ele uma casa opul ntissima,
Antonio Gonçalye da Cruz em cons ··qu ncia de uma r'
nhida demanda \"iu-se forçado a d ixar Pernambuco,
Yiajou bastante, e cahindo prisioneiro elos fran eZl~S r \"0
Jllcionados, instruiu-se 'om elles nos principios democra
ticos, c "oltou ti patria tão enthusiasmado por tae i léas,
que (Ii menor jaisca o exaltClcCl, ponclo-o em combu 'tão.

Instruido cOllveJllientemcnte, não só por sua duca~[ío
tomo pelo que "ira e [llwendern cm SUl) "iagelIS, !'ico c
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O'cnero o, ül'<.1enle nlhu iasmado palf"iolo, José Gon
çulYcs da Cruz foi log procurado pelo conspiradores que
pl'omoviam a obro. elo. no~ a cmOll ·.ip.aç50 politica, ini
dou-se nos lub crelo; f z part' das academias do
Cabo e Paraiso, e pOt' fim, o. ua proprio aso. ituada na
l'ua que t m por nome o seu oppcllielo - Cabugó, foi con
"crtida em um oull'O centro de r uniõ e na ua magni
fica quintu do lvlano'uinho alt rnaH1 o tr'abalho dp sua
C8 a elo Re 'if', com pt' fusos, xI I mUdos e delicados
banquete,

Na ua 11- a da idade, chamo la pelos porluguezes
capeUa ele baptisClclos !n(l(:,onicos, o tento.Ya-se o luxo e n
riqueza, na sua sala vium- e primorosos quadros com
o retrato elos Yulto mai ali nLes da r yolucões fran
~ za ingl·za, e na ua bibliotheca encontra'~a-se uma
escolhida 011 <:50 d linos obr' assumptos politicos, es
lJccialmenle sobr o principio d moçl'aticos, e outro
sobr a hisLoria elas suas ini intiyas re ultado '. E te
pemambucano, diz 1'luniz Tavares, tinha Yhjado no. Eu
1'Op8, e po uia on id 1'0.' 1 fortuna; o. ua casa era o
l' L pla ulo lo. brazileit,o mai conspicuo nttrahidos
pcla suo. nffal)ilidnde, Os portuguezes omente por ta
ruzão o d t '. ta\'ulTl '0 ap n10."um como um dos maiores
r "olu õionül'in "

AlonLado 'omo con I iro.dOI' n]yo do de peito e do.
malcdic ncill e qu r nela m tcn~po ubtl'ahir-se êÍ. perse
guiçõ ,Co.bugú resoly u fh:Ol'- , nos Estado Unido,
ycndeu lodos os seus b n ,c obL y pa saport' pal'e Ie\\'
YOJ k. Ne s inlerin ; o goy·rnaclot' informado da conspi
ração, no onselho que reuniu na manhJ. deGdc Jarço Co
bug:i fl)i um dos prim it'o cond mnaelo Ó lJrisuo da qual
sc cncaeregou um seu amigo o mare hol Jo é Rob l'to P 
1'eira da ilva. Mas o immediato 1 ompim ·nto ela r "alto.
ne se me mo dia, nüo d u tempo [l eff ctuar-scn lia pri 50,
e elle corre ú r unir com os patl'iotas, toma parle cm
todos os movimento d s e dia. e do subsequente, e só o '
deixou d pois de effectllada a cDpitul~ç50 da fo.t'taleza do
Brum, lcaanelo para a sua CClsa a glorw ele ter :;zelo um dos
Jandctelore:; da liberdade de sua patl'ia. , .

No dia ,na primeiea r união de:> o'oyerno P,t'o\'! '01'10,
C.abugú recebe a nom açuo de pre H.lellt, do ErarlO Na
cional, mas deliberado o alvitre ele se envwr aos Estado
Unidos um Dg.entc cliplomatico na, qualiclade d? encan 
gnc10 Ic nCO'OCIOS, U escolha l'e ahlLl em Cabug;l por acto
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de 11 de Mal'ço, dando-se-lhe como secretario e interpr L
da embaixada o patriota Domingos tvlalaquius de Agniol'
Pires Ferreira. A missão de Cubngú tinha por obj cto pro
mov r o reconhecimento fOl'mol da nova r publica pelo
governo dos Estados Unidos, sendo ao mesmo tempo n
carregado de engDjar alguns officiaes fl'ancezes alli emi
grados, para servir m no exercito d Pernambu o; cle
comprar armamentos e petrechos de guerra, de que mnito
se necessitava; e que fizesse quanto antes transJ?0l"tar tudo
ao porto do Recif , ou a algum OLltl'O elos provJl1Gias limi
tl'ophes no caso de bloqueio, para o que lhe foi ntregue a
quantia de 60:.0008000.

No dia 24 de Março de 1817 pDrtiu a embaixada do
porto do Recife, acompanhando-a os ,"otos cios pêltriotus
pelo bom xilo da sua missão. Cabugú hegando m Bal
timore, satisfez promptamentc a segunda parte ela uu
jncumbencia, e fazendo r mes a de tudo I ora P rnam
buco, seguiu para"VD hin o'tol1 Ú trotar do primeiro e prin
cipal negocio d11 sua embaixada. i'das o mallogro ela revo
lução, cuja nóticia lhe 'h gou· rapidam nte, « não lhe d LL
tempo para desenyolver o seus granel s tolento dipl-.
maticos, n m e apl'oyeitiJl' da pr cio a coa ljuya 50 ele
Domingos Malaqui') , secr tario c interprete da legação.))

Livre a sua pessoa da persegnição e marLyrio votados
aos jnfelizes patriotas, pela garnntia qll lhe affer cia a
sua ausencia, vingaram!.se porem, canf-Iscnndo-lh todos
os s 'us bens, incluindo o seu nome na li ta do pro
cripta ; mas, accu ado p rante a Alçada « por pr tm n
sua casa para ajuntamentos y nder os S LI b n no.
vesperas da revolução, ler d p nclielo muito elinheiro COIIl
a mesma, terg ntearmada emsuacasananoited 5pa]'[1
6 de Março por esperar ser preso, dizer que 11a muito e
tratava da reyolução e por isso ter excluído do segredo ao
mações curopeos, figurar no motim do dia G ntre os m[li
rebeldes, e por ser embaixador na Amedca ingl za, onde
fem, leito serviços distinctos â l'cbeUici.o)) , e apesar ele se
não obter provas ele todos esl pontos de oe usaç::io,
comtudo foi condemnado ú pena ele morte!

a impossibilidade de pre tDr os seus seryiço ú caD [l

da patria, Cabugú passou- e para Pbiladclphio, onde pre 
tau-se immenso aos poucos de seus patricios qu con
seguiram emigrar para os Estados Unidos, Em 1 26 veio

lle a Pernambuco, foi ao Rio de Janeiro, tornou D c 111
proyincia, e cl'oqui <'guiu para America 111 \'idud da
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nomeação que recebeu do governo imperial, incumbinelo-o
do consulado geral do Brazil no Estados Unidos.

Até aqui chegnrôm as noticias que a respeito de tão
illustre patriota pod mos obter. Outras particularidades, o
papel que de empenhou d -pois da independencia, os seus
serviços de então, onde e quando termlI10U os seus dias,
são pontos desconh.ecidos, sobre os quaes nada obteve as
nossas indagações e pe qui a .

Antonio Joaquim de Mello. Nasceu aos 2 ele Feye
reiro de 1794 no bairro ele S. Antonio do Hecife. Era filho
legitimo de Ignacio Correia Gomes de Mello e D. Anna
Francisca das Chagas Alves Marinho.

Bem c do revelou Antonio Joaquim ele lVIcllo a sua
granele int Iligencia, e o bello talento com que o dolára a
natureza. De seus pais, apenas recebeu a instrucção pri
maria; mas, pelo seu amor e dedi ação ás lettras, con
seguia conquistar tantos conhecimentos, accumular um
tão subido gráo de in trucção, que admiraya como tanto
podera conseguir comsigo mesmo, tal era o seu estudo,
dedicação e for 'a de yontade.

Ainda bem joven, entrou para o cartorio do tabellião
ele notas d sta cidade, Miguel Per s Correia Gomes, na
qualidade de escrevente; mas bem pouco tempo perma
neceu neste empreO'o.

Em 1815, os seus amiO'os, e aquelles que o conheciam
e louvavam a sua dedicação e amor pelos estudos, e que
apreciavam as suas qualidades e honroso proceder obti
"er'am do governador e capitão general desta capitania,
Caetano Pinto ele Miranda Monte-Negro a sua nomeação
p,ara o officio de labellião do judicial e nolas e escrivão do
clyel e crime da cidade do Hecife.

A obtenção deste emprego para Antonio Joaquim de
Mello, é a mais honrosa siO'nificativa prova de seu me
rito, e honrosos pr ccelen teso Tenelo por n01 te apenas as
qualidades e os dotes· do nom ado, o g nera] Caetano Pinto
ultrapêlssára as exigencias da lei, a determinação de q.ue
para taes cargos só fo sem 110m aelos o casados e maIO
res de 25 almos!

E' que o gencrül Caetano Pinto comprehendia que não
é o eslaelo e nem a idade CJll di'to as habilitaçõ e qu
consLituem o reul e yerc1acl iro m rilo, ilS qualidades e os
dotes nec-ssarios aos individuo pan x rcicio ele qual
(lU l' mpren-n.
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"\ iYia, pois, o jovcn AntonioJoDquim de ~J 110 entreguc
aos labores da vida foren e, e nas horas de de canso e rc
pouso entregava-se ao estudo. Em intima com ivencia com
alguns homens notaveis pelas suas lettras e sciencias, lacs
como Manoel Caetano ele Almeida e Albuquerque, Jolio
Nepomuceno·da Silva POl'tella, Antonio Joaquim de Abeeu,
Francisco Ferl'eira Barreto, .José ~lari.annoFalcão PadilhD,
frei Carlos de S. José, depoIs bispo do Maranhão, e outros
mais, qne, como elle, tornaram-se celebres na historia
politic.a e Jitteraria do nosso paiz, a elles apres ntaya as
suas lucubrações, as primidas do seu eng nho.

Mas Antonio Joaquim de Mcllo, nüo era sómentc um
enthusiasta das bellas lettras, um dos seus mais dedicéldos
cultivadores. Naquelle generoso e nobre coração, stava
gra, ado o verbo patriotico da liberdade e independencia
do seu paiz. E foi assim que, mo o e ardente omo eea,
associou-se logo á.quelles benemerito varões, áquellc
j1)ustl'CS patl'iotCl , que conceberam o arrojado plano de
derrubar o imp rio do depotismo e I l'oclumar a patdu
livre!

Rompe a revolução aos 6 de Março de 1817' Antonio
Joaquim de Mello não calcula os perio'Os LI que. expunha,
tudo de preza, e corre a se unir com os I atriota nas bar
ricadas da liJ rdade, e não duyida até em derramar o cu
proprio sangue por amor da patria, dessa patria que tanto
amou, cujas glorias e tradições tanto o orgulhava e en 0
bcrbecia.

Emquanlo outros péltriotas prestayam os seus er
viços ú causa sacrosanta da lib rrladc, eml unhando a
arma do soldado nos campos da ba'talho, elle, no gabinete
dos governador'es provisorios, ef'a o agente infatigavel da
correspondencia e officio , e de todo o cxpedient do
goyerno.

Tev , pois, por·campo de batülha o terr no da intcl
ligencia e por êlrmas a sua pcnna, essa mesma penna lue
ao depois immortalisára os nomes· de tanto illustr se
benemeritos pernambucanos,

Cuhe D republica, ergue-se de noyo o imp rio da rea
leza, sacrifica- e ao eu capricho e tyrannia innumera
Yictimas e Antonio Joaquim ele MeHo escapa felizmente do'
algoze ela sua patria, !VIas no Elnno scguint -, luando de
novo uc eneleu-se o furor do. canibaes prendem-o, 11
Gnr cram-o na cadeia cl 'sla cidade, em a noile de G dr
Abril de 181R P l' hav l' ido UCCll 'Uc10 P ln êll~'ad(\ c 'om
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elle muitos outros patriota, cuja prisões fiz ram debu
lhar em laO'l'ima mai d' 60 familias pernambucünas
vendo-se le amparadas d s us chefes, e elles am açado
dos mai barbaro e atroze supplicios!

Porém bem ~urta foi a detençüo do illu tre pr o,
porque valeu-lhe o primeiro d creto de perdão de 6 de Fe
vereiro de 1818.

Depois dessa epocha demittio- e Antonio Joaquim de
Mello do officio de tabellião e escrivão, e s gllill para o
centro da pr'ovincia á exercer a nobre e ind pendente pro
fissão de advogado, oc UI ando tambem no s rtã o lugar
ele th som iro do allsent s. Na gunda Yiôo'cm ql1' ~ Z
ao s rtão cnsou-s m Gar'Hnhuns com D. 1\'1ctrin I\Iag(la
lena ele Mello) natural de Tacamlú, ma 3 annos depois a
terna companheira a.os ,us dias o d 'ix.ou na viu\' 'z, le
gando-lhe dous filhos. Eis como elle propeio el ser \' a
felicidade do seu consorcio e como lamenta a perda da
esposa, quando nu biographia do illustre p rnambu
cano Alvuro Teix.eira de Macedo lrata da sua felicidade
conjllO'al :

« Eu tamb m fui ditoso! Mos o onj de ternura '\ con
solação, que o ser n céo clispensou-m ,o céo m'o e yoc u,
apena I assados trez annos. Aind 1 agorfl, 11'[ viuvez 111e
lancoli a de 34 invef'l1os, a sua lembrança me 6 tão viva
tão penetrante! ... Tão au 10sa! ... Quuo poucos inslant s
brilha o dia e cu o da no sa vidu ! »

Depois d 4 anno de re idenciu no interio[' da pro
vincia regres ou para e ta capital.' luando a liberda,d jú
a 'somava nos hori ont da patrlD.. Proclamada a lI1<1e
p ndencia do Brazil, foi Antoni Jonquim d' Mell 110
m ado pr'ocurador fiscal la The ouraria Li' Fnzcnda el-'sta
provincin, por decreto imperial <1ü 1 i'" ovemblo de 1 22.

A elle coube a honro a mis fi ele ser ° instnlludol'
ele ta r parti 5.0, e no d 's mpcnho deste carO'o, que lhe
fora confiado pelo gov rno, e conrvou por espaço de 32
al1l1os, quando rec beu o decreto le sua (lpO enla ioda,
cm dala de 11 el 'Marr,o de 1854,

Em 1 23 foi Antorú.o Joaquim i Mello, elcito para o
cargo ele vereador ela Camara Muni 'ipal elo Recife e no
anno seguinte rompendo a revolução que pr<?damou nesta
provincia a Confederação do Equador, ~lle ~Ib, r~1 fi~me c
de convicção, amante da liberdade e das mstltulçoes hvre ,
vôa_ ao campo dos revoltosos, espó.s~ a causa da revo
luçao, e nessa 0I)posição e pugna polItiCas que os pernam-

15 .
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bucanos levantaram intrepidos, ellc jü como píll,ticulm', e
jú officialmente, prestou grandiosos rviços, t i um dos
baluartes e sustentaculos do novo governo.

« O movimento politico ou revolução em 1824, diz um
escriptor, tão generoso e grandioso como o que hou
vera em 1817, era um protesto energico, regido em nome
da soberania nacional contra a permanencia ela monarchia
absoluta, que se elesfarçava em uma forma constitucional
representativa; era o meio proprio da rdvindicaçüo de di
reitos conculcados; era uma verdadeira revolução no ter
reno da verdade, porque os pl'incipiosjustos e exactos
eram por elle proclamado e sustenlados. »

Debellada a revoluç-o, rasgou-se o immenso scenario
das perseguições, e muitas foram as victimas sacrificadas
em holocausto no altar da patria; os abutres da tyrannia
estavam sedentos de sangue, e só o sangue dos illustrcs
patriotas lhes saciava a sêde.

Antonio Joaquim de Mello para escapar aos [mores e
perseguições dos agentes dorei, abandona a sua residencia,
occulta-se, e vive foragido por algum tempo, lutando com
as maiores privações, moles tias, trabalhos e fadigas.

Estava ene no Brejo da Madre de D us, quando lhe
Ghegou a noticia de que se preparava em Portugal uma ex
pedição militar contra o Brazl1; então, tomando mão da
lyra patriotica, vibrou as suas cordas de ouro, e produzia
uma belIa e inspirada cantata nacional - Os Cahétes, 
que depois inseria no seu livro de versos publicado em
1847, e a pagina 100 do segundo volume das uas Biogr t
phias ele alguns poétas e homens illastres elaprovincia de
Pernambuco.

Depois regressou ao centro da pro, ineia, e acolheu-se
a uma casa no lLlgae denominado Bongi, proximo a esta
cidade. Ahi, compareciam accidentalmente outros com
promettidos politicos, e se entretinham muita veze,

. como era natur'al, sobee a recente revolução, e a terrível
conducta do obsecado e atroz pod.er triumphante. Alli,
conta ene proprio, vinham a ball1,a até os despotismos e
crueldades dos primeiros colonisadores sobre os Incolas,
de inculpada selvageria, senhores naturaes do BraziJ. A
pobre familia hospedeir a, nutria honestos principios li
beraes, e os attrahia excitava mesmo as vezes a taes
.discussões e contos. Nesse abrigo e circumstaneias, que
Hão fOi'Ol11 sem susto em diversas accasiões, compoz
AntoJ]i Joaquim rI! IvI011() (l S011 ir1~ llio r [10, q1l0 1 pois rfll'-
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regia e nmpliou; e m 1845 pessoalmente o offereceu em
manuscripto a . M. o Imperador, que se dignou benigna
mente acolheI-o, cuja poesia encontra-se nas mesmas
obra que acima faliam s.

D~beJ]ada a revolução, m virtude do decreto de 7 de
IIar o 1e 1825, cone lendo nmnislio aos revoltosos yoItou

Ant 11io Joaquim cl M llo do s u homisio, ntrou no
go o d s us dir~ ito ben ticios.

Mas novas I ~I s o'uiçõ s o DO'uardé1ynm em 1 28. A
infiu neia e o p1'e ligio que \le tinha sobre o eoq o el i
toral, fizeram-no timido, e entõo os seus inimigos politicos
lançaram mão dos m ias de o ora tal' do seu partido, da
sua di1'eeção, mbo1'a ss m ia fo suma infamia. Faz m
pasquins conira o gO\ erno le D. P clro I, publicam-no,
fixam-no pIas squinas das runs e vão depois denunciar
a Antonio Joaquim de IreHo e Ollt1'OS, como autores de tão
infam pIoccdimcnto.

Antonio J nquim de M 110 é pre o e recolhido á forta
leza do Bl'um em F v reiro de 1829, e ainda em Fevereiro
do a11110 segLLÍnt, requeria ao desembargador ouvidor
geral do crim , que nomea e wn outro escrivão para o
sel~ garbaro proces o, afim de não sqjfT'er outro ((nno de
jJrl ao, em er julgado por jalta de jlll,.,O, o que certo
aconteceria ,i o mesmo e.scrivêio continuas e nos traslados,
pC!rque antes que o' acabasse, iriam para as cârtes os 1JU
nl,~tros deput(ldos, epara a Bahia o desembargador Mon
t~u'o de Barro, " e continual'icun então os seu inimigos a
l'lrcm.-se da sua ojJpre, são,. o que só lhe foi concedido
fIllasi um mez lepoi !
..Trezem z . p 'l'Jnac u presoAntonioJoaquimdeMell0,

VI tltna cl SSDS inqffl>iíol'ias deva sas depa. quins e da cha
I1lflda.rebeUüi.o, [It; qu foi solto por ac~ordão da Relação.

Ainda m 183 , foi de n vo submettldo a p1'OCCSSO, por
h~v~r dito m U111 offi i que dirigia no pr sidente da pro
VIllCII1, em r .sposta a um outro qu rccebcrü, clu , uma
phrn e por 11 usndn, fOra escripta com muita pl'ecipi
taçào e leviandad !! E paI' isso foi denunciado p lo pro
matai' Jo é Tl10mnz Nllbuco de Araujo Junior, 111 8 de
Junho de 1 38, como incurso na mctüc1e dn pena estabe
le~id,?- no mt. 237 ~ 2. 0 P la disposição do nrt. 23 do Çodigo
Crll11ll1al, no grilo I11nximo por- e haver elado 8S Clrcum
stnncias nggl'nvant s dos numeras 4, 7 e 8 do [lrt. 16 do
mesmo CocliO'o !

Por(\111, Antonio Joaquim l- Melloll'iumphouj os seus
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inimigos politicas vil Elm ql1 '!Jl'O.l' m-se os armas mesquC
nhas que haviam fOljado L:ontra clle. E' que a justiça não
conhece aHos ncm baixos, e nem sempl' ~er\'e dejoguete
a vingança' p queninas,

A revoluç10 patl'ioticEl de 7 de Abril i 1 31, cujo
feuclo foi a nbdi 'ayõo le D. Pedro I e a sua partida para a
Europa, extremm'a dous pal'Lidos j um, cnvidava todos os
meios, empl'egava todas a uas C rça pela restauraçõo
do gO\"l~rno do primeiro imperador: o outro, pOl'ém, sus
tentava [l abdicação, e além de luctar com os sellS adver
sarios, luctava tambem com a influencia portuguezEl, que
então ainda tinha algum valor. ,

Antonio Joaquim de rvlello, tendo passadojá duas vezes
pelos cadinhos do mnrtyrio, patriota extremado, liberal de
idcas e firmes cOlwicções, oldado amcstl'ado nas luclas
das libcrdad pall'ios, pertencia ao partido moderado,
isto 6, ao pElrtic10 qu ustcntanl a abclicaç:o, e foi o seu
chefe em Pernambuco.

O partido contrario havia crcndo para centro de suas
deliberações uma sociedade secreta denominada - Co
lll7nna do throno e do altar -, e Antonio Joaquim de Mello
paro centro de acção e nece sar'io orgão de defesa, insti
tuio e presidio a sociedade Painotico-/w7'7iwnisadol'Ct, e
redigia um periodico orgão da sociedade e do partido, ao
qual denominou - Harmonisaclol', o que extraordinaria
mente contribuio, não só para qu se firmasse a O' neros'a
c patriotica idéa do partido, como para o restabelecimento
da ordem publica, quando rebentou n sta cidade a s di 50
mililaI' conhecida na historia por Setembrisada, nos dia'
14, 15 e 16 de Setembro de 1831, (;uja associação não só paz
a disposição do governo as pessoas dos seus membros,
como tambem os seus hav res.

Com a abdicação de D. Pedro I, tambem nasceu a idé[l
da r forma constitucional, e no meio das oscilaç - es do
espirita publico, das diversns opini-cs que e apresen
taram, sUl'giu a idéa da reforma ela constituição no sen
tido federativo.

Entre outras provincias ond mais se havia desen
volvido a id a federativa, a Parahyba do I arte apr s ntava
serias diffi.cllldac1es ao governo, pelo pl'ogresso que havia
feito os cus parlidal'Íos.

Era pois de urgente necessidade enviar a Parahybn,
um homem de eonflança e p.resLigio, lue assumisse as
r cl ~[1 da suL!- administração j e sse 110m m p.los seus
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precedentes, pelas suas opiniões, sen iços e dedicação, foi
Antonio Joaquim de Mello.

Numeado pela Regencia por c.arta imperial de 10 de
Dezembro de 1 32, seguiu para a Parahyba, e aos 16 de
Março do anno seguinte, prestou juramento e assumio as
redeas da administração da provincia. Porém, por bem
pouco tempo se conservou nessa difficil e melindrosa
missão, pois ao 6 de Janeiro do anno seguinte entregou
u sua administl'ação, e seguio para o ·Rio de Janeiro, a
tomar assenlo na camara geral como deputado por Per
nambuco, cuja eleição conseguira achando-se ausente
d'aqui, talo seu prestigio e o m rito que lhe reconheciam
possuir os seus comprovincianos.

Os serviços prestados por Antonio Joaquim de :Mello
na presidencia da Parahyba, á ordem publica e a manu
tençiío das nossas instituições poJiticas, foram inumeros,
foram relevantissimos. .

A en~rada de Antonio Joaquim de Mel10 no parlamento,
como repr sentante de sua provincia natal, foi um novo
11ol'isonte que rasgou-se xpl ndi 10 ós uas conquistas, á
xhibiç50 do s LI tal nto . dos eus dotes parlamentares.

Antonio Joaquim d M 110, diz um seu biographo, fez
nlão prodigio d valor I arlamentar, toman 10 parte muito

u. Liva na cone c,ão do acto aeldicional, sustentando e in
sll1uando as th S· s politicas mais sães e verdadeiras, que,
adoptadas, e lôem hoje na r forma ela nossa Constituição
e que far'iam o bem e a prosperidade de nossas provincias,
se lei in terpretativa e mais tard os actos elo poder central
não cer cassem os germ ns da disccntralisação politica e
administrativa, que essa liberrima lei ncerra; e em tão
arduo e afanoso, quão pntlioti o trabalho, luctou, até com
alguns dos seus proprios col1egas, deputados por esta
pr~~il1cia, que s oppunham á qualquer r forna na Consti
tUlçao.

Quando terminou a sessão Iegi:slatiYêl, o governo instou
para, que lIe v ltass a PorohylJa á exercer o ca~go d
presIdente que lhe 11a\ ia sido confiado; mas lle 10 'tOL~
tambem pela sua d missão a qual a muito cu to lhe fOl
dada jú em 1835 oo'radeceI{do-lhe então o governo da l' 

gcncia em um l~on~oso docum nto, os valiosos erviços
que elle pr stara a causa da sustentação das no 'sas insti-
tuições politicas, da ordem e tranquilidade publico. ,

Nas seguintes I gislaturas, não se a~resentou con_dl
dato a deputaçüo aeral; e apezar los publIcas clecloracu s
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que fizera, e de tanto e recusar a acceitar tão honroso
mandato, alegando modestamen te que, haviam ouíros mais
aptos do que elle para os altos cargos de eleição, no en
tretanto foi ainda por varias \ ezes honrado com o suffragio
popular, e por is o, ante o mai sagrado elo d veres, o
da gratidão) \"io-se I ar muitas v zes obriO'ado a corr s
ponder a honrosa confiança dos eus amigos, acceitando
uma cadeira de deputado no parlamento nacional.

Ahi, sempre que se aventavam qu stões d magno
interesse para o bem estnr do paiz, sempre qu se Dpr 
sentava um projecto de reforma ou de melhoramento t n
dentes ao seu engrandecimento pro peridad , erO'uia- e
o vulto do illustre patriota, e a sua voz fDzia- e uvir, e no
fiLeira dos baluartes dos defensores dos nos os intere ses,
dos sustentaculos da nossa honra e diO'niLlad nacional,
lá se destacava o vulto proeminente de Antonio Joaquim
le Me1l0. .

Não tentamos enumerar os serviços prestados ao paiz,
por esse il1ustre pernambucano no parlamento na(:iolJal;
sirva-lhe apenas de brasão da sua glorins parlam n
tares, a brilhante aUitude que tomou na confecção do a to
addicionnl, e a grande parte que tomou na elaboração do
Codigo Commercial, de cuja commissuo fez part , c do. qual
foi talvez a cabeço. p nSDnte.

Al6m dos cargos de eleiç50 popular que lhe confiaram
os seus conterf'aneos, toes como os de \ e1'eador da Camara
Municipal do Recife, da qual foi presidente, conselheiro ]0
governo e da provJl1cin, juiz de paz e deputado a a sem
bléa Jegi lativa provincial, e geral em quatro I gislaturas,
exerceu tambem cargos ele magisLratlll'a, como os cl juiz
de fóra e de orphrtos pela lei, e o de ouvidor.

Ha um facto na "ida de Antonio Joaquim d M '11 ,que
I ar si s6, basta para mostrnr o. autoridade do seu elevado
caracter, o brio e a dignidade desse illustre pemambu
cano. Para a legislatl:lra provincial de 1844 a 1 45, foi I it'o
deputado; mas o classico costume das falsificaçõ s ele
actas, excluiram-no e deram-lhe o diploma de terceiro
supplente!

Mas o dever ele honra e dignidml do homem que se
preza, fizerom-no devolver b diploma aCamara 1iJLll1i ip(1l,
fazen 10-0 incluso em um officio dotado d· 17 d Abril u;
1844, no qual dizia que, a obl igcu;cio de concorrer, quanto
lhe permitti 'sem a::; i:;{l(lS tenwssimas fórças, para a mo
ralidade e bem da s{la ferra, não l!le pel'mett ia scr tetO ill-
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dulgente com o roubo que . e lhe le::; do lugar de membro
qffectívo, ou elo numero da A. sembléa, por meio da sabia
falsificação da acta c!o collegio c!e IguClrassú, que chegasse
comparecendo, servu' na quaüelade em que ú chCllnavam
ele terceiro 'ítpplente, e dar ~ im por sua parte tdfeito e
vigor a impwúdalalsificação.

Por cinco v zes foi este illustre patriota votado para
senador do Imperio, e por tantas vez s excluido da hon
rosa missão le repr sentar a sua provincia no Senado.

A primeira vez, na eleição de 1837, por fallecimento do
enador José Joaquim de Carvalho, foi Antonio Joaquim de

Mello o primeiro votado (273 'atas). A segunda, em 1838,
p la "aga do mar luez de Inhambupe, foi o terceiro votado
(206 votos). A t rceira, m 1839, por falL cimento do enaclor
José Ignacio Borges, foi lambem o terceiro votado (370
votos). A quarta, em 1845, pOl' morte do senador Manoel
Caetano de Almeida e Albuquerque, foi ainda o terceiro
votado. (509 votos). A quinta, em 1850, por fallecimento dos
senadores Antonio Carlos Ribeiro cl Andrade Machado e
Silva e José Carlos Marink da Silva Ferrão, foi da lista sex
tupla o segundo votado (930 \ atas).

Em 1863, os seus amigos lembrnram-s de o apresentar
candidato a voga que se deu no senado. Envidaram todos
o e forças, pedem, rogam, publicam no Dzario de Pernam
buco de 9 de Outubro um b 110 artigo cl screvendo todos os
s us serviços, tiram-se em avul o, espalham-no para todos
os 1 itores com cartas de recommendação, mas tudo foi
baldado, tudo foi inutil, e desta yez, o patriota illustre enca
necido nas lutas das liberdades patrias, o cfdadilo prestante
'virtuoso, o escriptor fecundo que com a ua penna tanto
'xaltara engr-andecera a sua pro incio, nem ao menos
conseguia entrar na lista triplice ! !

Ainda cm 1 68, quan lo se tratou da eleição le um
'enador ne ta provincia, alguem ins Tio um artigo no
Diaf'tQ de Pernambuco ele 19 de Maio sol o pseudonimo
OjusticeiT'o, lembrando o lt nome, e o apresentando para
ser incluido na lista triplice, dizendo, que era chegada a
Geca ião d ,r onh cimento e gratidão que deviamos ter
'01 pagar uma divida que por cinco yez a provincia tinl~a

qu l'Íelo v r r ali ada, faz n lo ao m, smo tC~lpO a apol g l !i
elos seu m 'ritos do seu tal nlo "lllustl'aç'ao, 'do sen I
ças qL1 !lavia pr 'slado ao paiz nas mais cale l11~to as épocas
10rCtll havia I a sado d "sd os tempos Golol1la s. _

l\Iu turl() foi impl'ofi uo, nada e obt ye, -na uma
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eloquente e modesta replica a esse artigo, firmada por eUe
proprio no Diario de Pernambuco de 25 de Maio do mesmo
anno de 1868.

« Não sou essa illustração, e sabio, que a sua sympa
thia imagina; apenas tenho desejado e procurado ser
patriota desinteressado, independente representante ela
nossa provincia, quando esta hom'a me foi con~ rida; aus
tero e bemfazejo, sempre acatando, mas nllnca rastejando
ante o poder: a prova incontestavel disto são estas cinco
vezes, de que falia o Sr. Justiceiro. Apenas serviços hei
prestado a patria; e persistirei em pr' stal-os sempr que
o possa. Mas é este um dever de todos nós, dçver que se
desnatura e avilta, se põem fito seu ganho de intere ses
pessoaes. O exposto porém não basta, maxime no pre
sente, para attingir a sublimidade da posição, a que allude
o Sr. Justiceiro, e a que só os grandes talentos, e virtude
devem aspirar. »

A estas eloquentes palavras, repassadas de patriotismo
e modestia, não nos é licito accre centar uma só palavra,
ELIas por si só, bastam para realçar o que havia ele grande
naquelle homem, a austeridade do s Ll caract r, e a altivcz
e independencia que sempre ostentara.

E ogoverno tãoprodigo em certas occasiões,tão sol i iLo
em distinguir até a mediocridades, que nada valem por si,
contentou-se em remunerar os serviços de Antonio Joa
quim de MeUo, depois da maioridade, conferin lo-lhe o
diploma de commendador da ordem de Christo,e o offlcia
lato da Rosa, titulo este que não tirou; e t'orum e sa as
unicas distincções que recebeu do governo durante a
sua vida.

Mas Antonio Joaquim delVI llo tinha um grande d fcito;
não sabia insinuar-se, não sabia fazer praça e apreO'onl', e
encarecer os seus serviços, encommendar ou faz r m smo
artigos elogiando-se a si proprio, render culto a gregos c a
troyanos.

E quando outros solicitam nome'ações para os gr:melc
cargos, elle recusava-se de acceitar varias pr siclencjas,
entre ellas a desta provincia, as pastas de mini tro ela ma
rinha e imperio, e outros elevados cargos da representuçüo
nacional.

E pela sua independ ncia de caracter, e pela sua abne
gação e desinteresse, viveu esquecido, pobre retirado á
sua modesta hal?itação, mas trabalhéll1do, tiranio do pó elo
e qllecimento salvando do inc1iffercnti mo nnifluilnmcnto
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as no sas glorjDs c lrnc1icç'õ brilbélntes, os vultos pr08
minentcs elos herões ele' 'tn .1 "o'cnc1nl'ia LCf'I'il, d ~ cujas glo
rias foi elIe o mai entllUsiast<'1 e cl clicado zehdor.

O scu nome ainda resplende nos annaes de c1uas dvs
mai utili sú11as institl1ic'ões que possue esla pro\ inciH.
Sim; não e qucçamos nenhum dos acto de tEio illustt'c
qL{ão pr .stimoso cidadão, cu.ia memoria sta terra que lhe
dera o berço guarda re"crente.

A cl'eação da BibIioth ca Publica do Tllesonr'o Pro
vincial, dcve-se ao illllstrc patl'iotn Antonio Joaquim ele
:M 'lia, quando d )putado pro"incial.

Além de outra' propostns todns dc mngno intcre sc [10

cngeandecimento d· sta pro"incin, pr'opoz q ue se mil nda s'
tirar cópia na Torre do Tombo e em outl'OS nrchi\~os pu
blicas de Portugal, dos do umentos relê:-tLivos a hi loria c
g oO'raphia de Pernambuco. "'\ cio uma cliscripçüo II stn
I ro"incia, que pára na ecr' tflria cla Pre ic1encía qU<:1si
inutilisac1a p 'lo cupim, e um outro lrabnlho que, nem n
menos inl1tili ado xisto.

Em 1859, . l\l. o Imperador I mbl'ou-sc de Antonio Joa
quim de lVCelJo como I e '\ COlllp t nte, para colligir na
1'11 souearia de Faz nc1u o clocum 'ntos fHltigOS e mil i im
portante que exi Liss 'm sobe a historia de I l'llmnlJuco.
A presidencia cm offieio de 20 de Jo"embro d "sse me, mo
unno, lhe lUan 10u communicnr tcll inc1i ação; ma nada
sabemoc:: oJ l'C re 'ultado de Ln in umbcncin.

Até aqui t 'mo raI idflm nL -, e boçado o vulto elo Pê:l
Lriota illustr , do cidauuo pn: Lim so c cheio ele dceli 'nçuo
c1 sinter sse abnegação, lo homem publico cm fim. Pas
semos agora no litterato, no cullor elas ll1U (iS, no biogrê:l
pilo, no zelndor da no as o'lol'ia, c trnc1icçõcs.

A mu as mbalm'nt1l o berro d commenllaelor A nlo
nio Joaquim ele Mello, e impf'ir11il'illll em Sl18 fronl um
b ijo ele inspiração. Bem jo"ell élÍnd<l, jô didill1êwa uma
Iyra, cujas modulaçãe po Lica , ap['cs 'nlnVR a um pe
queno circulo de amigos, Lodos como elle, dedicados cul
tore das bella letL['ns.

Ainda que os s us empregos, e o descmp 11110 das di
ver as commis àcs d I que fóra incumbido absorve sem a

ua attcncão, comtudo, nun n eleixou pai: falta ~le 'ui helo
mml.1rcbe' [' as bellEls flul'inha qu' lIaYJa cultivado, c de

V?Z emquando) <1 J risél fogu ,ira do d scanso, ellas ele pre11
dlDI11 (las SUFlS petéllél o mais agrnc1ayc] p rfume.

R Jtil'ando- fi viela pl'iyac1a C011 'ntracln) quanc1oj'j
lG
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a ... ua fTon\ ühcjaya <. o pC80 da corôa elu yelhice, abatido
por' molestias e injustiças, lle então el dicou-se xclusiva
mente a cultura das leLtras, cujas producções honram e en
riquecem a nossa li ttera tura.

Em 1847, colleccionou algumas das suas poesias e
deu-as ao prelo nesta provincia.

Fernando Wolfna sua obra o Bra::;il litteral'io, men
ciona o seu nom , e tratalldo do s u idyllio Itaé, diz que
elle muito interes a pela cOr local. Além ele \ arias produc
ções poeticas que publicou nos jornaes desta provincia,
H'alguns folhetos e nas suas BiogrClphias, deixou muitas
outl'[lS ineditas, tOl1as interessantes pelo assumpto e p la
fúrma. .

De todos os trabalho publicados p '10 commendudoI'
!\'Iello, notam-se os tres v'olum s das Biogl'aphiascle alguns
poetas e homens illastres dap"ovincia de Pernwn.buco, aqui
impecssa cm 1 56-1858-1859.

Nessa galeda figmaram os vultos de João Nepomuceno
da Silva Portella, padr~. l\'lano I de Souzu Magalhü ,
padre José Gomes da Costa Gadelha, Felippe Bandeira de
Melto, Pedro de Albuquerque, 1"lanoel Ca tano de Almeida
e Albuquerque, padre Felippe Benicio Barbosa, vigario
Francisco Ferreira Barreto, Luiz Barbalho Bezerra, padre
Antonio Gomes Pacheco,Luiz Francisco de Carvalho Couto,
Jeronymo de Albuquerque, Alvaro T ix ira d Mac do c
João Antonio Salt r de Mendonça.

Esta obra,se prima pelo seu estylopomposo e legant,
pela erudição e variados conhecimentos que ostenta o Ll

autor e pela noticia que dú de tantos vultos proemin nte',
(xmdemnados ao esquecimento, e os seus nomes ignora
dos, e as suas acções composições sem serem 0
nhecidas e apreciadas, prima tambem pela rica e variada
cópia de docum ntos hi toricos que vem appen o , todos
ineditos, todos de geande valor c inter s e historico.

E essa obra que tanta luz tem trazido iÍ nossa histoda,
que tanto illustra a nossa nascente litteratura,'que conqui 
t;ira um nome immorredouro ao ::seu autor, e que tão sau
dada e encomiada t m sido por escriptores nào só nacio
naes como cstrangeiros,acaba de ser amesquinhada, não a
obra, porque felizmente n50 a podia ser, mas sim a m mo
ria los biographados,por um escIiptor do Rio de J.an iro,o
con 0'0 Fernancl . Pinheiro!

]':is n <lIH' ('111' c1i:t. no S('l1 RC.'~flmndr' Hi::;tol'ia LrJlf'I'((l'ia.
n1. .2. p. I7:L
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« Biographias de alguns poetas e honwns illustres da
provinciadePernambuco, tal éo titulo que pDra 11 sllaobra
escolheu o Sr. Antonio Joaquim de Mello, imprimindo-Il
na cicloclc do Recife (em 3 voI. ele 8.° grs.) ntre os annos ele
1858-18GO.»

« Acreditomos que (I affeições l1articnlares mais do que
aos grandes interesses clnlli tOI'ia ott ndeu o Sr. Mello nas
suas biographiu u Cfu nos estamos referindo. A excep
ção de tres a Cfuatro \ uUos todos o outl'OS suo inteiramente
desconhecidos fúra da pI ovincia, e s 'us feitos de tal sorte
secundarios CfLI [oram precisos assiduas pesquizas e inda
o'oções (a que aUns se cnteegou o autor) para explicar-lhe a
I'Dz50 du exisLencin.»

«Como Duxilior historico n50 é elestituida de valor o
trabalho do bioO'rapho p :'ll'nambueano,que se recommenda
pela abundancia de documentos, tão raros como authenti
co. O es~ylo'6 fluente o de gl'ande correcção.1I

A essa opinião pal'cial o injusta do conego Fernondes
Pinheiro r latinl aos biographndos, muilo tinham os que
app'or; ba ta-nos, pOI' m, pru'a SaIHH' a rel)utaçlio do illus
tI' pernnmbucano, o que sobro esso mesma obra, disse
ram nlgun e I'iptorcs, todos notnyois, assim pela sua il
lLl tl'oção, omo I ela sua autoridade c imparoialidade.

Innoc ncio Fran.cisco da Silva, no supplemontó LIo seu
Diccional'io Bibliog/:'CljJhico, diz, quo, « é uma collecç50
dobr'udüm nte int r'os 'unt , na qual se incluem subsidias
<lo maior pl'o"cito par< os qu de futul'o tiverem de OCCll
pOlo-se da llistol'ía politica e littol'aria do Bl'nzil, com l'e~ '
l'en 'ia em parti Ulcll' Ú província d'" P l'I1nmbu 'o. ))

Fernand 'Volf, no seu Le Br:c 'il Litteraire, diz, quc,
« o commenda<.1or Antonio Joaquim de Mello muito m 
l'ec u dos us compatl'iota ,publicnndo as suas .l!io{J/'a
pluas ele alguns poetas e homen' lllastres ela provmclCl çle
Pernambuco, e que infelizmente esta 01 1'0 lhe c.hegou mUito
tarde para que pod' se se utilisar deJla em seu livro. »
. O Dr'., Antonio Rang- I d Torres Bandeira, em um ar

tIgo publtcado na A.urora Pernambucano, n, 9 de 1859,
disse o seguinte: ,

« O 'r. Mello veio rorrespond r n uma necessIdade
t~lnto mais eminente o clamorosn, qunndo 6 rt.o que nada
tmlJD.mos anles qu podesse sati foz r sse cleszcleratu7I7. ))
.........................................................

« Quando se 11 uver de fullêll", c1üqui por c.linnLc, nos
ong nhos brllzil il'o' cru mais se lIolJiliLarunl pelu 'L1U d '-
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t.licoç10 ao cllHo das musas, ha lle n dizer que o lligno
outOl' dns Bio{/IYljJlú((s de {({{flfl/.' jJoetas e homens itülSlf'eS
da pf'ovit~cia de PemClmbuco, f~z C[uElnto lh er'u possiv 1
para salv31' do r qu cimr.nto as memot'ias demuitos delI s,
a respeito dos Cjllêles a posteridade encontrorú a11i muitos
elementos para seu juizo regulür e de apaixonü lo. ))

Poderíamos ir muito mai além na exhibiçi.io d opi
niões de outros e criplol'es, sobre fl obra 'm questõo; mos
])ara destruir 11 parcialiadtle e inju ·tiça do conego F 1'

nandes Pinheiro, bastam dpenas as que \'imos d ' apre
sentar.

O commendador Mello, publicando essa obra, niio
parou, nem jUlgOLl que tive s pao'o a divida de hom'a que
havia imposto a si 111 smo.

Nesse afanoso c difficil trabalho, já despendendo quun
Lias sup l'i r tis suas posses, com a cúpia de documentos
e outras informações, já ernpl'egando-se exclusivam nt
n isso, quando a sua avançada idade reclomn"u repouso
c descanso, Gompoz DindD üs biogl'üphias de GervD io Pir s
Fer'l'eira, José da Nüti"idade SoJclanha, JoLio elo Rego
Banas, José Correia Piconço (BarBo de Goyanno), J nquim
JCl~onymo Serpa, brigadeil'o Joaquim Ignacio de Limo,
Agostinho Borbulho BezelT3. e Luiz Alves Pinto.

Todüs estas biogt'aphias, assim como as demai. , são
importantes e vrtliosos subsidios, ii l1istorin politica e lil
tCl'aria desta provincia e compl'cl1endem todos, se não 11
maior- pürte dos trabalhos, qUÚl: publicados, quér inedilos
dos biogrüpllaclos, collegidos com immcnso trflbolho, es
mero c cuidüdo.

A custo de muito esforço, difficuldades e a tá mesmo ele
desgostos, conseguiu o commenc1ador M ]]0 yender os
seus trabalhos a provincia, mas por quantia tol, qu certa
mente não o remunerou do yalioso e Í11élpreciavel serviço
que presLúra ao seu paiz, com .ssa grandi sa empreza
que emprehenderü, e que, graças ao seu omor, dedicação
e patriotismo, poude conseguir levo l-a ao termo.

Fazendo entrega do seu trabalho a provincia, a presi
dencia o remetteu a uma commissão composta 'do Mon
senhor Fn1J1cisco Muniz Tavares e Drs. Joaquim Pires
Machado Portella e José Som'es de Azeycdo para dar o
seu juizo sobre o mesmo, cujo par ceI' ella apl~es ntou m
data de 29 de Outubro de 1868, concebido nestes termos:

« A commissão nomeada pelapresidencio da provincju,
em 23. d ' JunllO elo conenle onno, paru nos termos do art.
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1.0 da lei provincial n. 31 d 22 de ?\ifaio do mesmo anno,
dar o seu parecer ácerca do mere imento das Biographias
ele alglln pernambacanos illflstrcs, escriptDs pelo commen
dador Antonio Joaquim de Mello, leu com a mais acurada
Dttenção élS d G rvosio Pires Ferreira, Dr. José da Na ti
yidade ::J1uanhfl, Brio'aeleiro Joaquim Ignacio de Lima,
Capitão-múr Joiín elo R('O'o Banos, Agostinho, Barão de
Goyannn, Jo é COIT ia Pican,o, Joaquim Jeron) mo Serpa e
Luiz Aly s Pinto, uj s authoornphos lhe foi confiado;
Iltende qLl o troball1o commettiuo a sua apreciação é de

um granel' valor hi torico, não só pela diligencia com que
o escriptor ay 'rigua os fo tos e pelo espirito de justiça
com que o ' julga, mas p la somma de peças curiosas e
importantes qu adcluz a cada biographia, colhidos esses
docum nto á for a de paciencia, de perse\ erança e de
muito di pendio pe uniari ; e . por i so fi commissão de
p[\J'ccer que e til o biogl'apho no coso d lhe fazer effec
lh,'a á di P si,iIo da primeira parte elo citado art.1.° da
leI n. 831. ))

Além de tcs trn,bolh s, compoz tombem o biographia
ele Frei Joaquim c1 AmOl' Divino Conecl1, addi 'ionando
u:lla O'I'ond opia LI. do 11m nto I' lati\" a sua \ ida, que
ao yalio i ,im para o no a hi tOl'Ía politica, e todas

o sua I L'ocluc:õ 's, a im mo no 111 mos circum-
tancia a d Yio'ario 1"1'(1n i o Fcl'l' ira Bar'reto, cujos

tl'8balhos nela Y n lid Ú pI'o\'incia, fornm mandados
pu1Jli <.lI' I la pr siden ia, em Yirtllcie da autodsação de
uma lei pl'ovinciL I. Esta obras tem pOL' titulo:

, Obl'as ,'eligio, {(' e pt'oJanas elo {~lgal'io Fl'allci 'co Fe/'
telNt Barl'eto. R ci~' 1 7G-1 77, 2 yoI. in. 4.°

. ,Obraspolitica' e litt('l'(lI·i{{.~ de Fl'ei Joaquim elo Amor
D~OIno wzec lo Re ife, 1 76-1 77 2,"01. in. 4.°

Resta pois ainda a publicoç5.o elas outro obro, qu
se acham archi\ aelos no Thesouro Pr-o\"in ia!. A sua pu
blic<l\,üo 6 de urgC'nt n c ssidad, d magno iut 'r8S c
pa,ra ~ hi toria e litt-1ratul'a, que é por a sim ~~zer n pro
pl'lD historia el s notavei acontecimentos pOhtlC s de ln
peO\ inci::j d - 1817, 1821 e 1 24, acont cim n to qu con ti
tuem glol'i sas poginas da histoeia de la pro\'incia.
, Como poeta, o omm ndador Mello deixou o seu nom
ILnmortalisado em varias campo ições que correm im
pressas no jornas desta provincia, nas suas obras, c no
dous folhetos que tem por titulo: .

Versos ele Antonio Joaqllim de iYlello. PeJ'l1ümb1.lco,
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1847, ln. 8.° Consta da dedicntoria, de 1 idy11io,3 CFlI1tatns,
3 od ,5 sonetos e 15 anacreonticas.

O Postilhão Olindense. Idyllio offer cido no s nador
Honorio Hermeto Carneiro Leão. Pernambuco, 1848.

Além de todos estes tI abalho , existem muitos outro
em poder da familia do illustre patriota e distin to litte
rato, notando-se entre elles a biographia de :Manoel de
Carvalho Paes de Andrade, outras div rsa c impor
tantes producções em prosa e yer O,

Em quanto ao merito das produ çõ s litterarias do
commendador Antonio Joaquim d Mello, do s u juizo
critico, nada podemos dizer, porque nos conf SS/llnos in
competentes para isso; venha porem em nos. o auxilio
o que a esse respeito disse o illustrado DI'. J. J. Tayures
Belfort, no seu discurso biograplJico, lido 111 ses Jo
magna e annh ersaria do InstItuto Arch ologico e G 0
graphico Pernambucallo, [lOS 27 de Jnneiro d 1 75:

« Como vêdes, Srs., na prosa o commendador Me110
escreveu de prefereneia n)um dos mais di(ficcis o'eneros
de litterntura - á bio{j7'aphia e o mesmo fez no v I' o, poi
a ode er'l a forma. po tica de sua particular pI dil ·çíio.

« Quem lê as biographias dos pernambucFlno illu. tI'CS,
escriptas pelo não menos illustre pern<;1mbuctlno o c m
m ncLador 1V1e110, s extasia perante a belleza ele tal 1,1'11
balho, admira o tal nto e gosto na 111\ estignr:i10 cle 1,,10
difficeis e esparsos materiaes pal'a [\ !listol'ia patIia,llp
plaude a critica sincera e con cicncio a. dos Ilomcns e dr'
suas producções.

« O commenda.dor M 'lia- n::\o e limitou na. bioO'I'[l
phias, que escreveu, a tra 01' com n'linuél n ia c sCl'llpulo
a. vida particular e publiea dos individuos) nprc 'iOLl [I

!listoda desses tempos, os acontecimentos m que o
biographados tomaram parte, juntanel .i ueli iosos Gonsi
dernções a taes factos e pro, 1111 do-os com os mais cu
riosos documentos, laboriosmnente obtidos clc no sos
empoeirados e de pre ndos archi\'os.

« As biogrnphias escrjptas pelo :omm nc1ador 'Mello
llilo silo som nte a exposiçiío de factos cxt mos elos
vidas, que biogrêlpha-ra, são tllmbem a xposi~:i'i dos
factos intellectuaes c moraes ela "ida dos 1 iO~l'apl}[ldos)

e mais ainda elos poginFls ela hislo.rio, L to 6, tlCSC.l'jpçúe'
conscieneiosas, -xactas e "cl'clacleiras das cpo has cm
qne os ])iograp!lados viveram,

« A im um con11e imento p rf ito dn \ ida elo.' \10-
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mcns illustr s, lue biográphm'a; uma luminosa apre
ciação da epochas em qu elles viveram e das influen
cias, ciJ'cum tancias, concli ões e rela õ s no meio das
qua s fallaram e obraram; um O'rande amor da verdade
e escrupulo na sua investigação e prova; uma corajosa
imparcialidade nos conc itos e juizos, taes são os carac
teristicos do merito intrin e o de taes trabalhos, que pela
forma tambem se r commendam, pois o e tylo é proprio,
correcto, clar'o, I gante, nergico, levado, harmonioso,
com côres propria::;,e movim ntos adaptados ao assumpto.

( A linguagem é, S nhores, o Íl1te!'prete da almn, diz
um dislincl,o 's'['iptol'; c -m lima certa Dssociação dos
sentimentos das idéa::; com as palavras, qu - não são se
Jlão os signacs d s m smos sentimentos e idéas que se
deve acliar com v rduele o principio ele todas propriedüdes
do estylo.

«Conhecedor perfeito da nossa lingua e daqueUa de
onde lia dcriv l e da ~ que lhe são irmães; litterato de gosto
npurudo e fino at6 ao ülticismo; o commendaclor A. J. ele
:lvlello deixa omo prosador, no genero de liLteratura cm
CJue mais u\antajou, monumentos dia'nos de fto'urarem
ao lado dos trabalhos ele igual natureza, feitos emtodos os
paizes e em todas as cpochas e que mais successo obti
veram.

«E esse brilllantes predkado , que ornavam o ilJu 
kc commenda 101' M~llo, como prosador, e revelaram
lambem exl1ubernntement nas SLlas producções poeLica ,
"sp ialm nte no gencro I rico a qu mais particularmente
se cl dicám.

« Como aheis, S nh res, na ode o poeta xhala, ex
pand-, patenteia os sentimentos os mais intimo c profun
dos de sua alma; münifesta cm explosões do mais ardente
cnthusiasmo as emoçõ s as mais sinceramente apaixona
das da admiração, da aleoTia e da dor; pinta aquillo que ele
repento enflamm·t t1 sua imaginação - os assumptos da
ode süo, pois, 1e ordem a mais elevada, da natureza a mais
sublime; a inspiração-devo ser então c.ompleta, real, viva,
mas instantanea, de subida duração e é incontestavelm nt
j forma ele po sia. m que mais e com razão se exige o es
piI'Ílo po 'Lieo.

«( O comm n lad r lVI 110 escreveu muitas ocl s, quer r 
]jO'iosas (hymnos), CJLF'I' heroica , qu r didadicas e neste
r: ,ne1'O espe iaimente odes phiJosophi as, quer finalmente
nc1r~ I olitica'~ - primou pela variedade elos assumptos; e
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em todas essas producções a corre çüo da fôrma; a regu
laridade da expressão, a pureza do estylo, a originalidade
da expressão, a melodia do rhythmo, a harmonia e sonori
dade dos versos, o colorido das figuras, a pompa da ima
gens, a precisão dos palavras, rivalis8m com o nthusiasmo
poetico a verdadeira inspit'ação, a sublimidade dos concei
tos, o arrojo das concepções, a. graca.e magestade dos as
sumptos e finalmente a sabedor'la das ldéas,

«A ode, Senhores, de}?enc\e do julgamento do ouvido, o
mais soberbo de todos, diziam o antigos - Judicium au
rium superbissimum j- e de cel'to a harmonia nas odes do
commendadot' Mello é completamente perfeita, está ujeita
a todas as suas severas leis.

«Apenas é de sentir que nas odes politicas, ond silo
cantados grandes heróes, ou grandes feitos, ou grande
acontecimentos, cedendo aos impulsos da amizade, alo'u
mas e mras vezes barateasse seus cantos a qu 'm não m 
l'ecia pOI' si e por seus factos ser tratado em tal gen ro de
poesia.

«E tambem é de sentil' que pela grande e atlll'ad.a lei
tura dos antigos, especialm nte ele Horacio e Pindaro, o
commcndador Mello se esqu ce se de vez em quando de
que era um poeta christfio, para á imitação do eus mo
delos emestr'cs tanto faz 'r cara pela fabula a mythologia.

«Na tribuna parlamental', que abOl'dava com arrojada
intrepidez e na qual fallava empre com o acc"nto da v r
dade e a consciencia do direito; na grande tribuna univ l'
sal, a imprensa o comm 'ndador 1\ifello foi um typo com
pleto de orador e de escriptor - convicc:.ão robusta nas
opiniões, sanidade nas idéas, con isfio na sua expo ição,
enthusiasmo refie ,tido na sua mani~ sta ;ão, corr 'cção no
cstylo, pl'ecisio e justiça nos enunciados, facilidade de
dicr.ão c de elocução, elevação n pen 'amento, cien ia do
que tl'atava, vigor na expressão, dialecUca subtil c logi '[l

cel'l'ada, tudo, emfim, era bom e proprio do m io e moelo
por ({LP fallaya ou escrevia.» .

U commendadol' Antonio Joaquim de 1\le110 succumbiu
nos8 de Dezembro de 1873, as oi.to horas da monh5, vic
tima de um otaque de I aralysia, de que um anno ant s fMa
ac ommettido, e foi sepultado no dia seguinte no ·Cemiterio
Publico do Recife,

~al f?i a vida do patriota i1lustre, elo liLLel'nto i,nsignc,
lo icladu() pr-e tilntc" () coml1l0.ncludof' Antonio' Joaquim t1

J ff'lIn.
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Antonio Jorge Guerra. acerc10te I'espeitavel, pa-
trioLa iL1ustr ledicuc1o, oradol' eloquente; e inspil'ucJO, ()
Padre Antonio Jorge Guerra é um elos muitos pernambu
cano 1J nL:m 'rilo 0])1' ujn Yid, b -m pouco s pod rá
]iz r I la escoc z d dados á 'cu r pito,

Ma o CUl'Lo p dodo em que c a ignalou, a Guerra,
do Nfascates, constitue o explenc1iela corôa elas suas gl 
rias, inscreveu pelo patrioti mo e valor quc osten tou nessa
crisc'tremenda porque passou a t 'l'ra qLle lhe dera o bcr('o,
o seu nome, o nome ele h I'oe, no annaes d ssa luta,

Dado o gt'iLo da revolto. m 1710, preso e cl posto o
govcrnador, el ito I ar'a o ubsLit.uir o lJi po di cesan D.
Monoel Alvares da Co ta, Antonio Jorge Guerra dbanelona
o Recife, I art para Olinda, une-s ao partido ela n bresa
e promov efficazm nto o cerco llle se lan > ou a reb lIada
villa elo R ci~', lU pl' tendia abaleI' os f61'os elu alti\"a ci
dnel dc linda, lromov nelo l. ua elevnção ú capital.

T rminudu a tarda do ceI' o el H.ccif, o Paell'e Gu 'I'['a

oJer cc- e ao bi po-gov l'l1êlrlOl' I al'a gratuitamenle sC['Yil'
o Jugar d 'ap Ilã elo pl'esiLlío ou csLanciu dtl Boa Vistu,
cujo orfel' cimento 'endo ace ito,. lIe purte a descmp nhm'
o mandato do seLl patriotic offel'ecimeulo, pl'e lunda zc
lo a ededicadamente aos for-ieLos e l11oribLll1elos o mniol'os
cuidado, todos os occorros necessarios, qLlér' corporaes,
quêr eSI ir'itua s,

O I ispo edifiGoLl de lant' \'if'tLld ,diz o autol' d ]VIar
turc.' Pernambacano " en tl'egou uo zelo el I adI' Guel'l'u,
11 imagem de ant muro, -leito pI' te tOl'das al'mas p '['
l1'lmbucana , a qual sendo tran ("J'Ídu ele ua. igreja foi
collocadu '01 uma cap Lia de palmas, pl'ovi l'iam 'l1Le 1'
guida no arraial ela Boa VisLa.

Chegada a noticia da vi toria da batalha II ibil'6,
ganha pelos contrarios, palhou-se pela fi! il'as do x 1'

eito ela. causa do p 'l'l1ambucanos, o desalento, t-l'I'or
gemI s iu manife 'tando no animo d 1 Lodos, Então o
Padr'e Anlonio JQl'gL: Guerra cI'gÍJ a sua \'oz eloquent e
cheia ele inspiracilo, fuz-se o LIVi!' em todas as pal't ,voa u
todos os acampament , inflamll1u, eleGtl'i8a todos s
unimo ,offcrece-se para a sua frente ufl'rontur todos os p
rigos, e no momento elo maior ntl1usia mo g raelo p la
eloquen ia de sua pala vr[l, mil gu rreiros con' m ao Afo
:ruelas sob o comrno.l1l1 Llc J 5.0 d Barros I go, c voam
uo encontro do udaz inimigo.

17
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Com essa falange de bravos, marchou tamben~aquelle
que a havia levantado, no caracter d seu capellao. Che
gados em Afogados, partem de no\ o ao encontro do ini
migo que se achava intrincheirado no engenho G3rapú em
Ipojuca, e aos 8 ele Setembro ele 1711, rompe o fogo das
fileiras em assalto as trincheiras inimigas. O cambate foi
geral e a victoria disputada pelos dous xercitos em tre
menda luta por todo o dia, até que no seguinte os inimigos
abandonaram o seLl posto, e fugiram em debandada, dei
xando no campo todo o seu material de gu rra.

No cambate ele Ipoj uca, o Padre Antonio Jorge Guerra,
elevou-se, ennobreceu-se, e obrou taes prodígios de valor,
escudado no poder e eloquencia de sua palavra, e tanto
exaltou, a ponto que o Sllccesso correspondeu plenamente
as e ;peranças, na phrase elo Plutarcho elos Martyres de
1710, o Padre Dias :Martins.

Conquistados os louros da ,ictoria de Ipoj uca, voltou
o Padre Jorge Guerra para a sua occupação da capellania
da Boa Vista, e na pratica constante dos d ,veres d sse
cargo perserverou até a paz, ou vinda do novo governaLlof'
Felix José Machado, quando, para elle, assim como para
os seus elemais companheiros, abriu-se uma nova phase,
uma nova vida, a perseguição, o martyrio e a mort".

Aberta a devassa por ordem do governador pelo
ouvidor João Marques Bacall1ó.o, o Padre Antonio Jorge
Guerra foi um dos primeiros obre quem lançaram logo
as suas vistas os perfidos mascates. Assim, eIJe refugia-se
nas mattas de TraClH'lhem, em cuj as immediações ti nha
sua casa e ricas plantações.

Ahi, promoveu em vista das correritls, p rseguiç-e
e assassinatos que constantemente eram praticados, uma
liga para resistir a oppressão dos agentes elo g.overna lar,
que se havia constituído parcial dos Mascates, até que EI
Rei melhor informado dos acontecimentos que deram lagar
a revolta, l?andasse pôr termo a semelhante persegui ão
e selvagerIa dos seus agentes.

Feito o ajuntamento do povo nas mattas, cuja reunião
é conhecida na historia pelo nome ele - Liga de Traca
nhf!m, o Padre Jorge Guerra entregou o seu cOmmando a
Leao l' alcão d'Eça; e não só pelo nome e fama do seu
pr.o.motor, como tambem pelo d'aquelle que no caractel
n}llItar era o el). chefe, m breve se viu em numero upc
nOl' I, 400 hUl1wlls toc} s aguel'ri los e vaI nlns, lM-
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nando-se tão a u tactora ao governador e seus parciaes,
que pos ram em movim nto todos os meios lossiv is
para de tt'uil' a Liga ele TrClCtlnhem.

Mas es centro de apoio, sa garanLia ás vidas da
pmseguida nobre a, ou partidario da causa dos p-rnam
bu anos, m br \'e d sapal' ceu, p la infamia e sedução
dos 1vIas at s. O go\' rnaclor, cm Junho ele 1712, f'3Z partir
11ma expediçiío sobre [l Llga de Tracllnhem., e de preve
nidos sem duvida, foram vencidos. Dous irmãos do Padre
Guerra foram preso, Ile não sendo ncontrado, con
tentaram-se os venc dor ,se 1 ntes como se achavam,
em arrasar a sua casa, e de truir todas as suas lavourns.

Então, se viu o PadI e Gllerea obrigado a errar fuO'i
Uva pelas maLtns por e pn o de dous anno , á escapar
dos torm ntos c t rtLlra porque estavam passando os
scus nmigo . Eis m poucas palavras os tormentos, os
tnl.balhos que passou c se martyr do patriotismo, victima
elo'odio e perscO'uição dos bnrbaros vencedores, segundo
Fernandes Goma nas suas ltlemorias Historicas da Pro
vincia de Pernambuco:

« FuO'iam de ['ec Ihel-o seus parentes, e só fiava dos
amigos, occulto po[' bosque e r tiros, dando-se-Ihe o sus
t lltO as eondidü, e nns mudanças de um por outros
100'11res, pa['a fmtnr o motivos de su peitas: pa sou noites
tcn bro as por caminho horr ndos, lameiros erios cheios,
com ri eos vic1 nt sacado. passo, molhado, fdo, e mal
alimentado, ti p' d b.lço, em forma de sae rdate, para
qu assim pode t r di farse; e s br tudo falto de auel ,
c u ponto de morl' r no d amparo por lhe s r impossivel
o Clll'ür-s. 1"1a , amo o. f L'Lunn, p rmittindo-o Deus,
ajuda o anim ,foi- fi Anlripe em uma noite occu1ta
m ntc om anda va,e o Li n iudo Mano I le Fm ia, lhe ~ Z
u gra a. d remedi ,lu foi tomar ao nO'enho Pned ·m
casa 10 Pn Ire Antoni Dias '\ iI lia, SUl po to lho foram
ne e sal'Íos dou r sgard , em t 11110 que Ú um ra
custoso, tanto d m li umentos amo d alvitreiro , como
ambos os tive e vigilantes, ahiu d'ahi são para a am
p?-nha a nehel' o curso do seu fado, que par:1 eomplcLn]'
lllnda fultu\a.ll

Assim con eguiu o Pad~e Antonio J01'O'e Guerra, s
capar nos fmor' s ~ 1 rsen'ui.õcs dos s 'U inimigo, reser
vando-o a Proviclerwi t para com ,'ua elegantepena defender
os de. graçado.') prisioneiro. e homi. iaclo '.

O Padl' AJlt nia JOl'gu Gu rt'ü, niio I r ston s rnente



124 DICCIO~ARro BlOGRAPI-IICO

s rvir;os rears e relevantes t't causá dos pernambucanos
no CamIOS elo combat , como tambem á fuell s que g 
mino na oppl'es no, nas es uras e inf 'tas masmol'Os. Em
nome delles, em nome elas malt'Onn e clonzellas pernam
])ucanas, lIü'igiu movia i sima Cm'Li.lS a El-Rei, ao lIuC[ue
le Caelaval, e u outras per 011::10' llS ela côrte, relatando a

justiç'a da CDIl 'tl {ue sustentavam, as p rseguições elos
vcnGec! res, o odio espirito II \ vingança que respir'avum
os agentes cIo gO\lCL'l10 ús inl'ulizr.s victimas. Estas carta,

criptas '111 lillo'uugem ameno. c agradav I, ma ao mesmo
tempo energica convcni 'nt , a 11(1m-so tran criptas nas
1I1emol'ias Historicas ele Pernambuco; como um paell'ão,
como um attestalIo closseus meritos litterario', do seu
amor e patriotismo; e se ellas não motivDram o per l~o

gerDI, certDmente muito para isso contl'ibuiram, e corôou
a fortuna os generosos votos elo Padl' Guerra permit
Lindo-lhe ver terminada a p rseguição dos s us amigos,
muito embora ficflssem as vicUmas cobertas de dolorosas

indeleveis cicatrises, fructo infalivel dDs revoluções.
Tal foi uma das pha es da vida do Padre Antonio Jorge

Guerra, a unica que nos ligou a historiD, mas grandiosa,
que sagrou heroe esse ilJustre sacerdote, que por suas
virtudes religiosas, por (ta eloquencia e patrioüsmo /wn
rewa o clero pernambucano.

Antonio José Victoriano deAlmeida e Albuquerque.
Nasceu em fins do seculo passDdo·. Manoel Caetano de
Almeida e Albuquerque e sua consorte D. Anna Fran i n
Eufemia do Rosario, forDm seus paes. Pelo lado pat 1'110,
foram seus avós o tenen te coronel Francisco An tonio d
Almeida e D. Josepha Froncisca de 1"lell0 e Albuquerque,
e pelo materno, o tenente cOl'onel Antonio Jos6 Victoriano
Borge:s da, Fonseco, pernombucano dlstincto, autor da
~obtllarc,!za desta provincia, e D. Joannll Ignacill Frall
Clsca XavlCr.

'Ial?O~l Caetano de Alm ida c Albuquel'que, IiLterato e
poet':l llstll1Cto, empenhou-se em dar a seus filhos uma
educa ão esmerada, e para cultivar-lhes o espirito, e llsse
gUI'~r-lhes um futuro promettedor e prospero, desvellou-se,

nao se eximiu a sacrificio nlgum. E elle teve a felicidade
de vel-os corre pOl1ller aos seus e forços e empenhos el 
vado? a al~as posições, c gosando de grandes creditos e
conslderaç<;>es. Antonio José Victoriano, levado pela vivesa
do eu g 1110 C por uma naturul inclina <10, dedicou-se a
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vida militar, assentando praça de soldado no regimento
de linha de Olinda m 1 00, e foi r conh cido cadet , tendo
ainda b -m pou o annos de idade.

Organi [ln lo-se o l'egim nto de o.rtilbnria, foi esco
lhido do corpos o,'i l nl. s, uma oili 'iahclade luzida e di 
tincla, Anl. llio Jo "Vi'Lol'iol1o nl.rancl II s a scolha,
teve 11 potente d gundo tcnent. Declarada a O'uerra
nos f1'a11 ez- , p lo Mnni~ 1.0 de 1 deMaio de 1 09, foi m
pr henclida uma xI di ,50 sobr a pequena colonia 
Guyona Francezn, - cuja cxp diç50 devia organisar-se
nn Pa I'<.l. D signa lo um los corpos da guarnição de Per
llDlnl uc li mm' har fazendo parte da expedição, Antonio
Jo~'> Vi toriano levado pelo enl.husiasmo da gloria, offe
re e- voluntariam nte, segue para o norte, e reunido <JS
outra tropa no Ama onas, transpõe as fronteiras da
po sessá franc za, Os im'osores apoderam-se logo de trez
ponl.os pI in ipaes, e a 12 ele Agosto de 1809, era firmada
pelo D'OV' mador da Guyana o t I mo de capitulação. No
dia s guint entravam as tropos portu~uezas na vencida
'i Iode, arvoram fi seus muros a banaeira nacional, sa
hindo a guami fio t'l'oncoza om todas as honras da guerra,
as guir aminho la França.

Anl.onio José VictoriDJ1o Llom de pres a e fez dis
tingLlir entre os seu companheiro, não Ó pelo valo1'
qu o t ntou, om p la inlliffllrença com que som-'eu a
maior 8 I rivnçõe e as incl mencios d um clima a que
não e Lava acostumado. E tacionada as tropas portu
gu zos m Ca)' nnn alé qu pelo ongr sso de Vienna foi
c1clibel'aeln a sua ntr O'a el l rminada u demarcDç50 dos
limit s d razil com U lO ssõ s f1'unc zas, voltou An
tonio Jo 6 i ~toriano para Pernambuc dopoi de uma
[lU ncia ele mai de Gann s, t ndo conquistado pelo seu
mere im nto a I at nle de 'npitão,

RegI' ssando aos palrios lar s, t mado ao sei d ua
[~milia, lhe fói r integl'nd o seu p sto d official do r 
gIn1ento que havia abandonado, quando offi recou Ú
marchar para Cay nn8. Em epo ha propicia ao cu g nio
putl'iotico e empreh ndedor, voltúra Antonio Jo é Victo
rirmo para Pe 'nambuco. Encontrando os seus patricio
~mpenhaelos no plano da revoHa que devia proclamar a
IIb rdadc e indcpendencia d sua p[ll.ria, 011 associou-se
logo a e8 s illustres patriotas, foi um do 0l! rnrios
mais c1isLinctos d ssa crusa la da liberdade, cUJa cxi 
LCl1cia foi Co curta como o p rpa UI' lle um meteáro. Ei
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um heroe por quem a patria seria salva, ·se fora possivel
salvar-se' assim começa o autor dos Martyrcs Pernam
bucanos oJartigo consagrado a Antonio José Victoriano de
Almeida e Albuquerque. Nobilissimo pernambucano de
1817, continua o mesmo escriptor, consocio dos patriorchns
da liberdade, adepto profundissimo e m mbro distincto
das duas Academias - Paraiso, e Suassunas, era capitão
do regimento de artilharia, alma das juntas preparatorios
da liberdade, excedendo a todos em prudencia antes da
explosão, e em magnanimidade, em pugnar pela paLria
livre.

Recebendo ordem do brigadeiro Manoel Joaquim Bar
bosa de Castro, quando fora denunciada a con pira ão,
afim de prender e conduzir ú fortaleza das Cinco Pontas o
seu collega capitão Domingos Theolonio Jorge cumpriu os
ordens do superior; mas apenas soube da morte do 1 ri
gadeiro, e da proclamação da revolta, foi r unir-se aos
seus companheiros, e nessa tarde e dias seguintes prestou
immensa coadjuvação, « sabendo admiravelmente alUar o
homem, o cidadão e o soldado.))

Antonio José Victoriano, por suas virtudes sociaes, e
por seus conhecimentos na sciencia militar, havia-se con
stituido na phrase de um escl'iptor contemporaneo o idolo
do governo,_ do povo e dos soldados. Conv rtido o seu
regimento em batalhão, no domin ia da revolução, CJuan lo
se deu uma nova organis3ção ao exercito, foi elle eleva lo
ao posto de major, merecendo es e acto do governo una
nime applauso. Nos dias criticas da republica, quando as
tropas reaes já transpunham os limites de Pernambu o
em demanda L1a capital, os patriotas marcham ao eu en
contro a embargar-lhe os passos e a sustentar a CElL1Sa da
proclamada liberdade.

Antonio José Victoriano recebe então a patente de co
r.onel e o com mando de uma pequena força de cem homen ,
tirados de todos os corpos, inclusive escravos alistados.
A' vista de similbante tropa, diz um hi toriador, seria pr 
ciso ser Victoriano para não e mOL'ecer! Porem com lia
marchou intrepido a encorporar- e as tropas do general
Suassuna,e sob suas ordens foi encontrar.os ]'eallstasjú
posta~os em linha ele batalha no engenho Utinga,no dia 2
d~ Mm? de 181~. Trava-s então renh ida pclejn; AntonioJos6
Vlc.torwno dirIge a artilharia, ostentando durante a acçi\o
mUIta ~~ragem e ~ntrepidez, desenvolvendo toda a periGia
de hablllssllno ortllheiro; mas a orte das armas foi [Idvel'sa
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aos patr'iotas, toc u-se a retirada, « e o nosso bravo com
mandante da ar'tilharia viu-se obrigado por disciplina a
abandonar a victoria e o campo, e a retirar-se com o resto
dos seus bravos, »

o dia 15 de 1aio encontram-se os dous exercitas no
engenllo Guerra em Ipojuca, e ús 2 horas da tarde começa
uma tremenda canhonada, com pouca vantagem porem
para qualquer dos lado, cab ndo ainda ao coronel An
tonio José Vi torinno dirigit, a artilharia; a pericia e acerto
com que dirigiu-se no combate, fazendo « com dexteridade
ejustesa» laborar a artilharia, seria, s gundo os proprios
generaes inimigos, o golpe mortal dos s us planos, a pro
pria p rda da batalha, Mas a que tãó da preferen ia do
commando ntre o general Suassuna e Domingos José
Martins, e depois a d sintelligencia ntre um e outrQ sobr
a marcha ia combate, opinando aquelle pela capitulação
e este pela sustentação da p leja até que a sorte das armas
decidisse da victoria, tudo isso deu cau a de ganho ao
inimigos, os putriotas perderam a acção, e com ella a pro
clamada liberdade da patria.

Antonio José Victoriano vendo pela segunda vez esca
par-se u victoria, d rribada a call a da independencia,
recusa-se a acompanhar o exer~ito em retirada do campo
ela honra; alli fica entre mortos e f rido, sentado sobre
uma peça de artilharia, resoluto a não sobreviver a liber
dade, e e pera impavidam nte o seu fim. Chegam as tropas
vencedoras ao local em que se achava, e tocado o inimigo
por essa audacia, cOl'agem e abnegação do ilIu tre patriota,
pergunta-lhe quem eru. Eu, lhe re ponde Antonio Jos
Victoriano, sou wn penwmbucano livre, que commandei
esta peças em nome da jJatl'ia independente!

O general inimi~o aclmirouo jovem official republicano,
c o tratou com a a \ ida consideração a um tão illu tre
prisioneiro. Antonio Jo é Victoriano acompanhou o exer-
ito vencedor em sua marcha sobre a capital, e chegando

{lO Hecif , foi atirado ao porão de uma sumaca de guerra,
que d nlro de poucos dias levantou ancoras em d manda
ela Bahio, conclusindo a seu bori:l0 as primeiras victimas
ela tyrannia.

CondlJlsido á cadeia ela Relação, ahi mostr'ou quanto
Cl'a superior ao trabalhos e privaçõ s ele uma prisão im
~lunda, e <is barbariela le exercidas sol 1'e as victima
l\lustres ela mallograda t ntativa da indepenelencia da pa
Iria até q le depoi ele um. martyrio ele mai de 4 allnos,
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o a-dto de rebellião que retumbou em 1820 na ci la 1 do
Pobrto lhe veio abrir as portas do carcere, conferindo-lbe
por U;11 Decreto de amnistia geral, a perdida liberdade.

Antonio José Victoriano fixou-se então na cidade da
Bahia, casou-se, e receb u a nomeação le commanelante
da fol'taleza da Barra, cargo que exerceu até 1831, em cuja
epocha segundo cremos, regI'essou á Pernambuco. Aqui
lhe foi confiado o commando do batalhão de artilharia, e
rompendo a revolução dos Cabanos, partiLl para o interiol'
da provincia, não obstante o seu máo estado de sauc1 ,
prestando pelo seu jamais desmentido valor e pericia mi
litar, relevantissimos serviços a cau a la pacifica.ão desta
provincia. Terminando os s us trabalhos da revolta, foi
nomeado commandante da fortaleza do Brum, cargo que
lhe foi bem fatal pelo local desta fortificação, augmen
tando a molestia e padecimentos que soffria.

No intuito de' obter melhora dos seL1S soffrimentos,
emprehendeu uma viagem ao Maranhão, mas a mudan a
de clima não operou resultado saLisFactoric. Voltando á
PeroamblH.:o, naufragou perto do Cearó, obl'igando-o Le
revez a partir por terra para esta provincia, e ne ta longa
quão penosa viagem, foram immensos os s us trabalho ,
inealculaveis os incommodos e privações porqu pOSSOll.
Antonio José Victoriano terminou finalm nte a serie de
serviços prestados ao paiz, acceitando a pr f itLlra da villa
do Bonito, por nomeação da Presielencia de 30 de OuLubl'ü
de 1837, onde tudo lhe foi adverso. Esqueci lo d s homens,
mál olhado pelo governo, victima do s u amor e patl'io
tismo emp nhando-se pela regen ra.ão e indep -nc1 Ilcia
de sua patria em 1817, viuos seus seniços mal apreciado,
sem remuneração algLlma, e depois de tan ta ledica <1 u

acrificios, de tantos annos de erviços, ser-lhe aI enas
conferido o habito ela Ordem de Aviz, isto não como gl'açD,
mas por lei, e a patente de tenente coronel grndua 10; e
quando a morte já lhe batia á porta, foi nomeado com
mandante das Drmas da provincia do Piauhy, cargo que
não chegou a ex rcer!

Antonio Jo ~ Victori'ano de Almeida e Albuquel lLl ,
[alleceu em Abril de 1843, ralado de privações e desbostos,
vi~timé!- illustre votada DO sacrificio pelo seu paLrioLism . 01'
ficlUl lLstincto, pela sua coragem, Dctividadt: e in telJig ncia,
ben mel'ito pelo serviços pr stados DO paiz, mUl'tyrisac1u
por 0.11101' la lib r'da le e indcpendcll 'i'l ele sua DaLI'ia,
1101'0f' p I s u ['ito~ na gup.I'I'11. elC' CnyC'nlln 'nas rl'-
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yolLas de 1817 e dos Cabanas, An tonio Jo é Victoriano nã
logrou gosar do premio e galardão de lantos servi os e
dedicação, e moneu esquecido e obscuro, e sepultado os
seus restos na greja da Soledadc, nem ao menos uma
simpl s inscripção sobre o eu sepulchro, indica o lagar
em que descan ,am as cinzas de tão illustre quão bene
merito cidadão! Esta a sorte do patriota, esta a recompensa
daquelles que bem souberom honrar illustror a terra
em que nasceram, a terra da potl'ia! E' que o merito d
qualquer individuo, diz Goldsmith tratondo do "ai nte
Holfe, só é verdad iram nte apreciado, no momento ter
rivel em que a humanidade para mpl'e o perde.

Ant()nio José Victoriano Borges da ronseca. ac:: ce li

na cidade do Recife, a 26 de F ver iro de 1718 e aos 9 de
l\laio de te mesmo anná foi boptisado na igreja matriz de
S. Frei Pedro Gonçalves.

Era filho d Antonio Borges da Fon eca, natural d
Portugal, mestre de campo de infantaria de Olinda, fidalgo
da Casa Real cavalleiro da Ordem de Christo, e de sua
onsOl'te D. Francisca Pere de Figu irôa, natural de

Pernambuco.
Ainda b m jovem as entou praça no exercito, e logo

depois, em 1736, quando ap na contava 18 annos de idade,
seguia para a olonia do Sacram nto, fazendo parte ela
expedi ão de SOCCOf'l'O que enviou ta provincia, e foi
commandando uma da companhias de que se compunha
aqu lia expedi 50.

Voltando a P rnambuco, já graduado no posto de
Lcnente, foi 100'0 d pois promovido ao de capitão, posto
e tebastantehonro o paraell ,porque oha\ia onquistac1o
pelo seu valor e mel' cim nto.

Restaurada a ilha le FInando de Noronha, do poder
dos francezes que a occupavam, mandou o governo pOJ'
ordem régia 1 26 de laio d 1737 que o governador de
Pernambuco fizesse guarnecer aquella ilha por um desto
camento da for a desta praça, e que se fizes em o
neces arias fortificacões.

Em consequenc(a desta ordem, man Iou o gov rnador
c capitão general d sta capitania H nriquc Luiz Vi ira
FreircdeAndrad pre idil-acom tropa,e m 1741nomeoua
Antonio José "\ i loriano Borgc la Fonsc·u pum \1
Comma nc1 é1 nte.

J8



130 DIC 10;,\AHlO BJUGR.-I.I'III.O

T rmil1anelo a sua commissüo, eluronte a qual se
onstruiram os forlificações de ta ilha, voltou á P rnam

buco, e em 174.4 eguio para. Lisbôn.
Nessa côrt , Borges da Fonse a obteve do governo o

po to ele ajudonte de tcn nte de mestre de campo gen ral,
8 o furo de fidalgo caYülleiro da Casa Real. Além dessas
11omas, obte\'e o tituLo de JUl7litiar de Santo OjJicio, por
corta jJat nte elo cardeal D. Nuno da Cunha de 27 de Agosto
de 1744, e a 1G de Junho de 1745 foi armado cayolleiro da
Ordem ele Chri to na real igl' ja ele Nossa Senhora da
Conceição e' neste mesmo dia profe sou na igr ja do
convento de No sa . 'nhora da Luz.

R gressando de Li bôa li Pernambuco, encorporou-se
ao seu regimento; e hegando-lhe depois a potente de
sargento-mór, foi ele ignado pelo goyernador desta ca
pitania, para servil' de seu ajudante d ordens, commissiIo
esta que terminada em 1754·, quando passou a servir no
regimento do Recife, sendo ao depois por patente régia de
27 de Outubro de 1755, elevado ao po to d tenente-çoron l.

Todos estes postos e honrosas dislinções, que, na idade
de 37 annos jú possuia Antonio José Victoriano Borges
ela Fons'eca, não eram graciosos, e nem prodigalisaelos
pelo patronato e protecção. El1e era um offieial di tincto
pelo seu valor e merecimento, intelligente, e muito versado
em hamanidade e litteratura; era m stre em artes· pelos
estudos geraes do collegio da Companhia de Jesus da cidade
de Olinda, e academico ele numero da Academia Brazilica
dos Renascido .

Em 1765, o O'overno o distinguio com a honrosanomea
çüo de governador e capitão general da capitania do Ceará.

Recebendo a patente de sua nomeaçüo, prestou j ma
mento no palacio das Torres do Recife aos 27 ele :Março
elo mesmo anno de 1765, nas mãos elo governador ele
Pernambuco D. Antonio de Souza l"1anoel ele IV1eneze ,
conde de Villa Flàr, e seguindo para o seu destino, tomou
posse elo governo ela capitania a 25 de Abril.

Antonio José Victoriano Borges da Fonseca foi na
01 dem 'chronoloO'ica, o trigesimo sexto governador c
'apitão general do C aeó, e depois de um sabio governo ele

dezesete annos e deze eis dias, o entregou ao seusuccessoI',
aos 11 de Maio de 1782, e '"oltou para Pernambuco.

O 1'. Cons Ihei1'o tencar Araripe, tratando do govemo
d ..BOI'Oq, da Fon eco, na sua Historia do Cc((rú" diz o sc
"'uml :
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« O capitão-múr Borges 'la Fon a, odmini llOndo LI

capitania com zelo pol' paço quasi ele 10 anno ,merec II

o am r dos gO\ ernados a confian a do governo ela
lVIetropole, de sorte qu, ndo.i ú v Jho, por cançado deixou
o encargo d'admini tl'ar,ão. Aqu lIe, alem de premiar os
seus erviços com a r forma elo posto e soldo 'le oronel,
deu-lhe por aviso de 3 de Junho de 17 O faculdade para
~ontinuar na capitania o tempo que quize s : mas a sua
idade e sobretudo o, eus n O'ocio o chama,-aill a
Pel'l1ambuco. Borges da Fon eca, usando ela réo'ia p 1'
mi fio, solicitou elo gov mo ele Per'nambuco compet nt

L1CC 01', e no fim elo anno d· 17 1 deixou o governo da
'üpiLónia na pessoa dignadas por lei para os casos d
sulJ ,tituição provi oria. »

« BOl'ges da Fon eca, eliz um outro e criptor, prestou
relevantes ervicos na administl'a üo do C arD.. Escreveu
uma IYeneralog( da principaes famiJias ela capitania,
(locumento que por alguns tempos xistio no most iro d
'.B ntod Olinda, do qualnãorestanoti iaactualm nt .
Tinha pOl' habito dirigir longos conselho (Js autoridad
sul aHernas fazer de monitor, de orte, que podia
'hamar- o Simão d antua do capitães-móres.»

«Era este capitão-mór, diz. ainda o conselh iro AraripC',
homem activo e animado de bons de ejos. Chegando ú
capitania, logo reconhe eu a falta de organisar,ão da
lluLoridade publica m ag nt meio, com qu podes ('
levar a effeito a sua orelens pen am nto . Portanto ao
go\ ernador de P rnambuco xpoz a palpitante nece sidade
ele r ar ag nt s do IodeI' e r O'ulal'isBl' a mal' l1a da
uclministracão' e ant s de findo o pl'imeiro anno 'lo seu
governo, competentemen autori ado havia elle creado
cm todas as fregnezia' 'la capitania « um commandante, a
cujo cargo c tivcsse o I om governo quietação dos mol'Q
dOl'e e ex cução das ord n reae.»

Foi um dos seus primeiros cuidados per orrcr a
~apitania, pr stando esp cial cui 'lado ao aldeiamenio do
l11cliO'enas, os quaes mandou re 0111 r nas Rldeias já
estabelecidas e chamou á aldeia de lVIonte-mór-v lho n
Ll'ibu los Baiacús, entiio rrant s p la rib ira do Chorú.
Durante o seu gov rno el sentranholl. elas brcnha '
aclmiLtiu nas aldeias mais ele 4 mil indig na,. tanto s
emp nhava pela prosperidadc desLas que n el CUl'SO da
sua admini traç50 po sanl na ald io de Arronches,
1Ionl -mÓI' c Me cjnno gran] I arLe do t mpo.
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Annualmente visitava as 11 vi11as, entuo exist nt s na
capitania, p l'correndo muitas vezes nessas excursões
mais ele 400 legua .

J\fuiti:ls pessàas yinelas das visinhas capitanias Yaga
"3m internaelas no sertão sem domicilio nem industria.
Depredar o o'ado alheio e colher os feutos ilve tres era fi
sua unica occupação. Para m lhor civili ar es a gent
oJ teye ordem para reunir o vagabundos em povoaçõ s de
50 fogos, dcstribuindo-lhes a terras adjacentes, sob pena
de erem tratados e punidos como salteadores: muiL
foram chamados aos povoados, e fixaram-se com os scus
c tabelecimellf'os.

Este capitão-mór emp nhou-se em 1mimar a p quenn
agricultura da apit.ania, e com esse fim empregava
dinheiro ela real fazenda na ompru de generos, que
l'emetLia para Pernambuco, onele e.rnm v ndidos por conLa
ela mesmA fazenda; só em 1'C ina de JatolJú empregou II
no anno de 1771 mai de 1:600$OUO .réis.

Durante o seu goyerno. fez-se o quartel ]a tropa 'de 1.A

linha, o qual subsi tiu até que foi substituido pelo que s
está acabando de construir, e el'a na verdade uma obrajú
notovel pora o Cearú em tempos de tanto atrazo e de lão
minguados recursos. »

Não fll1elam ainda os serviços prestados por esse
illustre e benemerito vadio no governo da capitania do
Ceará. Inaugurou na capital um hospital militar', proeedeu
em 1775 um arrolamento da população da capitania, e creou
as seguintes freguezias: de Almofala cm 176G, de Arneiroz
em 1767, e a do Aracaty em 1780, e eleyou a poyoaç:-o de
Curuahú, a rathegoria de villa, em 1776, sob o nome d
Granjo, e para as freguezias que creara, organisou um
regimento para os seus com mandantes. Em 1768 escreveu
e remetteu para Pernambuco um trabalho sob o titulo
- Estatistica da capitania do Cearú -, e m 1778 uma
chronoJogia da mesma capitania, cujos trabalhosjulgum-sc
p -relidos.

Sobre a irnportancia desse primeiro trabaiho - ctEsta
{i::;üca do Ceará, assim se exprime o Con]e de Pavolidc,
go"ernaelof' e capitão general ele P rnambuco, em uma
cal'ta que lhe escreveu em data ele 13 de Setembro de 176 .

« A noticia CjUü nn. me enviou com a carta de 2 ele
Junho, cm que descreveu debaixo das graduações ele
longitude latitud o terreno que se compl'ehende nessa
capitania, inc1ivitluondo Yillas, f1'rgupzias fozendns n lia
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stabelecidas, como tamb m o numero dos seus habitante ,
e rendim nt qu tem a ]< nze1lCla de S. 1\lngestnde no
dizimos r as; me foi estima\' I pela distincç50 e elaresa
com que s faz compreh nsiv 1 a sLlbstancia do seu todo,
depois de resumida explicação das suas partes, motivos
que fasem mui recommenc1avel a importancia de te papel,
que deve Ú dir cçuo de \ m. um distincto louvor. »

Alem d stes escl'iptos, e da generalogia das principaes
família da capitania do C ará, ele quejú tratamos, escrevell
um outro sob o titulo: Nobitiarclúa Pernambllcancl, que
contem a memoria genealogicas das {amdias mai
di tincías, com a noticia da origem, antiguidade e stlccessáo
de cada uma clella.'.

E ta obra in dila onsta d quatro grosso ,"olumes in
folio e tem por epigraphe e tns sentenças: Et super his
onmibu beneclicto Bominun quiJecit te. Ecclesiast. cap. 32,
17. Non mini'te,.ü. iUllS cestimabo secl moriblls, sive qui.'
que daí mores, 7nini teria ca. ll. assignat. Sene . epi t.47.

Con l esta obra d quatt'o grossos v lume in folio,
sendo o pdm iro 'scriptom 1771 o quarto em 1777.

« A obiliarchia Pernambucana, diz o commendador
AnLoni Joaquim de 1\1 110, é uma obra difficilima, e d
interminaveis dilig n in , e trn])alho, qual, a posto qu
incompleta, 6 todavi ligna d al?r ço por nos dDr a con
hecer, e on 1'\'01' as gen ralogw. demuitas familia da
peovinria. II

A Nobtliarcllia, uja pI' lprieda le I ert nce ao mo tiro
ele, . B nto d Olinda é uma obra de arande importancia
e utilidad ; não p I valor g 'n alogi o, que 6 de pouco
inter s, mas im, I la grande copia de informaçãe
noti ias histol'icas qu ontém, documentos·, 'ubsidio
biographi os, naU ias sobre a fundação de cap lia
~ngenhos e muitas outeas import'Jntes, e todas d gl anc1e
mt ress historico.

Nessa obra, ostenta o seu autor uma erudi.uo
conhe imentos profundissimos. E' admirav I o numero
~xactic1ão das suas itaçõ e tão minucio a ,que além d
lI1dicar as Obl as que tl'atam das pes oas mais notavei
desta provincia, indica o VOlU111 ,o capitulo e até a pngina.

Antonio José Victoriano Borg s da Ponseca, S r 
,"endo a Nobiliarchia I eraambucana, pre tau um granel
sCl'viço á historia da nossa pl'ovincia, e 6 digno, poi ,da
honl'osa mcnç,-o do seu nome 110 livro c1 s nos os hCfüe .
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o Illustre e benemerito coronel Antonio José Victoriano
Borges da Fonseca, além dos titulos qu deixamos enume
rados, era alcaide-mór da vilIa hoje cidade de Goyanna; e
da villa de Igua.rassú.

Foi casado com D. Joanna Ignacia Francisca Xavier,
natural do Reci~ , cujo consorcio foi celebrado ao 17 de
Julho de 173G, e do qual existe numerosa d scendencia.

Antonio Jose Vicloriano Borges da Fons ca, fall c u
[lOS 9 de Abril de 1786, na idade de sessenta e oito anno ,e
foi sepultado no claustro do mosteÍl'o de S. Bento de Olindü,
e sobre o marmore que sel1a os u reslos morla s,
graYou-se o seguinte epitaflo :

S.a do Cor. el de
Infantr. n pa
ga, e Gov.o1'q.
foi do Cear á
Gr. de Ant. lO Jos6
Victr.o Borges
elo. Fon'c~ Ca
\'alr.o profcs-

o na ordem
cl Chr.oFül.°A
9 de Abril de 1786.

Antonio Manoel Felix. Nasceu na segunda meLade
do eculo XVII na freguezia de Nossa Senhora da Luz,
comarca de Páo d'Alho.

Filho de paes incogniLos, de nascimento humilde, foi
ingeitado cm casa de uma família honesta qu o tomou ú
sua conta e deu-lhe a conveniente educação. Dotado de
uma bôa indole) de costumes puros e exemI lares, seus
paes adoptivos encaminharam-no ü vida sacerdotal, sua
mais ardente e nobre a piração.

Ainda bem jovem, lutando com mil difficuldades para
manter-se nos estudos necessarios ao pre byterato, An~o
nio JV1anoel atirou-se ao trabalho, e com o pouco 'abedDL
de illustração que possuia então, obteve do governador e
capitão general desta capitania D. Fernando lv1artins lVIas
car nhas de Lencastr , cm 26 de r"1aio 1 1699, provisão de
advogado nos auditorios da capitania de Itamaracá, assim
como nos àe Olinda e Recife, visto ter intelügencia sutfi
clCnte para i to.

As im, cm lLlla eon tanl com a pobreza c fDlla de rc-
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cursos em qu vivia, perseverou e encarou resoluto todas
as difficuldades que se apresentavam em sua vida, até que
viu coroados os seus esfol'ços, e nobremente conseguida a
idéa fixa qu visava: seI padre.

Recebendo ordens sacras das mãos do virtuoso bispo
d sta capitania D. Frei Francisco de Lima, e obtendo o
l'espectivo patl"imonio que lhe fez um amigo, cantou a sua
pl'imeira missa, e foi logo incumbido- da capellania do ar
raial de Jacuip, m S. Caetano, em cuja missão se conser
vou bem pou o t mpo.

Delegando o bi po dioce ano, em principios do seculo
passado, ao R verendo Tv1estre-eseola Padre João Maximo
de Olh il'a para visitar algumas freguezias deste bispado,
nomeou para secretario dessa missão o Padre Antonio
1v1anoel Felix, já bem conceituado pelas suas virtudes
saber. Percorrendo elle em sua missão di\ ersas fregue
zias, estacionou finalmente na de o sa S nhora do O' de
Ipojuca, a ultima em que te, e logar a ordenada visIta.
I este logar offerecia-se ntão um espectaculo triste e deso
lador.

Erravam pelos ampos misernveis lasaros, coberlos
de ulceras, di form immundo, a implorar em vão a ca
ridadepublica; mas todos fugiam do seu conla to, á sua
aproximação.

A mis ria, o ele pero, a morle finalmenlc, em tudo
que cabia em partilha á s r probos da so iedade. O
Padre Antonio :Manoel foi o amparo de sas inf lizes crea
turas, que a Providencia enviou para as soe orrer, para
estender-lh s a CaI idosa mão em temer o seu contacto, o
contagio da t 1'rivel moI stia que os affJ.io'ia; qual Chri to
clespre ando as temero as adyertencias do povo para que
não se aproximasse do irmão da piedosa Ml1rt11a, elle pro
cura a todos os nfer111 o , abriga-os em sua ca a, onfor
la-os, e amenisa-lhes corri a maxima piedade cvangelica o
scus ultimos dias.

T rminado os s us trabalhos da visita em Nossa S 
nhora do O', o Padre Antonio l"lanocl parte para o Recife,
~ traz em sua companhia o do n(,es que ani recolhera,
ll1slalla-os cm sua propria casa no bail'ro da Bàa-Vista,
cn~ão quasi deserto c dcspoyoac1o; e d ss' segredo, da
ex] tencia dos lasaros em sua ca. a, ninguem mais sabia,
acxc pção de dOllS amiO'os onfid ntes .

.O Padre Antonio Manoel F li."'\: ra po] re, mas cheio de
rC~lgnação h I'oi mo, nposlnl d clicado ela caridade, um
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verdadeiro sacerdote, cm fim. Era poi ,necessario recor
rer á caridade publica, para sustentar os seus doentes,para
pensar das suas feridas, e a caridade publica não foi surda
ao generoso appello do virtuoso sacerdote, em prol dos mi
seraveis lasaros.

Depois, quando já não era mais nec ssario guardar
aquelle religIOSO silencio, porque as graneles, nobi1l imas
e generosas acções resplendem onde quer que sejam prati
cadas ainda que, por mais reservadas e occultas que ejam,
e qual o perfume SL:btil ele certas flore ainda que não vis
tas, se exhalam em ondas embriagadoras, patenteando
assim a sua existencia occulta, dh ulgou-se o seu procedi
mento, todos o louvaram e contribuiram para a realisação
de um hospital e a formação de um patrimonio par a o seu
sustento.

O Padre Antonio Manoel não desanimou diante elos
maiores difficuldades que a cada passo surgiam, enco
rou-as de frente com animo firme e resoluto, e teve a gloria
de ver meia reaUsada a sua emprezu. Obtendo a doação
de uma casa no mesmo bairro da Bôa Vista, fez as acom
modações neeessarias, eriaiu um mod sto oratorio,e sobre
o seu altar collocou um painel de Nossa Senhora da Sole
dade, padroeira do hospital.

Installando provisoriamente nesse predio os seus en
fermos, cuidou ela fundação de um edificio apropriado á
esse fim, e obtendo por escriptura publica lavrada a 4 de
Maio de 1714 a eloação de um sitio que lhe fizera o capitão
Euzebio de Oliveira Monteiro ~ sua mulher D. Maria da
Cunha, para a fundação de uma cap lia e hospital, o ve
nerando sacerdote mettell hombros á sua nova empreza, e
t:oadjuvado pelos moradores do Jogar com algumas doa
ções, não s6 em dinheiro como em materiaes, tI atou d 1

obter a necessaria licença para I"l fundação do e tabeleci
mento, cuja pedra fundamental foi lançada com t da a so
lemnidade, no dia 28 de Setembro de 1716.

O Padre Antonio Manoel, começando os trabalhos ela
nova egreja, sob a invocação de Nossa Senhora da Sole
dade, tencionava depois de a concluir tratar da fundação elo
ho pital, ao lado ela mesma egr ja.

Ivlas elle não teve a gloria de vI_r coroados os seus es
forço , de colher os fructo de tanta fadiga, dedicação e
trabalho.

A 1110rl o orprehendeu quando elle lanto se O1pe
nhuva em levar ao fim a granrlio a 8 l1umanilari obra
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que_empr 'h nd ue quandojá tão proximo via a sua t"'rmi
naçao. Sucerd t.e vasado nos moldes elos apostolos do
Evangelho, elle tinha por divisa a maxima divina da car'i
dade e do amor do proximo; 'ra. illu tr'ad g n l'OSO, era
hl1mild ,ma des a humildade que el \ a. e engran le 'o.

Fazenclo o ell t stam nto m 27 de :Mal'ço ele 1718, elle
nada occulta, nada i ixa nvolto nas trevas ela inc deza e
expõe com a maxima franqu za a SlW o1'10'em, a l1llmil
dade do seu na cimento, a ua vida, tudo finalmente! E'
um documento tão vali o tão gran i pela mod stia qu
respl nde, que damos m sub tancia. o. sua integra,somellte
em relaçuo ú ua "ida e a. fundaçfio do h spilal.

«Eu pobre Anton1 u na 'itacl0, riado em caS[l ]e
Manoel F l'I1nnd s da CnlJ'; le llt mulher Leonor Antu
nes ]\I1aria 11ano lIa; ua familia m tomou ti. sua cOlllfl,me
t:l'COU, e assim ou filho das erva ela freguezia. ele N s '1
Senhora ela Luz da Malta. O S nho1' bi po Frei Fl'ancisco
ele Lima me orel nou sace1'dote para. as istir em Jacuipe
arToial de S. Caetano, para onde fui (;om animo limpo ele
assistir com o anno 11 c aeio, mai' a "aidaele d
tempo, escrupulo eh conrissõ me fize1'am tal h01'ror, que
fugi como atonilo e 101l 'o.

«D p i m mandou faz e patrimonio que me fez Jo 6
Pinhão d Mattos. Junca ti"e na ar ja de D u, argo
nem dignidade alo'uma; occup i-mt; 'm faz I' mi sõos te
meroso de faltar o pa.ea qnem ord n L»

«Fui pOl' escl'ivuo el ' uma. visita c fuz nd v rdade I or
meu peccados, m nuo falttll'um encGrgos nolla de ':llgulJ1
vintem mai , ou m no , r l'qllC n nhum foi poe peitas.
Dcpoi dclla, vindo 1'" No sa nlt l'a elo O' ond a fiz ,
mo ,venelo u tünlo p bl'" 1'lsnrinos I I amp s como
br'utos, me l'csol\ i p1'o ural'-lh s DO'i) Dlll ,e 'om e1'l' ito d i
p!'incir iona BOfl Vi ttl, ma tuo feD os, qu parecia. mlJis
cloudic '.que o} ['LlS que se l1a iam elt.; p 1'p tua1', onel'" tive
c concliclos o I rim iro ; d pois mt; deram uLra casü,
onde foi preciso manifestar-se, e r,om os annos se pôz as
COLl as no estado em qu hoje se a hum.))

Os u ce o['e .do Pa lt'e Ant nio l\'Ianoell rminD1'flffi
nãosó a egreja da Solcdade com tamqem o hospilal qu fi
COLlmc lindo c r ti le nzc m trosquü IralIos. Com oan lar
do tempo foi 1 callillLl pou o a pou o a instituição do
ho piLai dos Lasa1' s, a. uu aso. tomado para o r-colhi
rnento ele fl'eira UI' ulinas, ficaram eU de novo sem

.J 9
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abrigo, até que, em fins do seculo passado o gov rnado!'
D. Thomaz José de 1\1ello fundou o hospital de Sanlo Amaro
das Salinas.

Não cabe pois ao governador D. Thomaz a gloria de
instituidor de tão util quão humanitario estabelecimento,
como asseveram Abreu e Lima, Fernandes Gama e outros
historiadores. Os documentos que encontramos na secre
taria da Camara Episcopal, e que nos serviu de base nào
só para esles ligeiros traços da vida do illustre e beneme
rito Padre Antonio Manoel Felix, como para uma Mem.oria
sobre a institwção do hospital elos Lasaros, que lemos no
Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano, em
sessão de 27 de Junho de 1878, são incontestaveis e de
muito valor e autoridade.

Cabe, pois, ao benemerito Padre Antonio Manoel Felix
a gloria de instituidor desse generoso e humanitario sta
belecimento. Elle já existia deste o alvorecer do seculo
passado como vimos, e o nome do seu verdad ir'o institui
do!' tem permanecido desconhecido até hoj e. O nome rcs
peitavel desse,varão, é o do venerando Padre Antonio Ma
noel Felix, a cuja gloria junta .a de fundador da egI'eja de
Nossa Senhora da. Soledade, e a de um homem dotado de
um coração magnanimo, e ornado das mais eminentes vir
tudes.

Antonio Martins Bayão. Nasceu em principios do
seculo XVII no Rio de S. Francisco, territorio que então
pertencia a esta capitania,e subdividido hoje,pertence parle
á provincia da Bahia, e parte a das Alagôas.

Homem rico c conceituado, influencia legitima no lagar
do seu nascimento e domicilio, patriota. energico e exal
tado) Martins Bayão foi um dos poderosos agentes da. cons
piração tramada contra a dominação hollandeza, e o chefe
do movimento n'aquella localidade; prudente e cauteloso,
vivendo cercado de inimigos, nunca suspeitaram da sua
iniciativa; os seus planos eram reflectidos e criteriosos, e
as observações e communicação com o centro revoluciona
ria do Recife não as confiava as eventualidades do papel ,c
portadores, e pretextando qualquer negocio á capital, VI

nha elle proprio lrazer as suas observações e noticias, ex
p~r a. marcha da propaganda e conferenciar sobre o caso,
a~nc1a qLle expondo-se a grandes trabalhos e perigos, e a
VLDO' ns lOl1gRs (' t'll('ommoclR, .
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Capitão de uma companhia de auxiliares do-Rio S. Fran
cisco, ao grito da revolta em 1645 elle põe em campo os
seus soldados~sustenta-osá sua usta,convoca os morado
res do lagar, impro\'i a um p qu no xercito que pouco a
pouco s vae augmentando, vae bus ar o inimigo em Ca
juipe~ bate-se valero am ~nte, mas a "ictoria custou-lhe um
ferim nto gravissimo qu recebeu na luta. 1"1al cicatrisa
das as suas feridas, IIartin Bayão I õ -se de novo a frente
elos s us oldado , então já m numero re peitm el, e vae
desalojar os hollandezes que haviam levantado uma casa
fort na Ilha grande paI'a guarda de gados outros manti
mento~, p-e- d emboscada, e após a del'rota de quatro
batolhõe d infantaria inimioa, apod ra-se fio ponto fort.i
ficado, e de 2500 cabeças de gado 400 cavallos.

Em um outro combate com um esquadrão inimigo, a
victoria \' m ain la coroar as armas do intrepido Martins
Ba ,'uo, cust.ando ao inimigo mais de 300 mortos, em cujo
numero contavam-se tI' s capitães, além dos prisioneiros
que ficaram. Partiu então á buscar duas l~ompanhias que
ogbv l'n ')dor geral da Bahia mandava secretamente á coad
juvar os revoltosos, e unindo-se Q ellas, entrou na villa
hoje cidade do P nedo no lia 10 de Agosto de 1645, onde se
achava o campo dos ind pend ntes. D'ahi partiu o exer
cito a renel r a fortaleza Principc Mauricio, já sitiada pelos
lados do sul e oe t , e n sta marcha superior a cento e
vinte legoas, por lagar s quasi intran itaveis, sob rigoroso
inverno, passanel rios h ios e obrioado a se internar no
mattopara evitar algum encontro que o demorasse, gastou
treze dias. Cabendo ntão o commando ao capitão Nico
Jóo Aranha, fficial d linha, omeçaram as hostilidades, e
a 19 d Set mbro de 1G45 rrndia-s a fortaleza om toda a
ua artilharia muniçõ s, o 260 hollandezes que a gual'l1e

ciam, ap6s um cel'CO de mais de um mez.
A tomada da fOI'taleza P, incipe Mauricio na phras de

um historiador, foi l1e tão grande utilidade para os nossos,
como de perniciosissima on equ ncia para o inimigo. Era
ella a chave da front ira sul, e a porta principal que nos
abriu commoda communicação com a Bahia. Acrescia
alem disto que a margem meridional do Hio S. Fumcis o
e~'a abundantissima de gado, e ess s campos, que até en
t~o constituiam o pl'incipal deposito que mnntinha o exer
CIto hollandez, passaram a ser o t1 posito do ex rcito ind 
penc1 'nt '. A utiliclad', pois, da tOnlFlc1a da pl'aça, foi a to-
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dos os -respeitos grDnde para nós, e nenhumu "ictoria
nesta longa gu na mereceu mais Dpplausos, tamb m
nenhuma outra se alconçou com meno custo.

Depois desta \'i todo, notabiJissima não só pelas van
tagens matcriaes, Gomo pelu influ 'neia moral que produ
ziu, o brayo capitiio Antonio lVlartlns Ba"j ão purtiu para as
Alagôas á SOCCO!T r os seus mor-udores pelo risco m que
se achavam, soffrendo uurante a viagem trabalhos imm n
sos pelu a 'PCl'Czn dos caminhos, e cheO'ou xDclament ü
tempo de impedir o desembarque de tropas inimigas qu
"Vinham em seis embarcações, pelejando ú pito de coberto
até que frustrou-lhes inteiramente o intento'

Martins Ba"j ão mantendo 11. estabilidade da incl pen
uenciu pernambucano nessu importante e imm nSl1 regii:io
do sul ela capitania, não ocompanhou n murcha d, guena
nos outros pontos, mas o cr dito do seu valor a confiança
que inspiravu aos chefes independentes era tal, que só elle
bastava para manter firme tão importante localidade, o
centra dos viveres e fornecimentos do nosso ex rcilo.
Quando nenhum perigo ameaçava e tudo ta, a tr[1n
quillo, eil-o em marcha pE;lo int rior, subindo até ao alLo
sertão, animündo aos timidos que se haviam r fugio lo
nessas immensas regiões para "oltar ús suas casas, l
vantando tropas que enviava aos nossos arraiaes, ou Il
tão. escoltando o gado e mantimentos quenvia\'fl. aos no 
sos campos, e dessas escurçõe em muitas teve de lut81'
com o inimigo que t ntm a arrancar-lhe das mãos vi
elas e mantimentos.

Assim viu passar nove longos annos de guerras, de
trabalhos immensos e um cem numero de privações, até
que a victoria propicia as nossas arma , trouxe-nos a
lib.erdade, ü poz e o b m esLaI' c1 todos. Mm,lins Bay50
foi colher então no santuario da familia as glorios e o r 
nome que conquistou nas lutas dn liber Iade de sua patria
o crnvisüda a esLrangeiros por vinte C quatro al1nos.

Surge entüo uOla outra luta, a guerra dos Polmares, c
o velho soldado (lei?{a de novo os commodos de suo caso,
n~andona as suas fazendas,e porte para as Alagôas a desa
lOJar os negros ahi aquilombacJos, cuja população cres~
cnt já otIcrecia serius e futuras consequ ncjos fLlnestis~

sima . «MartinsBayào,rc a umelocumentoquetemossobas
vist.as, obroLl em Ílldo com tanto valor, que chegou [l ir ao
interior elo s rtão opç1e e tÇl.vÇl o governador das armas, o
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avançando por varias partes mataram grande quantidade de
negros fazendo despenhar muitos por um rochedo, e vol~

tunda a refazer-se do nece sario para o sustento dos sol
dado ; foi terceira vez .em demanda dos negros que se ti
nham augmentado, estabelecendo-se o nosso arraial nas
suas lavoura ,apr ionam n'esta o casião duzentos e qua
l' nta, além de morto e C ridos, obrando amo bom e hon
rado oldo.do.»

Antonio :Mllrtins Bll~ 50 começou a vida militar m
praça el 01 lado,passou a alferes,ajl1dante, capitão de uma
ompanhia de auxiliares elas ord nan as do Rio S. Fran
isco, sendo d pois elevado a patente de sargento-mór,

havendo-o e neste tempos, como resa um documen to offi
eial, côm bom procedimento, assim como na occasiào do le
vantamento e liberdade desta capitania, porque na villado
Rio S. Francisco tomou armas contra os hollct"Lde~es que
e tavam senhor dellct, fiando- e da sua pessóa todo o se
gredo quando se tratava do dito levantamento, vindo de Slla
casa Ct levar e trazer os avisos para com mais certeza se
rem 'abido , com [jrande ti aballw e ri co de saa pe óa.»

O sargento-mór Antonio '1artins Bayão falleceu em
avançada ido.d aos 15 d Fevereiro de 1688. Homem de
meriLo e d prestigio, um dos mai ardentes apostolos da
cau a da r stnUl'a ão de sua patria do domínio hollandez,
1l0biliLad I I seus servi o e d dicac:ão, Antonio Mar
tins Bay5.o viu- e mal apreciado, o eu serviços e sacri,..
fi io 111 r mUll ra üo alguma, e oLé o seu proprio nome
's luecic10 p los nossos historiadores; e ficaria mesmo

cond mnada a um LotaI ql1 cim nto a. uu memoria, se
não a SIÜVélSS D. Carta R aia. d 15 d Dez mIro de 1715 li
seu n to Amaro Bezerra, I la Iuallhe foi conferido o offi~

'io (1 tab 'llião do L Imo ela vi11a cl . Francisco, cujo ser-
viços julgodo por sentença recahiréll11 em benefi io do dito
seu neLa. ir am 00 menos esLas linhas para xa1t<'lr a m ~

moria de um hom m honrado e b n m dto, illustre e
magnanimo.

Antonio Muniz Barreiros. Nasceu em flllS do se
culo XVI, pt'ova\' 1m nte no. villa de Olindo, a ontiga
e opulenta apitai ele P rnambuco. Seu pae chamaya- e
lamb m Antonio Muniz Burreiros, era natmal cl PQ,l'tugal,
e morad r n sLa cílpitanio; . po L l'i rm nt foi I?tOvidQ
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no cargo de provedor-mór da fazenda real, sob a condição
de fundar dous engenhos ou fabricas de assucar na ca
pitania do Maranhão.

Incumbido por seu pae de realisar alli a obrigação
condicional que tomára, Antonio Muniz Barreiros partiu
para o Maranhão, sendo ao mesmo tempo incumbido de
uma outra missão, pois fôra despachado capitão-mór, e
encarregado do governo da capitania, sendo que a unica
censura que teve esta nomeação, como refere um escriptor,
foi o ser Muniz Barreiros muito jovem ainda para tomar
conta de governo tão importante. Porem querendo cles
truil-a, o governador geral Diogo de Mendonça Furtado
lhe impôz « a obrigação de se aconselhar nas materias
mais graves com o Padre Luiz Figueira, da Companhia
de Jesus, de tantas letras como virtudes. »

Em companhia do Padre Figueira, partiu Muniz Bar
reiros de Pernambuco, e chegando ao Maranhão, tomou
posse do governo a 20 de Abril de 1622, governo este que
não foi muito feliz nos seus primeiros dias, porque os ha
bitantes do Maranhão, senhores absolutos dos indios, nüo
podiam ver os jesuitas partilhando do poder, sem os con
siderar como meio de embaraço á sua fortuna particula!'.
Porem f\tluniz Barreiros procedendo de modo a conquistar
a estima e confiança geral, conciliou os animos, fazendo
os jesuitas assignar um termo, « de que nunca se intro
metteriam com os indios domesticos, sob pena de exter
minio e perda de todos os seus bens. »

Um dos primeiros cuidados de MunizBarreiros, foi dar
cumprimento a obrigação que contraira seu pae, e começou
logo a construcção dos dous engenhos, escolhendo para
assentaI-os as margens do rioItapicurú, satisfasenrlo assim
a condição do cargo a elle conferido, sendo estes os pri
meiros eng nhos de assucar que se fundaram no Ma
ranhão.

O capitão-mór Antonio Muniz, diz Berredo nos seus
Annaes, tinha continuado no exercicio do seu ministerio
com uma g~ral él:ceitação daquelles moradores, que pelas
zelosas dellgenclas do seu grande cLlidado se augmen
tavam muito todos os dias, assim no bom commodo das
s~as vivendas da cidade, multiplicando-se os seus edifi
CIOS, como tambem na cultura dos campos para o seu
sust~~tC? e grangearias, de que já abundavam; e depois
de dmglr o governo dessa capitania por mais de 3 annos,
pa sou-o n seu sUCce ou no dia 3 de Setembro de 1625.



DICCIO ARIO BIOGRAPI-lICO 143

Terminado o seu governo, Muniz Barreiros continuou
no Maranhão, en tregando-se a agricultura na direcção de
de seus engenhos, e mais tarde foi nomeado procurador um
da fazend.a naque11a capitania, até que a invasão ho11an
deza veio dar nova occasião de illustrar o seu nome
perpetuando-o nas feitos que se deram nessa luta de pa~
triotismo e liberdade.

Invadido o Maranhão pelos ho11andezes em 1641, ven
cido pelo poder das suas ar~as, assenhorearam-se da
capital, e foram estendendo o seu dominio por toda a capi
tania, levando o terror e a miseria a todos os seus habi
tantes, com as violencias, extorções e roubos que prati
cavam. Os ricos proprietarios dos engenhos de Itapicurú,
viram as suas propriedades passar ao dominio dos inva
sores, guardadas por escoltas de soldados, e redusidos a
humilhant condição de feitores; e toda a população sof
frendo, uns em seus haveres, outros em sua honra.

Os sofírimentos eram inauditos, muitos os opprimidos,
e111trajados emseupatriotismo eemsua honra, e assim re':'
solveram libertar-se do jugo que os opprimia, conspiram
um levantamento geral, e elegem por chefe da insurreição a
Antonio Muniz Barreiro ,o mais conceituado e rico colono,
aque11e que mais confian. a merecia dos seus concidadãos.

Aprasado o rompimento para a noiie de30de Setemb o
de 1642, foram atacados os engenhos de Itapicurú, tomados
de assalto, e na manhã do dta seguinte rendia-se o forte
do Calvario, e marchavam os patriotas em caminho de S.
Ll1iz, e em fins de Novembro estava Muniz Barreiros acam
pado com suas forças a 3 I goas distante da cidade.

Fazendo aVDnçar um pequeno destacamento até o rio
Cotim, ahi se emboscou, e quando appareceram os 11011an
dezes á descoberto, foram totalmente derrotados. Com esta
victoria, que ministrou aos sublevados armas e muni
ções, animou-se Muniz Baneiros á ir sitiar a cidade.

Assim iniciada a.guerra regenedora elo Maranhão, diz
um escriptor, Antonio Muniz Barreiros, chefe dos insur
gentes, não teve mais descanço : habil e energico, embora
mal auxiliado; porque apenas recebeu fracos soccorros
da capitania do Pará, glorificou-se na luta não só diri
O'indo-a como s fàra amestrado general, ora batendo-se
cm pessoa, como intrepido soldado.

O reforço enviado do Paráem auxilio dos maranhenses
empenhados na empr su da libertação de sua patria do
poc1P[' dos hollandezes, tardou demasiadamente á poder o
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heroico Muniz Barreiros levar a eifeito ojáresolvidoataqlle
ao centro das fortificações inimigas, c quando chegou,
cruel enfermidade o havia prostrado no leito da dóI'. Con
fiado o commando a Antonio Teixeira, não llle coube a
dita de saudar a regeneração da patria, porque a morte
apanhou-o no meio da gloriosa e clifficultosa guerra, fi
que á frente da sua cohorte de patriotBs combatia contra
soldados aguerridos.

Atacadas as tropas patrioticas pelas hollandezas, con
seguiram então obter algumas vantagens ganhando os
postos avançados, porem encontrando nas trincheiras elo
Carmo irresistivel barreira, travam tremendo combaLe, e
depois de 2 horas de porfiada luta, debandaram em reti
rada, deixando o campo alastrado de 160 mortos '200
feridos. Entre os canticos da victoria, l'efere um escriptot,
maranhense, misturou-se profundo de 'gosto, porque im
mediatamente depois della falleccu Muniz Barr 'iros co
berto de tal gloria, que nunca morrerá seu nom ,visto e tal'
escripto com a penna da posteri lade nas paginas ela his
toria.

Assim terminou a gloriosa luta ela expulsüo hollan
deza no Maranhão, sem que o seu maior heroe, o illusLt'c
e intrepielo Antonio Muniz Barreiros, « primeiro e ueno
dQ.do chefe da insurreição regenercelora do :Maranhão,»
podesse saudar com os hymnos da victoria a gloriosa
restauração e liberdade da patria.

O Sr. Dr. Cesar Augusto NIarqu s, pa.lJ'ando um tril uto
ele admiração em homenagem á memoria de tão illustr' c
preclaro varão, no seu Diccionario hístorrco-gcographico
do Maranhão, consagrou estas palavras á sua m mOl'io,
palavras dignas de qu m as escreveu, e c1aquclle cujo
feitos proclamam:

« O seu governo começou na noite d 30 de SeLeml 1'0
de 1642, em que, como chefe dos conspiradores, os guiou
heroicamente ao campo da honra, onde durrotando os ini
migos da patria, colhoo para si e paro. seus valorosos
companheiros muitas palmas da victoria, e muitas cor6Rs
de gloria, que são conservadas perpetuamente pelo. his
toria, que se orgulha quando conta tão grandiosos feito .

« Entretanto, quando faltava tão pouco paro. v r ter
minar as uas fadigo , falleceu na noute de 1G de Janeiro
de 1643, por m ignora-se o logar onde descanc:âm essa
cinzas, e infelizmente, porque a gratidão naciono'] não póclc
sobr ellas I vuntar um 01 el'1JO mOllullwnt-o, qll(~ i-lltcste
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aos vindouros um facto notavelo o' E morTeu Muniz Bar
reiros qua i mbalado pelo ruidos das ae ~lamaçõc c1)
tão estrondosa victoria, parecendo, no dizer de B rred
que as suas virtudes só e pera vam peja gloria deste ditl,
para encaminhai-o á eternidade. »

Antonto Pedro de Figueiredo. Na c u ao 22 ele
'Iaio do anno de 1822,nn hi torica e L 'ai \'illa le Iguara Ú.

Filho de pa desh rdados de ben ela fortunR, e cujos
nomes não no foi l0 si el obt r na endo por con '
guinte em leito humild ~ pobre, elotara-o pOI' 111 a nalu
reza com a riqueza do tal nto, com o dons inapt' ia\,-j
da intelligenciaj e con lemnado cedo a n{io fruir as d 'Iicia
das existencias ociosas - opulentas, por go to uro-ente
necessidade arrojou-se á careeira litt rada com aneia
com forca, com neraia supr ma.

Pobr , lutando om imm n a difficLlldac1e mm s-
tr'es que o ncaminhas em, em livros qu lhe ervi em
de guia na gt'ande róta Jitt~raria a que o eu g nio o illlp ,
lira a tran por, Antonio P dro d FigLteir elo I ixa o ninho
paterno ainda bem jov m, ctomicilia- e no R if, mai
lar'o'o campo ás ua s a pira. ÕC , e atira- e sem tI' o'oa
sem d scan o ao mai laborioso tl'al alllo [la mai as i
duas estudo o

Em 1843, quando apena ontanlO eu' vinte e um
annos de idade, publi antonio P ,clt'o de Fio'u ir d a tn
ducção do Curso ela hi~toria ela PhiLo 'oplúapor Vo Cou"ill
na typographia de Mo F. de Faria, compr h n 1 nc1 ape
na o primeiro volume, que trata d introdu (tão a hi -t ria
da philosophia; no guinte, o seO'un lo volume no im
mediato, o terceil'o, t l'minando a im un a anojada m
pl'eza para eUe, qu em meio a ,lia avenlurara, em
uma terra em que ão ari im s diffi ulto~ o 08 meio
de publicidade, onde não ha di t re , não 118 111 rcado ,
nem consumidores para tal g nel'O d produG> áo.

E' uma verdade a c ita por todo o pn adol'" diz
elle proprio nas dLU:1S palavras que precederam a -8 e im
porLante trabalho, que a civili a.ão obra la pliilo ophia,
aqLlaJ, sendo ao me mo pas'o um lo -'lem nto d stêl
m~ ma civili aço-o, el m nto por ex II ~n 'ia qLte illu
n!ll:~ de n\olveto'! s outro d nd' -esegu qUL' (1
(.'I."tll a °ão nã pode dar 11 paize - a nele a philo - plliu
PIgn raela e de pre uda.
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A trad u 'çJo dessa obra dedicada a mocidade] razi
loira, a vulgal'i açüo desse monum nto de sabodoria do il
lustre phjJosopho fr-ancez, « o Platão da nossa idade», foi
um grandioso sel"i'Íço Ú causa da instruc 3.0 e la civilisa
ç50 do Brazil. e o generoso accolhimento que tove esse tea
balho, e as palavras de saudação e de animação que ao in
teeprete de Cousin enviúrn a impeensa, bem traduzem o
sou valor c o seu mel'ito.

A Estrella, cm sou num ro de 4 de Nov mbro de 1843,
num juizo quo publicou acerca desse trabalho, di o e
guinte sobre o s u tI aductor, depoi de geralm nte tratar
sobre a excelJencia do lino;- Se cedessemos ú tentação
quo temos de indicar ao publlco todo o valor do livro de qu
hoje damos conta, iriamos sem duvida mui ]onO'e. O SI'.
Victor Cousin encontrou no Sr. A. P. de Figueiredo um tra
ductor fiel, e um amigo cheio de dedica Eto. Ojov m pro
fessor de Pernambuco é uma das mais viçosas esperança
do paiz; o nós não duvidamo qu dentro em pouco ell
realise o generoso desejo que o anima de ir á Europa visilar
os seus mestres, e colhee, com as yiagens que tenta fazer,
um novo cabedal ele variada sciencia. Qu ira elIe no en
tanto acceitar esta homenagem que hoje lhe rend mos m
nome da philosophia e da litteratma nacional, como um
testemunho não suspeito de gratidão publica.

Esta apreciação foi secundada por uma outra escripLa
pelo Dr, Antonio Rangei de Torres Bandeira, e publicada
no Dwrio Novo de 28 de Novembro de 1843, na qual assim
ajuizou do merito da traducção da obra de V. Cousin;- A
excelIente obra do grande philosopho francez dos nos os
dias, a hou no Sr. Figueiredo um traductor fiel é exacto,
que, unindo á linguagem de Camões as precio idade
daquelJa linO'ua tão culta, em que estão conc bidos s us
pensamentos, notando os idioti mo, evitando os perni
ciosos galecismos que desgl'açadamente tanto vogam nas
versões portugueza , soube lar ao publico brazilei1'o uma
'prova de que muito se interessa pela prosperidade moral de
seus concidadãos.

Taes foram as saudaçõs o os protestos de encoraja
m nto e animação, que entre outros foram tributados ao
jovom liltel alo pernambucano, ao atirar a luz da publi i
rIa le, ás pl'imicia do seu talen to, o p1'i I1LÍl'O fructo elos
,'eu,s ludo e rOl'CO~; tal foi a sua e. tréH no mun lo JiLtc
r'mo.

Em 18.14 pOl' porlo.ri FI rln pI' si rl neia <1 p 11 1 Abril,
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obLeve Antonio P~dro de Figueiredo a 11 111 ação de pro
fessol' adjunto da cadeira c1 G ometria elo LJ"c u elo Re ,if ,
ele cujo coro'o foi xon rado em 30 de Junho el 1 46. Du
ranLe esse exercicio, clle regeu umulath'ament, por im
p c1imento dos r spectiYl1S pl'O~ sSQr' s, as cáeleiras de in
glez, língua nacional e phiJo 'ophia.

Em 1 49 entrou d no\' P<:lI'U o Ly o incumbido da
reg ncia da cadeira de lino-ua na 'ional; mi 55 por por
taria ele 16 de Agosro) foi nomeado profe 'O[ ela seo'uJJda
ca ieira de histOf'ia e- g OgI aphia elo G) mna 'io Pernambu
cano, merecendo clllrHnLe o seu mogi terio, 'er de jO'na lo
rxaminador por muila y zo do alumno do CUI' o de
preparaLorio ,annexo ú Faculdade d Dir iLo.

Em 1 46 enc Lou ntonio Pedro de Figu 'ir do a pu
blicaç.fío elo Pl'o{jl'e. 'o, revista so ial, litteraria e sei nti
fica, sendo coaelj L1\ ado por Hal oradores eli tinctos, entre
os qua notavam- o Dr::;. José oar s ele Azevedo, 'Iaciel
"Monteiro, Torr Banel ira outl'OS. 1v1a sta intercs ante
publicação, aLrave al1l10 os annos d 1846 e 1847, terminou
no onno seguinte fi ando in ompl ta e ta ultima part .
ComLuelo a collecção do Pro[jre' o forma um bom yolum ,

de toda a revi ta at6 hoj publicadas nesta provincia,
quiçá no imp lio, lia o upa um loo'ar eli tin to, como uma
das mais importantes publi ações litt ro.1 ia .

Ivlais tarc1 , o nom el Antonio P dro' d figueiredo
in l'eveu- e entre o r daetor elo Diario ele Pernambaco
c por muito tempo foi Jl um do us mais illustres col
laboradores, uja p nna 61 raou para cahir sobre o leito,
no qual paLIo' dia d pi' C ['I' u o olhos á luz do mundo.
DenLre o num ro os traI alhos litt rios lue publicou na
columna d decano da impr n a pernambueana, por
pa.o de doze anno , DI 111 la 'riticrt Utterarias, I'evi'ta.c;
de theat!'o, cordos, lendrt' e tradições, ctencias e ar-
te', notam-se o u artigos e correspondencias tradu-
zidos do ingI z fran z, do Annaario elo' doas nwn-
elo , da Revista ele Part~, da Rem ta do doas l\Ilanelo e
c1~ ?lltros jOlnae ela Europa. Occ~Ipa. por6m, um logar
(llstmcto ntre os seus artigos do DW.l'lO ele Pel'lwmbuco,
a seri de folhetin ,publicação s manaI, sob o titulo - A.
Carteira-firmados com o p udommo Abdalah-el-Kratif.
~'admil avel a illustração, os dotes e conhecimentos Ya
l'la~is imos que revella o u autor ne 'sa inter ssante
seI'! de folh timo A hisloria, a philosopllia, a litt r8tnro,
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f1 artes, tudo finalmente teve o seu logar de honra na Car
teira, tudo foi tratado com pL'oficiencia e critel'io, a par de
um 'stylo cOl'l'ectis imo, e de uma linguagem pura e ge
Iluinam nLe portugueza.

Um artio'o que temos ob as vistas, publicado no Pro
,'Ire. i la de 6 de Maio de 1863, tratando de ses mesmos fo
lhetins, diz o seguinte, mencionando Dpenas tL'es, dentl'e
fi sua immen a seL'ie, que colle 'cionada e impre sa, forma
ria alguns yolumes:

HA Carieil'Ct do Ln d Agosto de 1858. e que tem por
epigraphe - Uma oingança ele nooa especie motioaeLa por
llma nialher - é um conto phantasti ~o cheio de incidentes
chi tosos pedaços des riptivos de um poetar natural gra
rioso, nncia ele mortal ele asocego, um escripto m fim
qu refocilla o espirito, Füz l'ÍL' e chorar ao mesmo tempo.
ri Cartc>ira C/u- trata da natureza e a. ociedaeLe l'elatl
oamellte ri igualoade, não é s6menos ú citada; não só
mel ece attenção como pagina Iucida, s i ntifica e Jittera
ria, como tamI em como pagina formo~a da mais SãR eco 
mopolita philosophia. Olltro tanto acontece com a Car
teil'a d 1:- de Agosto de 1858, onde o passado e apre ente,
constitue um opL'eciavel es ripto de estylo mimoso e natu
ral, emquanto aquelle outro se recomm nda pela resenha
engenhosa dos contL'astes sociaes, juntas a compen a
(:ões provid nciaes,que im isiveis, arranjam o homem c a
sociedade pnra seus fin immortaes.»

Em 1848, publicou Antonio Pedro de Figu iredo, nesta
provin ia, na Typogl'apl1ia Il71parclal, o seguinte trabalho,
traduzido do fL'ancez: Da soberania do povo e dos princi
pias do gOL?enw ,'epubhcarw moderno. Liçõ -s pronuncia
das na Faculdade de Dir ito de Pariz, por M. Ortolan, pro
f ssor na mesma Faculdade. E em 1851, na Typographia
'ommercial, publicou a suas Noções abreviadas de philo

logia, acerca ela Lin[juC/.portllglte~Cl.

Precedeu a estas producções, n publicar,ão que fez cm
1847, da tL'aducçõo do f'omance dcG orge Sanc1, A etc COl'
das ela lyra, precedida ele um prefacio, no qual em poncas
]inhas, o traductor descreyenclo o estado de mi ria em
que nos achamos acerca de litt rntura, demon trou a 11e
c: ssidade de aguçarmos o gosto por meio das traducções
elos primores d'obras estrangeiras.

Em 1852 sustentou Antonio P dro de Figueiredo uma
rf'nhida que tõe com o Dr. Pedro Autran da Matta e Albu
qu rque. obre o Socialismo,. os seus artigos publicado
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elo seu il-
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(o g nio d' FiO'll ir do 'eguindo as e\'olu ;ões aLmo 
}Jilerica ) o céo , úpar da commoç-e mu i aes na terra,

amo chamma immortol, crepitou, scentilhou, elespediLl
clarões vivissimos e fulgurante ,»

«A pro tração in tantanea de Antonio Pedro de Figuei
redo, eru-Ihe o perpassar na mente do aband no dos ami
gos e da patria: era a I mbrança do astros opacos que
recebiam-lhe a luz; ra a dÕL' rememoratiya dos ec:pecllta
dare' do tal nto delle; era ° especta ulo ela solidão, da
tristezEl, da ingratidão, que cercavam-no; e que, no lam
p jos do genio, pela intuiJio, a claras lhe inclicaya tantos
vultos 01 ulento em ouropeis e cabeda ,quanLos abj cto
em grosseriEls em squinhezas. E' por is o, que, o clena
deiro escripto de Antonio Pe ]1'0 de 1:< igueiredo nos por -

eeú borrifado de lagrimas, a principio, ele inelignação no
melo, de gracioso perdão no fim.»

AgOl'a é o proprio Antonio Pedro de FiO'uC'iredo que
falIa, a sim, já com o pés üs bordas do scpul 111'0, come
çou a sua d I'l'adeira pro lucção liLt raria, publica la a 16
de Ao'osto d 1859.

(( Ia leito da dor, a que temos e Lado pre o, ha dez
longos mezcs; no meio de atul'ados inten os soffrim n
tos; cercados das consLantes e penivei pr o 'upações du
uma existencia quo o destino tecera mesquinha e ombria,
c a moles tia yj ra ainda mais anu\'iar e tOl'tur'ar; um sen
timento havia que no ralava o coração mais do que os ps
d cimentos; que nos acabrunha\'u o espirita mai do que
as pr ocupações' que nos punO'ia á alma mais elo qu o
esquecimento e abandono de alguns qu r putavamos ami
IJ'O inceros e deeli CEl dos; ~ra a sauda ele ac -rba das horas
H \' ze tão m lan olica e tão ele enfado, que 'on agra-
"amos a rapiela imperfeita, mas sempre grata tarefa el
compor e e 'cr \' r e t folhetim, fundado por nós, e tão
g n 1'0 'ament abrio'ado ao 7"e~ ele chaa. eées elo grande

rgão ela publicidade do norte, orguo qu se multiplica
quatro mil veze por diD, instru , deI ita, lisongeia eas
tiO'a dio.riamente tnnta g nt" avida de praze[', cluli anja c
ele [\(]y rtencia.» ,

Assim, abandonado ele lodo, até l1aquelles que repu
la\"a amivo. sinceros e clecLicílelo.',na mDior p nuria,lutDndo
com toda a orte de privação lÍ mão da indig-ncia, uc
euml iu Anlonio P clro ele Figu- iredo, sse homem tUo rico
de Lal nlos, tua opul ntaclo por sru genio c illll t['açuo, que
lnnttb pl'0L111 ('iírs ]0 seu rngC'nho nos l r'ia Ilo-ado, t' OLl-
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l['a fo se a LLa orte, e mais propicia e trella enis e d
pl1anal aos passos de sua vlcla, se melhor aproveitado
fo se por aquelles em cujas muos u teem o cofre da gra
ças, quasi empre b m mal el sLribuldas! Sorte fatal do
genio! Despre o, inclifD- renti mo e esquecimento do eon
t mporane08, aLé que a po LL:ri lade o \' nha reabilitar, ['
gUCt' do abatim nto a que fàra onel mnado, e conf -rit-Ihe
o logar cle honra a que tem juz !

A imprensa pagára a m "'moria de Antonlo Pedro d
Figueiredo, o mel' ciclo tributo de auda 1 , abtlndo-ll1e
logo após a ua morte, a portas do Pantbeon, legando
a' im ú nom a po terid.ade, E se homem que no
leiLo la morte achara-se abandonado, Iue fora d.espre-
ado, ao rrar 'olhos pelo sopro g lido da morLe ao

clar- e pultuta ao u cadayer, no Cemiterlo Pullico do
Hecife, tributara-se-lh honras qu na vida não o julgaram
digno.de m recel-ns; a concurrcndn, qu r 'le homens d
1 ttta::; como ]0 pc oas gradn ,que 111 test munho d
aprcço que eOIl <.lgravam Ú intellig 11 ia e ús bellas qualida
cles do illustr finado foi lmm na: no acto de ser dado ú
s pultum o u ada\' r o Dr ,1'01'1' Band ira e Fran
klin Doria, Hermenegildo COlltinllo, re itnrElm di curso,
I' passados c1 ntimento dcnad ir trll uLo ú m -moria c1 '
lão iiI u tI' , quão d di lo o litterato 1 l'l1 ambucano !

A I rovin la p rel u em Antonio P dro 1 l~ igueir d ,
diz o DI', 1'01'1' Bandeira um do s us hom ns de leUra
quemuito a ennobr elam:- a lettra perdel'8m n Ile um
dos eus mai zelo os cultor , omo homem, elle
Liyera defeiLo, umpr a Deu j uI O'al-o e apreciai-o: como
cidadão abia cumprir o eu d \"el', como me tre ra digno
do I. O'ar que oc upava, omo amig ra Gredor le tocla a
confian a e e tima, Yiv u morr u poJ re, é v rdac1e;
ma a rlqu za é 1 um c1iü, a intelligencia e a gloria nüo
se somem na po ira dLim c mit rio ... N'isto, liO m no ,
e tá a el vação do talento: nào pod m ont tal-o, porqu
o,livro em que e l' o na rol gio c1'" um homem de m 
r~to r aI, é aquell 'm m m que e scr ve a sua m mo
ria para a I o t tldad .

Antonio E'edro de Sà Barreto. Na ceLl n't fregLl '
zia de ,Amaro ele JaJ oaLão, n C1F"L:nIJQ MD ug ,ao 31
ele Jan ir el 1801, e f01'am s 11 I aes o ten ntc- oron I
Fl'an i c AnL nio de i.Í Rürrclo, um elos patriola jn
movim nlü cmancipllu [' ele 1817,' LHt mLllher n, ,Ju-
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sepl1a Thomazia Tell s de i\I neze.s, Se]~,llOres do en O'enl~o

Jardim daquella me ma freguezlV. FOl'am.s us avo
paternos o ln stee de campo Bento Correia ele ú e Uel
consorto D. Joanna Frunci ca Xavier do AllJuquerquc
Barreto, ricos agríeultoros, enllO!' do cng-l nl10 Garapú
do Cabo; e materno, o capitüo JO'119 io do BalTros, '
sua mulb -r D. Laura Thcl'eza Ornellas de f'nnos,
tambom agricultore , e senllOl'es do engenho lVlacugc'"

Em 1817, quando Antonio P 'dro do 'ú BüLT to llaYiH
~ompletado os seus d z seis [U1110S de idade, e o O'OV'I"
nador o capitao general Luiz do RcO'o Barreto reorgnni
sava o oxercito de~ta apilania, 110 a cntou pl'D~'a e
justificou primeiro cadete.

Quando cm 1 20 occoneu o Iam nl<wel 'rc6 o nlaqu
da sena do Rodeador no Bonito, on lo um num -[' con
sideravol de camponios fanaticos o' ignorantes, levados
de superstiçõe o cl1imoras, alli s ]'euniram, em puro
fanatismo religioso, Luiz do Rogo t z marchar uma x
pediçào com o fim do dis~lersal-o , julo'ando ser aquillo
um estratao'ema politico. Os sitiados foram cruel e bar
baramente atacados, o <:lindo. que lutando om for as
desiguaes, ostentaram uma cora,:em raramente vista,
ma foram derrotados, mOl'tos e [Crido cm grande nu
mero, as habitações e lavouras foran'1 arTasadas e incen
diadas, o os prisioneiro conduzido ao Recife em um
estado lastimoso o miserave!.

Sá Barreto, então cadete graduado offieial, fez parte
de tu oxpodição, YiLl cahir ao seu lado compatriotas e
irmüos, victimas da mais atroz e barbara tyramnia, e
em yez ias conqLli tas dos louros da victoria, colheu
magua p la oet - elos seus compatriotas, forçado a ba
talhar contra cU s por força das 'ircumstancias mili
tares o orelen uperiores, o no meio desta hOl'rivei
matança "Viu II cumbir lJm seu irmão, ommandantc
m chefo das forças milicianas de anto Antão.

Em 1821, quàndo os pernambucanos olipozel'am ir
resi tiyol barr ira as tyramniFls do governador Luiz do
Rego, o pozeram em campo a propaganda constitu
cional, quiçá elas liberdades o inclopenc1 ncia pntl'ias,

á Barreto foi um dos muitos brazil iros qu' in '0]'
roeam no odio dos portuguezc , e a con equ n 'ia da
sua aspiraçõ s, (las a piraç.ões mai ~ nobr s gene
1'0 as que pode h r o sub [iCo de um pHiz, I'llcaclo 1 ela
oppre sao lF<J11111il:l foi o ([(1st l't', [' i ü dr'[1orlilr;iio,
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Livre da prisão e d sterro fLllminado pelos oppres
sores de sua patria, Sá Barreto viu finalmente o Brazil
livre e independente do jugo portuguez. Em 1824, dis
tanciando-se d'aquelles de seus compatriotas que oppoze
I'am um protesto energico ao impolitiljo e violento acto da
dissolução da constituinte brazileira, pondo em campo
a guerra separatista, e. proclamando depois a Confede
ração do Equador', Sá Barreto, já levado ao po to de
capitão, seguiu partido contrario, e foi prestar os seus
serviços nos ar-raiaes do.quelles qu u tentavam a inte
gridade do imperio.

Marchando para a Burra Grande ond acampavam-se
as forças imperiali 'tas, cahiu prisioneiro da r voluç50,
e de Serinhaem marchou escoltado para o Recife, e foi
encerrado J?reso na sala livre da cadeia desta capital.

Ahi prIsioneiro até a eh gada do brigadeiro Fran
cisco de Lima e Silva a frente da uas tropas, cujo
pr'imeiro acto foi imm diatam nte abrir-lhe as portas da
prisão, Sá Barreto recebeu então a incumbencia do
commando da 1.n e 2.n companhias do seu batalhilo} e
.marchou á reforçar o corpo do ex rcito estacionado na
Boa-Vista, onde ia f rir--se a batalha decisiva, da vida
ou morte da proclamada republica.

Nessas lutas featricidas, em guerra entre compa
triotas e ir-mãos, não brilham os louros da victoria, ClS

acções as mai heroicas, os fitos d maior valor e intr 
pidez, são eclip adas e obscuros; mas realça obr-Q tudo
isso o valor calmo e r fiectivo que ostentou o cal itüo
Antonio Pedro de á Barreto, á par dos actos de huma
nidade e confraternida le que pr-aticou par l com os
feridos d pai do 'oml ato, d pois desses dia luctuo
sos o quanto foi ut.il, o quanto pr- stou-s ú uIva-guar
dar a muito d s '\1S companh.eiro d \ arma, qu
vencidos, err-avam aterrado e homisiados, vi tima da
sua iniciativa e adh são ú ess pronunciamento político.

Sá Barr to foi então condeGora lo com a mcdalba
que d via destinguir a lU lIcs que mais ,se haviam nobi
Iltado no sen iço da campanha, mas elie aOTuclcce ao
general Lima e ih- essa distinccõ.o, e post riorm nta
apresentado a . 1"1. o Imperador pelo mosm o'en ral~

I'~spontleu-Ih J sobl'e a sua l' cusa o me mo que já ha" ia
dIto em Pernambuco á tal respeito. Então o o'eneral fez
u S. '1. a hi toria de Sá Barr to, de de. o começo até Q

21
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fim da guerra, e essa historia valeu-lhe muito honrosa
palavra.s do Imperador, que acabou por dizer-lhe:
Louvo-lhe o procedunento e os escrupulos; tem, porem,
incontestavel direito, como bravo e leal, ao uso da me
clalha que conferi. Sá Barreto agradeceu respeitosa
mente tão honrosas palavras, pOI em perseverou em não
usar semelhante condecoração!

Rompendo pouco tempo depois a guerra da Cispla
tina, e marchando as tropas do norte para a campanha,
Sá Barreto foi encorporado ao seu batalhão, tomou
parte em todos os combates, e mereceu pelo seu me
rito e valor m.ilitares, a estima e confiança dos seus
superiores, especialmente do general Brow, um dos
mais distinctos e illustres dessa famosa campanha.

Sá Barreto foi um dos herões da infeliz mais glo
riosissima jornada de Ituzaingo, a 20 de Fevereiro de
1827, na qual encorporado ao legendario batalhão 18
de Pernambuco, sob o commando do intr pido La
menha, sustentou a honra e dignidade do Brazil; e
quando u adversidade feriu-nos de chofre, e o seu
batalhão murchou em quadrado com o 13 ela Bahia)
n sse famoso quadrudo sobre o qual vinha em repe
tidas cargas a cavallaria inimiga, sem jamuis conseguir
vantagem alguma, marchou em retiradu, mus em reti
rada gloriosa, soberba e irresistiyel.

Sá Barreto acompanhou todos os movimentos, c
tomou parte em todos os feitos da guerra Cisplatina.
De Ituzaing.o passou com o exercito êÍ. Caçapava, e d'ahi
á diversas posições, e depois á villa do Rio Pardo onde
acampou em quarteis de inverno. Assim entrou o anno
de 1828, quando pela intervenção da Inglaterra foi ajus
tado um armisticio. Mesmo assim, ainda pela desleal
dade dos argentinQ~, QS brazileiros em I'epresalia a um
utaque pelas forças do coronel La Torre, c·ahiram sobre
o acaml?amento gei'al do exercito inimigo, e o levaram
de venCIda.

Terminada a guerra, e reconhecida a independencia
da provincia Cisplatina, sob o nome de Estado OrienLal
do Uruguay, Sá Barreto foi chamado á côrte do Rio de
Janeiro, e incumbido d organisar em Pernambuco um
corpo militar especial. Firmado 0 ucto da abdicãção de
D. Pedro I em 1831, s achando o nosso exercito em um

tado d" ue a<.lçnGia c eles f'CCUlo, Sá Barreto solici~()u
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e obteve uma licença, e ntregou-se a vida agricola,
recolhendo-se então ao engenho Jardim em JaboaLão,
de propriedade de seus pae .

Qual Cincinato, trocou a spada pela cl1arrúa, e intei
ramente segr gado, ' nLregu nos la])ore da vida
aO'ricola, viu succedcr m-s alguns anno, aLe que,
passados os abalos e conyulçõe poliLicas da abdi a ão,
f0ram d novo exigidos os s us erviços, ao que 'lIe
prompLam nte acudiu. Foi-lhe enLão confia la a ins
pecção la Guarda Nacional desta provincia, que recen
temente creada, entrúva em organisução.

Nomeado commandante das annas desta pl'ovincia,
por portaria da presidencia de 17 de Novembro de 1837, em
virtude de autorisação do governo imperial para tal fim,
tomou posse e entrou em exef'cicio ao 13 de Dezembro
do mesmo anno. Os serviços que pre tou o major Sá
Barreto no de empenho dessa mi são, apregoam mais
que tudo o t mpo de set annos em que se demorou no
exercicio desse cargo, poí isso importa a mais plena
cabal confiança que lh depositava o gov rno imperial, e o
bom desemp nho qLl clava a s a honrosa incum
bC11cia, sobre cuja importancia falia bem alto um arLio'O
biographico pullicado por oeca ião da sua morte, no
Diana de Pernambuco: Era I em ar lua aqu lia tOl' fa
então: succe ham-se as insu! ordinaçõ s nos corpos,
habituados as revoltas milHal' s d'aqu II tempos ala
miLosos, e explorados pelos partidos poliU os, qu se
disputavam ao pod r. O velho illustl"e que a aba d
succumbir, pre tou ntão a paiz os mais relevantes
?er~iç()s, sempr com sua calma habitual, com sua
Justl a nunca lesmenLi lo.

Tal foi a 'pocha m lU lhe foi confiado o COI11
mando das [lrmas d sLa provincia, taes foram os seus
el'viços, nt~ que o entregou ao seu successor a 7 d

Setembro de 1 44. Em 1 47, 01 t c a sua r forma no
po to de cor nel, após trinta allnos de vida militar, t n 1
como pr mio dos s rviço que prcstúra ao paiz dLU ante
as ituações mui criti as eles e ultimo periodo la
no, sa histOl'in politico, o hobito e d lois a ommend~

de , '. Bento d . Aviz. Em 1 49 101' oe a ião da r ,'olta
Pl'ulen'a) O go\' rno onfiou-ll1 O ommando do corpo
de valuntado da fl'egu zia de Jaboatno, e em 1 62 foi
chumado 1elo g v l'no imperial I ara occupor o lu-
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O'ar de presidente do conselho de fornecimento militar
no provincia, cargo que occupou até a sua extincção.

Votado inteiramente aos 'interesses ela vida agricola
que no, amente abraçára, o coronel Antonio Pedro de
Sá Barreto "iveu ainda muito tempo, inteiramente afas
tado da vicia puhlica, e a sim, pouco mais de dou mezes
depois ele coniar os seus oitenta anno de existencia,
falleceu no povoado da Torre, aos 3 de Abril de 1881.

Venha ainda em nosso auxilio o cita lo artigo bio
graph,ico, e real e as seguintes phrases, o merito, os
eniços e as virtudes desse illustre e benemerito se1'

vido-r do estado:
« Como cidadão, como soldado, omigo, mDrido e pai,

o coronel Antonio Pedro de Só Barreto, foi um espelho)
no qual reflectiram-se cm todos os tempos os mais edi
ficantes virtudes. Home]),1 de principios rigidos, de velba
tempera, era o que, no rigor da expressão, se chamaria
om tempos que v~o longe, um homem de bem. O vene
rando cidadão que acaba de sumir-se na eternidade,
qqe está no seio de Deus" com o qual viveu e morreu,
deixa larga descenelencia composta de dez filhos, trinta
e sete netos' e quatro bisHetos. POf' expressa disp'o~

sição sua, em seus uHimos momentos, honras militares
lhe não foram prestadas, nem pompa alguma cercou a
seu feretro até a derradeira ·moulela de seu corpo. Mo
desto na l)Jorte, como na vida, conservando fité o fim
o uso de suas faculdades, teve a morte do justo. Era
uma reliC1,lüa pe};'nambucana, ou antes nacional. O patrio
tismo Holle nunca se extinguiu sob os zelos da idade.
Não ha n1:Uitos almos ainda, quando a leviandade jac
tanciosa de u;m ministro argentino ousou, em nota diplo
maLica, atirar-nos indirectas offensivas de nossa honra
1:1acional, o nobre e modesto veterano ue Ituzaingo, cheio
ele patriotica indigNação, fez publicar pela imprensa,
nesta provincia, a historia da famosa batalha, a maior de
quantas até agora se hayia ferido e~1 terras da Am rica
do Sul. »

Tal foi a vida do illustre veterano da l10S a emanci
pação politica, o ~O~1l'ado e illustre soldad0 A,ptonio
!:)edro de Sá Barreto,

AntppiQ ~eregrino~aeielMonteiro (segundobarão
d~ ~tamaracú). NÇlsceu aos 30 de Abril de 1 04; foram
SC1-1 S .prpgenitores l"!ê:UlOcl Frapci~co Maciel M01)teiro,. l;>Çl.~
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charel em canones pela universidade de Coimbra, capitão
commandante dos auxiliares desta capitania de Pernam
buco, d'onde era natural e de D. Manoela Lins de Mello.

Dedicando-se Maciel ~ 'lonteiro á carreira das lettras e
das sciencias, fez o seu curso preparatorio em Olinda, e
seauiu para a França; e matriculando-se na universidade
ele Pal'iz, receb u ainda bem joven o gráo de bacharel ~m
Lettras aos 16 de Novembro de 1824, o de bacharel em
Sciencias, aos de Abril de 1826, e o de Doutor em Medi-
cina aos 19 de Maio de 1829. .

Apezar de joven, deu Maciel Monteiro na universidade
as mais sobejas provas do seu bello talento e dedicação
pelos estudos.

Voltando á sua patria, laureado aos 25 annos com o
titulo de Doutor em Medicina, e com as cartas de bacharel
cm Lettras e Sciencias, começou a exercer a profissão me
dica nesta cidad ,onde bem cedo o seu talento e proficien
cio deram-lhe fama e numerosa clinica.

Em 1833, transpoz o limiar da politica, e por varias 1e
gislaturas quer geral, quer prov'incial, mereceu o suffragio
dos seus omprovincianos. Na tribuna parlamentar, o
seu verbo sempre inspirado, ::t sua palavra autorisada e
arrebatadora eloquen ia, onqui taram-lhe tantos applau
sos, e um nome tão r sp itavel como orador paIlamentar,
que o Brazil guardará saudosa e grata memoria.

« Elle tinha voz sonora, diz o DI'. Joaquim de Mac do,
mas não efeminada, palavra flu nte jamais interrompida
pela mais leve 11 sitasão, pureza d estylo, eloquencia ar
I'ebatadora, e g sto moderado e .agrada el: nunca faltou a
um seu discurso a belleza da forma, e todos os seus dis
CUl'SOS se affiauravam pr parados com trabalhoso esmero.

« CompI ta iIIusão ! ... Maciel Monteiro fl'equ ntava
apaixonado os theatros, os bailes, as sociedades do cir
culos mais legantes, e elle proprio eru o typo da mais exi
gente e oaprichosa legancia, no trajlll' sempr rigorosa
mente á moda, e no fallar sempre cm mimos de delicadeza
e de refinada cortezia cm que sem pretenção n m demasia
seu espirito sul til c sua imaginação de poeta radiavam
suave e encantadamente.

«Após longas horas passadas em sarâos, cm compa
nhias aristocraticas, em sociedades e cxcell ntes amigos,
ou nos theatros, Maci 1Monteiro dormia a somno solto até
as 10 horas da manhã eguint~: lombrava-se então ás ve-
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zes de que devia falIar na camara, e pensava no seu dis
curso em quanto apurava cuidados no seu vestir esmerado.

«Logo depois a camara ouvia eloquente discurso, lin
dissimo na fárma, com perfeito plano na ord m das idéas,
pujante na argumentação, e revelador da illustração d
quem o proferia. O auditorio convencia-se do laborioso
lone;o estudo a que se dera o oradol', qu apenas a abava
de Improvisar.

«Talento maravilhoso, que teria feito, e que teria si lo
no seu paiz Maciel Monteiro, se menos se deixasse arreba
tar pelos gosos licitos e honestos, mas tão inebriantes
como vãos da vida de festas, de fulgentes salões, e de aris
.tocraticos enlevos ?- •.•

«Essa fraqueza, innocente defeito de Maciel Monteiro,
privou a patria de um grande estadista, ou de um dos seus
primeiros poetas.»

São estas palavras, os traços mais fiei e mais firmes,
que se poderia traçar sobre Maciel Monteiro, e deixam bem
ver, a mestria de quem as escreveu.

Geralmente conhecido e reputado, e desempenhando
sabia e satisfactoriamente todos as seus mandatos, e talo
seu merecimento, que foi chamado em 1837 a fazer parte
do gabinete de 19 de Setembro, o primeiro e o mais notavel
gabinete do partido conservador, confiando-se-lhe a pasla
dos negocios estrangeiros.

No ministerio occupou-se Maciel Tvlonteiro especial
mente da questão do Oyapock com a França, revelando
tanta habilidade, reflexão e proficiencia nesta melindrosa
questão internacional, que.dir-se-hia um velho e profundo
estadista.

Demittido em 1839 o gabinete 19 de Setembro, Maciel
Monteiro, tomando assento no parlamento, defendeu-o c
justificou-o em um tão bello e eloquente discurso, que só
esse discurso bastaria para sua gloria parlamentar.

Na legislatura de 1850 não frequentou a tribuna como
dantes, porque digna e esc1arecidamente OCCllpOU a ca
deira de presidente da camara.

Voltando do Rio de Janeiro depois da demissão lo ga
binete de que fizera parte, foi-lhe confiada a lirectoria cio
Curso Juridico de Olinda, por d creLo Imperial de 18 c1eJu
lho de 1839, assignac10 p lo regente Pedro de Al'é.lUjO Lima,
elepoi Mal'quez de Olinda.
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Dous annos depois, foram os serviços que havia pres
tado, remunerados com a conferencia do titulo de Conse
lho, por Carta Imperial de 17 de Setembro de 1841.

Estabelecendo-se por esse tempo nesta cidade a Socie
dade de M edecina Pernambacana, foi o conselheiro Madel
Ilonteiro acclamado presidente, e no dia da sua installação

oos 4 de Abril de 1841, proferiu um discurso inaugural,que
corre impresso na revista desta associação - Annaes da
Medicina Pernambucanc(,.

Poucos annos depois, deliberando seguir a carreira
diplomatica, partia em 1853 para Lisbôa, em cuja côrte foi
acreditado como Enviado Extraordinorio e Ministro Pleni
potenciaria do Brazil. Durante a sua vida diplomatica, 8em
pregosou das mais subidas c significativas honras,r speita
e consideração. •

Grandes foram os serviços prestados pelo conselheiro
Maciel Monteiro a sua patria n ssa difficil e melindrosa
missão, especialisando-se os que prestou contra a nume
rosa quadrilha de moedeiras falsos, que de Lisbôa infesta
vam o Brazil, e por cujo s rviço teve em remuneração o ti
tulo de Barão de Itamaracá, com as honras de grandeza.

MacielMont iro não só era grande e eloqu nte orador,
medico distincto, politico consummado e habilissimo diplo
mata, como tambem elegante, mavioso, e in pirado pata.

«Talento descommuno.l, intelligen ia clara e feliz, diz
o DI', Joaquim Mano 'l d Mace lo, comp ,t ntis imo juiz
para o julgar, Maciel Monteiro ulti \' li as lettras e a po 
sia, e não foi um dos prim iras poetas da lingua porLu
gueza no seu tempo, sóment por lue não quiz I-o.»

« OBado de Uamal Elcá nascera com os mais superio
ros dotes para ser grande poeta e gran le orador. Na tri
buna parlamentar, e m numerosas, mas fugiU as compo
sições poeticas, pela maior parte perdidas; algumas, po
rém, felizmen te conservadas lampeja e fulgura o seu prodi
gioso talen to,»

« Mas elle poetava, como pronuncia,> a discursos, im
provisando sempre! ...

« E em seus discur o como em seus versos, embora
uns e outros improvisados, aprecia-se m gráo distincto a
clcgancia e a belleza da fórma, cujo cuidado foi a outro
respeitos a fraqueza desse homem rico de faculdades para
ser gigante nas republicas das lettra !.. ,))

Qu m ha, porém, que não conh ça os bcllos, mimo os
c mavio os versos de J\lIaciel :Monteiro?
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Purismo e elegancia de phrases,pensamento arrojado,
sublime inspiração, vàos altivos, tudo resplende nas suas
belJissimas composições poeticas.

Pena é, que andem dispersas essas mimosas produc
ções da sua Iyra, e que bem difficil seja colleccional-as.

O commendador Antonio JoaquimdeMello, cónsagrou
algumas paginas das suas Biographias de alguns poetas e
homens illustres da provincia de Pernambuco,l:l algumas
das poesias de Maciel Monteiro.

Um nosso illustre comprovinciano, Antonio Pedro de
Figueiredo, hoje fallecido, sob o pseudonymo de Abclalah-el
Kratif, publicou no DiariQ de Pernambuco de 3 de MaiO
de 1858 um bello artigo sobre essa obra; então disse o se
guinte a respeito dos versos de Maciel :Monleiro:

« O nosso distincto comprovinciano, o Sr. Maciel Mon
teiro, tambem occupa varias paginas das «Biographias»
com diversas das suas producções. Entre estas produc
ções do Sr. Maciel Monteiro, encontramos uma, que não
podemos resistir á tentação de trasladar para aqui; é uma
das mais sympathicas composições poeticas que conhecc
mos; é dedicada a um anniversa-rio, cclebrado no dia 25
de Março de 1849:

Troa o canhão terribif, quc apregôa
Os patrios foros em marcial linguagem :
Eis o dia, Scnhora, dc pagar-vos
O anno feudo da minha vassalagcm.

Mais uma vez o Astro soberano
Seus domínios correu no firmamento:
Hoje assente em seu throno, eil-o que espalha
Graças de luz ao vosso nascimento.

Balançando-se n'haste voluptuosa,
Quão linda gala trajam hoj - as flores!
Dir-se-hia, para gloria de enfeitar-vos,
Qu'orvalhoLl-as na aurora a mão cl'Amores.

As a\ es, que na selva a al\'a sauclam
Com seus mo11es cantares ii pOl'fin,
O perfume nas rosas aspirando
O ar s embal amam de harmonia.
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o sol t~m mni fulgor, a f-lor mai mimos,
A ave mai d çura cm u trino ]0 ;

h! omo a Cl' a('uo doI ['ou Ll fausto
N~stc dia, cnllOra, abençoado!

Tudo, ludo ob d cc ti Y Z elo Eterno
Rend nela cllHo o. b '1lcziI tanta!
'ú o Bar'do na 1)'l'a, enyoltn 111 Cl' pc,

:::;, emp[' hcndc cant':u' O'eme, n<1 cnntn!

l\Iuda ....1. Iyro, na qual sagl' 'i outl"ora
Tanlo llymno clc amor ú formosul'D :
, , elo praz '1' el 'dilllo a ol'da' l'oul'o

"\ ib 1'0.[' a co l'c1a in to ela nmUl'°'LU'tl.

A. me ma urna, qu n Taberna ulo
H. ccl ~ o lll'0 farto ela Opul IJ 'ia
Tambcm, mo I t'} aos yoLos ]c l1umildacle,
A ablação I' 'colll la indio' n 'iD,

P qu no ' m u tri1>uLo: cil-o ClLwl pns,'o,
Qual m Indo p'lgar-vo l'C\' t' nt \:
Nelo é o dom opimo cio Opul nt ,
E im a 'a, a otfl' ndi:l do in lin' nt~,

1M

, « E ta in piração tl'cmula ele moçüo c elr 'lltlIusiü 'mo,
e um los reH ':\.0 I11cli ~ bl'illlallt do grulIeI 'pueta 'm tnda
acxc-pção lo"\o'aJ ulo,éulll closbrado muis sympallli
cO,' do ClnLor' p rnambu 'ano que '0111 as SUCl meloeliosí.1S
c di vinas procluc('ões t rn en 'cll1l:ado U 8 lU O' 'r'a~'Ho, dpsrlt:
amOl'(\rlrl llllmilrl,\ (-1lI~ RS I' sir!.rl1l'ias mais npulrrl1f\,.,l)

2~
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S \ia-nos, pois, tambem permittido lrasladar duas das
SIUl mai lindas poesias,não menos b llas,e cheias de ins
pirnção e harmonia; uma, feita ao embarque e parLida de
uma senhora, e a outra um soneLo.

~I 01\I-lO

Elia foi-se !... E com ]]a foi minha aln1'l
Na asa Y'Ioz da Briza ussLlrante,
Que ufann elo thesouro, que leYBya
la .. , corria ... e como vai distante!

Voanl a brisa, no alI' '"ic1 rapLo
Frisanl elo Oceano a face liza :
Eu que a brisa acalmar t 'nt<na insano,
Com meu . uspiro aI nlayn n briza.

No hoti 'ante e conder- e anuviado
Eu a Yi; e dou pontos illm inosos
Apenéls onde e]]a ia me mo tr'avam:
Er'am ell s seus olhos lacrimoso !

Pouco, e pouco empanou- e n luz confusa,
Que me sorria la dos olhos seus;
E d'al ~m ondl~lando uma Aura amiga
Ao meu' ou\'ido l'ep tio - ad us-!

aela mnis via eu, nem m smo um raio
Fulgir a furto cl esperan('a bella;
Mas meus olhos iIlusos descobl'iam
N'Ll'111a amav l Yisi'io a imagem della.

Esyaio-s a visão, qLwl nuvem aur a
Ao bar jar de vcsp 'rLina aragem:

aos olhos u p r lia a imagem sua,
No 111 'U peito r,u achava a ua imagem.

Elia foi-s'! ... E com ella foi minha nlma
~;I aza " loz da briza SUSSUl'antc.
011 ufana rIo lh SOLU'O (Iue levU\'a,
Ia ... conia... e mo yai (listanl !
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O:\"ETO

1"Ot'mo u, qual I in <'I III L'Ia fina
DobuchoL'jal11ni Iodo, II nUll a ou 31'0;
FOt'mo <.I, qual jamai tl abl'ocllOI'a
Em primay I'a 1"0 a I urpueinu :

1" 1'111 so, CJual a pI'opl'iQ mLlo divina
Lho alinllDt'Ll o onL eno c a fOl'ma rara;
Formo a, qual jnmai 'n cé lJl'ilhill'a
A teo gJnLiI, tl' lia p L'COTina:

H;3

Formo D, qual a n::ltul'ezo, at'L
Dando amuo om II don , m cu' la \'l'01' s,
hm' i ub imitar no Lodo, ou pat'to:

Aulh r c lc t" oh. anjo de pI'imor !
Quem pI' de v '['-L , "Dl d eixor de amal'-l
Qu 'Ln pó le amar- te, em morr r de amore

Além 1 s sou \' L':, ~ origina ,col'I'em impre
Progre 0, revi ta que o pLlb!i ou n la cidad no
el' 1846 a 1848, algumas p osia Ll'aduzidas do fl'on CZ, de
Lamartine. E s a r vista, a in rir m sua olumna
essas producçõ ,li c o O'uint:

«l-Ioj omoçamos nó a publi ação da serio de po sia ,
devidas ú I gonte I nna (lo no o comprovinciDno, o I'.

Con elh iro A, I . Ma i I Montoiro,» «1\1 dico hobil, o lu
dista disLincto, o r. Ia i I lont iro ha abido juntar a
renome de abio prati o c aos triumpho ele loqunte
orador s palmas da poesia.)) « As elua p ça', que damos
üCJlli, são tradu cõ s d dua meditações d Lamartine.
D ~ it ,uma s r ta s~ mpathia d via nece sariamente ar
rastar o no so il1ustt' consocio parfl o tl'ubalhos do poeta
fran ez com quem tem o r. Ma i L rvlont iro muitos pon
Los de cm Ihança, o CJu ú manciL'a do antor do Joeelyn,
~ambem nüo julO'ou qu o tl'iumphos litterario ' fos em
lIlcompativeis com as 0Ta ,"es pr occllpaçõ -s do homem
de esta do.))

Tal foi o in pirado yate, o melodioso po ta Antonio P 
l' grino Ma iel Monteiro. E tas producçõ s da ua mu a
911~ a abamos do apl'c enLar, bastam pOl' si sós, para COJ1
Icrll'-1I1 \ um luglll' distincto na g9.l ria dos nos os poela ",
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Depoi d hav I' LUa nssiO'nalüdos 'rviços proe ta<.1o II

SLlD pntria,e tão digna honrada 11l nte mor"e u longe della,
11n cidade de Lisbua aos 5 de Janeiro de 1 68.

Embalsamado o 'eu ca lnn~l', foi dado ú s -pultura ao
8 do mesmo mez, no cemiterio elos Prazeres, com lodo. n
pompa em(lo'nificcncia de\'i ln a tiío illu tre personngem.

Eis como um jorlJal cl ° Li bua di 'CI' \'l~U o C'l'cmonint
do scu a hímen to:

« O prc tito funelJre,' qllC foi o mai!'=; pompo~o pos i
yd, como se de\'ia a çlQ illu 'tI' r pr' entantc, [Ihio da
igreja dos l\Iartyrc pela 1 hora da tarde, d Ioi do Libe
7°cHne,'por musi a \'0 nl instrumental.

« Con ore'ram a esta er monia o corpo cliplomatico,
presidido pelo lI11n io ap stolico, mini lros, par ,der llta
cio " titulares, altos dignitnl'ÍO', fUl'Iccionarios publi os,
muitos subdHo brazileil'os o::; 'amm'i 'tn oflkia - <1S
ordens de uas magestades J-r i Do Luiz e D. FC['J1ando.

« As carl uagen I al'ti UIUl' -s tomUl'OI11 lugalo no fr nt ,
prcc clendoocalrofunel'ario,otrcm emLJueiaac Iun,co
berta de preto equatl'o coches de tres pm' Ibas, conduzindo
os ecc!esiasticos: logo em seguida Ül. um co oh . da élsa
l' ül conduzindo o ])f11'O '110, de cruz alç'adn, levnnclo o 1'ol'c
t['o outr'o ·'oche igLwl, rode Ido de cr ados cl pnço com
brnnclü s LI c so'-', e dous cslribeiros, f chando () cortL-jo o
regimento de lnn eiro' n. 2. Todos a tl'Op[lS ela O'umoniçuo
dn capital, e Lres baterins d nrtilhnrin, f I'lTInrnm no emi
t'erio afim de pre tnI' DS ultimi.ls hOnl'DS DO finado diplol11[1
tico, dando as des 'al'gas do esLyJo, Snhou LO]ml)~m um
llavio ele gl.lcrrn.

« \.. fnlta do r. Bal'üo de Hamaracü t 111 sido bn tnnlc
senti 1[1, p rque era um cavolJeiro muito [IlJI'cciayel gü
Zílyn ex.cellente I'cput[lç50 não ú p los suos boas Cjlwlicla
lles, mn como or[lclor illustre do pal'1'Jm -nto Dmzil -iro.»

Dous annos depois, fou) m os seus restos 1l10ltae °trans
portados para n cidn le do Recife, n bordo do bl'igne portu
gnez BeUaFiguelrense, o qual oportou 'í m ma cidndu aos
24 d Setembl'o de 1870.

Na manh1 do dia 1.0 de Outubro fornm ,11 s tras!a la
dos deborc1o para a mntriz da Boa-\ ista, ('om uma pompa
, 01 mnidade edificantes; e as im, deram os pcrnambu

cnnos mui uma proya do [Ipreço e r peito d8Yiclo u 111 
mOJ'ia de um do s us mai 'iIlustres irmiios.

E 11 Gd Dezembro de 1 7~, foram ell depositados CI1'1
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um )('110 m num nto de mOI'more, no C mitel'i publico,
mandado erigir' pela Camara lvlunici[ 01, do R cifr, ob!' o
qunl s I~ 11 iii ·cr'ip.-ii 'co'uinte:

.ri' memol ia
Do con,'eL/wil'o

'1I1Lonio Pere{Vino lVJacieL ~Jontél'o

2. o Bal'ão de IíaIJ/al'ará
11landolt levantaI' ec te IIWClr'S(o

1I1ol1llmento
A Camal'a ~1llllicipCll do Re tfe

2-1 de A,r;o 'Lo de
1872

um 1110111.l111f'lllo
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"Monteiro; na linha dos oradores parlamentare, L 1\'10n
teiro; na linlla dos poetas, dos jornalistas, do diplo!11<J
tas, M. :Monteiro! Sempre grande! De cada vez uma glo
ria iIlll1101'redoura para Pernambuco e paro. o Bro.zil !

« Ao Creador a sua alma!
«A posteridade o seu nome!»

Antonio Pessôa Arco-Verde. 1 asceu no pl'imeiro
quartel do seculo XVII, era filho de Agostinho Gonçalv s
Panasco, e pertencia a naç1:o dos indios Tabayré·.

Em 163G se alistou nas fileiras lo tel'CO dos indios
commandados pOI' D. Antonio Felippe· Camm'ão, e
galgou todos os postos jú nos campos ela batalha du
rante a gLl 1'1'0. hollandeza, e jú depois da re tama ão,
por outros serviços e pelo seu m r cimento e üpLidão.

Fez parte da jornada de Goyanna, achou- e no
reducto do CapilJarib, na to'mada da Ca a-Fort ,
nas duas batalha dos Guararape, na xpugnél.ã
las praças do Recife, e em outros combates 'om
os inimigos, procedendo em .tudo com satisfação, como
diz a Carta R gia de 12 de Abril de 16 3.

Depois de terminada a guerra da restauracuo do
dominio hollandez, nüo foi Antonio Pessôa Arco-V rde
descansar ú sombra los louros que havia conquistado
nos campos da batülho.. .

Heclo.mando a patria os s us serviços por occasiü
da guerra dos Palmares, elIe corre pressuro o, e não
obstante já ser velho toma parte em todas a ntrada
que se fizeram, bate o inimigo, e enrama o. sua ü'onte
com mais est s novos e fulgcntes louros.

Foi em virtude de tão .as 'ignalado~ serviços, [ue
a Carta Regia ele 17 de ovembro de 1683, confirmoLl-o
no posto de C<Jpíllío-mór e governador dos indios das
aldeias ele Pernambuco, no qunl o ha\'ia interinamente
11rovido o governador e capitão general 'de ta capitania
D. João de Souza, o. 12 de D zembro de 1682, « por ser
pessoa benemerita., e haoer servido ca'u 7nuitafidelidade
nas [juerra. do E '(ado do Bra.:;iL, procedendo sempre
em íodas ettas com o valor e saü.<ifaçüo ele mui honrado
soldado, parüculw'l1wlüe na a,/'/nada do conde da Torre,
no sitio que o canele Nass(1.ll po- Ú cid ~ele da Balúcl, e
na. mrli::; occa.'~iõe.' de peLc:ja, que no decurso daqueU(l
guerra 'uccecleram, como jOl /las batalha.' dos GuarCl
rapes e nas dCI re talll'arrlo da,'; praç'a.' de Pernambuco,
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occupando os posto' de alferes, ajudante, e capitão no
mesl1W tel ço, e ultimamente estar servindo o posto de
tenente ha trinta e quatro armo com toda a sati ração,
governando as uas aldeias, e acudindo para as occa
:;iões dos Palmares em toda:; as entradas que se fisel'am
úquelles sertões, não faltando ás obngações do dito
posto com mui honrado ~elo elo mea sel'mço. »

Taes são as honrosas pnJavras qu a respeito d sse
denodado heró , consignou EI-Rei D. Pedro II de Por
LllO"l!, na ma Carta Regia. Ainda em premio dos seus
8ervi,os, foi Antonio P ôa Arco-\ erde condecorado
'om o habito d Aviz. Pela folha de sua tença exis
tente no almoxarifado ela antiga 1:' azenda Real, consta
C]ll o 'apitão-mór Antonio P óa Arco-Verdt~, faUec u
110 dia 15 d Outubro de 169~. Foi cazado om D.
CathOIina F rnanel s, d cujo consorcio na ceu o capitão
Domino'os P ôa Panasco.

Antonio Rangel de Torres Bandeira. Tasceu na
'idade do R cife a 17 de Outubro de 1 2G. Foram

us pae Antonio IO'na i de Torres Bandeira, crrvao
de app llaçõe do fóro lesLa capital, e modesto cultor'
<Ia J ttras, e ua on orLe D. "Mano la l\Ial'garida d
'ouza RanO'el.

Mani~ stando cm ua infan ia inl 11io' neia lar"l e
pl'ecoce, amante do livro e do aber, inteiram nt
appli fi lo aos e tudos, eus paes esforçaram-se em
flue-lhe uma du a 'la c meJ'ada, enGaminharam-no Ú
carreira das leUra , e T rre Bandeira soube corre-
pond r ao xforços e sa rifl'ios de u paes. Ao
dezoilo anno jú h'n-ia concluido o cU!' o ele prepara
lorios, e maLriculando-se na antiga Acad mia ]e Olindu,
foi grael uado J achar I m iencia j uridica e sociaes,
uo 16 ele Outubro de 1 !.l:8.

o rinn'O guint re eb u TOlre Bandeira por
pol'Laria ]n prcsiclen ia de 14 de Abril, a nomea tio d'"
J 'nte SL1b Lilut la '1] iras de g oO'raphia rethol'Í U
do Lyceu Pcrnaml li ano. D pois la extin ão de te
r lab J cimento, pu Oll a 1" g l' ti adeira de francez
elo Gymnasio Pr vin ial, p r p rLaria de 17 de Ago to
cl 1 55, m 1 -0, i'l 80L1 P liLlo, foi tran ferido para a
de gcogr-apl1ia Iti 'i.OI'ia antiga, argo ss que d s 111
penhou ai' lOUCO dia anl s do seuhllecimento com
Inl I1jo'cncil zf'10 f' nolclYcl ê-'pr'ov ilnl11C'nto do. s u
discipulo .



168 DICC[Q~AIUO BIOGRAPlIl o

Na sua viua publica Torres Bandeiro. exerceu lambem
o cargo de 5.° sllpplente do Juizo lVlunicipül da primeira
vara cio termo do Reçif~, em 1851; de dei gado de po
licia em 1852, substituindo por yariüs vezes, amo en
carregado do expediente, o respecliYo chefe; ue insp elo!'
interino do primeiro circulo liLterado em 1 50; cle
membro substituto do conselho directOl' do. Instrucr.üo
Publica de 1855 a 1867; e o de deputado a A semb"léo.
Provincial, nu legislatura de 1862 a 1863, e como sup
plente na de 1854.

Bem jovem ainda começou Torres Bandeira o. sua
vida litteraria. A datar das lides aead JUlCaS alé qu
chegou a hor-a fatal ele pagar a morte o tr-iblltO da vido,
todo esse espaço de tempo que comprehenele um perioelo
ele quasi tt'inta annos, foi consüg1'ado ao estudo, DO
ensino, ao trabalho e a publicaçuo de cus prodllclos
litterarios, nilo só em Hnos, como nos diY'lrso jOt'llüCS
desta e outras provincias, e n'aJguns d Portugal. Bcm
poucas da producções de TOl'res Bündeira foram pu
blicadas cm livros, avultando a' im as que tiy ram

. publicação em jornaes, c algumds outras que deixou
ineditas.

D'entre os diversos jornaes em- qu assidua e dedi
cadamente collaborou Torres Bandeirü, not'tm-se o
seguintes entre oulros: Diario ele Pernambuco, Diario
do Rio, Jornal elo Commcrcio, J01'nal do Recife, Athenca
Pernambucano, . Uniüo, Recreio, Revista Bra:~ileira,

Revista U1Uvcrsal Lisbonense, Progrcs.'o, Acaelemico elo
Norte, Revista Popular, Oito ele Dc~embro, Futuro, Ec/w
Pernambucano, Aurora Pcrnambuccl/w, Yl'is Acadcmico,
Correio da, Tarde, Jornal dos Domingos, Revista C dho
lica, Phyleidemon, Polymatico, Jornal elo Instituto Pio
e Lltterario, Orelem, Liberal Progressista, Amigo elo
povo, Opiniüo Nacional, Oriente, MadresiLvcl. .

Os artigos de Torres Bandeira publicados m todos
estes jornaes sobre assumptos dh ersos, comporiam
alguns volumes preciosos, pela sua rique u e Hlriedacle,
])f'incipalmente sobre litteraturn, a sllmpto cm que cra
v J'sadissimo; e entre os seus escriptos que foram pu
blicados em li"l'os, notam-se os seguintes, hoje bem
rat'os: Oblaçci.o ao chl'istianismo, O eremit l de J01[((,
Um clo[flo drwnatico, Um suspif'o á Deus, I-farJnonia'
f'OIllCllllú.:(U) c Cancionclf'o ·hf'i~tií.o.

TOI're Bandeira, quer 0111 pr [ Sal' (Iller como
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littenlto, prestou immensos gründiosos serviços as
leUras e a insll'llcçuo. Alem do nsino ele hisl ria e
geographia que pl'ofes ava no Gymnasio Provincial, elle
linha aberto em sua ca fi um cur o das seguintes ma
terias: francez, inglez, latim, allem=:io, rethoricEl, geo
melria, philosophia, geographia, hi tm'ia e portuguez,
sendo que nas quatro ultimas 1isciplinas, s gundo o
conceito de um illustr' liLl rato) era meslre profundo,
sabio e inimituyel.

Que serviços d 'y m a lctlras a Antonio Rnngel de
Torres Bandeil'a r. int 'l'roga o illu lI' Iitterato Dr. José
Soare de Az ve lo. A e ta pergunta não erei cu qu m
responda, A sua corôa littcraria de pl'Osllclor cd' po 'la
ennastram-na quanto homens comp Lentes hão com
pulsado os seus traI alho, quer no Brazil qll r m
POl'tugal. A Aurora Pernambucanrl, d que Tone Ban
deira fôra o principal I' 'daelor' cm 1 59, é um reposi
torio importante de politi'a doutrinaria, d critica c ele
litteratul'ü "ul'iudu, cm que a nossa mo ielud I m muito
que estudur c que 'lpr n ler. Os ar hiyos c jOl'lHl s n:li
giosos do Rio, da Balda c do lVIJtl'anIJ<lo, a Revi::;tct Rr(l
:;ileif'a elo Rio) Revi. ta Univer 'al de Li::;bôu, a Recl..da
Popular da mesmü cidad , t dos , orguo' d' publi-
cic1ad e honrul11 com o c criptos ue 'ulenLus de
Torres Ban d iI'U.

OS limites a lU ,mc 1c\'0 ,ir 'um cr 'y r no pI' sente
(liscur o, ontilllla o Dr. O'll'C
permilt 'm unaly [1[' um a um o l'a 0'0
no so illu tI' p ln e I l' adol"
tiyas de Cf'itica litt I'aria, o
JetJJ'({., honram a lIU memol'iu: 'e ((, cu/tlu'a du poe,'i t
sef'á, nociva ao progf'e:i 'o ela' ciencia', c a ua tllC e
economica 'obre a illcollv 'Iliencia dn propl'iedade indi
vidual sef' 'ubi5tdlúda p >la pl'0pl'iedade GoUecticCl, riam.
por si sós ba tantes I nra Ilt' lar um luo'nr' ele merc
eic1a hOlU'a eutre os m 'lhol'e P(~1l ad r'es cl Br<:lZil. A
feição arRctcristi.H do Ll slyl, é a am 'nillade e a
~ol'reeçiIo: tudo Ihc \"m tiJ sim pI , e tão natural, a
sua musa in I jr'u-o 'om tal i:\stidud, llle, a minha
opiniüo é cl Ulo'lllTÍ vulor n sla mal 'I'ii:l lln \' ia I' 11 o \'iH'

entre nós a gl'ac.io 11 e sing '11<1 'xJ r'e u de B l'llür lim
Ribeir'ú,

TOl'l'e~ Bandeira jú om a pnh\'I'1.l, já m H penna,
era o mais 'strcnLlO animadur da mo 'IÜêlc1', . em :;;U't,'

.3
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conquistos e emprehendimentos no compo dos sciencias
e da litteratura. Jamais empresa alguma Iitt raria foi
bater ás portas de Torres Bandeira solicitando o seu
nome, a sua coadjuvaçüo, que a11is e de m50s va ias,
que não fosse por elle animada e encorajoda. E foi
assim, que em 1870, já quando bem pouco tempo lhe
restava de vida, contribuiu para a publicação da JIIladre
silva, o ultimo jornal em que collaborou. N'um dos
seus numeros transcrevendo o Sr. Dr. Aprigio Guima
rães uma poesia de Torres Bandeira, consogl'ou-lhe
estas palm ras :

« Tombem este mestre das leUros, um dos poucos
litteratos de cunho que restam a Pernambuco, que já
tão rico foi delles, veio offerecer a sua mimosa flor á
JIIladresilva. O companheiro estimavel de Marques Ro
drigues, GaIvão, Fontenelle, e toda a pleiade dos moços
poetas de seu tempo; o moço profundamente estimado
por D. Thomaz de Noronha, e discipulo sempre clis
tincto do vigario Barreto, do padre Marinho, do padre
Miguel, e de Soares de Azevedo; o poeta mais de
uma vez animado por ~Iaciel Monteiro e tão apreciado
pelos Castilhos - summos sacerdotes das lettras por
tuguezas, o Dr. Torres Bandeira será sempre bemvindo
nest~s paragens modestas, em que se cultiva a Ma
dres tiva.

Torres Bandeira, essa Academia em miniatura, na
phrase do Dr. Raposo de Almeiçla, foi um dos muitos
litteratos brazileiros, vicLimas do indiff renti mo e des
favores do goyerno. Viveu lutando com a pobresa,
trabalhando constantemente para manter-se digna c
honradamente, já como professor do Gymnasio Per
nambucano, já como advogado, já entregando-se ao
ensino preparatorio no curso que tinha aber to na casa
de sua residencia, cujas materias deixamos enume
radas. Nem uma commissão ao menos lhe confiára
o governo, nenhum emprego rendoso lhe fóra dado,
nem ao menos uma simples condecoração, hoje tão
liberalmente prodigalisadas, tão barateadas mesmo, lhe
foi conferida! Correu por diversas vezes nesta cidade
que havia sido nomeado presidente de provincia; vagos
e simples boatos!

Possuia, porem, Torr s Bandeira titulas bem hon-
ro os sign ifica tivos; titulos que não se dão gracio-
am 11t(', que niio (('('111 HUn. n('111 baiXAS 8 Jlem cotR.-
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çõ s, porclu se conquistam, c só ao merito 50 con
f ridos. São, pois, stes os titulos que entre outros
possuia Torres Band ira: socio correspondente do
Instituto Hi torico G ographico e Etnographico Bra
zileiro, do Instituto Epi copal R liaioso e da Socie
dade Propagadora das Bella Artes do I io le Jon iro,
do Instituto Litterario Maranh n e do Instituto His
torico ela Bahia, socio honorario do Gobinete Por
tuguez de Leitura de P rnambu o e el Maranhão,
elo Instituto Pio e Litteral'io, e fundador do Instituto
Archeologico e Geographico I ernambucano, e primeiro
secreto rio do Con ernltorio Drofiatico desta proYincin.

Antonio Rang 1 1e Torres Bandeira falleceu [lOS
qual' nta e seis annos de idade, no dia 11 de No
vembro de 1 72, foi sepultado no Cemitcrio Publico
elesta cidade. A imm n a conculTencia de amio'os e
admirador s do illustl'c litterato p rnambucano, no acto
do seu sahim nto da egrcja do convento do Carmo
para a sua derradeira morado, as palavras que foram
pI'onunciadas Ú ] iI a de sua sepultura, n solemni
dade d um a 'cs <10 fun bre celebrada ú sua m
moria p lo CLllb PopuLar elo 'R,ecife, o tributo de sen
timento e 110m nagem que lhe ren 1 u a imprensa
os seus ollegas alumnos do Gymnosio, aI fi d
outros monifcstações de p 'SM, nJo 111 nos honrosas
c eloqunte , fallom lJ m alto de us meritos, b m
traduz 111 o qu valio, o qu significaya a perda de
Antonio Hnng 1 de Torr s Ban leira.

Antonio Hang I de T 1'1' S Banel iro, ocaba cI ter
um monumento digllo do Sl1l.1 gl ria e meritos lit
tcrnrios. Um seu ui cipulo, amiO'o e comIrovinciano,
um desses moço em cujo corac;:'o palpita a veia I a
Lriotica, .ntl1usiasta da' o'lorias e tl'üC.liçõ 's desta pro
vincia, Henri rue Capitulino P Teira ele Mello, o nutor
do mimoso li\ rinho PCT/wmbucanos iLLwtres, publicou
cm 1878 um estudo biographico sobre Torres Balleleiro,
em cujo trabalho, não realçam s lllente o mcrito
valor que tem, mais tam] m o duplo fim que 1 ,"ou
seu autor o. o mprehcneler: onSOOTar um monumento
mais dm a\'el Ú memoria de Tones Bandeira, e r
sen ar o seu producto ú e lu ação de uma sua filhinha.

N'este tl'obalho, alem ela biogrfJphia de Torres Ban
dci,ra, v m app nSll uma resenba do s ·us es riptos
l?Hblicados m di\"er os jorlilae , cm folh los, em \"0-
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lumes e inl'ditos, f1ssim omo I1ma outl'[l d s juizo
criticos, c outros oscl'iptos sobr ess j]Jusll' liltc
rnto pel'll~ mlJl1 i..lJlO, Indicando ('s e tõo IJrimoroso quilo
tr'übaJllo o e 'cl'iplo c10 Sl', ITcnr'iqll Cdpitulino, l mos
dOlls fln~;; ['clICl '['l1JUS 11m l.l'ibl1to de 10m'OI Q seu
autor, e c"ital'mos o trabalho d num I" r os
criJ?tos de Antonio Rangel de 1'01'1' s Bandeira, tão
minuciosamente ahi menciona.dos.

LOlJO'[l el'ia a Lrans ripc5o, ainda que succinta, dos
e criptos e juizos criticos r loth'os él T011'es BUlld il'a,
(~m cujo num '1'0, CI tre outJ'os, figuram os do Conse
lheiros' Ant nio Fcliciélno de CllstilllO José Feliciano
do Cu tilho, fnnocencioFf'éll1. i -co da Sil"é1, Commcn
ladol" Antonio Joaquim de lv1ello, e Drs, José oar s
de Azc"edo, Aprigio Gl1imar5 s e Francis o Mano I
Rnposo de Almeillü, Ouç<Jmos p Jis, denlre todos e'l
Iilteratos, cada qual mais competente por suas luz s,
c-onhecimentos e' uutoridade, [l SOéll'eS de Aze\' do, nos
seo'uinles topico da sua beija oraçõo acad mica, pro~

nunciado. no Gymnasio PI'ovincil I, por oc a itio eln
s ss50 funebi'c, c ] brada pela. cungl' gnçõo] t csLEl~

lJ I] cimento, ao tcrminar u solemnielade do ncto reli~

gioso,'
.......... "0 ••••0 .

« Antonio Rangel de To['['os Bandeil'l1, o incnnsa"cl
cultor dns leUras, o energico d 'fonsor da honrn e d s
(Hr Hos do.:: früco nos tl'ibunnes, x.lr 'nuü propug
nador da lib J'c1ade regl'oda n'l tribuna c nu imj1l'cnsa,
ü- soüio quer'ido de tantos instituto, o douto IroCesso!'
do Gymnasio Pl'ovineial de PCr!1nmbuco, o lum) qll
fazia parle. da b Ilissima canstellaçuo de po tas bl'azi
Ic.iN no uCtLhl1 scculo, elesélppal'eCeLl do horisonLc dEl
te~'l ü, e foi sentar~se n'l1m c60 mni limpido, no meio
lh~ esbr ,lIas fu]O'entissimas e mystcl'iosü , cujo entro
(\'att~'[\cç50 6 a sub tancia increuda!
0.0 .. 0,0 o o •••••••

, « Abl'c- 'e a manhã ela viria por uml1 al'ngem ben 
lka" que, desabrocha a plunta, e a convida a inl1alal'
a seiva que a sustenta; chega ao meio dia da vida no
m ia el6 som1:lI os irrealisaveis, corr ndo atraz de

ornbra qu.e BQ· fogem; fecha-se a noite da vida crcs~

tada '1 p.lanta f1nG;ida, porquc o. n50 orvalho. o [1mor dos
con,t mporBn o , antes' é açollLadf;l p I s venLos d su
10l'idos (\05 dissaboJ;'cs. P-Gl'cm s a vi,ela do qp,c Ye~eta
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na terra 6 a de um desses espíritos privilegiados que
cOJ1\"ersom com D II , que querem ncaminhar os crea
turDS para Ç1 altDs verdades espirituoes; que sabem
cs r \' r algumas paginas unO'ida~, como são as de
João Gerson; que c apoderam uo psalterio, como o
Prophcta R I, e d'ahi de prend m alguns su piros ini
mitav is; CJu , arr:ebntad s a uma e phera superior, ele
lá nos nviom olo'ufl1as notas meloncholicas, como as
de Mill voie, ou torrentes el'estro inspirado, como o ele
"\ irgilio ele Felinto, ai! então não é a planta que des
follec e CllrY·a a corolla r quida; _. é o martyr das
lettras, que s vala em sacrifi ia a uma existencia con
tinua de elores. O poeta de um cora 50 é como o facho
tcmp rado de r inos aromaticas, acceso no meio elo
san tum ia; faz yer alli muitas mm avilhas, leyonta pen
snl1lento alti simos, pat nt ia o que quer que seja da
Di"indade, mDS vae ê.Irelendo ... Yae-se consumindo ...
YO - di sipondo: - cnda par'Ucula eljt.fragrancin, de
cloridnd ou el' cnlor que d !rama, 6 uma partícula que
<.I .sbarDta do seu ser: - é um mom nto, e t1S vezes
,1 anno, que ele perdi n elo sua elUl'açüo. Depois, e
tI'olli fl pouco, opno'a-s ... xtingll -se ... de apparece.

« Tal foi a yida tol a mOI'le do 111ustrado collegn,
cuja p rela d pIoramo no m ia ] ta funebl e solem
ni<.lnd ..... »

Antonio de Santa Maria Jaboatão. l'\oH'ell nn [1'e
O'u zia de Sanlo Amflro] Jabofltiio, hoj villa séde da
comorca d s nome, no <1nno de 1G95.

Ainda bem moço, t ndo d lib rac10 nbraçar o Insti-
tuto Serophico, s o'uio pm'o a Bahia, e foi admittido nocon
\enlo de Dnto Antonio de Pnrao'lwssÚ. "essa casn f z
elle o s u novi indo, pr f ou ao 12 de D zembro de
1717, quan]o ntaYI1 os eu vint e dous onnos el
idDd .

Concluindo os seus estudos 111 1725 e recebendo as
u1Limns ord ns, \' !tau pfl!'n P !'l1ambuco c ntreO' u- e a
ministerio ela predi a pejo longo period de ti-inta a])nos.

Frei Antonio de 'anta MDria Jaboatão, p lo seu to
lento, illustr.:Jçfio virtudes,occupou 1111 sua ordem s lu-
gares de mais importan iD, tDes com os d Ie tI' do
I oviços, no COI1V nto ele JguDl'nssli, ele Gunrdi50 11 r duns
yeze no olwento d:1 ci lod da Parollybn, Sr 'rdorio do
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Capitulo, Prelado Local no convento de Santo Antonio do
Recife, Definidor em 1755, e o de Chronista-:Môr da Pro
vincia.

Em sua mocidade cuUivou Frei Antonio de Santa :Mu
ria Jaboatão a poesia; e alO'umas da suas beJJüs produ 
ções, que apresentou na Buhia, conquist81 am-lhe r puta-
ção, appluuso e renome. .

Mas as sciencias ecclesiasticas, em que era versadis
simo, os deveres dos seus cargos, e especialmente o seu
estudos e composições oratorias, as qua s com a subli
midade e inspiração do seu verbo, e pelo. pompa do seu
estylo tanto iIlustraram o pulpito brazil iro, fizeram-no
abandonar as musas, e da sua afinadissima Iyra não nos
resta um só dos seus harmoniosos cantos.

Frei Antonio de Santa Maria Jaboatão tamb 01 el~a hi 
toriador e historiador profundo, imparcial, minucioso
justo. Oseu Novo Orbe Serap/uco BI'adteiro, oa Chro7Jica
dos frades lvIenores da Provincia do Bra.:;it, é uma 01 ra
prima, de incontestavel meriLo e valor, e unica no seu ge
nero.

Esta obra divide-se em duas partes; a prim ira foi pu
blicada em Lisbôa em 1761, e a segunda ineditü, qu s
julgava perdida, sendo offel'ecida ao Instituto Histori 'o elo
Rio de Janeit'o) foi publicada por sua orelem em 1858-1 62,
assim como reimpressa a prim ira, que se tornara ral'is
sima. E no parecer, que sobre a sua imr ortancia, valor e
utilidade deu o iIlustrado conselheiro Diogo oares dn
Silva Bivar, em 5 de Setembro de 1840, o qual yem in rto
a pago 370 do tomo 2.° da reYista do mesmo Instituto, disse
o seguinte:

«O estylo do autor pecco. algum tanto no múo gosto elos
seissentistas,. e se bem que a sua dicção seja portugu za,
no que guardara escrupulosa castidade, força 6 confessar
que de tal arte a trata elle com pedodos extencissimos e
phrases mal cadentes, que na leitura cança e descom
passa: a sua piedade o faz acreditar por sobre natural o
que talvez não é, e todavia pôde dizer-se que não mostra
superstição, mas antes chrislandade, para explicar-me
em referencia ao nosso respeitavel autor, com as mesmas
palavras de que usara um sal ia academico faJlando elo ve
neravel Anchi ta. E em summa, a obra do padre Jaboa
tão, como quer que seja, destinada a consagrar os factos
da Ordem de Santo Antonio no Brazil, abt'uça no seu COl1l-
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pI xo tantos facto e n ticias interes antes para a historia
g ral do nosso paiz, que o seu autor tem um direito incon
testa\ el entre os s u mai graves escriptores.ll

Como orador sagrado, tambem Frei Jaboatão occupou
um lugar distincto. A sua collecção de s rmões, Jaboatão
My lico, conquistou grand e merecidos louvores. Na
censura lavrada aos 9 de Junho de 175 , por Frei Timotheo
da Conceição e Frei João de S. Thomaz, qualificadores do

anto Officio, confe 'saram, que, é tal a erudição, aJecun
dia, e aJormaliclaele, com que o autor e creveu este livro,
que isso só bastava para o acreditar ele lns~{Jne Escriptol',
epara o elar a conhecer na palestra liUeraria pelo Sol dos
Escriptore' .

«(O autor deste Ilno, diz o padre FI' i Antonio do Amor
c1 Deu, uninc1 nclle a utili lmle com n doçura, o delineou
com id6as tão sino'ulares, a umptos tuo proprios, reparos
tão agudos, conc itos tão elevados, e estylo tão elegante,
qu se bem em uma só linha, que lira\"a Ap lles, expr s
sava a valentia do seu pincel, o reverendo autor neste livro
todo seu, m poucas clausulas ostenta na suavidade de
sua palavras, e na utili lade da mai l'Ía a singularidade
de sua elevada p nna, fazendo- e cm cada uma das cor
rentes, emC]ue eh 'idio steseu Jaboatão My tico, norte dos
Orador s Evangelicos, idéas de santo co tumes, thesouro
da melhor 10C]uencia, e aro'um nto de muitas noticias,
pois sem faltar ús pontualidades do [Igrado L xto uniu
com as humill s p r uas-os da mOl'ülidac1 as mais altas
maximas ele uma Caiholica politi '[1, admirando os seus
discursos Evan o' Iico~, apro\" itand om as suas pon
derações, e politica obs ryaç- s, e I I'suaelindo com tão
scletas doutrinas a s o'uir as mais soli las Yirtudes, com
palavras t5 m Iliflua ,que x utando-85 com go lo o
sentido, I fundem n'a1ma um gran 1 8proveil8m nto.))

Frei Antonjo de anta Maria Jaboaião foi socio da
Academia dos Esqueci los, erecta na cidade da Bahia, onde
apre entou alguma producçõ 5, acad mic de numero
da Academia Brazilica los R nascidos, tambem da m ma
cidade. O dia do s u fnll ímento c ignorado, porem cre
mos que foi pios annos de 1763, porque, e tando a sua
obra concluida, ap nas publicou a primeira purte, ficando
ineeI i ta a s gun dn.

FI' i Antonio ele anta Maria Jabolltão é um dos per
nambu ano illu tI' ,que t m P''l aelo ignorado desco
nhcciclament. Ha 'gu mo " Ioi , o xpe so éo que por
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mais de um seculo o encobre, e ergamos o busto d s e
heróe, desse orador distincto (' historiador notayel, no
t mplo das nossas gloriüs,no Pantheon dos nossos heróes,
cujo lugar de honra conquistou com a sua penna, com a
sua eloquenciCl, com as suas Yif'tuel s.

Dos numerosos trabalhos de Frei Antonio ele Sanla
Maria Jaboatão, bem poucos nos restéll11 alem do Orbe Se
raphico. Os seus ineditos, que deyiam sel' nUl11er sos e
de muita importancia, desClpparecef'am; temos pOl'em no
ticia de um sob o titulo - Cataloo'o Gencalogico da fami
lias bro.zileiras - cujo trabalho menciono. o r'. 1< clnei' na
sua NIenwria sobre o nome verdadeiro de João Fel'nandes
Vieira, e diz possuil-o: os publi 'nelos silo os seguinte,
alem do Orbe Sel'q(ico, ja mcncionad'o :

Discurso historico, geogl'aphico, generdo{/ico) politico e
encomiastico, 7'ecitado em a nova celcbnda te, que dedica
ram os paI'dos de Pernambuco ao santo d..'y::;ua COI' u B.
Concedo Garcia. Lisbôa 1751.

Sermão de Santo .ilntonio,em oelta do Corpo deDeas, no
convento do Recife. Lisbôa 1751.

Josephina Regio - equivoco - panegirico, Tf'c prali
cas e um. sermão do glof'ioso Po trit rc\1a . José} off 'reci
dos ao Serenissimo Rei D, José I, pregados na igr 'ja ma
triz da Parabvba. Lisboa 1753.

Gemidos 'Seru(lco::; etc. Exequios ceI '])I'adas pela Pro
vincia ele Santo Anlonio na morte do fillelissimo r 'i D. JaCto
V. Lisbôa 1755.

Jaboatão NIy.'tico, em corrente' ,'acras dividido. Cor
rente primeira, ponegYl'ico e moraL. LisUlJ'l 17 8. Esta
obra foi offcredda ao goyernadoJ' José Con ia de ó, c
consta de elez ser'mõc '.

Sermüo de S, P,edro NIart!fl', pl'egado na igreja do
Corpo Santo do R eif '. Lisbõa 1751.

Sermão da Restaltraçüo ele Pernambuco, IJl'c[jado /la
Sé de Olinda em o anno de 1731, Lisbàa 1752.

Ser/não da Reunhe? Santa I~abel de I oT'tugal. Lisbua
1662.

Alem destas obras compoz mais a s guintes, que n:-lo
foram impressas:

Jaboatilo NIy.'tico:
Corrente II. Pane{Jyrica, e !vIoral. Consta ele sermões

cm solcmnidael de vo.rios santos.
Corrente III. era(ica, e Pane{Jyrica. Contem sei'-

mõe . do' Santos e varia' sol mnidaclcs ela Ordem,
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Corrente IV. },lforal e Ascetica. Sermões de Qua
l' sma, penil ncia (l (loulrina.

Corrente V. Sermões em clh ersas solemnicllldes e
Titulos da Senhora.

Antonio Vicente do Nascimento reitosa. Nasceu
na cidade do Recife aos 10 ele Junho de 1816. Era filho
legitimo de Vicente FerI' ir'l do Nascimento Feitosa e D.
Anna "Maria uo Nas im nlo Feito a.

Tão rico ck lal 'Olo, omo eu paes pobres le for
tUM!., foi por lIes d slinarlo (I vich e cl ~'siasticél, porem,
deroi de faz r os s ns slulo' ele humanida les, matri
'uI u-s no Cur o Juridie de Olinda m 1833, c em 1837
l't:cebcLl o gráo de bacharel em cienciêls juridicas e so
cin ,tI' z annos depois, m 1 ~4.Ú, lefend ndo theses pe
rante am sma Academia, Ih foi onferido o grão de doutol'.

Em 1 3 aI l'iu o Dr. Feit a escriptorio de advogado
na cidacl do R cif~, cuja profissão exer eu até o ultimas
dias de ua vida, onstiluinc1o-se p lo seu elevado talento
illu tenção profi i n iíl, 1m dos omamentos e notabili
(Indes do n sso fór, TO I rimeiros annos de lHl vida
publi t, xerc li Dr. Fito a o C1l1'gO d:> promotor pu
bli o da apitéll, illt rillnmcnt \ o ] procurüdor fls aI da
Thezomaria Provin i'l! cm 1 41, d suppl nle ela La vara
de juiz municipal da upilal 01 1 g,,,,, e por' 'iln'um lempo
regeu n cad ir'él d phil phi'\ elo antin'o Lyceu Pu'nam
bueano, para [\ qual f' ra 110m ud 01 1 44, c de cuja sci
enoia era pr fundi 'imo e ab,:tli a lo m stre.

D ele a ua mocidnd aI rô 'ára o Dr. Feitosa a cau a
liberal, e foi um los s us mais denoda los camp ões.

Em 1 4. fiO'urou no mo\ im nto politico d la pro
vincia, e d ~sde o elia em qu se alistürô nas phalanges do
pt11'lido lib 1'al i.lt', n 1\<.1 mOl'l foi, já p la sua d dic~ção

, ii rificio , jú 'om a ua p nna IH:lhilissima c palavra
loqu nlo \ HLTebntac1úrn, um c1' idido e intr pi lo bata

Ihadol' 01 I rol la IiI ceda] , palriü , um dos yultos
mai~ pro minent ]0 pôr ido li)) ral.

A SLla vida laborio~a le adyon'aelo, nüo o absorvia no
lodo. obl'ava-Ih tempo para taml em figurélr no COIT\""
bales do ~ir o ela polili a, \ m sua arcno, ra um dos mais
valent s e di tinctos gladiadores. ~Ias n50 ra somente
na vic1a do fóro e ela politica em qlle o nome r speit-llYel d



178 DICCIONARIO BlOGRAPHICQ

Dr. Feitosa tanto resplendera; as sciencias, a litteratura
c a jurisprudencia, tambem o tiveram no seu templo como
sacerdote do seu culto.

Ahi estão como vivissimo attestado de tudo isso, as
columnas de muitos jornaes publicados nesta capital, no
meadamente o Diario Novo, Argos Pernambucano, Cons
titucional Pernambucano, Prog7'essista, Cidadão, o Di
reito, Themes Pernambucana, Oriente c Liberal Pernam
bucano.

E o tempo chegava-lhe para tudo isso; mas não ficava
nhi somente o trabalho do Dr. Feilosa, esse talento multi
forme na phrase do Dr. Aprigio Guimarães; em quasi
todas as festas de associações litterarias e beneficentes,
lá estava o Dr. Feitosa occupando n tribuna, pronunciando
bellissimos e eloquentes discursos. A' jornada patriotica
do partido liberal, todos os annos emprehendida em honra
a Nunes Machado, a nenhuma faltou o Dr. Feitosa, em
nenhuma deixou de pagar o seu tributo ele saudade, a
memoria desse martyr ela idéa liberal.

E mais ainda trabalhava o Dr. Feitosa; mais alem
vão os productos desse homem privilegiado, desse talento
possante e gigante. Deixou mui adiantadas as truducções
de },I[onsabré e de Heineccio, e quasi concluido um tratado
sobre letras de cámbio, uma traducção do sermão de
Bossuet sobre o mysterio da Santissima Trindade, e frag
mentos de um escripto sobre o Apocalypse, que se ignora
se é original ou traducção, e muitos outros talvez desco
nhecidos.

Dos escriptos politicos, litterarios e scientificos elo Dr.
Antonio Vicente do Nascimento Feitosa, alem dos publi
cados nos jornaes que deixamos enumerados, um ou outro
trabalho j uridico ou discurso, viram a luz da publicidade
em livros ou folhetos; mas em todos os jornaes em que
coIlaborou, é grande, riquíssimo e variado o seu numero,
alem de muitas e correctissimas traducções.

Como orador, possuia o Dr. Feitosa incontestaveis
dotes. O seu verbo sempre inspirado, a sua palavra har
mopiosa, eloquente e arrebataelôra, conquistou-lhe ap
plausos e renome.

Em 1863 foi o Dr. Feitosa eleito deputado á Assembléa
Geral Legislativa pelo primeiro destricto desta provincia,
e logo após incluido cm duas listas triplices para a 'escolh~

de um ~enaclol' cm Gncln uma delIns, mas nm flmbas fOI
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esquecido pela corôo.; deram-lhe por m o officialato da
Ordem da Rosa, a unica distincção que dos poderes pu
blicos r cebeu durante a sua vida!

EleiLo d putado geral, seguiu para Q Hio de Janeiro e o
seu embarque foi um do mai xplendidos que tem teste
munha jo e ta capital; foi uma digna manif staçilo do
povo á lU lle que do seu s io, do seu nado, se havia er
guido e conqui Lado pelo seu incontestavel merecimento
o mandato )1onroso de seu r presentante. No parlamento
Feitosa exhibiu-se o mesmo orador pujante, arrojado e
eloquente; mas a linguagem da yer:dade, certas questões
encaradas por est la lo e nilo por aquelle, como ditavam
os interesses politicos, sem curvar-se a prescripções ex
tranhas, sem receber o anto e a senha dos pseudos chefes,
foi sacrificado, votado ao esquecim nto e ostracismo, vic
timo. da politica, cuja causa, cuja idéa, fôra sempre um
culto para elle, voLado d sde a ua infanda com sacrifi
cios enormes, trabalhos ince santes, cl dicação extrema
e desinteresse sem limites. Mas a politica, como diz um
historiador, é um combat de forças goistas e cegas; os
sentimento só mais tarde acordam na po teridad , e a
gratidão do po\"os só s d fine passadas as criz s, r
gnendo esLatuas e creando f stas.

Socio effectiYo e fundador do Instituto Archeologico e
Geographico P rnClmbucano, e seu olador consecutiva
mente eleito desde fi sua fundação m 1 62, o Dr. F itoso..
prestou r levantissimos serviços nessa patriotica insti
tuição, e os seus di cur quer os r citados no seu pro
prio recinto, quer m diversas fesLas litterarias em q 1
honrosa c brilhanL mente o representa u, figuram digna
ment em suas re\ i tas.

O Dr. Antonio Vi ente do Nascimento Feitosa, falleceu
aos 29 de Março de 1 6 , na idade de eincoenta e dons
annos, incompletos ainda, foi s pultado no Cemitel io
Publico de Santo Amaro, onde em tumulo privativo des
cançam os s us restos mortaes. O seu funeral e suhimento,
foi um dos mais solemnes, pomposos e concorridos, qu
tem visto esta capital, não obstante as chuvas torrenciaes
que cahiram nesse dia. « Era o povo pernambucano le
v,ando o pernambucano iIlustre ao templo da nossa glo
riosa his toria. »

Advogado distintissimo, quer na banca quer na tri
buna, philosopho profundo, juris nsulto con um,ado,lit
lcrato de apl'im l'ado gosto, jomali ta illustr , la]c-I:l:Lo r -
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busto, iII Llstl'açUo pl'Ofunda, o DI'. F it( sa deixou um nome
illustre nos ann1:1e8 da sciencia e da liltel'atura, legou a
terra em que abriu e cerrou o olhos, um nome qu s mpre
ao pronunciar-se, dirá a posteridade: - foi um grande
homem, um pernambucano distinctissimo.- O Dr. Fcitosa
nasceu pobre, lutou com a pobresa que o recebeu no berço,
porem foi um homem que elevou-se por seus talentos, só
e só por seus talentos. E foi com a sua p nna e com o
seu verbo pOl' longos anllos, uma gloria desta terro,
quando ella já era pobre ele glorias.

A' sua memoria rendeu devido preito a imprensa desta
e de outras provincia ,até me mo aquellu que lhe era Rd
versaria por principios politicos. Na Assembléa Provin
cial, ergueu um seu adversario politico, o Sr. Dr. Gaspar
Dr'umond, e pronunciou este curto mais espressivo e sen
tido discurso, que nüo só honra a memoria do iIIustre
morto, como tambem ao seu autor, e áquelles que apoiaram
á sua nobre e generosa idén :

« S.eobor PI·esielente. Proponho que e ta Assemblén
susp. nda hoje os seus trabalhos em signal ele sentim nto
pela m.orte do illustre DI'. Antonio Vicente do I ascimento
Feitosa, « Senhores: um nome illustl'c foi riscado do
livro da vida, Já não existe o Exm. Sr. Dr. Antonio Vi
ce\~te· do Nascimento Feitosa !! As· leUras 13 rderam um
dos seus mais dedicados cultores!! ajurísprudencia um
dos s.eus mais dignos sacerdotes!! Pernambuco um elos
seu.s filhos distinctos!! O iIlustre finado, Senhores, er'u
men1l;>Jfo })roeminente do partido liberal, pugnou sempr
po.:q' essa idéa, sacrificou-se por e1la, e não vae mui longe
a pocha, Senhores, em que elle vos deu fi prova mais so
lemae el sua abnegação p lo fastigio do poder. Não é,
s'ef.lhores, senão o cumprimento ou r con11ecim nto de
uma dLvida sagrada o que hoje vos peçô. A Rpprovação
üo meu. pedido é testemunho solemne que presta H A 
sc.mbléa Provincial de Pernnmbuco a memoria de um cida
dão· disLincto. Pela minha parte, Senhores, cumpro um
duplo dev€I?;: pago ii amizade o ultimo tributo, rendo um
preito. ele veneraçào ao iIlustrado cidadão que se legou a
pobresa a sua fan:li.l.ia, legou li patria um nome immorrc
douro!! >l,

Ass'im, ouvido esse discurso, const:'ll1temente inter
rompido por manifestaçõ s de üpoio, fi Assemb16a sus
p ndeu os seus' trabalhos elill si,gn çl1 de s nLi01e~lto e pesat'
por lão 18mel.1ta" 1 ensÍ\' l}perdn.
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o Instituto dos Advogados, o Instituto Archeologico c
Geographi o Pernamhn ano, c o Gabinete Portuguez de
Leitura, tambem acompanharam, e significaram o seu sen
timento pela perda de tão prestimoso e iIlustre consocio.

O Instituto Archeologico, grato a memoria do seu ora
dor, cIaqueIle que sempre soubera elevar e engrandecer os
seus fóros, rond u significativo preito de homenagem a
sua m moria, celebrando uma sessão funebre, a qual teve
lugar no dia 27 de Abril de 1868. Esse acto, celebrado
com toda a solemnidade c pompa funerarias, foi concorri
dissimo, comparec ndo aI m d grand num 1'0 de pessõas
da sociedade s lecta p rnambucana, a autoridades civis
e militar s da provincia, Lecendo o elogi funebre do

. finado, o illustrado Dr. Francisco Manoel Rapo o de Al
meida,

O Dr. Jos Soares d Az ve lo, « a estreIla polar dos
litteratos pernambucanos » no r latorio que na qualidade
de S cretario pC! petuo do m smo Instituto, apre entou a
27 de Janeiro seguintc, con agrou esLas palavras a me
moria do Dr. Feito a:

« Ao alvorecer do anno academico que hoje termina,
'cio uma grande e inopinada perda cobl ir-nos a todos de
luto, e abrir um vasío insondavel ne ta patriotica Insti
tuição, O homem que os nos os suffragios haviam esco
lhido de de que nos constituimo para ser o interpr te de
nossos pensamentos e a atalaya de nossos Estatutos,
pendeu n'um in tante para a terra, como a palmeira do
d serto, que o n01 deste de arraiga. AqueIla bocca., que
tantas v zes aqui s abrira para nos arrebatar em voos
ultis imos, seccou de r pente, como a fonte de Sanir, e
deixou-nos a todo humilhados ante o decreto imprevi to
da Providencia! Aquelle peito generoso, que ha hoje x
nctamente um anno e a esta mesma hora aqui se exhaloLl
em ais, e tanta f10re desfolhou sobre a. memoria do Vil
lente que nos pertencifl, e que a morte ceifrira nas agua
elo Pal'aguay, deix.ou le bat l' dous mez s depois des a
memoravel inspiração elegiaca! Aqu!le espirito de e 
colha que a todos a sombrava pela vastidão de suas luzes
como publicista, pela habilidade e zêlo com que defendia
?s direitos de tantos di nt ,como seu patrono, e pios
llnmensos r curso de sua erudiçto como homem de
lettras, deixou de pertencer á terra em 29 de lvIarço! Todos
vós sabeis quanto stas abol aelas o prantearam em uma
e ão melancholica e solemne, consagrada á Sll'l memo-
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ria, e com quanta pompa a piedade de alguns amigos in
timos dirigiu as suas ex.equias no templo contiguo, onde se
achou presente quanto ha ahi de notavel em nossa cidade,
sem distincção de crenças. »

Tambem o Dr, Aprigio Guimarães, digno orador que
succedeu ao Dr. Feitosa, teceu no discurso que nes a
mesma sessão recitou, de envolta com o quadro brilhanLe
de sua vida, a justissima e explendida corõa de suas alorias,

Seja-nos licito pois, terminarmos o presente nrtiO'o
com alguns extractos desse primoroso trabalho, inserto
nas revistas do mesmo Instituto, á pagina 525 do 2.° vo
lume.

« Contemplemos o advogado.
« E' de maravilhar a actividade desenvolvida pelo Dr.

Feitosa nesse ramo das suas occupações. Os que o co
nheceram no escriptorio, diariamente, por muitas horas
respondendo a um grande numero de clientes, accedendo
verbalmente e por escripto ás ex.igencias da politica, n50
sabem explicar como e quando se faziam esses brilhan
tes e innumeros arrasoados, de que estão cheios os carto
rios do Recife, escriptos por Slla propria mão, com esmero
e gosto, e o que mais é, enriquecidos com o resultado da
lição dos melhores autores de direito, com o estudo pa
ciente e reflectido das nossas leis! Para' o Dr. Feitosa a
profissão de advogado era uma verdadeira paixão. Os
arrojos da sua alma eram os mesmos, ou com a penna na
solidão do gabinete, ou fallando electrisando no tribunal
dos jurados, perante o numeroso auditoria que sempre
acudia a ouvir a sua palavra. E quando pensaveis, que
isto era alimento sufficiente para um espirita altivo e no
bremente ambicioso, ieis encontrar a mesma arrojada
actividade no politico, a mesma paciente reflexão no phi
losopho, a mesma tenacidade e gosto no litterato, os mes
mos aturados lqbores nos estudos historicos e religiosos.
Fosse outro, fosse amplo, e não tal qual elle teve e nós
o conhecemos, o centro que a sorte houvesse destinado
ao Dr. Feitosa, e os raios daquella vasta intelligencia Le
riam pOl'\ entura illuminado o mundo!

lO o ..

«Como politico teve um erro que o honra, que serú
sempre o erro dos nobres caracteres: confiar sempre de
masiado na linha recta, em Deu c no direito.- Não podiu
deixar de fallirna epocha sinuosa, tristemente sinuosa que
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atravessamos ... Como philosopho a questão da liberdade
de Deus, foi no meu humilde entender, a mancha do sol
daquella intelligencia, aliás tão c.hegada ás verdadeiras
grandezas do Christianismo, tão bem temperada da su
blime humildade da philosophia Christã!

« Predominava no Dr. Feitosa a paixão pelo fàro. A
independencia inherente á profissão, a liberdade que é o
seu principal condimento, apontaram-lhe a bandeira poli
tica, sob a qual alistou-se, e por honra da qual batalhou
tanto, que por fim já maravilhava- a tempera das armas
e a força do braço. Um dia pareceu resurgir a aurora
da liberdade no Brazil... O Dr. FeiLosa acreditou, muitos
como elle acreditaram ... Esta cidade viu eml arcar para
a côrte o deputado Feitosa, ao estrepito, ao mais alegre
alarido de ovações de despedida: o povo honrou no seu
illustre irmão o triumpho esplendido do merecimento pes
soal, fazendo-se, aleI' por si s6. Era o merecido galar
dão da mais nobre dedicação peja mais nobre das cau
sas - a causa da liberdade, que é a causa do futuro, que é
a causa do Christo! Quem diria então, que dentro em
pouco deveriam ter applicação as palm ras de fina ironia
elevado atcismo, que acabava de screv r o Sr. Senador
Octaviano:- Feliz aquelle que te e a prud ncia dejamnis
sacrificar-se por causa alguma nobre! O Dr. Feitosa, em
sua volta da côrte, foi fl'iamente r cebido, como quem não
havia correspondido á amplas esperanças nelle deposi
tadas!

«Onde não imperavam largas idéas de patria e liber
dade, onde nLhronisaya o cal ulo do sophisma e das
rasteiras ambições, era pr Gi o impor silencio ao aI.tivo fi
lho elo povo, que SLlPI unha um d ver na tribuna parlamen
tar como na fOI' n ,a fran li enun ia ão do pen amento
em procura da verdade... VaI ra111- e da sua inexperiencia
parlamentar, e procuraram asph) xial-o! Aquelle grande
e piriLo va illou com o inexperaelo golpe; ,ao poucos
reLrahindo-se, nrocurou visivelmente as solidões do gabi
nete d'advogado, recusando francamente, m nom da
liberdade, um loo'ar na deputação pernambucana. Dava
cosLas ao combat ~- A r dito que não. Era muito no
bremente ambicioso aquelle espirito, para que tal fizesse!
. «COm as lições da exp 'ri -ncia politica (amarga expe-

flencia) elle ia pro urar no estudo e na m ditação armas
adaptadas ao combate ela nossa politica,. sem perder de
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vista a recta ela liberdade, ia prescrutar os segredos das
curvas machiavelicas da politica do Brazil, r parando ao
mesmo tempo os estragos domesticas causados por sua
devotação á infeliz causa liberal brazileira. Deus não
quizj arrebatou-o nesta phase nova e difficil de sua traba
lhosa vida! Mas, assim como as manchas do sol não lhe
empanam o brilho, Feitosa, apezar de tudo, seI á para as
fLlturas gerações pernambucanas o symbolo illustre ela
força do talento e do estudo; o mais nobre exemplo, I gaelo
aos filhos do povo; do prestigio, do merecimento pessoal.»

Antonio Vieira de Mello. Nasceu na freouesiR ele
Muribecl',l, aos 14 de Abril de 1669j seus paes [oram o co
ronel Bernardo Vieira de MelIo, rico proprietarlo rural, c
D. Maria CamelIo ele i\llelIo.

Recebendo por herança páterna as félz ndas el A ra
robá, para lá seguiu em 1698, e dedicou-se jnteiram nte a
colonisação e cultura elas suas terras. Era por e se tempo
inteiramente desconhecido .todo esse immenso territorio.
Concedido a 'Seu pae e outros por titulo de sesmaria pas
sado em Olinda em 23 de Dezembro de 1671 pelo gover
nador Fernão de Souza Coutinho, por muito tempo esteve
todo esse terreno por explorar. O rio Una não se conhecia
perfeitamente, e Garanhuns era ainda um deserto sertão.

Antonio Vieira de i\llello, fixando a sua residencia em
Jupy, em breve tempo, devido a sua actividade e immenso
labor, estendia se por aquelle immenso deserto, uma rica
fazenda, cortada de estradas, contendo logradouros,e cam
peando aqui e ali importantes propriedades. A par de LoJo
esse afanoso trabalho, do incremento que rapidamente ia
tomando esse nucleo de civilisação que se rO'uia no centro
danossa provincia,a religião ia tambem fazendo as ua con
quistas; e assim, Antonio Vieira funda a sua custa no alto
do Jupy no centro da poyoação, uma mode ta capella lcdi
cada a N. S. do Rosario, e em breve alyejava o eu campa
nario por entre os arvoredo que a c rcavam.

A fasenda do JlIPY, pertencen antigamente a fregue ia
de S. Antonio de Garanhuns, depois foi desmembrada da
mesma ehoje pertence a de S. Bento. Conhecida dos ne
gros aquilombados nos Palmares foi a nascente povoação
por majs de uma vez atacada por elles. Antonio Vieira de
Mellotcve de sustentar por muito tempo, com as armas nas
mãos, uma luta LerTivel j mas finalm "'nte poude conseguir
fase-los procurar os seu acampam ntos na serra da Bar
ri.gH ~rt1 AJrlgr)H~,
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Vieira de Mello foi lambem um dos soldados que mi
litaram na ampanha d s a famosa guel'ra, e só voltou aos
campo cl ~ ua propl'iedade quando a repullica dos Pal
mares foi totalmente aniquilada. l\tlilitou no terço do mes
tre de eampo DominO'o~ JOI'O'e '\ elho, haoenclo-se com
valor e procedimento, qae ficou (erido em uma perna,
como attesta o mestl'e de cDmpo do t rço dos Palmares
Luiz lVlendes da ilql, m 20 de Ivlarçod=- 1741.

T rminada a gu I'I'El, Vi ira de Ivl 110 recolheu-se a sua
propriedade, e tmtou de r porar os mal s qau 'adas pelo'
negros; e proseguindo no s u ll'obalho, pre\' niu-se de
maneira D vilar a forma no de no\'os quilombo , deu
maior d em olYimeuto ii' suas 'xploraçõe , abriu um'l
c paçosa estrada de uas fas nelas ao arraial de Jacuipe,
cmp reza gigante ea que t 'ndin a eom idar e attrahir no\'os
povoadol'e ,ao me mo tempo que exp -llia os negros bra
vio lU se 11 ha\'am acoitados naquella e rennias.

Tao foram por <.:erto tão gr'andio o serviço pI' sla los
por sse benemerito pernambucano, a nu a da dvilisaçfto
e, progre 'o d 'ua pro"incia, e que ido p lo oberanü.
El-Rei, ai '111 do foro cI 'a\'nllciro fi 1al o'o ele sua CD <1, e da
pot nte de eapitão móI' que lhe cone d rtl, fez-lhe doaçüo
de uma data d t rra COIIIO U!JI do' benelllerito clacalllpa
nha elo Palnwre. Quand paI' m o copituo-mór Vieil'a
de MelJo, e perava pa ar lranquiJlam nte os derradeiros
dias de sua "ida, v·j fU'il-o um golpe acerbo, cru apres-
ou-os con jdera\'elm nte.

Mal Yi to cr mo qu paI' moti\'os da re\'Olta do' 'fêIS
cate , foi d mm indo pr 'so ,m umo das fortalezas do
Rc ife, nd e teve até qu d Li I àa lhe foi enviada uma
ordem r gia de, oltlll'u. Yi ira d 1\1 110 sahiu do care re
jú ba to.nte abatido I lo pe o elos olln S, pelo d sgostos e
pela mal stia qu consumia, c bem pouco lempo gozou
da lib relad qu IIlC nc deram os s 'us cru 'ntos inimi
gos; ellefalleeou na idaeleelenov ntEl inca onnos e meio,
~o 22 de Outubr'o de 1764, o,s LI eadaver foi puItado no
Juzigo de sua f'lmilia, junto ao nltar ele N. S. ela Con ei üo
na lar ja ]0 con\' nto ele . Antonio da eichd elo H.e 'ire.

O co.pitão-mÓl' Ant nio Vi ira ele Mello, é um dos
muitos pcrnambu 'anos cujn 111 mOl'ia tem I a sado d
l'onl1 ciela'ltél1oj . Aposlol cl ,\, t'ldo dR úivilisaç.~o, corre
lias sertõ' , alTan a incli s lJrfl\ ia ele I.WS tn! os, e os
onduzá viela of'inl' a li\'o lllprC'h n 1 lor,ll'an i'ormao

campo inculto m fer-tei pa tao'en einicia a ngricuHura)
20
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estabelecefazcnc1üs de creação, e por toda a parte erguem- c
nucleus de habilitações, na ce a vida e o lrabalho, ccom ell
fi prosperidade, o bem estar e a l'iq ueza. Aba tado le bens
da forLuna, elle soube tirar vantajoso proveito dos seus ha
veres, e tornou-se benemel'ito pelos servicos que prestou'
a sociedade e a humanidade; e sabiamente conciliando os
s us interesses com os de sua provinciD, muito contril uiu
para o seu des nvolvimento agricola e commercial, e o
pouco que d ixamos consignado, são titulos sufficientes
para o qualiflGarmos - um homem di tincto e emprehen-
ledor, um devotado apostolo da causa da civilisação.

Antonio Vieira da Silva. Filho <.le Jorge Vieira ele
Aze"edo, nasceu na vma lo Recife em fins do seculo XVII,
assentou praça de soldado o. 26 de Abril de 1685, pa sou a
cabo ele caçadores, safO'ento, alfeI e Dj udante e a capitclo
do terço de infantaria de Olinda em 1725 por Patente I cO'ia,
subindo a todos estespo Lo po/'sero mallj cap 1::;, havenclo
se, com bomp/'ocecliozento el11, tudo de que/oi encarregado.

Em 1696 Antonio Vieiru da Silva embarcou em uma SLl
maco. que levantoLl ancoras lo porto do Recife em perse
guiç=to de uma balamll'a de pil'ata que infestavam ascosLas
ele tae outras apitapia ,roubo.ndo os navios, e n sLa 111
preza em que prestou mui valiosos servi os, p rcorrCll
toda n costa do Norte II Sul.

A guerra dos Palmare::; tambem o contou no num 1'0
dos seus heróes, para onde parLiu acomp':mhado de lr 'Z
escravos, armados, municiados e sustentado::; durante toda
a campanhatl sua custa.

P r s r um offieial intelligente, de jJf'estimo, verdade,
""elo e muito entendido na a/'te milita!', Antonio Vieira da
Silva foinomeac1o adjunto exnmina lordo pretendentes pe
l'ontea eorôo,e acomplln hou o governador Ca tano le Mcllo
eCastro a Páo Amarello, afim de levé)l1tar a planta topogra
phiea do local m que se tinha de con truir uma fortalez~

para a defe a da barra, por ter gl'ancle actividade e intelll-
genciapara semelhantes trabalho. . .

Por oc asiJo da guerra do Mascates em 1710, AnLoJllo
VieiI a da Síl \'a mostrou-se alheio a uma e ou Lra parciali
dades, ostentoLl- e em fim o typo do verdadeiro militar.
Faz nela part da guarnição do Recife encorporado ao cu
reo'imento, n obec1iencia ao::; s us superiores, o zelo e I al
eI·nele q le manif tou cm lodo o serviço de que foi neal'!'c
,0'<.1 do, s· m 110Slili élL' os Ll' paLl'icios, Dem trahil' ao~
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Voltando desta cmpI'eza t!'azcndo o asscguramento da
paz e da tranquillidnd dos habitantes, livres então dos
ataques e correrias dos indios, Vieira da Silva entregou-se
de noyo ao exercicio do seu cal'go, na nus neia elo capitão
mór do Cearü, coube-lhe o governo da capitania, que por
algum tempo diriaiu. Ainda no C ani, entre outr'os ser
viços que presLoll, nota-se o da fundaçüo da villa de Aqui
1'6s, desenvoh endo o seu genio nctiyo e empr hendedOl'
nas obras da eg1'eja matriz, cadeia e casa da camara do
senado.

Terminando 11 sua missão do Ceará, Vieira da Silvo re
gressou ú esta pro, illCi8, e em 1716 foi nomendo comman
dante da fortaleza da Barra, em cujo cnrgo permaneceu
pelo tempo de um anno. Em 1718, arribando ao podo do
Recife uma n60 que seguia viagem para a capitnnia da Ba
hio, o governador de Pernambuco D. Lourenco de Almeida
ordenou ao mestre de campo elo terço em que servia Anto
nio Vieim da Sih a que o designasse para seguir com a sua
companhia para aqueJ]a praça afim d conseguir o resta
belecimento da sua tranquillidade e soe go, por lhe constar
o seu talento e ser a dita sua companhia a que sempre an
dava completa de soldado, pela sua cleligencia emprocll
rar para a mesmçt os mais cap((~es, obrigando-se perante o
almoxw'ifado daJazenda realpelo seuJardamento, por não
o ter ainda vencidos, expondo-se apagal-o' da slla/aze71da.

De volLa da Bahia, em 1719, e por occasião da subleva
ção dos moradores de Porto Calvo, S. Bento e CamarofYibc,
por não quererem acceitar os capitães-móres nomeados,
Vieira da Silva seguiu com uma fOI'ça de quinhentos ho
mens, e execulundo promptament as ordens que rece
bera, conseguiu apasiguLlI os amotinados, deu posse aos
capitãe$-màres dos seus r-'spectivo.s cargos,sem a minima
alteração) devendo-se o bonl- exito desta clellgencta ao seu
valor, zelo e honroso procedúnento, fJastando nesta em
pre~ag7'ancle somma de seus cabedaes. Em 1724 marchou
com quatrocentas praças á üpusiguür os soldados ele Ipo
juca, revoltados contru ° seu capitão-m6f, conseguindo
não só o restabelecimento da ordem como o respeito a au
toridade constituida.

Em 1726., c]"uando pelos seus serviços merecimento
já se ach.ava elevado ao posto de capitão, Vieira ela Silva
foi de novo nomeado, para com a sua componhia guarnecer
a fortaleza do Cearó, onde conseguiu apasiguar as desor-
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dens que lavra, am n50 só na capital, como na villa de
Aquirús, e'm cuja missão se h uve com valor e pruclencia,
cleixanclo o moracl.orc::; em tranqwlliclacle.

Nesta commis '50, diz um documento offieial, o capitão
Antonio Vieira da Silva hom e-se honradamente, prestou
grandes serviços a o['d m e socego publico, gastou libe
ralmente da S~lU faz nda, e creou duas irmandades na ma
triz da villa da Fartai za.

Promovido ao posto desargellto-mór doterço de Olinda
por Patente Regia de 12 de Janeiro de 1733, quando contava
quarenta e oito annos de praça e mais de sessenta de
ielade, Antonio Vieira da Si!ya em to 10 esse decurso de
tempo prestou immenso's e yaliosos serviços a sua patria,
e elevou-se pelo eu merecimento e bravura, pelos seus
feitos e h roismo. Sem pod rmos acompanhar os actos
de sua vida daqui pordiante até os u fallecimento, por nos
faltar os dados precisos, o que fica dito, porém, ministrado
unicamente pela Patente R gia que o promoveu ao posto
de sargento-mór, a qual enumerando os seus serviços
ti'ansmiltiu-nos assim a memoria dos seus feitos, basta
para conferir ao nome d Antonio Vieira da Silva um lugar
ele 110m'a entre aqu II s de nossos patrícios, que engran
ele ndo e levando o nome da patria pelos seus feitos de
potriotismo e de valor, engrande' rom e elevaram tambem
o seu nom , DO quül a posteridade rende justo e mel' ci
elos culto .

Apolonio Peres Campello Jacome da Gama. Nas
ceu na cidade do R it a 9 de F v reiro de 1830; foram
s us paes Galdino de Olh eira Jacome e D. Anna Peres Cam
pello Jacomc da Gama.

Em 1 46 Apolonio assentou praça na companhia de
cavallaria, seouiu para o Rio de Janeiro matriculou-s
na Acad mia Militar.

lnterromp nelo os s us estudos em 1848, v io a Per
nambuco, figurou na ampanha, e foi então promovido a
2.° tenente por mel' cimento. S guindo depois para a
côrte, continuando o seus estudos, teve ainda d s in
terromper em 1 52, quando partiu para a campanha do
Uruouay. Promovido fi 1.0 t nente, recebendo fi patente
d capitJo ao t rminar os seus estudos, postos e,'te qu
lhe t ram con~ ridos por merecimento, foi nomeado direc
tor do Ar nal de Gu !'l'ü de Matto Grosso, caroo e te, quo
apezar de ua pau [l idade, lesemp ilhou zelosa e digna-
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mente, por cujos serviços, ainda por merecimentO, lhe foi
conferida a patente de major, sendo-lhe então cre ignado o
lugar de ajudante da directoria do Arsenal de Guerra de
Pernambu<':o.

Rompendo a guerra do Paraguay, promovido a t \lente
coronel, enomeado commandante do 2.° corpo de Volllnía
rios ela Patria, este acto do governo m re 'CLI ulH1I1ime ap
plauso, e patrioticamente ac ita esta íncumb neio, Apol 
nio foi alvo de uma explendida manif stDção populDI' obec
a sua nomeação, assim como de uma outra por parte los
empregados do Arsenal de Guerra.

A 22 de Junho de 1865, Apolonio embarcou para o Pa
raguay â frente do 2.° corpo de Vciluntal'ios,o qual na cam
pánha passou a ter o numer030. O batalhão composto ele
511 praças, teve um embarque explendido, e es e dia foi o
de uma verdad ira festa nacional. Depois de I equena de
mora no Rio de Janeiro, S. Catharina e Porto Alegr'e, Apo
lonio estacionou com o eu batalhão no Paço d . Lou
renço,e d'ahi seguiu para Uruguaiana. Atravessou d loi o
Paço da Restauração na republica Argentina, continuDJldo
a sua marcha até qLle m Abril de 1 G6 entrou no tel'rito
rio parDguayo.

No dia 2 de 1\'laio teve lugar a acçüo ele Estero Belln , e
o batalhão 30 nesse beilhantef ito de armas lanlo s di Lin
guiu, tal foi a bravura e valentia que o tentou, que foi el 
giado em ordem do elia, 133 de seus officia's e pl'açDs fo
ram condecorados, cabendo então ao seu illu 'tl'U 'digno
commandante a comm nela da ordem de Chri to. D pois
passou Apolonio com o seu baLalhiJo para s l'viço das li
nhas de vanguarda, as quaes foram feitas 01 o u plano
e direcção, merecendo o seu trabalho, e o z lo pedcia COD!

que executou tão arriscada e difficil mpr za, os mais si 0'

nificativos elogios do general em chefe do exer ilo.
A batalha de 24 de Maio, as avançadas ele 2 d JLl11l1 ,

os reconhecimentos de 16 c 17 le Julho no Polrero Pir s, e
outros feitos de armas da campanha do Paraguay, s50 p[\
?,inas brilhantes da viela do illustre tenente coronel Apol 
nio, porque em todos esses feit.os elle ostentou muito vc
101' e intrepidez, e conquistou tan tas glorios, que inscrev u
o seu nome honrosamente nos anna s de tão memoravcl
campanha. Apolonio tomou pade ainda 111 muito outros
movimentos,figurou nas acções deTujucu" e Parecue,e 111
fim atacado a cercado em uas lin hus avalll(adas,consegll ill
gr-aças a sua corag me intr piLl ·z, e 00 ülTOj com qu fez
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manobrar o seu batalhão, debellar o inimigo, salvar a si e
nos seus, conquistando a sim uma victoria immensa, vic
toria que ainda mais yeio realcar o seu merecimento, e os
l'editos de valentia e intrepidez que dignamente gosava o .

30 le Pernambuco.
Assaltado infelizmente por grave enfermidade, veio

por pre cripção medica procurar alivio aos seus males na
tena da patria, ch gou a Pernambuco em Junho de 1868;
porem jú ra tarel , e a G de Toyembro elle era cadaver. E
assim pu sou o umbra s da eternidade, depois de uma
vida sem mancha, e de uma carreira militar ba tante hon
rosa, quer no l'viço d' paz, qLler no da guerra. « Era
mais um dos meml 1'08 lessa pleiade distincta, que acudiu
aos reclamos ela patria ultrajado, que e foi deixando aos
seus um nome honrado, e a sua pro'í'incia uma grata re
CaI' laci:i.o »

lVIÍlitar brioso e intelligente, diz um jornal por occasião
tl seu fallecimento, cidadão pre 'timoso e honesto, filho
ele licado e bom amigo, foi um dos que presurosos correu
ú ampanha do Paraguay a desaffrontar a honra da nação
lJU' eriam -nte se achava compr mettida. Com 38 annos
de idade: occupaya um luo'ar di Lin Lo no exercito, no
omman lo elo egundo arpo le VolantarLO ela Patl'ia,

tendo sido mI re c nsideraclo p lo eu companhei
ros ele arma, lue aJ iam bem aquiiaLar o merito. For
mado cm maLlJ maLicas pertenc ndo ao estado maior de
primeira. cla s " onde Linha a patenLe ele tenente coro
Hcl, tendo sielo dir ct r lo Ars nal de Guerra de IvlatLo
Grosso, bem com nju Jante da directoria. do de Pernam
huco, cleu I rova de ua r onhecida probielnel e honra
cl z. N xel'ci 'io lo commando do 2. 0 corpo de Volunta
riOS,soub I m 1 mp nhar sua commissão, pelo que foi
on 1 ora lo m o offici, Jato da Ho a e com a commenela

de Christo. Zelo o no d emp nho d seu deveres, Apo
'Iorrio ru jnfaLigo.-vel m pr movcr o bem estar dos seus

omman lados que n 11 Linham antes um arnio'o, que um
h f ,ele mod que, no exercito ra um dos typos de ver

dadeiro commandanLe. A' sua morLe perdeu Pel'l1ambuco
um elo s L1 melh r filhos, o -xerciLo um elos seus mais
hm"os L1isl.incLos sol lado , e sua família uma. elas mais
fortes 'olumnns \ue III s rvia ele arrimo.

O L n nt 'Ot'on 1Ap lonio 'Peres Campello Jacome da
Gama, foi ~cr ultac.lo no Ccmitel'io Publico elo He if , e hoje
os S LlS I'C to se a ham enc nado em um mo lesto tum Ll-
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lo na egreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militare,
sobre o qual se vê gravada esta inscripção: Dalamitia do
tenente coronelApolonio Peres CampeUo Jacome da Gama,
commendadol' da ordem de Chri to, otficial da Rosa, caval
leiro de S. B.ento de Am,:;-, condecorado C01n as medalhas
da companhia do Uruguay e Paraguay. Nasceu a 9 de
Fevereiro de 1830, e lallecea a 6 de Novembro de 1868.
Lembrança de sua mãe e irmüos.

Aprigio Justiniano da Silva Guimarães. Nasceu na
cidade do Recife aos 3 de Janeiro de 1832, e foram seus
paes o general José da Silva Guimarães e D. Fl'ancisca
Marcolina Guimarães.

Os primeiros resplendores do robusto talento de Apri
gio Guimarães, foram apparecendo desde os primeiros
preparatorios e estudos academicos. Em 1847 matricu
lou-se no Curso Juridico de Olinda, e atravessando bri
lhantemente o estadio academico, aos 19 de Novembro de
1851, recebeu o gráo de bacharel em direito, não tendo
ainda completos os seus vinte annos de illade.

D'essa epocha por' diante, diz um seu biographo, co
meça a sua carreira gloriosa. As pOl'tas da oci dade
abriram-se de paI' em par ao mancebo, que em br ve havia
de occupar posições, a que só outl'OS atting m n'uma
edade em qne o talento está mais amadurecido pela l'e
flexão. E' que elle reunia então esses dous prcci sos pre
dicados, que ral'o se encontram juntos em tão verde
annos.
, Indo ao Cearú em 1850, [linda estudante, Aprigio Gui

marães collaborou no Pedro II, e voltando á esta provincia
afim de concluir os seus estudos academicos, foi aqui o
correspondente daquella folha. Deixando no Cean\ muiLas
relações e um nome geralmente acatado e festejado, obte"c
a nomeação de secretario da pr'esidencia daquella provin
cia, cargo que exerceu de 1851 a 1853, acrificando-o por
amor da confiança nelle depositada pelos seus amigos que
o incumbiram da redacção do Pedro II, em opposição ao
presidente do. provincia Dr. Joaquim' illela.

A' este sacr-ificio heroico, á sLa lealdade e dedicação
do jovem ,Dr. Aprigio Guimarães, correspondeu ligna c
briosamente a provincia do Ceará, conferindo-lhe um 10 0 '01'

na Comara dos Deputados, em cuja camora tomou l1ssenLo
em 1854., 1855 c 1856. Longe de emml1dc~cr, ApriO'io Gui
marJcs occupou a tr'ibuna por c1i"cl'sas "ez s cm caela
se SilO, honrêlndo êl ,im o milndaLo -que lhe fôrn ~oJ1fiaelo



193

pelos c ,wen 's; e cntt· os di\"cr os li cm os CJu pro
feriu, nota-s um ombatcndo um proj eto 'd r forma ju
diciaria apr scntado I eJ fina I cons 111eiro Nabu o, P['O
jecto qu clle jul a aHl m pmt ttenlatorio ú libCldnde de
impren a, e um outro apres ntanclo um projecto soJJr' a
propriedade litleraria, o qllal mais tarde enlrou em clis
cu ão

Ainda occupando uma cadeira 1:0 podam nlo nu cio
na); a sua pf'ovincia natal conferiu-IIL ' um Iug<.l l' na ua
A sembléa Provincial, nu. I' gislatura de 1854 D. 1 )55, e
mais tarde na de 1 '63 a 1. 64.

Em 1 56 defendendo lhes s p ront D Faculdüdc d
Direito do Recife, foi üpprovüdo plenamente, e a 20 de De
zembro recebeu o gráo de Doutor m direito. Vügamlo
uma cadeira de lente de a mesma Faculdade, o Dr. Apri
gio Guimarães apr s nta-se candidnto, mas foi inf liz; e
após quatro concur os qua i cons cutivos, obt '\"e a alm 
ja la cad ira, por DeeI' lo de 20 de AO'oslo d 1. 59, e ü 24
de Setembro te, ntt'ac1a na Facullade 'omo lent '. sub
stItuto, cabenc1o-lhe logo a regen ia c1~ cac1cirD de conomia
politica. Fallando pela prim ira" z ao seus di 'ipulos,
o jovem c tal nto o m stre m um lllToubo du in pil·<.I(:·-lO
e eloqll 'nciD., d nha o quadro da luta h roi a p l'S \"c
rant que sust ntára por tr z anno, para onqui lar uma
cudeiea na FacuIdade, a im di e: .

(l Cheguei, nl1or,. eh gll i, I orem, f 'itas as d -
,'idas di tincçõ s, como Sílvio Pellico d' \"olta du lW'
pl'isõ : a fadiga ia COrl umindo-m o corpo, o epticismo
ia devastando-me o spirito. .. 1\'18S, Deus quiz que 'll

chegdsse, e' ch gu i. Esla cü c1 'i ra qu ta o meu son llo
doura lo, 'te dia c1 CJu u pr tendia fa~er o marco mil
liario de minha vida litte1'Dtia·, t momento que eu espe
rava como um do mai jubilo os d minba "i lo, tudo
DgO\ a m al 1'ra e m confunde! A im si:io a pobre'
flspi1'açõe' terrestr ,no abo mI l'C ti el 'sillusuo, a rCl1
li lad só no seio el Dcus! Ha Lf'in lv e q l1a(:ro mezc > Se
nllOre ,~lj puz-me ú uma balalha intclle tua!. Quuo lon ....·
(' tava eu ntão ele pensar, C[l1 monlaria tantas \'ez 's u
brecha sem resultado!.... Não me queixo, nem faço I' 

ct'iminaçõe ; onv r o com os lU' \,{to s r meu disci
p.ulos, consigno aqui um x 'mI lo: foi uma liçiio fcl'Lili 
sIm a para mim, pócle r uma li('il apr \' IltWcI pl.l1'/.
muitos.... Affeito ii I nga b D J\'olen.'iu ('01 \'illt· C lima
provRs dr minha ,'ida de estudant ,eu "im en' ntrar nn

. :2\Í
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22.0, e pela primeira vez, voLos de reprovação. Não desa
nimei, apresentei-me em concurso, regeitaram-me. Eu
havia lido um escriplo de um dos nossos sabios bispos,
que -. um quasi contracto com os chamados a concurso,
para que o provimento se faça no mais digno, e, quando tal
não aconteça, ha obrigação de restituir. - E' que os
meus juizes, disse eu commigo, ainda fóra das trevas do
inquisitorial escrutinio secreto, leem rasões valiosas para
me declararem não digno.... E se assim não for, quem
me fará a restituição ~ Eu mesmo, tendo por patronos o
trabalho e a perseverança. E se por ventura em mim pos
tergou-se a justiça, o que haverá ahi para admirar? Data
de velhos tempos o máu resultado dos concursos: Davezan
e dous outros doutores foram regeitados pela Universi
dadé d'Orleans, para admissão de outro candidato, que
acceitava as theorias do dia; mas então, embora no seculo
XVI, ,de que zomba o das luzes, interposeram os regei
tados seu recurso para o parlamento de Pariz, e o escan
dalo não vingou. A mim, porem, só me restava trabalhar....

« Apresentei-me em segundo concurso, achei-me só,
e retirei-me. Em terceiro JÚ fui mais feliz, coube-me o
segundo lugar. Em quarto mantiveram-me n'esse posto.
Afinal, depois de tão longa fadiga, ajustiça imperial coroou
meus esforços, como eu esperava, porque nunca della du
videi. Eis-me no começo de realisação do meu sonho dou
rado. Do alto d'esta cadeira seja meu primeiro brado so
lemne, uma acção de graças a Deus, que me ajudou, uma
fervorosa supplica, para que- me continue seu auxilio! ))

O Dr. Aprigio Guimarães occupou diversas cadeiras
na Faculdade até 1870 quando foi provido cathedratica
mente na de direito civil, e no anno seguinte na de econo
mia politica, a qual regeu até a sua morte. Dedicado
preceptor da mocidade, verdadeiro apostolo do magisterio,
o Dr. Aprigio Guimarães correspondeu digna e honrosa
mente o alto cargo que lhe fàra confiado, foi um dos orna
mentos do corpo cathedratico de nossa Faculdade, e um
dos seus professores por quem os seus discipulos sentiam
o mais vivo enthusiasmo, e um dos poucos a quem foram
trib\.ltadas as mais eloquentes provas de estima e dis
tincção pelo corpo academico, e entre estas manifestações
nota-se a que teve lugar em 1871, por occasião de lhe ser
offerecido o seu retrato a oleo, ,pelos estudantes do 5.°

," .anno, tendo logar ent50 uma festa explendida e memora
Vf'l no~ annacs (la Academia Pernflmbucana.
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Advogado disLincto do fôm do Recife, o Tribunal do
Jury desta capital era o seu verdadeiro CapitÇ)lio, e alli, a
sua palavra eloqu nte, os dot s oratorios qu em alto grt\o
possuia, impondo- a todo que o ouviam na tribuna,

• conquistaram-lhe applauso calorosos, verdadeiros tri
umpho. Na tribuna popular defendendo a causll demo
crntica que idolatrava, e em todos os comicios litterarios,
scientificos e politico , sempre o vulto sympathico do Dr.
Aprigio Guimarães, sempre 11 sua palavra m prol dll
causa da patria.. das lettras e da humünidade. Orador
por muitos annos do ln tituto A.rcheologico e Geographico
Pernambucano, os fóros desta terra, as suas glorias e tra
dições, e a memoria dos seus feitos e emprehendimentos,
tiveram no Dr. Aprigio Guimarães um propagador estre
nua, elle tinha um verdadeirO culto por tudo isso, e quando
os homens do Sul procuravam amesquinhar o nome legen
dario de Pernambuco, des\ irtuando os nossos commetti
mentos, eil-o em campo reivindicando as nossas glorias,
firmando a v rdade historica, e elevando cada vez mais os
nossos fóros e tradiçõe .
. Como jornalista, não occupou lugar menos distincto o

Dr. Aprigio Guimarães, e os seus scriptos quer politicos
como litterario publicados nos liv rsos jOInaes d'esta
pro, incia, entre lles o Diario de Pernambuco, Jornal do
Recife, Provincia, Liberal, Athenea Pernambucano, Pro
gres 'o, e Opmião Nacional que redigiu de 1 67 '\ 1870, são
testemunhos bem solidas, e pro.clamam bem alto os seus
dotes e merecim ntos de escriptor e jOl'l1alista.

Litterato distincto, de uma iIIustração el vada, deixou
pl'oducções recomm ndavei ,e sem incluir os s us diver
sos escrir to nos jOI na s d'esta e outras provincias, os

us discursos a ademicos OLltl'OS trabalhos scienlificos,
litterarios e politicos, que dariam muitos volumes, notam
se os seguinte :

Propriedade littera1'Ía. Htstorlco e sustentação d'wn
projecto a respeito, apresentado ú Camara dos Senhores
D~plttado em 14 de Agosto de 1856. R cife, Typ. Acade
mica, 1859.

Lições sobre a injallibiLidade e o poder temporal dos
popas. Recife, Typ. Comm6rcial, 1 60.

Estudo n sobre o ensino publico. Recife, Typ. Com
mercial, 1860.

Discursos e dwerso escriptqs. Rflcife, Typ. Mercan
til, 1872.
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Jesuiü>mo e c{(iliullCWIZO. Recife, Typ. M rcnntil,
1 73.

J('.'j((ill,~mo em PCf'fwfJlbuco. P 'rnambu -'0 Typ. Com
nlC'J' 'i'iI, 1?-;7:3.

Nune.' N/a 'l/Udo, Ensaia Df'amattco, R cire, T) p.
COl1lm l'cinl, 1174.

O Nllnc Mn ha lo le"odo [l sceno em 11 de Abril d
1f74, pela prilllCit'a "cz, foi Llma f' La I.)t'ilhalltc, poteiotica
e littelflt'ia, o, ~ll auL I' o nl"o ela mais expl ndidos
ovnçõcs. EITI 1877 o DI'. Aprigio es Ievcu um outeo drama
- JO<lO de Souto lVlaior ou o delirio do P'1LI'ÍOtD, o 1 li
pcrante uma concorreelissima o scmbléD, no Club Po
pulur. .

Bomem incmlsa"cl no trDbulllo, as UD' funcç'ões de
lcnte e de od"oGl'ndo, não o imp.ediam do cultivo elD lettl'as,
dDs justns· jOI'JI<.t1isticns e politicas, e prestou em todas [j

m,onife-:taçues da Sllil vida, os maior s ~ !'Vi. os, foi de
uma pJ"obidaC!e c de interesse pro"erbiacs. O Dr. Aprigio
G,u:imhrães nado t ve dos poderes publico que o distin
guisse como homem ele meriLo e ele tal nto superiores, como
um lo mais z lo os C pt' -stimosos cidod50, alem
d'D€Iuillo CJue elle pelo SéU mel'e imento e esforços indivi
thW s poderia conqui lAr! A minha uniea distincção, c
a garantia do pDreo püo de meus filhos, diz elle propl'io
em. um do s us seriptos, é o lugDr de lente, depois d trcs
onnos de umo Illta inf I'I1ol, em que ficou por uma vez com
promettida n minha saud , depois de l1mn ql1élsi repro
vaçJo na defeso de tllese', d pois de quatro con UI'SOS paI'
enlr'e um c nto de sacl'ificios, qu não kvem suhir da
\l{'Cl;\ d.os trndições do meu pobr Inr.

EtTl um outro escripto, eliz oinc1n esse mortyr elo indif
~ I' nlismo:. () tenho GOla omlJiçüo, c aliás outra nõo é
l,i-citu Ú m~nh,[l ff'aqu sa:, ql\e um dia, qnando me lançarem
ii nlLima pú de teITD, pos 50 todos dizer: FOl, soldado d((.
L~be('çlade,. a quem faltou o bl'aço, mas nunca o animo. ...
J!'oi'lU7l Iwmefl.l CJ,uc nadafe,." cles('jwzdo semp7'ef((~e(' 71ulito
pelo homenz e pelapatria. . '..
. Agora algumas palovras sobre o SIlU vida politica, c
$ol)re o papel, que repr se~1tou na pllase da questão rcli
gi'osD, pnlu\Tos estDs qu se fiz rom ouvir ela mesma tri
lDlIl)a e no. mesmo dia em que tontos vezes falló'ra o Dr,
Aprigio: é um tl'C '110 do int ressonte discUL o pronll n
çiml(} ~lcl9 ~r. Dr,'. Jui:lo d.e Oli." ~iril, 1J[l scs 50 mflonD c 1)11-.
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niverc::ariu do ln s li tu to Archeologico, a 27 de J8neiro de 1881:

« A ua \'i 1<1 lo 110m m publico, a eyolução empre
lumin a e progre i 'la <.l • u eSI irilo, a suas lutas de
libcra1 • de p -n udur livr - 'upal'iam um e paço de
qu ni'io cljsI onho.

PÓ le-se a auror q1.1e poucos homens no Brasil
foram t=io lcaitimament orguos de uma geração, e poucos,
como elI , gosaram do prestigio e da r putaçuo que de
norte a sul o acompanhavüm.

Conseryador, no primeiro~ annos de suu vida, como
nunca n gou, Ú lW int lIig neia pareceu que no campo
Ijb '1'111 pod ria empregar melhor os bons desejos de
cidadão, m 1 60 vemol-o já ali tado nas fil iras ditas
liberae. eguio-s o I eriodo confu o da ligas e fusões,
perio lo d qual a post r'idade nunca terá conhecimento
c mpleto, la lio as contrlldições e m~ terios que o
CCl'cam. Liberae e conser"adores, por ordens partidas
do sul, det'am- as mão , em aber porque, e mm'charam
juntos, s m s[lber pa\'[l onde. O Dr. Aprigio Guimarã 's
de\' l'ia notar a fll)tn d riedade que n'isto havi[l, e dt:sde
nlüo os suas \'i Las politi as tinhum neeessariam nte de

se nlnrgal'. i10 quc 11 e liYCS e fóra da cOlltenda;
filiorn- no OTUpO D. que chomavüm genuíno, d nominaç50
qu [lliás m l' ci~ o m smo valor da de progressista,

1\. lula enlre o dou grupos foi ingloria, como sõem
S I' cnlr nós toda da m ma natureza; O Dr. Aprigio
Guimnl'ü nl n 1 u que se deyia falIar de i léas lib~raes,

de compromi o, e para e t fim ereou o jornal- Opinião
Nacional, 'ujo fim era a implanta 'fio do liberali mo a que
est distill to idadão cham,)Ya 7'adical em todas as ord ns
c relaçõ s da vida eh ii e p liticél.

A onsequ nill, todos o abem, foi um dearedo
p rpetuo, uma pro l'ipçüo, quo inutilisou pal'a cmpI'o o
futlll'o do imprud nt reb ldl'.

ub tituidn a se na do qundro m 1 6 , o Dr. Aprigio
Guimarães teve cl' v r o congraçamento elos genuinos e
dos progressistas; C tanto follou- e n~e e t mpo '111
libel'nli mo, que realmente o pros ripto tomou sp l'onço .

Em 1 72 surgia n qu stüo relio'iosn, e com lIa uma
novn phnse na "ida do Dr. Aprigio Guim·)rã-s.

Um sae 'rc1oL' ornjoso, m 110m de Ul1l dever sup l'jO!',
UUfOU a luva .l uma ordem I eou os cru cll , c )m t clu Q
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razão, julgava offensiva Ú pureza do dogma; de outro
lado, uma geração robusta, educada no ideal moderno,
acceitou a luta em nome de principios, que alguns
occultavam no enleio de uma reconciJiacão já impossivel,
e outros proclamavam em toda a sua extenção.

Momentos tristes esses em que se despedaçam os
corações e sentem-se no vacuo os espiritos; durante os
quaes o meio termo é a bandeira da hypocrisia e da
cobardia, ou, quando muito, o arrimo da ingenuidade.

O Dr. Aprigio Guimarães não deu tréguas ao que elle
chamava a invasão ultramontana; na tribuna popular e na
imprensa, na cadeira de mestre e nas conversas diarias,
elle atacava o inimigo valentemente; e se, no .-:alor da
discussão, a sua imparcialidade soEfria e o adversario
recebia golpes demasiado duros, era que o liberal ame
drontára-se extremamente e o cidadão extremecia, sobre
tudo pela independencia da patI-ia.

Foi notavel a progressão do espirito do Dr. Aprigio
Guimarães durante a quest~o. As novas doutrinas philo
sophicas de Comte e Spencer apresentaram-se-lhe como
um raio de verdade e de justiça em meio da viol ncia e
xclusÍ\ ismo das opiniões. Em questões sociologicas os

livros de Spencer eram os seus guias, e em seus discursos
e em suas conversas, o nome de philosopho inglez rema
tava constantemente um modo de \"cr.

Terminado o cofticto religioso, o Dr. Aprigio Guimarães
volveu á vida de mestre. Começava já a esquivar-se da
politica, desilludido de quaesquer esperanças. Odesanimo
invadira-lhe a alma, e a-quella intelligencia robusta só
appa.rece nas prelecções de sua cadeira e nos discursos
academicos.

O anno de 1878 foi fatal ao distincto libel'al. O ol'ador
festejado dos tempos da opposição, não foi achado digno
de representar o seu partido.

E basta n'este a.ssumpto.
O Dr. Aprigio Guimarães tinha uma elevada intuição

patriotica; mostrou-o div rsas veze n'este Instituto,defen
dendo os heróes da historia da provillcia, e reivindicando
os seus brios affrontados pelos escriptores aulicos.

Devo termina.r. Deste cidadão, que agitou a intelligencia
de uma geração, resta hoje um nome puro, como reconh 
cem agora os que ainda hontem tanto concorreram para [l

sua mor·te.
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Homem de coração liberal, que acreditou de mais,
orador primoroso, publicista adiantado, e pernambucano
da velha tempera - eis os titulos do Dr. Aprigio Guimarães
ao pr ito da posteridade.»

O Dr. Aprigio Justiniano da Silva Guimarães, falleceu
no dia 3 de etembro de 1880, e depositado o seu cadaver
na matriz da Bôa-Vista, d~ahi te, e logar o sahimento
para o Cemiterio Publico. Extraordinariamente concorrido,
formava o pr stito a quasi totalidade dos estudantes da
Faculdade de Direito, o corpo docente da mesma, e grande
numero de pessôas de todos os credos ]?oliticos e de todas
as classes sociaes. Sobre o ataúde VIam-se a borla e o
capello de doutor em sciencias juridicas e sociaes, e eondu
zi lo á mão até a capella do Cemiterio, foi depositado
depois da encommendação, no tumulo de seus parentes.
Antes, porem, de ter logar este ultimo acto, falJaram os
seus alumnos representando cada um dos cinco annos do
cur o da Faculdade, o Sr. Dr. Paulo Jos6 de Oliveira, por
parte do Club Popular, Dr. Henrique Capitulino Pereira de
Mcllo em nome elos Bachareis de 1879, o Sr. Conselheiro
João José Ferreira de Aguiar, o academico lzidoro Martins
Janior, e os oradores da sociedade Certamen Litterario e
Pugilato das Lettras, depo itando os dos cinco annos da
Fa uldade e o do Club Popular, corôas funerarias sobre o
tumulo do illustre mestre e di tincto tribuno pernam
bu ano.

Sirvam ao menos tas manife taçõ s po thumas, esta
como que apotheose tributada ao homem que acabava de
morreI' pobre, an ado, esqu cido e quasi descl'ente, de
reparação da posterida 1 aos el'ros dos contemporaneos.

Augusto Netto de Mendonça. Nasceu na freguezia
de Santo Antonio da 'idade do Recife aos 4 de Agosto de
1834. Foram seus paes Felippe Lopes Netto e D. Veridiana
ele M-ndonça.

Aos quatorze annos de idade seguiu Augusto Netto de
Mendonça para o RiodeJaneiro, - porAvisode 1 deAgosto
ele 1848 assentou praça de aspirante á guarda-marinha.
Em todo o curso da escola de marinha, conquistou Augusto
Netto pelo seu apro, eitamento e intelligencia, inequivocas
provas de distincção, tanto de seus mestres como de seu
condiscipulos; c mbar-cando- e em viagem de instruc
cão, e tocando em Lisbàa, conquistou titulo de subida
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considef'ação na côrte portugueza, entre o qua s do pro
prio monarcl1a D. Pedro V, que II1.e conf rio o habito ela 01'
dem de Nossa Senhora da Conceição de' ilIa Virosa.

De volta de sua viagem de inst1'ucção,cujos tf'iumphos
tão brilhantemente encetaram a sua carreira miliLar, um
destes acontecimentos, que a mão da faLalidad tnntas "e
zes lanço. como que ob taculos sobre o cDlninl o dn vida do
homem, veio escurecer o seu 110risonte, L30 cJm'o, tüo JJri
lhante e promettedor.

Um dia, uni impertinente official, d pat nLe sup rioe
o. sua, ousou insultar ao jovem marinheiro, at.a anelo em
face os seus brio ; e elle sem refi 'Lir, «porque nüo se re
flecte quando se é injuriado II com todo o ardor e imr eLu 
sidade dos seus vinte e tres annos de idade, repe1le a u{:-

'fronta, o insulto que ati1'ára-lhe o sell companh iro de a1'
mDS, e na luta ferem-se reciprocamente; mas a s ver'a
disciplina militar Gondemna-o a pri ão. AUO'llStO NeU
resigna-se, cumpre a sentença, sentença inju tD, p rqLle
o seu dever, sagrado dever de honra o imp lliu a lavar a aI:'
fronta que recebera; mns ao abrirem-lhe as pol'lns do cü['
cere, o seu primeiro impulso foi pedir o. sua demi süo cl
posto que occupava na armnda imp rial, pnss que a
tempo felizmente, pôde ser embalg'ldo pelos amigos.
(C Era o destino, quejú então Lr'nça"o. no quadro da viqa os
feitos gloriosos de AUgllStO NeLto le Ivlendonçü, e Jhe 1'e
ser"aya a mais Í!wejavel de todas as mortes, a lllor-Le pela
patria.ll Augusto Netto submette-se a imposição dos ami
gos, continua no serYiço do. armado, in umbido p lo go
verno imperial de div rsas commissões, qu r no Bruzil
como da Europn, em todas corresponde a suo. altura, 111 
recendo 10llvores pelo seu 1'e ulta lo c ap1'es nloÇ'.i\o·dos
seus trobalhos.

Declarncla a guerra do E ta lo 01'ientnJ, e 10 0 '0 d pois [l

do ParDguay, Augusto Netto foi um do p1'im ir s ofliciacs
dn marinha brazileirn que·receberam o bapLismo de sangue
nes as lutas gigantes, TIas quaes' o Brnzil conqllisloLl um
nome O'Jorioso, in cr vendo pejo yalor elos seu herões,
brilhantes paginas nos bclJicos annoc do uni\' rso. No
bombarcl'io e tomadadn praça de Pa:sandü,cm 1 G5,ml..liLo

distinguiu o jovem offieial Al..lO'usto Netto ele l\tlenelonç1.l
mel' ccn lo 100'io e louvores elo Yice-almirante comman
dnnt ... cm chefe elas forçns navacs, pelo modo com que se
cúl1cLtl,:iano.·itw cfomada lCP(f{l'{{/lClt'l;CP l'Ayi 0125
([<, F<'''l 1'( i 1'0 d(\ t, '0:\ foi ll1nl1cli1(lo rlogiili', f7(IO sr) peln calo!'
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que mo, trou 710 combate contra a dita cldrtc1c, como pela
enel'[ji(t eper,'m rI Cll1ça C07n que re,'i tio a ordrfls com que
qllL~el'nm ll'rOI1 cru , d .'::eu IJoder Oi:; pl'isioneiro.'::, (l 7llem
clcSaT'lnanl, cOlJljJT'omcttcl/do- 'e a 'clicar-lhe, C/. T.."iela, o que
'llmpria paI' honra sua e da bandeil'a Iwciol7ciL.

D poi da Yictoria da l' 11dicüo ele Urugua)'u11D, c da
ml1lcha do x l' ito nlliado pal'o ol'l'i nt s, Auguc:to N LLo
ficou naquelle ponto commnn 1ando uma CUl1 11( n it'tl; po
I' 111, contrariado, impacienle me 111 por C' a Iltlr 10/l o' 'do
Ih atro ela gu rr'tl, oli 'ila ' obl ~m nma liccllçn ell' ll'c .
m zcs, frcta Ú ua custu U111 hal'co ób' ao PUl'anô, c ê.lpre-

cntü- fl Visconde de Tamandm", commanc1n11tc 111
chef da fOl'CI1 11,1\'11 ~ C P lo o ou lugal' o luo'nr ql1 ' ti
sua honra rcclumun.l enlro os dem'li ombnl lÜ Com
mnndê.lJ1clo n cflllllOn -ira Gr 'enh {L,ql1 u istio ao 16 d '
Ahl iI ele 1 66, u pa Sê.1 0 ' '111 (lo cx rcilo é1llillelo pura otC'l'l'ilo
rio Pal'aguuyo, ti l11élrg m do PUl'nnü, o no cliu O'uinto CJl
tr-ou m. ombaL conll'a uma bateria inimigtl,11 r cujo
omlortnm nto f i 10giml0 cm 01' lcm (lo li,I, Toni LI

parte Lambem no lJombard nmenlo ombaLcs lilS f 1'

tificações d ~ CUl'llZÚ o ClH'Ul oily ~ 111 diycr 11 oe 'I illl'S
comman lando nUlo o n on1<:,[Hlo ~[al'i~ e Bal'l'os, muito
c di Linguiu. Tomp m nn Ufl Hi'tol'ir{ ele la .r/({('I'I'({

(tel Prll'(lgnal! juiz ill, II peit com inimio'o que fura elo
BrDzil, fnzo 'I gi 10 apil1 clofrngala. Ugll lo TeU 'ele
um outro offic.ip1 cu ompanl1 il'o,nmlJ c1 jal'Cco brulZco,
que no ~IClri eBnrl'os pCI'!lwl1e ('f'{un elurant' Oi:; combate3
'obl'e SUCl" casa!1lata', ffi io " dojClLf'CO bl'anco diz o
Dr-, Joaquim f\Iün I d f\Iê.J _ d ,tinham nom acln ntrc os
paragnay d Angn 'tUl'l1.

bre-sc RgOl'H a ultima I (1n'inH do bl'ill1nnl S f'ilo' do
,"ai nt eüpit5.o cl fragata i\u,ouslo Nelto, ultima p'}Cl'ina
d sua yida sim, yida ul'la'm JU\"Ícla, m115 cnno!)1' 'ida
por altan ,il'oS f 'it , a primeira <ln "ielu ela imm !'l..lli 1ml ,
ela "iela (le S" 110m 'n ' rIu' nunCi1 mol'!' 'm, da "icln dos
1tl'J'ócs.

A s 9 de] C'zcmbl'o (1e 1 6e, foi rcl 'nnclo um I'CCOI] h 
Gim nlo ás telTi\"cis fOl'tificil(:i;('s cl 'AngllSIlll'll. O l'llCO
"I1('ndo ~I(/d:, , jJru'l'O' r mpin n rnnrcllil (h 'SQUi.lC1r'i1) ~

AllgU to N( Ito, impi "ic1o ü I 'iLo 1 s('ol>el'lo, c1il'igin.iü n
~1H1nobrn elo na"io como o Cogo ús])nlcl'i,1s elas rOl'lificl\'ões
Inimigos, qllnnC!o Il1lêl JJullu l'l'l'l il'ê.l fJ'il 'I ll'i1-IlIC' a léHI
J'('fllla cabeçCl, C' '1Ic cul1(' 'em yida c:o))re t llllbadilll LI \
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navio. Assim acabou gloriosamente o capitão de fragata
Augusto Netto de Mendonça cuja patente conquistára pelo
s~u valor e heroismo em defesa da patria, na conquista de
suas glorias e esplendores. E elle contava apenas trinta e
quatro annos de idade, mas as suas duas ultimas paten
tes, conquistara-as por merecimento e actos de bravura
na campanha do Paraguay, assim como pelo seu mereci
mento tambem obtivera o officialato das Ordens do Cru
zeiro e Rosa, o habito de Christo, e da Conceição de
Villa Viçosa pelo governo portuguez, e diversas medalha
de campanha.

O Correio do Sul, folha de Porto Alegre, tecendo a co
rôa das glorias e renome desse illustre pernambucano, diz
o seguinte: .

« Uma carta de Humaytá dá alguns pormenores cm'io
sos a respeito desse distll1cto e mallogrado official de mari
nha. Unido em estreita amizade com outros dous officiaes
dos mais noLaveis. o bravo Mariz e Barros e o modesto
Montaury, chamavam-lhes os tres mosqueteiros, adequan
do-lhes os nomes dos heróes de Dumas ás qualidades es
peciaes de seu caracter. Augusto Netto de lVIendonça era o
Artagnau da campanha; e quando via ir-lhe fugindo um
após outro os dous amigos, manifestára mais de uma vez o
desejo de se lhes ir reunir em breve, cahindo n'um novo
Riachuelo. Fez-lhe Deus a vontade, fornecendo-lhe glo
riosa morte .no meio de um c.ombate, senão de uma bata
lha; e mais feliz que os outros, cahio no meio da epopéa
magnifica, que acaba de coroar os sacrificios da nação com
uma esplendida victoria.

Moutaury definhou-o a febre, e onze mezes depois ela
tomada de Paysandú espirava n'um hotel de Montevidéo,
desembarcando do navio que o conduzia da côrte para a
esquadra,quandojá a morte lhe não. tolerava firmar a planta
no seu tombadilho. Mariz e Barros mal preludiou as glo
rias da armada nas aguas paraguayas, snccumbindo de
fronte de ltapil'ú no primeiro desastre que ensanguentou
um dos nossos encoraçados. Netto de Mendonça cahio
mettendo audaciosamente o seu navio sob os canhões de
Angustura, para realisar o reconhecimento de que se acha
va encarregado. » O capitão de fragata Augusto Netto de
Mendonça, diz o Dr. Joaquim Manoel de Macedo,era homem
de excellente coração e de caracter o mais generoso; de
g l1io muito aleO're aincla no ardor dos combates, em que
mo. I1'on s('mpl'l' LHllh bri:lVl1rH ('omo s_rpnidad , rons '1'-
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yando 'sempr . a sua caracteristica jovialidade. No mo
mento em que receb u a buln r. ahio morto, estava sor
rindo. Era enthusiasta da honra c da gloria de sua patria
e morreu heroicamente combatendo por ellas.

Bento José Lamenha Lins. Nasceu na yilla de Seri
nl1oem, no engenho Qui! bra no anno de 1801.

Ass ntando praç.a m 1817, em 1821 figurou no movi
!TI nto p litico de Goyanna em prol da no sa independ ncia,
e eles mbainhando peb primeira \' z a sua espada pura
livrar a suo palria do O'o"erno oppres ivo do g neral Luiz
do R 0'0, muito se di tínguiu ajo, m Lam nha, e teve em
pI emio do LI s rvi o o po to de alf res. lVlarchando
depois para a I rovin ia da Bahill na divisão <lo g neral La
batut, afim de as egmar a sua. independencia t nazmente
guerreada p 'los pol'tllgueze , Lam nha notav lmente di 
linguiu-s , foi um d s bravos elo combate de Pilojú, foi
condecorado e te\' um posto d acc sso, tomou parte em
loelos os mo\ im nlo da campanha, e no memoravel 2 d
Julho de 1 23 entrou na upilal commundan lo uma brigada
de tropas bahiannu , que occupavam o ponto d Ca
]))'ito. L"l Vio os camI os d Pirnjií, di e F liz P 'ixoto
em um disclll' o pronunciod na Camarll dos D putDc1os,
quando Lam nha foi accusDdo p los acontecimentos lU \
se deram nesla provincia a 26 e 27 de Junho de 184-8, ]ú
stào os campos d· Pirajlí, cIue foram testemunhas do s u

\UIOI', d sse nota\' -I ombate de Nov mb1'o m que o exer
cito bahiuno r tirou-se' m lerrota, Lamenha com outros
pel'l1ambucanos sustentaram o ponto le Pirajlí, combate
tão glorioso, que serve de ornato aos fe tcjos que se
fazem na Balda no anniversario de 2 de Julho.

Lam nha voltou então para Pernambuco glorificado
pelos seniços pr stac10s a causa da indepenelen ia da
Bahiu, e com ÇOl1 a figl1l'ul' nos movim 'ntos politicos que
por e se tempo ngita\ nm a sua provincia. Nomeado.m 2



:W4 OlCClO:\AH[() BlO(;n.\l'IlICO

ele Jnneiro d '1R24 ommnl1l10nte do Ln bntnll1fío de cnC[l
(10[' '5, e tl'n vac1n n p ndcn 'ia enll' r-Irll1o I (k Cnrvalllô
1"r'(1n 'isco Pa Bal'l'cto, 801JrG fi pl'O 'i<J 'nrin elo proYincia,
Lnm nllêl I.UIl1<1 o pCll'Lido dusLe, pl'c.ndn cm um onOi 'Lo a
Manoel ele Cnrvnll1o, mos re\'oltnndo-<::e [1 gU[1l"11içüo ela
fortolczn 11 Bl'llln onde foi ell I' colhido, sendo reint 
,'2;I'nclo na 11' sielencio, c1ivic1iu-<;; êl tropa, rcLiroll-s' n qnc
till!1[1 tomnc1o part' nu prisüo elo Cal'Y'}lho, ' foi ncampor na
Barrn Gl'êllldr,

Poroccasiiioele 'sefa to cru teye llllJ'arem20cl l\IOI'<;'O,
jó. hayia L0l11 nl1a ~ielo el milLic10 do oll1l11on(lu elo 1.0 bu
t' Il1üo d"\ o('o.elorc, nLi10 11al10 I de CarvEllllo f z mul'
chal' pata o Cabo umo eliyj 'uo afim de bat r as lrop'ls COI1
tl'urias ' dis 'oh' l' as C01'p 'qu Lamenl1a :::>( (Ira 1'\'n\1
tn\.'nm no sul elo provim;io. Tro.vu-se nLJo l' nl1ida pelejo,
L[lmell!1o toma }JDI'Lú cm lodos os moYimcnto da cam
p'lJll10, e quundo D. revolllçuO foi debelladn e o. tropas im
pCl"ialist, s enLral'Dm!la 'idDdo do H.o 'ire, foi !le nom [leio
'ommonclontc da exp diçüo do nort " pocificou [1S pI'O"\'in
'iDS da Pal'ollibn, Hio GrDmle do NO!'Le c Cenr<J, Opl' 'sionoll
n LI' pns fllgitiYO ,o ujos comprometticlos pl'odilJ'alisou
imm 'nsos fayores }Jl'alicando acto' d hUl110nidad c 'o.y[l
l'h itismo, c rocolh ndo-se enLão no Recife, foi 100'0 111Dll
lôel0 paI'o o Rio d Janeiro com o sel1 batalhüo, ond 1'-

ceb u elo imperador D. Pedro I as mui ignificntiY"ls
provns de stimo e consic1eroçclo,

LDmenl1a OCCUPOyO cnlão o posto ]e mDjor t'nJ COI11

missão, a sim como tinha x 'rei 10 todos os Outl' s nL6
ste, tãmbem em commissüo, tendo I Ql'em conquistodo

todos lles por suo intrepidez e bl'aYUra nos ampos do.
batalha; c ossim, teyc em ]'emuneração dos sens niços
<.1 confirmação no posLo de ten nl: do balDlhüo 1 1 co. 'a
dores por Decl:'cto cle 8 d Nlarço de 1 25, foi confirmado no
ele capitiio paI' Deer'eto de 15 le Junho, no de major C0111
mandont do me m bntalhão pm' Decl' Lo d 2 ]e Agoslo,
e foi m fim promoYiclo o t nente-COl'on '1 por Decreto de 12
d Outubro, todos 10 mesmo anno d 1 25, contando Dp nas
vinte qUDLro [lI1l10S ele idac1 ,e oito de cl'Viço militol'.

Abre-c;;e agol'a a pDgino. 1110.is brilhante e xplendidn
da vidiJ. do bnlvo Lamenhn; u companha do Sul, a gu '!TLl
dn CiSI lntina; mos, sobre o qu' poderiomos dizer obr'
s e podado, [oJ1a cloqu ntern nte o seguinte lopi o ele U!1l'

di 'l1l' 'o Il'Otlunciaclu no. Camün dos D _puLo dos p lo SI',
\l'ogüo e i'v! '110.
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« Entr OS f ito brilhant s que n nossu historia militar
l' gi tl'n até então, nenhum hayia uI rior ao que praticára
o então L n nt - !'on 1Lum 'nila a 20 d Fev -I' iro de 1827,
no, c8mpo c1 Iluzningo. Je La lJatdlha a sorte das armas
no foi uei\' I' '1, e o n Q ex r'it te'" d r til'ar-se aeos
sael pelo gen rnl Alv \[lI. inimigo, que om t do o peso
Cpl' sLigio leumcx l'citoYictolio ocontn\aaniquilur-nos,
Yiu Clu brodas suas fUl'ias unte um punhado ele bravos que
ob1'in 10 a l'eLtl O'uarc1a elo no so exercito, lho garantia a

1'0Lirn c1 a .
« E' e bravo, que por muitas hora embargavam o

pu ao XCI' iLo inimiO'o, eram Lamonha com o eu ba
tulhüo. G1'a"e111enLe f ri 10, nunca abandonoll seu posto.

cn lo ra1'OU1'e111- e a fil iras do s u batalhão ú cada carga
inimigD, onlinuou cmp1' impa iyel a ua o'loriosa ta
l'era. E qUDndo, ja lJcla Lar 1, 'ortac1os p ]0 ferro, o exLe
l1u"d s I lu fadiga, se lJl'OVOS mal e poeliam susL r,
li sc ))rem uma li"is50 inimiO'a qu" mano] rma para C01'
lor-JIl [[ l' tirada' ra Lt"n'ul ja quo LJ['gia com Lropas
rI' ns. Lom nlHl julgou- e p l'dido; porem impu"ido
continuou fi milr 'l1ar c mo d anLe .

« Aqui, meus . 11ho1' s, seja-no li ito r nd r umu 110
m l1:lgCl11 ao bravo Llwa] jo, g neTal inimigo oube ar r 
cio!' a iJ I' i i lael do a Iv I' al'i infeliz; 'tomado de a lmi
l'[lrüo p 10 "aI r d Lam n]w, ]ono'e d o uniquilar com
potlin, 'lhe II r-milLiam o di1' ito u anc:as da gll rra, eon-
el'vou iml110y ] a ua di i 5.0; luanc10 Lam nha lhe

pDS 'ou m fI' nL, m \ z d a ommeLter cort ja-o c m
ü 'pada! Apr[lz-m m 11101'UI' o ca"nlh irismo desta
aCljüo (1 gen 'uil inimigo, LU por lJa Le\' de r spond I' a
con -\lI d' O'UCI'['a 111 uI aiz. Apruz-m ainda C011sia
nOt' o xpli açii qu ell den do s Ll pro C ]imento: Na
ril'ctllJl 'tanr-ias cl'ia llIna covardia atacal-o,',. disse Laya
Irj:l. »

Ainda na gu rra da Ci platina ntl'o outl' ~ feitos m
que o bravo Lam nha imll1ol'La]is u o seu 110m, 11 ta-se a
acção]e anta Maria, em qu ahou o xercito bl':Izil iro,
commandando nL1. U111n briO'o.ela, qua11]o ho.\'iam g 
n 1'0. S sem commancl. Lam 'nha t v enU'io promoçiio
[lO p sto ele l'on 1 101' D r to ele 12 de Outubro d' 1 27.

Tel'111ino.da a campanha, foi d I llcho.elo 'ommanclant
militar do Rio Grande lo uI, I as ou c1cpob a commandm'
é11'1ll[[ 111 • CnLhol'inn, o nom ado paril igual 'ol'go '111
P 'I'nambu ' , enLl'ou C1I1 'x l'dei [I 5 cl lVloio 1,1830. Jo
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al1110 seguinte após o acto da abdicação, esta provincia foi
theatro das maiores commoções politicas. A 5 de Maio
rebenta uma sedição militar com o fim de depôr Lamenha
do commando das armas, e a 14 de Setembro rebenta outra
e mais tremenda sedição, que se prolongou até o dia 16,
mas, que, foi suffocada com exito, ainda que s tivesse ele
lamentar a perda ele muitas vidas.

Lamenha passando então a fazer parte do grupo que
trabalhava pela restauração do governo de D. Pedro L,
cahiu no desagrado do governo, foi demittido e a 3 de No
vembro de 1831 deixou o cargo decommandante das armas.
Perseguido, mal apreciado, e cançado de soffrer as injus
tiças de seus inimigos politicas, e retirado inteiramente ú
vida privada, tendo em consequeneia gasto grande parte
de sua fortuna, retirou-se em fim pam o seu engenho em
1835, d'ollde só voltou em 1848. Nomeado de novo com
mandante das armas desta provincia por Decr to de 24 de
Maio de 1848, entrou em exercicio em 18 de Junho, e o
deixou a 28 de Setembro do mesmo anno, cabendo-lhe
então o encejo de prestar um grandioso serviço a causa da
ordem publica, por occasião do motim popular de 26 a 27
de Junho.

Reformado em 1838 no mesmo posto de coronel que
havia conquistado aos ",intee seis annos deidade, em 1827,
victima do esquecimento, indifferentismo e persegLlÍção
dos seus inimigos, esse golpe o veio ferir sensÍ\ elmente ;
e mesmo assim, jamais negou os seus serviços sempre
quese os reclamava. Em 1844servíu no car'go de comman
dantc superior da guarda nacional do municipio do Cabo,
em 1849 foi nomeado supplentc de juiz municipal e ele 01'
phãos do mesmo município, e depois passou a occupar o
lugar ele presidente do conselho administrativo do Arsenal
de GuerTa. Coronel reformado do exercito, dígnitario ela
imperial ordem do Cruzeiro, commendador da Rosa, cava
lheiro de S. Bento c1eAviz, e condecol'ado com as medalhas
da guerra da independencia da Bahia, da campanha de
Pernambuco de 1824, ambas de prata, e com a de ouro ela
guerra da Cisplatina, conferida - Aos bravos entre os
mais b7'Cwos, sendo que esta ultima lhe foi collocadu no
peito pelas propriás mãos do imperador D. Pedro I, eis os
titulas que traduzimll o valor, o merecimento e a bravura
elo iII11stre Lamenha.

Bento Jos6 Lamenha Lins fallcceu fi 15 de Maio de 1862,
foi sepultado no Cemiterio Publico do Rccif , pr stando-
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se-lhe todas as honras a que tinha direito por sua patente
e condecorações, ~ nesse mesmo dia lavrou o general
commandante das armas desta provincia a seguinte ordem
do dia, communicando a guarnição da praça o fallecimento
do benemerito Lamenha :

« Ogeneral commandante das armas é obrigado a cum
prir o penoso dever de annunciar á guarnição desta provin
cia o passamento de um dos veteranos do exercito, do Sr.
coronel r formado Bento Jo.sé Lamenha Lins, que hontem
pelas 11 e 1/2 horas da noite foi Deus servido chamai-o á si.
Distincto lidador da independencia em Pirajá na Bahia, pro
pugnador da ordem publica e integridade do imperio na
Barra Grande, nesta provincia, e nas campanhas do Rio
Grande do Sul, onde verteu o seu sangue; foi esse bene
merito official pelos seus relevantissimos serviços, afferro
Ú. monarchia e as in tituições do paiz, sempre acatado
pelos seus companheiros d'arma::;, que ora lamentão a sua
morte, e dirigem fer'i orosas preces ao Creador pelo eterno
repouso de sua alma. »

Bento Teixeira Pinto. A tradi)ío popular assigna
la como berço do nascimento de Bento T ix.eira Pinto, a
fl'egu zia de lvIuribeca, ituada a quatro I goa ao S.udues
te da cidade do Recif , e a um dos celebrados montes Gua
rarapes, e o Sr. Conselheiro Pereira la Uva nos s us Va
rões Illastre do Bra-ii, fixa a epocha do seu nascimento
no Dnno de 1545.

Foi BentoTeix ira Pinto o primeiro brazileiro que cul
tivou a liLteratura e principalmente a poesia; e segundo
uma competente autol'idad , o me mo Sr. Conselheiro Pe
reira da Silva, foi 11e um poeta distincto e escriptor de
gosto. Elle passou a flor da sua mocidade engolphado no
cultivo da poesia, historia e scien 'ias naturaes, e no estudo
elos classicos latinos e h spanhóe ,cujas linguas lhe erão
familiares como se d pr h nde elos seus escriptos. Pelo
seu tempo: bem insignificante ou quasi n nhuns, eram os
meios que proporcionava a nascente colonia de P rnam
buco, a quem tinha des jo de possuir conhecim ntos su
periores, e d adquirir um cer~o gráo de iIIustra 'ão; e
Bento Teixeira a ·ido de possuir essa illustra ão que so
mente na metropole se aclqueria, emprehend u uma via
gem a Portugal.

Ao 16 de lVIaio de1565, quando tal\"ez ontass os seu~

Yint' annO:3 partiu Bento Teixeil'El Ú bordo da núo ~anto
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Antonio, em companhia de Joro'c de All l1querque r. olho,
terceiro donatario de P rnambll 'o, a qLlem ra muito dedi
cado, e sob cujos auspicios talv z tives empr hendido
essa viagem; mais estando contraria a maré, e os , nlos
( o rumo que levava o navio, arrüstaram-no d ncontro
aos baixos de Olinda. Gran{les aVUf'ias e domnos rcsulLoll
disto; e pela demora da nec ssnria I'cl al'ücão do navio,so
mente se effectuou de novo a portidn aos 2a de Junh do
mesmo onno. Com prosperos vento e m bononço os
mm'es, navegou os primeiros dias em sua róla a n60 onto
Antonio. Mos pouco depois, enfurcceram-se mar 's c
os ventos, que tudo ameaçavam destruir e finnlm 'nLo
para cumulo de maiores desgraças, cahiu pr sa dos c f'sa
rios, que a deixaram roubada e de manLellado, m po
der mais governar-se, e assim continuaram pa 'sag ir c
tripoJantes os ultimos dias de sua tormentosa e atribulada
viagem. O que soffreu Bento Teixeira e os seus ompa
nheiros de viagem,- a núo a so sobrar a cada momento,o
ataque dos corsarios franceses que de todo a rouba ri: m, e
o lamentavel estado em que estes os deixaram, até lU ,
extenuado, e quasi mortos surgiram ú ,i la do n1Jo da
Róca, arrastados pelas cOl'fentes, prestes a c1m' ú OSLD, se
uma caravela P0f'tuglleza n50 lhe pas as e um cab ,con
duzindo a n<ío ao porto de Casca s)- é des l'ipto I ']0 ])1'0
pl'io Bento T ix ira, no seu escripto - Relação do /w{(/ht
gio queje~ Jorge de Albuquerque) vindo ele Pernambuco
em anáo Santo Antonio em o aluwele 1565)-impre 'sa m)l
em Lisbôa em 1601, e appensa a um oulro escl'ÍpLo seu) a
Pf'o::;opopéa.

Aportando Bento Teixeira a I ol'Lugal, fui 0111 os S 'us
companheiros de viogem em romaria Ú <J'f'rjn d . Nossn
Senhora da Luz, cumprir os votos solernn s qu 1J1lvinm
feito, quando de envolto com os elementos nfurecidos, lu
tavam com oscorsarios, comoellepl'oprio d" l' vennSUH
Pro,opopéa, A 19um temI o demorou-se m Lisbôn Dento
Teixeira, mas em15 3 já taHl de yoHa m Pernam]JLlco,
pois n'esse anno tinho a seu cargo cm Olin ]0, n cobl'onçll
dos dizimas, e cm 1591 diriaiu lIma XI c liçã onLl'a o'
indio Pitiguor s,po1' hav rem daelo um a [lHo no moltos
d püo-bt'ozil, e morto nlguns colonoS".

Em Prrnambu o ntrco'ou-s ú vida ogricoln, ~ i sr
nbor de um engenho de nssLlcor, ensaiou a. plontn Jio c clll
lllro <10 tl'iero, e (\ scohl'in a. mn]ngll-lcl. En] 'lfl!)ü eg'uiu
dr> 110Y\l }1111'/1 POI' ngnl, (' dlti l'~l('y' atl', 1GOI,c[llflndo )' 'gl' ','-
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sou '1 Pernambuco, julga-se pelos s us escripto ,que
por algum tempo estey nas posses ões portugu zo . das
Indias. AI m de I s Dp ntam nto da vida cio iJlustre
Bento Teix. ira, que pudemos colh r, nada mai nos foi
passiveI obter; a data do cu nascim nto, mort e outra
circumstancia d ua vida, tudo é ignorado, e se não fôra
os seus e criptas imp1'es os, e a men üo de um outro ine
dito, por Barbosa Macha ]0 na BibLiothcca Lu 'dana, lahcz
até o s u propl'io nom fosse tamb ,mo

Alem da Relaçüo do nrwjragio, « inte1' ssanle pela
narração ele tantas d sgra as a par de tanta resignação
para supportal-as, » I ublicou Bento Teixeira um poema sob
o titulo - Pro 'opopéa -, off reei lo a Jorge le Albuquer
que, t rc i['o Don'ltario de P rnambuco, o qual foi impres o
em Lisbôa em 1601, e reimpre so no Rio de Juneiro em
1 73, conservando- e o mesmo fOI'mato, t~ po, orthon-ru
phia e cuidadosamente reI rodusidas os sua gravuras,
Um outro trabalho] B nto T ixeil'B, ~ ob o titulo: Dialo!Jo
elas grancle:-Cls do Bra~it, que S COI! n-i:l in 'dito, ainda
que parte t 'nha ido pnlJli a 10,6 inter s ontis imo pelus
variadas noti ill historica e geooTaphieus que chi de todas
as copitanias elo Brazil. En ontl"1-S' ainda d J Bento T ~i

xcira algumas po ias na P/WI1lX renascida, p l'ioflico que
se publicou m Li bôa pelo nnnos le 1716 a 17~0, como
sejam: 011 lo e loo'a cantatas pi.l LOl'i "

Bento Teixei['u Pinlo na ordem chl'onologica elos c crip
tor s brazileiro oc upa o r rimciro 1 gar e as suas obrü::.
são o ponto lo partida el nossa !li lorio liLlcl'orJa, e elle
conslitue na phra~c do Dr. .T. M. d l\1n 'do, o pdm iro elo
dn imm n 11 'aI 'ia 1"1 litt l'oto (1 Brozil. Pel'l1nmbuco
pois, a ua pull'in, ufana-se eh I rimo ia que o cupn no
panlheon do no so 110m n' eJ 'bl' '~, dos nossos . ['ip
IOI'es, tão dignam nlc ['CPl'C ntoc1o p I jnspil"aclo aulo!'
do - Prosopop6a - Bento Teixcira PilJlo, -

Frei Bernardino das Neves. Na c u m 01i111:1 em
miado do e ulo' _T VI, ,fOfnl11 s uspn 's ca pitão João
TU\'al' s, prim 'iro 'onquislaclol'c pr \'oc.nclor la Parahyba,
cD. Con tan 'ia Dia .

Abl'Dcnndo H vifln c1 reli~ioso, Scbl1~ Iiil Tavar, _8,
como ntüo s ClHllllHH1, Ll ixoll '~'l nom, pOI' occaswo
ela suo pr'ofi '8ÜO I' lioio ti no COI1\'t~nlo de S. Fr'1Jncisco de
Olindo, a qual t '\'0 logUl' 110 dia 2 ele Jélneü'o ele 1588, e

2~
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enLão tomou o nome religioso de Frei Bernardino de Nossa
Senhora, cujo sobrenome substituiu depois pelo das Neves.
Frei Bernardino das Neves occupa um logar di tincto na
historia da conversão dos nossos indigenas ao gremio da
religião e da civilisação. Genio propenso para o serviço da
egreja, zeloso pela conversão do gentio, perfeito conhe
cedor da sua lingua, bom entendimento, prudencia e
capacidade para qualquer missão, recebeu logo após a sua
ordenação sacet'dotal, provisões de pregador e confessor,
e foi incumbido da catechese dos indios.

Neste emprego, diz o Padre Jaboatão, foi notorio o
grande fructo que fez naquelle gentilismo, concorrendo para
o bom effeito da sua conversão em muitos, a abraçarem
com mais facilidade a doutrina que lhes pregava, alem do
espirito e fervor com que lh'a propunha, e a cloresa e
propriedade das phrases com que lhe fallava na sua
propria e natural linguagem. Foi então a sua habitual
residencia no seio das floresLos, nas aldeias e doutrinas
dos indios, especialmente nas que se iam erigindo,
servindo ora de interprete de seus companheiros incum
bidos de outras missões, ora de seus guias, passando
depois a ser o reitor geral de todas eHas.

Pela sua familiaridade com os indios, pelo zelo c
cuidado com que os tratava, tornou-se Lão venerado c
obedecido por elles, que nas empresas de maior difficul
dade era sempre elle o escolhido por seus prelados, cujo
acerto corresponclia o pleno resulLado que sempre obteve
em suas missões. D'eútre estas nota-se a da capitania do
Rio Grande do Norteem 1599, cujo resultado foi a conquista
daqueHe territorio, e a fundação da cidade do Natal, sua
capital. Versadissimo na lingua dos indios, grande pre
gador, missionaria zeloso e estimado, na phrase de um
historiador, Frei Bernardino elas Neves com fi palavra, e
Jeronymo de Albuquerque com o braço, foram os dous
apostolos dessa missão de paz e civilisação, cujo resultado
corôoll os trabalhos e fadigas desses dous heroes, após
dous longos annos ele vigilias e cuidados.

N?essa empresa deu-se um facto interessante, e de
tnl importoncia, que pôz termo nos seus já prolongados
trúbalhos, em cujo epi.sadio Frei Bernardino das Neves
repl'esentou o principal papel. FI' i Jaboatão r fere-o assim
na suo 01ra Orbe sel'aflco :

« EslnvfI preso nn forLe um in.llio chamado Ilha gl'anCZe
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tido por seus companh iras por grande feiticeiro, o qual
foi aprisionado em um elos assaltos. Entr garam-no o
Frei Bernardino como bom lingua d sta gente, para o
per 'uaelir a que fo e tratar a paz com os seus, e que para
Lso lhe cont riam a sua liber lad . ILha grande acc Hou o
pa!'tido de bôa vonlael , e depois ele bem instr l1ido nD
embaixada pratica que havia de fazer aos seus, deixa
ram-no partir. eh gando a pdm ira cerca, os . u o
receberom mui nlegr s, e muito mais, quando souberom
o negocio a que ia. D'aquella o remetteram ás demai ,
assim ela ribeira do moI', como as da serra vizinha, onde
assistiam dous maiore e principa s de todos elles,
chamado um Páo ecco, e o outro Sorobabé. A estes e a
todos os mais, soube o inelio embaixador compor um tão
bem e efficaz arrasoado, que os obrigou a acceitar a paz, e
á marchar com elle todos os principaes Dfim de effectua\-a
no forte com Jeronymo de Albuquerque. Repr sentando
Frei Bemardino d'\s Neves o pap I de interprete, promet
leu-lhes da nossa parte uma paz e amisade firmes, como
se havia feito na Parahyba, e ainda com muüos Putiguares
da mesma capitania e s us purent s. Assim se njustaram
lambem com mui ta solcmnieluele, fo tas c aleoTia, entre uma
eoutra parte, 'om assist"'n ia do ouvidor geral, de todo' os
demais cabo do forte ma ioraes lo g n lio, e do Padrc FI' i
Bernal'dino elas eves, ele quem ell s jú Unham noticia e
faziam estimaçiío. »

eon luiela e la missão, regres ou o iUustre missionario
paraestaprovinciaer colh u- eaoscuconventodeOlinel<,
ex.austo de for.u p la füdiclas e trabalhos da tão longa e
pel'iO'osajornada, mas com a con cioncia tranquilla de b m
'1.:1.\"er cumprido o s u d \'er, om n fronte raeliante paI'
tao granel s quão o ignolaelos serviços.

D' s fi po hn por diante o nome de Frei Bernar tino
das Neve , d s hom m cujo curso ele vida foi todo uma
continua e p riO'osa paI stra, s m dar tregoas ao corpo,
na phras ele um antigo historiador, desappareceu das
n?l~r~çõ"'s dess emlre11 ndim ntos em prol da causa da.
Clvlll ação, sem duvida por grave omissão dos seus
esc1'iptol'es; po1'601 bastam estas linhas paro ennobrecer
a sua m moda, digna de honras e lou, ores pela sua
abn~gação, heroismo e grandeza dos seus assignalaclos
servIços. Frei BCI'nardino das cves fallee u no seu on
vento d'" Olinc1é1, d l~ja orelem fOl'o lle o primeiro religioso
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que entr8ra nesta provincia, em avonçada idad , nos
primeiros annos do secuIo XVII, « deixando boa opinião
, fama, adquiridas no annos em qu viv u. »

Bernardo José da Gama. (Visconde de Goyanna.)
Nasceu na cidade do Recife aos 20 de Agosto de 1782, e
foram seus paes o coro.11el Amaro Bernm do da Gama e D.
Fl'ancisca Maria da Conceição, ambos ol'Íundos de uma
nobilissima familia de Portu 0'81.

Estudando nesta provincia a lingua POl'tugueza e ad
quirindo alguns conhecimentos de humanidades, Bernardo
José da.Gama embarcou para Portugal n 1 de Outubro de
1801, á completara sua educação, e aos vinte e cinco I1nnos
de idade tinha concluido os cus estudos, recebendo a
carta de bachnrel em direito pela Unh"ersidade de Coimbra,
ao tempo em que Napoleào ameaçava Portugal, Junot batia
ÓS portas da sua capital e a familia real emigrava para o
Brozil. No dia 29 de Novembro de 1807, quando largava
LIa Tejo a esquadra portugu zo lue conduzia ao Rio de Ja
n iro o principe regente e sua familia, em um de seus navios
Bernardo José da Gama tomava o rumo da patria, rico de
saber, e laureado pelo primeiro estab lecimento scientifico
de Portugal.

Em 1808, no mesmo élnno de sua chegada ao Brazil,
foi nomeado juiz de fóra do Maranhão, e nessa qnalidade
coube-lhe exercer interinamente quasi todos os cargos da
capitania, ganhando elevado credito de rectidão e probi
dade desde que se observou a firmeza e prudencia com que
castigou os ofliciaes da alfandega, fazendo recolher ao the
zour'O sommas enormes até entiio extraviadas. Dirigindo
então o governo da capitania D. José Thomaz de Menezes,
nm elos capitães gcneraes que pelos seus desatinos, abusos
e imprudencias tomou-se tão odiado li ponto de abandonar
o posto que lhe fôra confiado, Bernardo J086 da Gama
foi um elos membros do governo provisorio que o substi
tuiu, na qualielade ele Juiz de fóra e ouvidor interino da ca
pitania.

Tomando posse elo governo a 24: ele Moia ele 1811, con
servou-se até 29 ele Novembro do mesmo anno, e nesse
ponco tempo conseguiu apa igual' a capitania elas invasões
dos inclios, aldeou-os em eluas povoações que denominou
Cllrm ii c Monção, e descobrindo-se nessas correrias um
tio a que se chamou Guajéll", rodeado de mattéls e impor
tantes terrenos para cultura, elle a promoveu, apresentando
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um trabalho em que d monstrava as vantagens daquelles
no\ os stabel cimentos, serviços dignos de honrosa re
rnun ração, que mel'ec ram justos elogios de Henrique
Kost r lH)S suas viag ns, e qu no entretanto foram pelo
go vel'l1 o merec dores de c nsura !

:Mo o. opposiçZ'o que Berno.rdo José da Gama fizera ao
dcspotico gOYeIno de D. José de Mene~es, protegido na
côrte, contando dous parentes no ministerio, nào podia
ficar impune; e então, vencida a intriga e o despeito dos
omiaos do ex-governador, lavrou-se em 1812 a demissão
do iUustre mugistrado; e só tI' z annos depois lhe foi dada
n om' doria de Sabaró, onde foi obrigado a servir desde
Setembro de 1 15 oté Dezembro de 1818. Prestando no
exer icio desse cargo importantes serviços, Bernardo José
da Gnma fez di ficar um sumptuoso templo, con~ ccionou
um mappa geo a rnpl1ico da comarca, que m receu do via
jante Anderson incluil-o na sua obra Viagem ao Brazil,
com logios de Spix e Martius, e construiu um eleaante
Lhcatl'inho m Sabm'ú a que duo título de S. P dro de
J\lcantnra, faz nelo pintor no pano de bocca as novas nrmos
do Bl'ozil, então levado a coLhegoria de reino, e sobre ellas
voando a imal)' m da fama, mbocando uma trombeta da
qual ahiam e t s versos de sua composição:

Aos astro levaret d'outro hcnwpherio
O brilhante pendão do n0150 Imperio.

c tas cir um tancias produziram ~ erias de confian as
quando romp u n reyolução de P rnambuco de 1 17; e a
sua qualidacl de pernmnbucano, o comprometteu ainda
mais, sendo ntão 1 mbrada a medida de o deportar para
Portugal, paru o que foi despachado a 6 de Feyereiro de
1 18 correg dor do crime do bairro da Rua Nova de Li bôa.
Dous annos passaram- trabalhando para vital' es a de
portaç50, e nado. con guiria se a reyolução constitu ional
ele 1 20 n50 vingass , e o Brazil não entrasse m uma nova
phose politica, sendo então nomeado desembargador da
Relaç50 d Pernambuco a 4 1 Abril de 1821.

Naqll lla po ha de enthusiasmo, m que a nossn
emancipação politica ia do.ndojáos primeiros passos, B r
na,rdo José da Gama procurou ent50 suggerir ao POyO
p~lmeiros troços da indepenc1encia, o o cre\'eu uma ~l1emo

na ~obre a principaes caU8as por que deve o Bra::;zí T'ca.'
sunur os seus direitos e reunir a suas provinclas) e o~ rc
~enc1o-[\ cm pc soo ao princip r g nt ,m r eH do fuLuro
Imperador Lanto apr o, que immec1iutümcnle o. m"ndo\..:.
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imprimir a custa do governo e espalhar por todo o Brazil.
Por esse mesmo tempo, quando os negocios de Pernam
buco tomavão uma attitude seria, e parecia, que de alguma
fórma se queria oppor obices aos seus genel'osos intentos,
Bernardo José da Gama, escreveu a Memoria sobre as przn
cipaes causas por que deve o Rio de Janeiro conservar a
umão com Pernambuco, e publicando-a, prestou assim um
duplo serviço, quer ao Brazil em geral, quer particular
mente a sua provincia natal.

Tendo de partir para Pernambuco li tomar conta do
cargo de desembargador da Relação desta provincia, e pro
mulgado o Decreto convocando uma assembléa constituinte
brazileira, o Senado da Camara do Rio de Janeiro officiou
as camaras das provinciàs para se empenhar na execução
do dito Decreto, e resolveu enviar Llm agente a esta provin
eia para conseguir a sua tão desejada união e cooperação
á grande causa do Brazil. Para esse effeito, diz o Visconde
de Cayrú, fez optima escolha no desembargador Bernardo
José da Gama, de conspicuo patriotismo e saber, que não
só já se havia distinguido em uma MenWT'ia cheia de fieis
sentimentos e elevados principios constitucionaes, mas
tambem foi um dos collaboradores do projecto da instal
lação, e attribuições da sobredita assembléa geral.
. Chegando a esta provincia no dia 2 de Julho ele 1822,
tratou de dar immediata execução do seu mandato, ao
mesmo tempo, que, com os seus collegas tratava da instul
lação do Tribunal da Relação, acto que se verificou com
toda a solemnidade a 13 de Agosto seguinte. Encontrando
alguma resistencia da parte da Junta do governo proviso
rio, relativa a missão qu lhe fôra confiada, Bernardo José
da Gama teve de sustentar renhida luta, ao mesmo t mpo
que se empenhava em desvanecer as prevenções contra o
governo do Rio de Janeiro. Rompendo então a luta, extre
maram-se os partidos, ajunta provisoria foi deposta, e elle
nomeado então para o governo que devia substituir o dis
solvido, patt:llteou o maior desinteresse e abnegação recu
sando-se formalmente, pois o seu maior empenho c inte
resse era livrar a sua patda do aviltan te jugo das côrtes
constituintes de Portugal, o que importava reduzir o Brazil
ao antigo regimem colonial.

SCl'enado os animo voltando n pnz c a tranquillidaclc
publica, e celebradas as festas da acclamação de D. Pedro
I, procedeu-se em 1823 a eleição dos deputados li assembJéa
constituinte Brnzilcira, e Bcrn[ll'(.1o Jos ~ da GDma um dos
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que mereceram a conferencia desse honroso mandato, os
tentou na camara as suas idéas, foi liberal, mas sem aspi
raçõe exaltadas; o seu typo era principalmente o espirito
zeloso da nacionalidade brazileira: fez parte da commissão
da organisação dos trabalhos internos da camara, e depois
foi eleito membro da commi são de legislação, cujos tra
balhos e pareceres deram realce aos seus talentos e conhe
cimentos, e incubido finalmente de organisar o projecto de
lei sobre a liberdade de imprensa, desempenhou essa in
cumbencia tão sabiamente, que o seu projecto com peque
nas alteraçõ s foi convertido em lei.

Dissolvida a Assembléa constituinte, e arvorando-se
em Pernambuco a band ira da revolta que proclamou a
Confederação elo Equador, recebeu então do ministro da
ju tiça, ord m para partir em demanda destaprovincia;
e embora mostrasse que isso importava entregai-o inerme
nas mãos dos inumeros inimigos que tinha contrahido
nesta provincia por occasião da sua missão de 1822, e outras
razões alem do perigo a que se expunha, em nada foi utten
elido, e foi mesmo violentado não s6 a embarcar, como
Lambem a aI r sentar-se de uma maneira hostil nas fra
gatas destinadas para reforço do bloqueio, que então aqui
se achava.

Chegado ao porto do Recife a 23 de Março de 1824, Ma
noel de Carvalho la\ rou n - te mesmo dia lima portaria in
timando-o á regressar para o Rio de Janeiro no primeiro
nmioqueselhe ffi rec ,recolh ndo-oentretantoáforta
leza do Brum, até que chegasse essa oc asião, apesar das
ordens imperiaes que traZIa para continuar no cargo de
desembargado!'. Propo tas vantajosas e amiga veis, ame
élças aterradoras lhe foram feitas para que reconhecesse
como legitimo presid Ilte a Manoel de Carvalho, porem
Bernardo José da Gama tudo regeitou, a nada cedeu, e da
p!'opria prisão expediu cir ulares ás camaras mUIlicipaes
para que não o reconhecess m como tal, e fez tudo quanto
Il~e foi possivel para alentar o esmorecido partido constitu
ClOna1Imperial.

Transportado então para bordo da fragata Nictheroy,
que commandava o bloqueio do porto do Recife, Bernardo
José da Gama tomou a resolução de ir para a provincia da
Bahia onde h gou a 27 de IVlaio; porem novas compli
cações foi ahi ncontrar, n=-o s6 pelo receio que reinava de
uma nov':1. invasão portuglleza ao Brazil, amo Lambem
pela revolta do I aLalhão de Periquitos, e a assinio do
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commandante das armas. Sabida a sua pdsão em Per
nambuco e as ameaças que soffreu, assim como as des
considerações da côrte á seu respeito, os rebeldes da Bahia
supposeram que elle facilmente se colligaria com elles, e
enviarão-lhe uma commissão offerecendo-lhe todas as van
tagens possiveis para o chamar ao seu partido, mas elle
tudo regeitou, respondendo, que, só tinha entrado em uma
revolução em toda Ct sua vida, quefóra a da tndependencia
com uma constituição monarchica, e nunca em revoluções
de poleiro.

Em uma provincia estranha, inactivo por força das cir
cumstancias em que se achava, Bernardo José da Gama
esperava ancioso o fim da guerra de Pernambuco para
tomar conta do seu cargo, quando a 14 de Junho recebeu
ordem do ministro da Justiça para servir na Relação da
Bahia. Rebentando em principios de 1826 outra insurrei
ção popular com a noticia de haver D. João VI reconhecido
a nossa independencia, porem mantendo para si o titulo
honorario de imperador do Brazil, este acto de tal sorte ir
ritou os animos do povo, que sublevado ostentou-se furioso
e medonho. Nessa crise revolucionaria, Bernárc10 Jos6 da
Gama recebe uma mensagem militar para assumir a presi
dencia da provincia, mas de modo algum querendo accei
tal-o, occulta-se, e d'est'arte a tropa que via nelle o objecto
de seus planos, esmoreceu, e a furia revolucionaria se foi
acalmando.

Conseguida esta vantagem, e se tendo o presidente re
fugiado á bordo de uma fragata, Bernar lo Jos6 da Gama
tomou então ú si a tarefa de tranquillisar os animos com
medidas persuasivas, escrev ndo uma carta pscudonyma
descrevendo os mal fundados receios, a qual duas vezes
impressa produziu tão salutar efIeito, que raiou o mais com
pi to socego, como se tal commoção não se tivesse lado.
Lord Stuart, testemunha de todo o acontecimento, não ces
sava de prodigalisar ao illustre :patriota os maiores elogios
pela sua attitude energica e pacihcRdora.

No entretanto, o resultado de tão grandioso sen'iço que
prcstüra, foi ser chamado para a casa da Supplicação no
Rio de JRneiro, como um homem perigoso naqueLlaprovin
cia. Em vão o po\'o bahiano, grato aos serviços que 111es
ha ia prestado, dirigiu ao Imperador uma peti 50 para
que elle fosse di pensado de ir para a côrte, porCJue multo
confiavam da sua rectidão, porque a eJle a Bnhia era d "e
dôra elo cu socrao pro pCl'idatl); mas era mi·t [' obc-
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elecer, mostrar uma modef'aç5.o super'io1' Ó emulaeào dos
govef'l1istas e aos desvarios c10~ govel'nado , e no mesmo
navio que trouxe a ordem, Bernardo José ela Gôma embaf'
cou para u Rio de Jan iro.

Nessa viogem, feita no brigue um ricano Ontario, tove
ainda de soffr '1'; na altuf'a do Cabo I' rio foi o na vio atacado
pelos piratas Q['gentinos, que ]0 Rccordo com o comman
doute não só saquearam o navio como tambem cl .~pojnrom

os pos ageiros de tulo qLUmto possuiam. ApI'csa lo pOl'úm
o corsario al'g ntino p la nossa e quadra, foi posto em

- arl'emataçiío pnra ind mnisar os passageiros do Ontaf'iu,
mas o seu producto foi ~deposituclo no thesouro, c: os pre
judicados nada receb 1'am!

Baldados todos o esfor os 1 povo bahiano para COI1
s rvar ntr'e i o iJ1nstre lezL:mbargndor B. Jo é ela Gama,
aguardLu'am oe asião OppOl'tu11a para ignific.ilf'-lhc os
seus sentimentos de ?,ruticliío reconll cim 'nto; e pela
morte do Vi conele de Caxias que abriu no Senado uma
vagu entre os repI' sentont's ela Bahin, en ontl'ôram entüo
essa oppoI'tu11idade; illGluil'am o seu 110m na lista triplicl',
e eUe obtev uma maioria o.bsoluta el votos sobr os us
dous companh iros) o DI'. Frnnç.a c Dezcmb,rrgaelol' Dl1q ue
Estrada; e não ob tanLe i o, nilo obstante os 11::; gran
diosos serviços) foi I roLur-ido, Olltl o foi o colhido,

NomeacLo challlj~ll r l'egedO!' da 'jll tiças, volllnIAI'ia
mente tomoLl t1. si a iu umbcncia I organisar um projc to
de codigo elo pro' ivil c criminal, compo to ([e quin
hentos e quarenta e L ôrtigo o mais convenientes
aclaptéldo D' circum 't'1I1 ia elo Bruzil) tl'Ubnlho este ]0
tantaimportancin. m redmeuto) qu o gov rno o enviou li
camara dos deputaelos, por propo8la elo mini" tt'o da Justi<;'(J,
onde foi subm ttido a uma commi 'sfio que o ôppf'O\'Oll e
mandou impl'Ímir 'omo o m 'lho l' que ntão existia; mas
ficou ni to, (hiu ~m Sc[llC ·jmento, d pois ílppar eram
os eus üt'tigo pLlbli ü los 'omo r 01 LlÇt ministcri,) 's!

Nomeaclo presid ~ntc da pr vin ia d Purá m 1 30, 1,0\'"
de r· tarelar a lia parlicln, ma lepois dos ucont 'cim 'ntos
de 13 e 14 de Iv[urço ele 1 3'1, c nh' 'ido nü llistoria por
Nonte ela' {Ja,f'/'CtJacl{{s, 8m qlle nil cielaele elo Rio ele Jü
!l.eiro ml1itos porll1g11CWS l' 'Y Itnnt 'm llt~ insultflr'am a na
cionalidade JJl'üzikira D. 1 'clro I dWlTloU ao ministcr'ÍO
bom 115 que nuo 'l'um clld's elo pudielo Lil 'I'ul, que não
sahiam du GUl11Uf'U puru o gu\'e1'no, mas que ao menos I 0-

29
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diüm merecer a confiança dos lib rnes, e dos bl'azileiros
em O'ernl, e Bernardo Jos6 (la Gama foi in umbido da pasta
dos n gocios do Imperio.

Ol'ganisaelo o mini tel'io cm 20 de 1"1ar o, a 5 de Abril
já era sub tituido I 01' outro de manifeslo caracter de re
acçüo anti-libcral. Rompeu então, no dia segl1intc tre
menda reyoluçi'io, Bernal do Jos6 ela Gama rec be um
Decreto que o nomeava para o mesmo ministerio a reque
rimento do POyO; na madrLJO'ada de 7 D. Pedro I abdica n
cOJ'ôa, nesse mesmo dia foi nomeada a reg-ncia proviso
ria, e os membros elo ministerio decahido voltaram de novo
ao governo. Bernardo J086 da Gama protestou então qu
se acha concto pela ameaça de er ha-, ido por traidor se
nno condescenele se com o ntl1usiasmo vontade popular,
e lue supportaria o sa rificio somente para soccorrer a in
fancia de D' Pedro II, qu se achwa desa.mparado d s u
pae, e forçosamente entregu ó. generosidad lo bI azilci
1'0 ; mas) que, apenas as tropas dcpuz smas n1'ma~, no
msmoinst[lnted ixaria o caro'o.

B mardo Jos6 da Gama, diriO'inelo-se pnra
tovam ú dar as neco saria ordens para s r l'

aCéll~ elo o paço imp rial, t ve então oeca i-o ele x rc r as
funcçães de tutor interino elo joyem monarcha e 1 suas
irmãe , e foi o prim -iro brazileiro que pr stoll-lhe as pri
meiras consolações pela ausencia de s LI pac e no a to da
acclamnçilo e reconh cimento do Sr. D. Pedro II, t Ilra crc
ança de pouco mai ele cinco anno , foi elle ruem o LlS
pendeu 001 seu braços duranto e e tocante e olomne
acto. Serenado os animos, desp rsas a tropas, e conse
gui lo o fim que o tinha levado ao mini t rio, Bernardo Joé
ela Gama el Ll a ua demis ilo, eleita em 17 le Junho pela
Assembl6a g ral a regencia I f'll1anente, organi ou-se

ntão o novo ministerio.
O acto da abelica no de D. Pedro I x ilÚl'a na proi'i 11

cias rea çüe liberac, e com lias perturba :õe ela ordem
publica. No Pará, onel pr dominava no gov rno o el 
mento con rvador ú cl speilo ela exigcncia libora s,
predominava tambem o 1 111 nto I ortuguez reprc cntacln
p lo commanelante dns [11'111[1 Francisco de Souza Ollf'CS
ele Andrc"a, entEio briO'ac1 iro ,elepoi Barão de Ca apava,
Tendo [l reo'cnria de por it fl'c'nte da admini lraç:o ela per
turbaclcl provincia elo Paril, um homem SLlp ri r c ]e ele
vacl ,tllC'J'ecinH'lllo C' pl't:,sligio eS::;él nOlllOl.lç[fo r cahiLl na
lJl'l"'11il di' Br'rnnrnn Jose" da Gama por DerreIo cl_ 17 dr
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nlwc0.ndo ns cnO'[lnosas pi om ssns do seus hefe, come
('o\'a n dC'~('l't~ll', dI ~ mel 'cnl'OJ'OIl1-S , os fins 10 r 'volucio
naf'Íos, veio finnlm 'J1t 001'1' pcndinwnln, milsjcí I'a tnl'clc,
O Vis 'onde ([ Goynnnn foi cl mittido insulluosam nte elo
co['o'o de pre idente, a suo prisão foi l1ilata<.ln, e tiraram-lhe
nté o cargo de chanceller que ex reia, sob o futil pretexto
de o haveI' renunciado, desele que acc itou 11 pl'csidencia do
Parn. Em vilo a 'amélras municipne para. n dirigi
ram cnergicas r pre ntações ao minist rio re 'lamando a
rcstituiçõo dos cus creditos usurpados, e ao presidente in
justa acintosamente d posto, pOI' uma l' voltn infame e
de sorpr so, tl'amada por homens de nacionalidade xtra
nha a do puiz.

Conhecendo o povo para nse a obstinaçüo e inju tiça
do governo, al'!"p 'lldido c env r a onhDl1o do [TO qu C0111
m 'ttera, achou motivo pura patenteélr DO ilJu tre patriota o
seu reconhecimento, dando-lhe nma demon~ traç10 do ele
vado conceito m que o tinh')m, mas que nlgllm tempo, il
ludido e de olhos vendados desconheceu tudo isso; con
fere-lhe então o honroso mandato de eu r pres ntante no
pnrlnmento nacional, no qunllomoll ossento cm 1 34, do
minodo somente do genCl'oso intuiLo de solvUl os paraen
ses das injustiças e deseonsidern ões do govcrno.

O nobre Viseonde de Goyannn, fr'equelltou então, com
flssiduidade o valentia a tribun'l pal'1amentor. Era oradol'
de ogroclavol fiuencia, diz um os riptor, de YOZ DIta e firmo,
diseutidor iJlu 'trado e energico, e distinguindo-se muito
menos por arroubos de cloqu ncia Dcndemico, do que pelo
simplieidacle elo enunciado e pela franqueza, em que ÓS
vezes chega \'a a ser aspero. Em maxima parte os seus
discmsos deixaram de ser publicéldos pelo JOl'nal elo C01Jl
OlerGÍo) que então sem contracto com a camara e só paI'
conta propria 110ya na imprensa as discussões pol'lamen
tares. Queixoso com fundamento ou não de adult rações
de suas faIlas, o Visconde de Goyanna declarou na tl'ibuno,
·que preferia que élS não publicassem, o o Jornal do Com
mercio cl'Dhi por diante as omiltiu como resenticlo.

Appareeendo nessa epocha um projecto do codigo
commercial brazileiro, em que a influ ncia portuguezo,
a.inda predominanto, havia conseguido oàioso privilegio
cm seu favor, excluindo todas as O'arontias aos naciollo 5
que se dedicDs cm ávida comm rci[ll, 0"'\ isconde de Goy
GlUl'\ ergue a sua pOIDVl'a no pnrlDl:nento,_ onalysa SCI11('-
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Il1ante trabalho, mostl'a a fall-a ele dignidade e patriotismo
que o ditou, reprovo.-o unalm nt e ne te yoto do illu tre
paLrioln, L do. o. camanl o acompanhou. Depois, quando
se teaLou clas bases do tratado elo commercio entre o Brazil
e Portugal, em cuja quest50 os portuguezes procuraram
corromp r o caract r lHlcionaI, o Visconde de Goyanna fez a
opposição que exiaiam a autoridaele elo seu caracter e a sua
lealdad· o fidelido.c1e ele representante da nação. Advertido
enLão á moder ar a un opposi ão e as suas phrazes, por
estar no anno da leiç§o, I'C pondeu, que, pouco lhe impor
tava o/leal' excluido da urna eleitoral para sernjJre, com
tC6nto que salvasse . ua patria, que era a maior gloria á
que podia aspiraI' wn representante elo povo. E com ef
feito, nuo foi I I ito!

0"'\ i cond d Goyanna, foi um elos muitos brazileiros
yictimas da influencia porLugu za, mas injustamente. Ou
m parte I'esentimentos hm" litario de pernambucano

,w sso á influenCia ele portugu zes, na plu'a do Sr. Dr.
l\'Illceclo, resentimentos que em Pernambuco data, um do.
guerra civil ch amada do .Mascaies, m principios do seculo
X.VIII, ou an batam ntos e enthu iasmo patriotico pela
ausa ela inelepend n ia da patria Bernardo Jos6 da Q-ama

foi, d ele 1 22, Li io cm conta de xaltaclo ante-lusitano, e
em toela a sua' ida o acompanhou c ~a pre enção injusta,
com que no Brazil o pol'tnguez s sempre o ollull:am. EI'a
falsojuiso: B rnardo Jo \ ela Gama I1ÜO foi inimigo e pOI'
s~guielor de porLl1gu z ; foi nthu iasta do. iuc1 p nden
:111 cio Bl'aziI, e elepoi de pr I[lmadn st[l, e fundndo o
1mporio, só se xLI' mou m nobilissimo zelo nacional, r 
pl~lsanelo toda quulquer influcn 'io. esLrangeiru, e portanto.
a ll1f1u n ia lu itana nos nego ios politicos do imp .rio do
Brazil; o seu typo ela pI'in jpalm nt o spirito z lo o da
nacionalidade brazileiru. li m 111 de h I1l'a, de cncro'ja, e
de franqueza tahez rude, mus nobre, o Visconde de Goy
onn!1 foi mais qu tudo c crupuloso e exolLo.do compc1o 1I0
nacionalismo I rozileiro.

, D gostoso dos injustiças de que foi o nl\'o e vilip n
dlüdo por todus as fórma ,e ralado d d sgosLos e otorm n
tado d molesLias, o Vi conde de Goyanna rcsoh-ell r ti
l'lll'-se da vida publicu, lan ou mão elo ultimo r curso que
lhe r stnva, p cliu a uo aposentoelorin c mo yantagens
que lhe tocnyom I 01' I i, ma negaram-nns Lodo. ln tou,
SCCLlIH.1 u o s uVc Jido }lar mais duü<:; vcz . , ) afInol foi 10.-
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vrado o Decr-eto de SLlU aposentadoria., n50 om o 811gm nLo
da reforma, mas com o p ql1eno vencim 'lltO do s-lin -'Lu
'argo de chancelleI'.

Em 1846, ainda o visconde de GoyanDa tomou ass nLo
na camara como supplentepor esta provincio, oprcsentan
do então um pI' jecLo pal'a a cr nçüo de uma unh el'siuadc
no Brnzil, acompanlwdo dos estaLutos nec ssal'ios, o qual
foi approvado pela eamara. Nomeado por D cI'eLo ele 14
de Novembl'o de 1 4.6, inspector gel'[1! ela caixa d amorti
sação da cÔl'te, m cujo cargo sel'viu até 1849, foi I1L50
nomeado por Decl'eto de 14 de r ov mbl'o dil' CLOI' do CUt'~u

Juridico de OlindD, hoj 1"<1 ulcladc de Direito do Re if', los
rocho este qu 1hcogradou o.sslÍz, porqueo Lrazia n sua 11'0
vincia. na.tal, ó suo. familia, c ao seio de umamocidac.l spo
rançosa, cheio. ele vic1a e enthusiasmo.

Aggravando-se pOl'em os seus} od 'cimonLo~, m mais
poelerfrequcntaro. Academio, o Vi c:onc1 de G yallnn p c1ill
o. suo aposentadoria, illstou por mais duas vcz ~ 'I1vianclo
de novo igual pedido [lll gondo m mo, CIu , nela 011

vinha dar-se-lhe wn ordenado por, el'mços que I1CtO po
diaprestar,. e quando lhe chegou a sua t50 alm jach apo
sentadoria, e tantos vezes rcchmada, pou 'l.1S 11 n,lS de} ois
espirova os e 11onr'ado e benol1lcJ'ilo cic.lmlão.

O Visconde de Goyallna falleceu no dia 3 c1 AgosLo de
1 54, contando setenta e clOllS annos ele idnd , c foi s 'pul
tacIo no cel1lit rio publico do Recif', onde cl 'Call(;nm U~

seus restos mOl'ta 's cm tUll1.u1 pl'iytltivo.

Bernardo Luiz Ferreira Portugal. Nüsc 'U lia ·i<.ltllI'
cntu() villa do Rccifc no Dnno de 1755; foram cu' paos
José Lopes dos Sautos e D, Euo'cnia EscolusLicD JU'lqllinil.

ScO'uin do pa ra POl'tugn I, tlW ll'icu lo LI-se no lUI i v r' idade
1 CoimbrD, onde r 'cebeu os g['jo~ de douLor cm cauono'
u em uit'cito civil, e depois ord nou-se accrdoL '. Em 17 (j
o Dt. Ferreir o POJ'tu<.rUlj"l lJoYia concllliclo os u stuc1 s,

, acha\ a III P rnomuuco exel'cendo D })l'ofissüo (k
advogado. Moço, 1aleutoso c illustI'Dc1o, sLllusinsla elos
grandes commcLLim 'tlLos, paLriota exaltado, Aspi]'ando VOI'

o sou poiz livre e ind p nd(,lltc do gO\'erno ]0. m LroI 01 "
desclc 11 epo 'ha come ou fi lmlJalhnr c rn OLÜl' s COtll
panh il'os no. obl'G da l'cg 'nCr<10;}0 poliLica ele ua.patría,
Foi P 't'soglLido, o uc usado r 'lo vignl'io g 'l'ill elo lJi. pndo
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como perturJ a<lor do oc go publico, foi-lhe imposLa a p na
<lc 1 nTe lo parn a cal itania lo Pará, por ordem regia de 1 }
de 0° embro de 1795.

AssiO'nando um termo perante o Juizo EcclesiasLico de
não ,"oltar mai nesta capitania, ob pena de ser c1 gredado
por Lo la a "ida para Ang ln, foi r movido do Aljube de
ülil1lla para n f r'Lnl 'za do Bl'um; mas r presentando o seu
commauela.l1L que al1i não havia prisão segura para e
consel'varwnpl' so ele tantaponeleração, foi entiio recolhido
Ú fot'!.nleza dn Cinco P nLas, d'onde seO'uiu parn o seu de 
l rro em Março d 1796, indo para o Maranhüo, cl'ahi
enLão seO'uiu Pl I no Pnrú, e conseguindo não sem difficul
dnde a sua Ilher'dnde, yoltou emfim do ostracismo e r co
lhell-s a sua I royin in.

Em 1<.:02 obteve o Dr. F rI' ira Portugn luma cnd ira na
cnthedrn! de Olinda aos 11 d Feycr iro le 1 11 foi leyarl0
no 11 d a lo) m cujo ca.racLcl' f Z I arLe lo O'oyeI'110 d
bi. pado, na a 1 encia de D. FI' i ntonio d' S. José En tos;
c nesta posição o nconLl'ou a epocha memoravcl de 1817,
quando a 6 de Mar o romp u a revolLa.

E lc dia. memoray ·1, diz um es'~riptorJ não podia 'r
in sp ruelo p ,lo pl'Íl1cir 'li ornamento das duas a.cademias
cio Cnbo e Par'aizo, e le Lo la as mai ~ocie laeles patrioLicas;
c 11;"ío falto r qu 111 dic ss com multa I robabilidac1e, que
n '1It.l d po ilúra c1 d 8 ua cheO'ada a Pernnml ueo, os
11l'C io o 'I' lo dÜlc\oluçu a] rtada eml\<Iinas Genps.
'eja como f r," rL tjlH Ilínguem O L ntou naqll 'lIe dia
liio ar lent nLhu ia. mo, p l'qUL: üp nas r ,bent.ou '111

Olinda o gril lo Recif" DI r no (,U pala io, abre as
portas, dêÍ. vivo a li]) I dad', abraç,a s pl'im 'ir S 111 nsa
gciros, offer c '-lhe qua nLo possu, logo ú naU lo dia G
c\ Mure J f i o qmu-tcl b 11 rnI 10 palr,j t< s ' (lI'S l1aL
c1ns arma c muni - clu si Liam "'m Olindn. Ahi fOt'nlll
J' 'lllJir- 'c nos dias o'uil1Lf' loelo' a mil i ia orel l]Ol1ras
elo IJorlc> qu fl ral11 o0'[lzalhacla , mantida' e reo'aludas
IJI~lu gen 'rosa li!Jl,l'ulil1u<l ' do dono la asa. Foi som nt
(jllílnclo a I ntria fi 'ou t.ranqllillap la capitula da, cmbnrque
e pnl'licla elo x-g n 'rol CaeLano Pinto que o DeITo li cn iou
o x reil do u 11 11 d' , ac umlllando-o d n vas
g?Il'.t'o ic1 dI' , c lü'io'indo-Ibcs uma proe!mnuçüo bem
cllgnQ de ser orignal n s fi.1 lo da nnçõ s l1\Te .

illnsLl'(\ (1 no eln caLh r1l"nl cl Olinda DI'. Fcrr'il'u
P~I'Lugt11, 6 IImil <las figmns mai snli ulcs d '~sa qllndl'n
ll1 t I'icu de P 'I'lltunbuco, sua ü~ 'üluélpl'escnc:a nas 'cs-
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sões do inaugurado conselho d'estaelo, as sua discussões
e medidas propostas a sua attitude, o seu patf'ioti mo, os
seus votos pela consolidação da indep ndencia da patl'Ía)
constituem-no um heroe, um patriota illustre e b nemel'ito.
Adoptado o novo laço e bandeiras nadonaes da proclamada
republica, coube-lhe a honra de ministrar no acto da suu
consagração, acto este que tev logar com toda a pompa e
solemnidade no dia 2 de Abril de 1717, no campo da HOlll'a,
hoje das Princezas. Terminada a solemni lade, o Dr. F f

reira Portugal dirige-se ao povo, alça um dos estandat'
tes, e voltando-se para a tropa ergueu a sua YOZ eloquente
e pronuncia esta breve mas energica e patriotica allocução.

.« ln hoc signo vinces! O nosso pae que stá nos eeos,
creou livres todos os homens; o espirito das treva in
troduziu gaz infernal na alma dos malvado : e tes ligaram
os braços dos seus irmãos, armaram-s de azorrague, c
chamaram-se principes absolutos. Desele ntão, a creatura
não poude mais erguer as mão ao firmamento para
supplícar o Creador) a sua face contrista la abaixou-se à
terra) chorou! O scellerado manifestou desde o principio a
reprovada sua origem, e abertamente proyou que erD filho
de Satanaz: reunin lo a h~ pocrisia ú iniquidade occullou
debaixo de uma corôn a marca de Caim, impressa sobre a
sua fronte, ungiu com o santo Chrisma o s us cabell s, e
disse: Eu venlw dapartede Dells. Blosph mia! O Senhor
falIona Samuel: esta serú a ras50 do r i: seapoder lrádol:i
vossosjillw ejWuls) elos vossos campos, das vossas lavouras;
e accrescentou: um dia vós gritareis por caw,{t elo lO 80

rei, e eu não vos ouvireiporque o tende' eleito. Os cscra o'
voluntarios pesam ao mundo e a DeLls. Nós não leger mos
princepes, nós os combatel'emos, os pers O'uiremo' até lue
entremnoinferno,d'ondeoantigo inimigo do g nerohumDno
o extl'Uhiu. Se as províncias deste vasto Gontinentc vo'
abandonarem, (o qn o Omnipotente não permitta) 'erA
inteira a vossa glorio; inteira a infamia do cobardes, que
vos abandonaram; e quando nos incxcrutavei arcano
da Providencia, fosse decretado que succuml isse111os, cl'à
xplendiclo o nosso sepLllcllro, porque ultimos cedemo,

porque sós ousamos resistir. ln Iwc signo vince. ! Do Dito
~l'itou a voz a Constantino ,imperador, e lhe foi mos.tl ad~ a
Gl'UZ rcsplo.nd c nte nos ceos como documento de Victoria:
ia hoc signo vince.'! Exclamo eu tambem él pr-t;scntando-vos
~ le sacl'osDnto e landarte, confianélo-o Ilas vo as m<1o :
sl'o'lli-o' -Ik YOS c()J)/luzi!'i\ UO caminho da honru, da inr1 '-
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pendencia da liberdade. Nilo vos excitarei o. scr "o.lorosos;
v6sjáosoi ; omundovos onhecc. Duascoll as omente
vos recommendo - disciplina e união; a disciplina é origem
elos grandes ['itos; a união éa fonte de todos bens, e °ve11i
cuIo exclusivo da for~a dos estados.' »

Terminado ste uceinto discur _o, dirigc-se o Dr.
Ferreira PaI tugal aos officiaes a quem tinham ele ser con
fiados os estandartes, entrega-os, e pronuncia ainda estas
palavras: « Patriotlls, escudados por estas bündeirDs, nüo
Lenhais medo n m do scravos do Nort , nem elos SeVé1l1
elija elo Sul. Eu mesmo, e vo faltar eh f , cu s 'rei n
vo a frente, Lendo-me por mais feliz morrer com homens
livres, do qu viveI' com "is e cravo I»

o intuito le fazei' le apaI CCI' elo anim da alma
tímidas a du\'ida da üell1 tio Ú CDU a pro Jumada, c mesmo
não estando em ua indol ver a marcha I nta yagarosa
elo pronunciam nLo a fasor la independencia por toda a pL'O
vincia) compoz uma eloquente e paLrioLi 'a pastoral clir'io'iela
aos seus diocesano, obtendo as a io'natur as dos seus
elous companheiros d gov 1'110 do I i paelo, elo quül rigo
rasam 'nte fallando, na pl1L'ü e de um \ cript,ol' contempo
raneo, ea elle o unico o'ov rnador, foi I ublicüelo. D pastoral,
II '!la moslrou aos timorato aferI'lldo rdigiosam nle ao
governo reali ta, lue ta um 1 sligados da primitiva
obrirraçõ s do eu' mai e e lan u mão ele arO'umcnto
lae ,que produziu ella um ff'iLo prodigioso, acima mesmo
de toda a e p ctati q).

1\'11.1 o p l'l1ambUC8no n hl1\am- cisolado,; flsoulras
pr vincia compram ttiela abandonaram a ua Cflusa no
mom nlo UpL' mo, l'a f I' aso c d '[' a lei da f I ç'a, H
republica baqu ou, a real zu foi pro 'lamacla, ma sol re os
cuda"ere c1 vi 'Limas iIlu tres, saoTados marLyres no
?Itardapnllia. Quancloa apitalcahiuempoderda tropa
!l1vasoea , a 'havu- e o Dr. l~ rreiru PorLugal em Olinda, e
Julo'anclo- e ahi mal sco'u1'o, tomél caminho elo Recife. lVlas
(Juando s O'uÍa 'm lirecção do '\ aL'ad mo para embarcar,
apreso pai' um peloLão d marujo', conduzido ao Recife,'e
CHLTegado de f 1'r'os atirado ao porão do navio Ca.rrasco,
o qual poucos dias depois le\ antou llncoras em demanda
ria Bahia.

No dia 10 de Junl10 ntl'OLL a illu tI'\,,; Yictima da t rannia
nos cor'ceres da ca leia 11-1 l' lução, no dia :O'uinLe om
PUL'CCCLLP runt a COL11miss;"LO militai', I\R s' apl'c cntou
() v(Jnerando Deão com a luc1la ar-roO'ancifl, diz o Padre

30
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Dias :Martins, que 6 proprin dos fl'ancos l·cpublico.nos, e
com tanto sangue frio que perc beu rapidamente as vistas
benignas do condc presidente. Lembra-se no mesmo
instante de recorrer a coacção com que o constrangeram
o. parecer rebelde no exterior, porem, quanto ao interior
fôra sempre realista, dando em provas documentos, e um
testamento feito no calor da revolução, e guardado no
convento de S. Francisco de OlindEl, no qual se declarava
vassalo fiel do rei D. João VI, instituin 10-0 por h!=lrdeiro.

Este documento. sem duvida calculadamente escripto,
salvara o Dr. Ferreira Portugal da morte ignominiosa quc
soffrera alguns de seus companheiros; mas elle perma
neceu preso por quatro annos, e s6 obteve a sua liberdade
em 1821, quando por influencia da revolução do Porto,
foram os patriotas de Pernambuco declarados innocenles.

Livre das cadeias que o atormentaram por quatro
longos annos de prisão e martyrio, o DI'. Feneira Portugal
não se deu pressa em voltar á putria querida, e demorou-se
na provincia da Bahia. Estava então travada a luta entrc
o governo da regencia' do Brazil, e as côrtes constituintes
portuguezas, luta que apressou a declaração da nossa
emancipação politica. Todas as provincias estavam em
effervescencia, a i léa das liberdades patrias era o voto
universal dos brazileiros, e os patriotas de 1817 ainda com
as feridas mal saradas dos tormentos do carcere, fizeram-se
de novo conspiradores.

O Deão Dr. Ferreira Portugal permanecendo na Bahia,
não ficou inactivo, o mesmo fervor patrioLico, o mesmo
interesse pela causa do Brazil, a mesma dedicação, tudo
isso ostentava o illustre patriota. A junta elo governo sus
peitando da. sua conducta, recebendo denuncias que vieram
reforçaI-a, temeu do seu prestigio e influencia. Julga-o
implicado nas tramas patrioticas da indep ndencia nacio
nal, intima-lhe despejo peremptorio, é obedecida; mas o
balanço já. estava dado, diz um escriptor do tempo, e as
novas eleições distituindo todos os antigos membros do
governo, lhes mostrou com evidencia que andavam c gos
de orgulho, quando comparavam as suas curtas vistas
européas com a esphera. e talento ele um brnzileiro nascido
para regenerar e immortalisar a sua patria.

Voltou então á Pernambuco o Dr. Ferreir~l Portugal, e
entrou no goso do seu beneficio ecclesiasLico, e nas lid~s
da advogacia. A idéa da emancipação politica do seu pmz,
já havia sido consumado os seus crviços em prol de sua
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causa, o seu tl'ibuto de br-flzileil'o já haviam ido pagos.
Agora el'a a administraç.fio do paiz, [l sua el va 50 e ngr-an
cl cimento, qll r 'lama FIm a atlenç[ío daqu lles que tanto
haviam se emp nhado e trabalhado na obra de sua eman
cipação; e de novo reve1l0Ll-se o Dr. Ferreira Portugal o
mesmo homem, o mesmo ~atriota.

Alem dos cargos inllel'cntes ao seu caracter sacerdotal,
taes como o de vigario g ,rol do bispado, juiz dos casamen
tos, commissario elo Santo Officio, e outros que já deixamos
mencionados, exerceu os cargos ele procurador fiscal ela
Tl1ezouraria ele Fnsenda, o de conselheiro elo governo, e o
de vice-presid nte da provincia, em cujo caracter assumiu
fi sua admiui tração de 4 de Setembro a 14 ele Novembro
de 1 32.

Cayalheiro professo na ordem de Christo pelos seus
ser'viços e merecimentos, o DeãoDr'. Bernardo Luiz Ferreira
Portugal, não ú pela sua i1lustl'ação como pelo seu talento,
e pelos seus serviços e patriotismos, é um vulto distincto
do primeiro reinado, notavel pela sua posição nas lutas da
independench. B m poucos dados podemos obter áaccres
centar ao que r 'Ia.tivamelltc a tão illust\'e pall'iota, registm
a historia comtrlJ1poranea.; mas o que fica dito, 6 sem
duvida por demais uffit.:i nte ú perpetuar a sua. mcmol'ia, á
abrir'-Ihe as por'tas elo t mplo elos benemeritos da. patria.

Bernardo Vieira de Mello. asccu na fI' guezia de
MUI'ibeca, na cgunda m tade do eculo XVII. Foram seus
11ais o cDpittín de 01'(1 nanças B rnardo Vieira de ]\l1e1l0,
fidalgo cavaIh iro da Casa. R aI, e sua onsode D. Maria
Camello de Mello, ambos naturaes ela mesma fl'cgu zia..
Era neto pa.terno de Antonio Vi il'fI de Mello, sa.rD'ento
móI', ca.valh -iro fidalgo ela Cllsa Real, natural dcCa.tanl1cd ,
em Portugal, de sua mulh r D. Margarida Muniz, na
tural da. ilha. da Ma.deir'a; materno, d B Iclli r Alves Ca
mcno, instítuidor do Morgaelo elas Alüo'oas, e D. Joanna
Bezerra.

Bernardo Vieira eleMello abro 'ou ü carreirü das armas,
exerceu os posto ]0 capiL'1o de infanta.l'ia, ton nte coronel
de ordenanç.a.s, apitão-mór ele IgulJl'fls li, pOI' carta Reo'ia
de 17 de o\'embl'o ele 1691; e passoLl a. capitEio-m6r do
terço dos Pa.lmar s, r 01' Carla Hegia le 25 de Setembro
de 1709.

Estabelecida n ceI bre republica do PalmRl'cs, desdo
os Lempos ln dominaelto holland zo, ia. lomnnc1o Luc pro-



22 DIcere AHJO BIOGHAPI/[CO

porções pelo seu ílugmento e fortificDções, p lo numero
cl'C'scente de suo. população, a qual se elevou a mais d
20:000 almos, que, as suas ex.cursões e as suas rupina'
iam tomondo tambem proporçõ-s assustadoras.

Os gorernadOl'es d ta capitania contentayam-se ope
nas em remetter pequenas porções de tropas para bater
negros aquilombados em Palmares, mas nenhum resul
tado se obtin!la.

Tomando conta da administração c1ePernambuco Cae
tano de l"lello e Castro, foi um do seus primeiros cui
dados empre!lender D destruição dos Palmaecs. Para ess
fim, f0l'l110U um corpo de exercito de 3:000 homens, com
gente voluntaria de todos as 'dllas e povoações d sta pl'O
vincia e ]e olgumas companhias dos dous terço.s de infan
tel'ia paga do Recife. « e~la expedição, diz o hi toriado\'
S bastião do Rocha Pita, figurDvom muita pe soas ricD
que voluntariamente quizerom ir, impelliclas do proprio
valor c da yingança que espera\ am tomar doquelles ini
migos, pelos damnos que lhes haviam causado. »

Bernal'(lo Vieira de Mello r sidia então em sua fazenda
de Pindobos, em Ipojuca, na qual possuia um engenho
com sse mesmo nome, e constando-lhe essa resolu ão ]0
governador, partio para o Recife a frente de um ~randenu
mero de homens aemados, e offereceu-se para razer parte
da expediç50.

Acceitando o govel nador o seu offerecimento, nome
ou-o para chefe dn expedição, e conferiu-lhe o posto de
capitão-mór. Elle cra um homem nobI e e valoroso, diz o
citüdo historiador, spel imentodo na guerra dos negros,
hayendo logrado algum t mpo antes o feliz successo de
um choque, em que d golou e captivou um grande troço
delles em uma das estancias em que estivera, para repri
mir as SIHlS invDsões; causas pelas quaes Caetano de
Mello e Castro o elegeu pDrD governar aqlle\la emprezo.

PrepnT'uda n expedição, partiu Bernardo Vieira de
Mello u SUl) fI' nt ) quan 10 DO m smo tempo partio de Alü
g6as, Penedo, S. 1Iigllel e S. Luzia do Norte outras troI as

n1 numero de 1,500 hom ns, á se encorporar com as sua,
e formando ao todo um corpo de x rcito de mois de cinco
mil homens, morchMDm sobr as fortificaçõ s x.terior 's
dos Pall11ores.

« Bernardo Vieira atacou D porta central, Domingos
Jorge o d lodo direito, e Sebo Lião Dios 1:1 do e~querc1o;

outros officilJes forol11 cncnrrcO'aclos de div rsos pontos dfl
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stacada, onde se puzeram escadas ]evndos por I r venção;
mas quantos por lias subiam, foram vi limos do "alO1 dos
neo-ro , sen]o redla od m armas, frechas e até com
agua fervendo. Os itiantes, conhec ndo que não podiom
escalar a estacada, recorreram ao Q'o"ernodor de Pernam
buco pedindo-lhe mais soldados e artilharia, sem a qual
diziam ser impossivel podel' m romper o intI incheira
menta; e poucos dias depois da partida dos seus correios,
lhes chegaram os viveres que tinham exigido ela vil1as
de A]ogõas, Penedo e S. Nligu 1; mas os negros, a qu m
já fallava a pol"ora, vendo de ua ütalaia o onsiderav 1
reforço que chegava aos siLiant s, d sanimaram.

« Sebasti:-o Dias a for a d machado conseguiu abr'ir
fi porta que lhe tocava, e acontecendo o mesmo a Bernardo
"\ i ii a, aos quae logo se uniu o paulista Domingos Jorgc,
opezar da di tancia cm que se achava no seu ponto, toda via
pequena resi tencia soffreram, porque o Zumbi e seus prin
cipae companheiro, julgando infolliv ] a sua captm8, se
precipitaram corojo omente do alto da collina, preferindo

S 11 mal te ü escravidão; c o outros, v ndo-se entre o
pranto e exces ivos c\aUlor s, foram levado 11 P rnam
buco, onde tirado os quinto. p rt ncentes a faz n]a pu
blica, se r partiram os restant s pelos chefe e oldados ela
expedição, conforme as pr as que fizeram quando entra
r~m na fortifica,ão, em. a qual nada de pr cioso e acllOu,
superabundando somente o armamento; e os CI'8VO de
quem se temiam que outra' ez fu·o-i sem, e s reb]Ja m
foram distribuidos por outras provincias, ficando ap n 1
cm Pernambuco os mu]!1 r s e crianças, »

Terminada a campanha, B l'llardo Vi iro. de Mello "0]
tau paraas suas fazendas, hav nc10 prestado va]io i im
crviços, proced ndo om tanto valor e distincção, Iue

1~1..ereceu j ustu e valiosa menção dos seus fei tos por S Jb"ls
tll10 da Rocha Pita, na sua Ht taria da Amel'ica Pal'ta
[jue:m. Elle foi então incumbido de uma exp di 50 a AI'a
robá, onde bateu os tapuia ,fundou um arraial, e as i tiu
por quatro annos, sustentando toela a g nte que o acomp'l
nhava.

Alem elas recompensas que o governo conferio a Ber
nardo Vieira de lvlello, taes como o fóro de Cavalheiro Fi
dalgo da Casa Real, e o posto de capitão-mór ela villa d
Igua!'a.ssú, por tão Dssignalüdos s ni 'os, onfioll-lhc LI
uclmJl11slraç50 dn copitallin do Rio Granel elo NOl't , com
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titulo de Governador e Capitüo-mór, por Carta Regia d
de Janeiro de 1695. Bernardo Vieira de Mello parte para o
Rio-Grande do Norte, toma posse do governo, e durante o
espaço que o dirigio, muito contl'ibuiu para o seu nugmento
e prosperidade. Dentre os serYiços pl'estados a essa capi
tania, conseguiu subjugar os inclios sublevados, que por
muito tempo lhe causou grandes males, pelas destmições
e damnos que faziam, fez augmentar as rendas da fazenda
real, e fundou o presidio do Assú.

Terminada a sua commissão em 1701, voltou á Pernam
buco, e foi nomeado commandante do terço de linha do Re
cife. Bernardo Vieira de Mello já ach'ava-se empossado do
seu novo cargo, quando chegou ú Pernambuco Sebastião
de Castro e Caldas na qLHllidllde de seu governador e ca
pitão-general, de cuja administração tomou posse u 9 ue
Junho de 1707.

Desde os fins do reinado de D. Pedro II de Portugnl, o
mascates ou mercadores portuguezes estabelecidos no
Recife, se lembraram de oelevar a catego!'ia de villa, e trnns
ferir para aqui a capital, como um meio de fazer decahir Il
opulenta Olinda, onde dominava inteir'ám nte fi 110bl'CZa
pernambucana, queos excluia de todos os empregos e repre
sentAção, plantando-se entiio o germem da discordia entl'c
brazileiros e portuguezes. Os mascates lançam mão de todos
os meios a seu alcance para fazer triumphar a sua causa
corrompem, intrigam, accusam aos pernambucanos ele
quererem dar o grito de ind pendencia, de tudo finnlm nte
lançam mão. O governador Sebastião de Castro e Caldas,
portuguez, ncerrimo e apnixonado pal'tidario dos mascates,
tornou-se odiado dos pernam bucanos, nos quaes tudo era
negado, até o sagrado direito da justiça! Já cansados lc
o soffrer, tentam contra a sua existencia, mas el'ram o
golpe, e elle foge para a Bnhia. Estava, pois, plantado /.l
revolta, abria-seo im menso livro des a guerra, cuj as paginas
foram escriptas pelos portuguezes com o sangue nobre c
generoso dos pernambucanos.

Dado o grito de guerr-D ,Ber-nardo Vieira de l\11e1l0 unio-se
com o seu terço aos patriotas, demule o pelourinho que sc
havia levantado no Recife, j'i com a cat goria le villD, c
marcha para Olinda onde o sellado da Camara e a nobreza
deliberavam sobr a fórma de governo a se adoptür. Be['
nardo Vieil'a de rvlello toma pal'te no ,onaresso, e prol õr,
que o pernnmbucüllos de 111 o al'ito ele republica acl instar
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elos veneziano , « cortando todas as difficuldades com a
I intura dos recursos que ha\ iam] assim para resistirern,
como para s retirarem cm caso de desgraça, sem lhe es
quecerem os m smos Palmares do recente Zumbi] de que
brevemente se havia de aproveitar; concluio afinal] ser
melhor em caso de desgraça ntr O'ur-8e aos polidos e guer
rciros francezes, do que servir aos gro seiros) malcreados
c ingratissimos Mascate . ))

A discussão dUl ou longo tempo] diz o autor dos lWar
tyres Pernambucalw., mas a pluralidade aturdida com a
magnitude e audacia do projecto, e -stremecendo das con
sequencias, decidio qu . s chama se o bispo D. Manoel
Alvares da Co ta, se lhe entregasse o govemo em nome
ele EI-Rei, e assim se fez. Assumindo o bispo o governo
ela capitania ao 15 de Nov mbro ele 1710, Bernardo Vieira
pela sua influencia e prestigio, e pela sua d dica ão ú causa
ela patria, ficou sendo um do sustentaculos da nova ordem
de cousas, porem mortalmente odiado pelos humilhados
Mascates, os qua juraram a sua perda na primeira re
acção de \ ingança, a qual não se fez por muito tempo es
perar.

Romp finalmente fi re\ alta a 18 de Junho dI..: 1711, pela
1 hora da tarde. Prevenidos, S" em em grande numero
pelas ruas do Recife, gritando que os pernambucanos se
qucriam r bellar, dondo YÍ\8S a D. J ão V, e morras aos
traielOlc! est rumor, compar c m imOle liatam nte o
bispo governador e o ouvidor geral, qne em vão clamavam
aos amotinados, que lhes indicassem os traidores para os
punir.

Correm iÍ casa de Bernardo Vieira de MeIlo, e eUe igno
rando o que se pa sava, chega újanella recebe dons tiros
que felizmente não lhe acertaram. Tentam invadil-a e o
o assassinar, mas contiveram-se com o apparecimento
do ouvidor Dr. José Ignacio de Aroche, que lhes bradou,
que, o traidor era ea preso, e qae omente elte podia e
promettia punil-o, o que realmente f z, conduzindo-o preso
para a cadeia, d'ond depois foi transferido para a forta
leza elas Cinco Pontas.

Continúa, pois, o imp -rio dos mascates. O ser per
nambucano, era par a elle titulo bastan te para toda a orte
de per eguições e bar ba ridade. D põem o O'overnador, e
nomeiam para o substituir ao capitão João da {oLta e ao
preto me tre ele eamI o do tl..:rço elos henriques; deSTe p i-
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tam o venerando pr lado, pI'endem-no, humilham-no, e
praticam sobro os vencido o que ha de mais infame e de
mais atroz.

Neste interim, chega a esta pI'ovincia o governador
Felix José IIachado de lVIendonça Eça Castro e Vascon
cellos, e delegando os mascates os seus governadores,
elle lhes respondeu que entr gassem o governo ao bispo,
legalmente constituido, ele quem somente o receberia. D.
Manoel Alvares da Costa as ume ao gO\ erno em 8 de Ou
tubro de 1711, e foi um elos seu primeiros aetos mandar sol
tar a Bel'l1ardo Vieira de !fello e aos seus companheiros,
victimas dos implacaveis e sanguinarios mascates.

Dous dias depois tomoLl posse da administração o novo
governaelor, e então começaram as perseguições e o mllr
tyrio elos pernambucano. Bernardo Vieira de Mello pre
vendo claramente que o horisonLe politico flmeaçava tol
dar-se pela parcialidade elas novas autoridades, e conside
rl1ndo no fim que lhes aguardavam, propoz que se refugi
assem nos Palmares, on le mais facilmente podiam Opp01'
barreiras, e resistiI' ú tyramnw elos mascates.

PoI' m não foi acceito o seu alvitre, eentiío deliberou II
partir somente em companhia ele seu filho o DIferes Andr'
Vieira de M 1I0. Alli hegDnelo foi cordialmente recebido
poI' u amigo MiO'uel ele Godóes, o qual se paz Dsua disI 0
si('uo e cfflcazmente o coaeljuyou na execuçiío do plano que
pr tendia realisar.

EmquanLo Bernardo Vieira de Mello, el1\ ielava todos o
sfoI'ços para fazer triumphar a causa elos Pernambucanos,

abt'ia-se a devassa no Recife, os seus irm50s eram insulta
dos, perseguielos levados ao marLyrio. Ellc, pois, o mai
dedicado á causa da patria, e o mais odiado desse punhado
de illustl'es patriotas, niío podia deixar tombem de ser uma
dus victimas.

Foi, poL, Bernardo Vieira de Mello condemnado nu
deya a pelo ouvidor Joilo Marque Bacalhúu, e sendo ao
mesmo tempo accusado por se ha ver evadido, foi pros
cripto, assim como seu filho e paI'entes, incorI'endo na
mesma. pen[1, to los quantos lhe déssem asylo.

No dia 27 de FevereiI'o de 1712, foi publicado no R eife
um Lando no qual se declarava os nomes dos cond mna
(lo ,r [1S pel as em que haviam incorrido. Este bDndo não

~) nffel'(, ia um, pr mio [] quem c1 s obri certo pr n UIl-
clll.c1os, com 1 1l11pl1nhu n LJC'lltl ]r il1 '()Ilfifient' 'l quem os
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asyIosse, E entre es s, B mardo Vieira de MeJ]o, era um
elos comJ?l'ehon lido u reclal1wda pelo mas 'ates ou a
sua pes ou, OLI n ua (l] \,0.

E La noticia, diz o [1l1l I" do A1aríVI'es Pernambu
carLOS) fizcl'nIl1 com que o no '80 h J'óe tl"elT1CC ss pelo.
pl'imeira "cz; nno pOl' 'i, mas pI'incipalmenL pelo son g '
n 'I'OSO amigo companheiro" eh io d gen 'J'osidnd p ']'
nambucana, d terminou ir- offerecer 00 Lyramno vic
tima yoluntorin p la alvação dos innoc 'nte .

Bernard Vieira deM .11o part elo PalmarC:'s, quando ao
m sm L mpo pnrLiam elo Recife tropa em dilig ncia pUl'U
o apturar, e dil'igio- e paro Porto Calvo, e procUl'anuo °
copitão-mór de a villa Jo é de Barros Pimentel, se entr' 
g uúprisão para lU ,eomo (l primeiro. autoridade do lugar
dê onLa 'la go\ ernador, do Lermo com que se ujeitü\'fl .
.To 'd Bill' 'Piment 1rem tte immodiatamente Bernêlrdo
Vi il'u d l'vIello pf1ra o Recife, sob a gual'da de uma for'te
c colla,eaquicllcg UDO 20 deMarco de 1712.

(C E' incl'ivel ) I Ivoroço, diz o padl" Dias :Mm'tins, com
qlleo feroz.s mo. cat s, o barbaros governador ouvidol',
r bcram terl'i\ 01 !VI lia! e muito mais incrivel [l f roci
tlnde com qu' I'a p lida em DItO DTiLos 1.1 ua morte d
fl)rca! Com effeito, di ~ou della uma lin ha, porque o go
ycrnndor, p r uadido d que umajunta deju tiça pI 'sídicla
poreII ,pod 'ria s ntenciUl'e fazeee~ecutar nelle 'no ou
tro cumpli a penn conten o réu de 1 sa-marre tade,
f z conyocar o ouvi loe de Aho'ôa e Pal'ahybll, pm'o
c m o c1 P rnambu o e juiz c1 Fúea Car'valho, consuma
rum a trag dia; pOl' m juntos em primeira se s50 de Julho
c1) 1712, lI' '01 C ram todos o juiz s da responsabilidade
pDra com o R i, c cI ciLlirDm filwlmente, que c speruss
pOI' in inuac50 r f,.ia. ))

Ber'nnrdo Vieiea do lVlello, penas chegou ao Recife, foi
cnccreado nos Ctlr'cer da fortaleza do Brum, e ühi perma
n ceu aLé que concluída a yndican ia, foi n Hlmente pro
n~II1,ciado, e rem ttido par'u Lisbôll, com s ... u filho Andr
Y~elrad' lVI -'110, e mais nove omr anheif'os, Ahi heg'mclo,
f~1 I'ecolhido Ó cad ia do Limoeil'o, mas bem poucos dins de
VIda lhe restavam. DoenLe e abatido, consumido de d s
~~ to ,tol'mentos oppr brio ,a luz daquella O'l'ancle alma
101 pouco R pOllC éJ morte enelo, nt' que esgoto 10 o ulti
mo alenLo, UpêlP; u-c:;e pnl'/1 empre!

Ber'llHI' lo Vi irü le l\f -110, 'J. llllin onso[' çã que en
1:0nll'011 nl I;xilio, f i R tema umpollhiu de sC'u idolatl'ac1o

:31
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filho, nos braços do qual exbalou o ultimo suspiro. E
assim obscmamente acabou esse illu lI' e benemerito per
nambucano longe da patria, por amor da patrin.

« Bernardo Vieira de Ilello, diz o padre Dias :Martins,
foi um heróe talhado pela natmeza para digno libertador da
patria, porem atravessado d malignDs circumstancins,
Gahiu vi ·tima arrastrando a patl'ia, parentes e amigos, ao
mais doloroso, se bem que muito illustre martyrio. »

Que o sangue desses illustres martyres da liberdade,
queabundantementeregnram o sólo desta terra legendaria,
possa fazer brotar e fructificar um dia a exp1endida arvore
da Liberdade!

Braz de Araujo Pessôa. Nasceu em Olinda no anno
de 1618. Era filho do cnpitão Antonio Martin;:, Ribeiro
Pessôn, natural de Portugal, rico proprietnrio, senhor do
engenho Garça-torta em Alagôas, onde fundou a matriz de
Snntn Luzia da Lagôa do Norte, hoje lVlaceió, e de ua
mulher D. Branca ele Araujo, natural de Pernambueo, falle
cida em Olinda aos 10 de Janeiro de 1622.

Brnz de Araujo Pessôa, era neto materno de Fernu
Velho ele Araujo, natural ele Ponte de Lima m Portugal,
senhor do engenho Garça-torta em Algôas, o qual herelára
sua mãe, e de ua mulher D. Francisca Paz, filho. de Simão
Paz e sua mulher D. Leonor Rodriaues, ambos natmaes
de Leiria, em POI tugal, e dos primeiros colonos qu acom
panharam ao Donatario Duarte Co lho á esta Capitania.

O capitão Braz de Araujo Pessôa, é um dos h roes
da guerra hollanelezn, cujo valor e patriotismo, conquista
ram-lhe tantos louros e, renome, que a historia reverente
men.te consagra-lhe um logar de honra no pantheon da
patrla.

Abraçando a carreira militar, nobilissima carreira a
que antiganiente se d dicava enthusiasticamente a moci
dade ávida de gloria e renome, as entou praça de soldado,
no começo da guerra ho1Jandeza. Braz de Araujo Pessôa,
refere o autor da Nobiliarchia Pernambucana, contava
pouco mais de dose annos quando os ho1Jandezes invadi
ram Pernambuco; mas como era bI'ioso procurou ter parte
na restauração de sua patria. Tinha sete annos de serviço
no de 1647, em que foi provido no posto de aj udante do terço
do me tre de campo :Martim Soares Moreno por patente elo
govcrnacl r da guenu de 1 de SeLembro do dito anno; e
Gomn n 8('11 Villnt· I) êlpp1iCê1(Jio 'rn igual '1 SU'l no1Jr-'z,a
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passou com brevidad ao posto de ajudante do numero por
patente de me tr de Rmpo er n rui Francisco Bcm'eto le
Menezes, de 23 de Abril de 164 .

No campo da batalha, O'alg u Braz de Araujo Pessôa
o po to do xcrcito; e yaerando o commando da compa
nhia de infantar ia, do t r o do m stre de campo Andr' "\ i
daldeNegr iros, «econoindoprooeL-aempes.·oade alor,
pratica na disciplina militar, e de m.uita experiencia na
guerra, foi Ile nomeado para e e posto, por patente de
22d Agostode1654, Ia adap 10CondedeAtoguia, gover
nador geral do E t[ldo do Brazil, (( em consideraçtlO ao bem
que todas e tas qualidade concorrem na pessoa de Bra:;, de
Araujo Peso ôa, e a . atlsjaçüo com que me consta haver
servido aS. Jl,1àge tade de muito' muws â. esta parte nas
guerras dCljte Estado, e e/ll. particular na daqueLLa eampan
/wem praç ~ de 'oldado, alJcre~;e (tjudante do numero do
mesmo terço que actualmente exerce, achando-se em muitas
oeeasiões de pelcrJa, que, e qffercceram e ultimamente na
elaJeli e restaur IÇtt.O elo Recife, eprocedendo em toela com
muita opinião, por cujo respeito o propo:;, o governador
me.'tre de ampo general clc.'te E.-:tacLo Francisco Barreto,
esperando deUe, que d'Wllli por diante se haverú em IOdas
as sua' obrigaçõ(!' com a me '!na pontualidade, e em tudo o
mais qll lhe tocar multo cÚ17jol'lne ao sea vencimento »;
"cne ndo a t n a m nsol de qual' nta crusados ( 161\\000. )

AI m d te \ encim nto,obt ve tambem o capituo Braz
. de Araujo Pe sôa, mai um s uelo d vantaer·m sobr
outro qualqu r oldo, 101' I t'OViSDO d 6 de Dez ~mbro de
1654, pas a la pIo' n 'ro.I FI o.ncisco Barr to de M n z
osme tI' s lc ampoJ050F'l'I1ancl "\ ieiraeFrnnci ode
Figueieàü, 'cupnndo ntJo o po to cl ajuclant do t rço
que pa SÚl'o. depois o. commondal', (( em attençüo ao bem
que ercir((, 1.: alol' e sati >fação com queprocedeu nas occa-
iôes da recuperação de Pernambuco. »

Em 16-5 mpreh ncleu Braz .lc Araujo Pessua uma
\ iag m o. POl'tueral, a tratar de negocio....; de Sllmma imjJor
taneia, r cru J' nelo o. r spectiva licença ao gov madol'
desta [Ipilnnin o general Barreto cl' ]V[ nezes, . te l'hu
cone d u a 4 I lVlaio do m-smo Dnno, (( tendo re-:;. elto Ú
Justiça de. ta CCtlt a, e ao bem que tem servido o c!tto capitão
Era:; ele Ar mjo Pc súa (l S. .lV1agestacle ele muito CUUlO (.t
c ta parte nas guerras deljte E tado elo Bra.. il, e emparfi
culal' nas desta capitania dePernwl1blleo, e /la l'eeupe.Nlç'[io
elelta. »
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Quando 'e proceclC'1l 1:1 reformn g- rol dns tropos qu
haviam ser'vielo nél guerra holJandeza, por li posiçi'i.o ela
real ordem de 11 ele Dez mlJl'o de 1663, Br'üz d Artlujo
Pcssôa solicitou ü sua reforma, o que obtev \ por AlvDI'ú
do conde de übidos, vice-rei do Estado do Bl'azil, cm dota
de 14 de Outubro de 16M.

Dessa data por diclllte, oDeIa mais -l1contramos sobre
a vidado capittioBt'Dz de Araujo Pc sôa; C1' mo que reti
rou-se ó. vida particular e 1'ecolh u-se Ú sua propriedad
elo Parutibe, onde fallcceu nos 24 d Fevereiro d- 16Qc, nu
idade de oitenta al1l1l) , e foi sepu1Lndo na igt'l'jll ]0 con
vonto do S. Francisco la cidadc de Olinda. O ar it50 Bl'élZ
cle Araujo P.c 'ôa) foi cazüdo com D. Cathurina Ttn'at'c da
Cosla,

Caetano Francisco Lumachi de Mello. Nasc u na
fregueziü de S. Frei P dro Gon al\"cs do R 'ife aos 27 de
No\" mbro d ~ 1773, c foram seus pues Giacomo Lumachi,
Capitão de milicias, nutural c1 Liame e sua conso['tu D.
l\ilaria da Conceição de M \110 BDI'I'OSO natural desta pro
vincia, descendente de Antonio Feijó de Mello, illu tre
capitão nas auerras da rc~taura\[jo de Pernambuco do d 
minio hollandez.

Assentando praça ainda bem jovem, no 2.° regimento
da armada real de Lisboa,justificou cadete, mas deixando
depois a carreira militar, obteve por a]vtmi de 31 de Ja
neiro de 1799 a mercê da serventia vítalicia de escrivão da
mesa grande da alfandega desta proYincin, cargo que exer
ceu com intelligencia e probidade por espnço de 2 annos.

Obtendo baixa elo exercito, Lumnchi de Mello elltl'OU
J:o.exercicio do seu novo cargo, e mais tarel lhe foi con
ferIda por putante regia a nomeacno do posto de snrgento
mÓI' da ol'dennnços formadas mi commenda de TJ'()sSOS e
11 SSQS da sagrada religiuo ele MnHo, com Jicen '0 illimi-
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tada pnt'R r idir em P rnambllco, ac::sim como o habito
le anliago da Espa la, m cuja Ol'el m profes ou, e mai
tarele transmuLou- c paro o de Chri to.

O O'ov rnodor Luiz do Rego Barreto, informando em
officio ele 14 de Outubro de 1 1 a sua pretenção relntiya a
passag m que requel'iD, du O1'd m cl Santiago para a de
Chl'isto, escreveu estas pala\Tas: « Caetano FrDn 'isco Lu
machi de Mello 6 um dos empregados da alfandega desta
YiI1D, que tem s mpre gosado de uma reputDçâo llOnrosa;
erve ha muit s anllos com x-Dctidão e a iduielaele, ejú

tcye a honra de servil' a ,1\1. no xtin 'to 2.° r gimento da
ol'lDada real, me con ta que desde este tempo t m tido

mpre uma onducta irr pr hen iv I, pelo que me porece
muito digno da gra.a qll implora.»

l\Iai tard, o me mo O'ov rnador Luiz do ReO'o infor
mando limo ulro ua pretenção, lizia, s rvir ell empre
om muit[l eli lincçuo com muito zelo. Lumochi de Mello

repres nta incont .. tav lmente o typo do fUllccionorio intel
ligellte c homado, foi na phras' lo Comm nd[ldor An
tonio Joaquim do Mello, um cidadão r conhecidamentc
110m m d bem e merec 101' da geral estima e respeito, de
qu inol tel'o \" 1m n te O'oso u.

Lumachi ele Mello não eli tinguiu- e somente como
fnl1ccionario; hom m intelliO' ntc, r cebendo uma educa-
ção cuidDdo a m raela, po uindo um optimo cabedo1
de iIlu tra 50 O u nome fiO'urD na li ta elos e cl'iptore
publico de ta provincia, CJue yem üppen a iÍ obra do Dr.
Franci co OOI'OS Mol'iz - J-Ii~tol'ia Eccle iastica Pel'nam
~flcana,' mas do' eu escI'ipt ,ela suas lucubraçõe
IIttel'1l1 ias, n 111 ao menos noticia podemos obter.

Em 1810 Lumachi d Mello publicou U111 opusculo em
L.on~h'e , relotivo [lO r ndimcnto elo. ülfóncleg[l clesto. pro
v,mela 111 1 O , Dcompnnhado de um mDppo. el mon tra
tlvo la uo. imp0l'taç50 ,e xporto.ção DCto este que o fez
mel' ceI' severa c nsura elo o'oyernaclor Co tono Pinto,pol'
el' inconveniellte elenLOl1 'tJ'w'-se ao e'trCll/[jeiro ,maxime

CI.os,ingle,.,es, o c'taelo elo nos o commercio, eo~ el(lelO esta
tLsücos relativo !

Dirigindo por trez annos [I aelmini ll'açuo ela nossa
ulfanel 0'0, le 1 22 ai 24, LU111achi de Mello publicou por
ess, tempo um outro opusculo ne~ ta provincia, documento
\'~lloso á sua estotisti 'u commerciaI, no qual y m minu-
IOsam nlc lcmostl'aclü a imr ort )ÇÕ r 'luti\"L1 Ú pc-
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riodo o rendimento da alfandeO'a, o numero 11 cmbm'ca
ções ~ntradas e sabidas do porto do Recife, e outros dados
esLatisLicos não menos interes antes.

Ao deixar o cargo de inspectOl' da alCancleO'a, ou juiz
como se chamava então, rogar este que int rinamente
exerceu, Lumachi de Mello mel' ceu os mais justos e me
recidos louvores pelo modo porque ~ e houve no d 8C111
penha dessa missão, e el'entre os officios qu então lhe
forom dirigidos, notom-se os dos consules daGl'ã-Br tanho,
da Suecia e Noruega, dos Estados-Unidos e da ~ rança,
louvores estes que traduzem particularmente o seu mere
cimento, por serem tributados por comp tentes e insu 
peitas autorjdades; e d'entre estas manifestações dirigi
das ao intelligente e honrado flll1ccionario, s ja-nos licito
transcrever o officio que lhe foi enviado por MI'. Augusto
Mabalin, consul ela França, datado de 24 de Novembro
de 1824:

« O v1\ o e sincero sentimento, que tenho da noticia de
V. S. deixar o tão melindroso como importante emprego,
que, no meio de todas as commoções politicas da provin
cia; no meio das mais difficeis circum 'tancia ; no de
curso de trez annos consecutivos, soube com tanta firmoza
e imparcialidade; tanta intee?ridade e acerto desempcnh[lf'j
faz que não possa deixar eLe dar ao menos a V. S. um
testemunho particular, não direi da minha gratidão, sim
de toda a minha nação: não pelos favor s, mas pela jus
tiça com que sempre foi servido tão x~cto, como bene
volo e justo, tratar os meus compatriotas.

« Cessou pelo momento a administração de V. S., mas
fica em nossa lembrança a memoria d'clla; e se o meu
modo ele vêr poelesse se tornar um titulo para V. S" não
hesitaria a 111'0 dar publico, n5.o cessarei de repelir ti todos
a expressão da nossa commllm gratidiío. .

« Passa a gratidão dos serviço , fica pOl' m a lem
bra!1ça do bem que se tem feito. E' as im, que, entre
mu~tas outras cousas, a conta da importação e da xpor
taçao, ou o balan o do commercio nesta provincia que V. S,
t~l\'cz o primeiro n· ste imporio deu ao publico cm mappas
tao uteis como satisfatorios e instructivos, 6 um exemplo
que V. S. deixa áquell s que hão de o seguir na diffi~il

strocla elos suas laboriosas obriO'acões, e lhe merec rao
sempre a gratidão geral do govel'l1o: a quem mostrou os
vcrdaeleir-os recursos da provincia c elo ponto ú que podiDm

Ile eh gar'; cio povo que fez sabcdol' ela ua po i)ío mcl'-
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cantil com as outras nações, e do meio de a melhorar,
dos estrangeiros emfim, a que deve a justa proporção do
seu respectivo commer~io.

« Queira, Illm. Snr., acceitar as homenagens da sin
cera estima e perf ita consideração com que preso me dizer,
de V. S. o attencioso ven 'rador e criado, Augu to Mahelin,
consul de França. »

Este valioso documento, franco e sincero pelas suas
cxpre sões, e firmado por uma autoridade estrangeira deixa
bem traduzir o merito e os serviços daquelle a quem foi
dirigido,

Caetano Francisco Lumachi de Mello falleceu no anno
ele 1 27, contando 54 annos de idade, e a sua morte foi no
ticiada pelos jorna s d sta provincia, com muitas expres
sões de sentimento, e hem merecido elogios ú sua con
ducto publica e vida particular. Militar na sua infancia,
func60nario publico no d correr da sua vida, por espaço
el 2 annos em que OCGUpOU um cargo elevado na admi
nistração da alf~ndega de ta provincia, elevou-se no con
ceito publiCO pela regidez do seu arater, pela sua intelli
gencia e probidad ,por seus en iços e dedica ão. Homem
ele merito, a po i~ão media que occupou na sociedade, hão
permiLLiu-lh· deixar mais olido e elevados documentos
elo seu merecimento, e os s us escriptos, que muito con
correriam para maior gloria e realce do seu nome, estes
mesmos d appar c rDm no pó do tempo.

Fique as im registrado o nome modesto de Caetano
Francisco Lumachi de fIlo, como um homem de I lras,
e como um funccionario publico que fazia da sua profissão
um verdadeiro sacer'docio, e como um cidadão reconhe
cidamente homem de b· m.

Caetano Maria Lopes Gama. (Visconde ele 1\1aran
gU3pu.) Jasceu na cidade do R cife em fi~ do culo
passado; foram seus paes o Dr. João Lopes Cardoso Ma
chado, e D. Anna B marda do Na imento Gama, seus
avos P'lt fnos o apitão-mór José Lopes Cardoso e D.
Agueda Mar'ia de Souza Ma 11ado, ambo porLuguez· s, e
mater'nos, o argento-mór P dro Fernandes Gama e D. Th 
reza Maria d Jesu , naluraes desta pt'ovincia, d s enden
do pelo lado mater'no do fidalgo Ayres da ilva Coutinho,
morgado de Azmara, D. Margarida da Gama, filha de D.
Vasco da G':tma, t l'ceiro marquez d iza.

Caetano l\'Laria Lope Gama ncetou a ua educação
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litteraria no mosteiro de S. Bento le Olinda, on'(1 foi ac1
mittido como noviço, no anno de 1 05) em observanda 110
Aviso Regio de 4: de Março daquelle allno, e, d pois d t ['
estudado alli o curso de humanida.des, deixou os claustros
da ordem, atravessou o Atlantico, matl"iculou-se na. univ 1'

sidade de Coimbra, e em 1819, oltou Ú terra notaI gnlduac10
em direito.

Dedicl1ndo-se a carreil'a da magistratura foi juiz ele
fóra da villa do Penedo, na provincia das AJagôas, por no
meação de 4 ele Abril de 1 21, deixando porem :3te lugHl'
no anno seguinte para tomar conta da ouvidoria da mesmo.
provincia e comarca das Alagàas. Surgiram então . pl'i
meiros movimentos da ind pemlencia do Bl'azil, ahi re
percutindo, o jovem Lopes Gama arrojou-se ú e so. patrio
tica cruzada com tanto fervor e dedicação, tOlnOl1 m toelos
os seus movimentos parte tão activa, e tanto e di tinguiu
entreos qLle mais trabalharam na obro grandiosa da. no a
emancipação politica, que, constituido o gov mo proviso
rio das Alagôas, em 1 22 foi eleito s u pr sid nLe. Con
vocada a assembléa consl.ituínte brazil ira, a pr'ovüria elas
Alagoas galardoou os s rviços do illustre I atriota cl gen
do-o seu representante, em 1823, á aql1 lJa amara, cuja
manifestação, não menos honrosa do b m c nc ito m que
era tido entre os seus concidadãos, foi por elle cOlTespon
dida dignamente.

No dia da cOl'Oaçuo d D. Pedro I, foi ograciüílo com o
habito da imperial aI dem do Cruzeiro. Dissolvida a as
sembléa constitLlinte, Caetano :Mal'ia Lopes Gama r 'c beL\
a honrosa incumbencia da administração da proviu ia tle
Goyaz, por Decreto ele 25 de Novembr'o d 1823, e tomou
posse do governo a 14 ele SetemblO do [1]111 S gl1inte,
dil'igindo-a at6 24 de Outubro de 1827, ql1an lo pnrtiu para
o Rio de Janeiro ú tomar a sento no camam elos deputaelo
como um dos representantes de sua província natal. NIi
administração da provincia de Goynz, Lopes Gama ledi
cou-se ú trabalhos notaveis sobl'e a navegação fluvial, es
pecialmente sobre a do rio Tocantins, D sim como mere
ceram-lhe e peciDI cuidado 1.1 catech se e civili~açiio dos
inclios, 00 me mo tempo que regulava a Dclministrflçuo do
governo 0. fun lavn o hospital de caridnde de S. P 'dl'o de

I antara, 111 cujo salão de honl'a e \"c colloado o seu I'~

trato, alli il1L\1.1glll'ac1o depoi la 1111 mOl·te, como cm ll'l
bLllo da mui juslu e lo li vun.:1 gnllil1i1o.
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Nomen lo des mI arO'aLlor da R laçJo de P rnan-:lbuco,
em 182<, auditor geral eln marinha no mesmo anno, c e'111
1,20 d 'semlJargadoL' dü R loção da Bnll ia, com ex.ercicio na.
Casa da Suppli 'aç10, ~ i nesse mesmo anno nomeado pre
síden t do Hio-Gra nde do Sul, por Decreto de4de Setembro,
e tomando posse da administrêlçilo [l 19 de No"emJ 1'0, dil'i
o'iu-a até 11 de Julll de 1831. Intendente o'eral da policia <1a
Gort om 1 30, COl'l' g dor do crime no seguinte e.iuiz con-
enadoe do inglez 's 1111833, Ca tono rvlaria LOJ?es Gama

foi em fim mini tr apos nLo.elo do Supl'emo Trlbunol cl
.Tusti.a, « haycn lo s mpl' go aelo a mais bem fundada l' 
putnção elo juiz r cio e int 'gl'O. ))

ErD, por m, tilo rec n11 'cidn a uu b na int l1jo'cncia c
o SOLl pr t'Lllldo civismo, lliz um eu bioo'!'apbo, que llcm o
manar hu, n m o povo, podiam deix.ar de flprovuitnr ss'
illll tre vanIa maltas fLlncções poliU a. e ndminisL['utiwl ,
O nome d Lop Gama tOl'JlOLl-Se tão caro ú provincia. ele
Goyaz, lue cm 1 29 e ape ~SOLl ella a leg -1-0 seu elepu
ta]o Ó. A, 8mbl "a Geral, pelo que houv Jle ele el ixar a
província do Rio-Gl'( mie do Sul, du cuja I l'esi lenciu e
i1 'h,1"a ntJo cn Dl'l'egaelo; c trinta e quatro anno muis
tnrc1 ,ao h g,u' alli a tri te nova do passD.l11cnto do illusll'o
hl'<1zilcil'o, foram g l'ü êl dul' o luta nu faltaram
hOllm func\)r"s úqu '11e que a. quu i te lu Lro d ixúru
aqllclln no])r pr o\'incia. m 'Illünto factos hont'11m ao
puvo ele Goyn nuo meno ao habil ac1min istl'ndor, cujo
talento prnd ']1 in ningu m jnmnis [OZ m dll\-ida, e que
nav relaleLiv l'llmulliotempon ce sal'iupul'u edemon 
Ll'ar em pro\'eiLo do pujz,

\la;,'uas P l'nambuGo e G0yaz, tinllEll1l- e disputado a
o'Ioria do remI' '[ r 'S ntadas por Lopes Gama na Camara
do D putados' 'm 1 3. Hi de Jan 'iro ofroI' "11 8m
uma li ta tl'iplic~ pnr'Q ena lar o nome d ' edisLincto Ycll'U ,
qll, olhi 1 por CUl'ta Imperinl el' 10 ele Abril elo me mo
unl10 foi s ntl)['-se ntrc o 'll1ciüos ela patl'iiJ.

Entrando ne '0 m '111 ünllO I ar'u o ll1inist~I'io sendo
cncart'oO'ndo la pil tu do nL'o'ocios estrangei['os, « soub
sustcntar com vin'Q[' so. Jogi '(1 os dir 'itos do BrDzil na
CJl~e~tão do üYIl[ o~,k, ,)) m1,47 foi mini tr-o la justiça, no
mll1l t(',rio el 4 lc lVlnio de 1 57 oe 'UpOl! de novo a pa ta
do. cstlun?eil'O ,mcmol'nl1Ll0 o ~L'lll1omenolil\'eis lratados
en,lu, tcs cel bl'udos 'ortl 8 republica 0I'ÍL'nlé11 elo Ul'lIgLWY
, cum n c nfc 1c1'~IÇilO Al'g -nUnn, , 11 gnbinete elo 30 cl'
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Maio 'de 1862 tomou parte ainda na alta administração do
Estado, sendo-lhe confiada pela segunda vez a pasta da
justiça, em cujo desempenho falleceu.

Nomeado presidente das Alag ôas por Carta Imperial
de 12 de Novembro de 1844, qnando essa provincia atraves
sava a crise da revolur:ão armada dos Lisos e Cabellllclos,
que romperana administração do seu antecessor Bernardo
de Souza Franco, Lopes Gama parte para o seu destino,
toma posse do go, erno a 9 de Dezembro, e entregando-o
em Março do anno seguinte, coube-lhe a gloria de haver
conseguido a sua pacificação, restabelecendo a ordem pu
blica e o imperio da lei; cumprindo notar, que, partindo
para as Alagôas, recebera por ordem do governo a quantia
de 20:0008000, que poderia disp nder muito a seu arbítrio
11a obra da pacificação da provincia, terminando a slla
missão e regressando ao Rio de Janeiro, recolheu aos cofres
publicos a quantia de 19:500$000, dispendendo apena 500$
em uma diligencia importante e indispensaveI. Distin
guido já pelos seus serviços em 1831, recebendo então a
earta de conselho, em 1841 agracia lo com o officialato da
imperial ordem da Rosa, e por Decreto de 5 de Fevereiro do
anno seguinte nomeado Conselheiro de Estado, a honrosa
incumbencia da pacificaçáo das Alagôas, e os serviços que
então prestára conseguindo bom exilo em sua mi são, ti
veram condigna remuneração, e a 23 de Fevereiro de 1845 o
Imperador premiava esse serviço extraordinario, dando a
Lopes Gama a grande dig11itaria da imperial ordem da
Rosa; e mais tarde, por Decreto de 2 de Dezembro de 1854,
conferia-lhe o titulo honorifico de Visconde de Mara11guape,
com as honms de grandeza.

Fazendo parte do mi11isterio de30deMaio de 1862, occu
p~ndo a pa ta da justiça, « o Visconde de Maranguape
pode apenas acudir á voz do Imperador, que o honrava
com a sua confiança; na m sma hora em que o novo mi
nisterio aprese11tava o seu programma acamara tempora
ria, o veterano da indepe11dencia, o velho patriota, o leal,
honesto e infatigavel servidor do estado, cahia em uma das
salas contiguas ao recinto do parlamento atacado de uma
apoplexia, como um guerreiro no campo da batalha. »

Caetano :Maria Lopes Gama, Visconde de Marangu~pe,
s~nador e gr'ande do imperio, conselheiro de estado ordlD?
1'10, fidalgo cavalheiro da casa imperia.l, grande di6nitarIO
da il~perial ordem da Rosa, commenclador ela de Lhrist~,
offieH:1l (la do Cruzeiro, gran-crnz (la ordem d , Jal1uarlO
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de Napoles e imperial ord m turca de lVIedjdié de primeira
elas e, membro honorario da Academia de Archeologia da
Bclgica, do ln tituto histori o e Soci lade Auxiliadôra da
Indu teia Nacional, do Rio de Jan iro, e de outras as ocia
çõ s scip.lltifi·a e litt rarias nacionaes e estrangeiras, fEll
leceu no Rio de Janeiro aos 21 d- Junllo de 1861" e foi s pul
todo no dia seguint no cemitef'io 1 S. João Baptista, om
todas as honras devidas aos altos cargos que occupava e
aos titulos honorificos que possuia.

Depois de ter subido ao mais alto gr(}u da magistratura,
depois de ter sido quatro ,"ezes eleito deputado, quatr'ovezes
chamado ao ministerio, trez vezes ao governo de provin
cias, depois de s r senador do impef'io e conselheiro de es
tado, o Visconde de lVIaranguape, na phrase do Sr. Dr. Joa
quim Manoel de :Macedo, morreu sem deixar um inimigo.
lnt gro, severo no cumprimento dos deveres dos cargos e
empregos que occupou, 1'0. bom, ameno, e cheio de bene
volc~ja cm suas rela ões particulares: nenhum amigo
mais fiel, nenhum coração mais d dicado. E ainda mai :
dcpois de t r fruido todas essas gf'andczas sociaes, depois
de ter subido tanto quanto póde um simples cidadão, o Vis
conde de lVIaranguap moneu pobr. O lençol da pobreza
é Lunamortalha sullim quando obreocadaverdohom m
q1.le foi um dos grandes do imperio. E as im pas ou ú
posteridade o nome re peita\' I . ympathico de C[let[lno
Maria Lopes Gama; era um do ultimas paladinos que no
I'C tavam da glorioso phalul1g da indep Ildencia; o bnque
mOl'taldo adaumde s-snobr sr pr s ntante daepo ha
heroica, 6 sempr I'Cp tido em doloro~o ccho no co['aç<"'io
da patria agrad 'ida,

Carlos rerreira. asceu na s O'unda m -ta le do sc-
culo X, II, c a ntou praça dc olda lo a 19 de Dez mbro
de 1G77. Por oeca ião da gu ,na dos Palmorcs, cm 16 3,
Carlos Fcrreira mnrchou com cabo d lima squadru c1
vanguarda, e foi in umbido de crcar o bater o llcrrro
aquilombados I Ins hostilidad que faziam aos 111Ol'a 1 
l'es ~e Porto Cülvo Alngõns, c nscguin 10 desalojai-o da
po lção fortificüda quc oe upaval11 no oit iro da Bal'rip;n.

,Pre Ln ndo 111 ui va1io os rviço 11' sa cXI cd i(i.o,
a , 1m como no ar l'oiaI que se Ic\'atou no itio d Mondallú,
fOI d pois nomO[1(10 ab d uma força d vinte in 0110
fl.1cn para ütaCcll' e se apossar d um siLio cm qu s negros
Lmham uma ro ri, c, ap SDI' d mul' 'hal' ol" ohi Dpenas



DIC lO;\iAIUO BTOGR.\I'Jll

com inco por tn!' siclo nbnnc1 nado pelo' outros em meio
caminho, sustentou briosam 'nte l1111n lutel r1 si/?llaJ, em
numef'O, com os negl'o que O'llol'ncdmn o dilo slLio, 'ujo
num 1'0 constava d luar 'ntn, on ,O'uinll 'nc 'I-os I clfl
Sllpl'ioridade das uns trmas "nlentin do pouco 01
dados que o acompnnharam.

No Dtoqlle dR scn'a da Barrign, Cm'los Fcrreira foi um
elos primeiros IJssa1tnntes que ons o'uil'am clwam' ao POI'
lJo dn ·tDcadD, SIJ1tal'um d I1tl'O, de aI jm'l1m o, n gf'OS c
lon~oram fogo em sua fOl'tifi 'Ilçi:ío. T l'minoda a ôU 1'1'[1
da r publi a dos Palmares, COI'los F '1'1 il'a. f(,z parte ela
oxpedição incumbida das obl'as de forLific[\~ii.o da Parahyba
l\Icl'im, onde estcY(~ por e paço L1 cin o onno, foi por'
(\i\-ersas "cze incllm! ielo cl c.l cobI'ir o cnmlfo. Dcpoi',
f z porte da xpediçúo lln s rra do Jacar6 no nlt sc'rt50
desta capitIJniIJ, c recaIh nela-se entLío ti R cife, foi incnm
bido ele oLltras eommiss13es, ntf'e ellns p l'igosa e dime 'j
eliligencias, para effectuar a pr-i '10 d criminos s, <fique
satisje~ com clistincfüo e grallde ri'co de vida.

Em 1694 embarcou com o soc ono cl trapos qu o
go"ernaelol' desta capitania lvlnrquez 1 ) Monte B 1I011WI1
dou DO me tre ele campo elo tel'ço elo PnlmlJre, Dominaos
Jorge Veiho, e no scgaint tomou n embal'Cül' cm d mtlnda
de uma bülanelra de piratüs quo infestoYflm fi ostn desta
capitania, seguindo Jogo l1J 1699 para o l"ino d AngolR
oommündando UnHJ I "a ele olc1IJcl s que laqui mDn.:holl
em so 'corro elaquella proça, 'erL'Índo-os a .sua Cl(. ta, e
ha 'elldo-se que!' n~l viagem como em tudo o lIwi. , com ~eLo
() honrado p,.'occcüm.ento,

Por taes serviços, pela ua d di a Jio merecim nto,
Carlos Fcrr ira d' simpl s olc1ado, foi subinelo [Ia p ~to'

de sarg nto, alfer'C~, tenente e flnulmcnte 110 ele cIJpiLJo de
Í11fllntal'ia elo telço ela praça elo HIj ife, por pIJtent I gifl
de 22 de Jan il'o de 1700, Mais Lord, em 1710, quando
romtJeu a guena dos Ma ente, Carlos Ferr ira oecupu\'[l
ninda o mc mo po to de 'Dpit50, L; epYia então no t rço lo
iafantoria de lhlha la idade d Olindo. Vul nl pernéllll
hUL:ono, eliz o Padl' Dias 'Ioftins, le I e d dicucl[lm nle
seguiu a causa da patl'i.:t ela nObl'CZEl na suas Cjuerello.s
ontra os Mascates e o seu protcctOl' o gOY l'nndor S bü 

liiío d' CIJstI'o e Caldo, no 1 vant que fis l'IJm cm 1 ele
Junh (1 1711, foi Jle o causa ele muitos tl'iumpllOs ela
nohr za obl'e os mesmos.
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Ata ndo inopinndamcntC' () presidio 1a Bôn-Vista pelos
"Ma 'cnt s em 27 cl Jllnh , con ' guindo clles faz r alguns
prision ilo , e deI'I'Elll1élncl - cnttio g'r'o.l pavol', fóram
intrel ido. c corajo amente battdo' por Carlos Ferreira,
Seguia ell do seu arraial para a cidade ele Olinda, quando
em meio c.aminho OL1\' as descDl'gas do combate, e imme
c1iutom nte '\ oIto. m soccorro dos seus companheiros; e
quando elIes por um lado oppunham seria e heroica resis
lcncia aos ma co tes, Carlos Ferreira por outro ataca-os
com tanta intl'epicle.; e bL~ClI'rict, que o inimigo collocado
entre dous f6gos, reLiroLl- e em yergon hN*1 debandada,
pcr'd ndo na acção sess nto. 11omen', Cm'los F rreira, ü
cru m coub o' lomos do. victoria, recebeu então o. nomeü
r:'iío d 'úmmandant do üt'['[Iial <la Bôo.-'lista, assim corno
dlls c Lllncias onn xas cl 'Olal'ios, acco e Conc içfio, Um
outro feito lLl immor'tolisou o nome ele Carlos Ferreira,
teye 10gBr a 0 le Ao'o Lo d 1711, Atacado o DIT[lial de

unto Amo.rinh n s e dia por umn força de quatrocentos
bom n , e quando no fcr'vo[' da p lcja o. victol'ia apresen
tavo. um aspe Lro du"i 10 o (lS UI'mus p rnomb1..1canas,
n[ poreeeu o in l'epido C']l'1o~ FClT ir'fl ú fl'ente de suas
tl'opos, aee mmcLtc o inimi 'o o obriga o. deix.ar o compo
obl'igonclo-se im diatamctJLc J 'I bat l'ios elo. f l'talezo.
<.lo Bl'um, om pereb de Y,-H'ios mOl'Lo e ferid6s,

Por 1as' outt'os pro ~'DS, diz o autor elos J1tla/'tYl'es
Per/wmbllcanos, b m m r 'in Cnr'lo' l'crreirü, olcnr da
r Lim') g ral do nobl' .zü, o [11110!' ,a üllll1il'u.õo do seus
llotl'i 'io ',m Ihor pl' mio da fortuna; toda do, por occosião
ela im'osõo elos t, rnnnos, foi dos primeiro puni lo c
pLl,niclo llua y z s. A prim ira, mois doloro a par'a o
Jmo pernombuean f i y ['-se obl'io'udo íl de molir com oe;
eu b1'O"0 ~oldn los as trincheiras ela Bun- Visto, monu

mel to da SLlo. gl ]'io; n segundo, er pronunciado nn
tlcYns a do yndi ont Cotin, pr so e lnn,aelo nos are ecs
elos Cinco Ponta , ,

A hmnilhoçü imposto. o Carlos FerI'ira ~ [lI n com os
S llS soldados desman 'har o. tf'in 'h il'a elE.! Bon-\ isto, foi
um los ll'im iro' acLos do pnr' iol governado!' Fclix. Jo e
"Ma~ho 10,10 0 '0 que a umiu as l'edeas da a lmini troçiio da
CDplLonio, lnnçundo mão ele um ui -iye, JUiJl1do õ tinha por'
fim sei' agrada" 1 aos Mo. ates c ubntcl' os lJI'ios dos
s01clnclos I ernambu anos,

A 14 de JOlloiL'O el ' 1714." qunnclo as pt'isõc per cgui-
çG s 'sLovum no S-'U DLl6e, Cado FOtTeil"J co.hiullu muos
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dos seus crueis inimigos, e o remetteram para a fortaleza
das Cinco Pontas, onde iam parar todos os presos, por seI'
esta pri ão a mais rio'orosa, - tI' ita e abafada, sendo o
numero dos presos muito sUl erior ás suns proporções,
mais ahi recolhidos afim ele que as im, uns aos outros el'
vissem ele aperto e ele tormento.

Notificado para embarcar, em um dos navios da frota
que estava ú partir em viagem para Portugal, Carlos
Ferreira seguiu para bordo acompanhado de muitos out\'os
companheiros de martyrio e infortunio, todos em grilhões
feitos á molde. de tormento, porque ;~ão tinham mais ele
(J,ln palmo para impeelir o anelar, sendo o ferro quadrado
e farpado para ferir, e os élos tão justos que fasiam
inchar as pernas. Chegando porem ante de partir a frota
um navio de Portugal trazendo o decreto de perdão aos
compromettidos na revolta, Carlos Ferreira obteve a ua
lIberdade, e entrou na posse do s llS bens, fóros e regalias .

.Sem mais outros dados obre a vida e feitos de tão
illustre e benemerito patriota, o que deixamos consio'naclo
constitue sem duvida titulos de illllstração e b nemerencia,
e um nome honroso úquellc qu tão br-iosa e heroicamente
os praticou.

D. Frei Carlos de S. José e Souza. 11 ceu na cielad
do Recife, aos 4 de Novembro d 1777, foram s us proO'e
nitores Carlos José de Souza e D. Maria Machado Freire.

Frei Carlos fôra destinado por seus pais á calTeira elas
armas; e quando élpEmas tinha concluido o seu cm o de
rhetorica e latim, elles o coagiram a assentar pra a no
exercito. Mos a sua nenhuma vocação para essa carreira,
o seu ardente desejo de pertencer a uma outra milicin, a
milícia de Deus, triumpharam por fim, e seus pais acce
deram em dar o seu consentimento a que lle abraçasse
a vida sacerdotal.

Aos 4 de Dezembro de 1797, entroLl ojO\ em Carlos nos
claustros da Ordem CarmeliLann, no convento do Recife, e
vestia o habiLo do seu instituto; e depois de ha Cl' t rmi
nado o seu curso, feito não ó neste convento, como 110
Seminado Episcopal de Olinda, recebeu ordens sacras e
cantou a sua primeira missa na igreja do mesmo con
vento. Entre as sciencias 11 que mais se de licou Frei Carlos,
notava-se a geometda, a philosophia e a historia natural;
e nesLa tanto se aperfeiçoou li'ío in -'ign s tornou, que
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não duvidou r sponder ·conclusões publicas na igreja da
Congrega ão da Madre de Deus, merecendo grandes ap
plausos, justos e merecidos louvores.

Dotado de vigoroso talento e de illustração não vulgar,
foi-lhe incumbida em seu convento a regencia da cadeira
dephilosophia e depois a de theologia moral. Que profundos
conhecimentos não mostrou o padre Frei Carlos, diz um
seu contempornneo, que erudição não apresentou aos seus
discipulos, não só religiosos, como seculares! Que immen
sidacle de pessoas n5.o beberam delle as maximas philoso
phicas e geometricas !

Na sua ordem, occupou Frei Carlos os cargos de mais
confiança e importancia, justa, merecida e honrosa dis
tincção conf rida por s us irmãos, como homenagem ós
suas virtudes e sabedoria. Frei Carlos conquistara taes
triumphos, .adquirira tanta fama pelos seus meritos scien
tificos, que tornara-se grande de mais para o pequeno e
limitado e paço dos claustros. Bem como o perfume das
tIores denunciam da sua existencia, ainda que occultas,
assim r splandeciam os meritos e as virtudes de Frei Car
los, por obre a sua excessiva modestia e retruhimento.

Quando o uncio Apostolico Arcebispo deNissibi te,e
de 110m ar um visitador da Ordem do Carmo, em Pernam
buco, Frei Carlos foi um dos religiosos indicados como na
nllura de bem desempenhar tão importa·nte cargo e me
rec u a honra ela nomeação por Breyc de 6 de Novemhro
de 1 09. Asua intellig neia inteireza no desempenho deste
arduo empr go ainda mais aliente tornaram o quilate do
seu merecim nto, e tanto qu I or diversas vezes mereceu
elogios daquelle arcebi po, que não era prodigo em te
cei-o .

Frei Carlos foi tambem um orador distineto, e por mui
tas vezes oceupou a tt'ibuna sagrada, e em qu se distin
guiu como um los prineipaes oradore do seu tempo, 10
quente e arr batador, por sua expressão suave e fluida,
fervida e bl'ilhante ao 111 smo tempo, que a si mesmo infla
mava, e ao auditorio, qLlB admirado o ouvia. Ainda se lem
bram os seus contemporaneos, diz um seu hiographo, da
mystici lade e unc 5.0 d seus sermões quaresmaes, em que
sabia tão bem casar a colera de um Deus ju ticeiro com
a bondade de um pai misericordioso; e ainda se não es
quec 'ram de s u [\froubos, quando tecia o panegyrico de
~~a exeelsa pcldroeira n Viro'em do CarOl lo, em cuJa oe a

~It1Q, no 1anelo-Ihe os olho~ e111 la oTi111u8, COm a voz tr -
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mula e o corpo ogitnclo pelo cnihLl~ia mo, nchia de fil'ln'
crença ao S LI üuditorio que cxta ia va com ( naI'l'üç'üo
das sublimes qualidade da l\1ãi de D us c dos homcn ,
Entãoera a SLJa lingllügem, de ordinario, pausada e macia,
fluido, fervida e brilhante, o seu accento imponente, o seu
todo insin uan te.

Quando em pL'incipios de 1 32, D. João da Purificação
MaL'ques Perdigão, bispo eleito de ta elioc s ,s o'uio para
o Rio ele Janeiro afim de receber a sua sagl'açào episcoIO],
Frei Carlos foi um do trez sacerdote colhidos por c se
pIela lo, para em SLla aus ncia reo'er a. dio ese el Olinda,
em cujo governo com os S us dous coll o'as os pi..ldr 's Do
mingos Affonso Germano Regueira e Fran i co J sé Ta
varcs da Gamü, se con ervou até o üllno scgllinte, qLlando
voltou o bispo D. João,

Frei Cm'los não só gozou ele consi lel'ação c honrosas
listin ões por parte do eus I r helos, 'omo tambem elo
governo. Elle OCCUPOLL 'om lisyelo nlJ' 101'h o cargo de
directer do Coll gio dos Orphuos de Olin lo, 1 ara o qual
foi llomeado a 2 ele Abril el 1 35 na reforma 411Ü f'z o go
vcrno llO plano do e tatutos do Lyc u do Recife /10 anno
de 1841, foi incumbido da rcgencia da cadeira de I hilo 0
phia, e elepoi , m 1843, pa sou a a sumir n diL' c<:iio de c
mesmo estabelecimento, Frei Cado tumb 111 x L'CCU o
cargo de cxaminador sJ"n dai do lJi l1ael , cargo d o'('ami'
importancia pios 'onl1ecimenlos e iJlu tra(io qu' I'equcl'
da pessôu quc o eles mp nlta, oJ l'etudo cm til ologitl,
sciencia em que clle ru \'CI' Dlli imo.

Eis, pois, o acerelole Yil'luoso c:\.cmplal', o ubio prc
é ptOl' da mocidade, o orador' cheio de eloqLl 'n 'itl e in pi
]'nção, o thcologo c philo' pho profundo, qll , yog']nclo a
dioccse ]0 lV1aranl1iio p 'Ia mOl't elo s LI pl'elad D, 1\I'1m' 'os
Anlonio de S0L1Z0, mereceu do gOVCr'11 imp riul a honrosa
(li lincçiio lc SCl' nprcselltaclo no Llml110 Pontific para
j)i po clnqLI 'llü eliocese. O Dirfl'w ele Pel'nambuco lünc10
noticia ela apres nlac:-iio ele FL' i Cado pum bi po do 1\'1<1ro
nbilo, eliss o scgLlinle r,m ürLigo ec1idorinl:

« ORHl. lll', Frei m'los leSo JOSl', eligno irrl1ÜO elo
Exm. e H.Ym. Bi po cIe Chry opoli , ó um do ornamento
da OI'c1c'ni dos Cnrmelistas do Brazil c occllpa um lugnr
mui disLinc:to t'llli'~ os e 1(' iflstico' I loelo o impr!'Ío:
dIP llOlll'[l ("ta dit o pI' vin ia Cjue o \'i nns' 'L' C Icm
li':l\'l1llllllwdo (l 1)l'[\llLlul"\ ele CUI'il(:iio c n prlltl 'IH.:ia ('0111
LlUl' ('~ll' illtLtl'f1([o milli~lL'O dil ]'/'ligiilo s/' !l()U\'(' (i1llln 110
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gOVe'l'IlO int I ino ]0] i 'podo, como na dir cção do Collcgio
dos Orphão , 011 le plantou a economia a instruc<:ão, a
ordem e a ob diencia, . m faltar nos infclize cduc'mdo
com os de~vello de um cllr'inhoso pDi. Por consultar no
bem de sua saúd- viu-sc ubrigado n. deixar uquelle esta
belecimento, uc 'citando a cael ira c1 100'ica do Lycell de ta
cidade: s us talentos e 'í ir-tudes o lwmm'Dm ao lugnr de
director lo m mo Lyc-u, qu l ve 1 s ntir tào cl pres a
t1 sua falta. O governo de S. 1\11. o Impel'ador nüo podia dar
ú igreja maranh nse um prelado mais digno. O bem de
qnc e1la vai gozar, ind mni arú a provincia de Pernambuco
da au cncia deste anciüo venerando, que tUo bon serviço
Ihe'pre tava. »

A leir.ão cl Frei Carlo para bi po da dioce de S.
Luiz do MUI'anhã , foi llnnnim m "nte san lada npplnu-
l1idu poetodos que o conl1C'cinm e (IllO abiam apl'e iuros
sen m rito, o s u tal nL 'ilfu tra '50, e a Sl.WS emi
ncnte virLude e qualiual' ,Eleito pur Dccrct Impcrinl
de 13 lc laio de 1843, apres ntado por Carta cl' 3 d Ou
Lu! 1'0 elo me mo anno PI'oclDmado em Con i torio d 22
cl Jal1 iro d 1 44, foi dou dias d 'pois confirmado púr
Dulla elo ulTImo PonLifi 'Gr O'orio XYJ.

PIa itDda fi Bulia clC' ua confirmaçüo por H to do
gov rno Imperial d 16 de l\fut'ço d' VH, recebeu D. FI' i
Carla o 01 'o anta da ua agrn ii pi copal, mini trado
pelo bi po d la dioc (; D. João c1n Purifieaçüo I\Iarques
I crdio'tiu c a j tic10 P lo J i Ia r"io'nDt,nrio D. Thomnz el

aranha. (' pOI' FrC'j JOilo d nnta I aI> 'I Pavfio [lI' Yill ial
dn na orelem DOS 2 d' Jllnho dC' 1 44" na igr .ia do on
vento de o s,a cnhora]o CDrmo do R ·ife. Foi se a to
s 1 mnis imo não só p ~In Iompa do en ceI' m niaI c
pela o'ala~ qu ,o t 'ntn\ n o templo, como tflmb m por s l'
o.primeiro 8 uni 'o nt" esla duLa, que I t 'mull/1011 o h~
bltanto ] ln capitnl.

Pnrlindo cl P 'l'lHl1nbu () com I tino a sua elioc
no~ 19 de Junh ~ 1,44 npol'Lou iÍ pInga mal'anh n
II dia 25 do ln 'mo, c II' z dias cl 11 is f Z [I sua nll'üda
sol('l11n nn i lad ('pise pnl ele . Luiz tomoll posse cl
gOVCl'l10 c1. un dioGC c C, no fim d ste acto conc d LI 40
dia d incllllg ,11 ia. Bl.m 'urL porém foi o goycrno 1
D.I; l'ei Carlo. 11ft igl' .ia do l\faJ'anhJo. Ap ,118S pOI':3 anno.'
I'Cl;U\)CLl o cu I' \)illlho ti c1il'ec r:ilo espil'ltual elo l<lo caf'i
nhoso c sabio pastor'. cc :\Iüs, se cur'la f i a sua c 'taela n

33
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meio do rebanho, diz o padre Peixoto de Alencar, grandes
foram os bens espirituaes qu lhes deixou pelo exemplo
edificante de suas virtud s e de suas lettra .»)

Conta-se, não sei com que fundamento) diz o m smo
padre, um facto ácerca deste prelado, que, a r exacto,
mostra bem a delicadeza de sua consciencia. Correu, que
elle, não sei porque equivoco, ordenara a um religioso de
Pernambuco, talvez do seu mesmo convento, faltando al
gLlma das formalidades exigidas pelos canones, o que
reconhecendo elle depois do acto da ordenação, deu-se
immediatamente por suspenso, e assim permaneceu por
tempo de 1 anno. Seja ou não verdadeiro o facto, a ver
dade é, que elle por algum tempo não se quiz prestar a
ordenar os diocesanos de outros bispados, que iam com
demissorias parD elle, e que eram então ordenado pelo
bispo resignatal'io, D. Fr i Joaquim, Conde de Arganil, que
alIi já se achava desde o tempo de D. Marcos.

Velho e alquebrado, curvado ao peso de gravissima
molestia, o illustre e venerando septuagenario volta áos
patrios lares, a recobrar as perdidas fôrças em clima mais
accommodado aos seus males, e deixa par a sempre a sua
diocese, o seu querido rebanho. Obtendo a necessaria li
cença do governo, por 6 mezes) pade D. Frei Carlos do
Maranhão, e aos 23 de Julho de 1847 aporta á cidade do Re
cife e recolhe-se ao seu con vento. E os seus mal s cada vez
mais se agravando, a morte o sorprehende, e elle exhala
o derradeiro suspiro aos 3 de Abril de 1850. Os seus irmãos
religiosos fizeram-lhe as suas solemnidades funebres, e
no dia seguinte inhumaram os sells restos mOl''taes em
uma sepultura na parede da capella-mór da igreja do con
vento do Carmo do Recife, no lado elo Evangelho, sobre a
qual colloeou (\m 1864 o Rvm. Provincial D. Frei Jorge de
Sant'Anna Loeio, uma pedra de fino marmore, corôada por
uma mitra, onde tambem se ostenta o baculo e a cruz I as
toraI, na qual se gravou ta inscripção :

Aqui jaz
D. Frei Carlos de S. José e Sou-a

Religio.·o Carmelita deste convento
E depoi:s bi'po ela diocese elo lVIaranhão

Nasceu a 4 elR Novclnbro ele 1777
Fedteccrl a 3 ele Abnl ele 1850.

)lIIanclaclo (lrr'.r;ir pOI' lieus irmêío retiglo os.
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D. Frei Carlos ele S. José c Souza, morreu aos 73 annos
de idael , elos qua s 47 se passaram em viela religiosa e 6
no ep1scopado. A sua lh raria, 4:0008000 de rs., e mais
objectos, legou ao minàrio Epis opol ele S. Luiz; 3008000
r ., e o pro lucto dos mo\' is e roupa ]0 eu u o, I ora os
pol r elo LHlCliocese; ao convento elo Carmo do Hecifc,
além ela quantia de 1:000$000 d rs., I O'ou a sua cruz pa 
loral, para rue nos dias drt fcstiYi lad le S. Elia lhe 1'

visse ele ornato. 1 o vi ]0. d e illu tI' e Yirtuo o prelado,
deram- coinciel n ias bem singulal' s r lativas no seu
conv nto do Re jf . Na cOI e11a-m6r elu sua igrejn, tomou
o habito de r ligioso; nella profess u; nella cant u a sua
prirneiramissa;nclla 'sogl'oubispo;nella 'onC'rioorel ns
de Pre bytero ; n lia finalmente furam pultal s os
sell~ restos morta s!

D. Diogo Pinheiro Camarão. Nn c II no primeiro
C111artel el seculo \ II. Era filho ele Francisc. Pinh iro
éamnr10 J rinllO elo m[1O'nonimo llet'(\C D. Antonio F 
Jippe CamarQo W celebl c no annaes ela gu l'ra ho11on
dczo.

D. Diogo Pinh iro Camar50 p l't ncÍ'l a ra '0. indIana
seguiu o cal ['eil'o milHol', com s u ti ,foi um cabo ele

g~anele m r cim nto di tine,50. A guorra elo restnurn
çao desta provincio elo dominio ) alavo foi o th nLro elo'S L1
heroismo e d[ls Sllns fnçanhas, p las (JLW s gala'ou todo
os postos até o de opit50-mór govol'l1udor elos indio .

Os servi os pr staelos por D. Dioo'o Pinhoit'o Com::lI tio
n~ham- e on ignodos na Corto R 'gin. do 22 ele Junho de
1672, cm nttcn '50 aos qune nfirmou EI-Roi [l paLente d
eu filho D. Sebasti50 I inl1oil'o Camtlr50, pela qual Yê- e,

que, tomara Ue ptlrte no guerra hol1amlezu « eparti ul((l'
mente l~a.br.tOa do 7?,io S. Francisco, e tomada da/orça em
~llC o uunugo estava retendo, ofl;ra outras CJ..flC Cljudou a
lendor; nas entrada.'; que seji-crwJlpclo crülO) c a alto
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elo eli'tricto da Parahyba; e nas dua. batalha.., elo Guara
l'apes se a .~ ignalou de lJ2mWlI'n a ser dos que primeiro in
vesttram, queJoi accrescentaelo ((O fJo. to ele capit[io-mór elo
terço,. e se acholt outro sim na recuperação das Fo1'tate-a .
do Reclfe,/a-enelojuntamente nutitas entradas na campan
/w do Rio- Grande, em que teve varIO recontros com o ini
migo,procedenclo com tanto valor, que na occaslào em que
.'erecuperouPerna7llbuco 'e lheJe-merce de uma C01lt7l1 en ela
ele lote de 60S. »)

E aquelle que tantos cniços pr stól'a, como reconhc
cin o prop1'io monnn;ba, e que conqui Lúra olorioso nome
de he1'6e nos campos da batalha, i'ia-se pouco Lempo d [ois
do acabam nto do gne1'l'a s m meios d . sllb i t ncia!

Em 1661, r querell D. Diogo e o 'U ten ntr) AnLonio
Pessôn ao govel'lJador c capitão-g n .1'01 d sLa cnpitanin,
Francisco de Brito FI' 'ir, qu , como pai e supremo senhor
o..'Javorecesse,ponelo os olho n08 erVlço que eUe.' tmham
Jeito a S.lVlagesf((de, visto e 'tarem pa ':'ando alqwnas mi-
serias, á Jalta ele cabedal, e para I'emediarem c~e vestir ({.
. aa. mulheres e (ilho', lhespedia 7Ilwulal'-lhe.' livl'ar o que
Jo. se seroielo para os remcdtarem. Ei como se r m unc
rava os herôes da guerra I ollancleza, que acaba vam de doar'
a Portugal a mais rica e importanLejoia que fulgurou em
sua corôa !

Henrique Dias morr'eu na mi ria e o seu nLerro fói
feito por esmolll. á 'usla da fazenda real! Aos officia s c
soldados não pagnvam os seu soldos, e a algun lU im
I el'tinentemenLe requeri~m os s~us pagamentos, recebiam
não em dinheiro, mas em fnzenclas, e i to mesmo não cOt'
respondin ao que e Ibes 1 vh! V'jamo, porem, o des
pacho que á p .Lição de D. Diogo duo gov findar Bt'ito
Freire em elota de 23 cl' Maio de 16M: « Convindo no ser
viço d S. Mag stade con rvar os indios que L m o capi
tão-màr D. Diogo, para cujo ffl iLo é llecessnrio fazer-lhe
os fa\'or . po iveis, como tamb m pora que dê o ind.io
que bastarem parn formar uma aldeia no disLricto da vJlla
de Sel'inhaem, pora opposição elos negros levantados, que
conLinuamente salteiam aque)]es moradores, foi ordenado
que se dê ao dito capitão-mór 100 cruzados em fazendas,
DO seu tenente 60 cruzados e ao Fljudante elo tenente 25 CI'U
zf\dos, por conta de sellS soldo . »

Em 164 , por morte ele seu tio D. Antonio FeJippe Ca
marão, foi D. Diogo promovid do posto de sargento-mór
ao <J.' car iLuo-mór commnndnnLe do terço dos indio. O
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capitão-mór D. Diogo Pinh iro CElmarão, gozava pelos seus
m I'ecimentos, d grand nomeada confiança do monar-·
chn; e f i [I sim qne ('lIc m carta de 21 de Julh de 1672
ree0111m 'IH]OU [10 governador g ral do Brazil qu orde
nDS e ao gov rnador d Pernambuco que não propoze se
para os aldeias offieial algum, sem que precedesse primeiro
informação ele D. Diogo. Tal foi em largos traços a viela
desse heróe que tanto ilIu trou com o seu valor e patrio
tismo o nom de sa prO\'incia que lhe dera o berço. A his
toria celebra os eus fei tos guerreiros e Lece a corôa elas

LIas glof'iDs, c perpetúa a memoria do seu nome em seus
annDes. D. Antonio F lippe Camarüo teve em seusobrinho
o capitão-mór D. Diogo Pinh iro Camarão, um digno suc
c S 01' tüo illustre qnallto 11. D. Diogo Pinheiro Cama
rão falle eu no [lllnO de 1677.

Domingos Malaquias de Aguiar rires rerreira,
Barão lc Cimbr. [lsceu na "illa hoje cidade do R i-
fe nos 3 le I ovembro de 17 , endo s us prog nitol'
Jo ; Estevão de Aguiar, natural de Lisb' a, e D. faria 10

UCl'am nto Pires Ferrcil'él, natural lesta provin ia.
Tendo por pdm ir prec ptOI' eu proprio pae, que

exel'cia. a profi ão cl 11 gociante na prnça do R cife, Do
l11inoo Malaquias apr nc1 U com 11 \ o p rtuguez, e já aos
10 annos d idad sa}Jia I l', e r v r contar corrente
mente, de tal sorte qu entiío o ujudava scr vendo nos li
vro ele sua ca a 'omm r' iAl. Attingindo, porém, a i laele
de principiar s u ~ tudo ccunc1al'Ío, ntrou no Se
minario Epi copal le Olin la o. 4 de Fuverei!'o de 1 04, e no
d urso de tI' z tllmo m CJLle frequ ntou esse tabcleci
m nto litt 1'0 rio, obtev in trucção solida e \'ariada, estu
dando o francez, 0'1' 0'0 e ]otim, 1'11 tOriCD) pl1ilo opl1ia e
g ometf'in, c1 Z llho e rou ic.a.

Termiúnndo m 1 07 o tiro .ínio de na carreira JHte
roda, Domingo lVhla luia s guiu para PortuO'al, mo.tri
culou-s na f[l uldnd ele mathematicas h universitlade d
CoimbI'D. Coínci lindo I or6m, a epocha llo seu studos
ocadcroicos c m a invasão frall eZD m Portugnl, f'c!lnll
c1o~sc por esse motivo a univ r idade, Domingos JVlnla
~Iulas que então cursava o segundo anllO vc-se forçado a
II1~Crroll1per os us esludos e a yoltar para Pernambuco.
Nao o} stant e ta difficuldac1e eH nõo lcsanimou, cm
1811 tomava de n vo o I'umo da Eu!' pa '1 continuar o s L.
CUl'SO math matic l1D Ino'latel'l'D j por"l11 alli enconlrou
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um obice ainda mais insupportavel--differença de religião.
E assim, não podendo matricular-se em nenhumn das uni
versidades da Inglaterra, regressa á esta provincia, e pou
co tempo c1 pai da sua chEgadtJ é incumbi 10 pelo gover
nauor Caetano Pinto d:> 1iranda Mont I egr cl impor
tante trabalho, em cuja commissão e o cupou por alO'uns
m zes na secretaria do gov rno, neganc1o- e a r cebrr D. I' ,_

muneração que lhe fôra orrerecido..
Descontente pelas insllp raveis difficuldo.c1es que en

controu no co.minho de sua vida acac1emica, Domingo 1a
Jaquias dedicou-se a vida agricolo., e foi trabalhar' de lavra
dor nas terras do engenho Macahú, porém recel endo em
1816 a nomeação de adjunto do administrador da esth a da
alfandega desta provincia, cargo este que exercia seu tio
materno o Dr. João de Deus Pires F<:'rreira, deL'oll a char
rua de lavrador, e veio tomar conta do cargo que lhe fàm
confiado. Rebentando no anno seguinte a revolução de 6
de :Março, Domingos Malaquio.s adheriu a sua causa, e no
meado secretario e int I'prete da legação ou mbaixada
mandada aos EsLados-Unidos ú entabolar negociações
comprar armamentos, elle abandonou o seu Ioga r, e reti
rou-se para America. Ahi demoran lo-se um anno, via
jando e instruindo-se, e não podendo voltar á Pel'l1ambl.lco
em virtude da perseguição votada aos patriotas compro
mettidos na revolução, partiu para a Inglaterra, depois
seguiu para a França, onde fez o curso de sciencias natu
raes no Collegio de França e no Jardim da Plantas.

Em 1820 já Dominaos Malaquias estuya 1 "oILa cm
Pernambuco, e recel eu então pOl' consorte a sua prima D.
Joaquina Anaelina Pires Ferreira, filha de seu tio o Dr. JoJo
de Deus Pires Ferreira. Decretaela as càrtes constituin
tes de Portugal, e procedendo-se a eleição dos deputado
por esta provincia no dia 7 de Maio de 1 21, Domingo'
Malaquias foi um elos que recebeu a significativo. honro. ele
tão alta missão, tendo jü recebido outra não menos impor
tante, qual a de eleitor pelo circulo elo Recife, na respecti
va eleição celebrada em 31 de Abril do mesmo almo. Se
guindo pura Portugal com os seus companheiros de d pu
tação, Domingos Malaquias tomou assento no congl' s:o
le Lisboa, (Ponde voltou em 1823 com a consciencia de não
ter poupado sforços pnra bem de empenhar o honroso
man.dato que I~c fOtõ l1 conferido, encontrando então o. suo
pntrtO onstitutda em nacuo independente e livre da tuL "In
do POf'tLIgnl. ' ,
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Dando-se uma no\ aorganisação administraLiva ás pro
vincias do constituido imperio, Domingos Malaquias foi
incumbido da pre idencia das AlaO'ôa por Decreto de 25
de Novembro d 1 23, carO'o qu nã acceitou, e nomeado
no anno seguinte in pector da Alfandega desta p!'ovincia,
cujo cargo passou a xercer, 1 ixando-o pouco depois,
e seO'uiu para o Rio de Janeiro na qualidade de deputado a
ass mbléa geral legislativa, em cuja camara, a integridade
ele caracter, prudenciu e tino politico predominaram no
distincto parlamentar. Nomeado por por taria de 11 de Abril
de 1 37 director do troco lo papel moeda pelas notas do
1l0SSO padrão, empl ego este, que requeria illibada cons
ciencia, fi lelidade prudencia na pessoa que o exercesse,
Domingos Malaquiu , possuindo todos estes requisitos e o
ex.ercendo sem remuneração alguma, « porLou- e de um
modo condigno com o alto apl'eç que delie se fazia, sahin
do airoso e limpo de um tão e pinhoso emprego, cujas
Iuncções foram prognosticadas como causa de muitos tro
peços e deslustre. »

Nomeado por duas vezes vice-presidente desta pro
\ineia, a primeira em 7 de Jan iro de 1 42, em quarto 10
gar, a segunda por Carta Imperial de 2 de Junho de 1 48,
em primeiro, por duas vezes tambem exonerou-se desse
cargo; em 2 de Junho de 1847 em 1855; e durante esse
período, teve occasião d di! igir a administração da pro
vineia por uma vez, s rvindo de 17 de Junho a 15 de Julho
de 1 4 , « e nesta occasião mpenhou-se para não decahir
üo alto ped stal a que o tinham elevado sua illibada conduc
tae l'econhecido m rito. Se tropeçou, foi involuntariamen
tc e arrastado por circumstancias imp riosas, que não es
tavam em s u pod r a lívinhal-as.» Foi na sua curta ad
ministra.5.0 que leu o lamentavel acontecimento da rua
ela Praia, hoje Pedro Affon o, nos dias 26 e 27 de Junho de
1848, motivado p lo ferimento ele um estudante do Lyc o
Pernambucano, feito por um portuguez morador naquella
mcsma rua, cujo facto d ulogur aos conflictos e desord ns
desses dias, em cuja sítua<;ào, a attitude e prudencia de
Domingos IVlalaql1ias, as suas ordens e providencias, con
ScO'uiram o 1'e tabelecimento da 01' lem c tranquillidacle
publica ; e ao deixar apre idencia, a A ociação C m
m~rcial dirigiu-Ih \ um honroso offi ia de agraCl cimento e
fel I itação, p la salJia e prLlLlent man ira com que "par
lou em tal SitLlU fio.

Domingos IÍalaLluins LI Aguiar Pire F rreir'· mere-
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ceu pelos seus serviços e elevado m recimento, inequivo
cas e honrosas manifestações de distincção e apre o, quer
do governo imperial, como dos seus conLerraneos. Conde
corado com a commenda da ordem de ChrisLo em 20 de
Outubro de 1829 e com o officialato da Rosa em 20 de Abril
de 1849, foi galardoado com o titulo de Barão de Ciml )'es
por Decreto ele 2 de Outubro de 1855, endo-lhe con 'edida
as honras de grandeza por Decreto le 2 de Dezembro do
anno seguinte, possuindo enLre outros ULulos o ele sacio
11onorario da Associação Commercial desta provincia e os
de effectivo da Sociedade Auxiliadora ela Industria Nacio
nal, e ela Instrucção primarül, umbas do Rio de Janeiro.

O Barão de CimbI es falleceu aos 10 de Dez mbro de
1859, na idade de 71 annos, honrado e respeitado pelos s 'us
serviços, e coberto das honras e gr'Undezas que inspiram
os grandes feitos de putriotismo, distincção e civismo. O
que foi o Barão de Cimbrcs, os titulas de nobresa magna
nimidade,que engrandeciam e exaltavam o seu vulto, o seu
merecimento e as suas qualidades, os seLlS eminentes seI'
viços e dedicação Ú causa da patria, r sumem e ex:nHam
este beno soneto que lhe foi otferecido o.indn 111 SUll viela,
c I ublicauo no Diario de Pernambuco de 6 de OuLubro
de 1849:

Prmlencia, recLidüo, aber, canduI'a,
Valor, r lia'ião, patI'iotismo,
Altas vil'tudcs pI'oprias do heroismo,
Ex,hornam com I rimaI' tu'alma puro.

Teu coração heroico só e inspira
Em a patrin snlvor do n 'gl' abysmo,
Dar-lhe mais plendor, mais brilhantismo,
E seu nome elevar á immensa alLura.

Mulaquios pr claro, ufano XUJtd!
De tão nobres acções ingenLe o'lol'ia
Do. fama no anna s brilhant avulta!

Teu nome Q lornd lo Brazil a hist l'Ía;
E o tempo que voraz ° J ronze insulta,

ubmis o acutará LLlO memoria!

Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto, Enr50 de
IguUt'as, ú. Nas eu ao 14 de Agosto de 1790. Llliz Ri! eiro
do' GUiIl[ll'il's P ixoLo Sll':1. con rtc' D, Jo pila l\fuda
ela Conceição P ixoto, for'am scu~ pa ~,
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Em Pernambuco fez Luiz Ribeiro dos Guimaru s Pei
xoto o curso de humanidade , e tendo de seguir o sacerdo
cio da m lieina, carreira de SUélS a pirações e vocação,
come ou a pL'aticar nos cursos ele cir'urgia elos bospilaes
de ta capital, até que em 1810 pal-tiu para o Rio de Janeiro,
matriculou-se na escola medico-cirurgica, e entrou como
ulumno interno no ho pital mililar da côrte. a escola
o tentou Guimarães Peixoto todo o vigor' elo s u talento,
pelo gosto e dedicação nos estudos das sciencias que com
punham o cur o de medicina, e tal foram as provlJs,
aproveitamento e di Lincção que obteve no curso de anato
mia e phisiologia, que apenas concluindo-o foi designado
por seus mestre para leccionar sLas matedas aos pen
sionistas que o príncipe r 'gente D. João manch'tra vir das
possessões da Africa. Guimarães Peixoto servio zelo a e
gratuitamente o honro o mandato que lhe fOra confiado,
representando comulalivamente o papel de mestre e de
discipulo, quando aos 12 lo NIaio de 1812 a escola lhe con
feria n carta do cirurgião.

Formado m drul'gia, no\"o horisonte rasgou- o
immenso ante seus olhos. e os creditos c fama conquis
tados na escola, foram cercados pelos mais expl ndoroso
successo , pelas mais di putadas victorias no immcnso
campo da sciencias medi o-cil'urD'ica. N1as elle acha\ a
pequena insio'nificante LI omma dos conhecimentos qu
pos uia, queda penetrar e de\ a 'ar todos o segr dos ela
sciencia, conquistar no\os titulo, enth sourar mais rique
za, e já gozando ele promeLtedôL'a posiç,ão, 1. 0 ci I'UrO'ião
milit8L', medico da casa r aI' m 1817, levado em 1820 a
cirurgião ela real camara, I~nte da cola medico-cirurgica,
clínico de muita nom ada, parte m conqui La de novos
lomos, atrayessa o AtlanLico, e o m tr, vai a ental'- ,
nas bancadas do discipul s da Faculdade de M di ina ela
t!niver idade 1 Pariz. -Ia, nào eram s6mente e s os
tltul s que pos uia o alumn da Universidade de Pariz.
Em 1 21 foi-lhe con~ rido o hubilo ela Ordem de Christo,
cm 1 24 o fôro de fidalgo cavall iro, mezes depois o titulo
ele cons Ihciro, em 1825 a commenda de Christo, toelos
esses titulo ploclamavam bem alto o merecim nto ele tão
iIlu trc brazilciro.

Obtendo licença do Imperador a s '10 ele Set mbro
ele 1827,ea pensão do gov 1'110 de cin -oenta mil réismensac
durante o tempo necessario para os seus estudos, s "guio

34
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para a França. Em Pariz, aI "111 do curso da Universidade.
Guimarães PeixoLo frequentou os 110 pitaes) adquil'iO
1 eputa ·50 elevada, e foi l'ecebicLo e estimado p los mais
c lebres mestres da sciencia m dica, POJ'em no m io dos
seus trabalhos, n'essa afanosa colheita ele novos louros,
n'essa serie sLlccessiva de honrosos e signifi utivos trium
phos parD si, mas queem grande parte revcrLiol1lem renome
para o Brazil, o governo por um d'esses zelos de ex ssiva
economia, suspende-lhe a pensão, tira-lhe o lugar de
cirurgião-mór do imperio, e assim o seu ordenado! Porém
D. Pedro I por um cresses rasgos de generosidade e ele
justa indignação, abre o seu bolsinha, e o cons lheir Gui
mariles Peixoto recebe regularmente oitocentos mil réis
annuaes, até completar os seus estudos.

Em 1830 conclLlinelo o seu curso apl'esenta a Faculdade
as suas theses, defende-as, e como prova escripta este trü
balho: Dissertation sar les meclicaments bre~iLiens que ton
peut :3ubsüüter aux meclicaments etr;otiqucs clans lapratique
de la medicine átt Bre:;tl) cujo traJ alho foi imr r sso em
I ariz em 1830, ln 4.° cOnstante de 152 pt:winas.

Recebendo o grua ele doutor em medicina pela Univ ['
sidade de Pariz, Guimarfies Peixoto cone cm 1831 à apr 
sentar-se ao ex-Imperador D. Pedro I, que acabava de
hegar do Brazil em virtude elo acto da ab licação, e a

bordo da fragata Volage abraça o augusto r rotcctor ao
pI otegido sábio, e dos olhos de um e outro despI' ndem-s

opiosas, nrdentes e significativas lagl'imas.
O Dr. Guimarfi s Peixoto yolta nUlO ú patria, e.depõe

nas aras do teniplo da scierfcia o rico thesomo qu con
qui 'túra, e de el1yolta com os reflexos elo brilhante nome
que c1eixura na capital da França a sua nacionalidade de
brazileiro, conquistúra tambem para sua pFltria, uma glorio,
um renome, Um dos primeiros cuic1oc1os elo Dr. Guim 'uães
P ix.oto ao chegar a côrte do Rio de Janeiro, roi a creação
<1e uma escola de medi ina, nftm de pr digalisar aos lJrazi
leiros, no seio de sua patria, todos os estLllos elas scicn 'ias
necesso.rias a um meclico, ele conformidade com o plano
dos mais adiantados estabelecimentos l' ssa orelemqucnn
Em opa havia obs rva lo. Deve-se pois, m grande parte,
a~s esforços c trabalbos do Dr. Guimorães P ixoto, a crco.
;ao da e cola de medicina da corte, mandada instal1RI' 10['
elecI'elo ele 3 üe OutLlbro ele. 1832, cujos estatutos fOl"::1m por
'11 . confeu 'iullGL1os, 'tl sua. cu la mandados publicar na
TypoU'raphl[l ~ncional ('m 1836.
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Não podio o O'oyerno d ixur de significar ao illustr'
hrnzileiro Dr. Guimarfi Peixoto, d uma honrosa e expres
sim moneirü, sen;-o conferinc.lo-lheadir cLoriad'es e esta
bel'cim nLo ea simofezporDccreLocle31clel'vIaiocle1833;
m[1 II n;:-o d iXOUEl suncad 'ira deme tre, a qLlfll Lão iII LlS
trnu' 101' Ik f' ra. fl carl ira cl I I1t le phi iologia, diz o
Sr, Dt'. Jooquim 1v1al10 I d 1\<laceclo; ua li ão es Inr0ci ln,
lorlu 'nte, lu iB ra ol'ria com a suavidElele do voz, com (

inexcediy I fluencin ela palavrn, com a profusão ele idéos
que lh daya o profunelo conh imento da sciel1cia, com a
elarezadacxpo i ãoecom a pureza elalinguDO' mósy zes,
como arroio LlflYU Ú d -Jjsar- por entr flores, as "ezes
como rio coulaloso Ó. pI' cil iLar-s Drr bnLado,

Como m dico la imp 'riol casü do Brazil, coube-lhe a
homn ele 1r stal' maior servi os. Fallecendo o pl'in.-
cipeD, Cudos n 4 d F ver iro de 1 ;.,4, foi o Dr, Guimarfie
Peixoto e oll1ielorurao mbal Elmor; al1el 'Maios O'uintc,
a sistio ü proximn fuLura im1 .l'atriz do Brazil no ncLo 10
nL1scimento da pl'inc 7,[1 D. Jünlluria a 2 elu AgosLo ele 1824
rec'b u ao nu C 'r a pl'Ín ' zn D. Francí a, c a 2 de Dezem
hl'o de 1 2- o prin 'ip D. Pedro actllnl 101p rador do Brnzil.

'esta oc 'osi50, foi o Dr. Guimarãe P ixoLo übl'1:tçnc1 p lo
Imperador D. P elro 1 um pr sençn 1 Lo ln a 'Ol't , o qual
cOll\'idn c m palG"\'ra I' pas~ada el nLhusiasmo, a sua
nllgll 'ta con 01 t a 'xalter o 6bio m li o com igunl
signifi ntiva h 111'11.

Em 1 33,accomm LUelo S. M. o 1m1 erador d gra \' en
f~l'midncle, qu amcnçavu 11 uu "ida o Dr. Guimnrnc P í
~oto Lc\"c u feli idael, d soh aI-o. A r ,O' nciü ogl'udcc u ao
lllustrefaculLoLi"o Lüogrnneli o serviço offcr 'cu-lhe uma
rcmuncroç[io p cunitU'io, mos ell l'eCllsn- e ncceitan ~

porem o mula d 1." m dica elo Imperador eln fo.milil1 im
p I~i[ll. Ain ln m 1 45 n - 23 ele F "el' iro, Gnimnrãrs
I elxoLo o 111 mo qu havia I' c IJi]o em cu braço' 00
na CCI' S. M. o 1ml roelor o r. D. Pedt'o II, rec buu tambem
o s~u augusLo filho o princ.;ipc D. Affons ; e 'l1L10, o titulo
nobllimio le Darão ele 1rJ'u[l[,USSlr, f i 0.111 recida c1isUn ção
'om que foi gnhl'doaclo por S, 11,11. o 1mp !'U lor.

Mo, ,úurLap reo'!'inaçãon" temun 10esLavar's rvado.
ao ublo faculLa ti \"0 Burão de 19uori1ssú: A sua "ido tro
1J~ll1oso c1 111 lico, immenso c tudo a qu ' (1<1\'0, não

ü parn o enl'i lU lmento d L1 ('. pirito, como pal'n elar
nos SOllS discipulo mln din !1r \'o~ Lh ouros cl sei ncia
c L1e sohcclorÍ'l oll I'aram-IIH' fl <;t1Uth', ngO'I'ü"i1 rcmr-n \1, I'
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na idade de cincoenta e seis annos, a morte arrebata-o dest
mundo,quando ainda por muito tempo tão util ser'ia elle as
sciencias e a bumanidade soffredora. O Dr. Domingos Hi
beiro dos Gllimat'[lP8 Peixoto, BarEio d Igual'D lI, do con
s lho de S.l\r. o ImpCl ador, mem!JI'o do Academw c1 Pal'iz
e outros estab lecimentos scientificos da Europa, fidalgo
cavnll iI'o, commendador da imperial ordem ele Christo,
official da Rosa, medico da imperial camnra, official-mór da
casa impet'ial, ex-cirUI gião-m6r do Imperio, ex-director da
escólade medicina e lente jubilado da mesma, ralleceu na
cidade do Rio de Janeiro aos 28 de Abril de 1846, e os seus
restos jazem na capella da Ordem Terceira do Monte do
Carmo.

O sabio medico Barão de Iguarassú, que segundo o Dr.
J. Segaud muito se assemelhava com o celebre Bordéu, pela
viva sensibilidade do carnct r, pelo amor profun lo ela sua
at'te, pela fé nos agentes therapeuticos e pelo estudo predi
lecto da ph) siologia, que tão l'obu tos monumentos pode
ria ter-nos deixado se escreye se as suas obs rvaçõ. , as
suas conquistas no campo das sciencias j ap nas I gou-nos
além da sua dissertnç50 apresentada na Universiclnde de
Pariz, uma ll!Jemoria sobre o encephalocele, que foi publi
cada no Archi'i'o medico brazileiro, tomo 3.° relaLiyo ao
anno de 1846.

O AnnuClI'LO poüüco, histol'ico eest tüstico do Bra;;il, do
anno de 1846, na sua secção nechrologica, consagrou algu
mas palavras em honra á memoria do sabio e benemerilo
Barão de Iguarassú, de cujo artigo trasladamos os seguin
tes periodos, os quaes realçam os seus meritos, e muito
dizem do quanto valia:

« O Exm. Sr.Dr. Domingos Ribeiro dos Guimarães Pei
xoto já não existe! Este bencmerito cidadão, este grande
e iJlustrado medico que tanto se desvelou em promover ~

bem da humanidade, cujos males com tanto amor e cari
dade procurou sempre remediar no exercicio de sua nobre
profissão, este incomparavel professor de cirurgia da es
~óla de medicina do Rio de Janeiro, de euja bàca emanaram
Jorros eloquentes de reconc1ita erudição com que arroubava
seus discipulos, quando se assentava na eadeira do magis
ter.io, ou a eabec ira do doente expunha a sua opinião; de
:pOIS de 10nO'o. e penosa enfermidade, sereno e placido como
v F'(ladeiro catholico temente a Deus e com a fé robusta de
uw. ct~ri~tão~ viu c~1ega.r O termo de s~a e:xistencia na iclnd
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ponco uvunçudu de 56 annos. Deixou em triste ol;phan
dade sua l1LImem a e inconsolavel familia, falta dos bens
da fortuna, porem rica e opulenta do nome illu tre que lhes
legou) e que elle I 01' seu \'a to aber e in lytas virLudes, por

ua probidu] exemplar, ube grangear, assim entre o
n8ciona cru o admil'avam e a {uem era em e. tremo af...
fp.içoado, amo nu EuroI a, ond gosa va de CI edito e fama
justamente merecidas. N'elle perdeu o Brazil um cidadão
amante de uas instituições e zeloso de sua grandeza, o
monarcha um leal ervi 101', e amigo extremoso; a medi
cina nacional o seu luzeiro brilhonte, e o mais illustrado
membro (res fi numerosa corporação; sua familia o seu
arrimo e protecLor; seus discipulos um sabio mestre; e
seus amigos o mui candirlo e o melhor dos amigo. Sua
"ida foi um grunde livro de irtudes e sabedoria; sua
morL tão bella e calma como prova sua vida innocente e
pura. »

Domingos Rodrigues Carneiro. Homem preto, na
Lural da villa do I ecif', filho de José Cal'l1eiro e Joanna
Carneiro, afei anos ou d sccndentcs dos filhos daquclLc
continent ,Domingos Rodrigues Carneiro nasceu em con
dição humild , ainda bem jov m assentou praça de solda
do no ter o da g nte pr ta de que foi mestre de campo
Helll'iqu Dias, e pelos seus s rviços, conducta e mereci
mento, foi subindo a todos os postos, ate ao de mestre de
campo, command nte do m smo tel' o e governador dos
preto desta capitania. Os serviços de Domingos Rodt'i
gues Carneiro, serviços estes que illusLI'aram o seu nome
e o tornaram digno d honrosa mens50 na historia, datam
de 13 de Maio de 16 0, do proprio lHa em que teve pra a d
s~ldado nas fil iras do exel cito desta capitonia. Pt'omo
Vida a ulfet'cs em 16 1, pas ou a capitão om 1684, foi el 
vad? fi argento-mór em 16 ,e finalmente por Pat nt
R gla de 12 de Janeiro de 1694 foi nomeado commanc1unLe
do terço dos Henriques com a patente de me~tre de compo.

Em 16 0, quando s emprehendeu a de truiçüo da c 
1 bre republica dos negros dos Pulm8t' s, e Le\' de s ,Ct' UI'
u~ COI'pO de tropas nece sarias ú este fim, Domingos Ro
drigues Carneiro acompanhando ao capitão JOI'ge Luiz
Soares in umbido de I vantar uma companhia de 110m llS
pretos forros, muito o auxiliou nessa empresa em que /wu
ve grande trabalho. Seguindo então para a campanha, -Ln
1681 tomou parte no ataque da seiTa ela Bm'l'íga l ond se
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achavam os negros bem fortificados, cujn victoria impor
tou a rendição desse ponto, destrninclo-se-lh os fortifica
ções, casas e armazens ele mantimento.

Conquistando na campanha o post ele alf res, Domin
gos Rodrigues Carneiro ainda perman ceu nos Pnlmnres
por mais 6 mezes para manter as posições tomadas e evi
tar a reunião de novos grupos dos negros dispersos que
ainda vagavam por aquellas sercanias. Em 1686, já pro
vido no posto de capitão, marchou sob o mando do capitão
Fernão Cart'ilho pára os sertões de Porto Calvo para dis
truir nm mocambo que os ne~TOS 11a viam levantado, o que
conseguiram, lançando-os fóra de suas fortifica ões e eles
truindo-as depois. Coube então a Domingos Carneiro o
commando de uma for a de ta,:ada m perseguição elos
fugitivos, conseguindo fazer grande numero de prisionei
ros, andando oito me~es c meio ne ta entrada, animando
aos seus soldados) c sa/úndo jóra do seu arraial á buscar
a trllha dos negros.

Emprehendendo em 1687 um[) vitlO'em 6 PortLlgal, El
Rei D. Pedro II devidamente apreciou os eus servi os,
conferiu-lhe a patente de sarg nto mór, e p I' Carta de Po
drão de 23 de Abril de 1688, fez-l11 a mercê ele de.., oito mil ,.éis
ejfectivos pagos nos cli~imo' ele Pernambuco. Regressando
a esta provincia nesse mesmo ü11l10, o sargento-mór Do
mingos Carneiro entrou no exercicio Llo seu posto, o qual
exerceu com grande ~elo e caidado, assim na conservação
como na bôa disposição em exel'cdar aos ojJlcictes e solda
dos elo seu commando.

Rompendo a guerra elos indígenas 110 Rio Grande do
Norte, Domingbs Carneiro que então se achava no om
mando elo ter '0 dos Henriques recebeu ordem ele mar hal'
paru o Assú, fez toda a cumpanha, muito auxiliou a ca
pitania elo Ceará tambem amca aela, enviando-lhe SOCCOl'
1'os e prestando-lhe outros sel'Viços. D pois de um al1no
de estada no Rio Grande do Norte, r-gressoll para Per
nambuco, deixando aqll !ln c(lpitania pocificoda e os seus
habitantes livres das correrias e rIS altos dos indios.

Novos titulos de distincçã e b ,nemorencia conqui'
turam então os serviços desse distincto soldado, e a con
ferencia do posto de m str- ele campo governador elos
pretos elesta capit-lnia, e o commando elo terco elos IIenr-i
qll s que lhe foi confiado pOI' Patente Regia efe 12 de Janei
r ~1(~ 1G941 farão o ~~I~rc1ã<? o premie:> c1?s s llS s 'l'Viços,
elos seus Lllulos ele CUSllllCÇUO ( de pntl'J LI~mo.
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Domingos Rodrigues Carneiro conqui tando esses ti
tulos e a 'umin]o a a dio'nida le, entrando em um pe
rioelo de paz e tranquilidade, tomou então á si a empresa
dn construcrão ]anova capella d ,No sa Senhora das Fron
teil'as na Estancia de H nri lue Dias, onde tinha quarteIo
lerro do seu comman lo .

. A cal ella da EsLancia edificada por Henl'iqu Dias em
acção le OTaça p la yictoria que obti vera no combate tra
vndo ne se mesmo logar m 15 de Agosto de 1648 contra as
Lropas hollandezas, não é somente um monumento religio-

0, é tambem um m moravel monumento dos nossos feitos
c O'loriosas tradiçãe , Edificada no decorrer da campanha,
110 mesmo local m que, e havia ferido essa gloriosa bata
lha, Henrique Dia não pôde dar-lhe vastas e solidas pro
porções, e apenas ergueu Ulna modesta capella de barro,
aguardando melhores tempos para CJ'gu r nm monumento
mais dura''\' I.

Fallec nelo Henrique Dia sem lhe ser po sivel emprc
bend r a obra ]a nova capella, L \'0 por sue ssor ao mes
tr ele campo Antonio Gon.alves Cald il'a lue Lambem na
da mpreh n] u obr is o; mo ucced ndo-lhe o mes
tre d campo Jorg Luiz oal' ,tomou entuo á i a nobi
lissimu empresa da obra de e monumento, porém foram
impeoficuas todas as 'LUl tcnLatiya. E' lue e ta gloria,
a erce 50 desse monum nto que memora um do feitos
mais n tav is 1:1 gu na holland Zi.l, ta\'a,reser'\'acla ao
mestre de camI o Domingo' Roddgu s Carn iro.

Dirigin lo um r qu rim nto ao monarcha, pedindo um
auxilio ]a faz n la r aI para a obra emprehendida, alle
günc1o, qu ,pela pobre"Cl com que/ô/'a a capella/abricada,
eslava no c/wo, pOI' 'cr de terra e barro, e que nella e ta
wm epultaâos os corpo,' d'aquelles valero os oldaelos)
que COln tanío ::,elo, (Jalo/' e lealdade deram iilla -, vielas e
'anque pela coroa; m mo a sim, depoi de muita d mo
ra, roi InYl'uc1u a Carta R gin de 11 d Outubro de 1707 man
clan 10 1'e elitlcar u cal lla "GIba, cm obs,xvancia á ordens
anteriOl'L: ,ma q lle não foram execlltadas pela má 'on
lude do go\'ernadol'e ,

Vencidas toda ')s liffi ulc1nc1es Domingos Carneiro
dC~l mITos ú obra, c cons 'glliLl elevai-a a um estodo b m
adtanluclo quando a m rte v m int [TomI I-o no m io ela
sua. ilfano 'a e pnLl'ioli a lar fa. A obra onLilH1''lndo sob
a,c111'Ccção dos seu suc SSOl' s, torminou tinülm. nte, e
E1l1lflu hoje, ü Imp rial Cal lIt ele Nos 'a S nhora ela Fron-
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teiras, que elle deixúra meio acabada, 6 um monumento
que recorda um dos mais notaveis feitos de armas da nossa
provincia, e os nomes dos eus heroicos fundadores.

Domingos Rodrigues Carneiro, se como soldado pres
tou grandiosos serviços e por elles se nobilitou, não menos
digno e o seu nome da gratidão da posteridade, pela me
moria que legou-nos de uma das mais brilhantes paginfls
da nossa historia: o modesto nwnumento da Estancta que
memora ajeito de armas de 15 de Agosto de 1648.

Domingos de Souza Leão, Barão de Villa Bella. Nas
ceu na fazenda Genipapo pertencente a antiga comarca de
de Cimbres, a 16 de Dezembro de 1819, t ndo por proge
nitores o tenente-coronel Domingos de Souza Leão e D.
Thereza de Jezus Coelho de Souza Leão, descendentes de
uma das mais antigas e principaesfamilias destaprovincia.

Ainda que destinado por seus paes á seguir a vida agrí
cola, comtudo, foi encaminhado nos estudos necessarios
a obtenção de um titulo scientifico, e assim, concluiu os
seus estudos preparatorios, cm 1835 matriculou-se no Cur
so Juridico de Olinda, e em 1839 recebeu o grúo de bacha
rel em direito. Durante algum tempo o Dr. Domingos de
Souza Leão dedicou-se exclusivamente aos labores da
vida agricola, convivendo em companhia de seus pae .
então estabelecidos na Çlctual comarca de Jaboat50, mas
o seu espirito eminentemente patriotico e emprehendedol',
fizeram-no sa11ir da vida retrahida em que permanecia, c
atirar-se a vida publica. Filiou-se ao partido conservador,
e em 1842 tomou assento na Assembléa Provincial, «onde
por sua moderação e criterio grangeúra a nomeada de ho
mem de governo. »

Dissoh ida a camara temporada em 1848 pela subida
do partido consen ador, o Dr. Domingos de Souza Leão
foi eleito como supplente óquclla eamara, e teve occ/:1sião
de nella tomar assento em 1 50 na vaga do conde da nôa
VIsta, escolhido senadol' do imperio, e mais tarde tomou
ainda assento, como deputado conservador, nas lcgislatu
ras de 1 53 a 1 56 e de 1857 a 1860.

Inaugurado o gabinete de 30 de Maio de 1 G2 sob a prc
sidencia elo vcnerando Marquez de Olinda, dissolvida 110
a~1I10 ~eguinte ~ camara do.s deputados, e nascendo de La

Ituaçao o P01'tlc!0 progressIsta, com o seu programmo ex
pi n<.lido de icléas e ]'eform<ls, ao lado do grupo onserya
dor ql.l ndht'riu ao no\,o pnl'lido em quC' dpstnri1Y[illl-:-'f'
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Zacllar'ia ,Nnbuco, af'aivü, Pac Barretto e tünLos outros,
figurava Lambem o Dr. Dornin n-os ele Souza Leno, «( que
por SLIaS tel1l1encias havia muito se clistancil.rva ele seus
cOfl'eligionarios, »)

Nomeado cntão vi -presidenLe. el-'sta provincia, te, c
ellc occa iua de dil'igir n -'ssa qualidade [l sua ac1ministrD
ção, el 13 ele Janeiro n 1 de Dezembro de 1 G4, depois no
meado pl'C ielClltc, tomou po se elo govemo a 10 de Maio ele
j G7 e o entregou a 23 de Julho de 1868. [l sua primeira ad
ministrnção, notam-se os s rviros que prestou promovendo
oadiantamcn Lo ela grande layourü,desenvol vendo c comple
tando' a via ,ão publi él, propondo a crea 50 de uma fazen
da-modelo, ujo plano apr sentou no "'cu relRtoriD a As
semlJléa Provin ial, e o incremento que procurou dar a ins
tmcção publica, obje ·to tambem cI seus uidüclos, ca
bendo-lil - a glol'ia de insLallar a Escola o1'mal creada pela
Lei Pt'Ovincial el' 1a ele Muio de 1 64·, Ú lLwl leu regulam 'n
to em 28 ele Junho do 111 smo anno,

Voltando d novo ú nelmil1i traçi'ío ela I eovin ia nluo
jhügraciado com o titulo ele Bcll'ão de Yilla B '1Iu, todo o cu
intel' S c c ac.Lh·idadc fUl'üm compl 'tamenle aI orvielos
pelas Lu'genciu ' da O'LI L'ra qLl ustcntüV1Jmo com o Paru
gun)', « c1esul1\-olv nela amai' elíliO"nte actividade em obter
e el1\"iUl' conlinn'elltes pm'a o ;.; r-·ito aI l1Ji..lc!O, nesse
scntido pr('~lou r le\'ElIlLi", imo scniço , ' m que deixas
se de pr c 'der 'om spiL'jto clcjusLiçn e moderação,» ao
me mo temp crn promovia a l' 0.'50 ela Sociedade Pf'(j
te~;tol'a elas Fa/iúlio:> elo: VO!lll7tal'lOS (la Patl'ia, c.la qual
fOI 01 ito pr 'id nL el1jo fin lJul11aniLHrio 8 pütriotico
rcv llam u ua propl'ia cl nOmi!1êIC;i:io.

Sübinc.lo ao poder o podido c 11 rva 101' . 111 186 , o
Barão ele Yilln B lIa c1 iXOll n pl'csi lcncíêl, long d I'eeo
llJel:-se Li vida prin,c.ll1 de c nLilluar no s us labol'es ele
aO'I'ICLtllol',iueloahê.lllrlollou, 'd clicou todl sos us' forço,
cm unir e con~ jidal' o p'1l'tido libcl'ul, c 'Jlctllllinllül-o nu
luta trem nda ela 01 po 'i~'ão, o qLl'll em ~ignal da confian
~~ c llpre~'o que elIe III mcrecia, o 'log 'll presidellte do
dll' ctorio cellLn:tl e o r 'onlJec u por..: II elJ ,fe.

Em 1, () , quando niuc1n na prcsideuda de P mumbu
co, ) Ba1'ão el' Villa B !la I' euson tenazl1l Iltc a inelu ào
do scu nome nFt lista triplico que ]llll'a o prC'e.nclJinl '11l0 ele
uma vaga natol'hl I g'l.I ü província elo AllHlZ01W' s 11
II? que cxpontancam llt importul1t '6 'bef s libera '5 c.lu
('(11'10 c clnq u 'lh prllvillcia ' , 111 'llil'i{:ril'uIll, aff 'l'cccmlo-l!w

3i>
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com instancia os seus ,aliosos serviços, para o fazerem
triumphar nas urnas. No entretanto não acceitou, apezar
de nessa mesma occasião não poder pJ'opor-se por sua
provincia natal, pela incompatibilidade que tinha, na qua
lidade de seu administrador.

Não é este o unico exemplo, exemplo rarissimo em
nossos dias, que de seu desinteresse e abnegação nos offe
rece em sua vida o Barão de ViIla Bella. Concluindo um
tratado com a Hespanha, quando occupou a pasta de mi
nistro dos estrangeiros, elle deu mais uma prova do seu
desapego ás honras, recusando altas condecora ões hono
rificas que lhe foram conferidas p lo governo hespanhol,
pedindo então que taes honras fossem dadas aos empre
gados da sua secretaria que collaboraram naquelle impor
tante ti abalho. Em 1866, renunciou uma cadeira de depu
tado que lhe (oi offerecida, assim como recusou ser con
templado na chapa em 1876, quando o diL'ectorio liberal 01'
ganisou a chapa do terço com que o partido pleiteou em
opposição, e ainda em 1878 teria d clinado da honra de re
presentar a sua provincia, se não occupasse o cargo de mi
nistro, como declarou, cargo este .que tambem reluctou
acceitar.

Investido como vimos da chefia do partido liberal de
Pernambuco, o Barão de Villa Bella prestou a sua causa
grandiosos e innumeros serviços durante o longo o traci 
mo de dez annos que eUe atravessou. Emprehendenclo
uma viagem a Europa, percorreu diversos paizes, e ao re
gressar em 1875 foi dignamente recebido por seus amigos,
:Lue entre outras manifestações o honraram com um ex-

plendido banquete nos salões <la Associação Commel'cial"e
nesse mesmo anno resolvendo o directol'Ío liberal abrIr
uma serie de conferencias publicas, realisou-se a primeira
!l 18 de Julho, cabendo-lhe pronunciar o discurso de aber
tura.

Eleito presidente do Instituto Archeologico e Geogra
phico Pernambucano em 1876, esta associação mereceu
tambem os ,seus cuidados, trabalhando não sã pelo seu
engrandecimento, como tambem procurand enriqu ceI' o
ard1ivo e bibliotheca com mim uscriptos e obras interess~n
tes, algumas das quaes foram remettidas nos ultimos clJas
de sua existencia.

_ Com a subida do parti lo liberal ao poder e organisa
çao do gahinete d 5 de Janeiro de 1878, lh foi con~acl~ a
pa ta do 11 0'0 'io_ (' tl'éIl1o'ciros, (' emborn . II pt'lmClf'O
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impulso fosse não acceital-a, não ohstante cedeu as exi
gencias dos amigos, ponderando que, homem publico
como ra, não se pel'tencia, senão aos elevados interes es
de seu partido e ele sua-patl'i[l, Ainda que breve a sua es
tada no ministerio, não foi esteril a sua administração. ·No
intuito de reduzir as d-spezas do estado, supprimiu algu
mas legaçãe , e [li ~m de vDrios accordos e tratados de ex
tradicção que promulgou, concluiu uma convenção consu
lar com a HespanhD, « a qual comparada com as que se
concluiram com Portugal e a Italia, apr senta noLU'i 1 dif
ferença em pontos essenciaes para o fim de obviar inter
pretações nocivas aos legitimo interesses do imperio, ))

Retirando-se honro ament do gabinete, e sacrificando
o elevado cargo de mini tro ás uas crenças e convicções
firmes, elle justificou cabalmenle a sua retirada perante-a
Camara d D putado ,na qual tinha a ento como repre
sentante de sua provinda, limitando- e então, « a neO'a1'
somente o seu voto ao governo, quan lo a coherencia não
Ih'o permittis e dar, )

Poucos m z s depois, ás 2 horas e 20 minutos da ma
dl'llO'ada d 18 I Outubro de 1 79 cnhia fulminado pelo
I'[)io da morte o nobI e Barão de VilJa Bella. Conselheiro,
comm ndaeloL' da Orelem da Rosa e da de N. S. da Con,cei-

5.0 de' ilJa Vi osa de POI'tugal, deputado, minente chefe
politico, o Barão d illa BeIla atLingiu pelo seu mereci
mento e prestigio a e]enl la posição so ial e legou a hi to
ria politi 'a do u paiz um nome immaculado que s 1"\
sempre respeitado ... Homem enerO'ico e muito prudent-,
typo dos chef politicos que mais opr ço deviam ter, go
z~ndo de influencia em sua pIovincia, de educa ão finis
slma, perfeito CEl'\ 11 ]lIeiro, d grand moclestia .. , Laes foram
os honro os qualificatiYo com que ~ão acertadamente ca
racLerisou o illu tI' e benemerito Barão de Villa Be1Ja, um
elos ma.is onc ituadosjol'l1a s do Brazi], O Globo, quando
elle assumiu aos altos conselhos da Gorôa, dirigindo fi p8S
La do ministerio <.los estrangeiros.

. Domingos Theotonio Jorge Martins Pessôa. [1

ClelO no ultimo quartel do seculo pnssado, pert ncente a
uma da mais illu tees familias de ta provincia, Domingo
Theotonio recel eu toda a insLrucção que então era pos i
vel aqL~i se obter, segLliu a carreira das armas, e teve praça
no regimento de artilharia lo Recife,
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Fazendo o curso d'armas nas nulas do eu r gim nto,
Domingos Theotonio nuquiriu illustrnJio e conhecimentos
cspeciDe ,tornou- um 111 i1itar muito insll'uido, foi des
pDch[ldo egundo tenente do 111 mo regimento, por Pnten
te Regill de 7 d Nov mbro de 1 OS foi promoYi 10 (l 1.0 te
nente, e por Patente.de 14 de Outubro de 1 14 passou u
capitOo.

Pernambucano illustri simo, na phra e do Padre Mar
tins, dotado ele rnras virtude politica e relio'io [IS, mili
t<1l' instruido, e benemcrito pelos seus grandes orviços ao
Estndo, a di"ersas commi sões militDI' 's d qu foi in
cumbido c.omprovam o seu m 1'e imento,] nstando m 11
cionar entr llns a do commalldo da companhia d artifi
ces do seu r gimento, POI' De r··to d 12 de Outubro ele
115,eadeinspectordoTremReal,hnj Ar cnnldcGuerltl,
porpol'taria do gOyemadOl Caetano Pinto, m 2. d Janeiro
de 1817.

Patriota distincto, infinmndo no ard "llto 1(' cjo de "er
melhorada a sorte de ua pateia, Domingos Thcotonio foi
um dos iniciadores do generoso mo"imento emancipDdol'
de 1817, e um dos membr'os proeminentes elo lub demo
cl'aticos sob os nO!1lC's appDr nt s de cauemias do Cnbo c
Paraizo. TrabalhüHl cll' decIi 'ada nrdent m .nte nos
planos da consecução ela obro emprehendidél ,qlHl11do aporLa
a esta provincia o i!lustre pDtr'iotu Domingos José Iartins,
no qual se ligou intimamen t ,e começou elesde então Dquclla
heroica união que só fi mort poc1 xtinguiJ'. COI certado
entre si, e logo apres ntado no club, o plano elo futuro
destino de Pemambuco, brevem llte se sepDr'Dram os ]OU5
amigos em mi são tenel nt a se tratnr elo meio necc
sarios á esse fim, to ando o D mingos TlJcotonio n mis 50
do sul.

Em 1815 ucompDnhando Martins 'í pt'ovincia elo Bahio,
onde se iniciou nu JVlaçonal'ia, Dlli deixou o seu ompa
nheiro que depois pOl'tiu parn a Europa, e 'Jle tomou o
rumo do Rio ele Janeiro fI unt ncl r- e com os marôes da
qu !lu corte, qu muito dissimulada tinham a uu'officina
em l1maoasa á rUD do Regente. Esta)) 1 ido o s II accol'~O
com a Maçonaria do Rio de Janeiro, Domingos TheotoI1l?
r gl'essa Lt Buhia, e após curta clemora, deixündo com1JJ
pados as plünos, pat·te para c tü pr'ovincin, onclejú se acha
Vü de volta da Emora o seu amigo Martins.

Domillgos Theotonio quú obtivera cxplenc1ic1o resulltlclo
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nns suns mi sõcs dn Bohia 'Rio de .hnciro, veio coroor
o s us triumphos cm P l'l1ambu o com a conquista do
\' ,rra tnl'io Am[ll'o Gomes ela ilvo CouLinho, L50 el hre
nos aJlll0 'S pntej Li os ]e 1,17, no Pnrahybn, p 'ia seu he
roi mo e d dicaç5 a alisa da ]1nLria.

Começou nLüo a c nspiração republicnJla com mais
ardor e interesse, e contando então com a coadjuvaç.ão da
"Maçonaria qu n ssa epocl1a contava já. em Pernambuco
uma Grande Loja P1'oyincinl e quatro officina filiaes, com
posta ele pessôCls elistillcta por sciencias e virtudes, ainda
mui se octivaram os eus tral olho, cada dia que' uc-
edia-se importaHI. um novo triumpho ú causa da liber

dauebrazil ira,
Denunciado o plano da conjuração no goyernadOI Cae

lano Pinto e tomadlls em con ell10 cl g nemes que con
yocóm, medidas t nd nt ú vital' o pronunciamento 1'e\ 0
lncionario, na monh<5 1 Gde Mar('o de 1817,Domingos Theo
tonio r cel ordem de pl'i ão elo commandante do eu re
gimento " condusido ú fortl11eza das Cinco Ponta, sem
oppora mínim'} obs ryar.UO e n m resisten iEI. Soa por6m
o rrrilo da lib rdode no mesmo instnnte talyez m que se
nbriom as portas do cafC l' pOl'a reGeber o illu tre Domin
gos Thootonio, romp a r voluç50, e posto logo em libCI
doc1 , reune-se ao l.lS companl1 iroa, mar ha para o
quartel e toml1ndo o comml1ndo da tropo pnrte pora o am
po do Ernl'io, hoj dEls Prin za, faz alto no xLI' midmle
tio muro do 'onv nto ele S. Franci o,

Domingo Th otonio 'onl1oc ndo a falsa po iciío que
oe upava o mllr chal commandanl da tropa Ellli poslada,

querendo vilar o d l'r'ümnmcnto de sangue, mandou um
pal'1amentürio inLimül-o ·'t render- ,o que Llcceiloll o ini
migo, sendo ntã 'n\'in lo o m mo para n fartai zu do
Brum, e as 1.1'01 ü do seu c mmanc10 reunic1Els as patriotl
ca , Concertado, na noite d dia G, o plano de ataque ti for
taleza do Brum, onde \' fugicí.l'a o O'overnaLlul', no dia
seguinte movia-se um arpo de xercito composto c1 p 1'1.0

de 4,000 homens de todas as COI S c unifol'mes, sob o com
mnl~c1o de Domingo Theotonio, a qu mos u ompa
nhC1ros hu\ iam cedido as h nros da primazia, tomnnd
po.'ição junto a gr.ia 1 Pilar, !11nnclaul11 porlamcl1Lürio
lntlmar a r nc1ição da prl1('o,

Aceeita a prop sta cyacuuda a fadaI za \' !ta o
eX~r~ito tl'illmphant ElO camIlO do Enll'io, pl'OC c1 -~~C D.
elcll;uo dos no\,o::; membro' do go\' orno, a Domino-os
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Theotonio coube a iucumbencia dos negocios da guerra,
sendo por Decreto do dia seguinte nomeado g neral em
chefe das tropas republicanas. Festas xplendi las succe
d ram-se então em regozijo ao acto da proclamada emDn
cipação da patria, D. alegria, o enthusiélsmo e o contenta
mento, divisavam-se em todos os s mblantes, e é indizivel
o r~gozijo e indiscriptivel a pompa e magnificencias das
solemnidades em honra a liberdade, em homenagem oos
seus illustres e heroicos propugnadores. Mas esse periodo
de felicidade, de alegrias e de festas, foi bem curto, em
breve se converteu em lagrimas e em luto.

Falhou o promettido concurso da Bahia, e 13 lo con
trario d'ahi marchou a primeira expedição militar conti'a
esta provincia; as Alagõas pronunciando-se em reacção
unte republicana ao aproximar-se as tropas bahianos, e a
falta de recursos do governo provisorio para manter a es
tabelidade da republica, contribuindo assás para tudo o
prematuro rompimento da revolução, tudo isto deu causa
para a sua decadencia e total aniquilamento.

No extremo da revolução, quando os patriotas seba
tiam no sul da provincia com os tropas realistas em pl'ol
da causa da patria, Domingos Theotonio sendo o militor
mais instruido e reconhecidamente bravo, jámais sahiu do
Recife; o governo provisorio re(~onhecendo que a sua
assistencia e presença nesta praça eru tão essencial á se
gurança publica, nem mesmo no auge do I erigo da patria,
accommettida por todos os lados, lhe permittiram desen
volver nos campos da batalha os seus talentos bravura
militares, e assim, o general das armas da revolução sub
metteu-se a nào commanc1'Jr e não bater-se uma s6 vez.

Perdida a batalha de Pinclobfl, e recolhido ao Recife o
resto do exercito do general Suos!=;una, e apresentado o
altimatum do commandante do bloqueio, n gando-se a en
traI:'em negociações, allegondo, que, Unha em sea /avO!: ~t
razao, a lm e a/orça armada tanto terrestre como 1J1artü
ma, para poder entrar no 7\eciJe com a espada na mão,
afim de castigar a todos mudo a sua vontl'de; então, jul
garam os membros do governo signatarios da repudiada
capitulação, que fazia-se absol utamente necessario em taes
circumstancias o sacrificio terllporario dos seus direitos
inclividuaes, e assim cederam todo o poder ao governadol'
dasarmos DomingosTheotonio, investindo-o do autoridacle
de Llictadof'.
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Nomea lo no dia 18 de Maio governador ciml e militar
do partido da ~nclepencl.enc~aem Pe,:nambuco, pel~ dissolu
ção do governo provlsorJO, Dommgos Theotol1lo tentou
ainda uma nova proposta, mas a vanguarda do exercito
realista marchava sobre o Recife, ameaçando atirar-se aos
patriotas como a lobos, segundo a letra da proclamação
do Conde dos Arcos, e os moradores mergulhados em des
animo e terror, viram na tarde do dia 19 desfilar as tropas
uara Olinda; mas a resposta que trouxe o emissario era
àffrontoso escarneo aos patriotas, um insulto digno dapes
sôa que o proferia, estava tudo irremissivelmente perdido.

Domingos Theotonio seguindo com o exercito para
Olinda, dali tomou a estrada de Paulista e acampou no en
genho desse nome. No dia seguinte, contristado com o
suicídio do Padre João Ribeiro, recebe a noticia da occupa
ção elo Recife, e da marcha de uma columna em persegui
ção dos fugitivos; foi então geral o esmorecimento e des
animo, e a fuga foi o unico meio de salvação que pareceu
poder-se abl'açm'.

Debandando-se o exereito no engenho Inhamã, Domin
gos Theotonio foge clesfarçado, interna-se pelas mattas,
onde com alguns companheiros passa por algum tempo
vida erI ante, faminta e desesperada, até que, atraiçoado,
é descoberto e preso, arrastado ao Recife, e sendo alvo de
toda a sorte de insultos e injurias dos portuguezes, atiram
no ás enxovias da cadeia, comparece perante a Commissão
Militar, a qual summariamente o conclemnou a morte por
sentença de 8 de Julho de 1817, sentença esta dois dias
depois executada. .

No dia 10 de Julho, diz o autor dos martyrez PeT'7wm
bucarws, appal'eceu logo de manhã cêdo, armada, no meio
do campo da Honra ou do Erario, uma alta forca, que, so
mente vista, e panta\ a e de pedaçava os corações. Quatro
mil homens le guerra foram postados em alas pelas ruas,
desde a~ Cinco Pontas até a forcu; pelas 9 horas sahiram
daquelle quurtel quasi oitocentos soldados desarmados,
restos dos dous antigos regimentos de Pernambuco, e ao
SOm das suas musicas militares marcharam para o campo
da Honra e foram postados.em roda da forca, ficando cer
cados de um parque de artilharia com murrões accesos,
epela cavallaria da Ballia; as alas se foram unindo nare
taguarda e reuniram-se por tim no mesmo campo, Sabiu
então da cadeia Domingos Theotonio, vestido de aIVél, aC0111-
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panhado do sacerdote xhortante c pia irmnndude da Mise
ricorc1iü, como é costume ntre os portugu Z' • eh ganc10
ao campo, subiu intrepic10 o patibulo, ellavendo-se recon
ciliado com o confessor, fallou iútrecortadam nt e lis c
em substancia: Peço pel'düo aos mcas patricia c a tacto::;
os circwnstantes, elos escandalos c nU/,le' que lhes tenho
causado, e particularmente aos cwnal'adas presentes de
tudo quanto sojfrem por minha culpa. Tenho llInjUlw pOl'
nome Donú/~gos, a quem, só lhe deixo a bCl~ção de Deus, e
lhe l'OgO, que, de ora em diante e chame Donânyos da Pro
videncia, a quem o entrego.

A' estas palaYras, recolhidas pelo Padre Dias Martins,
accrescenta est'outras ' illniz Tavüres: NIcas patácios, a
morte nüo me atel'ra,. aterra-me a mcerte~a do jLti.~o ela
posteridade. E II deixo wnjU/w em tenra idade,. eUe é vos o.
Nüo o abandoneis, ensinae-lIw o caminho da (Jtl'iade e ela
honra. Domil1bos Theolonio ia ainda falluI', mas o algoz
aperta o laço, arromeça-o fúra da fOl'CU e cllo fica uspenso
1ltlS convul ões da morle. Soa então os O'l'.iLo c.1 - Vioa
El Rei o SI'. D. João V f, o hymno r alista exec.uLndo pela
muzicas regimentaes c acompanhado p la tropn, assim
terminava a lugubre c apparüLozu cercmonia cl cada cxc
CL1;ão. Jogam ent,ffo o cadav l' sobre a l rra, llcccpam-Ihe
a cabeça e as mãos, aqllclla mandam-na fincm em um aHo
poste llO paleo da Soleclade, c e tos pr gam-n'ls no quartel
elo seu regim nlo, e o tronco do co.c1[1\,er, al'l'aSL'lc1 Ú couda
de um covullo IJrayio, percorre o rua c\all1ac1 ,e l1cpoi
deste lllgubre c sel\'ngem espectaculo atirflm-no Js portEIs
da mntriz de S. Antonio, cm cujo quinLal 111 c1eram se-
pultura. "

O capitão Domingos Til oLonio JOl'ge lVlal'lill Pc UEI,
diz um os l'iptor hoc1icrno, 1'0. oIcIado, e 111 face das I is
milital'~ asuapcnacrnu lemol'to. EnlretnnL ,pr'ci 06
diz r, que dmanle o c1ominio da rey luç10 r pllbli ano a
SLHl ullLol'ic1ad, a Slla influencia pc sonl pOllpnr:lm Olil1l1o
c principalmente o R('ci[(~, c ainda muito pal'ticularmcnte
os portugurzes, Ú pcrlmbuqões dn ordem, e ao l1loiol'es
<.lanmos al11euc.:n<10f' s do. propri c1ade e da rgmnnça pc~

s alo O capitüo Domingos TI1 otonio Jorge foi (lIdado crI
minoso, r yoluciolllll'io victima ]e suas icl ;as; mas unL'
G dUl'nnt , [] revoluçuo homem gcnero o e d b m.

Eis, poi,', o juiz da post ['idade sobr o illustr 'IJ
nem 'rito pntl'ioln Domingos Th oLonio Jorge I\lürlins P '5-
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SÔll, cuja incerteza, tanto o o tterrúrél , a llc, que nüo se
aU rrou ante o lugubt'e e apparatoso c pectaculo da sua
execuçüo.

Duarte Coelho de Albuquerque. Nasceu em Olinda
pelos anno de 1 37. Foram eus pac Duarte Coelho, pri
l1Ieil'o Donatario de Pernan I u o, lla consorte D. Brites
deAII uCJuerqu ,ambo nobre e deillustre fal1lilia.

Dllarte Co lho de Albu lU rque, ainch bem jovtn seguiu
para Portugal, afim d re' b [' uma culta e csmerada edu
caçõo, cujo rccLH'SOS não podia entüo possuir a nascent
colonia de Pernambuco. 1:' ali cn]o sou pai em 1554, LHl
mJi em Yirtud de uma cl'ba tesLam nLül'ia assumiu ao
O'ov mo da colonia, m seu nom ,poi a donotaria de Per
nambuco pa ava para si, por dir ito de succe 'süo.

E Laya D. Bl'it s 10 All uqucrque dirio'indo a núu do go
y rno, quando r bentoll uma uI leHlção dos indios Cah 
L'I ,que amea ou aniquilar a na cent colonial o indio::>
moveram uma gu rru tão cru ntü que por vezes Olinda se
achou expo La a imminent perigos, sendo neces crio pc
dir'-se SOCCOITO II metropol. R c J ida em Portugal a no
licia do estado m que sachava P \'llDmbuco, e de que o
inimigo am I'lçavüm aniquihr todo o tubelecimcnto, cau
zando nos lugar do u di tri Lo muitos e grandes
damnos, morte, d struiçõ de ng nl1 layoul a ,sen
do Lal o terror, CJu os mOl'lllol'e de Olinda, nuo e atreviam
a avançar a mais d duas J guas de distancia, a l'ainha D.
CaUHH'ina ol'd nou ntuo a Duarte d Albllquerqu ,qu par
tis e immediatamente para P rnambu ,afim de tomur
conta elo gO\'Cl'110 de ua p ssão, a tt ndendo que na::>
dobei' mãos de uma s n II ra, não havi't cnel gin c1ispo-
ição nec saria para domar os selvagens, PaJ"tc, pois,

Dual'te de Albuqu'rqu para I rnDmbuco, ac mponhodo
ele eu il'müo Jorg d A1buIUCl'qne qu' VlmlJ m se aChél\'a

111 Portugal, trazendo alguma força muniçõ cl- guerra
e aportando na yilla de Olinda, encontrou tod':l a popuhçà
aterroI'Ísacla do indios.

Empos ado do gov mo cm rGO Dual'le de Albuquer
que onvoca -m conselho a pl'incipnes e nobr'es pessàus
ele Olinda, a ,im omo aos pudres.ie uita , . a entaram,
cn~l'coLltrasmedidasque Lomaram, ql1epal'aagLl l'l'O e con
qUIsta dos indio fo se nom ado para dirjgil-a Jorge de AI
buqu l'qU ' ; nc 'cito o pare 'cr, pl'incipioll a guerrD e com

36
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Lal ardor, que em br ye tempo e tava Pernambuco livre de
seus cruentos inimigo, e cinco annos d pois, esLava toda
ti costa eojnterior do paiz dequinze a vinte leguas, livre do
ataque dos indio , e ganba esta yv.ntagem, nunca mais c
perdeu.

esLa apitania desp nd 1'0 o seu primeiro donatario
Duarte Coelho aVlllladis ima qUal tias para o seu slabc
lecimento, mas fOra bem empr'cgado to]o sse (linheiro,
pois que somente da renda dos pc cnrias e dos eng nhos
de as ucar, pcrc bia agora eu filho pal'a moi de d z mil
cruzado, Como diz Southey, continha Olinda por es c
Lempo, setecentas familia , nõo contadas as casas disper
sas, nem os engenhos, cada um dos quaes tinha ele vinte a
trinta moradores. Podiam por-se em 'ampo trez mil ho
mens, dos quaes quatrocentos de cavaJlos. D quatro II
cinco mil escravos africanos, aI m do indig nus, se em
pregavam nesta capitauia onde se 'ontava mais de cem
colonos cuja renda or'çava de mil a cinco mil ruzados, alem
(le alguns que 11 tinham de oito a dez mil. A duca '5.0 do
povo estavll confiada aos padres j suitas, que en 'inavam
em seu collegio os elementos I udim ntares ele instrnc üo
pr'imaria, o latim e leitura sobre cc; uisti a. Tambem ao
SCLIS cuidados, proximo a villa de Olinda, tinha uma aldeia
de indios convertidos, que n50 conLava m nos ]e mil a!ma~.
Todos os annos vinham a Pernambuco quarenta e cinco
navios, mais ou menos, a carregal' assucar e púu-brazil,
que era o da melhoe qualidade, e o arrendamento ou im
posto da ua exploração á corô8, andava por vinte mil cru
zados. E esta prospera e importante capitania cstav<;l des·
provida de obras de defesa.

Eis, pois, o estado de P rnambuco, no tempo do go
verno do seu segundo clonotario Duarte Coelho de Albu
querque, cujo gellio iniciatiyo e empreh nd dor, tanto o fi
zera desenvolver e prospcl'ar. A aOTicultura, auxiliad~
pelos braços e emprezos de uma numerosa corrente d en~l
gl'açâo que aff1l1iü para aqui, desenyolveu-se e progredlU
rupidamanLe, nasc nela por conseguinte um .grande com
mereio pela lroca dos produclos, e crescendo prodigiosa
ment a sua população,

Mas Co 'lho de Albuquerque nua cuidava amente 110
dcsenvoh'jmenlo mateL'ia! da Slla capitaniD. A crca üO de
um cor'po d xercilo, a SLHl di cil lina, m ~rcccrat11-lh Lan~
b m particular cuidütlo, foi assim, c]l1e01l1 1. 67, fez partIr
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uma p qu na e~q)edição militar I ara Djudn)' o ao\, ~I'naclol'

g l'al.'1 m d (1, ü xp"lliros fl'an eze lo Rio de Janeil'o,
cOllrorme ü ordens rec bidos do go\' rno t.lv. 111 ·'tropol .

POI' sua vez tambem, j'í ha\'ia P rI1ambuco sido inya
dido pelos franc zes, que se apod I'aram do R ci~ e 0(0)'
tificarol11 conyeni niem nt. las Olindu, capHal de Per
nnmbu o, diz um scrir t r, e tO\"Cl mui pl'oxill1a do Hecifc,

Duarte Co lho d Albuqu rqu , egundo donatario que
a goyernavo, tinha valor bastünt' e oldodo oguerrido.
Apenas, lois, os froncez s e apoderaram do Recife, (enLüo
n lui ap nas haYiam algumos cabona de pe cador'e ,
c10us ou trcz armaZcl1S d re el er ut ncilios do naYi )
Co lho de A1IJuqu 1 que o frente los pernambucanos atacoLl
lúo vigol'o 'am nte o fran ezes, que e t s n5.o ti\' ram Oll
tl'O I' m dio nüo mI ü1'CDr m- 'fi I 'radamente, com
ba tante prejuízo. Um dos fl'anceze ,onte de tornm' [l
embarcar, xprimiu o S li P zar r lati\'am nte ás desQ:ra<::,a
de eus compatriota no brazil, o'roH\l1do obre uma pedl'[l
estas poloyra qu o historiador Rocha Pila n conservou
com a m ma ortllOgraphia: Le munde vá clepis cunpi.

R stalJ I dda ü paz e a tl'anquillidade pelo interna
mento dos indios, e p la expulsüo dos franc z s, e deixando
a morcha do tl'obalho la olonia em prosr 1'0 estado,
pas ou as réd o ela sua a lmini traçüo n D. Brites de Al
buquerque, ua m5i, a qu m pElI'a ste fim dérEl pI no po
deres 01 uma procura no que 1h ' pa sara em 22 de Julho
de1572, cujo do ,um nto D hEl-se rco'istr'auo noli\To do ponto
do mosteiro d '. Bento de 01in la. Go, CI nou, poL, o '0
gunelo donatario d 1 rnambn o Duarte Coelho de Albu
querqu a ua capitaniEl, d 1560 u 1572, e r tirou-s pül'[l
Portugal.

Publicado o Decreto d' EI-Rci D. ebnstFío, cm qu
chamaYIl os us ubclito o armas pal'D a expecliçlío dn
Mrica, afIm d r tab I C l' no throno c1 },I[l!'roco o seu
alliado :Mule,' room t, qL: havin ido d r osto por u avó
Muley Abd ·lmelck Coelho de Albuqller lue foi um elos pri
m~iros fidalgo por'tLJO'll zes qu . se alistou noquella pntl'i
oLlca phnlanO'e, cujo u" ~ ú foi t50 infeliz.
_ Prompta a :\p liçuo, ahill borra fÚl'D de Lisbôa 00

2;) ele Junho dc1:-, ) tendo I yantaclo anCOlllS comcinco Ilta
\USO cl gu ITn, ín'o o'al l'flS um gronde numero de
lt'~n pOl'L s; on l11zinc1o [\ '.U bordo um cxer ito d quinze
n,lIlltomens (1 infollt81'ill, mil de r8yall[ll'in. Est' x 1'

CIto, ['l'OCO, canIl o -ti) ele rcuuL') de difrce nle no<::,ões e de
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inexp rienLcs e moços fidalgos] continha em si mesmo o
g rm n da sua ruina no rigoroso luxo que ostentava e nos
excessos dos officiaes e na inexperiencill do eu eh -fe] o
rei D. Sebastião.

Chegando a Tanger] salta o exercito e marcha sobl'e
Arzila, onde acampou. D'ahi, e contra o porccer dos gene
raes, D. Sebastião levantou ncampamento, e avançou para
Larache, pelo interior do paiz, deixando o litoral. Julga
vam, pois, que o ex rcito inimigo e ti\" sse em po içüo de
fensiva, e quando chegam a AI acer-kibir] encontram-11
formidavel, e tão uperior em disciplina, e m numero ao
portuguez,que contava quaren ta e seis mil homens,inc1usiv'
trinta e seis mil de cavallos. Encontrnm-se, poi ,os dou,'
exercitas, e nos 4 de Agosto de 1578 fel' -se renhirli ima
sanguinolenta batalha, e depois de um pel jar titnnico, o
xercito portuguez é destroçado] morto o u rei, e alas-

trado os campos de Alca er-kibir por oito mil combatent s
portuguezes morLos na acçüo.

Duarte Coelho de Albuqu rque, o primeiro pernambu
cano que iIlustrou pelas armas o nome ela patl'ia, fórtl da
patria, foi um dos heróes, um elos bravos oldado desla
mallograda batalha, uma dos victimlls do e11thusiasmo, e do
amor da gloria. ElIe lú ficou ao lado dos seus companhei
ros de armas e infortunio, e cahiu morto, como as evera o
insuspeito juizo da historia, (I quando obrnya prodígios de
valor.» Duarte Coelho de AIJ uquerque morreu ao qua
renta e um annos de idade, solteiro e em des endencia, e
por sua morte passou a donataira de PCl'l1ümbL1Co a seu
irmão Jorge de Albuquerque um los seus compallheiros
ua jornsc1a de Alcacer-kibir.

Estevão José Carneiro da Cunha. Natural da cidade
d R cife, nasceu na s gllnda metade do seculo passado,
c I'D filho legitimo do sargento-morJoão Carneiro ela Cunha.

Assentcmdo praça no regimento ele artilharia da guar-



DICClOl'A R 10 BTOG RAPlIICO 277

nição do Recjfe, E tevtlo José Carneiro ela Cunha em 1801
já havia attingidono postoele2.otenente, por pate"nte de 12 de
Julho de 1808 foi elevodo n capitão, promovido a sargento
mór effectivo com a graduação de tenente coronel com
mandante elo batalhão ele infantaria paga da provincia da
Parahyba, por Decr'Lo de 24 de Junho de 1810 e patente de
17 de Julho do mesmo anIlO, tendo já rccebido como ga
lardão elos seus serviços o habito ela ordem militar de S.
Bento de Ayiz.

Residindo na provincia da Poroh~ba em °irtude ela
commi silo que lhe fÔl'íl incumbida do commanelo das tro
pas que a guarneciam, ahi casou com uma estimavel e
digna s nhoro, irmã do iIIustre martyr Amoro Gomes da
Silva Coutinho. As sua relações com seu cunhado, o °
seu senlim ntos de patriotismo, e o scu omor e enthusi
asmo pela causa da libereloel s patrios, I varam o illLlstre
tenente coronel Cam iro ela Cunha niniciar-se no trama
l'cvoludonario, e á noticia in speraela do scu rompimento
em P rnambuco, a 6 ele l\Iarço de 1817, ainela que a sua.
prudencia lhe fi~esse lomentar intimamente esse prema
turo acont cimento, pr sagiando dolorosamente o seu
lI'agico des~ ho, com tudo, recebeu-a enthusiastica e
nl\'oroçadam nt ,e a attitude heroica de Amaro Gomes o
fez tomur parte adivi sima no pronunciamento e adhesão
da Parahyba j causa pernambucana.

Em face elas ircum tOl1cias desfavoraveis em que se
achava pora fozer firmar a prolamoela inelependencia, em
face elas tl'Opas que ropidom nte marcharam da Bahio
sobre Pernambuco, e elo n50 pronunciamento elas demais
provin ias, o seu cnthusiasmo an° feceu, e viu p relido a
generosa ieléa que tão exultada e patrioticamente esposóra.
EntI tanto, Car'nciro da Cunha llvitlou todos os scus es
forços e a tividad , c Lral all10u com to 10 o zelo para qu
Q pl'ovincia ficosse acobertao de toclas os perigos, lllas a
eSCllSS Z c.1 smeios, a falta c1emllniç'es elegu 1'1'0,3 rom
que opprimia o POyO, lodos st s obstacLllos all'8yeS <)

vam as sua mais o tivas dilig n ias, e ainc.1o mais cr' e
ceram, qUDllc10 rompeu a contra-r voluçBo no Hio Gl anele
doo Norte e no Ce[1I"1J, r stnllrando a autoridade real, de
~l1Jas provincias partieum tI'opos que começaram a hosLi
IIsar a P[\l'ahyba pelo norte e pelo centro.

. Amaro Gomes que se achava ú fI"' nte do movimento,
p~r~iu enLão paea P rnambuco, ([ solicitar soccorros, mas
tOI mfcliz na sua empresa, e em toes apertos Corneiro ela.
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Cunha não pôde desempenhar os arc1enLis imos volos que
fazia pelo triumpho dn.1iberdade. Elle tomou ntfio o unico
partido que lhes resta\ a, o da prudencia, e qlwndo rom
peu a contra-reyolução, seu voto foi, que se ced sse ÍI
circumstancias, afim de e vital' a inutil effu 50 d sano'u
enlre irmãos e con idadão , voto que yerifi ou-se, ele
brando-se a 6 de Maio de 1817 o acto da capitulaçuo enll'e
os chefes patriotas e realistas.

Debellada a reyolta, por terra o memoravel monu
mento da liberdade parahy!Jar.a erguido h -roicam 'nte por
tão iIlustres patriota , começaram os actos da mai bar
bnra perseguição, e abriu-se o livro das tyrannias e lo
martyr1o. Carneiro da Cunha, yendo-se descoberto m seu
Dsylopor eus crueis inimigo, deveu a sua sahaçuo ti aI a
gem varonil de sua digna consorte, que njudada por uma
sua irmã o nrrancou das mãos dos soldados no mom nto
de o prenderem. Fru trada essa tentativa, elle procul'ou
mais seguro asylo, mettell-se pelo int rior da provincia, c
depois de algumas penosissimas peregrinaçõcs, partiu
para Pernambuco, donde conseguiu mbDr ar para a In
glaterra, e onde se conseryou até q I romp u a revolução
de Portugal de 1820, depois da qual obteye a sua absolvição
pela relação da Bahia, e regr'essou ú sua patria.

Entrando de noyo no exercito com a mesma patenle
de t nente coronel, em 1824 I assou a coronel, e batalhou
cm prol da integridade do imperio, profundnm nte ai alada
pela revolta separatista ele Pernambuco, npoiada pelas pro
vincias da Parahyba, Rio Granele do NOI'te e C al'ó. Fa
zendo parte do governo pro isorio da Parahybn, OO1man
dando as suns forças expeelicionarias e ta ionadas cm
Goyanna, batendo- e galhnrdmn nte. E tevuo Jo é Car
neiro ela Cunha portou-se honrosa e briosam nt, os
s~us serviços foram nDnados do s O'uinle modo p lo pl'e
sldente ela provincia, Alexandre Francisco d eixns ~rl1

chaelo, quando deu conta ao govel'l1o imI erial da pacifi
caçüo dn Parahyba, cm offi io d 16 de No\' mbro ele 1f:l24:

« e não tem ielo continuado o s rviço militar do co
ronel E tevão Jo~éCarneiro ela Cunha, tem com tudo a qU[l
lidad c10. ter sido presielente elo extincto O'oycmo pro\'i
sorio e nüo e tel' manchado 110 Yicio daql1elle governo.
Pre tElndo- • a servir debaixo da presid ncia do llleu ante-

es 01', commalldoLl cm ch r a acrão de ILabaiflna, que
(lecJdiu da r rim ira fortuna d s insLH'gent s. l\n inslnl
lclÇ'i)Q elo 'Oll 81110 enlrOll [I scnil' de con elh iro, C quondo
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os Jnlmigo 0111 él('a vlIm lIO norte com tropa que marchava
daprovinciadoRioGnll1cl ,foie tabele t'ollcampumento,

c con ervou ut6 o de enO'uno lo' coo trario. a occa-
sião d marchal' m a tropas desta provincia que foram
occupar a villu d Goyonnü, tomou o commando ele toda
ella , e e uchol1 no ommando m chefe ela guarnição
da lU lia villa c uns vi 'inhanças, d baixo das ordens do
bl'iO'üdeiro O'eneral de Pernambuco. »

Estevão Jo 6 Curn iro da CunhEI, I restou tambem im
menso rviços no pel'io lo da lutns 011 titucionaes e da
inclcp nelencia na provincia da Pat'ah~ba, a qual reconhe
cida gl'ata por tanto titulo, o el g u depuLado, e na
primeira I iç,ão para a organi ação lo Senado inclui o o
eu nome na IL La dos enadores üpr sentado á corõa,

merecendo 11 er escolhido por Carta Imperial de 22 ele
Janeiro de 1 26. Homem de merecim nLo e de prestigio,
pulriola elistincto, militnr brioso, Este"uo José Carneiro da
Cunha Hill trou o seu nome pelos eus feitos de abnegação
'patl'iotismo, foi vulto nolav 1, c eleixou veneranda e grata
m moria J ti' os parahybanos. Senador do imperio, bri
gadeiro, di tinguido por outros titulos e c011elecoraçõ s,
E levão Jo . Cameiro ela Cunha fallcceu em avançado
idad , aos 12 ele Outubro ele 1832.

Estevão Soares de Aragão. Capilão de ordenanças
da frcO'uezia do Cu] o ele anlo Agostinho, procurador da
camura elo cnado ele Olinda, a unica pha e que encontra
mo da vida d Esl "ão oar s de Aragão, de se 11 róe per
nambucano, na phra e do Padre Dia$l\!artins, foi o papel
qu repr ntou na cri tI' m 11 la por que pas ou esta
provin ia nos annos d 1710 a 1715, tão celebre na hi toria
sob o nome el gll 1'ra elos Nlascates.

Des nvolv I1do- e con ic1 rav 1m ntc a povoação do
ReciB , e C011S guindo os llabitnnt s portllgllez s, inteira
mente ntregu s a vida ommercial, üjuntnc10 grossos ca
bec1acs, trataram 1 conseguir do goyerno a ua ele ação
a calhcgol'ia d ~ villo r1)11 li i o t nazmente se oppllzeram
? rernamLucano ,porqu eriam clle os membros da
JustIça c goy-rnanCD 101' C ns gllinl jllize e paltes ao
mesmo tempo; senelo a <lgri u1Lura o principal rômo de
neO'ocio dos [ ~L'nambll 'ano, o portllguezes laxariam a
Sua produ çõ '8 I elo pre o rI Ll lhes c 11 viess "no n trc
lnnlo fIu o g II 'I'OS P r' ('Ii(',::: fOl'l1('f'irl( s jl'l eram pc [' U111
prcç.o c111phmcntc ~JCYélr1(!"'. '
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A oppressiío não se fez esperUl'. O sen hores de en~

genho virum-se obrigados para satisfazer os seus com
promissos, a entregar o seu aSSllcar p lo baixo pre o cle
4.00 r 'is a arroba, o qUlll era exportado a rozão de H4.00, e
no fim de cada safra, fo se qual fosse a ua abundunciD,
o agricultor ficava considerav lmente alcançado.

No entretanto, os porluguezes do R ire, a qu m os
pernambucanos chamavam de 7nascates, porqu assim
começavam a sua vida, foram tomando uma altitude hostil,
e foram pouco a pouco conquistando terreno, e con eglli
ram finalmentedo governo a Carta Régia de 19 ele Novembr'o
de 1709, que desmembrou o Recife de Olinda, elevando-o a
cathegoria de vUla.

Suscitou-se entiío uma nova questão, questão esta qne
bem pa tenteavao firme pI oposito dos portuguezes de levaros
pernambucanos á um completo extermínio; a divis5.o do
termo da nova villa. O ouvidor em de par ceI' que não ti
vesso maior termo que o compr~heJ1dido na fregueziu, o
governador porem, compromettido com o mascales cm
redusir o termo de Olinda a um pequeno circulo, era ele
opinião que o termo do Recife excedesse muito ao da fI' 
guezia, que então comprehendia o Recife, .. Antonio, Bõa
\ ista e Afogados.

A consequencia de ludo isso foi terriv I pOI'a Pernam
bnco. A' inauguração da viIJa surgiu a reacção, tentou-se
contra a vida do governador Sebastião de Ca tro e Calda ,
elle abandonou o seu posto e fugiu para a Bahia ; o pelloll
rinho foi arrasado, os novo membro do senallo da camara
forão humilhados, e após todos estes movimentos os pcr
nambucanos partem para Olinda, reunem-se em Camai'D,
e elegem governador o bi po dioce anoD. Mano I Alvar s
ela Costa.

Tudo então pareceu acalmado, o novo goveI'l1o lomou
o seu CUl'SO regular, sem com tudo prever nem acautelar-s
de qualquer reincidencia. A' sombra desta imprevid ncia
trabaIl1a\'am sLH'damente os mascat \ , e então surgiu a
l'epresalia, [l guerra finalmente foi posta em campo. Em
1711, acclamaram por governador aS bastjüo cl Castro e
Caldas, o bispo refugia-se em Olinda, reune-se acamara, ()

ntão os pef'!1ambncanos pelo orgfio do procurador do sc
IH:lUO Estc\'ão oares dcAragão,chamam o capiUics-mól'cs,

hef da mili ias, c pozerum o Recife em apertado cerco.
i CStas circumstancias, o bi po renuncion o t mporl11

elo go\'erno [lO narto ela camara ele ülin la coubc a I~sle-
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vuo dc Al'üguo n[\ 4unlidaelc elc mombro d SSd eorpor-t1ç'iío,
tomar parte tombem no go,"Ol'l1O elo paiz. Feito go\'cl'l1a
dOtO, ri Lns til' llm~:;[,[llldas, f i o sC'u primoiro euidaelo for
tificar os pr ldia' elo cerco o reforçm' as guarnições, por
qnc onsLa\'ü, qtJO, gl'and S SOCeonos vinham elo intef'ior
tluxilinr o mas 'üLcs, l' 0111 l'om-sc ft Olincln todos [IS mu
nições de gu ITa cru se oncontl'Elram no fOf'ta!czas cio lto
l11tl1'acó, Púu Amal' '110 c PiLimbú, e logo sc publicou lllTI IllD
nifcsto cm quo os m senLes foram c1 'Glol'ados traidores [10
sobel'ano.

A luta começou cntüo eom igual Drelor cntre um o outro
partido. Ora ,"onc 'dol'cs, ora ,"cn idos, o pernombuca
ttO bnLalharom fu'm' c decidido, m defesa do seus fúl'oS
c l'egulius, c m u ruolle bl'io inLL' pidez que tanto o Cat'DC
tcrisavam, nL6 que em Outubro de 1711 chegou o govcl nD
uor Fclix Jusé la hado, o tomou [O e, s l'cnundo-se.cl1tiío
todos os tlllimo' ô e I cru do prouedimcllto c dos actos elo
110VO gO\' 'rllaclor.

Est '''üo 'Oélres ele AL'oo'50, ontrog8ndo o gO\' 't'llO, prc
ci amcnte o ponto, que 6 S(~gUll lo a phrê.1sc ele U1l1 cSl.;l'ip
Lor, d'onde pl'incipo.ll11vlltc data u gloria el' se '!Jerúc, ficutl
a 'iLll com008 scu comI alll1eiro' sOll\cllLe com as atribui
ções oL'dinal'iê.1s ele 111 '1llLro da ·amara. Porcm a parciüli
dade, ft gu rrD rUl'lJta voLada aos pCf'uumlJucanos p ,(
nov O'o\'eL'nüdor, llÜO se fez csp 'rDr muito. Parciol deci
tlido lo' mascnt s, [I salariaclo por' ell , votado inteir'u
m ntc ê.10 s LI podido, 0I110~'OU untilo u mais atroz p rsc
glliçü aos p 'l'namlJucnl1os, nlJl'il'ü1l1-SC o cal' el'c , 'clles
1'01'001 vi 'Lima' c.l ' 10th n SOl-tO de miscrias e tOl'tmas L1
uLt'ocitlac1' c l11UttJTio. '

TCl'lninflndo os membro cln CDl11ara lo S nado ele Olin
da 5) 'cu. llHllHlalo, ntr g'lI'út11 a clil' ç50 el s u eOl'po
I'n~ao a 'seu' sue 'c 'SOL" , • 'I 'bl'olldo esLrondosas f stas
cm, homo. ao novo o'ovcI'na lul', fc 'los estas que foi pOC'
D~Slm diz 'I" 'I v<'spCnt elo martYl'io Llê.1qu Iles me mo que
as haviam promovic.lo. Jl,Ins elles pl'cvlamjô li. illgl'oticluo
c PL'oc,?dimonLo do O'ovcL'l1udor, (l reoli '0(,:5 cl ~ a cúnjoc
lll\'0 n'lO se f'z 'SI CL'[1I', c ollcs uglwnlê.1vtll11-na l1croicêl c
I'C'Slgnodnm nt .

Abel' n por' sua orcl 111 '\ clcYDS ajm'itlico dos possaclos
aClJ.n L'Gim n to~, E'k\' J( 'Dores ele AI'Llp;il , o 111 clllbru
1l1~US ac.Livo illLrepillo do O'OVCl'110 pt'ovisorio dn camnra d '
Ullnüu nuo podia ':::;cnpur ao . odius. fCI'ocic.iucle do l1liJ.S~

7
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cates, o sen brio, a sua honra e heroismo, indicavam-no
precisamente um elaqu 11 s sobre quem recahiria ele prefe
l'encia toelas as per eguiçõe e atrociliatle .

Vulto proeminente da revolução, cl ' e acontecimento
memoravel que a hi toria registra em suas paginas sob o
titulo de Guerra elos Mascates, Este\'ão Soares d Arugiio
foi um elos primeiros cond mnados m 17 ele 1< eV(;I'eir-o ele
1712, procUl'ado com interesse, e preso na freguezia do Cabo
onde se achava. Restituida a sua liberdade pouco müis de
dous mezes depois, a 25 de Abril, foi de novo submetticlo a
processo e preso segunda vez a 4 de Janeiro d 1713, nu
freguezia da Varzea, foimettido nos carceres da forLal zn
das Cinco Pontos.

A' nova da pri ão de Estevão Soares de Al'agão, exul
taram os mascates, e festejaram-na como um acontcci
mentonotavel e grandioso. Já a bordo do Ilavio queo tinha
de levar para a terra do exilio, com mais cincoenta e cinco
companheiros de desgraças e martyrios, foi salvo ó. tempo,
felizmente, untes de a fro Lu dar a véla, pelo p rdão régio con
cedido por graça do qual obteve a sua. liberdüde.

Pernambucano heroico, paLriota l'equintaelor, flagello
eterno, irreconciliavel e mais tremendo que tiverüm os mas
cates, segundo a phrase do autor dos lVlartyres Pel'nam
bucanos, Estevão Soares de Aragão, capitão de ordenan
ças, e membro do governo provisorio da capitania, mereceu
pelos seus feito de patriotismo e heI oicidad , as maldi õcs
dos inimigos da grandeza e prosperidade de ua pateia,
mas hoje a posteridade engrandece o seu nome ilIustre e
respeitavel, e o registra no pantheon elos seus heróes. Sem
mais outros dados á registrar sobre a vida ele Estevão Soa
res de Aragão, basta a phase da guerra los mascates, cm
que o seu nome oCt:upa um logar proeminente, para nobi
litar e ngrandocer <. sua m moria.
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relippe Bandeira de Mello. nscC'u na villn d ülin 1[1,
(lO ulvo1'e I do 1110 XVII. FOl'ílm cus pais Antonio
Bandeira ele 1 110, e sua mulh r D. Jeronyma de 1\1esquiln
Azeveelo. F IiI pc Band ira de fell0 e D. Maria Maciel de
Anc11'ael ,foram us avós pal mos, mat rnos, Matheus
de Freitas Aze" do, fidnlgo da asa t' aI portugueza, Alcaide
mór el linda, e D. '1aI ia Ean ,honrados e conceitundo
povoadore da na c nt colonia de Pernambuco.

Felippe Band ira d M 11 O'uiu a carreira da
nrma , e foi um militnr muito di tincto por sua iJIu traçiío
epor s us fitos. A lutas nlJ\ Des em que se achou qunnd
serviu nas nrmadas rene ,a guerras d Brazil, Flandres

Inelia, e D la fl'ont'iras d Algan, Beira e Almeida,
por oe íl ião da r tauração d Portugal do dominio Hcs
pnnhol, xDltam o nome de Felippe Bandeira d 1ello como
di lin to e valente militur.

l\Ia ell n50 po suia omonte o valor e a corag-m,
di tin çõ s rue I VDm e nnob1'ecem o militar; elle l'eunia
a,tudo i to, « a inclispen uvel instru ;ão e tino para a ndmi
mstraçiío civil e politi i).» E assim, lhe foi confinc1a a
ndmini tt'a ão da capitania d Porto guro; em 1644, foi
nom aelo por EI-R i D. João IV gOY ['nador civil e mililat'
do pI'aca de Alm ido, e sp ciolm 'Jile encarreO'tldo da sua
c1ef9,a,oqu p1'oyaoO'l'üod instmcçJomilitarqu po 'suia.
A, SI~U[l üO I alitiGa de PortuO'al por oquellc tempo, erD gra
\'1 lma; do re ullado da gllerra, p ndlD a onsoli lação
da sua liberclael ,e o f'r1'os da escl'uviel50 que a Hcspanha
lhe fOI~iavD o c SI1 m gu 1'1'0, Ú o vulor hcroi mo elos
seus filhos os po liom quobt'ar .

.GI'avi ima orriSGDcla rn por tonto 11 ituaçi'ío d
F lIppe Banc.1 iro. de Mcllo, enfio l1lC'nns o el1cnl'O'O C{u
~ob[' lIe pr'a\'a' mn D. Joilo IV itlcumlJindo-o tI o.
lnlporlonti simn mi 11, nüo' ngonül'o. quando la'i't'ou
(J nclo de sua nom aç50, porque \Ilc sou]) corrcc:ponc1 l'
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A regill confionça com muita honro c distinc6io. A p1'llr,a
militar <.1e Almeida, CI'O II sC'O'LH'anr;n, a hay dc toda o pro
Yin ia ela Bl ira; @:nnhtll-a ant lU 0, foetificnçõ s que
] vantn\"a Felippe Bemd(-il'n II Mello, aindo mni diffi ul
tAsscm o. sua tomnda, foi plano nss IIlndop -los he panltocs;
c DOS 21 de Jan ,iro de 1646, um xercitl) d cinco mil infnntc

qI.H1tl'ocenlos cavallos, inyestiram n pI ap c.1 Alm ida.
!\Ias a atalaias do illll tre soldado, correm [10 [Iyj 'ar, e
quando o inimiO'o Dyança egllro d que nu o sp fi.Wam,
recebe n castigo dc suo. al1C.1acia ' ú r p 'tidD carg[l" tio
forçudo 11 elcixur o cDmpo, pal'lindo com granel' p l'do ;

os host S pOl'tugllezas \"iclorio <L, nloom O hymllo
do lriumpho.

Agoru é o propriu potrin escru\"isncln Pf']o dominio
c trunaciro, CJuc YDe el' o thcotl'o da glorias mililar do
nosso beroc. Ac 01' lüra o gO\'el'nO cOllsidcl'und o I'C ul
tndo CJll obteria n sua politl a l!l'OI l'R, com o c"ncunçi'ío
elos holJnn lcz 's do B[,élZil, m el1yinl' ,OCCOI'l'O DOS ill m
o'entes de P 'rtlDmbuco, élO me mo tempo um O' neral ((lI'
pela sua prntica e IlnbiJidn<.1c, dil'ÍO'i, e a cmpreh nc1ida
companhn restaul'a luro, cxclusi\"nJ11cnte posto. m campo
pelo C'sforç'o e pall'ioti mo pCl'J1nmbllcono.

Foi pois nomeado me ·tl'e de Dmpo gen ['ai elo ex reito
de Pernambuco, Fréll1cisco Bl1l'rd d l"Icnezc, CJu muil
e 1Hwiü distinguido l1ns guerras c.1n re Lnul nçüo cI Portu-

gal, e pOl'il ten nte general junto c\ suo p ·U[], foi nom nc1(
Felippe Bl1ndeil'l1 ele Mcllo, por pi. tente regia 1 20 do
Dezembro de 1 46, « em consielel'aç(l.o (10.' seu. sef'{:iço ('
mel'ecilJlentos, pelo tempo ele qllin~e wuws que C'l'cin (I,

cOl'ôa nas {(7'1Jwelas elo I'eino, 1WS gUC7'I'ClS elo Bl'a;;it, Flan
dl'~.',In lias, e T1f1sjl'o17fC!iras da' pI'Ocinci(ls do Alell~{'j'oe d~l
.f]Cll'a, occupallc!o os po. tos te copitcl.o de lIIjalltal'lCl, cap/
tUa-móI' ela cOjJital7ia de Poria sPgl(l'O e qOVf'I'II(lclol' da
praça de (11'17/((.'3 da viLta de A 1111 {'ida , pI acedendo 110 de
CUI' 'o ,d? (r>lJIpO I'f'jcrido com .'(d;.j'Cl['EíO e L"alo!', as ill1 ~1O

exerc/,cLO do~po ,tos a}Jontado ) como nos oC(,(lsiue.' dejJ{'Lr:'J{{,
em que 'e Cl,'signaloll, epo!' esperCl/' cLeUe e ele sua qualidade
que da me 'ma mancll'a procederia dalli por dWl1te. » Tac~

sãoé1sho~.ros[lsetcxtuaesIDln\'l'ns 'mpr 'ocln porEIRcl
J).. João, 00 conferir fi Felippe Ballll ira d' M l110, o po to
de t(']~ ntc genf'l'nl,

Pal'tinclo do pOl'to ele Lisbua om (luü pequcnns
u.mbol'~ar:õ ,conduzindo nlgllns peli' 'hos, c um oecor rO

Ü' lI' 'Z ntos h.OlllQl" . obre 'I. SUç ord ns immediul[ls,
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municiados, intentam uma segunda jornada sobre os mes
mos Guararapes, onde levantára barracas de acampam nto
o nosso exercito; e segunda vez são derrotados, egunda
vez os louros dR victoria corôam as no' a armas!

O coronel Brink, nomeado commandant em chefe da
empresa incumbida de 1'e rgu I os brio abatidos das
armas hoIlandezas, escolhe cinco mil homens de infanta
ria, trezentos hom ns do mar, toma seis I ças de artilhariu,
e marcha sobre os Guararapes, como que inebriado dus
ovações que o aguarda ao ','olLar triumphante! Fatal
engano!

Aos 19 de Fevereil'o de 1649, trava-se renhida a segunda
batalha dosGuararapes. As altante eassaILados,batem
como leões, e depois de porfiada lucta, o anjo da vic.toria
baixava sobre as phalanges pCl'nambucanas, ntoava-se
unisono o hymno triumphal! O general em chefe do exer
cito hoIlandez, ao lado de mais de dons mil sold<.tdos, jüzia
por terra, assim como o ülmir:mte da esquallra hollanclezD,
que commandava a arthelharia; grande numero de feridos
e prisioneiros, dez bandeiras, o estandart general, toda fi
artilharia, e grande quantidade de armas, munições vive
res, taes foram os despojos que d ixar'a-nos os inimigos.

E o tenente gen ral Felippe Bandeira de lVIello foi tam
bem heroe nesse novo e brilhante feito de armas. O onele
da Ericeira no seu Portugal Re tcwrado, hi toriando fi
segunda batalha dos GLwrarape , a todo os seus h roas
rende homenagens e n5:o usp itos louvores,») s me LI' s
de campo referidos, diz clle, o tenent genel'al Felippc Ban
deira de MeIlo, e os mais offi ines e solllados, se pürticll
larisaram com acções tão assignaladas, quc não 6 po sivcl
individllalisnl-ns, nem encélreccl-as. ))

Depois ele tanto se haver a 'signalado na guena da
conquista da liberdade patl'ja~ recebe do general a in llQ1
bencia de ir a côrte d Li bÔR afim de expor a EI Rei D.
João IV as circumstancias em que se achava a provincia ele
Pernambuco, e desempenhando a sua missão, volta de
novo a tomar o seu po to de lwnra entre os seLlS compa
nheiros de armas. Felippe Bandeira de 1\1 lia, tl'ouxe por
<.:aI'ta do mOl1Drcha de 10 de Abril de 1652, dirigida [10
gOY fIludor ger[ll do Brazil, orelem para que e lhe nlrc
gu se o c.ommfJnelo elo terço do mcstr'e de c;ampo Franci co
ele Figucirôa~ que se acbaya com licenru m Lisbàu, até
'e lhe consultar, e o prover, ou lhe !a;'7Cl' a mcI'cc que IWll
oe" c Ioga,..
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'Porem nada disso se verificou, e em 1653 achavam-se
ambos em Pernambuco, e toma.vam parte no con~elho que
aos 25 d Dez mbro convocara o general Barreto de Mene
zes, afim ele e dclilJerar o ataqu geral do Recife; e assim,
vê-se que Felippe Bandeira de lV1 !lo tomou parte ainda nos
ultimo combates que restauraram sua patria do dominio
hoIland z, ob o qual aemeu por vinte e quatro annos.

Des a pocha por diante, nada mais se encontra rela
tivamente a vida aventurosa desse illustre militar, que
egundo concludente rusões apresentadas pelo commen

dador Antonio Joaquim de Mello, falleceL1 em Pernambuco
aos 24 de Outubro ele 1655.

Tal foi a ,ida desse heroico pemambucano, que por
O'alard50 ele eus feitos e patriotismo, recebeu do soberano
honrosas demonstrações de apreço e confiança, titulos e
po 'tos que o nobilita, am, ta s como a elevuda patente de
general, o fàro de fidalgo da casa reat e o habito da Ordem
de Chri to. « Honra portanto ao cidadão illtr pido! Gloria
ao capitiío valente! Transmitta a patria agradecida perpe
tuament de pa s a filhos, o nome de F -lippe Bandeira de
1l'1ello, uma da gloria militares do Brazil ainda no berço. »

Felippe Nery :Ferreira. Na ceu na fI' gu zia de S.
Frei Pedl'o Gon alve do Recife, aos 20 de Junho de 17 3, e
foram eus paes o capitão-mór Domingos Affonso Ferrei
rR, e D.1V1aria Damianna de Lima Ferreira.

Seguindo a vi la commercial, Felippe Nery Ferreira
estabelec u- e na pra a do Recif , e foi um dos negociEII1
tes do s u tempo que gosal'am le mai credito e conceito;
e pa ando a rvir no ex r ito de gunda linha ele ta
capitania, logo nos seu prim ·il'o annos, chegou ao po to
de ten nte do regimento "elho 1 milicia do R cil' , no
qual foi confirmado por pat nte l' gia <.1 16 de Jan h'o de
1815.

1ni iado nos pIEl!10S do 11l0vim nto sepal'ati ta que
se mallogrou en 1 0 17, elle foi um elos I itol'es do governo
provisorio e no lominio da revolução, tomando sempre
paI te em todas as reuniõ s e a embléa., e pr tando ou
tros serviços, repr sentou papel muito importante ne a
quadra l'evolucionDria porque pas ou e ta pro' incia. Sen
elo. escolhido, pelo sea :;elo e firme u, juiz ordinario elo
cume e policia da villa e termo do Rife, x.erceu ste
c~rgo tão dignamente lU até do eus proprios a Iv r a
I'JO politicos, recebeu os mai ignificativos loU\;ol'e " con-
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fessan lo el1es ter encontrado m -'ry Fere ira muito mar,'
doçu/'a e Iwmanidade, elo que podiam eSjJe/'w' em tempo de
tal c/'ise,

Fe1ippe Nery Ferreira lue, egundo o l1LltOl~ lo~ 1Vlw'
tyres Pe/'Ilambuccuws, tinha p r synonimos-liberc.1ade, ci
vilidad , humanidud ,Yil'tude r ~ligio a ,e todos os prin
cipias do repub1icnni mo cm fim, nfio ncontr'ou, p lo seu
cl'iterio, imparcialidade e justiça de s Ll modo de pro 'c
der, um só accusador, e nem foi per cguido, quundo foi
restabelecida a autoridade real em P l'11DmbllCO; I11n foi
preso pelu alçuda e enviac.l '1 Ba!liu, onde l' sio'nudamen
te soffreu todos os t0l'l11ento' at6 o termo ela SLlU pl'isuo
em 1821, não sem lIZagoa . ele amigos e inimigo .

Restituido á sua tel'l'a naLal, o l.ll compaLriota de-
ram-lhe logo uma pro\ a elo quanLo sul)ium apr 'CiUl' a' uo
virtudes 9 patrioLi mo, eleg 'neln-ü 111 'mbro da primeil'a
junta do gü\'erno proYi ol'io, esLabelecida apá a deposi
çi50 do goycrnador Luiz elo R go. Em F \'el' 'iL'o de 1 22,
estando no ex. rci 'ia do cm go lue lhe Linha i I c nfiado,
em 27 de Outubro do unno antedor, os seu coll 'gn ' o in
cumbiram de visitar n \'illas de GOJ 811lHl, Iguül'l1 li, Li
moeiro e Pôo (l'Alho, nfim de convocnr as 'a 01 Dr'[1 , e o
povo no intuito de firmal'-'c a causa con ,titucional, di si
par a eli corelia~, cllamar todos ao fiel '1l111primcnto
dos seus cl yore tomm' Iunlqu r proYiclcncia que po['u
tudo isso fosse nece BUI ia.

Em Junho do mesmo Ul1110 foi eleputado pela 111 smu
junta para ir ao Rio de Juneiro, e em seu nome b ijm' a
mã do principe r gente, l' 110\'ar pCl'Ul1ttl clle os us pro
testos de amor, fid 'Iidud_, e obe licndü, o uo me mo L'01
po r pl'esntar e I' querer tucl qllC julgasse d utilidade
imm dintn para a pl'o\'incia; mo" clepo Ln a junta pela
sedição c1 'Pecll'o o, ficou sem cffcit tal in umb ncill; c
romp ndo ainda um outro motim, em Olinda, por moLi\'o,
politicos, ell Gahiu pri 'ioneiro du tropa omoLinuc1n, -'111 19
ele rtembro cl 1 22, cnel solto no dia 27 p ln 110va junLa
do O'or mo, 100'0 que foi r tobcl 'ida [\ ol'd mI ublicél.

Proclamada a indepenekn 'ia, agl'[\ 'iodo com o orficia
lot da Orllcm do Cl'uzciro, após a cr 0,<10 ]:) l11rsma 01:
cl 01, C mni tcll'C! -. 10\'oclo ú diO'nitat'io" 110m ndo Pl'CSI
denLe (lu Parahyl D por CDl tu 1m1 rinl ele 25 ele OY mbl'o
de 1< 2" C'gUill vnru uCJuclla 1 ro\'incia, e tomou po 'se da
mlmillistl'ac'üo a 0 <1e \])l'il elo nnl o SCfl'Uillt ' . rl'r'V F '1'
l'ciru foi 'u', IJlnu' 'tlLUo, JW "'Uü ndllliJ~islru(;àO "llltlio-
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res emb/H'aços e difficuldades pOI' causa da onda revolu
cional'ia que pOl' esse tempo linhD invadido parte das pro
yincias do N eLe, e entl'e estas aquúlla cujo gov mo lho tí
nba si lo confiado.

Tomall lo onta da admini LI'aç'J.o da pl'ovincirJ, foi um
elos seus pr'imoil'os cuidados tl'atar da reuniüo dos eleito
I'OS, üfim de proct,dcl'- a eleição L10 COIl' lho do governo,
mas as camara do Br- jo l'Al'üia, \Tilla Nova da Hainha c
Pilal' mostl'aram-se hostis a c sa d 'tel'minação, assim
como a sua propria po e do gO\ (;1'110, poi ,quR1ll10 foi elle
nomeado pr siclente,jú lavrava a pl'epal'a~J.o revoluciona
ria. Ter y F rreim pl'ocuronuo por meios sllasorios cha
mal-o ao LerTeno da legalidade, "iLl baldados todos o' seus
c for 'os; a renc fio rompendo terrivel e am -açadora l:I.
ro\'oluçõo, o eml rego ela força era o unico l' curso que
1110 restava, o que f z c n Lrangic.1amente, reCOl1lm ndanelo
por"l11, t l'mÍlnntement , ao com mandante das forças ex
pedicionm ia , « el nüo fozer eff- cti \'0 II o das for~as elo
seu comman lo, enão !las extremidades, ou de re istencia
aberta, ou de . La Iues imprevistos; e qu o 'sim mesmo
inLimasse muito expr ssam(;nte ú qualquer agente, seu ex
poc1icion ario. »

Ne se entr tanto, recebeu ery F 'I'l'eil'a uma porta
ria elo governo imperial pela qual suspenc.1in o bloqueio
~10S pOl'tos do nOl'te, vi ta a noticia de uma pl'oxima
ItlVll '50 poetugu za. Esta m diela completul11 ntc o ele 
alentou, e, figur'flndo-s qu a sua p l'man ncia no gov 1'
no, conLl'1l o qual tanto clamavam os elis iel nt , sell'ia
cralli em dionte impolitica e c1ümnosa j ousa public'),
Cl,nando o impel'adoL' appellavu par'a os sentimentos d(; bf'1l
zIloirismo e união dos propl'ios subI vados, renunciou a
autof'idad no dia 21 de JulllO ele 1824, perélnt llm con 
1110 composto do fun 'eionarios supel'ior 's da pl'ovinda.

ery Ferreira deixou entilo a pl'ovincia, mas com a
consei-neia tl'anquilla d haveI' xacta e fi Imente cumpri
elo o seu dever, sentíll1entos e tcs que foram 11011 L'osam nte
a~testados ao O'oveeno imperial por seu succes 01', em offi
~I? ele 16 de ovembro, no qual diz: bllLuria ceJ"tament~
aJustiça, se a\'alia se em ponco os sorvi os que prestÓl'n
o seu antec sso['; .,. que lle se D~hou fil'me e r'esoluto
conlJ'a o partido levantado; '" p esistinclo fieme, provi
dente e cOl'ajoso, contra todas a m(lchinaçõc~, rompimen
to o avançada ... Mesm E1' in,) N,~J'" Fcrl'cira foi, ub-

38
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meLtido ft pl'ocesso pOI' hn\" I' abandonado a pl'esidenciD,
porém foi plennmente nbsolvido por accorclão da Rolnção,
de 13 de Janeiro de 1825.

Nery Ferreira nchanl-se jü então no Rio de Joneiro, c
regre sando postef'iormente ü Pernambuco erviu orno
membro no conselho geral da provincia, e depois como
conselheil'o do gover'no, e pl'ocedendo-s' n prim ira el i
çõo de senndor s, o seu nome figlH"oU na lista offcrecida a
corôa. FeJippe Neq Fel'reira fali ceu aos 51 anno' de ida
de, no dia 2 de Setembro ele 1834, e foi s pultndo na igl'eja
matriz da Bôa-\ ista.

I'elix l'eixoto de Brito e Mello. Nasc L1 na freguc
zia de S. Antonio do Recife a 24 ele Agosto de 1807. F lix
J056 de Abreu Peixoto e D. Antonia lVIfIf'ia de 1\Jflcedo e
M 110 foram seus pac, Antonio Teix il'a de Abr' u Peixolo
e D. Anna Rosa Hodt'jgue seus avo paternos e mat 1'

no 1\Ianoel Bento Ahes ele 1\Iaceelo e D. Anna Izanel BeI'
narela.

Depois ele adiantar-se em alguns e'tudos de humani
eladu', Folix. Peixoto preferiu a carl'eira das arma, ossen
t.ou pl'aça como yoJuntario, justificou cad te, e logo cm
1822 parliu par'a a provincia da Bahia na columna xp dici
onDI'ia commandada pelo brayo José de Barros Falcão de
Lacerelü, e foi I'ecebel'o seu boptismo de sanO'uenos campos
de Pirajú e Cabrito, pela CElL1Sa gloriosa da indepcnelencia
ele sua patrin. Bat nelo-se nos camI o da batalha com as
hostes disciplinadas da antiga metroI uie, Felix Peixoto o 
tentou \"Ellor e pattiotismo inex edivcis, e por ua bravura
e hel'oismo conquistou aos quinze annos de ida 1 o posto
de alfel'es e a medalha da campanha da ind pend ncia.

Firmada a causa da liberdade na pf'ovincia da Bahia,
cuja data memoravel relem! ra o valor do intl' pidos PCI'
nambucanos que muito contribuiram para o feliz exito de
tão grandiosa mpre a, Felix P ixoto voltou para esta pro
YLn ia com o seus cümüraclas ela victoriosa exp eliç<'ío,
Em 1824) qUDndo Pernambuco protesLou com ormns l1a
mãos conLra a poli ti a oppres ora elo primeiro reinado
proclamou a eon federação do Equador Fclix Peixoto t0Il1_0U

parL n e mo\"im nto, c quando ele)) lIa h. a r voluçHO,
occultou-se p'Wa escapnr do furOl'es elo venceclor. .

Pacificado a pr'ovil1cia . podendo apparec l', I' JixPC1
xoLo abandonou a \"ida militar, r. fOl'm l.[- no po to ,de
alf'rcs, c1cc1icou- ao mm rcio cnll an lo d'"\ COiXClfO
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na co a de um negociant POl'tuO'u z. Poslel'iOl'mentl',
com a l'eaçlio do Curso Juridico ele UlinllD, r sol" 'U l11all'i
cular- c, e oncluindo o pr porotorio que lhe faltanlm
enteou na academia, e em 1 34 tomou o o'ráu de bacharel
cm dir ito.

Felix P ixoto abandonando a "idn comD1 r ial pard
s guie a carl' ira da letra ,viu-se m recur o ~ i I'ia
me mo rett'ocedido s niio ncontros g nero a cODdju
vação ela parte elu aJ~un porent s e nego inntcs desta
pl'aça que 'ntr si SUDS r v rom-111 uma mezado. Li
quidando li 'P is a sua r, formo, e pas 'ando a p r eber )

01<.10 m n aI de 22BOOO, agradeceu entào DOS s us amigo~

a cOlldju\'a .50 pe uni'H'ia que III dnHlm, onlinuando
porem a (lCC itnr até a ua formatura a de lrez Dmirro que
'e r u 81'am m d ixm' d continuar, cujos nomcs é

diO'l1o de 111 11 ~o: II mi lU l' o ler, J üo ~lallleu JoJu
Se"cI'ino Ca \"1:1 J on li I La rel o .

S guindo a Dn ira da nUl o'i trntura, fui nomeodo juiz
ll1unicipDI e li orpllJos do Br ja da Modr de D u p l' Pro
yj '10 dc 13 de Junho el 1 35, juiz de dir 'ito da mesma co
mar a 020 d· Abril elo anno guin t , .i uiz do cl'ime do R 
ci~, intcf'inom nt ,porPol'léll'iac1e 2 c1eJ\Ioio de 1 3 , e fi
nalm ntejuiz do civel (la me mil. comor-ca <10 Br jo por Dc-
CI' 'lo de 17 de tembro el m m anno.

Em 183- qnando c obl'iu a A mbI "a Pro"incial d
Pernambuco, e F lix. I ixoto a aba \"r c1 d 'ixár o banco
lIa Academia, tomou a sento omo deputado na qualidad
d ~uppl nt , e d 1 3G ai 42 orno d puiado, Corr pon
dendo elicl'Jla h 111'0 am nio o mandato que lhe fOra con-
fiado, Felix Pcixot mI" u 11 los s us dotes c tal,/1tos n
clei('10 de d putado a A mbléa G ral em quatro I gi 10-
luras con uti\'a Dt6 n de 1 4 , quando a camara foi di 
solvida. De 1 4;) a 1848, diz o 'r'. DI'. !\Ja edo, pertenceu
na camara t mporaria (I pI iDeie ard nt ela d I utDçuO P 1'

nambu ona de qu fnzia pode Uebnno, n iao'icD; Nun s
Machado, o enthu ia mo; e outr igualmente illustr s;
na lt'ibuna padO! 1 ntül" qu aliás ni'io rI' qu ntou (I icluo,
mo ,lrou-s orador "io' I'OSO, exaltado na li tentaçiío ela
polLlca de u pa/'tido.

omeado pt'C ill nl da pro"illda das AlaO'ôD em 12
tIc ~O'o to de 1 47, dirigiu a 'ua odmiui 'teação Dt6 24 ele
Alml do anno s O'uinLe m Yirtude de guir pü/'a ü CÔl'l
c~mo d puLado porP l'l~Oll1bu '0. No pr id n io das AI(I
gODs, Fclix I eixoto d di 'ou-se int il'omcntc m promo"cr
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o seu engrandecimonto o bom cslnr, ntre os seus traba
lhos são lignos de monsão, os dados que rocolheu par'a
formar uma ostntisLi a ela provincia, o odificio da caeleia
publica cuja primeira p dl'u a s nlou m 2 elo Dezombl'o d'
1847, as obra do qual't 1 das tropa , a offi ina 1 espin
gal'deiro quo montou; flS obras de fortifi ação do seno
ondo so acha o paiol la pol\'or8, o e tabel "cou-so uma bn
tel'ia de artilhal'ia, constituindo ü sim o m Ihor ponto de
defesa interna dn cflpitnl; [l companhia que organisou para
o abastecimento d'agua potüvol li capital, con oO'uindo fi
subscripção do grando numero do acçõ s para o sou capi
tal; a publicaçuo que mandou fazer do expodiente do 0'0
vorno; e m appenso ao relatorio quo apl' s nlou ao pns DI'
a sua administração, juntoLl um mappa eircumstancil.1do
do todas as autoridades que t m gO\ ú) nado aquolln pro
vincia de ele a sua croação até o seu anteccs 01', ilIu tl'nn
do-o com nllüta nota e rofi xões l1istori as, afim do SOl "ir
no futuro de subsidio á hi ,toria civil e politica da pro\'incill.

Tomando assento na camara, e "'ubindo ao pod I' o
partido Conservador a 29 do Sotombro de 184 , Fulix P i
xoto que fazia parte da grande maioria li beral pronunciou-se
logo cm opposição, at6 qu . em principios de Outnl 1'0 a ca
mara foi adiada. Os doputados de Pel'l1ambuco, na 1'1'[\ um
escriptor, todos liberne ou como so cl1nmava na provincia
- praieiros -, retiraram- e dn ârto; antes porem ck o
fazer assentaram em reunião s cr'ota do partido, que se
emponhariam om mantor a ordom, o imp dir pl'onun iu
montos iUeo'aos. Os deputados das out!'a provin ias to
maram na mesma reunião o me mo empenho, mas om P 1'

nambuco onde os animos já se a l1avam cm ardenti sima
agitação, era muito diffieil cont r os impolos da l'o,ollfl.
Cllegando aqui os deputados, esfor aram-so dmünte moi ..
de um mez no desompenho do accordo tomado n Rio cl'
Janoiro; de um lado porem as intrigo.s dos élcher ul'ios [l

fazerem passar por monos loaes ao partido prai il'O ele
intolligencia'com o pr sidontc daprovincia, dcotltrn pnl'~?
urgidos polos correligionarios politicos mais xaltêldos Jil
viclimas da apflixonada I'eacçuo, ojá em ülgul1s bando,8
declara.dümento levantados, tomaram adir ção 10 mOVI
monto III ~gal o m Dezembro de 1 48, ostontosam nLo ns
signac10s em manifesto dado ú luz ela jmpl'ensa as umirDI11
a l'e pon..:"abilidael (la 'R,ecolta Proleil'rl qlH' tomou grnnel ':';
pl'Op rç'1) '8.
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Fclix P ixoto, uma da vi tima dallpaixonacJa renc ão
pela r moção do sculugardejuiz de di!'eíto, pôz- ent50 Ú
fI' nte da I' v lução, e como antigo militar, d pulado c ho
mcm e 'la)" i lo, foi o principal ch fe dn força r8\'olto-
a, Pn[tindo para o uI da provincia d ixando a signnda

com os eus ompanh iro umn Iroclamaç:-o impressa
com data de 31 d Dezembro, foi d sembnrcar na Praia
t1 Gamella ,nas Alagoa ,d'onde s rev u aos s us ami
gos, pedindo-lhe que !'eunis em força, e as encaminhas
scm para Agua-Pr tn.

Organi ado o 0.·ercito revolu 'ionario, Felix Peixoto foi
inv stido do 8l'go d ommaodanto gel nl das tropéiS libe
]"l:ICS e mni tm de quan]o m A 0'11 a-Preta se or0'8ni ou °
govcl"l1o provi orio, creao lo-se um Di!' ctorio, filie eleito
II' sid nte do me mo. Apúz di\' r o combate no inte
['iOl', m que a o['L da nrmn' nem semp['e foi ad v r a ns
forcas Iiberaes, foi delil erado 111 fim o ataque da capitnl.
Inyeslida a cidade do R eife nodin 2 de F ev ecÍl'o de 1 49,
por t['ez ponto div r os, a columna principal que e lava
confiada a F lix Peixolo, e Jue a ta ou pela Bôa-Vista não
poude peneteal' no Recif p la I sislen ia que ncontr-oll.
A morte d une 1',,1a eh ado e outro r v z s, dou o'anho de
cau a ns fOI<:,'a do gov mo ante a qua tiv ram de re
cuar as tropa lib raes,

E e goJp tr mendo não f z comtudo morrer a revolu
ção, F Iix Peixoto r til'ou- e pal'a o interior, mas sem
mcio c1 ria resi ten in, v ndo jú pr so algun do de-
putado eh fc la revo1la ompl .t, 111 nle p '['elida a sua
'nu a, poucl nsco'uir apDr Ó c1 lio'cncia da aulol'i-

dacl , pu s u- para as AIllo'àa ,e c1ahi mbür ou pnru n
EUl'Opél. Fixunc1o- e m Li J ua, trngando o puo amargo
do xilio, li' lix P ixoto som, II r si o'nnc1o [l sua Ott '. DL1
l'ante o 111 II xilio, diz II propl'io cm um dos seus escrip
to, on erv i-l11 I'csignücl ,s m c1i['igil' um à CJu ixul11e
aos meu nmigo e con i ]aclõo ; uma alma g 'n I' SU
hQu" cm Li boa CJll mo adoç u a "idn me nlim nlOll
quan 10 fallm'nl11 S p u o l' cur o de que podia dispor,
ICS tri Le de urso de minha "ida, dem n LI' 'j P r müi

(~ llma \'ez, qu xj tiam inl il'o m meu 'OI'il.'Ju () . Cl)
t1ll1 ntos do -amor ela palf'ia, e m Ufl der sa fOI'~lm minlla_
palurra publi<..:ac1n no j rnacs c1 Li 'lJo'), quando [l vi
de acrcc1ita.cla u1lrDjmla.

A viela politica ele Felix P ixolo ele BI'ito c Mello, t rmi
nou cm HhD com a re"oluç:fio li! el:ilJ-pernambuC8Ilél, Fi-
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xando-se em Portugal, ahi casou-se, e nem mesmo depois
de concedida a amnistía que abria-lhe franca as portas do
imperio regressou á patria, e pouco depois obtendo o argo
ele consul geral do Brazil na Hespanha, para ahi se passou,
e « depois \"eio duas vezes matar sandades da terra mãe,
visitando o Rio de Janeiro, ~'saudanclo a sua querida Í)I;O
vincia.» A segunda vez foi em 1877, partil"ldo deLisbôü a
bordo do paquete Orenoque, no qual tambem vinham pllJ'll
o Brazil SS. 1\111'1. Imperia s, sendo o motivo ele sua vinela
uma longa auzeneia de 17 almos e o desejo le mostrai' a
terra ela patria ú sua lll1ica filha, nos 'ida na Europo.

Em meia viagem, no dia 17 de Setembro, Felix Peixoto
convielou todos os passageiros para se reunirem no salão
do poquete, e c1iriginc1o-lh s algumas palavl'os d senlH\ntlo
o qUüclro tr-istissimo da secca dos provin io~ do norte, ter
minou invocando os seus sentimentos de coridadc, übriu
uma subscripç50 que attingiu a 3,G70 francos para a qual
contribuiu com 500, alem da Cjuüntiade2:000$000 subscripln
por SS. MiVI. Depois de algnma d mora no Rio de Janeiro,
veio visitol' o Selt muito amado Pernambuco, dirigir-lhe as
suas setada os despedidas no ultimo quartel clct vida, e que
as 7'ec-ebesse tão sinceras e verdadeira', como eram o amor
e decücaç[io que lhe consagrava,. 80 mesmo tempo que con
\"ielava os velhos nmigos c parentes para dar 'm-lhe um
abr'aço, porque em nove dim; de sua demol'Ct nú.o pecletiu
procural-os pc. soetlmente, fozendo votos para que Pernam
buco se engrandecesse e prospera 'se, e que o' pernambll
canos nunca se olvidas, em de suali hom'o 'Ct tradiç'àes,

Estas palavras escriptas em 10 le Janeiro ele 1878 e I 1I
lJlicnclas no jornaes d' \ ta capitol, foram como que Ulll
pre entimento, c fi sua vinela a esta pI ovin :ia U!1Jél como
qLLe fatalidade ou destino. Robusto e cl1eio de yiLla, n50
pensaya elle que em lugar de deixor par'a scmpr o solo
querido da patria, nelleficar-ia eternamente dor'mindo o deL'
radeiro somno. Sentindo pela monhã elo elia 13 uma pc:
qu na febre. que momento::; depois se manifestou pernIcI
osa, foi accommcttido 00 mesmo tempo por uma congestU.o
lJlllmonar, que tomando rapido elesen\'01\'im nto, ao anOJ
tecer já csto"a moribundo, vindo a fDIlecer poucos mom .n
tos depois, DS oito borns da noite. Felix. P ixoto ele Bf'lto
e l\1t.:llo falllceu aos setenta e um o.nnos ele iLlad ,a 13 dL:
Janc1l'o ele 1878. .

~as diffq'entes phascs desua viela, como soldado, como
moglstraelo, como politico, como revolncionor io, e final-



Dlé 295

111 nte como funcionario pllllico} Fclix: Peixoto elevou-se
pelo s 'u mel' cimento, pre tou valiosi simos seryiços ao
cu paiz, foi um patC'iota disLincto, um homem yerdaeleira

111 nt nota\' I. Bacharel em direito, do conselho de S. 1\'1.
o Imperador, dignitario da ord m da Rosa, commendador
da de Chri lo, de ossa Senhora da Conceição da Villa
"' iço adePortugal edeCarlosIII da Hespanha, enlreoutros
titulo} slcs faliam b 111 alto do seu merecimento, eleva
dis imos dot se grandio os serviços. Sua actividade, seu
tal nlo, ua illuslra.ão, ser\indo-nos das phrases de um
sCl'iptoáseure peito, tiveram mpr aoserYiçodopaiz;

que oube iIlu tear por eus nobres feitos, como os eus
r cnr os pnrlicular s e ti\ ram sempre á dispo ição los
queoprocumyam, ou mostl'avurn I r ci ar do seu auxilio.
Paf'1amentar distincto, sua palu'iTa foi muitas \ ez s o \ erbo
inspirado que apontava ao go\'elno o caminho da legali
dode e I vantava barreiras insuperu\'eis ás pretençõ s do
t1cspoti mo, na Iuell tempos sgitac10s e vertiginosos em
que a li]) rda 1 va ilLunl, as institui ,ões politicas estreme
ciam e v to nacional eslivem a ponto ele succumbir.

lVIagi lrado, poderia rvir 1 modelo ú nova g raçuo
pela I'C lidão de uas d ci õ s, pelo e tudo conscien io oe
acurado, que fazia, dos feito que tinhadejulgar; ejamai
tc\' a ju Liça m lhor accrdote, nem as leis TIl 11101' inler
pl'et .... E riptol' notavel e lecto, sua penna teye os
me 'mo n 'Dnlo e arToj qu a ua palavra.... O con
selh iro Felix P ixoto de Brito 1\1 110 não foi Ú offi ial,
deputa lo, I l' iI nte juiz de dir ito: quando depoz a es
pada, D l n'a e a [ar la d pDrlamentar e de admini trad 1',

qU'l11clo a intol enneia politica o afa tou do comicios popu
lar' ,o O'rande tribuno, o inf'üigDv -1 palTiota, v ndo qu
cu pr fundo variados onlt cim nios não podiam er

ulili aelo no paiz, d mandou ti plaga trang ira,ond foi
pl'~ mnl-o a sabedoria imp daI para apr'o\'eitaI-o na 'ar
I' ~l'a diplomaticD. om ado con 'uI O'eral do B1'aziI no
rClll~ c1 II panha, olltiuuou [\ prestur impol'tanL s e rel~

\'antls imos serviços a eu paiz, que nnnca foi impuu 
mente menoscabado o orfendido em SllD pres nça.
, 50 !la qG m ianot' \. om que 'nt!lu ia mo follaya o
11111 LI' finado elll uo. pntl'in e d cu concidadão: ra
qll~ naCjLlell - corpo, qLlC o insullo elo t mpo n50 ons
gllll'Hll1 Yergul', se aninha,"a um spil'ito s50 e nel'gi 'o;
()I~a que na lU -lia fronte aILiY'I, (' embaixo ele \'enCl" nela
caos, ctll c:oroi.l yum-lll"' como ele uma uUI'"'ola H cabeça pri-



296 DICClO:\ RfO BlOGR,\1 I-J1C

yilegiuda pullulava em tac occa iã um ul1ico p 11 a
mento: o amor da patria. E ella que abe quanto lhe deyc,
sabel'iÍ tombem honrar a memoria do DTande cidadão C[ll
jô entrou nos dominios da historia, d rl'omando sobro o

eu leito ele granito, lagl'imos, prece e flores. E e ta divido,
sflgrada por mais de um motiyo, de,'e r' paga principal
mente pelo par'tido liberal, a quem cumpre recolll r os tl'a
dições honrosa do pas~ado, e pI' star homenag 111 e l)l'cilo
as virtudes do eximia palriota, do di tincto p rJ1ambucano,
do grande vulto liberal, que tivera m yida o nom de 1< clix
Peixoto de Brito e 1VIello. »

Fernão de Mello e Albuquerque. Na ell no eomc
ço do seculo XVII; era filho legitimo de Di n-o Iartins Pcs
sào. e de sua con orte D. Felippa de 1\Iello, n to p lo Indo
paterno de Fernão Marlin Pe ôa c D" lZElb I GonçalYC'
da Camara, e pelo matemo de Jero11~mo de Albuqnerque
cD. Felippa de 1\'1 110.

Femão de l\'Icllo c Albuqu rque t "C ·em duviela PQr
berço a viila de Sednhãem, pai ohi po uia eu pue a rica
pr-opriedadedo engenho Rozn r-l o, quefun ll1ro. P·'rl1 nclo-o
b m creança aindu, pois falleceu elle a de Janeil'o de 16t:3,
Fernão ele ifello recebeu de sua mãi a ducurD.o neces u
ria a encaminhul-o na vida elo ele, er e ela hon'l'u, e chegan
do á idade em que tinha de desprender- e do lar paterno c
-seguir uma carreiro quulquer, elle dicieliu-sc pela p!'ofis
siio das armas, e assentou pra~a no ex ['cito, I.uanclo DS
legiõesdaHolIDnc1ajá am açayam cahirsobreP rJ1ambuco.
Em 16 de Fevereir-o de 1630, quando o xercito hollondcz
saltou em Páo Amor lIo, e commanelado pelo general Theo
dol'O Van Demburg pàz-se em mar ha sobre a viDa do Olin
da, Fernõo de l"1'Iello e Albuquerque já era um do am 
trados c1efensores ela honra e li!) 1'-1ac1 ela patria. De 1630
"l 1636, por sei unnos onsecuti\'os poi ,Fel'l1ão ele l\Icll
achou-se pelejando peiLo a peito com o inimigo, 'm toc1.os
os encontros e balülhas que s d rum el ntl'O el s:se p r-IO

do; e foz nc10 parte da guarniçün do forle de Porto CcfI"o,
quanrl0 cnhiu llc em podor elo hollanc1 ze ,ficou pri io
J1 'iro, p<lrlicipol1 elu sorle de seus companheiro _ele ar
mas, s ndo com -II 's r 'm tlic10s 110ra as ln lias H spu
nhola .

D'nhi passou-se Fernão dr 1\10110 Ú 1 ortugnl, po . uillr10
onlüo ,u pulenl' de alfel"es, e seguiu'logo p'uru FI[~ndl"cs,

em cUJG n-n .na s niu por cspnço ele in'o onnos. E tnyü
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militnnc10 aindo nCSSD cDmpnnhn llas filcirDs elo ex.ercito
hespanhol, quando recebeu a noticin de !ta\' r Portugnl sa
cnélic10 ojugo 1 CIl tclln, elnc10 o grito de inclepenelencÍ<l, ç
acclamüdo r i a D. João 1 ; F müo lle NIello abandona
'IÜÜO o x.ercito ltesp'lnllo], persuad con egue conduzir
Alguns oldad s porLuguez s, I~D!'te pnra a cidade deHayo,
affl'onla os mnioees perigos e difficulclüd s, e nhi cheO'a fi
1101111 nte elepoi de hlll1l 11 o tt'obolhos, e npre entn-se 110
(~l1lbDixoclor pol'luguez, commondondo uma meia duzia de
})ra\'os cl ertol'es, a todos os quaes susLentÓt'D o suu custa
durante es a longn viagem empt' hendic1a por Lerra.

Da npital da Hollanda parLe Fernão 1 Mello para Por
tugal,offet· ce os seus serviços a D. João IV, e \.' a tis ft'on
tcit'D de Eln1 , une-se ao ex.ercil:o portuguez, botalhn
contl'a aquelles me mo' de cujas fi] i ['as il cé!])a \'0 de d ser
tal'. Os servi os d F mão de 'Iello c Albuqucrqu , na
gllClTa da rt.:stam'uç'ío le Portugal, patriotica c DTatnitu
men~' I)resl.ado . Ú CflLlsa ela libCl'dade c indepencleneia da
metropole de ua patt·jú, a pilrt que tomoll cm 164.4110 cl 
fcza do cerco cl 'EI\'a~, e oul.l'O feitos, siío titulo qLle nobi
Iitam o seLl nome, que pcrpeLUDll1 a ua memot'in.

Achava-se F 't'l1'tO cle i\It.:llo empenhado na lula ele Por
tuo'al com a Hespanhll, quando I'ornp" em Pernambuco a
gllP'I'!'a ela r to Ul'Oç"io, 'II \'111 unir- c aos seu::; compa
tl'iotu , c1cix.a IOl,tugat c ))[lI't' cm clemanda elo Brazil.
Nessa occasiuo, temlo tumb 'trJ d partit' das ilhas adjacen
tes t{untt'o 'ompRlIlJias c1 infnntut'in sob o commulILl do
me tre tle umI o Ft'ôncis'o ele Fign irãD, D. Joliu IV pOI'
paLente claL'Jc1a de 17 de F 'v t' il'o ele 1040, elevou Femão
~lc rl'l ',110 DO I osto do cupiLüo, havendo l'e8peito a multa,'
C?cca 'tuCS de jJelqjrlo; fUis [)llCI'''(l' de PefllwnbllCO em que
pl'ocedeu com DrlÍO,., lia [jfWI',.a de FLUI/dres com .')Utr'S/fl
('UO, peLo cuidado e ~eLo jJortll(j{le~ com qae t('((toa de l'eCÚ
L1~el'-seao reinopOl' occa,'ião de Sll t accülIllClfaO, c /)01' C07l
stderaç(lO ao mai.·,

Os seus s t'viço ,[L glorias c louros 'o]lliclos cm qU3
ll'O.cam}lanhu ,a da inva. ilo 10 Pet'l1ambuco pelo ex.ercito
hollüncl '2, u guCl't'u de Flullllt"s 111 que erüLl 110 ux. rcito
hcspanllOl, u da r 'sLnllt'açilo de POt'tu';ül, u finalment u ela
)'(~stD.lrra('i'io de P mDtnbu 'o do clominio hollandez, consti
tucm os titulo, cl, ·'dobl'iclotle do cDpiLilo F mão de l\lullo
e A.lbu]lIt.:t'quc. J)CSS1·t ullim1.1 pl1') e ela ,'ida d I.Jo ilJll tI'O
pet'n~llJbllCUl,10, nudu ~nlJ '1110S d '. I ositi\'o; e aqui \'eio n
11.;1'1111l1'I1' os seLl . t.lin.s, scgllml0 cl'emus vendo (le pontal'

39
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nos bori ontes ela paLria D suspirada e xpJenelielu uUI'ora
ele sua lib rdaelc, () qlla\ urgiu d 'poi ele heroi s c ns
sombrozos f'itos, 110 m 'mol'o\"el <lia 27 d Janeiro de 1054.

Finda a guelTo, e quando Portugal entrou na posse
dos ricos dominios do Brazil, reivindicados a s hollantle
z s, em maxima parte, pIos esforÇloOs, valor c puLdoLismo
dos seus naturaes, aLriu-se o cofl' elas gra,a ,mtls os ser
viços, a dedicaçijo e os DitOS de muitos c1aqu 11 s hero 's
que tanto contribuiram para a ua r taueação, foram C0111
pletnmente esquecidos! Fernão de Mello e Albuquerqu ,
que tanto se distinguira, luer nos gucfl'us do Br'azil, como
nas de Flandres e de PortllO'al, foi sem duvida uma d sLas
victima , e sobre elle apenas ncontramos n merce que
lhe fizera o governador de Pernambuco general Franci co
Barreto de '1cnez s, de doas escudos ele vantagem obre
qualquer soldo cada me~, oos 21 de Novembro d 1654, em
virtude da Provisão R gia de 29 cle Abril do me mo anno,
« havendo respeito ao bem que tem seroielo Fernão de lVJeUo
e Albuquerque, e ao valor e satisJaçüo com que procedeu
em a occaúões desta recuperação em que o valor do üto
capitã.o correspondeu bem ú obrigação ele seu cargo, epelo
animo, satiliJar;ão e talento com que se prestoa . ... e as.'i[j
7laladamente pela occasic.i.o da dita recuperação de Pe/,
nambuco. »

1 ai foi em 18l'gos traços a vida ]0 lwr ico oldudo, elo
illu tre pernambucano Fernão de 1'1'1:.110 c Ali LlluerCJLlej
talos' feitos que pl'aticoLl nas campanhas la Am 'l'ica e da
Europaj tal a recompensD, a paga de Lanta deelica,ão e pa
triotismo: - dali' e 'cudos de oCl7ltagem obre qualquer sol
do cada me~ ! !

Francisco Antonio Raposo, BOIão de Cal'llal'ú. as
Geu fi 24 de Novembro d 1817, eforu111 us pa s Miguel
Francisco Raposo e sua mulh r D. JODquina MDria de
Lemos.

ln pil'aelo por sua vocação ii seguir a curreira de en
g nheiro mllitar, 1:' rancisco Antonio Raposo seguiu para
o Hio de Janeiro, e assentando praça em 2 de Dezembro
d 1 3 , quando contava 21 anno de idade, m'ltri lllou-se
no anno nnteriOl' na Escola Militar da côrt , e fez o curso

omplcto cl engenharia civil e militar, obtendo sempre
pelo seu ~prov iLGl11 nlo c clcc.licDÇão, as mais di tincLus
upp"o"aç:o '
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Promoyic1o a s O'unelo tenente por Decreto de 2 de De
z mbro de 1 39 aI ['im itO t nentegeadLwelo em 4ele rvlarç'o
de 1.44·, el] tiYO m 3 d Julho de 1 4.G, cnpit{io m 7 de
... t mlJro de 1 47, major em 13 d Julllo (1- 1 5G, ten nte
coeonel cm 2 d D zem IJI'O cl 1, 5, 01' n I el1119 de lIarço
de 18G4 c briO'[ld iro em 2 de Dezembro de 1872, o DI'. FrnlI
cisco Antonio IldI aso con Iuistou todos estes titulas um
após outl'OS p 10 seu 111 'rito e c1istincçüo, cuj[lS datas s50
aSSDZ loqu nl s para i so trnduzil'.

er vindo por muit t mpo na repartição do Archivo
lIIilitm, como encareegado da c1irccçõo dos trnbnlhos ela
officina 1tytllOo'r nphica, em 1 4.4 foi d siO'nnclo pnra I' gel' a
cadeira elo 5.° anno dn Es ola IIilitar, e depoi a do G.O
anno. om aelo I nt ub tituto cln 111 ma escola por De
Cl'eto le 1::- deJunho d'1 4-, toman] ogrúo deDr.em
mnlhemaLi as n 20 d ct mlJro de 1"'47, foi 1romo\'ido a
I nte caLhedl'a ico da cad "'ira de physica por D creta ele 15
de Jan iro de 1 4.·9.

Pos uindo nLüo a palcnL de 'apitüo, e graduado com
o titulo sci 'nLifl o d DI'. '111 mathematicas, Francisco An
tonio I I1pOSO, havia jú eOlIql.listndo 1m nome honeoso
titulos cI u1Jic1o npreç 'onsi<.l 1'a<:'5, o s 'U mel'ito
tlilduz- c nn mi sõ d que fora incumbido, ujos re ul-
lados imporLn [1m justo' e m r cido 10uvOL'es c1 eu
'uperioecs c lo 0'0\' mo imperial.

Nomencl m 1.48 dir 'tor da f[1bri a d ~ 1'1'0 de .
J050 dc II [ln .mn, dil'igiu Ic e8taJ I imento at61 55, e
pOI' Ayis elo mini L !'ia da lI1arinhn d '!) lo F \' I'eieo d ~C

mesmo anno, foi nOl1wad nO'enl1 iro ci\'il milito!' da
l' pflr'ti)io ela marin\1n, sendo po l rioel11cntc nomenclo
lenLe las nl1Linl militar 's la E~cola JVlilitüI por De Teto
de 1 de lII[l['co de 1 5 .
. Exerc'li lo ainda 111 1 G1 o CtlIgo que cl mI cnhmn
,junto ao mini~,t rio do 111ill'inllEl, [I sim 'amo o cl 111 mbr
do con elho navo!, pediLl obte\' a ua cxon 'ruçüo, pas
san]o entií [I ['vir como m mbro effo ti\'o da ommi '50
cI melll01'am(111)s do l11ntel'iu! elo uxcrcito, Pil ando ii
EU1'opa em 1 'GO, in 'umbi I p lo mini tel io (1. Guerra da
comn~is 'üo da 'ompra d, Ill[lt rial d' gu [,I'n para (} no . o
e~el' Ito, aI i s demorou alé 18G:, 'ondo-111 'nt'jo inCIIIll
1)1(1n a clir çüo cio A\' cnn! de Gu 1'10 d11 Col't(', cm UIlla
epo ha anormal I lo ron11 imento do gumTD com o Paril
O'Llll r, . nesse l'OlgO s l10uvc com o maior z 'lo intclli-
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g ncia pos jyel c.:: ndo mni torcI cncorre crnc1o ela. 01'0'0.
nisação do regulomento elos ors nae dl guerra, mi ào
esta que d cmp Ilhou pi na e suLi f<:Jtol'iamclIl,e, p la op
proyoção e 101l\'or'Cs que []lel'üCCLl o seu tr'autlll1o, do go
verno impül'itll.

Passnndo em 1 65 elo ervi 'o do corpo dc llg .nhciro,'
para o do estado maior ele nf'tilhorin, . por Decl to de 2R
ele .Iorço ele 1 67 nomeado paro cnil' no se ~I'· taria d c
tüdo-mi. ior do negocio da gu ITO, lia qualida le LIc chefe
dn directol'in elo mot riul de o'uenu, d 1XOll ln in 11111
b ncin 'm 1 70, 11nl'a a sumi!' a 'l'Edeu dn atllllillistfO(;ão
do prOyinci<1 d ' lvlotto GI'O o, anele lambem de emp nlloll
o CDl'gO de commondonte cl'Js [ll'mn . D ixandü Fl'l.1n 'i co
Antonio Rnposo o adminisll'oçiio L1u pr yjl1 jn em fin c1<'
1.70, '."OUOLl partIa Rio de Jün il'o, e foi nomcaLI0 quul't 1
mestl'e generü] do exercito.

Jubilonclo- e no lugDr de lente cnth dr'atico da escola
militaI" paI' c ntol' moi cl 260nnos de bons l' 1 \'OlltCS
en'iços no mDgist rio, possou I poi a XL'r er o cnl'go

ele direntor da E cola Polylechnica, cm sub tituiçilo do
Vi conde Rio Branco, sendo o D CI' ,to ela ua nomcoçao
la\"l'odo em 1 le Julho de 1 79, <1 \ i 'Lindo el1e patriotico
o' lIeIOSomcnte do I' spectiv 'vencimentos, aLten lendo
a cris financ ira que então IJll'av S8')\;''1 o pniz.

FuncciOllflrio zeloso e honrado, int llig ntc illLl-
lr-n Ll o, pre timo::>o benemel'Íto p los seu' SCI'\'ir,o e ck
ciicaç{í0, o gO\'CI'110 imp ria! sou1J d vidam nt galorc1oat'
e distinguil' a Francis o Antonio Rapo o, jü 01 fiondo-lh
cargos c mi sões elevaclos e honrosi simos, corno confe
rindo-lhe Utulos assaz significativos paI' tl'aduzirem mlliln
distincç{io 'm I' cimento, como a c1ignitnria ela rc1em ela
Rosa, c a comm 'nda los el ChI isto S. Bento ele A \'iz,
e d pois os titulos de conselllOil'Q de gucrra, e d Boriío de
Caru[If'!,1.

l\IcmbI'o ( djunto da commissi'io le m 'lhoram nto elo
moLerin! elo exercito, quürt lmcstr gen ral, voo'al elo con
selho ~upcl'iol' militür' dejustiçé1, ncarrcgndo por diYCl'StlS
\' Z s pelo mini tcrio da Dgricultura d cxnminor com 05
Dr . Francisco Primo de Souza Aguiül', Ri flI'do Jo é Gomes
J~rdim e José Carlos deCarvalho,os trabalho' le onSll'LlC
~'ao e contos da receita c despcsH da e tracla de fel 1'0 p,
Pedro II, membl'O da commissõo incumbida dn confccça.o
do reO'ulum nto das escolas militar s do imp rio, e ultl-
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m[lJ)lenle rlirf'clor (111 Escoll1 PolytechnicD) o general Baruo
le Carlll1rÚ elislinglli1.l-s n50 Ó como mililar, ml1is tam

b 'm como maUI méltico al oli ado 'homcm publico.
OBuruo ele Carllm'(1 1'ollec n ]ln côrte do imp ,rio t1S 3

hOlos da moelnwoda do elii1 23 ele IvlFlr'C'o ele 1880, na iela]e
deG3 UI1110S ÍJlcompletos, e o seu cadaver foi sepultado no
cemiterio de S. Fran isco Xavier, comparecendo ao seu
enterro o ministro da gll na, Visconde da Gavea ajudante
general, div rsos officiues gel1 rues 'uprriore, cgrande
numero c1 ando'os, . 'ndo depositadas sobre o utallde al
gumas orôa cl sau<.1ucles, ontl'c 01lus uma off'I' cida p la
dil' doria elo Arsel1nl <.1 Gl1ert'D da côrte.

IneqlliYo a proHls mauifc lu õe I sentimento fo
T'fll11 ))l'e tudn ii n el1IOl'iu do illu tI" c Denemerito Bur5
c1 Cnr uarll, p la geral e Lima que gOSUYL1 entre os s u'
Cíll11Dluela e o empI"gados com Cjl1 m eniro. O ela
r partiç.10 d ql1art J me tre gcn raJ, 111 signal d pro
fundo sentimento I ela morte <.10 seLl chef , tomaram luto
por 15 dia', assim 'omo os mpreO'DCl.os da E colo PoJy-
trcl1nico; o ministro dfl o'uelTa tendo cm alto flpreço a
cmin nt, qualicJtld elo IJ 'l1erit s nj(for do sLacla, man
eJou fe har a s cr tada da gu :'l'1'a, no lia elo seu ffll!eci
men to.

O h f e mais emprega 10 ela repnrtiçi"ío do quarL I
mestr o' nera] cl ex rl'ilo, oTfltos ó sua lllemol:'ia, 0110
COl'O!11 na sala 11.0 xpc]i Ilto la m sma rq 111'tiçfio, o seu
~'ctlato, os im 111 foi inaugurado um Olllro no elio da
111 talloçfio ]0 Centro d sEno; nlloiros BrasileiI'os, no Rio
cI .. Jan iro, wn 'l{fllal ele homenagem da engenharia b,'Cl
sltell'({ ,

O BarBo de C[lt'l1MÚ Ico'o-u ti sua patl'ia um 110me puro
c a m moria dêlS SUFlS Yil'luc1cs e scrvicos in ontcsta\"eL.
Um jOl'llül cio Hio de Jnn 'iro. o G(l~('ta ele Noticias, notici
ando o seu passamento, eli se cm duas ralnnos o que ra
e o que vnlia tfio ilJustl' "arJo: « O 'xel'(;ito p rele nn p _
son elo g n ra] Paposo umn elos ~l1as mni' ]) !las e com
p~ctas illustraçõe . 1Idilitol' brioso, m tT I Ilbalj ado m
111"ersos ramos das sciencins 111Jlilar ,üelmini ll'nclor ze
]0 o, honesto m lhodi o, amigo dedicado e cidadão choi
cle santo potriotismo. »

E se um dio, quundo a potl'ia ti\-er c1 prc tar homc
J180'cm Ú memoriü elo eus filhos moi, chul'O , n memoria
do seus 1101'0 s, <.1oqu lIe qu soubram r ]leitür en
gl'[Inclccer O seu nome, cl'jo-il' um i110numcnto-CJu0 'nc rr \
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as cinzas elo illustre pernambucano Frnnci co Antonio
Raposo, Bariio de Caruarú, gruye como epituphio as tt'UIl
scripta palavras, elignas da sua m moria do L1S grUIl
dissimos serviços.

D. rrancisco Cardoso Ayres. Nasceu na freauczia
ele S. Frei Pedro Goncalves da cidade do Reci~ nos 18 de
Dezembro de 1 21, e 'recebeu a aguas do bnptismo Ila
egreja mntriz da 111 'sma fl'eguezia a 16 de Janeil' seguinte;
era filho legitimo do capitão João Cardo o A) r ,natural
de Abrantes em Portugal e D. Maria Cardoso Viyus, natuI'al
ele Pel'l1ambuco, senhora ele ilJustre origem.

Destinúdo por sens paes a vida commer iul, UPCIlflS
sahiu da escola primaria regida pelo professor IVlnnoel
Joaquim elo ParDizo, foi ujudar n en pi na Llll loja ele
IÍ\ l'OS, situDda ú antiau ruu ela Cadeia do R cit' ,llOj cio
Marquez de Olinda, em cujo pr dio nasccI'u. Em 1 31,
GmpI'ehendendo seu pac uma viDO'em a POl'tugul, mandou-o
depois bu 'car, e pDl'a uhi 'egllindo, a 11 ele 'laio LI 'sse
mesmo anllO desembarcou nu cidade ele Lisbôa.

Ahi, fI' qn nton o jo\:em Curdo o Ayr s nüo só o
commel'cio, como tDml em Dlo'umas Dulos ele in ll'llcç50
scienlifica e Ol'ti lica, c p lo scus progr ssos, ap[ lica(:âo
e intellio'enciu, muito apro\" itou, mel' ccndo de seus
mestI' s stima e consid 'rução, um dos qll'aes gl'acio (1

mente o choma\"a - o espel'wlço,'o bl'a~ileiro, "\ !tanda cu
pa' para Pernambuco cm 1837, Cal'doso Ayrcs o acomptl
nhou, e deixando Lisbõu n 22 ele Outubro, lesembDl'Car[l1ll
no pOltO do Recife a 24 d Nov mbI'o elo me mo' nl1o.

Aqui, por alallll1. temI o ninda,continuou CD 1'(10 o Ayrc
a occllpar-s no commel'cio, ató que re olvenelo pro 'guir
110 s llS c tud J.', I11nLl'icllloll-S no Lyc u Pel't1ombucnno,
onde estudou a lingufllntina, lljOS conhc im ntos h ~ou

fi possuil' cm gl'tlO elc"aclis. imo, com o profundo latim ~a

Pu Ire JODC[llim Rapiln d da 5ih'a, gcogt'üphiu e hi tl1l'IO
com D, Francisco do C()f'aç'~o ele Jesus CDrc\oso Castro i c
com o DI', José Soar s de Az 'vedo, estudou r hilo ·ophlll.
Sob a clircc('ii:o cl tacs m strcs, Cardo o Ayrcs, enriqueceu
o seu spil'ito, illustl'OU- c, f'z rebentar u puixil do

tulo sllpef'iores; ne a qlla Ira, 110 "iço da mocidade,
Cardoso Ayr'C's cultkou n liLt ratul'u, nsoiou nlgul11GS
campo içi)cs eh amDtico , c foi poetu,

De sua composições poeticl1s, publicou al o 'ut11DS 110
peria lico O Pl7iteiclemol1, (lue fiO'llt'Dm <'Is pngi1H1S 31 e 1;)'J
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LIa collecç50 de 184G, e uma opistola dirigida a João Lustosa
ela Cunha Paranaguü, hoje senador do imperio) a qual foi
impressa n sta proYincia m iRM.

Conclui do o cm o das di ciplinas ecundarias, Cardoso
Ayres pr tou xame na Academia Jmidica de Olinda, e
mer cendo pI na approva.ção em todas as ma.terias, delibe
rou fazer os seus estudos superior s na Europa. Então, já
huYia abandonndo a "ida. commerciaJ, ejú ao vinte e cinco
annos ia. ex 'lltnr uma. outra, a Yi la eccl siastica, e partio
a ali tar-se nas pl1ala.nges da. miJicia. divina, onde procu
['anelo a humillade pobr za. c obscuridade, encontrou as
hOl1l'as, a. dignidad e a grandeza de principe da egreja, a
mitl'fl e o baculo pastoral.

A 19 de Abril de 1 46, a bordo elo navio genov z Bri
fronte, partiu pa.ra EUI'opa, e a 17 de Julho, d pois de uma
pequ 'nu lemoI u em Geno\ a, a.uelOll Cardoso A. res a.
Homa pagã do C zure , a Roma hri tã do Summos
PonLifice . Matdcll!a.ndo- e na Uniyer idade da Sapiencül,
na faculdade de Utroque jUl'e, apenas ~)or dous annos
fl'cquentou as sua nulas, m 'il'tuel eh. rey lução qu
rebenlou a 23 de Noy mbro de 1 48, que motiyou não só
fechar- eu unh ersidade, como a. pudida do anto Padre
pura Napoles.

Achava-se então em Roma I 01' esse tempo, D. Antonio
Ho mine S rbati, funda 10r LI Instituto ela Caridade, e com
clle traHll1do r la, õe , cntiu-se inclina lo a abraçar a. "ida
de religio o naqu lIe ln tituto. A im determinado, pa.rtiu
para a cidade de trezza n Lago-maior, en tão reino do
Piomont ,ond fasiü-s o novi iado) sendo r commendado
no reitor des c e tabelecimento D. Franci co Pu cher
Passa\'ali, muja carta, com xpl'essões enthu ia ti as
lhe encarecia as virtudes dote do seu r comm n lado,
dizendo finaIment , que lhe enviava um anjo. O reitor
l'e pon leu, qu , de bom grado r b II o seu recommen
da(~o, mas que achava exagerado' o louvores que l/w libe
raü 'cUJa. ão pas aI am-se porem cinco s mana, quando
mon enhor Pa ·sD.valli l'C ] e nova carta d eu irmão na
([uaI dizia: ntto hesitava em escl'eoel' que tinha achado de
jct~to, inj'el'iores á oel'dade, os encomio que (lO Cardo o
tl'luutara.

Ahi, diz D. Lomenço Ga taldi, bispo d -'aI11zo ntrou
110 no camin ho de [I] negDcào ~ de acrifieios com tamanho

z~lo, (jUG bel1l d pr ssü \'eio a 'onstitllir-se Cl admiração
nDo 150 de lodos o 'us companheiro, que 11 \1J julgavam
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ter um Luiz de GonzaO'[t, como aos d ~mais soc relutes c
irmãos ela casa, de arte, que, ' r'o paro todos commum o
dizer qu , o irl11ão Franci o jà nüo ra 11m noviço, mo
sim um homem ha I11Llito consuma ln na rirtud ... E por
isso, em seu regre so da inglaterra, onde era uI erior
provincial da diveI' a 'a n do Instituto, DflU lIe di tinclo
mestre e escriptor osc tico, que foi o Püdre Pagani, !lOS

·vistas de tirar alguns irmãos da ltalia e lenl1-os il trabalho
naquelle campo, que a Provid ncia tornava cada vez mai'
amplo, e apreciando as raras virtudes de Cal'doso AYI'e ,
esforçou-se por tel-o comsigo; e afinal con guindo, Ilão
sem grande difficuldade da parte do abbade Rosmine, quc
como fundador era o superior geral, a Dutori açüo de I vai-o,
teve o santo jovem de partir paro a Gl'ã-BI' tanha m 1 50,
por entl'e as logl'iméls dos ir'müos e paJres, quo não abium
1LH.lI1 do D us os edificaria com um semolhante 'x mplo Wo

perfeito de vil'tude r 'ligia DS.
Cardoso Ayres ocompanhando o Padre Pugani, foi

rosidir na casa c ntr'al da ol'dom em Inglaterra, lue I'U
então no collegio de Rntcliffe, no condu]o lo Nottillgll'l111,
cDhi concluindo o ul1oviciado eo cur o til ologico,r 'ccbcll
ar kns de liacono da mãos lo J i po dioce UIlO. Pu an
cJo-s' depois po.l'a a n a lo Rllgby, em pl'incipios de 1 52,
loccionou uma elas cadeiras do sou collegio, aili recebcu
orden de pr sbytoro [11 s 5 ele JLulho des o anl1O, dos muo'
do bispo do Birmingham D. Bel'l1o.rdo UlIatom , o cillco
lias depois, cantou a sua pl'im ira nlis a.

Cardoso Ayr s havia assim to DUO ao fim do s@
humildo aspiraçt'o : era relio'ioso la ord 111 le S, Estanislôo
Scott. ReO'l' 8anclo ao Piomonte, al1i domorou-so algum
tomIo; ma 001 26 de Junho d 1 59 voltava d novO o
Inglaterra com outros comI anheiros, e mero' u 100'0 ue
seL1S superIoro a nom 'açüo de ub-roitor do. asa de
Santa Maria lo Upton, 110 conda]o de COI k nu Irlondn, para
onde glliu. Cf1l'do o Ayre na Sl1n missilo de r ligia o,
mode to, humilde, \'irtuoso e rutrahic.lo, m vão occulla~'a
os thesouros de sabedoria quo I ossllia. Longe da pall'lfl,

epo.rudo 101lu por mares immen. os, por leg as sem cantil,
o eu nome, os eus tal ntos o as suos virtude, 'llogaranl
ii patl'io.· e o. patl'ia lembrou-o c 1 e homem, le CJllcm
fallando mon enhorl\Ioc;-CalJe, clis n50 hn.rel' en ontrado
um oulro lJo Ilota\' 1 por sua e\'nng li n. implicidacle c
pru 1 'nciu, c cm 1RGO ffl~l'('C 'u-Ih a nlitl'êl de 11111(1 de suas
dioce e ; I or 'lll u scuLim 'ulo de pI' funda llumilcJi.lcJe qu'



DICCtON RlO BIOGRAPHlCO

o clin'no sacer lote tinha 110 coraçuo, diz monsenhor Pa 'a
nllli, r I ugnava [l tudo que tem côr d honra e dignidade
ao olhos do mundo.

Cardo o Ayre r cu a a ceitnr tfo honro a quão e pi
nhosa mi üo, e upplicn ao Santo Padre para que a i o
não o obri()'ass~, e o leixa no seu I tiro; ma em 1867,
o Deer to ele 6 de Abril apt' s ntando-o para bi po da
dioces de Olinda, yae de no\'o ot'pr hcndet' o virtuo o
religioso na humildad pol reza de sua cella.

Ao receber e ta noticia, Cardoso Ayres parte parI) o
reino do Pi mont ,e imI lora do gel'al d sua ordem que lhe
di pen e da acceita tio de tão levado cargo: ma' o Geral
!'esponde lue i so só o podia fazer o Snmmo Pontifice.

Elle toma ntão o caminho de Roma e eh ga nl1i a 26
d Junho; ma a cidade t rna estaya coberta ele O'alas,
celebrnya-se o ccnL nDl'Ío no martyrio do principe dos
Apostolo, ,ó [I 11 de Julho lhe foi pos ivel obter uma
audicncia d . Snntidael. Pio IX ouvi-o) e respon le-lhe
que bre"emenle elaria are po ta de sua r 'oluç,tio~ e effeeti
vamcnt a deu oito dias der ois, por interrnec1io elo monse
nhor Franchi, s reta rio elos n o'ocio eccl siasticos, om
n tCl'minante ord 111 d que el \' ria acceiLar a mitra: e
I~C tc me mo dia, em virtnd da palanD decisiva li S. 8n
llclnde) Cnr'elo o Ayr . officiou ao mini tro do Braziljunto a
a anta ,parLi ipando qu nceeitlwa a nomeação.

« O alaI' emblante, liz 11 p!'oprio em sua primeira
carta pastoral l.wdanelo o uns diocesano ; o alegre
semblant , de de então as~umiu um a pecto gra\'e, ao
fallar' ento!'p u a yez a linO'l1a) o olho não pouca
lagrima y l't rum. E quol1do foi mi l-r dar finalmente
um pa 0, ommo\' ram- e cm nós o \'arios sé'ntim ntos
d'alma; o coração meditun lo, \'eio a resolução de vitar,
quanto cm nó coub s ,a lU Ile voto mao'nonimo, como
que trazia com igo uma respon abilidade sobre os passos.
Con cO'uint 'mente \'i mo de I roposito a Roma para apr 
sentar cncor cillo rogos pro trllndo-no ao pés do Santo
Padre Pio IX, o "Vigal'io 1 Jesu Chri to, ofim de ql1ehou
"esse por bem til'ar esta alma da na offlicção. Ao m smo
tcmpo_ n~o nos dispen amos ~le canseI' ar dia e l1<:ite um
Cora no humilhoclo em uppllca a Deus; nem deIxamos
clc_~omar a Immaculacla Virgem IvIal'ia que nos d ra por
mal, qLwl nossa '}d voO")cla 111 circurn tancins tão impor
tante. 1',11a inv "lll1'.)S tambem 'omo inter e ores os
antos uUllt l'U Tllomaz clu Afluíno, e B mardo a sim

40
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como S. Bernar lino de Senna e S. Felippe NCl'Y, para que
nos soccorressem na clifficuldac1e, do. qual outr'ora elles
mesmos lEio felizmente se ximiram.)}

« D'outra parte alguns sacerdotes das nossas plagas,
e por esse tempo de estada ou passagem em Roma, vindo
a saber do nosso intento, não cessavam de inciLar-nos a
ceder a vontade de S. M. o Imperador; entre os quaes con
tavam-se alguns dos clignissimos prelados da igreja nossa,
entEio chegados paro visitar o tumulo elos Apostolos, recor
rendo a festa centenaria do mar tyrio dos mosmos Santos
Apostolos. Pois bem, estes, um ornam nto do pisCOI ado
braziloiro, abraçaram-nos com bondade, o prorompendo
como apostolos em doces expressões, procuraram persuü
dir-nos, que esta nossa era uma indLlbitavel vocadi.o pal'ü
um tuo importante seI viço de Deus. Uma tal opinião man
tinham alem delles outras pessoas bem a 'ceitas assim da
ordem occlesiastic8) como la sociedade civil. )}

« Em fim deixou-se ouvir a voz do Pastor Supremo. »
A nomeélção de D. Francisco Cm doso Ayres, para I is

po da dioceze de Olinda, foi recebida com unanime applull
so e enthusiasmo. Ba qllusi dous seeulos que então con
tuva de existencia o bispado de Olinda, depois d haver
oceupado o seu solio dezenove prelados, ero esta a primei
l'a vez que um pernambucano ia empunhar o baculo d
pastor da propria igreja pernambucana, depois de tontas
nomeações, depois de tanto tempo; eo nomeado era digno
ue tal nomeação, pois possuia as Iualiclades raras yezes
reunidas, do talento, illustração e virtudes. Um jornal que
então publicava-se nesta copital, A Opinião Nacional, disse,
noticiundo a sua eleição: « Nomeaçõ 'S (;omo esta, honram
a quem as faz, e põe se é possivel, mais em relevo o mere
cimento daquelles, que dellas se constituem dignos na so
ciedade. )}

Aos 12 de Setembro de 18G7, baixou pela secretaria do
negocias do Imperio, a carta de sua apresenta ão ao Sum
mo Pontifice, e a 20 de Dezembro reunindo-se o Sacro-col
legio, foi D. Francisco Cardoso Ayres preconisac1o pejo
Santo Paelre Pio IX, bispo da diocese ele Olinda, e a 15 de
Março de 1868, na Igreja Nova, onele começára a sua vielll
religiosa como il'mão ex:Lerno do oratorio, recebeu a segl'll
ção episcopal, elas mãos do ardeaJ principe ele HollenJohe,
tendo por assistentes monsenllOI Passavale, arc bispo ele
Iconio, e monsenllol' Franchi, arcebispo ele Thessalonic~.
E foi C' (' 11111 dia (1(' singlllnr aJ('gria pore muitos c('c] 1-
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D licos seculares que o conheciam, diz o bispo de Saluzzo ;
01 ,grin que s 1 rolongou na vi ita que depoi fez a varias
cu os do IIJ tituLo no Ilnlio, em F ranl;o e na InglatelT8, onde
'cus 1l.11Ligo, condis ipul( s cI noYiciac1f) :-:ultnJ'am de \'el-o
ornado lo mitl'ü episcopol, pnl' ondo-Ihes ve1' nell" ,omo
clue lima nUI' ola bem Dlel'('cida por tiio "ximi[ls Yirtuc1e ,

r o r1itl da lU agt'()ç'ão, datou D. Fl'nncisro Cardo o
A:i I'CS, fó1'o. la Porta Flnminia, o. sua prjm irn CD 1'ta po toro I
'audando os seus diocesanos, escrevendo-as nas linguas

!ütina e POl'tllO'LleZa, em 'ado uma das Cjuaes, e em edições
Llifferente " publicou-a na mesma cidade ele Roma em 186 ,
:-lcsta carta a par da modestia e da humildade, bl'ilha e ma
nifesto-se o sno illustroção; alli, o gratidão, o amor, o res
pcito o reconhecimenlo, clão-se os m50s, e as confissões
ing nuas ele sua timidez ele SlH) incDpocic1ade para tão alta
dignidade, tuclo e'le\'o 0. sobre [lhe; filíolment ,com um elo
quenle' Salve, DO clero, a nobrcso ao povo de ua dioceze,
ft'rmina a uo. carta d snllclaçüo. 1\las lIe ubdividiu estas
I.t'cz gr{ nc1es class s, fnllou-Ihcs dil' ctamcnte pnrLiculari
sonuo-os, c1el1enhuma esqu u-se, eatóes es proscriptos
c1a so iedac1 que se chumom - eSCl'OVOS -, ti" ram o
sClllugOI'. « E ,pOI' illevitD.\' I 'ondi('ão,olgun ho cru
elejam otoposto ao cnho1'io, diz o illustJ'e pI' ludo dil'i
gindo-se nos homens m E"el'nl, niiojulO'u lTI- e 11(' indig
nos de um Deus. Pois lue o filho dcDcns, movido do nmnr
ele todos nó ,d nenhum ontl'o modo xinnnill-se, qll to
Illondo a fÚl'ma ele s 1'''0, EJle' que 60 m mo podenl Deus,
o r i dos r is, o sel11101' elos senhores. YisLo o qn igulll
mcnt o yú ,1l0j mbora e' ('['avos dos 110mcI1 ,ma p la
c~cl'l1[l1 vo n('50 ftlllos d D U8, como a filho nosso 0
I'lS imos d 1>om gl'< do 1110 11 clolTIOS estam ma sUllllnç'üo. »

Aos 14 cle Abril de 1868, p8rtiu D. FI'Dncisco Cnrdoso
Ayrcs ele Roma m d monda elo Brnzil; mos na vingem
pl'?longou-s ,porque] pos '[lp:cm, yj il II o mois nota
\'Cl. monumentos l'eligio os da Italifl, FJ'nnç-o, 1nglatel'l'a c
PaI Lugol, e mb[ll'eanclo- e cm Lisbôa o 13 ele Jl1l1ho, "utra
\'cssou o ALlunLico, com destino ao Rio d Jon iro, a 28 to
L:OU nesla pl'ovincin, e clleg[lIldo a c6rt ,comprim ntou fi
,'. f. o lmp '['odor, e d'ahi pm'Unelo, chegou a P mambuco,
il SlUl llioces ,[I sua patl'ifl, aos 27 ele Julho, c foi r ecbielo
com n.. mui vivos demon tral:ões 1 j l1bilo por todn a po
puln('no elo Recife.

S, Ex. " R8Vl11, saltou na rompa elo cll s 22d Nov mb1'o,
c rec JWl1du n ' c11)vidus hOl1ru militLlf'cs O'uiu a p" cntr'
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ondas de povo ti igreja do E pirito-Santo, afim c1 assislir
ao solemnissimo Te-Deum, cantado em acrão de graças
pela sua feliz ch gada a 'pllwas 1 sua dioces ; e no do
mingo 2 de Agosto de 1 6 , fazia a ua entrada solemne na
cidade episcopal de Olinda; e m s O'uida deu-se o aclo
da posse, na sala do Cabido, precedido pela leilura das bul
Ias de confirmação e do beneplacito imp rial.

A soIemnidade do acto da entr'ada na cida le episcopal,
a posse, e o Te-Deum na Cathedral, tudo isto constituiu
uma festa explen lida e pomposa. As l'uas da velha capi
tal de Pernambuco, percol'ridas pelo pr Lito estavam vi '
tosümente embandeir adas, a yaranda los predios cober
tas de colchas, e quando [la desfil8r do pr stit , composto
das ir'mandades e confrarias, seminaristas, cl 1'0 e cabido,
passava o ilustre prelado rev stido das y stes pontificacs,
debaixo do pallio cujas Hu'as conduzia a Camara Munici
pal, as primeiras autoridades e p ssoa grodas, nuvens
de flores cahiam sobre ell ,girandolas de fogueL subiam
aos ares, os sinos de todas /JS igl'ej/J r picavam f tivos.
Tres dias depois, a 5 de Agosto, ra d novo D. Francisco
Cardoso Ayres, o alvo de novas mani~ sta õ s de s, mpa
thia, de respeito e de nthu iasmo. Os parochiano da frc
guezia de S. F rei Pedro Gon alye ,r. lebt'a, am um TeDellln
'm acçào de graças pela sua eleyaç50 ao solio episcopal de

Olinda, na sua igr ja matriz do Corpo-Santo, em cuja fre
gU8zia nasceu, sob cujas obobadas recebeu as aguas do
baptismo. 1< ai um acto solemne c pompa o, pelo cerimo
niai, pela concurrencia c apparato, pela riqueza e pl'imor
das ornDmentaçõ S do bello e magnifico templo.

« D. Franci co Cardo o Ayres, diz um illustre pr lado,
começou sob os mais felizes auspicias s 1.1'abalhos admi
nistt'ativos de sua vasta diocese, fazendo-s tudo a todos
para ga11hor todos a Jesus Cllristo. Animado ele senti
mentos verdadeiramente paternae ,a todos acolhia e dava
audiencia com fi maior affabilidU'de e paciencia, a ql1alqu r
hora do dia, amando e fazen lo o bem que podia a cado 11~,
sem distincção de partidos.)} Um dos s us primeiros CUI

dados, foi a reforma do S Jminario Episcopal de Olinda,
dando-lhe novo regulamento, ampliando o curso dos estu
dos, e reformando o corpo docente. »)

No curto O'o\'erno de pouco mais de um anno do cu
epi copado, a Iguns factos dcrom-se q 11 fizerDm-no tragar
á largos Sal \'os o cel1i e da omargl1ra. A denegação da ~c

pullma uo Cemiterio Publico, no Ct claver de uma las malO-
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I'e gloI'ias de Pernambuco, o general José Ignacio de
Abreu e Lima, e o r tiro e pil'itual imposto ao clero, no
convento de . Francisco do Recife, com a leHura do ca
Lheei mo todo os dias feita por padres estrangeiros, e a
subs qLlent prohibiçãoaopublicodeassistiraess sactos,
fizeram amortc er aqu 11e animos que tanto se manifesta
ram de amo] e enLhusiasmo, li sua nomeação, a sua che
gada a Pernambuco; extr mm'am-se os partidos, a im
pI'ensa manif stou a sua. opinião pI'6 e contra, e os exal
la 10 foram inju Los para com o illustre prelado, e até com
as côres poliLica se tentou revestir os eus actos. « EsLa
mo promptos a todo o sa rificio que r quereI' o bem estar
elo no o puiz, e reveu eU proprio na ua Pastoral de 28
de Abril d 1 69, n1'1S alimeutor partidos, não. Nó vol-o
dedDl'omos fraI amente na cons i ncia de nos sentirmos
immune de ter jamais prati 'ado acto olO'um em o no so
episcopal mini terio, t n 1 nt a s rvir a um partido, e na
fil'Ine re olu fio e tamo de p r verar m nossos princi
pias para o futuro, em quanto estiver m nós e nos auxi
liara O'l'aca divina. »

1\/18S a01 I'R x cutaela pelo seu ant cessor D. Emma
nucl ele 1'1 deiro , e s guiela por 11e, ia er interrompida
pela morte. Ao hamado elo ummo Pontifice Pio IX para
fi' istir ao con iI i ecum ni o do a ti ano, que se tinba
de c lebra1' a le D z l1bl'0 de 1 69, partiu D. FI ancisco
Cal'do o AYl s pora Roma oos 29 de tembro d. e anno ;
ca 14, elo m mo mez, deu umo carla r o torol de despedi
da ao u dioc anos" 1'01 .sta a ultima vez que a lles
e diriO'iu.
, , Em I orno, 110 pedou- e D. Francis o na casa dos Phi
1I1~m,o . O pouco temI o 1 vidD que lhe l' stDvO, não p r
llilLLlu-lhe 'h gnr a po 1 a m qLlC se tratou das mai im
pOI'tantos qu Lõ no concilio; mDS no so m smo pouco
t.n~po, 11er v Ilou- o 110m 111 Iued iaa umirumapo-
IÇ~O bl'ilhante n sse congr o ec I in lieo; o sol r e a

ul~1I11a pha el suo \'ido, o sim xpre a-so o bi po le
Melas li n'uma ol'ia dirigida DO Exm. bi po do Pard, D.
~Dtonio d rv1ac elo CostD: « Coube-m o prozer de e~tar
Junto delle na Dlo olJciliar nt6 que apI l' uve DD u cha
0101-0 {) terna f li idade. Pol'tanto, ele de o dia de De
zen!bro de 1 G9 até o pl'imoilos dias de JVlaio] 1 70, ti\'
umlUclndas occíJsiõ ele c nl1 c 'r o bi 110 de P I'Jlnmbuco.
Affiri110, m 11e itação, qu a opiniü que ckll fUl'lllnra
quando cra ainda elle simIl \S sacenluLc, 'onfIrmou-se



310 DICCJQNAI 10 BIOGRAPHICO

quando o conheci bispo, A cnridade, lhflne n 111lmildnc1e
que o distinguia quando padre, nelle brilha \'/1 com maior
explendor uma vez I 01 Deus elevado á dilJ'ni lade pi co
pal. Cada dia ell assi Lia a reuniôe, npe < I' de fI' qu 11
t s encommodo Jue pode in, scutava com a maior aUen
çõo iudo quanto se dezia; loma va notas com xLrcmo cui
dado, comprehendia o alcanc de cada questão, e PCSU\'U
todos Os argumenLos com xtrnordinaria per 'picacia. Fu
ziflm-me impressão suas virtudes em todas as occurrell
cias, ndmü'aya sua profunda erudição e!' cto juizo. ::sua
humildade, porém, encobria estes raros dotes a iodos o
que não o conheciam tão intimamente como eu, ante e
dU1'ante o concilio. Eu aclmi1'uva-o como um bispo santo,
sabio e ext1'cmamente pl'udente; amaYa-o como um irmão
que semp1'e foi bom, sempre meigo em suas maneirn ,
sempre prompto fi servir fi todos os que pedium sua. LI 
sistl.ncia. Ora venero sua memoria omo a le um anta
prelado e choro como um amigo querido qll d ixou-me.»

Na manhã de 9 de Muio ele 1870) foi D. Francis o ue
commettido de uma enfel'midade que a p1'incipia nuo npre
sentava caracter assustador; m8 desenvoh mIo-se ra
pidamenLe, fOI'am inuteis todos os meios cmpr g'lc1os a
sal\'al-o; e poucos dias lepois el'8 cadaver. D. Francisco
Ca1'doso Ayres, fallcceu aos 14 de Maio ele 1870, Lendo com
pletos 48 annos de idad , dos quaes 27 II viela religiosa,
1 de sacerdocio e dous de pisL:op8 ]0.

Grande concurso ele prelallos de todas as nac:õe ,cntre
os quaes se distinguiam os urcebispos de Bucnos-Ayres,
de '. Francisco ela Califomia; de Iconi , ele Vai ncia., va
rios bispos da. Amel'ica, Franço, Inglat na, Irlanda, Ocea
nia e Africl:l, e os do Brnzil, tendo a sua frente o arcelJispú
metropolitano, o ministl'o plcnipoteneiario do Bl'aziJ junto
a Santa. Sé, e um crescido numero de outl'OS cel siasticos
e secLllares, enchiam as naves da Igl' ja o\'a dos Philipi
nos, onde foram rendidas as ultimas honra ao cada\' r do
illustl'e prelado de OlindD, no dia 16 de Maio. «( Coube-me
a mim, diz o Exm. bi 'po do Pal'ú, no im p elimento do n~ 50
digno metropolitano, o piedoso de\'er cl cantaI' a mlS tl
pontifico]; o que fiz com profunda el1loç'üo, sendo o e~

plcndor do Deto r alc:ndo p los tocante "1 centos ela mUSI
~a da Cape]]a. Pontifi 'il:l1 qu cn Ilia El alma de solümne.e
r liO'iosa. Lri~ tezn. D pois de t I' os isLido (o anta sacrJ
fi i ,f Z os DSp 'I'ções da litl1l'gia. e deu a. ultimo JJenr,(lo ao
l'cl'etl'o S, Emincnt.:ia o 'r. Canlco] COl'Ci)fll'C 'bispo uI I"lI11DZ
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de Piza, rev sti 10 dos hDbitos' e insio'nias pontificaes, com
oque terminou a funebI' ceremonia. No mesmo dia á noite
foi o \' n rDndo 01'10 tra la lnelo ó ap lia dos Padres da
Cuddade, na rua Alexandrina, e no dia s O'ulnte p la ma
nhã encerrado no Lumulo ubterraneo que %ca por truz do
altar, e ali sperará a final resurrei 50 dos pastores fieis,
e acaso a dioc se de Pernambuco, não reclamar estes

despojos sagrados orno uma relíquia precioso que por
lautos titulo lhe p rL 11ce.»

Ma esta r liquias ali e tão abandonadas, e em br ye
dese 1111 cidas difficil de reconheceI-as para o fuLuro, se
oco. o forem reclamadas p lo. diocese ele Pernambuco. Em
1876, qu~ 11 10 o nosso particular amiO'o o Revel. Padre
Doulor Jos \ Affonso de Lima e Sá acha\'a-se em Roma,
pedimos-Ih nos r mettess uma copia do. inscripção tu
Illular de D. Fl'ancisco Cardoso A 'res; e esse amigo em
uma cm-ta que nos escreveu, di e o seguinte: « Quanto
a in crip<;:ão tumular le D. Francisco, fui logo a via Ales
sandl'ina., n. 6, casa dos Padres da Cal'iuud ,onde lle se
acha pultado, e não enconLr 'i el itofio olgum, Um pu Ire
conduziu-me fi uma capella subterranea, mostrou-me nella
uma grande quantidaele de urnDS de madeil'a, lizendo-me
que eslayam d ntro dIlas os ossos dos padI' s da ordem,
cdepois ch gando-se comio'o para um grande caixão de
zinco, dis e-111 : - Aqui e tá o'eu bispo. Distingue-se o
logal' onde elte e 'tá, de todos o outros, por causa elo caixeta
~er de/arma e especte diversa, accre entou o padre. Pro
curei paI' toda a yolta do caixuo, com effeito llão YÍ ins
Cl'ípção alguma. Eis tudo, )

Ei tudo, pois, accresc ntamos tambem, o que resta
do piedoso bi Iode Olinda, D. Francisco Cm'do o Ayr s,
cuja diocese um dia, quando e lembrar ele reivindicar á ~i

II guarda dos seus despojo nado encontrará,

rancisco Corrêa ':!relIes de :mMnezes. J. a 'ceu na.
cidade de Olinda pelos anno Lle 1745, e l'O filllO legitimo
do li cllciado NlanocI Correa Tclles e D. Rosa de"\ ascon
ccllo Saraiyo.

, Retirando-se com seus pu para os scrtõe l10 Apodi,
llll~ ]Jus ou u ~ uu infanda e fez os u 'prim iro~ tudo
~Mudo por u pa ' Quando jú achava I reparado para
entf'at' 110 Ln' o sup 'rio r dos e tmlos n "ce sn!'Ío á ida
uc rdatal cru' u 'Vil'ü\,[l I cnleu seu pu " o que fez r tm' lar

DilI' nlgnm tempo tl ,'U'] cal'reil'1l eccle, itlstictl ma (1 'pai
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veio para Pernambuco, e em Olinda encetou os sou c
tudos, e ao t rminaI-os re ~el U ord ns sacras elas mãos
do bispo diocesc1no D. Francisco Xavi r Aranha.

Contava então o Padre Francisco Correa Telles d f\Ic
nezes 27 annos de idade. Ord nado sDcerdol. , venelo co
roados os seus mais Dl'dent sele cjos e aSI irnçre ,s guiu
para o Apodi onde residia sua familia, e alli cantou a ua
primeira missa. Voltando depois a Pernambu 'o l.Í. vi Har
uns parentes, e ele passagem em Olinda, foi comprimcnlat'
o sabio bispo lesta diocese D. Thomaz da EncarnAção
Costa Lima, e n sta oceasião solicitou-lhe a grnça cl uma
provisão de conf 01', ao que negou-se o I relado. Pndt'c
Telles de Meneze não obj cl.ou-lhe cou a alO'uma; reti
rou-se, seguiu para o int-riot' do C aró, c l'aIli e crcveu
uma carta a D. Thomaz da Encarnaçã , carla tão nolavcl,
que o bispo ao terminar exclamoll: Quando aquelle Padre
se me apresentou, julguei-o um tnto,. enganei-me. E pas
sou provi ão por trez annos, qllD.n lo a solicitada era apenas
de um. ,

O Padre TelIes de l'vlenez s percorreu o "aslos e in
vios sertões do C a1'<.\ , Rio Grande do arte PUl'uhylJa,
pregnn lo a palnHa de Deus, e cl amnnelo ao gr mio da
egreja catI1olico aquella alma' tt'ansviadas pelo rime e
pelo peccado, prestando -assim grandio os erviços não
só a causa da religião, como tamb ,m a CaLl a da civili
sação. Em suas viao'ens, nes as longas trav siR, elle
costumava trazer cm lia bagagem um alLar portaLil, e
todos os paramentos sagro los, e em luall 101' lugar que
chegava, erguia o s u altar, ec lebraya o in ru nLo aCl'i
ficio da missa, preO'a, a o EyangeIllO, d utrinündo o povos
e ex.ercendo outros actos da nossa religiãu.

Estando uma occa ião em Olinda, nu t mpo do sabia
e venerando bi po D. Jos6 Joaquim da Cunha zevedo
Coutinho, foi elle apresentado a sse prelado por suprimo
o conego Dr. José de Almeida obre, en lo ent5.o offere
cida uma codeil'a no s minario ao Padre T lles de .Me
nezes, distincção esta que lIe não DC itou.

Homem iii ustraclo e modesto, o Padre Francisco CorrêD.
Telles de 1'Ienezes era um patriota elistin to, a causa d,a
independen ia de ua patria te e nelIe um apostolo dedi
cado e notavel, e a historia regi tI'a o u nome como um
elo mürtYI'L:. c1 sscs tempos 111 que o 110m I1S afft'on
tavam a tYl'Unnin Ó. peito les 'obet'to, s m temer conse
quüncia alguma c 'cuelado 110 moi [Ig1 ado elo direitos,
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zes, foram parar ás mfios do senador Francisco de Brito
Guerrü, um dos homens mais conceituados dn provinda
do Rio Grande do Norte; que isto me mo d clarou a um
seu irmão; a e tes mnnuscriplos, eE'pecialmente os hi 
loricos, « o dignos de erem decorados como lendas em
que se elecüntam feito menlorl.1yeis,)) addicionou o se
nador Gu'crra muitas ê.lI1ota,õe e merecidos elogios ao

eu [lutor; mas hoje ignora-se em müos de quem param,
e j ulgom-se mesmos perdido .

A' falta da impr nsa no seu tempo, de I.1bsoluLo. prohi
bição nos tempos colonia s, não pàdo o Padr Telles de
"Menezes pub1icar os seus tl'obalhos o inve tigações sci n
~ificüs, e de envolto. com a irrcparaycl perda de taes monu
mentos, ficarom esquecidos o eu nome e a sua memorio.

Ministro do evangelho, yerdadeiro sücerdotu p lo seu
z 'lo e dedicoç50, opo tolo infatigayel du causa da emanci
pação po.tl'ia e. ela nossa civilisêlÇã J zell.1dor dos nossos
feitos e tradições, escl'evendo sobre epochos memoraveis
da nossa historia, e propagador da riquesa e prodigios
do nosso solo, escre" nelo trabê.llhos "'obre b tl1nicn e mi
nerologia, o Padre Telles do Menezes cujo nome é inl ira
mente lesconhecido, porqu desconhecidos si10 os seus
lrabnlhos e locubraçõe , 6 um desses 110m ns a qu lU a
postor'idade "ae tirar elo esquecimento pora flpr s nt81-0
uos coeyos, e tributar-lhes I.1S honra a que tem incontes
tuyel direito por seus s niços e merecimento,

Ao ter'minar estes ligeiro troços sobre a "ido. de tão
illustre e virtuoso varão, extrahidos de um incompleto tl'a
bêllho sobro a sua vi la, que I_xiste em manu 'ripto no ti 1'

chivo do 1I1sptuto Archeologico, faremos no sa [IS ra
la yras com que o seLlO utor o ten11inou, e aqui a '011 Ig
namos:

« .o Padre Francisco Corr' D Telles de 1\1 nez s, fall ceu
m uma o.yançada iflaclo de quasi 100 anno , na villa dü

PJ'inccza, e jaz sepulta 1 nu I1lLltr'iz le S. João da ciaddc
do Assú. Foi um homem \'enCl'ando pelo s u culto ao
dogmas da reliajuo; foi uma alma purificada pelo 01 da
divindade, ü ([U 111 o n 1'Ífi' ios ela viela não poderam .
r1L.:se p ruI'; foi finalmenLe um eoracter.probo z loso pelo
magi trio important.e que occupavD, e digno emulo (~c
muiCos, que, como Jle abrilllDntaram a aurora liLteral'Ja
rl'aquclln epo ha, A tar'u do mnrtydo, elle belJ li a longos
Lf·ügo. ,íle pCL'an('D foi·o unico .santulmo que elllhell sou Fl
sua exisLenciu, c missional'io üugusl pelos SDCl'iflcios qur~
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cxperim· ntou, o I adre Tulles de 'Mcnezes conquistou uma
cor'ôu quc resplende em sua fronte. O paLheon da historin
lerh mais este, ulto proeminente, esse heroe que tanto
alenl.ou as conquintas da sua epocha, o Padre Francisco
CorT6a Telles de '1enezes.

I'rancisco Ferreira Barreto. Nnsceu no bail'l'o de
Santo Antonio do Recife, entuo villn, aos 5 de Abril de
nuo; foram scus I gitimos pl'og nitol'es, 'icente I'erreira
BalTeLo, D. Adeiana d Messias Barbosa. Fral1ci co Fer
rcil'n Barr to, ajudante de um dos regimentos milicianos
do I cife, e sua conSOI te D. Ca taua l\inria elo Espirito
Santo, foram s lIS a, ós pat mos; e maternos, Gonçalo el
Azc,' do Cart I\os e D. Joanna lVIariFl.

Clm luindo I' rancisco Ferrcira Barreto os seus estudos
primarias enc·'tou, nas aula da Congl' gnçJo dos PadI'es
ti . Felippe ry, os us e ·tudo secuI1l1a.l'"ios, assim
como o <;uperio['es necessario ú dignidade sacerdotal,
para cujo ministel'io, cn aminhou-o n sua tenel ncia e \10-
açJo. D sd os 'u pr'imeiro e tudo, diz um eu bio

gl'or ho, f z- c elle.notav I por SLW imaginação fogo a c
jJl'ill1nnt s xpr Õ ,e pelEi pe~spica ia c cl eli nçilo 111
quc abs ['via e pC'imnva. nas I ttrns; listincção que Ille
"UICLI ela parte de LI disciI [llos a antooomasiu de DOlltOI',
com qLle I us ou a s r geenlmente indicado.

.T ['minudos o 'estudo neccssurios d ord nDr-se, fez
11.18 patl'irnoni para o estado acerdotal, D. Joaquim Ma
riU Pereil'a Vianna, e rec bendo ordens :sacros elos muos
do bispo D. Frei Antonio de S. José Bastos, celebrou a SUll
pl'Ímeil'a. mi sa aos 29 el Junho cl 1 13.

Ainda minorista, Fereeir'u BarTcto ensaiou no pulpilo,
occupal1do a ca Icil'U evang li a d pequenas fe ti i lne! s,
o u bello e possnnt' tal nto; e ele de entiío, a sua ptl!D
vm fucil e elo IuenLe, o IJI'imor le us c1iscllf'sOS e ()S galos
que ostent.ava, attrahiram-lile OU\ int s e aI plausos. Ellc
tivera pOC' mcstee ele elecluma ÜO pl'ofana c sagI'nc1a, a Joüo
~epomoceno da Silva 10t'L lia, cuj'} aula el·....1 no consisto
rlo~laegC"ja dcS.JosécleHiba-1Vlal, esobnsli'õ se cx
CI'CICios dif'igidos por tão abalisac10 peofe s f', F \'['eiraBol'
reta cultivou o seu e pieito, adquiriu todos os pl'8 'eito e
I'cgrüs da neLe con ionatol'ia, e conqui tau os f ['o de
gl'[lnc1u mador, cuja fama 6 ainc111 hoje pI'o\'erbial.

Ordenado l)1'e ])yte['o, ace itOLI FeITCiI'1l BarT to o 10
gor de capellJo do engenho Alcl 'as; mas por bem pO\.l
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trrnpo exel' 'CI1 a capellanio, p l' lU to!'nou 00 R 'ift,
nfim ele [l sumi!' n cOí.ldjutoria da fl"t.:gu zia de • nto oto
1Iio, que]11 confinl'(l o bi po D. FI' i Antonio de . Jo (.
BDStOS. loço como cI'a el1t50, o pa(1J e F 1'1' iro Bn1'1'olo
niio goSaya&8..).l1 rrte de conceito pelas SUflS Yirtu los e dotcs
Ot'cltorios; II el'a poeta tamb m, d sua IYl a ofiN1(]issi
mahavia produzido 'onticos cheios c1 inspi!'nçüo, \) II Zll
n IIm'monia. Na poczia a rn, cm o püdl"e F rrcira Ba1'l'clD
d tallta "I yaçü , in pirac:fio e primor, que at'· lwj Ú
conslitu nes, Iamo ]jgno emulo, u, na pllrase de um
Jit.t.eJ·Llto pernílt1llm 1:1110, o podre Antonio P reirn ele OllZi\
Caldas' e no outros ramo nilo o rra m no. a POCZill
sntydca, o espirito, a grnço, e o pigrnmmo, davam-se a
mãos, e peno 6, que d tac, producçües tüo pouco nos r te.
No tempo do go\'ernador Caetano Pinto, viv 11 entl' nós o
tenente Deodato Pinto, cu eomm n iJl, Cju YCl'Sej[1\'D, po
r "m mediocl'cm nte. 'fomoraD1-n enLõo [l llO conLíI, o pa
dI' Feri' ira Barreto e Frei Jouo 13')1 tisto da Plll'ificaç1o, ('

001 elle arcaram m ver 'os. ) pRdr FCl'I' irf! Bal'l' to di
rigiu-lhe tl'ez sonetos' ma' d tes flp nas 1'e ('O-TIOS um,
que engra ;ada e espirituo~om nte t rmilJO cm forma d'
epitaphio, e n ste mcsmo genero pigriJmmatico,I'estú-no
tomb 111 um outro, nõo rri no b 110 interessante.

Em 1817, o pocho ela pLltrioti 'a e pl1 mera l'epublicil
de Pcrnombuco, esse I rodo da liberdade c indepenel ncia
paLrias, nüo ü ·tuou por~11l no (mimo d podl' f '1'rcil'[l
Barreto, como no d outl'OS tantos ae 'rdote amo '1Ie.
Os seus temore pela s gurança, diz o omm nc1Llc1Ol' An
tonio Joaquim de 1\lello, o eu COl'act r moi p1'op nso ii
rslabilidade e força gOY'l'l1f1m nLc 1, do qu (t molJiliclode
line e ing r n 'ia POPlIlill', o contiyerf\11l TI 'limites cl es
pectador; se nuo publico 01 plaudintc st1' ndo o, tombem
nJo 'xpresso e noriYo I' provo ]01".

E' que o podre F '1'1' 'Íl'a Barreto tinha i<.16f1s mli'cr 'as
ú fOl'ma do goyerno proclamado pclo pnlrioLos c1 1817, c
(I im, desopporrc 'LI o seu temor c indifi' l'rn\,[I com o gl'/tO
da indep nc.lcllcia, adoptando- 'c fi monol'chio constitu ;0
11ul; jú ontcriormentr', muito s lIoYia cmp 'nhado nu luta
constitu ional, c npús Ll deposic:ii do (J' nérül Lujz do He
go, peJü cleiç'uo da Júnla Go" rnutinl, l' (']' Y li pcriodico
Rr/(Itol' Fel'c1rldf'II'O, yali sissimo documento em C:UstCll
1[1(:uo Ü no"a ordem de COUbI1S.

~ Consumado n inclC'pcnclencio,.cOllYO oda a Assembléa
nslituil lc' (\nI1~~3, () pi:ICll'e 1"CI'1' 'ira Bi:lrrcto mereceu de
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justissima considel'Il('50 d que gozava, e os p rnambuca
nos bem sabiam distinguir o hom m honesto e i]Ju tl'odo,
o padre virtuoso e exempllll' elo politico retr O'rado e apai
xonado, e a sim, v mos a Cam.ara :Municipal do Recife,
ne s m smo anno de 1829, di tinguindo-o, confiando-lhe
a honrosa missão de em seu nome·e no de seus municip ,
ii' 00 Rio de Janeiro felicitar ao Impel'Ddoe, por occa ião
de suas s gun las nupcias com a princeza D. Amelia de
Leucht 'mber'g.

Cumprindo o vigm io Barreto a sua mis 50 no Rio de
Janeil'o, "oltou ú Pernmnbuco; por~'m a sociedade ceeta
Colllmna do Throno tomaya assu~tDd ra attitud , a opi
llifio publica manifestava-se já contr'a elIo, o commandanLc
cla~ aemas ecpresenta contra 11. sua 'xistencio, o goyel'l1o
vill-se forçado a mandar abL'Ír conhecim ntos judiciac , c
flté a suspender alguma das O'arantias con titucionaes, .
assim baqueou a colUT1mata. O vigario Bal'l' to o ha\'o- .
entõo em uma I osiç50 m lindrosa e I"Íti a; oppl'imido I
d sgostos e contrariedades, os seus ac1v rsarios polilico
indi~postos contr'u 'i, o povo em agitaçJo, uma r 'yoluç'no

111 fim, prestes ü reb nlar, resol\' u ntJo deiXai' por al
gum tempo a latria, emb II'COU para Lisbuél m 1831.

Na cnpita] do reino portuO'u z, foi o \ igaI'io F L'I' ien
Borreto digna honr'o am ntc r cebido, e 0'0 ou de muiltl
consideraç50 e estimo. Os seu nmigos instam, forçam
no por fim a fozer om ir a sua palaveo; porem J a nec 
saL'Ío pura, isso submetter-se a um J'igoroso exam ; mas
elle pre ta-se a is o, o Nunci Apostolico de igna pora
seu examinador o peioI de Santos, Antonio Joaquim 1 c
reira Coelho, e cm presença de Dum roso auditorio elle
cxl1ibe as pro\'as do seu tal nlo, da suo. illustraçüo "ol'Ía
c1issima, e receb a plena approyação cwn lelUele,

Obtcndo [1 r pcctiya provi üo do Cardeal Po.teiDl'cha
de Li bÔ3, subiu DO pl.llpitos dos t mplas ela m tl'opole
portuguezd, e tanta fuma e rcnome udquiriu, que m bl'cre
era cOlwidoclo para prcgar' na fcstividades mais sol mil '
c pompo as. Nuo foi som nte D 'iclücle de Lisbôo o tl1 a
tro ele 'eus tL'Íumphos orotorio no y lho Junelo; Ol1ll'OS
lugal'es de Portugal o foram tambnm, a im como algu
ma provincias ele IIespanllD, e em l ela essas o [l i0 s,
as palmas c os lour s táumphos, el'o.m conquistado', cu
sua Ülmfl. subitl, a pl"Opor('ilo que no\'as oe asiõcs IllO eram
p I'opore ion ac1 a c;,
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Pr O'aml0 uma occa i50 na capella do palacjo da iJlus
lrc !ilterata portugueza a Cundes a de Oye"nhomssem, ficou
ella tüo v rdadeiram nte apr ciad0ra do merito elo VilJ'urio
Bal'l'cto, Lüo ngradadu do oradol', que manelou-Ihe offeI"c r
um priorado, graça qu. lle recu ou acceitar, a im comt)
a guardal110ria da Torr do Tombo que lhe offerecera D.
Miguel, e em todas sta manifestéwõe de apreço, e em
todos os onvit s que r c b u para ficaI' em Portugal, a
renuncia era sempre ditada pelo mais nobre entimenlo,
pelo amor da patria; e mai que tudo isso, elle pre tiva-se
ele s [' I razilei ro, f6ros rue perderia se acceita se qualqncr
closoffer imenlos que Ih fizeram. .

Em Li bÔB, diz Innocencio Francisco la Sil"a, fre
quentou o Vignl'io Franci co F rreira Barreto, a sociedad
dos mais xtrel1uo r alistas daquella epochn, nos quaes
ruo Lão b m acceito, que um do mai notavei, o Dr. M.

P. Coelho Colta, dizia lell cr am ctlxellente homem, em
quem fl(lO podera de 'cobrir a menor impeljeição.

Nuo foi om nt como ol'ador, que o ViO'ario Barrelo
conqui tou m Portugal fama c merecidos louvor ) lIe
os conqui tou tamb m como poeta, publicando alguns 0
nelas offi rc idos a D. l\Iigu I, e ouLros a morl de D. José
Ago 'linho le l\fnccc1o .

.Em 1834·, lJ almado o animos, serenada a tempestflde
pohlica lo Bl'azil que o levou a voluntariam nt expalriar
se, "oItava aos lar patrio o, jgario Barreto. Em via
gem, no dia de s ... u 44. 0 anniv r aeio, a 5 de Abril, tomon la
na .IFa, e mao'oEHl la inju tiça qu soffl'era, compoz um

senllcll imo terno son to clamando 'ontra a O'u· na que
Ihe.\otal'll o elesI oLismo, e a intrjO"l, lastimnnc10 a p rc1a de
I1mlgos 1"fIlOS, ela patria e do f-lmilin, O'S Ll osteacis1110 de
tl'ezanno , on 'luin lo que o 111nl' ,que o abYS111o, fos
~cm a 'ua pI1Lri[l, fo:s 111 o scu sepulchro, jú que o não li
nha cm L ['('[l.

Porem s 111nr s niio oll"irnm a sua upplica, e di
OpOl Lou a [) Ivo, ú I laga tIü terra q uc lhe dera o b rço,
deno"o nlrcO'ou-s \ z lo a d dicadament ao minist rio
d~seuvicElriat; apatriasnbiapr saros um'r" cimento,
n[lOO d 'I)I'CSOU e ell se "iLl 10 0 '0 roclead de amigo de

I
. , o ~

1][ mll'ado!' s, npplauclicll r ceb ndo qu r c1 go"erno, Cju r
rio cu pr'clUtl e lc u COllt l'l'lln o,', inequi"oca pr \'u
dedl)J'c\~o c di Lin «10. E nssim, 'm j,844 foi nOl11c'ld c1i
I'C lol' do L ., 'Ll 1 l'lHl m lJurilllo, m 1'847 conc1C'conlClo c 111
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a commenda da ordem d Chl'i to em 1848 m mbro ela
commiss50 el1carr ga lu cl rever o En. aio e, tati'tico ciril
(' politico da provincia organisado 1 ,lo Dr, J fonymo 1\'1al'
tiniano Figueira de 1\1eHo, o CIH'O'O de xnminador 'ynoclal,
o de yicC-I r id nte do. A ncinçuo da Propüo'üçüo da Fé,
e d pois o ele s u presidente POI morte do bi po D. Thol11nz
de NOI onha, e finalmente n eleiçüo de deputado provincial
em duas legislaturas.

Em 1839, adoeceu geavement de uma affecçuo pLlJmo
nar, e lesenganaelo de I'ocobl'a[' a p relida 'o.uel ,rc igna- e
conforta-se com os OCCOI'!'O espirituoe ela r lio'iuo Chri~

tu, c ao l'eccber, o .ogrado ViêÜICO, ele I reneL ele un l)Tll,
(;omo que o ultImo canto do cysne, um tocante onoto u
Jesus Crucificado; mas o c1 svello cuidados cmprcO'D
dos, poderam-no erO'uer do leito elo. moete, e a muiLo listo
encaminhando-se pal'a a snuda\'eL yiHa d l~ 101' " o. mar
gem do rio Pagcú, conscguiu r obro.r a o.rl'uinoda 'auele
que gosaya, e dous annos depoi L rn u ao gl' mio elos sells
amigos, de suo. freguezia; mas s mpr ob'lLido, fl'Dco e sof
fl'endo qunsi sempl'e, cerrou os olhos ú luz ela vida, [la 2:5
de}< ver eil'o ele 1 1; e tuo pobr ,que o ' o'a 'tos do eu en
terro e honras funebres, foram feitos por alo'uns m rauo
res de sua pal'ochia, e outros s us affuiçoac1o e amigos.

O Vigol'io Feancisco Ferreir'} Barr to, morreu Iobrc,
mns legou a postCl'ic1D.Cle um nom teaeliciono.l, !'ico ele glo
ria e de renome. O seu ndav r foi dcposi taLlo na gr Ju
da Madre de Deus, em cuja casa educou-s " olltL o cu
p-enio bebeu as II'il11oiros inspil êlções. I o dia seo'uinte
Leve lugar o seu sallim nto, notayelment con orrido, c o
scu cadllVer foi leyado ú sua cgreja matriz, cobCJ'to ele hcn
çãos pela numerosa pobl' a qlle soc onia, c alti recebcu
o seu dcrrad iro asylo.

Não 6 hoj somente n tradiçJo os unico aLte Lado do
scu g nio, c dos seus dotes como orador, til 'ologo poeta,
Ahi corTO as suas obras co]] ciona las p lo commentLllelol'
Anlonio Joaquim de 'Mcllo, e public[lcl'ls em dous yolumcs
in-4.0 em 1874, ITI yirludo la Lei PI oYin 'ial N. 647 de 20 de
"Mê!rço de 1866, soh O titulo-O] ra r ligia as o profann do
Yigal'io Frünci c f 1'1' il'ü Bal'!' lo-, a quae COI1 lamele
f: is orücüe- npologcLicas quatl'o flll1ubl'cs, noye tlllO~ll

~'(- ckilol'êIC, e quatro composições diy 'rsa5, CJue 101'
mam pl'in ~il'O yalLII11e in lu 'ive a sua biogrupllia; c o
co'unc1r conlem [I lIas pl'odu ('ue po Li a, on Lanlc

de vinle e oilo ._onelos umR oel , um elogio, uma anDcre-
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ontiea) trez b:mno ,dou officios relígiosos, quntropüro.
pht'ases elo palmo de David, trez composi~ões thealrDes
c nove div l' D •

Ia não foram c tas somente as composkões do Vi
gario Bareeto; aIle deixou muitos outras ineditas, e entre
cllas fiO'l1l'a\'am varias clis erln ões sol r c1iff rentes ques
Wc , m moria , discurso e s l'mões; uma obra quasi con
cluida sobr a reforma do clero, c1 clicada ao pisGopado
))[,/.1zileiro, e outra jú terminado, contendo toda' E1S olJje-
ucs levantados contra o eathoJici mo.

A maior parte das pro.c1ucçÕes JiLterarias elo Vigario
Bclt'l'eto que formam a coll L: '50 de suas obra ,foram im
pl'C sn _ paradDm 'ntc m di\'er n pochas' e o cus
lindo poema ,A 1 a )\0 do primeiro homem e da primeira
mulher, o hymno la Con 'cição e do ,Ia sia, a parD
phl'as leD!O'un psa)mo, de David s50 afamados, Gon-
Litllem as mui ustosn joia da ua OI'ÔU de poeta. Em

1842 pub)i onda n tn provincia o seu poemfl - A aeação
do primeiro IlOmem, c ela mulher -, foi I go ne se mesmo
011110 r illlp['eS o em Lisbô8, trDzenclo appcnso uma apre
ciaçüo publi 'oda no Dial'io ele Pernalllbuco de 4 de Março,
(jllccleve ser do illu lrado lillcl'ato DI'. Jos" 'oar d Aze
\' elo, não, Ó pelo st~ lo como pelas iniciae que ° sub-
creve - . d'A.

A C('('(lçclO do homem e ela 71111llzel', diz o autor ele a
aprcciação "uma p qu nina epopéa 'ltigcnel'i ; é um ra
minho de l1DI'do aromali'o, que ainda cons l'\'am tocla a
f[,c cura do I ['ai o. Os meninos na escola deviam co
m' ar a I r V'1' O pOI' t.e livrinho cheio ele fragl".ll1cia, e
o cu autor 1 'via continuar a elnr-llo as ua' in pirD 'ões
sublimus, senuo por I'\mo1' ele i, ao mellOS por amor elas
leLLra c ela boas arte.

O VigRriO l~ 1'aneis o F rt'eira Barreto, diz o Commen
li,ado!' Antonio Joaquim de 1.ello, não foi omente uma g)o
1'IUdoclero I ernambucano por, ua in truc)Io; era tambem
l~or eu ucsint r ssc e al'Íc1alle, un 1.1. o orphão d s, a
Ilda e a viúva con, t l'nada r ['1' ram Ó. ua pi clael , que
com elle nüo purti s , ou Ih 's de se o POlll:O me mo de
qUe c n50 podia di pensar.

ll1no en ia Fl'[[11 is o c.b i)vl1, tltonio P L1t'O d' Fi-
gucÍI'eelo, o Dr, Antonio Rang') de Torres Band it'a,.o Com
U1e~lluL1or Aulonio L1e lVIüllü, 'outros IiLlel"[tos, le' rum a
COI'~Q el UüS gl rias . belll alto proclamaram <.; 'U mA
I'CCll11ento como saccrdote como orador c c mo poeta. Ou-

.jg
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çamos pois o Dr. Torres Ban leira, n'um artigo publicado
na Aurora Pel'/uunbucana. n. 89 de 1859, sobre o tomo 2,°
elas Bio[j7'aphias de aL[jun poeta e homens iLLa ires da
pr'ovincia ele Pel'nambuco, pelo commendador Antonio Joa-
quim de MeIJo, no qual dignamente figura o iIIustre Viga
rio Ferreira Barreto.

« Nenhum dos talentos poeticos, de que se faz·menção
neste volume, é sup rior ao insigne Cantar do Primeiro
Homem, da Prtmeil'a MuLher, ao excel1ente e sul lime pa
l'aphrasta de alguns psalmos de David; e não seremos in
justos se affirmarmos que nenhum deli s lhe é igual. »

« O Sr. Mello soube compreheneler e apreciar devida
mente o merito poetico elo vigario Barr to, que, em nosso
humilde juizo, foi o mais perfeito imitador do incomparavel
Elmano, tanto pelo al'rojo e subllmidaue do estro, como
pelo primor e harmonia elo rytl1mo,

« Sem que nos seja necessario entrar aqui en'J. larfl'as
explanações criticas obre o merito relativo elas duas e co
las poeticas portuguezas, leFilinto e d Bo age, ILle outro
já tem cabalmentejulgado, e que o SI'. Castilho túo magis
tralmente apreciou, hasta-nos con ígnar a idéa de que
nenhum outro poeta dos que conhecemos na litteratura
classica portugueza e hruzileira, oube reunil' tantos dote
de espirito e ele engenho á tanta formosuea e explendor de
phrase como o vigario Barreto, »

« Não lhe faltava creação, n m lhe scasseaya a phan
tasia nas composições tão beIJas e bl'ilhant com que en
riqueceu a sua e nossa patria. »
.........................................................

« Como homem, era distincto; como parocho, pode- e
dizer que nin o'uem o exced e; com o po ta ra digno de fi
gurar na pleiad elos mais eminentes abali ado ; e como
orador saO'rado podia muito h m competir com o Caldas,

ampaios, Junuarios, Mont'Aly rne e outros. »)
••••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Francisco Gil Bibeiro. Nasceu em miados elo seculo
X VII, e assen tou praça a 26 ele Fev r iro de 1675.

Promovido ao posto de al~ res, Gil Rib i1'o fez parte da
expedição das Alagôas que foi em SOCC01'ro la tropas
cm pI" gadas na gll rra elos Palmares, depoi marchou par,a
o Rio Grande do Norte qnando o . 1ndios Papuyús a invadl-

-ram, pro.Licando toda a sorle d lltrocidutl ohr o seus
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moradores, tomou parteem todoso episodiosquetiveram
100'ur, taes como a marcha Il.té ao sitio da Capellinha á des
alojul-os de Camarn.gibe P Ira Branca, o combate ferido
em Mil ibli, cuja p I ja dlll'ou um dia inteiro, conseguindo
de alojar o in imigo que fugia em retirada dcixan do grandes
despojos de gu na e as suns bagngons, o na peleja d .
Potengi em que tambem foram denotados e destnlidos,
deixando no ampo mais de com mortos e prisioneiros.

Ainda no Rio Grande, Gil Ribeiro assumiu á direcção
da sua companhia no impedimento do respectivo com
mandante, e apparocen lo na costa dessa capitania uma
balandt'a d pirata que havia apresado e roubado uma
cmbar a~ão e fito n alhar uma olltru, embarcou cm suo.
demanda, per carl' u o. costa em toda a sua ext nç50, prote
gendo os navios e conduzindo-os ao porto, livres ela per
scguiçuo dos piratas.

Promovido ao posto de ajudante, e exercendo as func
çõcs de instructor, em cujo xercicio muito se e merou em
prepal'ar o eus olladosnomrmejoc1asormns eml'lnobras
militur s, Po ou a apitão do terço de infantm ia do Recife
por Patente I agia· le 21 le Jnneir o ele 1698; c ne so qua
lidade, tendo o govemac1or e 'apitão' general desta capita
nia D, Fernandu Mm till Ma earenhas ele Lencastre, de
nomear para apiL5.0-m6r do CeIHo a pc sôa ele valor, er':'
viços e expel'icn 'ia, e tenelo ''c :peito a que tudo isso concor
ria na elo Capiü10 Francisco Gil Ribell'o, o nomeou para
o dito COt'go pOI Portaria de 30 de Junho de 1690, no qual
cntl'llndo em exer icio n sse mesmo anno, dirigiu a admi
nistração da apiLania até o onno pe 1703.

Em 1710, já levad ú pEiL ntu d ajudante de t nent
gC,ncro.l, e s ven t'av I anclão r >pousava elos ~uas fadigas
militares no eu sitio las Sabinas, qmmdo rompe o gu na
elos Mascates. COl1\idddo p lo O'overno provi DIio para
se,incumbir da guaIllição e d f so do forte ele Itamat'ac.(I,
cUJo ponto stavo ameaçado p los r \"oltosos le Goyanna,
pela confian a JU inspirava'a sua bem c.onhecida fidelidade
c coragem, Gil Ril eiro ap sol' le vel110 c enf 1'010 ocudiu
no reclamo da patria e morcholl pora Itamuracú em Julho
(101,711. To01onelo conta do commundo de tão i01portant
fOt'tlficaç5.o, em poucos dias cons guiu apri ionar nove
bar~o:s do servico dos Mascates, porém uma com01iss50
l11a~s ltl1pOt'tantc urgente o ho.mon ú Olinda, re benc10
ntno o. incumben ia cio com01on 10.do cerco do R cife.

Gil Ril eira, entrou logo no exul'cicio elo seu nov6 cargo,
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c a 9 de Ago to te\' oeca ião de illu traI' o ,pu nom ,
quando os sitiado forçaram o rco p la Bôn-\ i ta c
Santo Amaro 'om uma for~a d 4.00 homens; mns foram
heroi um -ntc r~p llidos n sta üc~ilo, graças a ac rtlldas
proviueneias honrosa aLLitud - qu mnnt 'YO o illllstr
commanc1ante ela forças pernamhl1cnna. Pnl'tindo para
a poyonção de Goyanninha D a tigar os r beldes, Gil
Ribeiro atDca-o vigoro amente a 23 d Ago~ to, e conscO'uc
afugentar o inimigo) d ixando os moradorcs em paz e
tr'anquili lade.

Tantas vantagens obtidas por este venCI'avel heroe,
narra un historiador, cu tal'nm bem caras na ampanha
de Sibil'ó, onde, em 1 de Agosto de 1711, hia se p rdendo o
ex reito pernambucano. O goyerno e a nobrcza ficariam
tab:ez de~ aroçoados com estc reyez, s lhe nuo resta e
ainda o Ribeiro, a quem fiserom Yir cOlTendo de Goyannu
para ir- uspender a marcha triumphante ele Camarão, com
as tropas que o insigne João ele Barros Rego ajuntára no
engenho \ olho. Gil Ribeiro obdecendo promptament a
esta orelem, partiu immediatamente, deixando Goyannu
cgura ó. causa pernambucano) tendo executado o argenta

mór elo rebelde, e tra cnelo prisioneiro a Jeronymo PEles,
pl'ocurador e parcial do mascate .

Chegando a Olinela e receb ndo as necessarias instruc
ções do governo, partiu pDra o ui da pro"incia il 3 ele c
tembro, c no dia seguinte se rCJllniLl ao exercito, o qual orc
cebeu com enthusiasmo geral pelas suas r centes proeza.,
e pela confiança que infundia o seu mel' cimento presll
gio. Gil Ribeiro ainda mais conquistou as sympatLLÍDs elo
exercito, ai nela mais realçou a sua grand za ele animo ele
patrioti mo, por um acto de exc ssiva mod tia e ilbnega
ção. Apresentando a provis50 de sua nomo1:1 50, prote tau,
que, reconhecendo em todos maior capacidade pilm com
mandar o exercito e acabar gloriosamente a camplJnl~n
emprehendida, elle se of'D recia como soluado voll1ntal'JO
para ohL1eccr ilS suas ordens.. EsLe rasO'o, este prote tO?O
velho solda 10, proelusiu o mais b llo ct'f ito, c o exercIto
acelamou-o generDI e protestou inteira olJediencia. .

No dia 7 Gil Ribeiro á frente das suas tropa ,partIu em
demanda elo inimigo; o encontrando entrincll irado no
engenho Gurapú, em Ipojuca, delin~ou o plano da baL~lh[l,
e no dia seguinte pela manhã assalta as sua Lrinchell'uS.
Trava-se renhido combate, ea lu ta prolonga-se atéa 4 hOt'DS
lu lTIilllhã seguinte, quando os inimigos se retirarill11 em
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dcbandndn, abandonando as sus trincheiras e deixando
todo o mnterial do seu exercito. O gov mo a patria feste
jaram condigna nthll~ ia, tielJme'llt e ta c.licisiva victoria,
es nsiv 1 'Ll'Onrosnm 'llteagl'all' eram a illustf'- genel'éll
que a lHlvia conqllistndo, e no auge do entLmsia mo por
tão explenc1ido lr'iL1mph ordenou-lhe que a compl tas e
marchando fi tomnr a forlaleza de Tamandaré.

Bem quiz ra o illustre gen ral pers guir os inimigos em
na fuga, ma ra preciso obedecer, partiu para a nova

empresa. No dia 19 de Setembro de 1711 Gil Ribeiro sitiou
rigorosamente a fartaI za, mas nua ponde immediata
mente eft ctuar a sua tomada, pela falta de artilharia, o que
proLonO'ou o Wo, at6 a h gada do novo goyernador F lix
Jo é Machado, qu , aliciado p 10 Mascates, logo lhe orde
nou que o le\ antasse e e recolhes e á sua casa.

Franci co Gil Ribeiro ugeitando-se fi esta ordem em
replicar, r 0'1' S ou ao Recife, e veio ser testemunha ma
O'oada inconsolavel da fda recep 50 com lue o governador
I'emun rou os sellS S rviços e os seus fitos; da injustiça
atl'OZ com qu o obl'Ígou a r sUtuir o seus primeiros po ui
dore a pr fl ]ue fizera em ItlJmaracó, presas estas, que
I('O'olm nte já lhe haviam sido adjudicados; do despreso
éom ]ue foi tratac1a a nobr"sa; a privança lo mascate,
finalm nt a cr a ão do H..ecife em yilla, ncto que teve lagar
em 2'1 d No\ mbeo de 1711.

O y lho vaI nt sol lado não poude resi til' a tanta
humilhação, e succuml iuralu ]0 de magoas e de lesgosto .
Tanta cau as juntas, lizcmos finalmente, fazendo no as
as palaHa d um !li loriador, foram mui qu ba tonte
para con umir um v nel'ando heroe, que nunca ley ria
mor1' r; ma foi o. olLis ima Pro"idencia que quiz poupar
lhe outras mais 1101'1'01'0 a inju tiças dos tYl'anno .

Francisco José Aranies. Na seen na idade en tão
vi,lIa do Recife, aos 30 d ov mbro de 1783, d 1 gitimo ma
trImonio de Felix Jos6 d'Aront s e D. Thereza J aquino.
lIos antos.
, a Congr gação do Oro.tol'io de S. F lippc ry lo ta

CIdade, teve ingresso Francisco c1'Arantcs e na mesma
Congregação fez os seus estudos de humanida le , reye
lando pelu sua applicac:50 progressos um talento muito
pl'OmcLtedor, e 111 1'e ondo de us mestres a c1isLincruo da
CSc?lha para 1 r a ca I ira ele "espera , c logo depois a
de Ignação para m<..: lI' dos no\'i ,os.
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Nesse estnbelecimento de reliO'iã , sci neia e cari(1uc1 ,
qu tão bons e reaes erviço pr stou a esta provincia,
recebeu Franci co d'Arant ,pal'U as umir ao a rdocio,
todas as ordens n cessnrias, oedenou- I r bytero.

Padre, possuidor já de muita illustr'aç.ão r !ntiva a sua
pouca idade, gosando de um nome e reputação entre os
seus mestres, col!egaE3 e todo aquelle que o conheciam,
Francisco d'Arant s visa mais largos e vastos hori ontes,
ambiciona possuir outros the ouros de sciencias, e parte
para Portugal, deixa é.l patria qllet'ida, e a 21 de Outubro
de 1 14 matriculou-se na Faculdade de Theologia da Uni
versidade de Coimbra. Durante o tempo dos seus stuclos
academicos, Francisco d'Arantes recolheu-se ao Col! gio
da Pedreira, e concluindo-os, recebe depois de npr" enln)'
e defender as suas theses, a borla c o capello de DOlltOI' em
Theologia, aos 29 de Junho de 1820. Pouco tempo depois,
vagando uma elas cadeiras da hlCuldade que cursüro, o
Dr.Francisco d'Arontes inscreve- e no con UI' o respectivo,
e tão brilhantes provas apresentou, tonto brilhúro, que me
receu do governo a escolha entre os c1 mais nndicl<.1tos; e
por Carta Regia de 19 de Ago to d 1823 r cebeu o diploma
ele lente substituto da Fa uldade de Th oloO'io, e D. 19 d
Setembro prestoujuromento e tomou onta da sua odei
~'a. lVlas em resultado da intolerancia politica motivocia I ela
luta de D. Miguel, que por tanto anno ensangu Illou Por
tugal, foi o Dr. Francisco d'Arontes 111 1 34, a sim como
Olltt'OS (C ornamentos da Univ esidacle», ex.cluido da 1'e
gencia ele ::ma cadeira.

O Dr. Francisco cl'Ar antes, enthusiasta cultor 1l1s
sciencias, especialmente da tlleologia, e muito dedi ndo
ao estudo elas bel!us I ttras, não se esquecin que tambel~1

era padre; e assim como soube honrar os titulos ci '11t1
ficos que possuia, soube tambem honrar o humilde hobito
de sacerdote que trajava. Ene OCCUPOll a cad ira de cone
go doutorol da cathedral de Fúra no Algarv , por titulo ele
15 de Janeiro de 1831 passou a oe LlpUI' a cad ira d chal1~
tre da cathedral de Coimbra, em 14 ele :Mnio d 1856, fOI
elevado a dignidade de deão da m smn cathel1ral, cujo car
go occupou até a SLla mql'te.

Por differentes v zes, foi o Dr. I' rancisro d'Arantes
leito proyedor da anta Casll de lVIis t'icordi<l do ci Iode

de Coimbro, pr stondo assa· insLitlliçiio ele cüri lade er
viços extt'aordinal'ios, desempenhando zelosa () 'llicloclo-
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amente es e trabalho o cargo. D'entre as muitas mani
r' 'taçõe d [1 pr ço que rec beu do go"\ erno portuguez, e
do povo de Coimbra, r cebeu tambem dos seus collegas do
Cabido da caLh dral conimbl'icence, por mais de uma vez, o
ho1ll'OSO mandato de vigario capitular desse bispado.

O Dr. Frabcisco d'Arnnt s, depois ele uma longa exis
tencia de 7 annos, empregada no serviço da egreja, da
ciencia e da humanidad , falleceu aos 27 de Outubro de

1870 na cidade de Coimbra, legando a sua patria adoptiva
o th ZOl\rOS de sua sciencia e illustração, muitos bens aos
cus stabelecim ntos pios, e a sua terra natal, a gl.oria

de tudo i o, sobre a qual reflect os splenelores de seus
louros, .a fama de suas virtud· s e o nome que deixou na

.rcpublica das leUra .
. Como 110m m de 1 Um , deixou o Dr. Francisco d'A

rnntes soberbos monum ntos de sua proficiencia e illus
ll'nção. em mais de um ramo elos conhecimentos humanos,
quer inellito ,quer publi ado, d st ,encontramos no
ticias sobre o . seguintes:

Refutação da « Vo- da ra..,ão do doutor JO'é Anasta
cio 'da Cunha, Lente ele Tnathemaücas da Universidade de
Coimbra, )} ou a verdadeira vo~ da l'a ão. Coimbra, na
lmpren a da Uni\' r-idad ,1 24.

E ta obra, eo'undo Innocencio Franei co da Síl a, no
ellDiccionw'io Biblio[jI'(IjJhico, são qllDsi D pl'oprias qua

dras do opus !llo r fuLado, produzidas m sentido contra
I'io, onvertidas em expo ição e onfll'mação do dogmas
c da moral do ChrL tianismo; e egundo um jornal de
Coimbl'a, m receu geral applauso do eruditos e das pes-

Da l'eligioza .
Compenclio ele Chronologia!YJathematlcae historica,ex

tmhida elos melhores CUltores. Coim] ra, na Impr, da Uni
v I'sidad ,1'25. E La obra foi impre sa com mai Dugmen
to ouecção, m 1826, na Imprensa Imperial e Real de
Li Ma.

Sel'mão sobre a Conceição Immaculada de .Maria San
li' 'inIa-, pI' gado a 8 de De embro ele 1824, na capelLa da
Universidade. Coimbra, 1 25, Impr. da Uni\'.

Sermão da Senhora da Bôa lVIorte, p,'egaclo na cathe
dral cle Coimbra a14 de Ag·osto ele 1853. Coimbra, 1 53.

. Serm[w obre a dc:finição do,qmatica da Conceição pura
r unmacalada da Santíssima Vir[jem, I~ão l'ecitaclo na ca
fhed/'Cll de CoindJl'u em 10 de JUl1110 de 1855, pur' doença



328 DICCJONARJO BJOGRAPHICO

graue que sobreveio ao autor. Li bôa, typ, de G. M. Mar
tins, 1855. Este s ['m50 foi r impr o no tomo 2.° do Sel'
monal'io Selecto, publicado por A. do. ilvo.

Sermã.o do patl'ocinio do glorio o S. JO.'é, pregado na
capelLa da UnUJersldade. PoJ.to, 1826.

7?,esposta ao annunâo que na Gcreta li. 79, a pagina
352 mandou publicaI' o DI'. JOcl.O T/wmo.., de SOll~a Lobo,
Coimbra, na Impr. da Universidade, 1824.

Em 1857, havendo o conego Antonio Lobo Correia de
Castro, pregado na cathedral de Coimbra, um sermão nu
fes,ta de osso. Senhora da Bôa Moete, o qual cm seguida
foi impresso, v rn a campo rebater as uos idéas o Dr,
Francisco d'Arantes, pois sustentava proposições contra
rias a doutrina catholica, e tambem em seguida püblica a~.

-Breves l'C}/lexões acerca do sermão pregado na Sé ele
Cmmbra, najestUJidade da Senhora da Bôa-lI!fol'te, na se
gunda dominga de Agosto de 1857.

Ainda em 1867, apezar ele já contar os llS 84 annos
demonstrou vielentemente que não hüvia decahiclb dos
seus conhecimentos scientificos e littel'ario . Havendo o
Dr. Motta Veiga feito uma publicação acerca-Dn l'e'frlel1
cia coral elos conegos da sé, projes ores do semil1ario e len
tes da Uniuer idade, o Dr. Francisco el'Arant ,opi'escnta
se ainda em cDJnpo, e opp -e a esse es dpto, umas-Bre
ves reflexões em respo ta ao Dr. lI!foita Veiga,. neste tra
balho, mostro 1 que ainda conse['vaY[I p r~ ito 'onh cim n
to das sciencias ecclesiasticas que elul'al1t muitos anno
professara na Univ rsielade.

A bôa acc itação des e trabalho, diz um jornal de
Coimbra, d'onde temos .'trahido e ta ultima notas, fez
que, com o. ua permissão fos e no me8m anno I'cim
pr so; e na upposi ão de ·que o DI'. l\loLLo. Veiga yie c
contestar-lhe, compoz um outro trabalho mais d sCl1\ol
vida sobre e se ponto, o qual dei:-.:.ou em manu cripto.

Algull outros tl'abalbos pul Iicou tambem Dr. Fl'an
ciscocl'Arant s,entre os qUDes ncontramosnoticiac1eul11
sermão ela Epipbania e OLltl'O ele Santo Antonio. ,

Deão do. cathedral de Coimbra, lente de sua Univcr I

dade, orRelor eloquente e profundo, o Dr. Francisco d'Aran
t s um dos muitos pernaml ucano CJue t\m il1u tl'acl9 a
[lalria long da p[ItriD, com os seus lal nlo , jll.u LJ'açno,
\-irILlLlt's, 'escript ,titulo', cm duvida, loqucnt" c \'/l
lioso Ú r1 I11m'ur o S('ll nome.
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Francisco José Marinho. osceu 110 on110 de 179-)
c foram cu paes Franci 'co farinho ele Souza Ramo e
D. Anl1a Fran i ca do R go Banas.

Em 21 d Janeir'o de 1 23 foi nomeado alferes dn com
panhia d crU nilha de AfoO'ados denominada - Defen
IiOl'e.s da Patria, e l'ebent8ndo no anno seguinte a r volta
da Confed ra tio do Equadol', tomou parte ne se movi
fi 'nto poliLico, pelo que, foi per eguido sendo paroa noLor-

qU(', a ircum tancia de er cunhado do illu ire Frei
Caneca, ain ln mai' influiu no animo]o eus inimigos
para x.eecer obre elle maior per gui. õe .

Hom m pobee e laborio o, 'Iarinho aprendeu o offieio
de carpinteiro, mas procurando adquirir conhecimento'
inhel'çnl s a suo. profi 5.0) e dotado de bastante jntelli
gencia, lornou- e um official p rilo. Em 1832 já xercia o
Jogar de m tre da offi ina d carpinteiro uo Arsenal d
Marinha) e n e mesmo anno foi nomeado fi cal das
ob"as da ponte do Recife. Por p rtaria de 10 de "Maio de
1 38 foi nomeaclo arqu odor elo Con uloelo) sendo confir
mada unam a do por Decreto de 27 de ovembro]e 1 4Q.

Fr anei co J é Marinho xer- li tombem o cargo de
consll'uclor do Ar enal ele :Marinha, mas senelo con ide
raela di p n o.\" 1 se logor, foi 0['(1 nada a suu xone
l'açào pOl' porto ria ele 25 ele tembro de 1843. O culer' E::;
pemnça, o brigu s-e cunr.\ . Gaararape' e Olinda, o
brigu Capibaríbe, dorum obras de t pemambu .mo, qu ,
em prole çüo e 111 algnmas o a i-cs arteira e maligna

mente O'LI l'reaelo por inv Jo o::; d s u 111er'cimenlo, he
o'ou u adqu rir bem fundaela reputa ão na arle de on lrui1'
lJavio, 111 que 111 rec u a admiração me mo II eslr an
geiro , qu , ao ,reI' 111 LHl obru, erum ülformados d
nunca hw r lle Ludado uma melllunte [\fl, e que
ludo, qu - i /)om nella faziu, era unicamente d yido ao
eu espil'ito mpeehendedol', e ao talento não vulgar ele

que era dotado. )
Exercendo com habilidade e perícia o cargo de con-

tructor elo Ar enal ele Marinhu, muitos outros e impor
tantes teubalhos foeam feito sob o seu l'isco e direcção' e
cl~ixanclo preparado todo o LeubollJo ne e sario ú con trl.lc
çuo do J l'Ígu -barca Itamaracá, o gov mo o comI rou a
na viuvo, e I Ol' ~1Je foi r'ila loda li o/)ra desse vctu lo

va,o da 110 sa mnrinha. Ao cahil' n'agl1ll o brigue-escnna
Ohncla: o Diul'io ele PcmCllllbuco de"2~ c1 'Fev r 'i 1'0 d 1843
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publicou uma ligeira di cl'ipç50 d s 'e na"io: e disse: «Não
é elle a primeil'a obra do r. Marinho ma ":segnndo o

ntenc1eclol' s a mais per·feita; prova de que o nosso cn!1
strLlctor ganha em exp l'iencia e alJe dar dos 'nvolvimonto
á sna intelJigencia. »

Sem educação profissional, guiado omente por sua
dedicüç'50 ' p rseverallça e pelos elemenlos que comsigo
proprio pôde adquirir, p 'Ia ua intelligencia e ,) for a de
muito estudo ll'ü))alho, ~Iarinho foi um con lf'Llctor 1)[1\ ai
de muito merecimento, o no al'go de arqu ador do Con
sulado mel'eceu sem'pl'o a mais inteira confian,a.

Como homem politico, como patriota, não f i secun
dario o papel lUO repr sentou. Em 1 23, foi e]] um cio
fundadores da So icclade Cal'jJlI1tcira, a ociucuo rela
.que trabalha,'a pela consojiLlaçJo (1'1 nossa independel1ciD,
e pelo bem estar do paiz; m 1 24·, envolveu-se na ro\'o
lução, e muito offr u por [lmor da sua i 16a' mais tarde,
em 1831, por occasiiio da Setcmbri aLIa, oi-lo ncol'porado
ao batalhão acac1 mico na fol'laleza do Brum batendo as
tropas sublevadas no boirTo do Re i~. E ossim, o func
donario, o artista, o homem e o patriota, I gou-nos titulos
que assás recommendam o seu nome e [l ua memoria.

Francisco José Marinho fa]]ecen a 29 de Julho de 18.M3,
e o periodico O lVCl~areno, em sell n.O 39 do mesmo anno,
con agranclo algumas palavra <:1 sua memol'io, por essa
occasião, disse o seguillte: cc Patriota puro e sem mancl1D,
<.lmante as vicissituc1 s de nossa m squinha e in ignifi
cante politica, sempre esteve resignado; e era tamanha a

ua resignação, que se o viu deixar o campas o de mestre
para pegar no machado elo official, quando a' sim C[uiz a
tyrannia, sem que elle posesse o menor I' paro n ta mu
dança. Era senão o primeiro constructor do no so paiz,
ao menos igual aos melhores. E' uma fatolidael no a;
um a um/dos nossos homens prestimosos e ne a -abando,
e sem que nos aclvidamos de tão consideru\' is perdas....
Um sentimento g ralo a ·ampanl1a. Uma fiM, urna lagrima
obre o tumulo elo p rnambucano genuíno, qu s mpl'c

amou a sua patria, som nte pelo prazer e gloria que tinha
de animal-a, e que todas as sl1as fôrças empenhou pal'a
elevaredar importan iaa e taprovincia, que's 'ufana que

e honra d t 1'-111 ' dado o berço. »

D. Francisco de Moura Bolim. JasceL1 na cidade
de Olinda no onllo de 1- O, e foram eu I a s D. fclippc

, .
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de ~'JOIIJ'D, nalural da ci ]all ele Lisbôa, o D. Genebra Ca
,"olcanti, naLmal cl OlindCl. Pelo lado paterno foram seu
ovós D. Monoel de l\Ioma e D. Izabel ele Albuquerque, ir'mü
de D. Bl'itos do Albuquerque, mulher do primeiro Don[lta
rio desta apitonia Duar'to Coelho; e pelo materno, F lippe
Cuvalcanti, fidalgo florontino, o D. Catharina de Albuqu '['
qu , filha ele Jeronymo de AlbuqLwrque e da india D. Ma
ria <.Iü Espieito anto Arco Verd ".

n.Frnnci co d l\IoLH'a Holim, ainda bem joyen seguia
para Portuo'ul, ahi ompletou a sua educação encetada em
PÚl'I1Dmbuco, e entrou nas fileil'a do exercito portuguez,
e pela sua int Iligncia, valor' e perida militar, occupou o
corO'o d moi alta 0Túduacão <.lo xOf'cito.

Onom d S8' <listineto p ['nDmbucano, os seus rasO'os
tlu 11 J'oicidnd', a sua bravma e intrepilloz, illu tram o
<lnntl' d s tr" mllndo : Asia, ELH'opa e Am rica. Ell'
('I'a . n 'i I ['ldo um gcner'ul distin ·to, e no ardor das p 
Icjas, bl'a\'o I ~ sei onidade admirave!. Militou com ap
piou o honro a monções na India, em Flandres e no
BI'ozil, tomanc1o pado nas gu rr<1S do principio do secula
X, II, a qll a Hespanha I vou Portugal dominado, ou a
l/u sol a IIespanha, Portugal el fendeu sous antigos elo
minios.

Em 1616 acl1aya- o D. FI ancis o elo Moura Holim nas
Inc1ias. Oc 'upmla a cidade de oar na costa da Arabia
pelos Mamo, ob o governo lo Xeq u l\'I a11am ~ t, muito
Cmbal'D .o\"a o clifAculLava as rolaçõ 's e ommercio elas
])I'[)(:8 pol'íugu za de 'Iaseate o Ormuz, o a sim, foi eleli
bCI'o.da a tomncln da praça de Soar, e D.l~ ranei co de Mou
I'ft Rolim n tlrrcgado dessa missão. Pr parada a expedi
ção, partia eh cidado de Goa, mar bando como gen L'al da
[\J'till1ol'ia D. ",8 co da Gama. Choganelo a expodi ão Ó'
l'1'ontcil'as c1 ,oar, d sem))arcararn as tropas, o atacaram
os momos, Lon'o na primeira in'v sLiela, o X que Mahn
111 Lcahia mOI'Lo, mas o inimigos não do animaram, e
dcfcnd ~ ram-s com toelo o ardor e intl'epi 1ez. Fero-so 1'e
nlIida peloja, o om poucas 110ras ele heroi o batalhar, o ex
ercito POl'tugoz entôa os hymnos ela victoria.

O lamas l1esta victoria, cuja conquista franqueou ao
commel'cio· portuguez das Indias a livre passagom das
ua~ uI'madas por aqu 11e porto, coubo ao illustre goneral

D. ~r-[ll1cis o de Mama Holim. T rminadas as guerras ela
Inclla o Flanclros, r· olheu-s á Lisboa, e foi nomeaclo go
YCl'nadol' L1 Cabo-Vel'c1, para onde seguia o tomou posso
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do g0verno, o qual dieigiu de 161 a 1622, quando lCl'fl1i
nou a sua mi são.

Não tardou, porém, a occasião de se nssignalar ainda
mais pela conquistn de novos triumphos, e dessa \'ez, cou
be ao Beazil, ser o theatro das Sllns façanhas, o ampo cm
que colheu os mais fulglll antes lomos que compõem a uu
coeôa de guerr iro. Os hollandezes já hu iam expel'imen
tado os u valor na Europa, vinhmn agora de no"o xp I'i-
mental-o na Americn. .

Invadida a Bahia em 1624 pelos 11olland02es. cahio fa
cilmente sob o seu podeI', pelo fl aco estado ele d f a m
que se achava. Quando essa lloti ia chegou á. EU1'opa, o
governo da l\'Ietropol tomou immediatament 11 nec \ sa
rias providencias para restaurar aqu !la p' o"in ia do po
der elos hollandezes, enviando uma expedi no" p il(lrL'!
pela sua força, e D. Franci co Rolim, como mui entendido
na guerra, foi escolhido pam ficor por ch fe das tropa' ela
Bahia, com o titulo d capitão-mór lo Reconcavo.

Emquanto se npreSta'\ a a exp elição restauradora, P8l'
tio elle do porto de Lisbôa om tI' z cnra"ellns, e to ando
t;m Pernambuco, seguiu para a Bal1ia com alguma tropD
munições que aqui receb u, e mais trez eml r rcaçõe . Foi
aportar na Torre de.Garcia d'Avilla, e d'ahi s guill para. o
acampamento do RIO Vermelho, e tomou po c elo com
mando das tropas aos 30 de Nov mbro de 1G2:J" all~ então
commandadas por lVlarinho d'Eça. eh gand D. Fran i co
de 1Vloura a Bahia, diz o historüldor Rocha Pilta, « conti
nuou as facções com a disposi 50 e v(llor qu lhe adquil'i
ram a experiencia e o nascimento.» f lhorou a linha d
siGO, dividindo-a cm c1islri tos c fazen 10 occupor algumD
estancias importantes, cujas fortifica Õ s incumbiu a l\Ia
noel de Souza d'Eça. Igualmente organi ou pora dar 11'0
tecção aos eng nhos do Reconcavo, umo. ft tuha 18 lan
chas e barcos canhoneiras, e nom ou para a dirigir a Joãu
de Salazat. Preparado tudo is o, e r forçado o x I'cilo
bahiano com o pequeno contingente qlle tlOUX ra, com
outros que de Pernambuco, Rio de Jan iro e Espil'ifo-Sanlo
já hnviam sido enviados, continuou a guerra contra o
hollandezes com mais actividade, até qu , com a Chco'Dcla
da esquadra Hespano-Portugu za, sob o commando ele D.
Fradiqlle de Toledo, e com o seu auxilio, entrorélm o POI'
tuguezes na posse da cidade no dia 10 le lVlaio c1 1625, com
a capHlllação elos hollanclezes.

TO dia 2 de Agosto partill a s1]Llac1ra pélrtl a Ellfopa
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o D. Franeisco de 'MQma a sumiu as redeas do governo
geral elo Brazil, cuja nomeação régia tl'ouxera D, Fradique
de Toledo. Esta commis 50 o ontrarioll de alguma fónna.
Ello, que pelos grandio os serYiços que havia prestado, e
que pelos seu bl illlante triumpllos tanto l'lavia concorri
uo na conqui La dos mais custosos louros que adornam a
corQa das glorias militares do xercito He pano-Portuguez,
foi certam ntü bem mal remunerado, e disto queixou-se
amargam nte ao proprio monarcha, em cal'ta de 10 de
~Iaio de 1G2-, e 'crip"a da Bahia, dessa maneira:

« Scnhor.-Em 2 de MDI'ÇO passado chegaram [IS ar- ,
« I11ndas que V. :M, foi sel'vido mandar de so 'col'ro a esta
« ci(1t de do Salvador de todo o S[lntos, e foi o successo
«da I'e tituição d lia tão honrado, como s rú notorio, e os
« generaes D. Fr~dique de Toledo, e D. 1anoel de ]\1enezes
«elevem avisar a V. ]VI. D sua R ai grandeza e perava
« diffi rmltes favores e melhoram nto de lugar L"\m seu Renl
« Servir.o, do que tive pela car-ta tIue em compúnhia desta'
« ol'madas recebi d V. lVI. pOI mão dos Governadol'es; po-
« I'ém onform Ú obriO'açuo de Va sal lo, cumpri as Ol'dens
({ quo se me deram, lembrando a V. M., que nest em que
«estou o não po so servil' com o zelo) e pontufllidUlle que'
« costumo e assy na conformidad da Uc nça que pedi a
«V. rvI. antes qu m parti e, que re::;tâmada a cidade,
«me pod sse r colher a miulla Comendu Don 1e estn.YB,
« em compunllia desta arma la o de tI imino fazer) desobl'i-
« ganelo-me primeiro do que nté ogOl'a tive a meu argo;
«V. rvI. o d v· a i avo r pOI' b m, e n1anc1a r vêr esta causa
« om ju tiça) pois t nho servido com I.1tisfação, m espe-
« rando de V. 1\1. as merc s qu o tumD fazer D sem lhan-
\( tcs b nemel'itos, me vcjo t50 dtrazado. ] cu guarde n
«catholica pc oa de V. ]V1 Bühia 10 de :Mnio cl .1G25.-D.
( Fran ~isco:l Moura.

Foi ell o d· imo qUDrto go\'cm3 1 I' o' 1'i::11 do Benzil,
nes a po~i 'ão" c n cn'ou [ll8 o [\]1110 de 1626, qllLln ]0 cn
trco'on [IS I ed f1 da admini tl'D 50 DO SC-ll 11 ' SSOI' D,
Diogo Luiz de Oli\'eiru conde ele IIil'onc1l.1. ] urünt o curto
pCI'iodo da admini tl'ElçLío de D. I' !'tlnei co elc (oma, acon
tccimento algum notavel se d u ni Bnhiél.. Lam Iria-se,
porém, o que t"ve Iugm a 27 de Jüncil'O de 1625; ll'uma
a a f(ll'u da cidade, onde e h~vjam )"'. olhid ° Podr

da C?mpanhia, a moete do s '11 l"'ito[' o l{\,cl. Ptl.'ll'e Fel'não
Cal'c111l1, eScr'iptor de bastante m rito) me tI' do Pndl'c
Antonio Vieira. .
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Pelos serviços pl'esLados por D. FI'onri co de Momo,
por occa"ilío da restuuro.çno du Bollia, conL nLou-se ap nos
El-rei de Hespanha em mandar ao governodorc d" POl'
tugal pela Carta Régia de 7 de Ago to de 1625, qllP se lhe
agradecesse pelo que hcwia Jeito em suas obrr[JClçõcs!! ('
isto mesmo, por se lhe haver consul.tado a tal resp iLo, c
tambem sobre outro ! Cl'emos qLle depois desta commi -

tio seguiu D. Franci co delvfoul"D pOI"l P r'Lugol, pai' nua
figma em nenhum dos acontecim nto CJue ti\' l'H!11 lugol'
no Brazil depois disto; lú fali ceu no onno de 1657, na ci
dade ele Lis})ôa, contando 77 annos de idode, solteil'o e s 'lJ1

ele cendencia.
Este pernambucano valente om slrado 110 alI dn

guerra, como 1l1e chama A ~cioli el . J'quci1'a no SLltl ~lc

morio" Historicos da Provincia da Bahill, f li um O'rn l,tll
illustre, distincto e bf'ioso, L:jO nome 1''' plend nos [111

naes guerreiros la India, d Flandr c do BI'nzil. P'1o
grundiosos erviço pre tado n to lua pl'im iro al1l
panhas, EI-RCi O aOTaciou om O s nhof'io da ill1n Gl'ilcio
so, no urchipelogo dos A ores. Ell Leve moi qtlotl'o COII1

menda ) e OCCUPOLl o alto co!,o'o 1 con' Ihciro cI E lado,
Tal foi m largos troçon a vida ]0 illus1l'e p mOl11bu

cano D, Fronci co de 'Moul'ü Rolim, m cuja fl'onl,e brilham
os louros ela triplic coroa das lLH:s glOl'iôs miJiLnl' s, con
qui tadas pelo seu heI oi, mo' valor, n 'campo da Asia,
da Europa e ela America.

Francisco Muniz Tavares. Jasceu aos 16 de Fevc
r 'iro de 1793, na fI' o'ueziu d . Antonio ]0 Re ire, foi
bnptisado na egr ja mFltriz da m sma freguezin a 27 do
dilo mez e 8nno. El'a filbo legitimo de Jorro l"funiz Ti:wl.!
tes, natural da ilba de S. Miguel, c D. Rita Soae s de l\lcn
dança, natural de Pernambuco; neto pat 1'no de l"lanoel
Muniz e D. Barbara de Hezend , e materno de EuzcLio
SO[lres cD. Joanna COI'reia ele J sus.

Destinado por seus pa s a vida ecclesiastica, 'MunizTa
vares fez os seus estudos pbilosophicos e theoJ gi os na
Congrega, tio elos Padr s do. 'Madre ele D us, e aos 2 de
Abril ele 1808 obteve a respectiva sentença de hobiliLação
pata s 1" admittido a ordens menor s e sacras. l\funiz Ta
vares conclue xacLamente os estudos nec ssarios á a su
mir ao presbyterato, quando D. Frei Antonio de S. Jo é
Bastos, bispo de Pernambuco, Dcabava de parti!' I 8ra o
Rio de Janeiro; c a sim, Rnciu o de obter logo a sua orde-
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nação sac rdotal, seguill para a Bahia, e aos 25 de Iarço
de 1 16, rec beu das müo do arcebispo D. Fr. Francisco
de '. Dama o de Abi' II Vieira, a uncç10 sacerdotal, na
capelJa do palncio nrchi pi copal) e veio para Pernambuco
c'l brúr a ua primeira mi a, cuja licença lhe foi conce
dida por provi fio de 18 d 'Iaio do me mo anno.

luniz Ta ar s, crean n ainda, e no estacllo escolas
lieo, fi apresentava o typo do homem circul11specto, grave
c pr' vidente. Intelligente, tudioso, zeloso cumpridor
dos s U' derel' , s ctario das id 'as patrioticas predomi
nant s nesses t mpos, elle conqui tára a estima e consi
d raç'li9 elos cus mestres e condi cipulo. Já em 1810)
quan lo o patriotas pernambucanos on pil'avam no plano
da r gener[lçüo p litica do Brazil, luniz Tayal' s era rc
comm mIado p lo illustl'e lJotanico Arruela Comura, em
uma arta poliU n cripta ao eu amiO'o o Padre João Ri
b il'O, um do um' tL'- , como um dos 7'Cl{JCl~es com
fluem se devia tel' todo o cuiâado 710 seu acLiantwncnto.

Logo el poi ele ord nado, entrou 1\iJL1l1iz Tavare no
XCI' iClo do argo ele cap lião da agonia do 110 I Hal do

Pal'aiso, ex rcendo conjuntam nt o de secretal'io da res
pectira administração, m 1817 achava-se no exerci io
intcrino ela ua r g n ia, cm'O'o que l'a desemp nhado POI'
scu me 'tre c amigo o p, dr João Rib iro Pc sàa. Era o
110 pital d Parai , ob o titulo apparente de cademia,
o ponto de r uniüo elo on I irador politicos de 1817,
ali rer- beu l\Iuniz Tayares a ua iuiciação, om Ç'01l a
colIDI orar na O'rande obra da mallogra la tentati\'a da re
g nC1'o('50 1 sua paLria .

. O 'pirito publico a hava-s então 111 exaUL çüo. O
felIz xito elos sl'orço das colonios ingl zas e h spanbolas
ela Amcrica na oJ.JI'a da ua inc1 pen len ia anima "a e en
cOl'ajtWa ao, p muml u anos, a aela teiumpho ]ue a
CDU a lu li)) l'dacl 01 tinha obrc a fcrI' n11a tYl'amnia que
atol'mentava a' l)OVO 11 I'o'uiam- cheios cleani-_ 'o
mü~'.IO, r dobrn Dm ele c~('orços. Trabnlliavam pois os
obl' Iro, ela uspil'ndn lib 'relac1r') tudo di pondo c prepu
~'nnclo I ara o a eo'uram nto on oli lação ela g tl rosa
1c1('u qLlC prom viam, quancIo um acont il11 nto in spera
cl \' io a' l 'rue o rom[ imcnLo da r \'OlllÇ50 cm po ha
fI.u' para is o ainda muito tempo e traballl eram 11 ceL u
l'lO .

Uus os romI r m LLicl( s pl\triota n50 olhe l'alll a J'es
pon~tlbilirlnrle, nün rCClltll'Llnl nn grito inc. pCl'aclo da pro-
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lamaç50 da liberdo le, aeceitaram o acto, e pela sua con
solidaçilo e empenharam e sacrificaram-se. Foi pois a
6 ele Morço de 1817, que echoou na cídade do RE'cif , o grito
da independencia) o grito da liberdade, grito unisono, qu'
l'etumbou por toda esta provincia, e pelas da Parahyba,
Rio Grande do Norte e Ceará, com enLhLl iasmo e unanimes
acclamações. A r volu 50, proseguinelo na sua marcha,
achou firme em seu posto o jovem Padre '1Lmiz TAvar ,
e nelle encontrou, na pl1rase ele um hi toriador contempo
1'aneo, umo dessas poucas almas originacs, talhadas pela
natureza para grandes e altos desLinos.

A prematuridade do rompimento da re\ olta) quando
ainda muito havia que preparare prevenir, foram as cau as
da sua ephemeridade, e o templo da liberdade firmado
sobre bases tão pouco solidificadas, abateu e desmol'o
nou-se! Veio então a r aç50, trem nda e implacavel, abri
ram-se de par em par as portas dos carcer s, for:jaram-se
pesados grilhões, e ergueram-se medonhos cadofalços,
londe rolaram as cabeças das victima compromeUida.

Mas o movimento politico de 1817, não foi inff'llctif 1'0. O
germem da lib~rdade eslava lançado no ~'t'til e imm nso
solo brazileiro, e mais tarde, em 1 22, fructificou nas mar
gens do Ypiranga.

A revolução de Pemambuco em 1817, diz o proprio
Iuniz Ta ares na historia desse aCO'nt cim nto, bem que

muito p'ouco durasse, farú sempre pocha nos annaes do
Brazil: tempo virá talvez, em que o dia 6 de l\larço, no qual
foi ella effectuada, s rá pa ra todos os brazileiros um dia de
festa nacional. Pernamuuco já tinha-se iIlu trado na san
guinolenta luta, que por longo decurso de annos, despl'o
vielo de meios, abandonado a si só, yaloro amente u ten
tara contra uma das mais potentes na ões malil.ima da
Europa, defendendo ó. sua honro, o eu territol'io, fi des
peito das reiterada's ordens do t)mido Bragança. Entã~,

ontinua oinda Iuniz Tavares, por circul11sLancias pecu.JI
ares, n20 oube obter mais do que a admira ão e o respeito
elos tyrllmno ; com a revolur.ão indico ln conquistou im
pr-escriptivel direito _a Yenera~ão dos amig?s si~lceros ~I~
liberdade. E L s nao poder'uo esquecer JamaIs que tal
cs a proYÍncia, quem primeir-o deu o siO'nal ao Br-azil de LeI'
chegado o momento tanto uspiraclo ele entraI' no goso do
b ns immensos, que a cobiça los por'tugu zc por' espaço
de trez seculos extorquia; foi elJa qu m [lprescntou-Ihe 11
grLtnclc Ctlxla eh emf:1l1 .ipaçRo ciyil (' politica mo troll com
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o xcmplo a maneira de possuil-a, De graçadamente não
foi seguida,esu cumbiu; masnãopercceogermemplanta~

do e t' gado om o sangue dos seus martyre :' cm tempo
OppOf'tUllO fructificou c não deixará de c.re ceI' om, igor. »

E tava pois debellada a re"olucão paLriotica de 1817 ;
ia descortinar-se aos 01110 elo immenso auditoria de se
c pecLaculo, a scena final do grande elrania da ]üJerdade, a
c na do mal'tyrio; ma os lYI amnos c que iam-;se qu

dcpois do de em~)enho el· s as nas, scgue- e uma muta
C:õ ,a apoth o e do h róes. E os herúes de 1817 ti"eram
a sua apoth o e cm 1 22. Ao apaO' r-se o syrio da liber
dade, patriotn flcarüm nvolvido nas tee"as cerradas
riu L)'ramnia, cahi['nm victima dos JiberLicidas. i\'ILmiz Ta
vares acerdote I t mI los do hristiani mo, era-o tum
bem dos templo ela lilJ rdad -, o que qu ria dizer nes, 'c
tcmp cm qu- 1:1 tyramnirrha"ia reconquistado o seu poder,
Ll'iminoso ele le a-magestndc. '

Rodl'igo Lobo c1 s mI al' ando no Recife e começand
ti cri de pel' O'uiç0es exercido obre os inf Uz s patl'io
ta ,nuo tardou muito lue !fL1I1iz TavQ.l'e cDhi em suas
müos. Pr o) e>imm diatam nL a[irndoaoporüodaGol'\" ta
M I'curio, s O'uiu pm'a a cad ia la BalJin, at6 qu u Alçada
de P rnnmbu dispo sse da sua orLe. Na cnel ia, diz
um e riptoe cont mporanco, tomou 100'0 o po.r Lido, que
ullicDment convinha n um a I'dot; lue f ire 'i 0'11 ar- c
chl'islum nte ás ol'd n da Proyid Ilda, flppli '''1r-se
conlinuam nt á s i n ;n I oliticas, pre oO'iondo u luanl
ella e III fariam n c [leia no fuluro. D pois das mnis
ati' c p I' gui Õ s xCl'eidn sobre os infeliz palriota,
com çal'orn Il 11 rcspiral" um IOuco, a go aI' ele algu
ma c nce õ .s, nLrc !ln" medinnte u"ulluLlo ganho para
o arct)rciro, n elo u o de pnp 'I, pcnnu tinta, c conl
n~aior cu to aindu bLiv rum alguma nov Ilo~ c li"r s lu
\'l(1l1'en , lue nmbi i 3m nt pa - 'u"nm el mijo i11 mão.
Um eliD, por m, di i\Iuniz Ti.l\"Drcs: Iji 1/0' !UlCemo de
en{retC'r com (,S~Cl noveUa., que corrompellt ({II/CS elo que
mOf'Ctti,'wn, pOl'q[W não malldfllnolj C II' Lim'o' ele ln tracção,
que utilll)((lldo-llo.... ) lIwtam o tempo quepa. 'Ij (U) 10 ' 71(( ocio
,'Idade?

Unanimel11cnL acc it11 u in li ':lçJío d I\Iuniz Tavares
com ÇOll 11 ntror nas pl'isõ s (lo patriola, umél allu"iãn
rlcc1ic 'ionnrio fn1l1 cz ,T lema ,F'lbula: c1 Laf'OJ.laine
COlite s lassi os fl'ancez logo (Il ós outros liuo cl'
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linguas e ciencias, convertendo-se assim a cadeia como
que n'uma universidade, onde Muniz Tavares, Antonio
Carlos, Frei aneca,1,,1ena Calado, Pedroso, Villela Tavarcs
c outros, liffundia.nl o estudo das loUras e das scienciDs,
cabendo a 1\1 uniz Tavares, «que muito utilisou a mocidadc))
a regencia da cadeira de Logica.

Individuos houve, que entrando para a cadeia qua i
analphp.betos, sahiram possuindo alguma instrucção littc
teraria, como '!vT ncesláu MiO'uel Soares Carnevina, depois
tenente-coronel commandante do corpo de artilharia de
Pernambuco, que entr'ara mal sabendo ler e algumas defi
nições de geometria, e sahiu sabendo' bem mathematica
puras, adquerindo pelas copias das defesas dos collegas
presos, uma calligraphia admirada por todos. Em fim,
diz Anton"io Joaquim de 1\1ello, todo o mundo esLudava, a
!labitacão dRS trevas transformou-se m asylo de luz.

1\1uniz Tavares, intelligente, dotado de um espirito
penetrante, acompanhando e pesando com criterio e racio
cínio a marcha dos acontecimentos do tempo, previu e
uuO'urou mesmo a revolu 50 de Portugal que rebentou em
1820, li que muiLas vezes chamava cm palestra amistosa
com os seus companheiros, - a necessarza ordem de cou
sas-. E assim, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo,
se foram consumindo os seus quatro annos de. martyrio,
até que rebentou a prevista re\ olução, que lhe abriu as
portas do carcere em 1821.

Muniz Tavar s como muitos outros dos seus compa
nheiros de prisão, sahiu dos carceres sabendo muito mais
do que quando entrara; mas elle possuia a nobre ambicão
da riqueza do saber, e para elIe essa medida do ter ainda
senão havia enchido. Preferiu pois, d ixarde vo1tarembar
cado para Pernambuco, úseguir por t 1'1'8, cm'prehCl1dendo
assim uma longa e éncommoda viag m, por sertões aridos
e estereis, somente com o fim de visitar nesta immensa
travessia, algumas pessôas notaveis por- suas luses e COl~

hecimentos,que pOl' esse tempo residiam nessas 10cDh
dades, de cuja convivencia tirou grandes fmctos, como
elle proprio confessou mais tarde nos salões das côrtes
constituintes de Lisbôa.

Recolhendo-se Ó. Pernambt>lco, Muniz Tavar'es receb~u
do gO\ ernador e capitão-general Luiz do Rego, a nomeaçao
ele professor regia da ca leira de Jatim da villa do Cabo, paI'
provisão de 27 de lV1arço de 1821, vencendo o ordcnudo

..
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annunl de 240UOOO, pago em quarteis, cargo esse que elle
acc itou contente, por dar-lhe occnsião de bem dirigir e
cducill' o mocidod ..

Por esse tempo, eom ocadas as côrtes constituintes de
Li bôa, ia-se proc eLer em Pernambuco a eleição do re
pectivo deputado úquelle congres o, a cuja deputação,
na pl1rase do autor dos Nlal'tyres Pernambacwws, « cabe
a gloria da independencia imperia 1, o que talvez não tivesse
lagar, se ele P rnambuco não fossem por deputados ao
conO'['e o de Li' bàa,aqueUes I' peitaveis ,arões;lleo nome
de M.uniz Tavares, apre ntado e acceito em uma reuniüo
pal'u esse fim convocada, mereceu no acto da eleição os
Uffl'Dgios dos seus comprovincianos, e foi elle um dos sete

deputa los de Pernambuco úquelle congl'esso, e um dos
mui di tinctos que alli tomaram assento.

Tel'minatlo o processo eleitoral e recebendo o seu
diploma, partiu 'Iuniz Tavar s paIa Lisbàa a bordo da
COI'vetu Prince 'a Real, e 00 29 ele Agosto de 1 21, d 'pois
de appl'ovado o parecer da ommissão de vel'ificação de
podel'e , tomou as nto na camara.

Muniz Tavares contava apenas Yinte e oito annos d
iqac1c; era b m jovem ainda quando foi destinguido por
seu compatriotas, com esse mandato tuo honroso quão
difficil e ch io de r sponsabilic1ade. l\tlas a e a prova de
estimo, eon id raçüo e confiança, eUe soube digna e hon
rosamente correspond r, soube elevar-se elevando o foros
dos seus patricios, conquistar appluu os e renome, con
qui tundo os seus dil'eitos e prerogotivas, merecer as b n
çãos au palria, pelo 111el' cim nto dos seus seniços,
emprc em luta em pl'ol da liberdade; e quando já nudnlhe

era passiveI obter, da parcialic1acleda deputação portugueza,
C11: maioria absoluta, quando ao Brazi! não podia mais e1"
lltll, clle resiO'na o eu cargo, abandona o salões do con
gl'e so, e retira-se de Portu~al, sem trahir o seu mnndato,
com u consciencia tranquilla de b m o ha \'er desempe
nhado.

Emquanto Muniz Tavares pugnaya pelos direitos do
Bl'azil, élmea ado pela con tituinte, ele yoltar ao antigo es
lado. colonial, extinguindo-se toJos os seus tf'ibunaes e re
partlçõe ,coal'tando toda a sua iniciativa politica, todos os
eus pa o na enda do pl'ogl'esso, gl'ave e am oçado!'

cra. entõo o estado de cousos em P rnumbuco. ) gen rui
LUIZ do Rego, que desde 1817 achava-se ú testa do s u go
rcmo, tomtl['a-se por s us octo intpoliticos, repo ado
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de infamios e cm Idades, o alvo do odio populRr. A des
honra e a pro tituiçuo paI' >]] levadas ao ia das fami
lias, a horrivel mntnnçu da serra do Rou adOl, no Bonito,
fi sua t 'rannia mandondo oçoutal' até o 110m ns liVl'cs
nas grades da CD leia, as suas lI1\"asõ s no [oder judi in
do, man Janelo pôr na él1cêta p las ruas de ta idade um
moço de familia, por 11<10 qu l'er a ignar um termo e1c cx
ponsa s, mandando prender a militas I ssoas P I' dividas
que não pllga"al11 pOI'falta d m ias, a sua politica iniqun
e inquisitot'ial, rebaixando o aradei' s, f1lliquilando todo
os sentim nlos gen rosos, e mais que ludo, os seus Deto
ele reacç5..o ebnrbaridaele, pll.llieado em 1817,ao tl'iumpho
da tYl'annia, conduziram os p rnambuconos li vingança de
tantos crinl"s e l'U Idades e foi as im qu J 10 de Souto
:r-k::lior tomou a si u tal' fu de la"or com sangu a sua dcs
hom a, a quebl'a los seLlS brios e lignidades.

l~ erido Luiz do R go por Souto 'laior, na noite d 20
ueJulhodc1821,no l11eioda pontedaBon-\ i to, modo slc
novo Curio, como lhe ebamo o pa 11' Dias l\lar'lin, te
vingador da honra dignie1l:\u' dos seus patricios, os odio ,
a vingança e cru Idad ,cal1ir'am de hoft'e sobre infilli
da los de pessoa', alll ias sem dl1\'iclu DO o lo] outo
tIaior. As prisões 8n hem- e ele sllPl osto compromctLi
(los, uns SCgll 111 e1epor'la los pora a ilha de FCl'IJanclo ele

Ol'onllCl, e outros tomam o r umo de Li bôa, oLirados no
immunelo por50 do bl'igu Intriga, s m manlim ntos suf
ti 'ientes para a vingem, em um nn"io arruinodo, que por
immen 'a felicidadc os conduziu com yiLln úql1 11' po]'lo.

Abre-se a essüo do congr s 0, c os c.1 putndo de Pel'
nDmbuco que ignorayam iJ ch gado do s u patricio ,ou
ycm surpl'ezos, finda a I itura c.1a neto, a menc:iio elo om
cio de Ll1iz elo 11e.ao, 111 qLl pndi ipo \/a o hOl'l'ivc\ nl.len-
tado contra a sua p Ô8, a reme o d maiOl'es inimJO'o
da orclem publica, sobre os qun s ]'ecahirflO1 grav s sus
peitas de proclamarem no\'oIl1enle o. r ,pulJli o, e o estado
de desordem e inquietação cm que d 'Iuravo. ficar a I r~
vineio.! Terminada a leitnra desse officio, r inou o 111alS
profundo silencio, a gravidade clo assLlmplo, impunl1a cal
ma e reflexão, todos interrogavam com o olhal' o. d .eula
ção de Pemambuco, como que pedindo uma eXI licaçoo do
facto, e a deputo .110 de P mamblleo nilo foi incliffercnte a
c te appe1l0, a esta nmda mois loqucnti sima interpcl1 0
~:'jo, c n50 se fez demoraI', e pelo rgno loqnen t de 1\.JLI]lIZ
Tavarcs, assim fallou :
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« r, Pre i(iL.nt ,-No dia mc mo em que li\' a honra
d Lama" as enLo n Le nugu 'Lo I' cinto, depondo resp itos
hLll1lan s e pensando uni nm ntc no d sempenl10 elo car
go que tinha-me il10 confiado, repr'es nLei que convinha
prover m demora as p,'ecisõ s da inter ssnnte provincia
dc Pernflmbuco; disse lU umn nova machina nilo se po
dia bem mover com velhas rodas; repeli o que todo o nllIn
elo sabe; qu Lui;; do R go Barreto a"ezndo a cxercitLll'
com furor o r gimen d poLico, 11a\ cndo no intuil'o curso
ela ULI YidLl, e m pn1'ticuJar no O'o\'crno que ainda occupn,
dado mui e\'i 1 nt s PIOVLlS elo eu affeL'~o a abominada
1110nnl'chiu ab oluLa; ra qLHJ i impo sivel que cordial
mente abrLlças o y Lema liberal, C/U pro trava o seu
orgulho in cn alo I stluia os ambi io os planos, qu
m Lln cab ca havia con bido.

« A cr ' ent i que ell dizia- , Ola con 'tilucionol
Pfll'[l cobrir com sa apa a d ~ l'micla le das uu acç'õ
,Bua fé não o guia\'a.

« A minha voz r lizm nle ~ i ouvic1a; os Cõl'les recom
111 nd[lrão uo Govcrno u immcdiata 1'cmo('10 Ch.lQU 11 ~ g 
ncrn!; o Go\' rno odheL'io. Oxalú que ti lU -lia I' soluçiio ti
\c . c cllcO'nc1o 00 fo;;CU ele tino dou mez s anL s! minha
muiLo omol1a pa ll'Ía ri50 traria hoje no\'o luL . Lw' ~ do'f\ego,
nin ln impndenL 111 nL I rote ta r COIl litucional! Yús
yGel s, illllsLre dcputudo, a ingnlar c nfirmaç50 da sua
c,on liLuci nalic1n I. m 1 esp rado, qu Lol\' z teria mo
11\'0 de c1 • affronLnr-se c1 injul'ia priva la, t nLa assa i
nnl-o; e eis que Loela LI pl'o\'in ia "indistin tam nt cnlum
ninda c I r gnil1o; os m Ih01' P ~Il1ambucnno gnrro
t ado s 111 n nhllmu fúrma d plOC sso, não', tudo; s')o
fo~'çado a abandonol' () na prop1'i dacl , d ixar na
mi crin a ,uas fo)l1lilius, u aLru"c ar o oe Dn m nlg -
mas cm que 111 aponl 1 O'ulm nte o li licto!

, « E LUo jú nn rado no porlo de tu apitül. Yôs a a
bm el s r informado'. E' con LiLucional Lui;; elo Rego?
Mon tl'O! QllU l11uior alt nlac.1o podia mmeLL r conLra
DCtlS os 110m ns? EU \'0 insulta Senhol" pI' t lH.I"'ndo
,.saciar-\'os ú na ignominio,o conducLn; insl1]LLI os pod~

I' can Lituido ou ando ll\'inl'-lll a \'icLima do' li
copl'ixo, ela ua LYI'nnnia. I fio l mais qu P rnombu 001'
,"OI'C a c tamlarle da r bclli50 conlra os alJin reroemas
quc para o I em ('f ]'0.1 dA !lumunielnd intcnLacs ruz 1'; Y S
~no'nI,la. o tyrOll110; '1''\ que com esLa vDga nccLlsaçõo \' s
ItlClllII'Ll L 1'1'01'. '
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« Conh co a fundo os sentimentos dos meus honrados
compatriotas; elles só querem um. governo justo, um go
verno liberal: um tal governo é garanti lo com D onstitui
cão que vai-se organizar e que anciosamente todos pe
rão. Toca a este respeita, el Congresso reparar D injustiça,
ou mais propriamente fallando, vingar a injUl ia feila as
leis. Sejão postos immediatamente em liberdade os mise
ros pacientes, que a vós por meu orgão recorrem; e sej50
restituidos a sua patria a custa do Thesouro Nacional, pois
que obrigaI-os ao pagamento das despezas de uma tam
longa viagem, seria impor-lhes pesada multa, que de cerlo
não merecem. Tomo-se estricta conta ao d poto, luando
voltar, e renove-se a ordem para o seu solicito r gr sso.
Si assim obrardes, Senhores, unir is mais e mais o Bra
zileiros a caUSD que tam heroicamente haveis proclamado:
a justiça é a unica solida base dos governos. »

Terminado este bl'eve, mais conciso e eloquente dis
curso, lVJuniz Tavares pOI' exigencia do presid nte do Con
gresso, mandou á mesa uma proposta concebida nos ter
mos da sua ultima parte, a qual foi unanimemente appro
vada sem discussão alguma, mandada immediatam -nte
executar, e em breve, aquellüs '\ ictimas da tyrannia c op
pressão de Luiz do ReO'o, estavam em liberdade, e toma
vam o caminho da patria, livres pelo patriotismo e elo
quencia de Muniz TavDres.

Este discurso, os seus aetos no Congresso, a sua pro
posta para que os desterrados de Pernambuco na costa
d'Africa, e outros prezos na propria provincia, por serl,h1
constitucionaes, e pl'omoverem a installação da junta p1'o
visoria, fossem postos em liberdade, e que gozas cm da
ámnistia coneedida aquelles que se achassem compre11 n
didos em algllm crime de opinii:i.o politica, propostos estas
immediatamente approyadas, pr-ova o alto e merecido cr~

dito que entre os seus coll gas do Congresso gosava l"Iu~lz

Tavares. Elle recebeu então, provas irTecusav is e sigl1lfi
cativas dos seu patricios, de quanto o presavam, e do cn
reconhecimento, p '10 serviços prestados no Congres o
portuguez, em prol da causa do Brazil e dos brnzil iroso
Entre estas manifestações, 6-nos agradavel mencionar uma
felicitação que lhe foi dirigida pelos mar'onhenses, firmada
por um grande numero dos mais distinctos cidadãos da
que]]a provincia, em 20 de Janeiro de 1822, e ao mesmo tem
po transcrever'estas pnlavl'as:

(( O DiscLH'SO I -lo qual V. S. no 111 ia do Augusto Con-
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gresso da Nação, cm sessão de 30 de Agosto elo anno pas
sado, declarou os puros sentimentos elos seus compatrio
tas, e de todos os Brazileiros em geral, é seguramente digno
do reconhecimento ele todos, e especialmente dos desta
Pro\ incia do Maranhão, em que habitamos. O que nos
ohriga de commum accordo por meio desta, segurar a V.
S. a nossa gratidão j esperançados de que o patriotismo,
que bl'ilha nas expressões de V. S. em justificação e bene
ficio dos Portuguezes do Brazil, haja de coadjuvar os Be
llemeritos deputados desta nossa Provincia, não só ,para
o particular interesse delJa, como para a face da commum
Patria e de todo o Universo patentear a nossa espontanea
adhe ão, e justo e sempre d sejado afinco do Systema Lí
beral, qu , dos prezentes e vindouros promette as maio
re felicidades. Tributando a V. S. ,este publico, e sincero
testemunho da nossa gratidão, ficamo's ao mesmo tempo
rogando a Deu ,que prolongue a sua preciosa "ida, e ani
me o s u espirita dos senlimentos patrioticos, que tem
manif stado, para gloria do Brazil, honra da sua Patria, e
terror elo d potismo, que tem pesado sobre as Provincias
de Pernambuco e :Maranhão (dignas certamente de melhor
sorte) pela união de sentimentos ante-constitucionaes dos
cus dou oppres ar s, sobre os quaes nunca será inutil

toda II vigiloncia j pelos incontestaveis principias que elles
teem mo trado de uma decidida opposiçilo ao j stema
Liberal. »

Por e e t mpo, um jornal ele Pernambuco tecia a apo
logia do iIlustre Iuniz Taval'es, e assim audava-o:

« O Sr. Nluniz Tavares, é um jovem patricia digno sem
~llvic1a, de entrar no catalogo v nerando dos camp ões da
lIberdade. Contando apenas 27 annos de idade, tem dado
0,0 munelo dos homens li res, provas decididas de patrio
tismo e firmcsa d curacter. Genio singelo e docil, espirita
perspicaz, franco e sem reserya no s ia dos seus amigos;
~branc ÍL'o a calumniajmprehende lar e intrepidoj apa

Ziguado e tl'8nquillo no m ia da affii ções e cios desas
tre j inimigo jurado da oppressão e dos elespotas j livre
nos carceres, livre nas angLlstias do f rro j homem de mol
de para os 'ulo das constituicões.

« ElIe e t 1T1 con -rvado de olhos fixos sobre os des
tiI~os de ua patria; nem duvidaria renovar por ella o 8
crlficio honro o de COclFO) lvlencceo, Cursio, Regulo e CatãfJ,
seus mestl'es e mod los. Embora 8 intriga de mãos dadas
Cc.J1 a male,' len ia o Hl'ral1ca~ e barbaramcnL . dnpatria,



3·M Dlccro:\ RIO BIOGR.\.PlI[CO

para o entregar p.or quatro annos sLlccessivos ao 0PI ro
brio dos grilhões e aos horrores da fome; tal vez por isso
mesmo, múu grado de muitos, nós o vemos hoje no circu
lo respcitavel dos pae da patria, na ass mbléa suprema
e legisladora da nação portugueza, organisando com elJa
o codigo politico c liberal; monum nto raro na historia da
philosophia! »

Estava, porém, Tvluniz Tavares a findar a sua mis <lo,
O Congresso começava a tomar uma aUiLude hostil sobrc
os negocioso politicos do Btazil, os deputad s portuguezc
atiravam-se insultuosamente sobre o brazil iros, e aLé a
proprias galerias, sem que fossem conLidas, atira vu-lhes in
sultos. Us debates cada vez mais se acaloravam, IVluniz
Ta"are bate- e Hll1tajo amente com alguns d putados
porLuguezes, entre os quaes o audaz e insol nLe Girão, ne
ga-se a assignar a con Lltuição portuguezD, e quando nnda
mais lhe era possivel fuzer em prol dos inLer sses do Bra
zil, resolve deixar Portugal, com alguns companheiro
deix.a Lisboa, onde já se ex.punham os d putados brazi
leiros ao furor da plebe, em barca- e occultamen te, e he
gando a Falmouth, firmoLl com elles o celebre manif\.; lo
de 22 de Outubro ele 1822, e parte pura o Br azi!.

Tvluniz Tayares, assim como os seu companheiro,
ignoravam os ultimos acontecimento do Brazil, I DrLirill11
cm demanda da colonial potr'ia, encontraram-na Ji\Tc, in
lependente, o imper'io proclamado p lo O'l'ito da liberdadc
nas margens elo Ypiranga, e convocada a on LiLLlinL J 1'11-
zil ira. lVluniz Ta var'e~ encontl'ou nos s us paLl'ici.os, a Ln
1'e ida e mais significutivtls prova 1 1'econh im nLo
pelos erviços que prestáru o au a da Iii erdade, a CDU 11
dos brozilejros, no ongl'e so POl'tugu z; lIes soub ram
manifestar o seu reconhecim nto, Jeg ndo-o cl puLo lo a
con tituinte bruzileiru, ao proprio monal'cha nüo foi ill
elifferente o pa LrioLismo e serviços do illu ke ÍlIun iz Tava
res, g,l1u['doando-os com u confe!' J1L.Íu da Dignitol'io. da
Imperial Ol'elem elo Cruz Iro, pai' decl'eto ele 1 (lu Drzcm
])1'0 de 1822.

Ku üssemb1éü con LiLl.linte beasileiro, l\Iuniz Tnn1rcS
reccbeu dos seus 'ollegas inequi"ocos pr va elo eon cilo
e aprero quc lhe Ll'ibuLnvam, tue. como a suu c1 i)io para
secletario, ele membro ela ommi s':-o d podere, c c1'tin
cumbida le redigir o pr'ojecto ela COl1s!.iLuiçuo; II . soubc
digna C' h0l11'080111 nte cor'['rsponler' a tocla Ps a confl
an~[I, c nl110 na conslitLlinl P0l'luguczD, na ))l'[l~ilei"(l
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clcvoll-se a altlll'[l elos l11<1iOI' s o['üdor' s, elos mai insigne
patt'iotDs, A' di cussõe da Con tituint , diz o Sl'. C n
'clh ,iro Homem ele M '110 proyou x-ulJel'antcmcnte, qu
ha\'ia nella. a nHllCl de' luz uffjci ntes para u onfcc~'üo

duma 'on Lituil(iio sabia brm ol'dcl1üdü, Alguma ma
Iceias fOI'am alli tl'olndfl com gl'flnde 'l'udilj<Jo, entre ouLras
a da libel'dflde r ligiosD, cm qllC tomaram parte os depu
tados ilva Lisbuo, Cal'valho e 1'10110, Antonio Cal'!os,Bispo
Capclliío-mól', Mo icl dfl Co 'ta, J\1[uniz TaY'll' s J. J. Cue
neiro de Campos, VCl'n'u ir 'Cor)] iro da Cunha,

PaI os e t 'lI1pO publicaya- e no I 'ife o periodico
Sentine!L(( da llbel'rladc na {JllOl'it(l de Per/lClmbuco, rcdi
O'ido porSypl'inllo Jo 6Bnl"ill1. de Alm id\l, pCl'iodico ele pro
pap;[lndn politico l- id',o ex-nltadas incendiaria. No
tiCll n.054 ~lcL 23, cstamp u a Sentin 'Url cm lHl, columna
um artirro e nLl'n MlIlliz Tnyol' ,p lo qual . trat{\\'a de
COI1\'O aI' o eleit.ol' dn proYincin para s' cn sal' m o

II l0eler ele l1epl1tndo ti Constituinte. Ncss t II1pO, cm
qu' [I im]}1 II n l'n soberana, sabiu, mllntendo-s na d-..
\'ida [lltul'a cl " llfl mi fio, infundir r sp ilo, Q firmflr opi
nião i\Iuniz Ta\'uI'" a sim ülacüc10 cm ua honro, julgou
não de\' r jUll1ai por titulo algum r prc antar uma I f'\)

yin i(l onde um dos cu hubitante' flpl' . ntanl llma
Illéü til indiana, l.iio l"yoltante. "Mn 11 impr nsa f[lII<1\,(I,
fi obe'l'[llln<1ouni nl' OprOl1lln"iollO lIY'I'bo, 'raquonto
IJn 'lu\,[l. J\IlIniz Tnvar r ceb ndo css nUl11el'O do [llIu
d,ido JOJ'nal iml1l diatllm nt' 'n\'Íoll ti Cnmura um l'l'qllC
l'lm nlo peelindo a lIü d mi siio do al'oo ele der uta lo, no
qunl dizia, qu :

, « Embol"), faz nda justiça t1 aractnr rOllstantc,
Imoso elos lllGU 'on titllint s, cu po sa Iisong ar-m , de
C/U n,i e r [IIi -[ln) o pi' t 'n lido atlentacl , c ainda r ali
nnd - e cu c 'teja p " lladiLlo, deqll actos cl Lallltl lIr za
cmpl'c 5.0 inilo , 'nullo por i u qu' n5.o ab m nu

nUlibui(:Õ s <.ln p(',soo, que o r "ati-'u; to lüviu acon illc-
I'a 0.0 sóm nt', (te aue jil não pod 'l'ilO er utei os meus
c 1'01'00' fi b m eh Ct1U 'ti Llo BI'ü..:i1, p 'Ia confiançu qu o'
muI int n 'ionod eI pI' P i.'3ito pI' mfio in inllat' a meu
rt' peito, obrio'a-mc a I' qu I' I' com a maior in tanciu Q.

e,la llugu ta n mblt'n U millha d 'mi 5.0, e sp 1'0 qll \
1l1"} conccd '1"'\ atLnto'o L1loli\'o alI O'uclo, que mel' cc todo
o p so, »

A A cm1Jléa Con 'litllinte não a 'ccitou a ltol1l'o~a
('U n jwdidil por ~Jllniz TU\,[I l' '~ cumprindo Ll' 'im o 'cu

-1:)
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dever j e então, continuou elIe a frequentai-a, otú que paI'
um acto de prepotcncia arbitrio do imperador', foi ella
dissolvida.

Na sessão de 22 de Maio, diz um u biographo, foi
lVIuniz Tavares o deputado que np1'es ntou o proj clo au
torisando o govemo n fuzel' sahir lo imperio no praso de
3 mez~s a todos os pOl tuguezes Sll pito d não adhe
rirem a independencia. E' e projecto se affiO'urou ti cx
pr s50 simi-official da politica cle l'cacçüo anti-iusilana do
ministerio Andl'ada; cahiu combalido pelos moderado e
101' alo'uns dos mni ard'ntes libeme , e del rminou em
bl' 've tambem a qué<.1a elo minist do ela in] p nd ncia;
d'ahi o primeiro ponto ela discordia, 'dep i o gl'l1VC
'1'1'0 de uma politica opIo ta, que fjllDlm nte causou
aquelle abysmo ele 12 de Novembro de 1 '23, a di olução
da constituinte.

IvIuniz Taval' s volta cnU'io Ó Pel'llombuco, e aqui, com
mai Gcompan heil'os, assignou o :Manifcslo de 13 de De
z mbro, apresentando aos seus concidadõos os l110Liv s
que o impediram de contil1LH.'ll' no ex rcicio do honroso
mundl to qüe 111 s haviam oufiado. Pemambu '0, a. esse
acto de violencia impel'ial, protestou com as urrnas nus
milos, pôz em campo o. r volução e pro 'Iamou a Confede
ração do Equador. Por6m Muniz Tavares não nelheriu 1.1.

sua causa, hostilisou-a me mo, e a esse seu pl'occdel'
occupou-se, o Typhcs Pel'nambucano ele 15 de Abril ele
1824, transcrevendo e commentando algul11n arla que
dirigil'a a diversas pessoas desta provincia, b 111 pouco
li ongei1'as na verdad , aos seus acto de abneO'açuo e
patdotismo, anteriormente praticados. E' que os nobl'e
e generosos intentos do illu tl'e lVIuniz Tavar , vi aHll11
s6mente um alvo; o. indepenc.1encia da pall'ia, e depois d.e
Dttingir a esse alvo, queria unicamrnte a nu pro pcrl
dade, e bem e tal'. ]\, ão sigo partidos, li ' elle n'~mu

dessas cartas, só quero a o7'dem e tl'cmquillclade ela mllllzo
]J ltria.

l\1uniz Tavares, re olv u então partir para a Europa:
stEm:tmos em meiudo ele 1 21,. Em Pariz matriculou-se

11as aulas da Univ rsidade, e por diploma d 26 de 1\1ar90

de 182 , foi-lh cOlif rido o 0'1")0 de bacharel m thcologlu,
e depois defendendo th s, conquistou a laur n doulorlJl.
Em 1826 j ó. estava lle vol la no Rio ele Janeir, I 01' DeCl'ct~
1 18 L1 Maio, foi 110m nelo cerctario lla lcgaç.5a br8sl-
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leit'a cm Roma, "cgLtinclo de nov pnrn a Emopa, entrou
no c,' r 'icio elo 'u cnrgo a 23 de Outubro do mesmo Dnno,
no qtlDI 011' rvou-, e aL(~ MElio el 1( 32 qUDndo obt ,V(~ a
sua exanerêlc:iio. (~sLú cn('go, llLll'OI1Le o lual cOllbe-l!l
por llla v zcs clirigil inl;cl'ilHlll1cnLe o neo'o 'ia ' du I 
gaç{io junto anta " l\1 miz Ta\'al'cs go ou unllllim' COI~

ceita c €r ral tima ntr as dignidade da corte pontiflcia,
c cla II i portindo, cl ixou.gratos recorc1a ·õ,s.

Terminacln as na 1'un çõ cliplomoti a , Muniz Ta
vares reco1l1 u- , "l Pel'l1ambuco, r tirou- c inteiram nlc
por algum tempo da vida pu1.Jlica, e com ÇOl1 no silencio
do sua Til baidn, a el'O'uel' um mOllumento ao martyre
di) 1 17, a e a o'lorio 'a paaina do annaes pernambuca
no , e e crevou a Hi..:;toria da. Recoluçrio de Pernambuco
de 1817 ol1l'a que foi impres a Jl ,ta pro\'incill na Typo
geapl1ia Impar ial ele L. r. R. Roma, em 1 4.0. Na Hi '
loria da r voluçiio de 1<'17 diz 6 DI'. Aprigio Guimarães,
~Illl1iz Ta\'í.1t'CS rocomt11 nc101 Ú ex cr[l('ão das iclad o
alrrozes ela lib rclad p l'l1HmbucUl1n. O CrLI' di " disse, o
que esrcycu, ,(']' veu. F i bello l1c H'r-se! Mais d um
li'l'ço d Cfllo 01 l' Yivcu 00 ulivro, e cl 11 nuo retirou
uma palo\Ta; gUêll'clou o moi sol mne 'ilellcio ante ns
impugllnçõrs, 111 81110 quando vinlwm cl c 'tafados !li 'to
l'Íadol'e imp !'ii\( s, fallando blll'los UI11 nte rn Lom d P[l
lt1vl'Q de rei' '0111 Lonto não basta s , ainda ii b il'a
do Lumu\o tomou a [l, signar o u pl'úcioso \iVl'O, legan-
do-o [10 InsLitut Al'ch ologico Geograpllico Pel'l10mbLI-
cano.

Em 1.41 OC 'l1pOU l\Iuniz Tnvül' o D.rCl'O dc ecr te:lI'io
da pl'esicl neia desta ]11' vincia, dlll'antc [1 o lmini tl'üção
de 1\1[\110 I li' Souza TeixeirD.

De i. 4'" [1 1 47 o upou Muniz Taval' um lugar de
h?l1I:n nü A s mhl "[1 G ('01, om d 'puLado por c, Ln p1'o
\'lIleIO, e n o.mnrD. tempoI'DJ'ia, em gl"lncle maioria Jibel'n!,
o leo'eu seu pI' sidcnte, como tal, figl1ru o seLl retrDto
11~ I'~spectiva galcria. Em 1. 4G, r b u um no\'o titulo d
III LIIl (;Jo dos seus 001r l'ovin ionos, qual o ele clcputDdo
li fi embl"1l J gislaliva provincial, dos seus collcO'[I le
deputação, [l d i('uo d vice-r l' idcnte. '

Neste m smo [lnno pOI' o.l'ta imp rial le 1- de NO\,('Ill
bl'o, rcc('}) u a nom açiio d mon ('Ilhar c1D athcc1l'ai c
t1pc~la imp I'inl (lo Rio d Jancil', de cujo]) 'n fi ia fui

t1cCl'ILü pOl' d' 'l' l ele 23 d' et m1J.l' ele t, ~O o r .nun ia
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que f(~z, conscrvE1l110, pore'm, <:l llOl1r-(lS (' 11I'CrO()'ntiYD n
ellc inhcl'cnte , c em 1847, por C<.u'ta Impel'ial de 9 cl Fe~

YCJ'eiro, J' cebcu o tilulo d '('011 lheil'!),
Deste é.illnO pO!' cliilnlc, luuiz Ti1HlI'{' , ti l';l:sloll- " inLci

]'nnll'IILe dn "ith plllJliro, c f'ccolhl'll-S Ú yidn PI'Í)'ildn. U
rccolhim IItO profundo dt'lfJu 'lIe e pil'ilo int 'llip; lilc d 
ca'l1c,'amlo s Dre o Ihc 0111') ti \ uns expcI'j '11 :it'l n 'Cumu
lada , liz um seu l)iogr'opllo, o of<~slamt;nLo 'omplcto do
movimento politico em s u paiz ellc, quo omou fi patr'in,
que onlloll com olib'l'llod, que tinha forc:ü pm"l com
batc'r' offl'cJ' por llü ! .. Sobre alta-me o 'spil'ito, qlllln
do, sobJ'e i to m "'ditando, tenho m mc.r.te Hproxim'al'-mc
do sacl'ol'io mysterioso claquellu alma, Estul'ia despovoada
de fé~, .. A d crença amol'ga t!'ia ido} d poi ele t50
longa c mOl'l1cntosn lutEI, o pr 'mio do llS 'forços c of
frimentos ~. .. Basta; n50 profanemos o I'ccondito s(lgI'a
do; r'csp it mos ti inviolabilidade do SD ral'io ...

Sim; IJquclla almo esl<l\'a d poyondu le ft.; a c1 ;5

crcl1c:a amal'ga depois d um lutaI' iII 'es ont, m prol da
cousa da liberdade, e elos c1ir'eito e inlcl'uss 'S d ' sun PEl
tda, desd os tcmpo coloniacs, foi 0131' 'lllio clDS seus es
forços e soffr'imentos; elle foi uma da vi 'limas illlmoladas
pela ingratidüo dos pm'lidos. Muniz Tayar s m to la a

UEI. vido, tinha uma llniea a.spil'a(;üo; CI'D pos lliL' uma CD
d ira no scnado br'ozileiro, 'omo I' 'pre' ntanl d' Pel'IlDm
bUI~O. Entl'Ou uma unica yez n'llma li lü ofret' 'cida a orua,
mas outro foi o scolhido. A cspel'anr.a d COIl guil'
tinha-a p l'c1ido, dizia elle pl'Opf'io cm COI1Yel'sn illtima com
alauns amigo ,porque, qlhWZ€(.O o pw tido Lib f'aZ e.'Üwa 7/.u
podcr, só eLegiaflllws de outf'Cl. pn)f)inci({s, (allll.'üo d elCI
çüo de Chichorro e El'J1esto) (' qllfl/1Çlo governava o CO/l
sef'vador) só cf'wnescolhidos o' C'm::(llc((II(i',

Do seu I' tiro d, PW'IlWIWf'iJn, ~ Ç1hiu cq118~.3 pl1ra prc
sidil' í1 Çlelwini~tl'açüo dos estab I cim llta ele oaric1odc,
em cujo Cfll'gO sc ca,psúrYou até Julho de 1860, quando pc~
dill a sua cxoneraçuo} OQl yi.rtudc çlo accordo a~ltods,adu
pela prcsidencio, elllr'e c' o estabelecin,lC!lto e os l1efcl 11'09
do nWl'qllcz do Re 'ire, relotiyo no ho pitalllo Paraizo c eus
beps, i1 cordo esse çom qu não se onfol'lnou, por julgai-o
lesivo 'lOS intel'esses hllmanitarios. POI' cspuço de sete
Dnno.s em qlJei1cho~l.- cMr'cnl 'ela admil1i ·tI'a~·üoel08csloj)e
l im('ntos de céJridoc1c; ~"IlIniz Tavares foi inCéJll~O\e.l cm
pron,wycl' o SCU l.IUgll,,\ 'll~O e pl'osperil1ndu} já l'eg111l.ll'lSan
çlo ÇOpl nl lhodo' c nomid a 'u', mol'ciw, jú melhol'ondo
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o seu patl'imonio e finrlllr;as, como prodit1'aUsando DOS in
felizes recolhidos DOS cliveI' o estaI el cimentos, uma vida
mni commoclu c onfot't·)vcl, mprcganLlo activamente o
mniOt' uida.do e desv lJo. A CS 'Q tempo, o gov rno cm
pl'emio de Lacs s rvi('o', Ih havia conferido a commenda
li Cilri to poe d creto d '2 c1 ,Dezembro de 1858, e a elu im
pm'inlordem da Rosa, por decI to de 14 de l"1l)rço de 1860.

:Muniz Tnvures I roteston ele novo jélmais sahir do seu
nprasiv II' 'til'O d· Pal'namel'im. l"1as ell esquecia-se que
o sen patrioti mo ainda nüo se havia arrefecido, e CJue em
seu peito aiu la ardia a pyra do enthusiasmo das glorias e
tl'acliçües pfltrias. Iv1eia c1Llzia de homens m quem as
tenel lJ ias destruicloms do e ulo encontravam nelles fil'..,.
mes esteios para amparar o seu eml at , 111 ia duzia d
.homens sio o e enthusiastas das glodas e feitos dos fi
lhos elesta t rra legenc1arin, cheia de brilhantes tradkões
de heroismo, abnegação e patriotismo, conceberam a ge
Ileeosa e patriotica idéa da fundação de uma associação,
que perpetuass·; celebrassee propaga se tuc10 isso, e dessa
idéa nasceu o IlIstituto Ar 'heologico e G ogeaphicq Per
Ilumbucnno, instnl1ado aos 28 c1 Joneiro de 1 62.

A a idéa ossociou-se 10°'0 a de ol1ocnr a fl'ente da
na cente instituição, o vulto v nOI'anc1o e r speitavel de
Francisco l"Iuniz Tavnr~, lle corr II pres moso a pre-
idil' os destino elo Instituto, a 21 le etembro tomou

posse do Sr'U no\"o cargo, o qual só o deixou poucos c1ins
nntes de fallec r, TodLwifl, fOl'ça 'conf ssnr que muito
mllis lucr'uf'i is, disse elle mode tomente no seu discur o
no acto da po 'e, S U vossa testa houve s is collo ado
OlJtI'O mais h[lbilituc1o CJue eu' ú borda do sepulchro, pouco
ou nada se faz' quando muito, cOlltemplo-se com aCé'lt':J
mento r -ligio o oIgum VFlSO ciD' rDl'Ío do nos o infortu
nados indig 118 ,que a mão sncrileaa do conquistac101', úvi
elo ele ouro, por nca o ti"crpoupado. Creio que não olh'l 
tcs pat'a a minha idod , continua o ilIustl'e onciüo, e sim
para meu bons des "jos; agrad ço, cel'tificnndo-yos .que
empl'e em tudo cedi a m 'u. illustr'cs compatriotas, menos

cm omor dn patda; ninf)'llem mai do lU cu (rligo-o com
Ol'gulho), deseja o ngrl1ndecimcnto e n prosperidade de
Pernombuco; ainda no fundo do meu r tiro, nõo cessnl'ei
de.faz r \"olos pnra que o Instituto ArdlCologieo . Geogl'a
phll':o I rnambucono floresça, obtenha o fim grandioso a
que ~ propõe. »

SIm.: era lJello do ver-se a a siduic1ad t1 ill1pOl'tan~ia
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que Muniz Tavares ligava ao engrandecimento do Instituto j

os seus esforços em promover o eu augm nto, tudo final~

mente que a isso se prendia. Velho, octogenario, arrima~

do ao braço de um amigo, transpunha o recinto do ln 'ti
tuto, e por falta do seu comparecimento, jamai deixou dc
haver uma unica sessão, por espaço d quatorze armo , tal
o seu amor e patriotismo, tal a sua de lici1C~ÕO!

Já no fim da vida, com o corpo ó. borela da epultura,
procurou Iuniz Tavare a social' o seu nome jú notavcl
por tantos titulos, a uma instituição nobl' , generosa, e rc
generadora - O asylo das Con v etidas -, e em 1868 lan
çou em Santo Amaro das Salinas, os seus fundamentos,
No anno següinte achava-se'jii conclulclo o e tnbelecimento,
medindo 50 palmos de frente sobre 100 d fun lo, dotado de
todas as necessal'ios dep -ndencia e a 'commoda~õcs

plantado em um grand sitio, toelomurado. MunizTa"fll'c
depositoLl n'um e tabel cimento han Mio f.1 n e min
quantia para patrimonio da sua institui ,ão, mall(1 u vir da
Europa a alfaia. e paromentas liecessal'ias á El pelln, .
um helio quadro a oleo, d anto Mat'ia. 'Iao'dal 'no, padro
eira da coso, e mandou f,)zer algun mm'eis.

Tudo assim pr'eparado, ejü pela. sua i lade a.vançadü,
não lhe 8en lo po 'ivel Llirigil' s e staIJ lecim nt , \'(li
offerecer a sua guardo, ii protecçJo do 'bi po D. Frnn ist:o
Cardoso Ayres, elJe r cu o-s m a 'ceitor a guardo c
protectorado desse estahelecimen to! "Morre D. F ranci co,
é nomeado D. Frei Vital lVlario Gonçalves de Oliv irn, Mu
niz Tavares VEli fazer ao novo hi 'po 0111 'mo oflh'ecim 11
to, e D. FI' i Vital T'ecusa- ! Descrente lo mundo e do'
homens, lança m50 da quantia depositada para patl'irno
JJÍo, as im como do ti 'ylo, faz doa.iío d s objecto qu
mondara vil' da EuropEl, a diver a ' igr.ia d 'ta copilal,

ossim ficamos pri ndos d tJo util in tituiçuo.
Est fDeto contl'istou-o sobremaneira; fEl a ultima

experiencio da des l'cnça m sua I nga vida, qUDndo lia
já es.taYa a extinguir'- e. No dia 17 de OLltUlJl'O ele 1 7~,
quando celebrava em sua capella ]e Pal'llwJw,'im o OCl'I
fieio da missa, foi assaltado do mal que 0 levou fl sei ul
tura, e tão fortemunte, que n m pOlldu ter'mino)' o oeLa.

i dia' depois, no clia 23, 1'0 'ac1o\' 1'. ,

Cumprindo- 'e a suas di po ic:ôe t stom ntal'i[l" 1'01
I) seu cadav r depositado na C[lP lia do ctlpitulo do COl1\'cn
to do Cm'mo do Hecifc, nlli embalsamado, e e~q osLo cm
comara ardente alé o dia ....7, e no eo'uinLc, tr<. nspol'todo DO



DICCIONARlO BlOGRAPHICO 351

oberbo catafalco erguido na sumptuosa igreja desse con
\"ento, toda cober ta de luto e de custosa ornamentação fune
raria, e depoi d c;el 1Jrar- e o officio solemne, foi o seu
(;oela e1' conduzido ao c miterio publico, acompanhado por
immmenso acompanhamento, e terminadas as honras mi
lilare a qu tinha direito por seus titulo e condecorações,
foi elado fi PUltllrl emjazigo proprio.

P zu-nos profunda men te mencionarmos tudo isso,
,e upparato, ssas s,ol mni~ad s e pompas funerarias,

prescriptas I lo proprlO MUl1lz Tavares, elle um octogena
rio, um philo Op}10 °l1ri tão, um acerdote em fim! Fra
giliclod humana, vaidade desta vida! Mas o amor da
\"crclad , a no so. missão, imp d -nos a isso mencionar.
Não é te o uni não da vida elo as az illustre e vene
l'ondo I\Iuniz Tavür ; elle era homem, e como tal pagou
o eu tributo ás fragilidad s humana. A verdade sempre,
diremos fa endo no sas ao palavra d um illu tre publi
ci ta, a y rela] empr, I rin ipalmentejunto aos tumulos:
opafce sejJuUls em quanto não abre a hi toria, pode
ignifiear qu não c apont m a manchas do sol, mas

não qu o 01 não tem man 'has, ou que as mancha são
pontos luminoso de outra cor... Mas leixemol-o cm paz
na vida ]a t rnidade, não vamos profanar a uas CIl1zas
vcn-randa ,nuoval110' abril' a lagem de um sepulchro
para rcyol v ~l' os loesto ü'aqu l1e, que, como homem, na
via Dera c1 de mundo, tambem deu a sua qu da .

Tal foi [l vida d Franci co Mllniz Tavares. ElIe viveu
oil ntu um anno , e morr u coberto elas honra e gran
dezo da t lTa; DOlltOlo, IvIonscnhor Con elheiro, Diani
lOloio ela imperial ordem do Cl'uzeiro, Comm ndador das de

oChri to c Ro a, oeio do Inslituto Historieo Geograpl1i o
Elhnographi o Benzil iro, Pr sidente ]0 ln tituto Ar he
ologieo c G ographi o Perno.mJ ucano, taes foram ellas.

O ln lilut ] \ P rnDmbuco, Pé}O'OU o eu tributo de ve
11 l'RÇUO sentim nto 0\ 'LU) memoria, I brando em sua
hOl1l'8 uma 01 mne c locant no funebre, collocanc1o
o eu l'ctrllt na sala d UD e õc o, o do Rio d Janeiro,
pelo orgão do s U Ol'a lar, o r. Dr. Manoei Joaquim de
Moe do, na fc La anniversaria que seguiu-se ú sua morte,
t cenclo eu loo'io fun bre, t rminou com e ta b lias e e
\oqu 11te o pala v.l'<.1 :

{( Fran i 'co 1'1uniz Tllval' s viveu oitenta c um annos .
uomudul' a da idade co in erno da v lhi e poderam rno
Micar o pxallnmenlo de SLlas id 'a politicas; nunca po-
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rém, mudar-Ihea natureza: lib rol de de ajuv ntule rn-o
ainda um mom nto ont-s ]a agonia qu pr cede a mol'l '
o 'Imor da liberdnd ,foi lH1V, congenitü hül'monia de 1I~
alma, semelhante a simples e doce mu ica da ba 1<H.la, m
que a ternurü moternal en anto e fnz Ddor111 r OfilhinllO
c que se imprime para sempre no cOl'aç50 ]ln menL cl sLc,
de modo que sua memoria ainda lhe repete o conto do pri
meira infoncio, no m ia dos meiancolios e dos soffrimentos
da velhice. Sua firmesa dc principios politi os, qll oão
vacilloll nem em faee das DItos posiçõ -..s ociDe nem no.
tl1eatro dos ambições e ncm depoí na ab ten(;üo <.lo vida
publica octiva, ottesto que a alma de i\Iuniz To \'Dr cra (l

crario puro da idéa a que rencl II sess ntaonnos de 'ulLo. I)

rrancisco Nunes rranklin. Nasc -"ll na ft'eguezia de
S. Frei Pedro Goneol\'es do Recif' o s 23 d Julh d 177 .

Assentando pl~aça no exercito de prim iL'a linha elesla
provincia, e depois de algum tempo d eniço d u baixo,
e seguiu para Portugal. Fixando- e m Lisbôo, pal'tiu
depois para Coimbra'com o intuiLo s aundo 011 til, ele fol'
mar-se em medicinü, o que não consegllin ]0 .por ter n!Jn!1
donado os seus e tudos, voltou pura Li boa mi 02, L ndo
cursado s gundo parec as nulu- le philosophin e matllc
maticas.

Em Lisbôn obtev llnes FIImldin , er cmprc.o'ndo no
Archivo do TOl're do Tombo, e pOdDllccimel L (lo Cln'oni.'ta
da Casa e Estndo elc Br'oO'onçD, Antonio Hib ir'o elo DnLos
obteve a nomcoc50 d ss impürtante e clifficil cDrO'o; c
essa c1isLincção impoL'tD\'é1 a rcmuncL'ür50 dos niço
que, com tDntozelocillu tração,haviapr tado, ujo a]"arú
de 110mencão foi lavrado aos 21 cl Junho ]e 1 21,

..... agondo em 1 33 o 10gDr de Guardo-MóI' do Al'cllivo,
foi interinDm nte provido n sse logar em AgosLo ele c
anno; porem bem pouco tempo o occupou, pOI qu foi OL'~
prehenclido pela morte aos 2 de Dezembro 1 s, e 111 mo
Dnno d 1833, na idade ele c.:in oenta e in'o [lImo .

Frunci co Nune l~ ranklin ré) dotado de uma bella
intelligenc.iD, esomentepelo seu talento hegounconqlli,.;[UI'
uma honrosa po içilo em Portugal. Dedi nelo [10 stmlo
do. cousas antigos, mcujo empreO'o tinha {j sua d sposição
o mais ri os impol'tDnLe ub icli pl1.l'[l, o tl'::Jbalh?
qll tencionava cmpr hcnd 'L'" muiL.o Lrabalhou, infellz-
menL ~ milito. pau 'o produziu.

Pê. 1'<.1 ll1i.lis fa 'iliLDI' aos llS [rab'ilhos, drc]icoll- c (lO



Dr ,IO:'\AnJO BlOORAPIJlCO K3

f' Luelo da palioOTaphia ten lo por professor João Pedl'o
Rib iro. O LituI de socio da Academia R aI das Sci ncia
dr Li bôa, e c1 Chroni la da Casa d Bragança, que lb'
foram 'ont '['idos, são tão llonto os c ignificaLivos, que pOl'
si ó basLam pora dar uma id "a do 'u mel' eimcnlo,
lah1Lo c illusLra üo.

Alem do Lrabalho que publicou, apl'~ ntou a Aca
demia, uma C/tronlcá elo jJrimeiro Dllfj(W de BrClo({m;((, c
deix.ou in lil um J l' V CatáLogo elos Cl1l'OI/l '{as ele Por
tllgal.

Franci o Nun Franklin, lU tüo uLil p del'ia el' n
uo. paLl'ia dispondo c1 LünLos r CUl" os inL llecLut1 . ~

l11atría ,t ndo o LID di~po i ,lio o impol'lanL archivo da
TOl're do Tombo, c l'iqui 'im repositorío lo mai
ral'o docum nlo', nüo (' Cl' \' U uma só linha a eLI
rcspeito!

SCl'\'iu d titulo para ô Ue admis <lo ele so io na Aca
dClllia, um ))ello Lt'i.tbnlho LU Lem P()l' titulo: ~lemori(f

Bl'u eele D. JON!. elrt Costa, Cardeal ele 1 i'bôlt, vulg({rmente,
oCal'deal el'Alpeell'inha. Esta mem ria foi insertclno t mo
nrr, pal't I da lVenlOria ela icaelemia.

Por o1'd m da. l\l ma A ael mia c cm LHl typogrnphia,
fO,iem 181Gpubli 'ad um eL1 LI'abalho lU tem po[' t.itulo: .
t1IenlOl'ict pClra erei!' de illeli e elos FOl'Ctes da' terrCl::; do
reino ele Portugal e ' em:; elominios.

Em 1 2 foi I u] li ada a s gunda cdi('iIo desla m mario
com mais a 19m nLo c COl'l' çü.

Francisco Paes Barreto, Iat'qu z do R circ, l\:n c II
no engenho Velllo, no omal' 'o lo C bo, aos 26 cl laio
dc177V;fol'élll1 LI pn somcstr d Cnl1llo-E Lc\'50J s'
Pac Büf'l,et ,(' D,1\'1<II'ia lzabel Pa' BLll,[,eto, c s 'us a"ó'
palmo o 'apiLão-m6l' Jofio Pn 's Ban lo D. Maria Luiza
dc Mcllo, c muL('I'nos, I' dil P Pa B':ll'J'cl c I . l\laria lza
Lcl Bar'r to.

r ranci Co Pa Bm'!' to 11 1'c1'1ndo cl seu pa s anll-
l~du fOI'Luna, c l' ccb nelo c m rada c lllcnçuo, obl'DCOU a
"Ida ela ngri uJLlIl'a, omo cu nnL "pnssoelús, EnLrando,
POI' mOlte 1 u pEli, no. floSS c ti lmini traç,ilo do 11101'
gacl? dos cng nl10 Y lho 'mlo Eslc\'50, Ilha c Guerra
dedicou-se COI1 ardol' ao trabalho, doLou as suas fobl'i a
elo m Ihonm nLos inLl'oduzi lo n s I'amo da agl'i 'uLtu
l'a noLando o. incol1\'cni ncia qL1C, havia na immensas
lCI'I'as occupôc1as por esc:: s cngf'nhos ,cm qll(' po 1cs, ('111

46
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seI' melhoI' aproveitadas, conseguiu que nas mesmns se
levantassem os engenhos Campo Alegr , S. Jo é, Cnl'a
murú, Junqueil'a e Camassari, e assim avultou ainda mais
a herança paterna.

Rico, circumspect0, homem de caracter e nobres e pa
trioticos s ntimentos, Fran isco Paes Barreto reunia a tudo
i o o prestigio e influencia local, por sua liberalidade, por
seus rasgos de patl'lOtismo e desinteresse. A epocha glo
rios~ da revolução de .1817, e se prelu lio da independencill
nacional, fel-o martyr, engastou-o ne' sa cadeia de h rúe ,
hontem cobertos d pp r'obios ele, ados aos cadafalso
l'eaes, hoje cob rtos de bençãos, e leyados ao panthcon
dn glor~as patrias.

Num dos salõe elo hospital do Pnrtlizo, fundado pOI'
seus antepas ados, de cuja instit.uição era elle aclmini 
trador por direito d succes 50, fundou, sob o nome appo
rente de Academia elo Pa7'({i~o, um club conspirador, anele
cliscutia-se etraça\"a-se o plnllo da inelependenia da patria,
Franciseo Paes Barreto tornara-se enlão um de idido npos
tolo das id' as democl'a lica s, filiara-se a academia Suassuna,
trabalhou inc ssantemente; e H tanta altura cbegou em prin
cipio, diz o padre Dias l\Iartins, que ó eUe ra capaz de
fazer e conduzir uma grande revolução. E oxalú fôIa clle
o unico autor do dia ü de l\Iarço! Então a sua grave pru
l(~ncia faria amadurecer no segr do o grande plano, elle

buscaria e segur aria meios aptos e infalliyeis; sua liberali
clade directa sem o dezar cle strangeiro Ih attrahiria a
multidão descontente de quem j6 1'a idolo pelas suas no
bres vir,tudes, a liberelade em fim, sem os espeques ela im
postur'u marcharia magestosamcnte s m jamais ser as
s?ssinada por aquelles mesmos covardes que mui o dc
\"lam cemental-a.

l\Ias os facLos precipitum o acontecimento, rompe ines
peradamente a revolução, era neeessario opoial-a, Fran
ci co Pacs Barl'cto, no qualidade de capitão-móI' coml~1an
dante das ordenanças ela viUa do Cabo, reune 1mm dlLltll
menLe as suas tl'opas, e encorporando-as 0.0 batalhão au
xiliar dos Sua sunus, põe-se em mal'cha, e ao amanheceI'
do dia 7 de l\Ial'~o acha-se na cidade do Recife, onde rcu
ne-s'" o. tl'opas patrioticas, encaminhando-se para o a~s~

dio ela fortaleza do Brum, e pela sua influencia e pl'e llWO
muito concorreu para a capitulação e ntl' ga d s a fOl'tl
ficaçuo; e voltando com o exercito ao Campo da Honra,
hoje das Pl'in ezas, afim le tomar parLe na clci~'i'io do go-



DI fO?\ARlO BlOGRAPIIT O

yemo pl'ovi orio, e qllDI1l1 o publico espero\'o que o gl'fll1
de Béll'reto fos c um do dir ctores elos eus no\'o cl ,ti
nos, diz um autor contemporall o, ollbe-se com magoa
que ,11 e retirara para o Cabo, nde fUl"l sconder os seus
talentos, "tal\' z a <lor da ingrotidão do seu con ocios:
todavia nua deixou de pr tal' o maior s serviços ú jibeI'
ducl la pa trio.

Mas no auge do perigo, quando o htilho elo sol da 1'e
"olu )(0 com ava a empal d cer, c os xel'citos reaes
1l10rCllUVam sobre o R cit' , elle squcce o ingnüiduo dos
patl'Íota p la sah-a('uo da patrio, rcune- c de noyo 00 seus
companh iro ; porém a p I'da ela batalha de Pintloba Optl
:'úl'a a ultimas sp rança do patriotas, e e11e ven<lo so
mente como unica e honl'Osa al\'[1.çao a capitLllaçtio, aprc-
cnta a sua id' a, porém cnelo lia recusada, cl ixou d"

acompanhaI' a ti opas qne par tiram para o int rior, fi 'ou
no R cit', fui uma das primeira yictimas que cahil'a111
m mu elo inimigos. Pr 'o, ana todo ao porüo elo na-

vio Cal'l'({;'CO, s guiu parn a provincia ela BalliD, e foi oti
l'odo aos carc r s ela odeia ela HelaçCo, pa 'sanelo pelas
moioe s pri\'a õ ,mal e cs assamente alimentado, no
mrio le CI avos malfeitore, 111 qu lhe fo se pCl'mit
tido reccb r el ua familia cousa alguma. Assim pas 0
ram-sc CJuatro anno , at', qu m 1 _1 lh foi 1'c tituiela a
Iibel'dnel ,

Ia o mal'lyr-i nuo opag6ra a bamma patl'iotica da
quelle O'CIl I'OSO pito. Pa Barreto cu'contra a I atl'ia op
pI' a p lojL1O' ütl'OZ C f l'r nl10 ele Luiz elo Rego, o algoz
do sou companheiro immoloelo em 1 17; abl'in n POl'
las de ua 'n a ao patr-iota uhi r- uniam-se, Iam IltaHltn
os d gl'acas C[U p ,:tYam obre o pall'i'~, e talvez nilo
U\'elltul'I'lSSemo uma falsa pl'OpO içuo, se di e CI110S CJu >

no\'os plano le l' g'neraç,u nhi'e conc! tass , cm face
lIas n ·ontecimentos.

Jono <.lu auto l\'Iaior, tenta \'inO'ar as nfft'ontn do pa
lI'ia; mas eIl'a o golpe; acccnde-se ele no"o a t) rannia, os
pl'~Zo que voltal'am ela Bahia, süo indigitados c mo con-
pira 101' s, e Pnes Burreto tido como um elos seu 11 Ds.

E palham- e cntão os agent sele Luiz do Rego, pr nd<':111
ao menor indicio 41 cielaeltio , e sem mais exame nem pro
cesso são remettidos ú bOl'do do brigue Intrigct e s gLlel11
para Lisbôa.

, Pacs BülTeto foi uma cl ssas vi Limas ela tyrnnnio. de
LUlz do Rego. Traballl so. e perigosa Yiagcm soflr'cu com
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OS us companheil'o , lILé lU h gm'am [\ Lisboa, dcs
cmIJarcal'[Im, e segui! 0111 par'a ílS Pl'i.'õcs do Ca tello, A'
noti ia do ocontccim 'ntos de I ernambu 'O, c.1os violen ias
de Luiz elo Hego, e Lla chegada elo pr zo m Li boa, [u
niz Tavares, d puLaelo pOl' La proyin 'ia ÚS 'ol-tes con ti
tuinte ,I l'otesta na an ara pOl' tudo is ,pede a libcl"c1aLl'
dos prezos, e n Uft immediatn 1"c titLliç'tio ú patl'Ía, IOl'
conLa elo estac1o; c al [royaclo o scu reqllcl'im ntü, SilO
clles po to em liber' lade, e oudam ele nov fi terra 1111
ta I. PD 'Bül'l' to voltaya ( indo o me mo potl'iula, a nlli
tuele dt.1 constituinte pol'luo'u Zft d ]) l'tiIJ'o os animo bra
7.il iros, I crnambuco xpul 'a Luiz elo H. 'go cio governo,
inslalla II junla pl'oYi Ol'ia. Na luta SllS ilada nLl'e o COI11
111nnclonle elas t11'maS P dl'o ela 'ilvll P droso e a junla
pro\'isoria, elo qual eptiío fDzia part , pI' stou. Ile O'I'an lio-

os sen'iço a eau a cia ol'dem e tl'allquilidac1e pllblicn I

ele el1yolycu muito acli"ielaclc animDncio í10~ sm01' d<lo
'ollega' da junto, c om II s r Lil'D]]elO-S pura o Cobo,

orgDnisou um pequeno ex r ilo, voltou no R eife, SllI ploll
Lou o motim, I'e tab I c u II ordem, e rn ['ec u o maiol'cs
louvor s, nõo s6 dos nacionfics, omo c1 s cstl'Dngeil'os,
'llja yidus achayam- e amraçadn ])f'lo' fac ioso .

AcabAya cnlão d ser c1is' Ivida o n lituinl bl'azi-
Icil'il, e chegavDLU a P 1'I1ümbuco os s us r p Livos clc
pulElllos. Um dos seu pl'im ir' s actos, foi a fl[ I senla
(:no cl um munife 'lo í1junLa d O'overn ,dn qu lain ln fa
zia pade PEles BnI'l'eto, con luinclo pOl' um pl'oj to sobre
umu nova forma na organi açi10 do goveJ n . A junla l'el~

n '- r, apl'es Ilt·) a sua el mLsüo, pro de- n 110\'0. cl )
(Jio, e suhe eleito p1' sid nt Manoe! de Cm valho PDCS cl~
An 1f'ac.1 c ; por(~m o gOY 1'110 il11p riolnüo oppr "a c'so elcl
ção, e n meia para pr ic1cnte ela pl'o"in 'ia o III'Dncisco
Paes Barr lo, por Decl'oto de 23 de F \' l' ir) ele h24.

Extremarall1- e enLõo as opiniões, os I ilore manl 111
o s u "oto, sustentam o r..lanoel ele Conall1o, dil'igem ~lmll

representação ao gOY 1'110 imperiol, pedindo a confirmo
ão elo seu acto; o governo insiste, e a ~sil11 forÍllTJ mur

chando os acontecimentos, olé que Manoel de CanDlIJO
proclama a ConJecleraçtlO do Equador,

Franci co Paes Barreto fir'me na. legalielade elo SCIl
mal1llato, retira-~e ao seu c-ng"nho do Cabo, e mais tarcl
vDo-se lhe unir as tropas qu oell1eriam a sua ausa, ea
sua frente marcha para a Barra Granel, e Dili fOl'tifica-se,

por mai de Gmczes fora toda lia mantida ó. suo cu la.
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lal'd 111' fura pedida a conta das dcspczas
da gu I'I'n, II rc~ pond u- que nada queria, e c sa im
pOl'lon in el "ava- e n mais de 30:000,)000! AI "m dessa
quantin, o inimigo d ~ram-ll1e consicl raveis I rejuizo em
'ua faz n lüs ng nllo ,dumno qu terminaram com a
juncção da ua tropa com ns quc ellviara o goyerno aRm
de l~cstab I c 'e [l Ql'eI 111 publi 'u, c quando terminou sa
lulu sono'I'cnU) nLee Íl'màos. Pa s Bal reto abdiceíra cntão
de uas cr n.a e I ubli anü. eu intento e a pir ações
cl'am a ind p 'ndencia da pnLl'id : peoclamadu ella 'ob u
I,('o'im m monur l1i , ,110 a ul.)l·açou. ntl1u iusta, foi um
dos 'cu' moi ~ xLI' nua c de licndo sustcntaculo . E foi
paI' i 'o lUO nJo <.!ll riu a ConJceleNt('ão elo Equodor, m
bora paI' ÇL qu o u am e prol rio f delo pela t naz r~-

i'L n in que oppuzerDm a sua nomeaçuo d" pl'e idente da
provincia, f o mov ,I d p nsumento c idéas COlltral ias.

Re Lubclcc u- poi, a uutOI ida] imp rial, [I Con-
.~'del'Cl:üo da Equador foi omo qu um m tooro lue pa -

ou lig'iro I ln almo pl1crn poJiti a do BI'uzil, c Ú pel' c
auic:õcs ao cadaful qLl I'guelllm m punição a s
apo tal qu haviam pn godo o vnnO'clllo da rv] ublicn,
o rnonarclH1, bl'i u o co1'r ele ua graça 111 prcm io e re
comp n 11 <'trlU lIe' lU haviam su ·tentad a LHl ob ra
nio, n cO'lU'ado a ua 'ol'ôa n ssa gl'ündc parle do BI'azil
I'crolu iOIHHla ind pcnd ~ntc e lcpubli 'illla.

E [t 'im, lhe foi nfcl'ida a Gran-CI'uz da Imp l'ial01'-
dem 10 CI'UZ il'o, o tiLulo de Con lho, 11 m ~I' ~ do tilLllo
cl Yiscond lo H cif, om ,L 1101lr'1' de gl'andczD, a 4 d ~
1Ioio ele 1K..,-. A confcl' ncin dcst titulo, liiz 11 re~I ectiya
ctl~'la impcri01, I';'l-um tc'tenwll/w publico elo quanto lhe
!Ot ({g/'ada et o ,'cu (,I'ei('o pela jJl'OCCl inequivoca que deu
ele !lcLellclode ri 'ua pe ,"uu UI1IOI' a. UCl pcdria e incero in
{el'C'$ 'epela intf'{jl'i {(((.te e con 'olidarilo do if7lj erio,. c u lu
Gl'tln-Cl'uz 1 CI'UZ .iI' , cro, UIIl publico testemunlio de I'C
COIl/zecimento por tüo e 'traol'dillllrio . el'ciços, que o ete
Mm gloriosamente á clas '(' elo.' pl'inUllrO' bencmel'ito ~ du
patrta.

Empl I1cnc.1- nelo PEle Barr eLo umn 'i'ingcm [la Rio d
Jun iro, aflm ]c apr IJl[lr p ssoolm nte a 1mp I'ado['
o ~I prolcsto de vgl'ac1 cimento, solicilou a respcctiva
p ]'1111 suo, a qUüllhe fura con cdida lizendo fficialmen
teo ministl'o do il111 crio, que, S. M. man la [l-lhe pal'li 'i
Pat' que, seria muito agl'acLauel que elle comparC'ce "c qllCllI
to antes, nClo s6 porque cle~ejac(t conheceI' o benemcl'ito ci-
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âadüo que tem prestado tão ateis serviço.' ao E. tado, e dado
tantas provas defideLidaele e amor ti SlW aU[jlt 'ta pe sôa;
mas tambem para conseglttl' circwnstanciacias injorma
cõe' ela provincict de Pernambuco.

No Rio de Janeil'o, recebeu Franci co Paes Bar L' lo
honroso acolhimento do Imperador, o titulo de armcil'o
mÓL' do imperio, e por carta imp rial de 12 de Outubro de
1825, foi I vado as honras de marquez.

Dessa epocha por deante, afastou-se o marquez do Rc-
ife da \ ida publica e de todos os negocios poliLicos da

provincia, e entregou-se cxclu ivamente aos eu negocias
particulares e dos cuidodos do seu hospital do Paraizo. A
simplicidade, a modestia, a acces ibilidod ) a sua bolço.
sempre ab rta em favor de quan tos recol'riam a sua gene
rosidade, e os seus serviços prestados ao poiz desd os
tempos coloniaes) taes são os titulos que o tornam grDnclc
e benemcrito aos olhos da post rjdad . O mal'qu z do Re-

ife falleceu aos 26 de Setembro de 1848, ao 09 onno ' de
idade, e foi sepultado no dia. seO'uint , no carneiro uIJ[cl'
raneo da egreja do seu hospital do Purajzo.

rrancisco de Paula Baptista. asceLl na idade elo
Recife aos 4 de Fevel' iro de 1811, e fOI'om seus PI) s o ci
rurgião Antonio Baptista da Cone ic5.o, naLural de Belmon
te, em Portugal) e D. "Maria Theodoro de Jezus BOI ti to,
natLll'al desta provin ia, e filha do capitão-mór 1anocl An
tonio Hibciro e D. Thereza :Maria d JCZll Hibciro.

A'phose politica porqu pas ou esLa p1'O incia em1 ~1
quanelo começou a despontar a aul'oro. da no 'sa eman [
pação politica, lcyou sC'u pae a emigrarpol'U Portuo'al, onl
os s us haveres, no intuito de alli e tabelec 1'- e, e ,"ollo!'
depois paI a conduzir toda a sua familia. Mas no 0,11110 se
guinte falleceu elle em Belmonte, dcixantlo apenas a I'oupa
ele seu uso, e assim ficou o jovem Fran isco eL Paula Bar
tista orphão aos 11 .annos do idade, e a fortuna de sua fuml
lia bem reduzida.

Paula Baptista estudava enL:o a Jinguu latina na con
gregação de S. Felippe ery, mDS sobr'evindo-Ihe O'rDye
molestia, e posteriormente rompendo a revoiuç50 ele 1 24"
teve ele interromper os seus estudos, os quae 6 poude
continuar no anno seguinte, indo depoi con luir o cu

urso pl'eparatorio no antigo Lyceo PC7'lwmbuccllw.. Paula
Baptista logo que encetou a sede de eLl studos, r \'eIloLl
uma intclligencia rara, e todo o vlO'or do bello e clô'd<.lo
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talellto de qu ra dotado. Perdendo seu pac ainda bem
crcança, e ainda que sua m5e se visse quasi que em re
cursos, comtudo nüo poupou csforr.os e sacrificios no in
tuito de fazel-o proscguir em seus estudos, cumprindo
a sim nquillo que s II sposo tüo ard ntementc -desejava
"er; e a im, já cm 1 29 Paula Baptista os havia concluido,
conqui tando m todas as di ciplinas pI na approvação,
c então matriculou- e na Academia Juridica ele Olinda.

o xamc pl'cparatorios, diz um cscripto ú sen res-
peito, Paula Bapti ta demonstroupublicament a grandeza
do eu inlento o vantajoso prov ito de seus estudos. A
inLel1iO' ncia tem seus oro'ulhos, e orgulhos nobres; s m
I)['c qu SL: póc1 lüvar, n-o se curva ii inc1iff>rença ela me
dia ric1aele. O tal ntoso jo, em, que tinha conhecim nto do
poder de eu m recil11 nto, re u ou formalm nte o tempo
quc Linha por 1 i para tuc1ar no exame de latim o ponto
que 1l1e tocasse por sorte, e com esta renuncia pediu a

us xaminadoL' que o arguissem ele momento, e is o
111C fUla concedido com npplausos de todos; assim como
analysou, ú contento do examinadores de rh tori a, as
oraçõe d Cicero-pro CatiLtna, que de prompto 1l1e foram
flpl'esentada . FiL'mou-se portanto o credito de Paula Bap
li tu como 'tuelante, lue brilhantement estava reC0111
mcnc1ud para ontinuar a colher louro nos estudos u
pcriore .

Na a ad mia, ainda mais o j-ovem studante ostentou
tod o brilho do s u pujante talento e procurando por meio
de um rigol" so tudo cada \'ez mais firmar a sua bem
merccida reputa 50 d tudant v· L'dad iramente distinc
to, conquistou cm todos o anno elo urso, appro, ação
pI na e m r ido premio, e a sim, quando em 1 33 pr
IlJ"u o u ultimo xaOl, no quinto anno, rec b u a lau
I'eu de bachar"l em sei ncias juridicas e socia que Il1e
conferiu a a adrmia de Olinda.

~aur a]o p lo prim iro estab lecimcnto c:ci nLifico da
Pl'ovlI1cia, ri o d talonto' de s i ncia. mas pobr'c ele bens
da ~orLllna e de prote ção, Paula Bapti La dominado ela
mal~ nobr s as[ iraçõe '" a vi lo dc abcr, ambicioso de
lona e r nome, quiz o grúu c1 doutor,·c 'm Abr-il ele 1834,

p~ucos m zes cl pois da ua formatura, a me ma Aca le
nua lhe conf riu e L: h mo O c -almejado titulo, depois de
hr.tvcr bl'ilhantemente cleh1c1ido as LIli these. Nesse
I11CS~10 nnno Puula Bapti ta ntL'a cm concurso para o
prOYlmcnt c1 uJgumas céld "irél Yé1gas na mé 111[1· Acad -
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mia, e em Abr'il de 1835 recebe o DecreLo que o nomeavu
lente da segunda cadeira do quinto onno; as iOl, pouco
depois ele haver deixado os ban 'os da. cad mia, s viu
collocado 'na cad ira. de me ti e, onqui ta homo 0, filha
elos seu proprio~ r curso, victoria. xpl ndidu, gunha
pelo vigor do seu talento.

No inten alio do concurso ó. nom aç:to ele lente, o DI',

Paula Baptista exrCCll interinam nle o urgo de juiz mu
nicipal elo Recife, o im como tambem o d ' chefe de poli
cia, Creoda a Assembléa Provin ial, e proc d ndo-se n , ta
provincia a respectiva e1ciç.50, Puula Bapti ta foi um elo

eu primeiros repr entant 's na legi lotura de 1 35 n
1836, honea. esta que lhe coube 'por mais 8 vezes, s ndo a
ultima a 1 O'islatura d 1 64 ai 65.

Em 184.3, na administração do Vi cond da Bua-Yí la,
Paula Bapti ta redigiu o jornal A EstreUa, cuja mis 50 rn
mostrar os grandes males das lutas I cs oaes elos parLiclos
politico , a sim como a necessidade d dar 1 cnvoh'i
mento a. indústria, as arte outras mpr zas nec ' arias
ao progresso c felicidade da proyinci.a, ustcntonc1o ao
mesmo tempo os actos da lita admini tra )io, d f mlcn
do-a da forte opposição que lh fazia o Diarlo ..vooo e outro
orgãos ela opinião liberal.

Em 1848, quando subiu ao poder o parLi lo con crv8
dor, e rompeu nesta provincia a re\'oluç50 lib ['aI, Paula
BapLi ta appareceu em campo com o' eus bell s e cl'ip
tos, combatendo a resi t 'ncia aI'maela. '\ en Ida a )'crolu
ção em 1849, e tomando de no\'o a sellto na A embl'u
Prorinciol, comba.teu eneraic' mente o CJu procuraram
justificaI-a, sobre cujo assumpto proferiLl um brilhante e
eloquente discur o, digno ainda hoje 1 l' lido uma um
dos m Ihores productos oraLoI'io. A [lltillld 1 Paula
Baptista na Ass mbléa Provincial, [l dislincçCo a. honro
sa maneira porque se conduziLl c e ilIll tre p rnambll a
no no desempenho do s u mandato, abriram-lhe as parlas
de uma scena müis asta e elevada, os seus comI rovin
(iallOS julgando como Jue um d ver mondul-o como seu
representante ú Assembléa Geral, o eleg.eram deputaclÇJ e
em pr'incipios de 18-0 tomava as nto no r arlamento na
ciorwl.

Com o talenLo que lhe era P cllliar, com a \'[1 la illl~.
tração que p uia, Paula BapLista c1esemp nl10u enlao
um brilllantis imo pap 1 no seio do r prescntanLes elR
nü~·iio. Proferindo ü\gnns c1iscLll'. o com ü JudIa bcllcza
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ornLoein, \"igor de logica e tylo fluenle e 1eyudo, 001
balcu o reCl'llt m IJlo e e tigmati ou os x. ssos d am
bo os partido'; 'Iomou onln a impunidade do cl"imes
fuvoreddos I elo e pidto p[lrlidario, der ndel1 o commer
cio 11 retalho 'om um dit'cito nacional, dcclaroll- e final
mcnt ,homem cleorclem c iO'ualmente lej u tiça e liberdacle.

O J l'ilhante papel que representou na que tão do na
cionnli a :0 do ornmercio a r talho, conqui tu-lhe umA.
rxplcnc1icla l11anif 'stação dos bahiano , quando em prin
cipias de 1 -1 passou por aqu lla proyin ia em Yiagem
pura o Rio ele Janeiro, 'enelo reccbido pelo I0\"o 001 CIJ
UlU insOlo e el lirio, por oeca ião do sc:m de embarque, ha
"cndo ntre ouLras Olnnif'estaçõc um ec\.! lendido bail ' qu '
lhc foi ofreI' 'ciclo, Tomando a -'sento na Camêll'a. Pauln
Bupli 'ta def nelell [linda a nacionüli 'ação do comnlercio á
['clalho, pro tou decidido tlpoio ao gO\· 1'l10, combateu H
propaganda da constituinte c defendeu a tolerancia politi
ea, como imlispen i:1V 'Il:Olldi 'ç'üo pé1l'Q o 1 n\'oh'imento
cprogl'cs o cl poiz.

n cntr tanto, nesta. phasc mais brilhante da yido d
Paula BapLi 'tD, Cjuanuo lnl\" ~z a mais houro a e eleva-
da posi'õe o<..:iaes lhc tedam cle ser conferida , pelo
dute , pelos tal 'II Los e illu ll'tlção que re\'ch\ra, a suu atti
llllle p liti a om (:ou a ele 'ahir, o seu pro edimonto apre
sentou 'ontrnl1ic;õe' ta 's, CIu ficou 'sto iouario, esqueci
tio, c fillulm 'nle ol'lqdnuo do vida loliticn, Diver as Lra
ducçõ ,diz o ürlin·o 'itado, lemo' ouvido dor-se ao s li
pl'OC dim'nlo, e muito r crimina -c hüope~ado sobre
cllc, n o t 111 U' 'LI ado de Libio frouxo, incapaz elo 10
Y[1['ul(' o fim a l'cillis[\('üo le uma id a gronc1 e ncnet'OStl ;
oulros de v rsuLiI; outros l1clle' havei' v nc1iclo ao g \'C1'

n~, c filJalnwnt outro' d ulopi ta c vi ionm'io. QUEllllo
llüO vn 'DIli de mú 'illjU ·to ~ EXl11i '[ludo o proccdimellto
elo illusLr p rnambucuno na que tüo do comn creio á 1'0
lal,lIo, I vimo-no cln complcLa cxplicüC;ão qu elIe pro
pl'l~ deu uo eon 'ütuâollaL cl 2() de SeLembr o eI 1801, que
eutuü 'publicava 11 l ielade:

, « Homcns mal inspit'üdo' opa' 81'am- e dest.a i l~ü,
1m 'lll)'81'am-l1u c ll1 pl'''juiz e )'i\'olicladcs, e moviam a.
'l'cl1ulic1adt' popular, moi elo lue se uppunha nü CUl't".
Qual.fol'[l no'u 'iI' '11111 tm 'iu 1ll 'LI Time? 1'1'(111([1.1 i
("tillc1ún ela pl'ccipiLaS<io c p l'Ígo, o exput'o'[lua d o lios,
ClJllüljuei-Ll lJlucidH, uo !e1'J'CUO legal. E o lUC \'i 'lltilo ~
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Contra os qLlC som nte confiul11 11ft poliU a d conlradiç-e
c viva compr ssão, Yi então o que já d'antes abia, isto é,
que as vezes ce ler a uma ff l'Y' cencia populae, tanto
lúanto mude as situ8ÇÕ s) basta para apagLtI-a. Em pre
sença da propaganda de umD con tituinl ra puro conser-
vador, e devia fortificar o governo do con ervaclores.))

Seja o que fôr, con lue o cilado artigo, a verdade é,
lU , d pois que o il1ust1'e brazil iro dominou aquella idéa
todos os entl1usiasmos por ella mor!' ramo .

Em 1852, quanelo alTefec LI a id6a ela constituinte, e o
or'gão elo partido liberal el sta provincia u abandonou in
teiramente; Paula Baptista omeçou na tribuna a mOSL1'Dl'
se inclinado á' opiniões lihel'aes, u t nlando tambem 11
'onvcniencia ela 1'cp1' sentaç'lo das minodas, a ele respei-
tar-se todas as aspir ações pacifi ti com a morali lude de
eus principios, fo1'tement mo ·trou a ol1yeniencio. tia

tolerancia politicu) como uma conclicç'ão Ü111 l' 11 te ao bem
do paiz.

Heeleito depuLa lo geral na 1 gislatura de 1 53 a 1 G,
ao mesmo tempo CJue occupa\ a uma cadeira na As embléa
Provincial, Paula Bapti La tomou as enLo na camara tem
poraria e fez parte ela opposiçuo parlam ntar, « e tratou de
importantes qLlCstões, ligado sempre a principios e doutri
nas, sem importar-se com pes ôas) mo tl'Unclo ao me mo
tempo suas td te appI'ehL:nsões li respeito da opinião
vencida de abandonar o c mpo eleitoral pela compre são
lue soffda, e de hav l' o governo imposto sua vontade c1cli-
tro do circulo dos seus, para a eleiçúo ele uns, e XClll ão
le outros. Abri os annaes das s sões ela camara t mpo
raria elo 1 53, qLle encontrar i disGLISSÕ s impor·tanti si
mas do profLll1do orador, que e occupou das mais ceia
ques~ões que alJi se aventóro, teaLal1 lo igualmente ele ana
lysar toelos 6 relatorios elos re pecli"os ministros'que en-
túo compUnbDll1 o gabinete. » ,

Subindo então 00 poder o no\'o minist cio pr zi<.l~do
pelo marquez do Pa1'a!1ü, Paula Baptista auberill e apoIOU
a politicD de conciliação adopta la pelo 11 O\'O ministerio) até
o fim da legi lallll'a que terminou em 1856.

Em 1 55 PnllliJ Baptista leu á luz da publicidade o seu
Compendto ele theoria (J jJ7'atica elo processo civel pCbra uso
ela,' Faculelaeles ele Dlreito elo Irnperio) a primeira obra que
n stC' g n 1'0 e puhlicou no Bruzil) m 1 GO publicou II111
'ompenclLO ele /zcl'mencuücajuf'idicn, obr')~ esla que rc-
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y la111 o seu merito e talentos superiores, o que foram re
cebidas p lo mundo illustrado como uma yerdad ira pre
eiosidad .

Condecorado om o officiolat da imp rial orelem da
Ro fi, em 1 61 leve o titul d 011 lho pOl' ha\' r compl'-
lado 2- f1l)]10~ d r\"iço do maCl'i l J'io ('111 c.ujo " I ici
eou! e-lhe por mni le uma vez dil igir o cargo c1 dir ctOl'
dn Faculdn lo, as im como tnml 111, na C[unlidnc1e d mel11
bro do con elho lllwl'iOl' elo in Ll'lIcç5.o publicél, c1il'iair
e li r porli ,5.0 inl"l'inamente.

Conservador no pl'im iros onno le sua' ida publi
ca, Paula Bopti ta modificou RS sua ic1éa, e filiou-se fi
nalmenle a partido lib ruI. Füz nelo parte ela redaccno
do Constitucional, orgão elo m -mo pnl'tielo, e nppar c ndo
o DiCtrio elo Req(e, jOl'l1al con enaLl r, o nome ou ani fi

pe 00 d Paulu BDI tista foi u alvo sobre qu se atiraram
o cus ad\"0r [lI io~ a cu ondo-o d tran fuao e chaman
do-o de poliLi o pc ulac10r int ros eieo. TO!11on lo en
tão a sua d 'f t1 no mesmo Con tittlcional, Paulo Bopti ta
a fez vanUJjosam nLc, con ILlÍll diz n lo franca e con
sei nciosaD1enle: « Fui con ['HlelOI" fui onciliüdor, fui lo
lemnLc, cm p r let' n nllL1m lcss pr dicam nto SOIl
hoj lib rol. E ni -L fa.o on Lituir o minha: glorio, qu
Dial'io elo 'R..e lno clcshllll10nament 111 lU r roubM.
Fiquc- 'II c 111 fi f Iii lad d olJ c1 r a ob Linaç50
cm vi\'cr do pa ati, e c ix -quo me fiqu a inf licidadc
de viver das [l pil'l1çõ do fllLmo . tiCfu - e com '1 11 nm
[le abc] ceI' ao adio, e deixe qll me fique a ele ar ele obe
dee rnloO'ica,»

Retirado da "ida politicD, inl'il'um 'nLc dedicado DO
I~bor. s ele sua vida la 111 sLre lc [l(1v'oo'ndo, Pauln Bap
II lUJubilou- o orno I nL da Fo uldoc! d Dir ito 111 1 i,
conlundo 46 nnnos ]e l11agistel'io, ne se me mo onno,
pou o dcpoi d r c h ,r o ] ecreto da Uü jubila :-0, faIle-
eu a.25 do 'Maio, no po\'ondo lo Cflxann'D, . no dia auin··

le, fOl pultoclo no c mitcrio I ubli o do R cife.
~-Iomem ]istin Lo por ulal nt ah r, na phrn ]('

um .l~I·nal ele ta npital, o 011 lh iro Fl'anci cO de PmJ1a
Bapll la honrou a provincia qu III c1cl1 o b l'ÇO e qu
no~)r l11CllL reI re el'ltou na ' mhléo Gel'al c I ro\'incial
tlcJ:xando n'um' n'outro pal'!amoulo lumin o ll'Fl('O - ]e
suu p(l~ 0gel11 , "11(10 111 a.mbos g rl11111cnt apre ind
C~lllO dI tlll Lo O['fldc Y', pelo vigO! ele sua ](wi [l, p 'Ia reei i
(1.10 de ~cu l'ocin illio, 1 clu h II 'W l' llll I'hctorica, -[II



364 DICCIO:-URIO 13JOGR.\PIlICO

fim, por sua loqu ncia commO'i cdora insinunntc. O
conselheiro Pauln Baptista cl ixou de si immorr doura me
moria, como um dos h mcns mais iIlustr do seu paiz
na yida do magist~rio n III c dedicoú. Dotado de um
caracter bondoso, de um gCllio nfl'uvcl, ue earacter sincel'o
C man irEIS lhanas, gOS8YD de uma grand estima e de um
granc.1 respeito.

Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque.
Nasceu em meia dos elo seculo passado, ra fi1ho legitimo
do coronel ele milicias Francisco Xa\'i r Cavnl ante cl Al
buquerque, e D. F lippa Ca\'alcallt de Albuqu I'que, am
bos pl1l'entes e origÍ!lario dos mais nohr s c c nceituado
colonos que vi r m pura e ta capitElnia'no comcço da nu
povoação, em principias do eculo XYI.

Francisco de Paula Cavalcanl' de Albuql1 rque, llas
cendo rico e opulento, recebeu uma smerncla ducaç10 elr
seus pae, constituiu-s peln sua g nero idad ,franque
zõ. de caracter e idéns altamente li\'res e dcmocraticH ,
um dos homens mais 'onceituac1 se populal'cs, do ultimo
perioelo da nossa vidEl colonial. G nio pcrspicnz e empl'e
hendedor, cabeça infiammnda pelas i(!t'a prcdol1'linanlrs
da epo ha, 11 liberdad elos Esta los-Unidos da França fi
zel'nm-Ihe con cbCl' plnnos altam nte ge osos e pntl'io
tico sobre a sorte de sua pateia, lIe inicl u ou filiou-se
ao plano de uma conspil'açiío qu tinhap0l'ohjedo fOl'l11flt'

de P rnambuco uma republica sob a protcc.J.o de Napo
leão; mas [I id ' a abol'tou, foi cl l1unciada [lO governo, c lIe
preso em 1801 como nutol' da conspil'Uci1o, foi recolhido 11
fortaleza das Cinco Pontas em um ap rtado cal' ere, recom
ITI ndando o go\'cmadol' ao commundúntc la fortaleza, nll

portariaquelh dil'igiuem1üdcJunho,pal'aorc 0111 I',CII,lr:
tivess todas as precauções necessnrins pal'o D suo d Vida
S D'UI'ança, sem communicaç:õo com P' 'sôa nlguma de
dentro (ln mesmn fortal za ou de fÓI o, com x opção Dpe
nas do medico ou cirlll gião que se fizesse nccessario paI'
molestia, nssi tindo comtudo elle commanclant - as r spcc
tivas visitas, ou o seu immediato, a,'sim como o assi tisse
pOI' occasiJo da comida; que tl'OUX ses mpre s ntincll11
nporta de sua pri ão, escolhendo p[ll'a isso s011[\(los ela
m Ihor: nota, e qu elle seria responsn\'cl pOI' qualqu I'

falta .para se proceder como fosse de justiço segundo (l

gravldade elo ca o.
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Por pnrfarin d 15 ]e Junho, °goyernarlor determinou
fljncln ao adminisLradOl do Correio que, por se Jazer pre
ciso ao bem do real SerClí'0, que a mala' ela::; cartas elo na
[?iooS q{{ec/tf'[J({' SPin â e 'te porto viI/c/li elo reino e abrissem
na sllapre, ença, Clssimoe eCllías, eemqtlCllzíoni/.oJo eTJ/Cln
dado o contrario,. lal a grDvidode do facto.

A' na pl'isiio que sc prolonO'ou at6 ·0 a11110 seguinte,
sendo ncompnnbarla ]0 immediato seqnesLro de todos os
pus bens, teye um rcsulta ]0 satisfaLol'Ío, viu-se finalmente

recobrado du sua libet'dade, mólas renes secretas fizeram
orrer sobru o rime cortinas impenetrn\ eis, e rios de di

11l1eil'o correram cm eu fnyor; e uma Ordem Regia deter
minou que lançando-se perpetuo silencio sobre a denuncia
que re ultou a sua pri 50, s levantasse o sequestro dos
seu ben, se o pozesse em plenn liberdade, pelo que foi
OI'd nado ao ou"ic1ol' g l'al ela CO!Tlnrca por pOl'taria de 26
de Maio de 1 02, perante quem fOra elle denunciado, que
monda s levnnta r a finnça prestada u o referido scqlles
ll'O, llsl<1l1c10 todas a e.-ecuções ii1tentndasno seujuiso
conLl'U 1J.

Privado elo nt'go de ~ommomli1nte da fregllezia do
Cobo no qunl prestou imme'nsos s ryiços, já fardando ú
tia custa todos os oldndos da ua companhin, l,;omo

pI'esLando os us escrayos á trabnlha)' grotuitElmcnt na
l'undncüo do D l'le de Gaibú, ap nas foi solto entron no x
'rei io desse argo, e no go a de todos o seu b ns e prc
roO'oLiva. om nelo CElpitiío cl ord 'nançn ela fre'guezia
c1eJoboaLuo por poL nte ele 28 de Abril ele 1804·, no anno c
gn!ntc foi nomenclo capitilo-mór elas orel nançlJ cle OlindD,
cUJo tiLulo foi"confirmaclo por patcnt regia cl' 4 ele etem
bro d 1805, nfio oc upanelo j,l igual posto na villn do Recife,
porque (' hava PlqSO, quando a r specLiva '[lmaro pro
c:,dcu a elclçüo ele c cargo em 1 01, a qual dis e 111 offi
CIO cl 17 ele o"cmbro d 1 02, elirigi ]0 n junta do goycmo
proyi orio, que o tel'Ía Jeito como a quem constantemente
~lsslste (lg flualidades N'commcnelrzdas por Sua Alte~aReal,
11l~lstl'e ele nascimento, aba tado elr bens, e ({, si'{ente /lo clis
tncto, se (l horrnl'O. a call1mnia ele um a!eivo 'o Je/7/({tico e
bruxo intrl[j(l71te, ntío prct(Jnelc e ecUpsal' a 'l{((jidehdacle e
de cu,'pl'ogcl1itorc·.
. Em 1 04" qnnnflo o gOYe'I'nn f('z um [Ippello i.Í grn 1'0
Idacl dos s us subelilos poro occonel' n enol'mes li spc

7.[)S ~o e todo, elle conlrilmiu com 5:000~OOO c 11 ()I , tncs
servIÇo 111 fui 'onfúrido o habiLo el Cl1l'ista IJcnlt maso
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e significativo nessa epocha e em 180 teve o fàro d fi
dalgo cavalheiro da casa real, por, eu mel'ecime/~tose ser
viço, como diz o propl'io lir loma.

Mas o titulos que lhe foram conferi los, os cargo ele
que o encarregaram <Í d sempenhar, e os el'viços que
prestava, nuda disso havia apaga]o n id "a aILam 'l1L pa
triotica que o dominava, a idéa da mancir n ;<10 ela sna pn
tria, a constituição d um e tado ind pelldent. PI' \11

cisco de Paula Cavalcante de Albuqu rqu on pirou ele
novo, e depois daquella incomprehensivel epocha de gloria
e de ruina, na phrase do uutor dos -l\1artyres Pernal11
bucanos-, o publico se admirou vendo o gran 1e Sua u
nacada vez mais infatigavel, s bemqu mais circumspecto,
em cultivar e propagar a sciencia occulta da liberdade.

O seu engenho Suas L11l8, nome esse pelo qual era elle
pessoalmente conhecido, converteu-se sob o nome apI U
rente de Acad miD, em uma escola d mocl'aticD, onele os
jniciados e adeptos não só nacionae como strann'(;il'o
achavam luz, agasalho e subsiLlios. do juln'ando l1ffici
ente somente ess nucleo democratico, promoveu om lo lo
o ardor e entbllsiasmo a creação da bibJiothecn do Purais ,
no Recife, e entregou a sua direcção {lO illustl'e patl'iota °
Padre João Ribeiro Pessôa deMello rVIontenegro:

Estava pois a idéa em evolu '50, l'am saLi f( torios os
progresso que se ia obtendo, e a propagal1l1a mOl'chavn
ti passos agigan tados, quando appar ceu D mingos José
Martins. Então a sentou-s o plano d pl'epUl'ar o e pi
ritos fóra da provincia, e emql1anto Martins portia pnl'[l
Londres a liquidar os seus negocios, Domingos Theolonio
seguiu para a Bahia e Rio de Janeir'.o, o c ronel Llfl 'SL:l1U
a pretexto d' mole tia pal'tiu para o norte, e Yi ilou as
provinciasdo Cearei, ParahyJ a Rio Geande, d'onel voltou
á reunir-se aos seus companheiros na pocha nju tadD,

Rompe a reyolução inopinDdamcnte a G de Mar,o de
1 17, e apeZBl' da pJ mallll'idadc ele' 'a ontecim 'nto, o
coronel SUflssuna l'CUrte ti noite eles '0 mesmo dia [IS orc1 
nanças e 111 ilicius do Calo, ar'l11[1 o eu escravos, e mul'
cha ú sua frnt paro. o Recif " c reune- e s tropa patl'io
ticas.

Após ri capitulação da forLnl 'za do Brul11, (\nc1 .se J'C
fugióra o O'o\'ernaclol' Caetano Pinto cl MiJ'ancla !vI ntcnc
gl'O, ,"oIton o coronel uns una para o cnmpo do El'al'io~
c r romo" ndo a c\ iç'ío do governo provi en'io, (1 qn fOI
um do eleitores, mereceu d poi a el i<:,üo ele g 'n 'l'DI tk
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clivistío, cargo est a cujo ele mpenho c entregou total
ment", c partiu imm <1ia\E1mente para o Cabo, designado
qU81-tcl general da sua divisão. O zelo do g n ral Suassu
na, diz o padre Dias l'l'lartin ,sua acth idade, seu patriotis
mo, ingularm nte eu nthusia mo pela lib rdade, eram
centelhas elcctrica , que s communicavam rapidamente
Ú quanto o utêl\ am, f.azendo-lhes oncebe1' as müis
ventura as SpCI anç·ns. Mas a tempestade subita, que
tI sele a BaIlio. om 'c; u logo a lroyejar sobre Pernambuco,
re [l'iou em I rte os ardore populares, e o m mo Suas-
una começou a vacillar obre a coadj uvação dos 'bahia-

. nos, que Domingos Jo é IVlartins promettia com tanta in
fallibilidade! Todavia preparou-se marcialmente para o
futuro, mo trando em todas as medidas a sciencia de um
gl'nel"al exp -rimentado.

Com çava enti:"o a eclipsa r- e a e tI' 11a dos destinos
p rnambucanos. obi la a noticia da revolta, quer na Ba-
hia como na côrte <10 Rio de Jan ir-o, foram tomadas a
mai eve!"a [rovielcn ias no intuito de suffocal-a e de
manter- e a todo o custo na po se d PorLl1O'al tão rica e
imporlant ))0 sessã . Partiu pai uma e quadra li blo-
luear o porto elo Rccif, um ex r iLo por terra a pa os
largo se ncaminhava sobr P rnambuco. A' noticia 1
que o x. r iLo mar hava Yictorioso clesd as Alagôas, o
eneral lia una reune a sua tropas, e apezar de conhe

c'!' o e moI' cimento do eus s Ida elos p los revezes dos
cumb,üe par ia s com o r alista ,vn DO cu ncontro,
tomaposiçã, fol"lifica-s noenO' nhoGu r1'a mlpojuca.

No diu 15 d Maio a"i tnm- os dous xercitos, am
ho igua s na força num rica, mas superi r o I alista,
p la o1'd m e di iplina, a 2 1/2 hora da tard com ça
uma tE,rri"cl canhona la, porém c m pouca vantagem para
al11bos o partidos. As 511or8s destaca-se Domingos José
Martin c m 300 110m ns, va. cortar alinha inimiga, ma
nhe-Ihe ü ncontro [\S mili ia do P nedo, trava-se a lulD,

c ~Iílrtin so.he \ n ido. E Iuando o g llcr'al Suasc:una fir
me no, u po~ to balia-se como um I1m'oe, aquelle revcz d 11

CDU o. de 0'[\n1l0 o. s ontl'arios, II r elol ram no seu fu
ror, u vicLoria f i o. Iv r D li cau a do I atl"ioLa , e á noite
Sua una reune os s us solda los, abandonu o campo, e
ma~'cha. para o Rp if', uni o ponto que então poLlia 01 por

['lU r i lencia.
oll'e o encontro batalha. travada nlr' t lou

t'X'lcito , ha. um ponto l1istol'ico ele gl'ancl ' alcan e c in-
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tere s á averiguar. Con tau que o g neral ~Hl!,?sunfl, por
ordens superiores, entabolúra certas nego li). u s com u
commanc1ante das força r n.list<. s, no intLlit c1' fratcmi
zar os dou exerci tos, o unidos Coopol'arom m sustenta
ção da ausa da indepenclenda, o cru 0110 aqui scor[l, ma .
que fôra contrariado por dous officiao , us qLlaes cl seu
motu-proprio atacaram os patriota . Seja como fêr, diz o
padre Dias J:vlartins, o general Suassuna, ou sLlrprohencli
elo contra a fé da convenção, ou ir-l'itado com as orO'ulho
sas pretenções do govemador Domingo José Mal'tills
perdeLl naquelle dia com a batalha, toda as e 'p ral1('t1s,

Somente no fim da acção chegoLl o marcclwl réllo .
commandante em chefe das forças r alista " n uo. aLti
tudo, o seu .procodimento, siio I ev Ilaçõe' ill1pOl·tantcs,
porquo só então, quando aquell s dOLIS oi'ficiaes acn])[I\,am
de ganhar a victoria, e quando elle mais nada poçlia fuzer,
joijama, ele que só enülo 7nancLárCl o de~en[j(l/lO ele não po
deI' ja-er nada mais em benfificio de Pernambuco, elo que
dar o tempo precüo pcu'ct capituLw'eIJ2 com o bloqueio.

Recolhendo-se ao Recife, o illustl'e g neral Sua Sllnll
veio testomunhar as desgracadas sc nas que se derom ao
terminar a sua existenciu politico, a pr.oclamada republica
pemambucana. As forças do bloqueio saltando e se opo 
sando da capital, e unidas com os que vieram por tena ela
B8hia, enlutaram a cidad .. e derramoram o tenor por toda
a part . .

O heroico Sun suna, resignado nos destinos dn Pro
vi oneia, yiu-s m breve anoncaclo do asylo cm que e
achaya, pr so por ordem do Ro<ll'igo Lobo, e ntr ludi
brio honorosos da plebe amolínoda, m 'tticlo no pOl'iío
do brigu Cal'rClSCO, em cnjo borelo s guiu para a Bahia
em comIonhin c1 moi 71 yictimüs, e comr ~ nhciros de
mm t,Yl'io. Alli hC0'811do, foi atimdo aos cnr- 'eres da Re
lação, onde 'ompl'e em \' 'speras dr s r x cutndo, em luta
constante ntt'e o mort e a vida, foi SOffl' nelo D maiores
I ri\'oçôes tyrannias do seLlS Oppl'CS 01' ,atl' que, de
pois de 11m mnrtyl'io le 4 ar1l1os, r cohrou a SIW lilJ l'c1ac]r,

"\ oltando ti Pernambuco em 1821, abatido pelas mo
le tios e priyuc,'ües da rigorosa pl'is5.o crue soft'rcll, lJem
pouco .dia de sida IlJ r stornm. Dir-se-hia que a Pl'O
vic1enria \"ellürn sobre a sua viela, pnrn (lU' Q tcrnl da pa
tt'ia nbl'isse o seu cio pura receber o cllllnv 'I ele 11111 c1~~
'cus mui' illustl" e bcncmcrito filho,' dill depOIS
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flue chea(tro, em ~llnho ele 1 ~'l" falleceu c:=,te pr claro "a
rão, martyr p la llberdad , vlcllma ela mUlS barbara e nc-
fan ]a l\ rannia, .

Tui"foi a vida de Franci co de Paula Cayal o.nli de Al
buquerque, tal foi o de lino do gl'ande e h I: 111 rito 'uas
SUIÜ1, cujo nome m moro. o ele uma elas mais bellas ma
da cidade eloRecife.

rrancisco de l'aula Cavalcanti de Albuquerque, Yi 
conel d ua uno., Na c una ilade nLüovillado Rcci[",
no 10 el Junho ele 1793 e era fIlho primog nito do capi
lão-mt'r Fral1ci co de Paula Cayalcanti de Albuquerqu ',lúo
ccl brc na hisLorio. pelo nome ele Coron I . 'ua 'una, suo
con orleD. Mal io. Rita de Albuquerque 1\1 '!lo, oriundos das
mui nobre e illu tre familia desla pl'cr\"in ia.

As entando pra,a no xer iLo de pl'imeil'a linh'l, cm
1 07, sen'iu no r o'imenlo <.l ')rti!l1aria d 'Olinda, foi promo
vido a 2.° t n nL 1 oe paI nL r ~al d 1G d :Março cl 1<.:13,
li 1.0 t nenLe da 'Oll1[ an hia de b mb iro do J1.1 smo r 'o'i
mcnto por paLenL de 20 de Junho ele 1 16, e p L riorm nte
dcixando o Cl'"iço miliLar le 1.u linha pnssoLl a nit' na
2,", foi nom ado L n nt -coronel commandonL do bnLalh50
elc caçador numel'O 54 prD creto de 1::3 de Julho d 1 27
pu ou a coron 1 O'l'aduado m 1829, a effecLi"o cm 1<.:35,
rcformancl - dep is m brigadeil' .

Em 1 17, jú ccupava eUo o posto d 1.n t nenLo do
l'cO'imcnt el al'Lilharia elo R' if, amo "imo, Iuondo
romp u fi r \'oluçilo d G cl 1!arço, inieivd amo 'Sli)Yll
na pl'opogDnla el s (~ g '11 rosa TIl "imuLo maneilodor,
Co\'ulcanti do Ibuqu '1Tlu achou- c Ú fI' nL d todu a
l~ul'clla I" olu ional'i[l tomou pal'L 111 Lodos os us mo
VlmenLOS, COL lbat u [lO ludo c\escul n m d fe'o dn poll'iH,
c quando de no\ o o rc tabol U [I ') ltol'illod 1'OL1I ~ i
11l'C 0, o eguiu para a Bal1i[l, ond g mcu por llLHlLL'o dn110
!lOS mai eru is o nporLnc1o cürcel'l~. .

Liw da pI'i '1 m 1 ':"1, voltou ü sLa proyin ia, c l' 
nd~nilLldo no ex 'l'ciL, I \'ado n.üo Ó no po, Los 'l (lu'
aLl1l10'ira r elo Ll. c:cl'viç'us m recimcnt ,como lnm])rm
~lO cone iLo 'n id l'açuo c.l S Ll~ 'OlJlr'IH1I1 - ,pI' SlULL
ltl1mcn,so' 'l'\'i~'o na CIundL'u re\'olucionaI'i') <.la no a
cma!l 'lpDÇ'Ü poliLi'o m lfL2, como '111 1 17 fui um elos
pnll'JOta mai llota\' is dcssa no\'a pho!';c re\' lu ·iOtlêlI'iil.

Tr'llcntc- aI' 11 I, c 0118('111 -iro lo O'n\'crn l1létissollldo,
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e primeiro vice-presidente desta provincia, coube-lhe diri
giro as rcc1eas ela sua administranlo, no impedimento de
Jo é Carlos l\loydnk ela Silvu Ferrão, cujo a to ele posse
teve lagar no dia 12 ele Abril ele 1 26, cons rvanc1o-se 110
governo até 30 ele Janeiro do Ol1no cguinte. Em 1832 a su
miu ainelü a.o governo du provincia, no impeelim nlo ele
Frê.lllcisco de ConalllO Pues ele Andrade, diriginelo-a de 2('
ele 1:' ey reiro a 20 de :1\lar('o, na qualidade ele presidente,
nomeado por Carta 1mp ria I de 1 d Abril de 1835, tomou
posse do governo no 1.0 de Junllo do mesmo anno, e 11
SCl'\"ou-se na sua. ac1mini t['aeão até 1 de 11' veI' iro de 1<37.

Um elo seI'viços que mais real.am ne ta aelminisiraciio
ele Francisco dePauJaCavalcanti le Albuqucrque, foi a ua
tenacidaele e empenho na termina .üo da ementa D'UetTU
dos Cal anos, que assolaya esta pI'ovincia ha quatI'o anno ,
u c n eguiu finalmente, c!' os seus e forços cOI'oado do
mais feliz resultaelo, pois em No, embro de 1850 t rminou
ess sOI'veelouro de milhar ele viela nas constantes lutas.

Ainda mais uma vez cou]) -III a honra ele dirigir o
governo desta provincia, na qualidade ele vice-pre i,dente
llomeado em 8 de Abril de 1837 pela As cmbl a Provincial,
na forma do art. G da Lei de 0 d Outubro de 1 34, subsLi
tuindo 00 pI'esielente Frl1llci ~co do I ego Barros, na sua
l)l'imeira au, enciD, que mediou de 12 de :laio a 30 de
( ulubro de 183 .

Deputado a assembléa provincial m vada legi '/atu
ras, assim como a g rui, el ito enador do impcrio por e ta
1)l'o'-incia e esco1l1ido por Carta 1mI ct'Íul ele 29 de Uutubf'o
de 1 39, tomoLl <JS ento a ,11 de Abl'il de 1840, e nesse
mesmo anno, a 24 de JLlI1ho, fez parte do mini terio, CCll~

pando a past'l elos negocios do guerra. a qual dil'igin até
23 ele Março do anno eguint .

Em 1841 o govemo imp rolai 'on~ riu a Francisco elo
Paula Cavalcanti de AlI nquerque o tiLLllo le Burão elo
Suassnna, c\eyando-o el pois a ele", iscondc., con['c['in(~o
lhe d pois outros não me1l0s honrosos, remuneravB ass~lli

o oniço ele lua illu Lr .quão benemel'Íto patriota. O", ','.
conele de SLHlssuna foi um dos homens ele mais influencIU
c pro tigio do seu tempo, até 1849, quando <Jbanelonoll a
vida publica, ente gondo-se com pIela e exdusivamcnlc
aos interes és de 'ua vida particllluL EnLuo, mais nadtt
aspirava, havia repI'esentaelo um papel important quer
na historia poliLica elo s II paiz QLle1' na direcçuo dn it~WOl'-

tonti imo e lc"aLlos ca['O'o', cru senuclor elo imr crIO, do
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'm CJue to l[ls a suas nergia f rom po Ln cm acti\"iclocle
poe lllllrt von(o 1 <.1 fCITO ao ' I'viço d 1I1l1fl inL llig ncin
p rspicoz' a s· gUIl la, d repou o, de apo iguomenLo, ele
plenitud' cl gosos liciLo ,foi ao ontrario, a -'ua plHlse de
de linio, consequente <Í pI tl1óra p litica, que lhe marcou
o ponto ulrninollt, pha c m qu , com 1.1S 11 rO'ins elu
"oI1Lall ,aI atel'am-se tambem os \ 00 ela sua in! llig ncio.

«( Na pr'imcirD. phas ,qLle por D im diz f, come('ou-Ilte
na infoncio, pois que, j'\ 111 1813 el'a lIe aunc10 tenente
de url.ill1êll'i[l, Fran isco ele Paula Cavalconti ele Albnqncr
Cll1e, cmlJo['u C11\"01"ellelo-s octivo c nergi amonte no
movimentos poliU os, amo o Ol'f' II 111 1 17, cm que foi
elle pr so c rcmettielo para fl. BahiD, on]c permunec u alé
1 21, não se descuidou c1 CLll'O[, dos J) o' ia do seu o 01,
e cm I arte ajuc1ucl0 p lo que levol1-111c cm elot, Sllé.l prima
D. i\[l.lr'ia Joaquinn CnvR!canLi Salgado, a qu m 1"'11 110 a
muo ele poso cm 1813, on guiu junLoI' cab da ,que
pouco a pau o foram cr condo, ao ponLo de Lornal-o um
a1Jastl1do capitalisLa, e um l'i o aO'I'i uILm'.

« De t ito, Fréll1cisco ele Paula CavalcanLi c1 Albl1quC'l'
que, que foi opulento e fau Loso; e em1J ['a se tenha r s
8 ntido suo fortuna do quasi abundono 111 Jue 'Jle lllontc\'c
~ llas propl iedades mbonas e agl'ico]as no gunelo pho
de sua viela, ail la os im 1 L\:a Ile gl ond ' COI ia d bcn,
que em pouco foram desfalca los pIas d ixa que m tes
Ln.mento fez sua finada consode.

« O ca laveI' do finaclo Vi conde de uassuna, foi dcpo
sitatl0 11<1 Ca [' .ia maLt'iz da Boa-\ i 'to, anele forum I'C adas
os ulLimos suFfragios I or SLW almo, s n]o eI pai 1 vado ii
carro pora o ccmiterjo I ubli o, onde foi s pulta lo no
lUl1lulo de sua familia, [l i tindo a css elll[ lo ü Lo O'rolldc
num 1'0 de amigos seus e ele sua i11nstre familia. »

Francisco de Pa,ula Cavalcanti de Albuquerque La
cerda. Filho elo cnpit50-mót' Janacio Cov']]cantc c1 AlIn
querque LaceI'ela, rico obo tudo OOTicultOl', na 'c u el,n
Uoyanna m f1n do seculo I DS odo, no io ela opulenclIJ
c ele llma elos mais pr 'clürase illustt' s familias d sla pl'O-
yincio. '

AJbuqu rque Lacerda r ccl u uma duca('uo c!õ1J1C
l'oda e cLlidaclos[l, e apenas a sua I'n '50 pl'Ílripiou li des
nvolyer-se como diz o cloqucnt pregoclor Frei Joüo eo

pistl'ono ele lvI nelol1ço, na oração flll1 JJ1' dEIS suas ,cxc
quiD ,seu i]luslrc pai o mondou poro o minaria Epl Co-
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pnl elo idael le Olilld'l, onele _tudOll ns oulos d humani
dades, d ::;"'nvolv ncl nelo vulgar Lulento, causandou lmi
I'f1ÇÚO n s u 111 st!' s, CJLle mutuamente se ongratula\'um
de ycrf't'uclificnr o im o' belIos semenL s que elles cuielu
dosam nte mco\'[lm no campo ele seu cOl'açuo c elo seu
c pil'iLo; c só pura Senil' a patl'Ía, quando a patr'ia ele seus
,e!'viço cal' cu, Ó pot'a 'u L ntar o libet'daele elo eu puiz,
é que eH d ixou essa morada elo sübeeloriD e la 'l'irtud
pora ir tomar pElt'Le no gl do os movim ntos que aqui ti
rCI'DIn lugar no elia G d l\Iut'ço de 1817, que fOt'am os glo-
l'iuso pI'cludi dn no cmuncipaç50 poliLico.

lililal' l' volu i mario, jo\' m cnLhusiusto, o causa
da lib t'dmles paLrios Le\ c cm Albuquerque Lnc relo, um
los scus moi f 'rvor oso e eleeli nela oposto los, Acorn
pnnhanc10 a cu pa um elos mais di tinC'to patriotDs
d ssa g ne1'O a ini iativo, cm todo os movim nto que c
deram durem! a yida cph mero, mo gloriosa ela procla-
mada r publi o, baLoll1Dnelo o 11 laelo p la flrm ZD. c con-
'.olidaçõo da ind pend IH,;ia lib I' lad 'pntrio ,cll eli-
l!llguiu- I cIo .us cl'\'iç s d licoção, pel enLl1u, ias:
llco ~ nor que o Lentou, Dinc1n no v rdOl' los an110 ' tCY
cle 'oirt' l' os me~mos l 1'mon Lo c o 111 mos fcrl'os q Lle
cu companh iro offl'eroITI, quando o el spoLi mo pud \

nbafat'C gritod lilJ'l'c.lOlle,quefoitaml ma\'cldad ira
cxpre 's5 do patriotismo.

,Li"l' da odeins CJue lhe fórjoram o le poLi mo,
cUJo morL~'I'i o L ntou a cOIlstnnc;ia re ignnçffo d
Ye['~loclciro h ró', Albnquerque La relo, () oldado r \'0
Iuclonori ,n 'nLou pl'n<.:a TI XCI' 'ito libcl'taclor mi 21,
e n _ ti qunell'U lu luta <..l patrioLi 1110 111 pl'O[ la proclu
muçuo do I' gimell1 Oll LiLucionol, crlleyeio [l tClminm' com
u c1 posi<;:5 10 gov rnodol' Luiz do 1 ego, ell 'enill com
hoDl'o, intecpidez d nôdo ob a oru ns de seu pu , um
do patl'ioLa' mni noLa\' i de~ moYimenLo politico, qu
p~r ~ im diz r, marca a l'a da in I I ndencia de la I 1'0
"lnClO.
. PI~~clume.tlln n inJ p ndcncia l10 imp I'io, [lPÓZ o o 'lo
Illlpolltl o da di oluçiio da a's 111])16a on tiLuintc surge
apenc1.'llcincnll' l\Inllocld Cm"'a1l10eomol'gml0 lo C~bo
han,cI 'o Pa s Bart'eto, obr a po c da presiel !lcia d l't
P,l'O\'1I1 ia, c finnlnlcllte n proclul11a0'\0 ela Conf'c1 1'[l('ÜO do
Equodor cm 1 2~; c Iltiio, Albu IllLl'qU Laccl'lln srglliu 11
Ci)lI a 1.0 morgml0 do CnlJo, a CDU "] ela itlL gl'iduelc do im-
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perio, s riamente abalada paI' css movimento politico, que
tinha pOI' fim fOl'mar ela pro in ias elo nOl'te uma l' pu
blica federativa.

Albuquer lue Lacerda, sem '01 hUi' aos grny s dispcn
dios ele sua fortuna particular, I rodio'ali ados em pr'ol da
causa que sustentava, marcha paea o sul da pl'ovin ia anele
'e haviam fortificado as tropas imperiülistas, c une-se aos

defensores da integridade do imperio, cuja cau a el'a !1llJ'[l
clle um dogma de inabalavel fó poli ti a; e tomou pElll' m
todos os movimentos que se derml1 at6 a total pa iflcnç'uo
da provincia, e tantos e tüo relevantes fOl'am o cus er'
viços, que o governo imperial o agea iou em 1825 com o
officialato da ordem do CI'lIZeit'Q.

El'a então Albuquerque Lacei' la sargento-mór' do x
ercito, e apenas pacificada a provincia, 111 rec u do gene
ral Lima e Silva a nomeaçüo do cornmando dn policin do
UlJú e Atapús, por portaria de 15 de m81'.0 lc s mesmo
an no, por concorrer na sua pc 'oa toelos o.' requisito' f){'

ces,'arios paf'a bem clesempe/~har as obrigarues ~nhcf'el/tes

(.l um cargo ele tanta ponderaçüo.
Militar l)t'ioso o Li tincto, Albuquel'qne La erdo, ([1Ir;

poderia ter conquistado pelo s um 't' cimento, po 'to cle
vados e titulos honrosos, aban 10noLl a 'an ira rnilitnr lÜO
nobre e lleroicam nte encetada, reformou-se no po -lo de
mnjor le pl'imejl'a linho, e ntregou-sc a yiela aO'ricoln. Fi
(lalgo cavalh "iro da cosà imperial, offi inl da ol'd 111 cln
Ro '0, titulos que lh f 1'50 con~ rido por occn i;} do I] 'lo
da sagroç50 e coronç'iío de . M. oImp l'ndol' em 1 41, I elos
s rYiços qUG pr St(ll'l1 m prol ela ordem e couso public,a
d L1l'flll te o por-iodo ela 111 nol'idoel , cidaeluo s mpl' pl'csll
mo 'o e .onc 'ituaelo, f i nom DelO COI' n I commonclol1l
sllperior da Gllarc\aNacionol domunicir ioel .G yannn, paI'
occnsiJo ela suo cr açuo, cnl'go st qu xel' eu por mlli~o
Dnnos, até a sun mol't , com e clar cido z lo d clicoÇilO,

Hobitondo niJo na COI11E1rCa ele Goyanl1a onde po 
sllia duas grnndes e ricos pr'opri dael- ',os ngenllos, Il~
pir mEl e Ubú, e conhcc 'ndo que o ngl'icuHLll'a é o pl'lnCI
I io mai ' solido da pro 'peridade O'T'ondcza LIa nn 'úCs, c
que os seus intel'cs 's sJo fixos, e qued Yinm os cus dcs-
andentes ani s pedir o p50 Ú L rra p ]0 sua CUlLlll'El, que

00 ' hom n.s pelo C0111111 reio, AIJ uqtlct'que La nla cnlre
gou-s inteir-am 'nto a "ido ogl'icol(J~ m com ludo ODOI1
(onu r o p Llbl ico ser" i., sem c .q 11 ~ccr-s' dos cl rcres
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qu pe am sobrc to lo os cidadüos que sc empenham 11e
l'oica e patL'ioticamente pela prosperidade e grandeza de
sua patL'ia.

E no m ia do grandeza e opulcn "'ia em que vivia, no
hiliLac10 por tontos e I onro os tilulos de distincção que con
qui türu pelo. eu mer cimento e polrioti mo, no meio de
ludo isto) poi , na I hl'(lse eloquente de Frei Capistrano cl
111 ndol1ç'ü, Albuquel'que Lacerda l1uncD. e esqueceudc que
ra bom m, qu· no seio dD. soei "'dade o outros homens
ram eu irmão tinham dir ito 11. s u bencfi 'ia . Affuvel

com todo , igual com os grandes) igual com o p luenos,
cra o homem em D.ppornto, e queria qu ' a igualdade que
a naLlll' za dú a todos, nüo se d trnissc n m em seus ges
Los, nem em us t1'ages, n m em suas polavros. Foi um
hom m nimiamenle carítaLlvo, mas ' m ost ntaçiio, Lal
('amo manda u r ligiã'" chl'istü, ondcndo a mão esqu )'
da o qll lib rali a u dil'eila; ouviu a lei e"Bngelica c co
nheceu a indol da caridade, e innumer[ls familias YÍ ti
ma. ela incLlo' 'ncia, e tantos oulro f~rid pela mão da mi
seria, nconLl'uram m sua asa abrigo 'pão, e I nitÍYo
no mal s qLl offligiü.

LlI ge p01'em uma quadrD affli ti"a para sta provin
cia, a r"\'olu;uo liberal de 1 4. O oronel Cayo!canti ]e
Lac rda, membro pl'O minenL do partido eon 1'vadol',
scu IIC'/'''' na comar ü de Goyann1J, f'<.1 ali um do primei-
1'0' buluDI'L d g v 1'no e da ol'd 111, 'on"oco o Guarda
Nacion'tl sob s 'u cemmanelo, e püc- a ua fI' nlc Ú op-
pôr cria r i L n ia ao paJ'tido rev lu iono1'io.

colul1lnl1 lib rol d nOl't, 'U[ pondo que o go" rno
Illl"ia I'C oivido ln nLnll' na cnpiLnl Lodas [\ fO['(,:a ele
qne podes e di por, pur pul-a a ·'obel'to ele qU'l1lu l' ag
gl'e lio in PI'CÜ'lD, foi postar-se na c~tl'ndn d' IgUal'U Ú
110 lugDr c1cn minaelo l\l[1ri "'óta afim d alacar a tropas
cio go"crno quonc1 e dirio'j m pDm a me ma capital.
DCll- c ClltüO uma I nc1 ncia entre o '01'011 1AlbuCju '['qLl"
Lac rdn e o ' mmandanLe elas fOl'~'às do go\'cl'no '111 ope
raçõcs na \'illu ele ]o'LWI'i:\SSÚ o COl'on I José Vi~ente eI'"
A

. o,
11l0rll11 Bczl'rrn, aliei Lumb m se achn n1 11 uqu l'que

Lu:cl'da om D ~ uo, ll'opo I' guol'Cln no ionD Este,
opinando ([LI'" a lt'opa oh o scu commanclo l' ,gl'e ,a e
pUl'a a ida lo de G yanna afim c1' lin'al-a ele qualquel'
B0 I'[)l'l"sa das ror'c'as libcl'ne~, r qLll'l'enelo o 01'011 I Amorün

C7,CI'I'n qLlC clln 101l1n' e posiC'üo nas l1l'lttas c1 B b rib ,
conf I'lT}C detem in:\l'a R 11'csic!cl1ci[l, l' 'soJ\" u 'nlul 0-
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1'onol AlbuC[u rque Lacerda vir p ssoolmente repr senlal'
a esta os inconvéni ntes de 'emelhante ordem, paL'Liu
por terra para o Recife, apenns acompnnhndo ele duas 01'
denançns e um pogem.

Este nlvitre elo cOl'onel Albuquerque LacC! da, sta via
gem precipitadn, por caminhos em que e ochaynm posta
elas as tropas Eberaes, foi de uma temericJad sem limite'
de um arrojo incontestnvel, mas que lhe foi b m faLuI; ~
ao chegar a '1aricótn, foi gravemente f rido pelo fogo de
uma guerrilha ou guarda avançada que e achava e111bo 
cada naquelle ponto, d'onde com rnuitn diffi uldade reO'rc 
sou para Igunrnssú, grnças 00 cuidados e ledica<:ão das
p ssôas que o acompanhavam.

Conhecida assim n poskão das forças liberaes, o coro
nel Amorim Bezerra partiu ili1mediatnmente a atu 'aI-a
com toda a tropa do s u commando em numero de 400
praças, deixando apenas umas 30 em Iguar'lJ 'ú para de
fesa do cOf'onel Albuqu rqu Lo erda que ali ficüra pela
gravic1nele do seu ferimento.

QUULl'O dias depois do atôque ele lVIaricúla, níraya no
porLo do Recife um vaso de guerra nacional, conduzindo a
seu bordo os feri los, entre eltes o coronel Albuquerquc
Lacerda, cuja sorte inspirava o mais vivo intCl'e 'se, paI'
cuja salvação se faziam o mf:lis ~ 1'voroso yoLo,. Mas
todos os cuidados procligalisados quer pela. medicina, quer
p.eIa familiô, foram improficuos, IIe vdo finalm nte a ex
pirar na noite de 7 ele Dezembro ele 1 4R.

Figueil'a ele l\IeJIo, consagrando algumas poO'ina.s ela
sua Chronica ela rcbcllü'i.o praeira, a m -'morin elo ilIustl'c
coronel Francisco de Paula CavaI anL lle AIbuque1'qu La-

f'da, que a.cabaya le morrer victima ela. CQ.U a que c1 [Cl1

din, cscre\'eu esLas paInYl'Ds obre as manifc'Lac:õe elc
p za1' qLle 1l1e f 1'am Lr'ibntndos, e sobre os us merilo ,
vil'tllCles e sef'vic:os: .0 seu de p jas mortaes Li\' rum
jazigo nas catacumbas do convento ]0 Carmo elo Re ife, c
ns SLlOS exequias fOf'ahl. ceIeb1 aelas no meio de U01011
CUf'SO nume1'O o elas p ôas moi 0Té.1ela ,([n siI neio as
e tristes "iam elesoppa1'ec l' um icladü prestimoso uo
amirro', ummamente benefico para com os que rel'ol'1'iall1
a Slla g nel'osidadc', utilissimo Ü pDtria, entilo e1' 'nela elc
pel'io'o eminenLe, e n cc iL"lLH.I cl clef~ns 1'es. Fizc
ram-se-lh as hOllras qLlC sr. deviam ao seu 'I '\'alIo posto
cleoron I commol1Llantc llpcri l', -. que a Q.U a d" sua
l1lo1'1e loemwa nimla mnis sokmne llloi. ignificuli\'us
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recitando o distincto oradol' Frei João Capistrano de ~ren

dança uma loqoente ora lio funebr , em que for-alTI com
memor-adas todas as virtudes e seniços do illu tre finado,
e apr-es ntadas como ex.emplo aos ouYint .

Cidadão importante pela posição eminente que occu
pava, continua o citado historiador; pela fortuna que pos-

Lliil m b n tcrriLol'iaes; pela di tincta familia a que per
lencia, e sobre tudo pelos relevante s rviços que tinha
prestado ti causa I ublica, em cuja d resa pere ia, a sua
morte tão ine p l'aela como dolorosa, foi deplor-ada por to
do os cidadão, e senLidissima a ua falta p -lo Dmigos da
ordem principalm nt em Goyanna, onele porsua fol'tun8,
ciI'cum pecção e int lIigencia; pelo onllecim nlo que ti
nha do homen e dos seus inleresses; por es e nobre n
LhLlsia mo que dirige os enL s d dicados a uma causa ou
pl'incipio, oppunha constante ba['['eil a aos seus adver '1
rios, e aj udado por algun OutlOS cidadão eminente lo
lugar eT'a ahi o laço que unia os defensolos da constitLlÍ
ção m um s6 corr o, ra a luz qu os guiava no meio do
ObSCLllOS nigmos la politico; 1'a o amigo qu os sustell
lava e consolava em to lo os trabalhos que tiveram de
offI' r,

Deu quiz formar no coron 1Feancisco de Pn ula Ca "111
cante de Albuquerque Lacerda, ffilla Dgora o elo ILlente Ol'tl
dOI'l'reiJoüo Copi tran , um 110m m b nem rito da po.tr'in,
da religiüo e da humanidad; II tudo fez bom na alT ira
de ua vida, e conh u que era um dom de Deu yer o h 
mem como rezultado e fl'Ucto de s u traI alho. Em rela 50
com D us, te vil'LLldes cllei Lü ; cm rela 5:0 om sio'o
n~esmo engrand ceu- e pelo aminhos]a justiça e diri
gl,u- e por ta na slrada da gloria; m r la 5:0 com a pa
ll'lü, elle foi um dos idadão mais ut is e mais benem 
rit?s: foi brazil iro e ve1'clad irüm 'nLe pernambucano, em
cUJa dcfe a rec-b u o golp qLl o pl'ivou cla exi tencia ....
Seu ~1 rito nunca e 01 cur ceu, nem pelo Liras da ca
IUIl1I~Ja, nem p los ardis ela im cja; elle bem serviu a sua
patl'w, e se como rico derramou em seu seio grande porção
de our'o, como guerreil'o deI ramou por "lIa o s u sanO'ue e
pOI' lia deu a sU':r pr CiOS'l vida.... '1/:1rtyr dos seus de
vcres, perfeito cidadão.. corajoso inlr pido militar, ellc
~nlepoz a mode ao capliyeiro, dando a Deu O que ra de

cu , ,e a Ceznr o qUI:: 1'a de Cozar, ú sua morte, perd u
cra paLl'Ju um \ alente ci ladão e um elos seus 111 'Ihores cle
CIJ>:orcs.

49
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rrancisco de Paula Gomes dos Santos. "asceu cm
Goyanna em 17 3, e seguiu a vida aO'ricola.

Rico proprietario,senllor de um dos melhoJ'es engenhos
cm Goyanna, Francisco de Paula Gomes dos Santos foi U111
dos compromettidos nu reyolução de 1817, deixou todos os
com modos p la causa da patria, e tis perseguições que
seguiram-se após a queda do. proclamada indcpendencia,
viu-se pobre, privado elos eus bens, recorrendo então a
advogacia para manter-se com honra e probidade.

Na phase politi o-constitucional porque alravessou
esta proyin ia em 1 21, Gomes dos antos representou um
pupel proeminente, e foi o chefe da crusada liberal per
nambucana. Após o acto da eleição dos deputados á con
stituinte de Lisboa, em que elle tomou parte coJ;11o eleitor
pelo collegio de Olinda, segiu-se a luta contra o despotismo
e obstina 'uo do governador desta capitania, luta que obl'i
gou óquelle governador~por capitulação negociada, a reti
rar-se para Portugal.

O governo oppressor de Luiz do Rego, na phrase d
um escriptor, pe a, a sobre Pernambuco desde 1817 j mas
em 1821 chegando a noticia da revolução que em 1 20 havia
rompido em POl'tugal, e e governador poz-se á frente elo
movim-nto liberal, colligondo-se secretam nte com os
chefes militares POl'tuguezes, e sem consulta n m apreço
dos naturaes do paiz, de modo, que) a 11 de Julho pro
clamou e fez jurar as bases ela futura constituição porLu
gueza, e em obedienciu ás ordens da r gen ia revolucio
naria de Lisbóa mandou proceder ú eleição dos sete
deputados que a mesmo regencia determinúra para repl'c
sentar Pernambuco na Constituinte. Os pernambucanos
consideraram o procedimento de Luiz do Rego, como
calculado manejo para conser ar o poder, e muitos delles
foram reunir-se em Goyannél, para onde marchou logo
grande parte ela tropa do paiz, e allí crearam a 20 de Agosto
um governo provisol'io, do qual foi presidente Francisco de
Paula Gomes dos Santos.

Em quunto se estabelecia m Goyanna o governo pro
yisorio, Luiz do Rego creava tambem no Recife a junta con
stitucional governa ti, a de que se fez presid nte. Regllla
risado os negocias do governo de Goyanna, e conLando
com a adherencia geral da provincia, Gomes dos Santos
deliberou o ataque da capital, e de outros pontos, e fin~l
mente üpus 'ombates parciaes foi celebrada él convcnçao
de Bebel"ibc a 6 d Outubro de 1821.
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Elegendo-se enl10 a primeira junta pl'ovisoria do
governo, Gomes dos antos patenteou o maior desinteresse
e abneo'a '5.0, recusando-se a acceilnr um logar que lhe foi
resel' ado, contentando-se com a gloria que lhe restaya do
patf'iotico pronunciamento de Goyanna, no qual D sua dedi
cação e patriotismo conquistaram-lhe 10gaI' dislincto nos
annaes pernambucanos.

Em 1 22, quando a tropas e po\"o do Reci~ ede Olinda
rompcl'am contra a junta provi ar'io, e deposeram-na a 16
d Setembro, para Clear-se ntão um governo mais deci
didoa il'cum tancia dopaizefavoravelúcausadail1l1
pencl n ia da p tria, Gomes dos Santos foi honrado pela
con(-iunça populal' eom a elei 50 de presidente da nova
junta, como um iclallüo qu haria conquistado geral con
fiança, e a C[U m e r corria nos dias de mais p riao.
Gom do 'anto' tomando po e]o Governo no dia 17,
dil'igiu a adlllinbtl'ação Rté 23 do mesmo mez, quando os
el'itol'~ de Olinda e do I ecife nomearam noya junta, da
qual subi eleito pre id nt Affon o de Albuquerque 1Iara
I1l1110, c Gom s do' Dotes "'imples vogal; mas elJe não se
rec:entiu d se acto, nüo recusou o seus serviços, e pelo
conw'ul'ÍO, acceitou o cargo q ue lhe foi onfiac1o, como su
bida. honra e con i] 1'0 50.
, Em 1 23, ainda m eft ryescencia o periodo reaccio

1'10, Gome dos aotos foi Pl'o11LlI1ciado pela devas a dos
acontecimentos 1 F verei1'o de 1 22, a j uota do 0'0\'01'00
pl'o\'i orio, maU nç50 a ser elle um dos seus membro ,
ocon \'idou ú ir ao RiO de Ja nei 10 j Llsti ficar-se e def nder-se
de se crime, \ i to s l' mono lecente ao gevCI no ser elle
conduzido d baixo do apparato d prisão. E ta o1'd m,
porem, ficou sem eff ito, a 21 d Maio de 1823, no\"e dias
tlep~is la inlimoção que I' b ra para ir ao I io li Janeil'o,
offklavo-Ih a junto, para que, de conformidade com êl
Provisão Impel'ial d 10 de Abril, fo se tornol' assento na
mesma junta na quolidade de s u membro, regendo in-
la.n~cm nteo u ffecti\"ocumprim nto,«poisqu ,ainge-

l'ellC1U do abio e prudentes parec res de S. no
Il?gocios da admini tr'a 50 pu] lico, affiallçn\"am que, não
o pl'evaleceriam, mas le"oriam a subir fi o maior auge de

prosperidade o bem gel'al desta provincia e n causa <.la
lI1el pende]} ia brazilcira. »
, Gomes do antoc:, l'ctirando-se da vida publico, rec1u
1(10 II extrema pol r ZIJ, p lo sacrificio los seus n"ultac1os

bens 111 prol da causa ela liberdade d sua patria; "iu-s
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DO mesmo t mpo mal apre iado, esqu cido, e sem remu
neraçõo alguma os grandiosos e pall'iolicos serviços que
pI' stôra nas lutas constitucionaes de Pernambuco) e nus
da inclepend ncia do Druzil.

Abrinelo banca de advogado, talentoso e illustr'udo,
homem ele caracter e probidade, Gomes elos Santos con
qui tou os foros de ach-ogado notavel) e era I' putado Ulll

dos ornamentos do foro de ta cidade; e I etrahido, ruludo
de desgostos pelo inelil'ferentismo de que cra victimo, pas
sando 111 smo algumas priHlções) viu assim passar o re to
dos annos de sua vida.

« Patriota sem ambições, mod sto e nobre, Frrlllci co
ele Paula Gomes elos Santos depoi d' prestar Lüo notaYCis
serviços Ú inelependencia do Brazil, e .j uni50 do imperio,
<.lesappal'ecel1 da scena politica e morr u 'm soc godo
reliro,» nos 24 d Agosto d 1 45, foi s pullado no cemite
rio da matriz ele S. Antonio elo Recife.

I'rancísco Bebello. Eis um p rnambucano ilIustl'C,
um valente e heroico cabo de guerI D, de CJuem a histoJ'in,
rtlem dos seus feitos nobili imos c altan il'OS, prati
cados na memoravel guerra da invasão hollandeza, nudo
mais nos legou a eu respeito.

Francisco Rebe11o, vulgarmente conhecido pelo nomo
ele Rebcllinho) pela sua pequ na estatura, elonde lhe veio o
deminuitivo do sobrellome) foi grande por m, no "alol' e
heroismo.

Quando os cohort s ela IIollanda pism'om inya 61'1) o
sólo pernambucano, jú Fr8ncisco HebeJIo achava-se no
stacadas dos afl aiaes patrioLicos, de arma ú arü, em de

fesa da causa santa da religião ela lib rdad. Um d.as
primeiros feitos ele Rebellinho memornelos pela llislol'ID,
teve lugar no .campo das. alinas, em anto Amaro, ao 13
ele Julho de 1632. Em 2 ele Novembro armam os hollan
cl ...z s uma emboscada ú nossa gente na ponte do", aradou
ro, m 01ind8, e surtindo prodigioso effeito, Frnllcisco Re
helIo, que fez parte ela nos a tropa, calJiu pri ioneiro,.O
foi arrastüdo á bordo de um navio de gUCITD, como mal
segura pri ·üo.

lVlas o intr pielo Re])0111nho illude a yigilancin das scn
tinellas, lança-se ao mar na noite de 13 de Abril de 1833,
luta com as ondas por mLlito tempo, chega a terra, 0.tra
vessa o campo e as forLific8r;ões inimigas, e na manha do
dia seguinte chega inesperadamente ú fortnleza do Campo
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Real do Bom Jesus, onde é rec bido com grande contenta
mento e significativas prm'as de apreço de seu general e
camaradas.

Em 1 de Julho achava-se RebeIlinho commandando a
gU8I da da estancia do enO' nho de Pedro da Cunha e An
drode, na Varzea, quando é accommettido por uma forte
columna holland za, composta de 400 hOIi1ens. EI'a insig
nifi ante o num ro dos nossos, em r lação ao inimigo, mas
tl'avou-se renhido peleja, c anLes da chegada do soccorro
CI1\ iado do Forte do Arraial, o inimigo retira-se sem con
seguir e apos ar dess ponto, deixando no campo 18
niortos e f ridos.

Em 12 de Janeiro de 1635 é Goyanna occupada pelos
hollandeze , c recebendo o geneIüI 'latl1ias ele Albuqu r
que e a nolicia, o['dona ao capitão Rebollinho e a outros
que mül'chas em a obstar-lhe o passo. Rebellinho parte
com os seus companh ir s, queimam os cannaviaes, reti
ram Lodos os indios das aldeias daquellas cercanias, e tra
ram batalha em I[ussurep , e nesse feito recebe um feri
mento o intrepido Rebellinho. Pouco dias d pois, a 29,
t!'ava de novo luta com o inimigo, e recebe ainda mais dous
t'cr-imentos.

Em Jan iI'o d 1G36 achnYi1-se R bellinho em Alagôas,
quando con tanda ao o'eneral m chefe D. Luiz de Roxas e
Borja que o 11 llandczes achayam em Porto CalYo, e
que haviam ditado um bando intimando a Lodo os morn
clor 5, sob p na 1- morte, a ubmetter m- e ao s u gover
no até o dia 12, fez Reb lIillho i111111 diatml1ente mar har
afim de inLl' L I-o nté que 'hegds e c:lIe com o g['OSSO do
ex.ercito parn unI' o ultimo golp .

Reb Jlinho pnrL , occupa o caminhos prin ipa s, mala
alguns solda 10 que encontra e pr nde o ecretal'io do g'
n 1'.01 h,ollDnd z, t ria m mo onsegui 10 feliz r sultado e
l11~lOr fosse o n umeI o de soldados que tinha tis suas ordens;
pai o inimiO'o abendo qll era p r 'eO'uiclo I H\lltou acam
pamento e partiu para outra dil' cção. :Mas Reb llinho
conhecendo a ua fuga, porte m s li enca1 0, apena
Con eguc el troçar uma companhia ele nvallal'Ío, da ql181
malou2 soldado, occupan ~o [l praça na tarde de 15, ond'
ncontroll muila municõo e abaste imento.

o dia 1. ele JElll' iro trnva-sc a renhida bala111u da
MUUa Hec1ondD, ti qual nos foi adv rSD, I ela pCI'Lina 'ia elo
g~neral em chefe om ac Har o combal , pagDn 1 c m a
\'Ida o seu c1 smesul'Dc1o orgulho; Pnlllcisco Rc bello foi
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um dos copitães vencidos pela sorte das onuas, porem mais
uma vez conquistou virentes louros pelo valor e coragem
que ostentou.

Depois desse mallogl'ado feito, Rebellinho partiu para
Porto Calvo, donde a 14 de Fevereiro subiu u frente de 400
homens afim ele atacar as fortificações que os hollnndezes
tinham em Burra Grande; porem sabendo elles de sua op
proximaç50, abandonam o forte e tomam o cominho ela
Villa Formosa de Serinhaem. Rebellinl10 arrnsa a forLi
ficações e torna para Porto Calvo, lamentando apenas fi
pel'da de dous homens.

Um mez depois, o general conde ela Bagnuolo encanc
ga-o do commando de 450 homens, ú fazer uma con'erin,
que se tCl'minasse tão auspiciosamente como principiou,
tetia sielo de grande effeito.

Necessario é advertir, diz um escriptor, que estas éx
cursões se fasiam com excessivo trabalho e risco, porquc
a gente tinha de marchar pelo interior, abrindo caminho
por entre mattas virgens, e algumas leguas mais acima
onele houvesse moradores: pl)rquanto, como o inimigo
havia deitado bando com pena de morte contea os que sou
bessem, e n5.o revellassem as excursões dos nossos, ou
lhes dessem qualquer especle de coadjuvação, tratavam de
fazeI-as com grande segredo, levando ca la soldado o man
timento ás costas, segundo os dias que suppunham demo
ral'-se, e os indios conduz'ia.m a polvora e as munições.
Com tal recato marchavam até soqJrehender o inimigo no
lugar em que sabiam estar elle mais eles uidado, porque a
despeito dos seus J andas, e do l'igor com que os ex cLltn
vam, não faltavam moeadores que avizassem e ate dessem
mantimentos aos nossos.

Por caminhos invios e escabrosos, chegou Reb llinho
00 engenho Velllo do Cabo, onde se achavam 70 hollallde
zes, os quaes defendendo-se r'etiraram-se ú iO'l'ojlJ. Rebel
Jinho accommette-os, mata a 30, e apdsiona .os 40 que res-
tavam. .

A audacia do intrepido Rebellinho chegou a ponto tu),
que avançou até a povoação de S. Lomenço da Matta, ú 5
legoas de distancia do Recife, e cerca de 50 de Porto Cal v~,
(1'onde havia sahido; mas atacado vivamente pelo inimL
go, em breve voltou para ahi, com perdu n5.o só do
que tinha feito, como do que podéra fazer, se a sua prll
dencia igualasse ao seu valor, na phl'Dse de um historiadO!'.

MDS em bl'c\"e esse revez foi coroado da majs explcn-
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dida victol'ia. Aos 1G de Outubro de 1656, partiu Francisco
Rebello da vílla do Bom Successo, a frente de 200 hom ns,
com 01 dem de avançar até o territorio da Parahyba, em
cuja viagem gastou 19 dias para andaI' 80 legoas, em virtu
de das voILas e camin.hos que teve de abrir, afim de não ser
pl'esenLido pelo inimigo.

A 5 leguas da cidade da Parahyba, no engenho de ra
noel Pa s Correia, achava-se o governador hollandez com
uma força de 200 homens, promovendo a moagem da can
na e fabrico do assucar. Accommettido inesp radamente
pelas forças de Rebellinho, niio lhe restou senão o tempo
pam retil ar-se <:'1s asas do mesmo engenho, onde muito
resistia, ma finalmente viu-se obriO'ado a sahir ao campo,
por terem os nosso soldados lançado fogo ás habitações,e
travando nwo renhida luta, o governador, um capitão e
mais 40 soldados e 19 indios de sua for a, cahiram mortos,
al~m de 7 prisioneiro que se fizeram.

Franci co I abello envia immediatam nte uma parte
ao general em chef , dando-lhe s iencia deste aconteci
mento, e p dindo ao mesmo tempo um reforço de tropa
pal'a 'ontinuar as uas opera ões. Extremaram-se ntão as
opiniãe ; un ,eram do pare er que s ord nas e a ua
"Dita, não só p lo embDraço que lhe causariam os feridos,
como p rque initado o inimigo p la mOI'te do governador,
entre !les muito con iderado, o havia de buscar com for
ça num 1'0 as; o ltros, porém, opinavam lue se n\'ias
se o r foI' o pedido, a cuja opinião e parecer annuio o an
ele de Bagnu I ,O' nel'al das no sas forças.

Partiu, pai , o capitã.o . ba tião de Souto com 100 ho
men, o capitão Henr-iCJu Dia com Opreto do seu ter
ço, e no dia 17 de Nov n ])1'0, unidos com a tl'OpLl de Rebel
nl1o, tl'avou-se r nhido combate com a tl'opa hollandeza
que yinha \ ingar a morte de II po Ey en, gov mador
da pl'açns do nort .

Mais de 2 horas durou o fogo, DpeZal' ela d siguuldade
do numero; porém s ndo o do inimigo muito mai' cr sci
d~, tiv mm os no sos que buter em retiradu. Vendo que
~lt~O l?o liam permanecçI' mai I ar aqu lIe distddo, on le o
1Il1mlgo tinha Dgora ('orças sup riores, R 'bcllo e outo r 
solv J'am tornaI' pnl'ü n villn cIo Bom ,"ue e so onde he
g~rüm com demasiaelo ncommodo paI' can a elü conduc
~ao dos feri los.

Nu butl1.lha de POt'to Calvo, ferido aos 18 de Fc\ereiro
(le 1637 o cnpiUio Francisco I cbello f( i um h roc, 01 1'0Ll
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prodigios de valor. A Carta Reaja de 28 de Junho do anno
seguinte, concedeu-lhe o habito de qualquer llma das 01'
dens militares que escolhesse, o fôro de fidalgo, quarenta
cruzados de soldo por mez, e a promessa ele uma com
menda, pelos serviços 1'elevante que prestára., bl'avura e
denodo que mostrara naqueUefeito.

A sorte das armus, ad\ er 'a a causa do Brazil, o exer
cito sem meios mais de sustentar' u campanha contra a in
vasão hollandeza em Pernambuco, teve de emigrar ele Ala
gôas para Sergipe, e d'ahi para a Bahia; foi uma peregri
nação dolorosa, por meio de maltas, brenhas, lama aes c
rios, lutando-se até com as proprias C'ras.

Francisco Rebello acompanhando a sorLe de seus com
provincianos, acompanhou-os tambem 6 Bahio.. Mas, d.o
tado de um g nio ardente e bellicoso, ahi não ficou inaLi
voo Commandando uma guerrilha d 60 homens, corre os
campos, persegue o inimigo, vencendo parai soelistancias
considera"eis, e quando yoHava a capital era conduzindo
riquissimos despojos, gados e muitos generos; sómentc
de uma vez conduziu 200 cabeças de gado, e de outra 1,000,

Devido aos seus esforços, se viu fi Camara elo enada
la Bahia obrigada a fazer alguma demonstração de grali
dão para com bs soldados de Pernambuco, a qual consis
tiu em elar-Ihes um pagam nto, que montou a 2:400$000,
declarando que,fa~tclaqwUo sem que lhes ele contas enacla
elo que El-Rei lhes devia.

Francisco Rebello, então jú el vado ao posto de mes
tre de campo, conquislúl'a p lo seu valOI' e heroismo, um
nome legendaeio, titulos que immortalisam a sua memo
!'ia. Acompanhartodos os feitos ele sua viela, numeral-os,
e enramar aSSIm todos esses louros que con Lituem a cx
plendida corôa d SLU1S glorias marciaes, seria e crever a
chronologia da propda guerra da invasão hollandezo. cm
Pernambuco.

Os feitos de sua vida, contém pisodios l'iqui imos,
dignos de um poema; a LlU mor'te, no campo da !loma,
na conquista de novas glorias e novos triumphos, 6 digna
de uma epop 'n.

Em Fevereiro ele 1647 partiu do porto do Recife uma
esquadra hollan lezu, conduzindo uma 1'e peitavel força
sob o com mando do general Segismundo Van chkoppc,
com de tino Ú Bahia, ê.Í. tentar a suu posse, e desembarcan
do o inimigo na ilha Itapaeica, nhi fortificou- e. Ogoverna
dor gorai ela Bahia Antonio T ·l1es elo ilHl, t n 10 ele c1usa-
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lojar o inimiO'o, que ostentava-se E1udaz e pod roso, con
vocou um con elho afim de assentar- e no plano dessa em
preza, e entre o cabos que o compunham, occupava o pri
meiro lugar' o me tre de t,;ampo Franci co Rebello.

Exposta p lo governo dor a ua resolução e o plano
que lhe pat'ecia conveniente, foi impugnado pelo mestre de
campo Rebellinho; e falland , na phrase de fr i Rapho I
deJezus,-como conselheiro prudente e como soldado ex
pedmentado, foi de par cer diverso do governador, e 811e
gOll fortes rnzõ s para onfirmar o seu dito. Om iu o go
rernador o discur o do R bellinho, continúa o mesmo es
criptor, e considerando que o mais cabos haviam de se
guira s II pllt'ecer,atalhouaconf rencia,confirmonc\o-sü em
eu primeiro intento, do qLlal se seguiram irreparaveis

dômno. Poz o governador os olhos no Rebellinbo, a
quem ncaminhava a pratica, e disse qLlC, e naquelle con
gl' s o havia qu m buscava d s -io para fugil' ao choque,
qne e ficass em asa não quizesse de yiar a empresa;
que as mais difficulLo a ram a que apeteciam o cora
ções grandes, e que s6 m ven er o inconvenientes con
'i tia o v ncer; e porque conhecia bem o animos dos que
linha presentes, lhes não C[li ria dilatar a occasi5.o ela \'ic
loria; que ao outro dia se ha, ia de dor o a alto,. ILle e
a fortaleza se ganhas " seria de tod a gloria, quando
se não con o'ui se, só a ell e havia de por a ulpa.

Rehellinho ompr 11 nden]o o alcanc lc taes pala
\Tas, r spondeu altivam nt « que nunca temera ho])an
dezes, quem omo ell c ntava as victor'ia por occasiõe ;
porém, que, apontava os Ü1 onv niente da mpreza e as
consequencias de uma e Lltl'a Iropo ição, para demons
trar se convería mais ao tall0 v n [' em perda, ou per
der sem frucLo; para que o s II Z lo e cxpcl'iencia não e
traduzi s 111 por fraCjll lU, a!JeI'in mostrar que não pou
p~~a a vida, quem n[(o temia a morLe, e lue o succ sso
(!lr'lU o como sabia morr l' I ar ob r acons lhar.» .

Inflamado nos timu]o ele sua honra, brios e digni
dade, sahiu Reb llinho do ons 'lho, e colhe 1,200 homens
e no romper' da manhJ. -gllinLe avan,a ú fortaleza inimi
gD; por ntre nu"ens de balas, R beiJinho rompe as palis-
aelas, sóbe a Lt'incbeiras, travu-s renhido e sanguino
~cnto combate. l' indiscripLivel o d s pera, a confusão, o
uroI' a luta ntt'c a altante c assallados c no maior
calor eln luLa, um raio de 1110l'l part d?s linlHl inimi '(15"

50
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e yem ferir o peito do intrepido Rebellinho, martyr ela hon
l'Et e do dever~ \'ictima sacrificada pelo orgulho, oJ Slil1L çiio
e imperi ia do gov rnodor geral.

A morte do intr piela Reh JJinho, trouxe o ele animo,
a derrotD, a r tirada emfim, do exercito, acossado ainLla
PO\'l1uycns debolla , que ainda mnisaugmentou a denoto.
« Perdemos ne te assafto, diz um historiador do tempo,
500 parn 600 homens: damno que serviu de m di la ao ele 
atino. Não bastou que sua fama o coroas e de humano
gloria, parê) que ua falta deixasse de cau ar a todos inten
sa peniJ. Os ompanheiros o choravam saudosos, os do
povo timidos, o gov rnador confuso, e todo arr p ndiclos,
oin la que não todos culpados. Para fazer a perda Iam n
tavel, sobejaya a do mestre de campo Francisco R bello
cujo nom~ com o eliminuitiyo ele R bellinho, foi em todo
tempo merecedor de sua fama e de mellJOr fortuna. Era
seu valor igual ú sua indu tria, c a sua disciplina maio!'
que a sua industl'Ía e que seu ·alor. Em sna gin la acha
vam os soldados muros, o em sua ' pada liçã '; defendia
ensinando, e e11 inaya ferindo: cm tim, foi para nossas
armas irrepara\ el fi perda deste val'ão, porque se conten
tou aquella idade -'om dar nm só Rcbellinho. »

Frei Francisco ele Sant<. :Maria, no seu Anrw historico
Porta{jlte~, assim eliscreve o heroico mestre de campo
Francisco Rebello, assim tece a corôa de suas glorias,
assim inscreve o seu nome no Panthcon da Patria:

« Foi o mestre de campo Francisco R bello, facilmen
te igual aos famosos capitães do seu tempo, m valor e em
prudencia, virtude que rara vez s costumam achRr juntD
em um sugeito. Chamavam-lhe, 'Como por antonoma ia, o
RebeUinho, por ser de menos avultada e tatura; mas nelta
c nos e piritos, er-a um novo Alexanclre. Podemos dizer,
que todo clle cru coração, e correspondiam ao coração DS
forças; occu iüo houve, m que ap rtanelo nos braços u
um hollanelez, s m uz<. r ele outn arma, lhe expremeL.l c ~~.

mn ou a alma elo corpo. O seu nome (ainda em dimll1Lll.l1
vO), augmentou sempre o al-nto dos seus sol(lnd05, c f?IO
terror elos inimigos. Com 60 hom 'n5 rompeu 200 intCl."U
mente; qLwntus \' z I lejoll, tantas venceu, c peleJou
vezes sem numero, já em CL mpanha aberta, jú socco['r~l.ldo
praças sLtiad:l , já defendendo outras d perigoso slltOs.
~ra igllalment vüleroso e libcnl; <1ma\'o e Í'worecirt ~lO
bel1cll1el'ilos c ele lodo' rn J) m clubl . Morreu no dw 8
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ue Fcv('1' Íl'o ue 1647 Ú viol n ia de umo 0l'd8111 int mp s
tiru, duma re olu lia temel'(u'ia, ma nunca t--l'iÍ fim ú
fuma e memol'ia do s u nom . i>

rrancisco do Rego Barros, Conde da. Boa-Yista. Na 
ccu aos 3 el Fcv r iJ'o le 1802, no ngenho Trapiche,
ri' o'uczia elo Cabo el . Ag0 tinh ; foram eu pai Fran
cis o do 1 -.go Barl'os, ol'onel d l' O'im nto miliciano dfl
f(uclla vilIa fidolgo cavéllleim da a D [' aI c sua consol"te
D. 1fot"Íi1nna l~ ranGis a de Paula. Pelo la lo I Fitemo 'ra
n lo cl 'bo ti'í.o Antonio de Bal'los Mollo, fIdalgo ca
\'ali ilo, prof so na ru m L1 Cl I'i 1,0, coron I da caval
laria miliciana do Itecif', e el n. :r-.lfuia ele AlbLlqu rqu
c Il'lcllo; e I cIo matem, do cMoneI Fl'unci o Xavicl'
Cnv8Icanti d' IlJuqu I cru e D. Felippa Cavalcanti d Al
bLlqllf'l'qu .

Fl'ancis o L10 R go Bal'!' s assentou praça "1111 17, c
julgado I r sentença cl C 11 lllO d' Direcção, de 17 d'
Outubro tIo me 11 o anno, sUl!' conforme o S II pl'oe o
clrju tiflcar:iio, foi re onh cido cad --te, continuou [l s .1'
,\"il'no2.0])íltnllu}o!u divisão los VOIUlltOl'ios Leaes cleEl-
Rei, cm qlle havia tido jJl'aça d oldaelo.

Dahi l1larcCl o tiro inio elo brilhante carl' ii a d l' I'an
eis o elo R ,0'0 Barl'o . Em 1 21, qunnd o gO\' rnador Luiz
do R 0'0 ])['0 UI'OU oppl'imil' ta pI'ovin ia, os I ernombu
cono 'olliO'al'am-s c 01 pus mm ])nlT irns aos n to im
politico do incons Cju nt gov 'J'Jll1cl. r.

TemIo- mnllogrn]o a tcntoti"n do pat~'ioto Soulu
Maior) Luiz do n. go capo do g II ,lllultiplicaram- c
~s ultJ1ng s in ulto . FI i1n isco clú Reg Ban s, nLU(
Jó grutlunclo no po to c1 aI [I ,foi 11 ma ela \ ictima dos
uprichos e I mand de Luiz do Rego, fui d portado

por{\ LislJôa, atirado ao' arceres ela {'ol'Lal za ele . JL1-
lião tln Bonn.

Livl'e ]a prisão, pela inicinli\"l1 h roica d 1\Iuniz Ta
\'o~'c, obt 'ndo li nçu I nra stuuaJ' m POl'tugul, s 
guIO pOI'O Coimbl'a, e matl'iculou- c na uni\" r idade, D i
xonclo Coiml l'a en 1 23, I arti para a l~ ranço, matl'i
cnlou-,' na uoin'r idi.H.l ] Pnriz no cur o de mntl1 ma
tica. o L'eceb II 00 t(,L'mino-lo o gr'do de bnchorel.

AIIi, n S fi mod ma th na , conquist L1 Frnncis o
(lo Rego uma [' I utn 50 1l0nL'osa I elo cus tal nLo c il
luslyaS·.i1.0, ainda mais [lI l'illlantoclo p la suas di tin 'c:'0rs
c Lt'Illlllpl10S ]0 vicio. Dei. cI mico. .
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De volta ao patrios lares, não preso e humillHldo como
hayia sahido, mas sim com a fronte enromada pelos lou
)'OS da sciencia, e qutlndo á patr'ia jn stava line e indc
p ndente, alistou-se no ex rcito bl'azileiro, no qual con
quistou pelo eu tal nto e mel' cimento o posto ue briga-
tleiro em qu e reformou.

Nu segunda legislatlll'a da imperio ele 1 30 a1833, foi
el ito deputado ti. assembléa ger'al por ta provin 'ia,
sendo entiio capi-tão do e ta lo maior d primeil'a clas c,
D'ahi pOl' diante mel' ceu sempre o suffragio dos seus com
provincianos, deixando unicümente de r-epr entor a sua
provincia na 1 gislatura de 1848 ,1851. Porém s nelo os
('omaras dissolvidas pelo elecr to de 19 ele Fe"ereil'o de
1849, foi reeleito na s guinte lco'islaturl1:

Proced ndo-se pOI sta oe asião a leiç;}o le dous c
nadores nesta provincia, foi Froncisco do R go Barros
incluido no lista extupla, e por Carta Imp rial de G de
Abril de 1 50 foi escolhiclo c; nodor, e ao 4 ele Junho dc e
mesmo armo tomou po s d ssa 'adeil'a que pOl' espaço
de 20 onnos tão hOlll ada foi pOI' 11e.

Porc1uas vezes occupou apre iel-1](:io de tn provinciD.
A primeiro, de 2 de Dez mbro ele 18 a 3 de Abril ele 1 41,
senelo nomeaelo por Carta Imperial de 16 de Outubro da
quelle mll10; n s 'gunda, ele 7 deDezembro de 1 41 B 13 de
Abril de 1844" s mIo nomeado pOI' Carta Imp riol de17 de
Novembro eloqu -II m sm ele 1841.

A nenhum outro administrador omo Froncis o do
Rego, deve tanto Pernambuco. Nenhum com lIe pr mo
veu tantos melhoramentos e f i Wo util; e o s u vullo Cl'
gue-se oltivo no templo c1<IS bcnem ritos d 'slo provincia
ao lado elos gov rnodores D. TholTIOZ José d 1\1 110 e Hen-
rique Luiz Vieira Freire de Anc1r'ad . , '

As melhores vias de communi oçi1o el sto prOVlnCla,
foroll1 começadé\s por elle; o antigo edificio do Erorio Pu
blico, transformou no actual polacio do go\" rno; do aban
donado convento ela Madre ele Deus, f z a actual e e pa
çosa alfandega, e abriu a rua desse nome, c1 m.olindo rD!'l
do mesmo convento para sse fim; o bello theatro S~nlll
Izabel, foi obra sua; con'struiu a antiga ponte pel~ ii elo
Caxangá a unica desse genero que possuio o BrazJl; e o
càes P 'dro II ou do cal! gio, tombem foi obra sua, e o seu
nome memora uma modesta pyramic1c C1Ll e ergue no
c ntro da pequena saliel1cia que forma a ramp'} d - c!csrl11
1 arque d se coes.
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lVlonLou a repurtiçãa da Obras Publicas) dotando-a de
engenheiros de reconh cido m -rito, que mandou contrac
tal' na EUI'opn; recon 'truiu n velha ponte da Bou-Vista, e
f i elle flnalm nto qu Il1 contrnctou as obl'as do neana
menta d'ngua potavel para o abasLecimento da cidade do
Recife com a companhin de Beb ribe.

'ú esta serie de importanLes melhoramentos por elle
cmprehendido" e vario ouLros de menos impol'tancia,
tio de mai pal'a que esta provincia guarde uma graLa

memoria sua, e o pI'oclame um dos seus filhos mais ilIus
Ires e benemeritos.

As ades mechanicas e libera . tambem muito lhe
llevem; o alto grúo de perf i ão e' adiantamento a que
tcm attingido, são fructos da sua g nerosa e patl'iotica
iniciativa d mandar I uscm' artista trangeil'os habili
tlldos qu aqui se estab lecemm - derramaram as suas
luz .

E os r emambucallo n11'O foram indifferenLes a tiio
gl'uncl s e a signalado s rvi os, o deix.ando Yictima da
ingrntidão do indiffi'rentismo. Em 1841 o corpo do com
m rcio <l sta ielad construiu e offer ceu-Ihe o palilc te
da rua da Aurora, cm que residia, m homenag m aos re
I yunt s ser'viço que pre Lal'a em prol do des n"olvimento
commel'cial da provincin. Tambem o gov 1'110 imperiül
nüo foi menos soli ito em premiaI-o. E no anno de 1 40
80'1'8Ciou-o com o ti tulo LI Barão da Bôn-Vi ta; em 2 de
pezembro ele 1 :-4 coni' f'iu-lhe as homas ele grande do
lI1~perio; em 2 de Dezembro de 1 ;) , deu-lhe o titulo de'J cond; m 14 d 1Iar 'o ele 1860, nomeou-o Veael r ele
S. "M. a Imp raLriz em 7 de . tembro de 1ts66 conferiu-lhe
o tiLulo ele Conel .

Além d Lodo titulo, Linha o Conel da Bôa-
ri ta o fl>l'o de fidalgo avalheil'o da Cusa Imp rial, 1'11
COIl~lecorado ~om a gründc lio'nitaria elo Cmzeir , com o
ItnbJto ele . Bento cl Avi?" c m a commcnda ela Ol'd lU
de Chri to POl'tuguezo; I'a brigael iro reformado e com
maJ~ Junte sur erior da GUürela Nacional elo l11l1nicir io do
H. CJfc. Ain ln como uma pl'o\"a io'nifi aLiya do seu 1'

YJç.o '. rcc 'lJcu 10 corpo elo commel' ia da. DFlhiu ulTIül'i
qUiS lOla c pa(l[l ele l1ro l'av ja la ele bl ilhante , pO\'
hayer daqui ll\-iaelo socc ITO 'tropas <.\ lU lia prodn itl,
o.que muito onCOl'l'eu para debellar a re\"o\uçáo canh 
Cicia na hislol'in paI' Sabinad'l) qucalli l'ebenlnra.
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](1 no ultimo quartel da xi tencio, depois d lima yidn
inteiramente dedicada ao bem elo eu paiz, e quando feuiü
110 seu retiro o de canço e a'pflz d- pois d um U'io longo
lrabalhar, foi sorprehendido m 180- por um d rolo cio
gov mo imperial, que o nom a"a presidente commnn
donte elos armas da provincia dn I io Grande elo S 11. E!'a
101' es e tempo essa commissão muito pinhosa e c\
oTande importancia, por e lal' o Brazil seriamenLe l1111c
Ilhado com a guerra ela r publica do Paraguay, e t e ele
I ossar por essa provinciD, e me 'mo c.lella partil' a maiol'
Pfll't da teopa qnc for'mau o nosso ex.er ito cl op ~r(lc:'G ,
U Conel da Bou-Vi ta parte para o Rio Grande do ui em
1 65, toma posse da sua commissão, pOl' ~m "oltn. no anno
s guintc por tel' pedido exoneroç5 cl ss cru go, que
ccrtamenl , jú n50 era para um homem el 'ua idacle e
cLlf'vado p -lo peso de tantos sorvi os que havia pro laelo,

'\ oItando ú Pernambuco, bem poucos t mpos d "ida
]\1 r slavam; e as 5 homs da manhã elo lia 4 de Oulubl'O
ti 1870, falleceu o Conde da Bôa- ista, e no dia seguin!
foi o seu caclaver sepultaelo no c mil 'l'io publico çlo I c
eil'e, no tUlTIulo de eu ir-mão o c011selheiro S lJasLiüo do
Rego Bmros.

O Con le da Bôa-Visla é um d sLes iela lãos, que pelos
s us serviços, patl'iotismo, desintere se, sab daria c vir
tlllles, são credores de uma divida de honra, qu Pel'l1(1m
buco um dia pagarú, quando melhor souber presta!' bo
menagem ú memoria dos seus he1'6es, 50 basla que o
1.ome de uma rua fnça lembrar o do pernam))u ano illu 
tl'e, Lue tanto Lrobull1D.fU no ougm nto e grnnckza d sua
[l'ovinda. Roma onferia aos eus I erú s as hOlll'DS do
Ll'iumpho, e decretava corôas para ell . O ob li cos do
Orienle silo D historia viya dos feiLos dos s 11S filho. O
Conde ela Bôa-Vista era nm destes cara leres "nsüclos
110S mold s da anLigaGrecia. No x rcicio doss llS cargos
jÔl11ais maculou a sua r putoc:ão; soube co]Jocar-s n,a D!
Llll'a de um cidadão que abe pr zar a sua honra e dIgnI
dade. E por isso morreu pobre, legando as us filhos além
do seu nome, o engenho que herdtlra d seus pais! e o
I Dlac te que lhe déra o corpo commcl'cial de P mambllCO!
U nome desse illustre p "rnambucano, júmais se apagará
dn m nte c1aquelles que amDm deveras a suo patria, e que
siio z lo os das suas gloriüs e tradiçõ s ] riJban~e . E D
po l 'ridad honrando yenerando ti SLla mem l'Ja, Cllm
pl'ir6 o eu Llc\'er.
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Frei Francisco de Santo Antonio. Nasceu no anno
ele 1609, era vLllgarmente hamado o-PreLinlto-, por scr
de cOr prela.

Em ua mocidnde) abraçou Fr i li rancisco de Santo
Antonio a cal'[' ira elas armo ,e servill no ter o da genle
de sua càr, sob o com mando do valente Henrique Dias, e
batolhou cm prol da liberdade de sua patria na guerra da
I'e la mo. ,ao do dominio hollandez. E na go.leI'ia dos hcrões
de sa gueJ 1'8, destaca-se o seu vuILo, cujo.s feri las live1'
sas 1'e bielas nos mbaLes dessa pugnn homerica, d ssa
lucla da liberdade ontra a escravidão, ÜO o o.Ltestado dos
ellS filos ingente e patdoti os.

« P taurada a Lerra, diz ;Frei Jo.boatilo, e cnn ado da
milicia do mundo, c com de ngano claro do); ouco qCle
merec ram para om os reis da terra os seus traba lho e

['\·j('O , deixando o rUal t I que lhe tocava no acaml a
menLo dos xeI' iLos, onde tantas vez s havia posto a pe
l'ill'o a \ ida e o corpo as bo.la ,buscou nos lausLro da re
ijO'jão um guarL pora de can o el'alma, e . gurança elo
c pjeito: e a im, dcpoi de rcpeLiclns instan ias, suppli
'as pro a , foi admiLLi lo para li s, e lhe lançaram o ha.
bito cl irmão <l nato. »

I uo consta o t mIo d sua admissüo ú ordem [eal i'
cano, no on" nto de Olinda; ma s gundo o hroni Lu
de n m ma ordem, era ele llma viela em tuelo religiosa, e
mui serviçal nos ojflcio> interiores ela casa, /wmitcle, peflÍ
lente, de lIluita ab 'ülU'ncla e swnmalllente caritativo.

Por maL in Lancia , por mais dilig ncias que fiz sse
o irmão FL'an i co para 'r admiLtldo o. profissão, nuo lhe
ro~ possiv I obt l' dos r ligioso s a gl'aça. E' que o pr
.JUIZ pl'e onc iLos jú domina"am n ss s bons t mpos
de OULI"Ul'ü, ndo r ar, aJmirar qu eram apoiado pelo
aposLolos elo Evangelho, d se coc1igo sublime cm ujas
pagina r spl nde amai alutare. pr eitos da jO'llalcLa
de e fl'ilLel'J1idacle, pI' gados pelo IIom m Deus!

. P 1'601 o bom pl' ... to não abul1l1onou a sua cmpl' Zél, nuo
li IX.Oll d lançaI' 11110 cI Loclos o meios possi\'ci lJar'a
alcançar o seLl alm Jado' fim. E goLa los Lodos o m ios
ele que podia dispà[, e \'ondo que mI rnambuco não obti
nha do 'us up J'iO[ 'seI' f['ade profcsso, tomou ami
nbo de PortLlgnl, á alcl'-s elo monurchél.

Porém 110\'0. Ll'abnlho~ lh u tavam rcs n'üelo para.
S~lPPOI'LRI'; l'n a c1ífficulLlnc10 ele::> [' él lmiLLiclo cm illlclien
ela r a!. Finnlm nll) c1cpois <I muiL( tL mpo CITíH' pelos
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corredores e ante-salas do paço, depois de soffrer com 11e
roica resignação as grosserias e motejos dos aulicos e da
cdadugem, achou quem se interessasse por clle, quem o
introduzisse a presença de El-Rei D. Pedro II; o 1110narcha
o ouve benignamente, e attendendo aos serviços que pres
tara como soldado, e aos da religiüo, e as bôas informações
da sua vida no estado de donato, ordenou aos l'-Iigiosos de
Pemambuco que o admittisse111 a profi 'silo.

O bom preto beija reverente as müos elo monarcha,
inunda-as com lagrimas dejubUo e agradecimento, e em
barca-se tomando o rumo da patria; e aqui chegando, apre
senta a ordem real, e terminado o nec ssario proc sso en
tra no noviciado, e aos 2 de Agosto de 1680 pro[es a na
igreja do convento de S. Francisco de Olinda, quando já
conta\ a 80 annos de idade, e seis a1111os depois, celebr'u fi
sua primeira missa, no dia 1 de AO'osto de 1G95.

Porém bem pouco tempo logrou FI' i Francisco de
Santo Antonio o estado sacerdotal, que, com tanta diffi
cllldades lutara para o conseguir. A 25 ele Ago to de 1G95,
desse 111(:smo mez e anno, e vintee quatro lias depois qu
celebrara a sua primeira mi SEl, a morte o orpr ndell,
vendo, porém, sati vedas os seus de ejos, e deixando a todos
edificados, completou o dilatado curso da viela com opi
mão universal ele mrtude e fama ele 'antidade.

Foi elle o primeiro 110m 'm de ôr preta que logrou ser
admittic10 como frade profes o no BI'azil, e at6 a data em
que se detel'll1inou que eessassem as profi õ s, tendendo.
isto ú total extincç50 das 01' lens r ligiosa ,n5 nos con ta
que outro qualquer hom 111 de côr, lograsse sem lhantc
honra. 1V1as eUe supportou beroi amente to la a opposição
que lhe moveram, lodos os emlJara os que e lhe apres n
taram, mas viu cOI'oad s os seus int nlo , e vio triul11phar
a causa da igualdade e da frat rnidade, a despeito do
prejuÍzos da época, dessa desigualdade que se procurou
manl-er nas ordens religiosEls.

Frei Francisco de anto Antonio, morr u na avançada
idade de 86 annos; e ~ocLa es a longa vida, fàra mpl'egada
nO' serviço de Deus e 1a Pôtria. Cinge, pois, a fronte dessc
11er6e uma dupla corôu. A de soldado onqLlistada pelo se~l
,alor e inteepidez nos campos da batalha, I' ela cuusa da 11
bcedade, e a de religioso, p -las suas virtudes evang licas,
tendo por fanai a carklade, cuja coràa f' ru tecida por aqucl
lcs a quem levava o conforto, o alivio, a consolação, qllan
do SI; debatiam nas ancias éla fome e da miserio.
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« • tio ilo ns nrmn ou n ' 1 'tLl'fls, diz o general Abreu
Limo cm 1l!TI liaeir-o baço bioO'I'[lphico de Frei Francis-

co de IJnLo AnLollio, que ennobl' 'cm o homem, mas im
n virtudes ([U ella g ram, porque o abio é naLuralmente
\'Ít'tuo (lama oquell ' que I m por timbre defender a sua
paLria: a "il'Luck s=to I ar LanLo a origem de toda a no
JJl'CZO, e Dquellc que \) po sue '[11 grúo heroico e eminente,
(, muiLo lJobre c L!ianQ de memoria, Ol'a pelas arma' tom
bem foi eliano c b fl m rito o irmiio Frei Francisco ele
,'n!1 to An tou ia, porque (1 fell deu a sua pa tl'Ío elo jugo do ~

(A LI'ung iro, por lia deJTlll110Ll o eu snnguc muitas
\" zc c m volor bizorl'ia, e 'amo homem d eminente,
rirLuel s não púde ter 111 IIJOr puc1r'50 de gloria elo qu •mor
I'cr com fama d snntidad" pOl' Ill' p<1I'U ' 1', an.toé mister
po uil' L (las ,JS vil'tudc , »

Francisco Xavier de Moraes Cavalcanti. NasGeu
no fI' gll zin d' S. 1· l'ei P cll'O Gonçalves cl R ciL em fin_
do ' culo pt::) od, '1'0 filho I 'o'iLimo do Dr. '10110 -,1 el '
Arnujo Cavo] nnLi, II'OCLll'nc1ol' da r ai cOI'ôa e faz nela
c1' la o1 i to JI ia, e D. lzaJ I Til ,r'ezf1 d l\Iol'aes Lin . 11 to
pül 'mo (1 'úpilüo P , 11'0 C 'Ih Pillto D. Romunlda Ca
HllcnnLi de A1IJu lU l'que, A maL mo elo mcstr de lllnpo
}.l'll10cl Al"ores de l\lorocs Nu\'url'o 'lJ.Th reza tleJesu,~

Uns.
Oriund d' urna clu' m:Ii di Linctas fé.lmilia' desla

l)l'oyin 'h, IIL!S 'l'UL1 n11 ,11)(J laIJ\t1 (' nt1 I'i lU 20. edu<.:'1do
c:uiclodu '1ml nLu PUI' 'cu' pu '5, Io~'nl." CU\"ll 'c.lllli eguiu
~ ~'idu D;''l'i 'olu '~e "La]) Ic<; ~u '11l Igunrn LI, d cuja \'illn
1m 110111L',1<10 'il11iluo-J11úl', c m')j LJl'c1c 'on lecol'Lldo por' EI
HI'i D, \'1 ('Um o 1ll1lJilu du UI'(.1 '1l1 de Chl'islo, clistin '(;ões
(' 'ln qu t'SCl'lI[ Llll)SLllD '1ILü cOl1cCtlidu, nnquclla Iocho,
LI'UmlSiUl1l o m(~l' 'cill1 lllo 'o - S 'l'\'i .. s LJ"ltJucll ''8 ll. qUClJl
Pl'am COtil'('t'itlns,

i\JOl'll " C,1\'LlI 'LlllLi, II( l11elll de furtUlln ,ti' pr' ligio
dot~tl(! d(' lJ()lJissill1u' 'p[ltl'iolicusscnLim, nLo ,fui um ~Io.
J11l11,' lllu 'LI", nc.lq IOti Lia c·)u.n el1lLll1 'lJ)[1 lunI ele 1:)17.
Além tl, os 'U 'iudo nu ll'am[l~ l'C'voluciull'Il'io' clns [l '(1

r1elllin do Pa1'ni o (' ,'lIUS 'UIID, n un CHSD m[lgnifico \"i
v('nda 'l1l Iguo l'tlSSI\ cnn 'Liluiu UII] ouLt' 'CIJtl'l 'uPI Ic
ll~Cll,Ll1l', ao IIOI't' <ln PI'O\ in 'in, OJlth~ tinha Jou'ue con 'olTi
di lmn,' tlS::5('llJiJl('llS (~\':'\.J..ll 'ndidosJinnqu 'L- 'uncLequu ,{
"f'lIIjJf'I', Jlil I 1\I"ls(' di' UllJ c:!l"llIlisln, flll/dia unlnt/o,' o il-
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zustre Aníonio Carlos de Andrade 1Vlachado e SilvCl, ainda
que nem empre com ctpreci a (li 'cripçào.

Foram das num ro 'jS e frequente reuniõcs la casu
do rico capitão-mór ele IO'LHlt'üssú, que sahia o elcbf'c l' '
querimento cm n me da camara do senado la mesma
villa, con t,ra o no\ os e v xatot'ios [('iI uto lecreLados paI'
um Alvará ue 1 12, r ql1ef'imento esLe que Lanto encommo
dou 'ao gov rnador Caetflno Pinlo, e que tanto elemenLos
lhe proporcionaria para suffocar, se quizesse, a Lramarevo
lucionaria dos patriotas pernambucanos; a sim como eram
notarias os caloro os discmsos contra a tyrannia e os op
pressores, ahi pf'onunciado em plena a embl6a ou lJan
quetes, desacaut laela e impnLdentemente, inconvenien
cias estas, que sem duvida ontf'ibuirom para o inopinado
rompimento e mal/ogro ela causa da indep-ndencitl.

Deixemos estas consideraçõe qu pef'Lencem ao C!o
minio ela histof'ia, pa 'emos . tl'at8l' da atLitLlLl <10 illns
tre pDtriota Mora Ca\"alcDnLi no elominio da re\'olu 50,
Apenas divulgou-se m IO'uarassLl a noticia elo rompi
mento, Moea s Cavalcanti convocou as (ropa do> milicias
e ordenanças, falIou-lhes em nome eln pall'ia e da indepcn
dencia, e no auge elo enthusinsmo põe-s em marcha [01'
çada sobre a cidade de Olinda na 1l0lte do p('oprio dia 6 ele
Março, ao Dmal1h cer d87 entf'ava. ú frenLe ele uma forç't\
respeitavcl em auxilio ela causa ela palria, a qual n s 'e
mesmo dia, jurou eLeena e desinteres.:-ada fiel Jiuadc.

Pnssado oprim iro movimento, assenlados SD go ia
publicos, ejá em marcha a organi ac:'ão provLol'i[\ elo c ~

tado ii sombra ela paz o da harmonio, Moraos Cl1yo!cnn(1
recolheu-se a sua casa, o cl spresado todas as aneio'os ü

odio as disLincçõe J começou a lar o mais difi antes e
oxpres ivos pxemp]o da vielfl conducta republicano.

Redobro·u enLão ele Lrabalhos e acti\'idade na obra ela
consolicla.ção ela inclrpend ncia. ela paLrin, os seus e forço
e sacr~ficios foram innumeros e onero'icos, para vcnceI' o'
obstacu!os e os escrupulos que s onLolhavüm, pela falia
elo tempo para preparar dispôr os animo , que desr rc
veniuos \'il am romper a revoluçüo e proclamar- e a re
publica, em uma epocha de cegueira e fanatismo, pros-
.revendo a monorchia enraisada á quasi trez s culos, c

de nppOl'eCel' a pe soa elo r i, acatada, in iolo\'ol c 11
grada. E quanelo foram presente a call1ara 1 s-naelo ele
Igual'el Ú, a I i orgnni DS elo o' vemo el Re 'if , tcyeo
(11 <lho1' cll' \"l~I-a' rrpucliaull ('m plena cnmHl"ll, tlP('SDl' (k
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todn a sua elc1iO'encins e los seus e forço, tão nobre
mente oaeljuvRdo I Dr·dous illu trc companheiros, os
intr pidos pntri tn Fl'anci 'co Pedro BOllrleira de Mello e
João epumuc no COl'IJcil'ü dn C mha.

Ia o iII 11 ,tI' capiUio-m()r Francisco Xavi r de Moraes
C{l"nlcanti não succumbiu nem de animou, e no aper
tados trans em lU"' brevemente se viu a. CIHlsn ela libel'
dade, elte pl'e ta-lhe novos e relevantissimos servjços.
Quando o g n8rEll Jo é Marianno de Albuquerque Caval
canti foi incumbido pelo govel'no provisorio ele ir bater os
r<'volto o de PÉlo el Alho, _cguiu para Iguarassú, ape
na a .ompunhado por 60 pl'açns, ahi á esforços do ca
pitão-mór l\Ioraes Cavai 'anti organisou um corpo de tl'opa
de 400 ol<.1oclos, qn rC'forçoc1o por dIlaS companhias d
cavallaria miliciana d Goyanno, partin pOl'a aqu lIa loca
lidad .

l'vIol'a Ca nllcanti \ iu ucc cl r-se um á um todos o
dia do phcmero ímI erio da libcl' lad ele suo patria, a
marcha progl'cssiva clu sua I'uino, sem DO m nos pod l'
obstar U lln qu ela; nJas 11 le nnclü t meu, 11ÜO sc oc
eultou afronlou impnvido ns il'as dos S u cl'ueis c ím
plnct1\'ci inimio'o. PI' o m sua pl'opl'ia 'asa, e trazido
enlr opprobio ú pre' nçn do O'ov .l'llndol' Rodl'iao Lobo
foi mettido m fcrr s nos porões dn con'eta rvI rcmio, c
11 lia cguin com o eus comI anil il'oS cJ L11<lrtyrio in
fortunio pDra a provincia da Bnhiü, c f i Dtil'D lo DOS car
ecI' da "'deiD da R 'Inc:ffo, onde jnz II por 4 a])no , até
ql~e m 1 21 111 f i re titllicla ~ ua libcrcla le

J\-lornc CovalcDnti niIJd'] fi!WrOll nns luto con titLl
ciol1a , m 1 21,' f i Ulll clos pf.opuO'nllclorcs lo O'overno
c lal.Jel ciclo m GOYDnntl, o qunl fi1'1l10l1- e no Recife com
o capitulaç'i'i d gO\ el'llnc10l' Luiz elo Rego BmTeto, mais
lorde, em 1 24" foi um do. patriotD cln tnn1D m mnllo
g~'adD. tentaLi\'a l'epulJ1icDna, que proclamou a ConCedcl'n
'uo elo E ll1<1<.1ol'.

AchAndo-se cn1iio o c rpos 1 ordcnanço' m um
loL01 estudo de rel1.1Xnçfo pai' falt'l llo um eil f' 7. 'lo o,
activo, inLclligeJJLe, de 1'e 'onile 'ida probidn lo e dedicar!
Ilatl'ioli~mo que l'eol'gnni ns e O. dil .a1'pO, C pos uioclü
e la C[ualiclad 's o car itfío-múr Francis '0 Xavi r d 11
rue CavalcnnLi, o pr sillcnte Mano I ele COl'\'[\lh o no
m ou paI' p ('laria I 29 ele Ago to 0I11111nn lont g raI
das ,Ol'cl 'nHll('lJ~ ele la npitnl, lIjo (lisll'i lo comI. r 11 nclio
U~ {r'pgllczios de '. l~ r' 'i Pedro Gonçdl\", , ntunio e
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Boa Vi La; em con ' qu nda do ClL1C, fi 'Oll DulUl'isndu ii

crear ·os re pecti."os corpo , tudo 'on Ln lia diln pOl'ln I'ifl ,
Fnzendo-s de no\'O I' " !uciou[l['io em pl'ol dn id "11

republicana, i'l'!ol'acs Ca"a!c[l11ti l v de 'offl' j' ninda I1s
cOllseqLwn ias lo eu pntl'iotisl11o, mn lIão tuo 1)Ol'lJnl'[1 (I

cl'Uelmente como 'm 1 '17. DesapP')I'e 'endo cm 1824 ela
sc na politica cle sua pl'ovin 'in, cntl'egLle iI teil'omellt uo
negocios de sua 'a n, cuja for'luna encontl'1'II'U nl'ruinlldél
e mpolgnda por milos alh ias quando "ollou do exilio cm
1821, o illu te e lJel1emcl'ito patriota ['DII c 11 "l sconllc
ciclo e ignorado, mas cu n 111 , os S lIS ('l'ilo' ll1 prol
da causa cmancipadora do scu paiz, o ' u ll1cl'ilo, n 'uns
virtud s e os sens sCI'''iços repa aelo' dn mai nlln aJ n 
gaçí10 e pntl'ioti mo, reéllc.:alll a melTIorin L10 seu nome,
como um dos "ultos I gel1dnrio~ ]0 lti tOJ'in los no, :30 '
lutas dn libcr lade e inel p nd ncia palria .

Francisco Xavier Paes Barreto. a ' ClI na "illo ele
Cimbres, aos 17 de Setembl'o d 1821, c fOI't1111 1IS PfI(','
o capitão-m6r Frallcisco Xn"i '1' Pac' de 1\1ello R. 1'1' 'to,
rico pl'oprietario e f1gricultor, l' lia ['011 'ol'le D. AnllM
Victoria CoelllO ela Silvn. P ','<!c']J(..1o 'e'us pae ' aincln em
1. nra idad " recebeu zelo [I e mcr'nela ecln n )10 ele SUi1

tia D. Rita Zcfcrinn Coelho da Silvo L ite, ([ne nlli I11I.S1110
o encal11inhoLI nos pl'imeiro 'Vn 'os (I s ["uir] él C'1ll'l'eil'[1
elas leUrD , Slla mai [I1c1 nte e cl 'idiclu "ocn('üo.

Em 1 31, no L1ez mIno' LI ic1nel ,d ix 11 n s Bnrl'clo
[l casa de eus po s no "illu cl CimlJl' , ele Luo amol'gos
recorelarões p la in[ ]icielal 'll gnl<;ns de qLI 1'01'0111
"ictimo ',e encaminhou-se pera H 'ife Li romp.letôl' o sua
educação alli enc tadêl. eis nl1110S depois, inleirol11 ntc
onsagrnclos 00 estudo, y n '('U 11 n prim il'as elifficlIl

elades da vida ncadcmj a, hovia ompl 'tnelo o li UI'SJ1
de 11l1manidad S, c cm 1838 matri 'uland - c no Cllrso
Jmidi o de Olinela c receb u cm 1 42 a carla ele bn hal'cl
cm dir it . .

A \ ido tlc::Jelemicn ck Pa ' Bnrrclo f i um completo
ll?iul11pho, foi uma dos phases mai noto\'eis elo sua
existencia. Estimnelo. por us collega 'pela LW IlotUl'DI
bCDev~lmlcia c affübilidade, 10u"Ddo pOl' eus me trc'
pela sua opplicaç50 e compol'tamenlo, IlLm a te\' nola nUI
nel'n c.l u motivos a minimn observarão de me tI' olgurn;

coadjl,l"anclo a sua intclliO'CllCiu cóm UlIlO appli '[1\60 (\



Dr cr 1 .\RIO BTOGRAPIllCO 397

(',tudo digno de lou'\'or, eJl' cons guiu nos s Le xames e
cinco [l los qn I r ced ram á ua formatura plena appro
\'oção m Lodo ell so

LDureadocomolilulosci ntificoc1 bachor lemdireilo,
Po s Barreto inc Lou a sua vida no carreira da magistra
ILIl"I, p 10 mod sto lOg<ll' de sUPI lenl d juiz municipal de
GOYélnno, po ondo 1 Ioi a ex l'cer o corgo de promotor
publico da comarca do Re 'ir, por nomeação de 25 de
Abril 1 1 4L o

El'vado [I juiz (1 dir ilo, foi-lhe confioela a comarca
lloLimoeil'o, por D' relo de 16 ele Jan"'iro cl 1854, depoi
foi tl'an fel'ido paro a do Santo Ant10 a 22 de Janeiro
de 1855, porEI il do Rio Formo o m 1 57 ' om 1862 para a
de Olinda, todos no' n slo provin iD, Honrando a toga d
nwf-ti tl'Ol1 , juiz 11CL'O' i o jll Liceiro o honrDc1o, aructel'
pl'obo,inlelligl"n io lar'cidoporumriO'or oe tlldosom
ll"goas, 110 lOI non-s dio'no cI gerol Opl' ço, II nome
era pOI' lodo re peiLndo, o "u dole virtudes digna
mente op1' iudo.

Foi a~sim lU' 1ll 1'1" ou elo ;ro\, 'rno imp01'iol a incllm
ben ,ia d 11 111' sa difficui.' mi ,- s, foi o sim que o
Ilc pa '11 I'om li I'r. <1e policia ela provin 'in do Piauhy 111
uma po hn. dint iI '11']'i 'aelo, quando l'a crc ciclo o
numero elo Tim' p rpcll'ml0 'on Leu as p oas, o os
cl'il11ino~o impun m nt p rcof'l'in.m o xL n o t rrilorio
~lu pI'ovin ilJ, I '°<11Hl0 o Len'ol', o Tim e a mis ria; elle foi

. lI1can ilY L na ropl' 30 na punição do crim', e a le
1" peito o s LI' orvic;os no PiUllll T forum yer lnd ira
mcnt r levanlp 'o

tio m nos impol'lonl foi o 1 sGmp nho el
mis üo que lhe f i onfiada nu provin ia ela Alél0'6a ' O'
Ct'viços cru' olJi pre lou U EltlSU ela 01' jem e tran Iuilidael

publico, a ju Liçél equida jo qu presidiam todo os eus
uC,to fOl'llm la s, qll al1'o\' sanelo no p dado c1 s a com
mlS 5.0 algum l mpo, nunca o u adversario politicos
o al~cürilm, pelo c nLl'orio Cjuando o faziam aos dous
pr SlcI ntcs m cujas ac1mini teocõcs serviu, a mais
19nificalivos provn. de O'l'ulicli'io e homenagem erom tl'i-

huloclns ao ch' r c1 policid, pela sua rectidão bcnefic
c folC'o "

A' t<ICS seniç'o , 00 digno 110l1l"oso josemp -nho do
lacs n!i sõos, ouLras mais importan tos lh for om confiados;
c a '101, rh 1 <:>4 foi nomendo pr sielcnto ela pl'ovincia du
PUl'ohylJo, em 1u55 pu sou Ú c.1i riO'i r' n ü lministnl '50 d
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Ceal'J, em 1857 a do far-anhB.o finalment a da Ballia cm
1858. Na administl'açií dn provin ia da Parah.'ba, o cu
principal cuidado, o emp· nllo cm que mai s smcroll,
foi a repressão a puni('uo do rim ,u tamanha foi a ner
gia,eosb nsque elluproduziu C n.ll11tanLos,qu DQ:J'DLid50
pnrahybana honrou elignamenLe ao illustre mO lYistl'lldo que
dir'igia o seus destinos, chegan lo ot" a fOI'mDl'- e o pro
jecto de erigir um monumento que l' cOI'das e uo Yindou
ros o seu nome e os seus serviço .

Na administração do C ará,pOf'ém,foram ainda maiores
os serviços que pre tou, distinguindo-se mais pnrticulat,
mente pelo lado economico e material. Deu grande impulso
ti estrada que liga a capital ú comarca do Baturitó, um elos
centrO$ de maior producção ela provincia; fundou um
edificio para collegio do orph50 el vali idos, que aLé
então não tinham abrigo e meios que ministras m n sUü
educação; Dssim como um outro par'l e ]ucandos menores;
dividiu a provincia m circulo leitorn s, ujo plano niio
6 foi approvado pelo IYOV 1'110 i mp rio I, como nJ merCCClllI

minima censura ele nenhum do pal'Lidos 'xistcnt s; [llcm
doutros s rviços llão menos importante .

Na provincia do Maeanhão, onde nauf!'ugnvnm todos
os peesidenlc , pela intl'ig':t e me quillllU luta elos pnrLidos,
Paes Barreto ahiLl r peiLado e cheio d I r tigia, 1111
administração chI Bahiu, se bem que fos e curLll ti sua
peesidenciaJ desenvolveu mL:.ito tino c activic1' d , I'clo
tivamente a situação financeira em que s 8chavD, \' ncenclo
todas as c1ifficuldal1es não Ú pOl' uma b m entenclida e '
s ver'a economia, como por meio ele umn [JIT 'c.a laç~o

moralisada, cuja faltEI C'ra a diffi imlt;ia c10s I' ~ urso c dos
meios ele fac á enõrmis imas ele pc a. ]' nir os JJ IlC
ficios materiaes com que c1oLoun provin ia, noLa- e COIl
trac.to ela illuminaçiio a IYclZ, os obrêls elo passeio publico
ela cidade, on le a groticlão bDianno inscrevcu o seu nome
cm um pcqLleno mOI1Unl nLo qu DIli cl'igiu.

Por mais de uma voz a pr vincia ele P rnambuco COII
fiou-lhe o honroso mandato ele 'eu l'epI' entante ú a cm
bléa gerallegislalivo, d 1849 n 1 5~ cliO'nam nte oc 'uPOl\
uma cac1 ira na assem! léu provincial; e e COniO o'yclol'
faltavam-lhe o ra o'os.dc el cru n ia, n \' hcmcn.cIU no
estylo, n11 nife té1\'U porem em ' L1 di CUI' o '111 JI~lgulI

gem placido, correcta e ingcln, ii nobre: [l ela SIHl IIltcn
yÕ 's, ii prnli 'fi ' famili[lI'j Indo no ' n 'goüio. pulJli 'os; [l
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ulilic1a 1 ,o b m, I rosperielad e r alce de ua patrio, eram
OSCU 01\"0, 'rum o ponto culminante a que elles attingiam.

li organi ação do ministerio de 10 de Agosto de 1859,
Pae Bm reta o upou a I a ta do n gocios da marinha.
Ali, diz um seu lJiographo, amo em todos os importan
les cargo lue havia xC1'cido a justiça e o bem publico
fOr'um s mpre a norma dos seus acto. Suas decisões
contra os dissipa lar s da faz nda nacional, e os obices
que oppunha ú nwnobras clande tina, daquelles que por
t.:ünae lot'Luoso sobem chegar ao defraudam nto elos
cofr'c publico, 'uscitaram-lhe podero as d saffeições,
que desabafa am pIos c1iurio ou em publicações particu
lUI'e maltl'atando-o com a impudencia orelinaria de réos
de poli ia c n vertidos em j uize de s us repI es ores, de
homen chen'ados ao pinaculo da orrupção constituindo-se
desuu propria autorida le c n ore pullico da moralidade
e tranha. .

A' fr nt du aHa admini traçüo do paiz, o conselheiro
Paes Borreto, nüo ó no minist rio da marinha, como pos
teriormente no do n gocios estl'ang iro, m 15 le Jüneil'ü
de 1 64, eU ou]) I var- no conc ito publico todo,
quergr gos quer tl'oyanno ,er'am unanimcs em tributar-lhe
devido 10m-ar s, -m exultar os seus m ritos, abneO'oção,
desint r e e patl'ioU mo. Ahi e tão as ua resoluçõ s,
os importnnte r' guIamentos que d ixou, quer no minis
lcrio, como na provin ia qu pr idiu, e o pap I di tineLo
que repr Il tuna on lho do m in i tro. Como se fàra

lIn boa ina d ixal' m toda as admini traçõe ,a que pre
iclira, \' tigio honro o e pl'o\'a c rtas de v·rela 1 'iro

pnll'ioLi m , diz o cib lo I iogl'aph ,nas pouca emallas
qu . a mole tia lhe perm tti I'(} con a O'rar tl gel' n 'Í[l dos ne
gocio trEmO' iro, ro·ani ou o nota, I Avi o m qu
detE:l'TI1inou o S ilUdo o'enuillo la condicõe con ulnre
c,1 brados I ou o temIa unt s; Avi o este c1ign 1 esta
llista qu e pr "sova, C que, m faltar de modo algum ao
pl'omeltido, oube zelar o dignidade do u paiz.

Em 1 G3 foi o on elheiro Paes Barreto nomeado
iII pector da al('onc.l O'U do Ri de Janeiro, 011'10 homcm
lalhado cl molel· para uma mis i'lo xcen ialmete moruli-
uelol'a, amo entiio esta r qLl ria por Carta Imperial 1
22dcl~cv\reiroc.l 1 G4foie colhido enadorpelaprovincia
de ~eynombll o attinginc10 a sim a mais alta, hül1l"OSa c
noblll sinw po 'i(;iiu u q~1C 1 óde o.spirat' um bl'uzilciro,
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possuindo eUe alem elos Litulosjú con igna los, habHo ela
Ordem de Chdsto, e o officialaLo da Rosa.

Cons rvaclor no começo da sua carreir a,. modificando
depois as suas idéas politicas, eUe viu-seatacado no Camam
dos Deputados sobre e se ponto, quando fazia parte do
mini ter'io, e teve de justificar-se; mas nuo lhe foi dada a
occasifio precisa para isso, eli succumbiu poucos dias
depois, porem deixou começado o seu disclll' o, as sua
.iusti~caçõ s posthumas; eis alguns topico desse impor
tante escripto politico:

« Não sou liberal, nunca declarei que d ixava ele CI'
conservador,diz o nobreeleputu lo . .A amame opaiz sabem
que desde 1853, epocha em que o partido Gonservaclor per
deu a rasão de ser, eu deixei de a ompanhm' os eh fe
desse partido.

« Fiz parte da oppo ição parlam nLar de 1 53, e sus
tentei com todo o meu fr'aeo apoio a politica de con iliação
que nunca merec'u a completa approva )io dos conserva
dores. Em 1857, quando aqu lIe partido e levantou contra
o ministerio, de CJLle faziüm part os Srs,lVlarquez de Olindl1,
e Conselheiros Souza} ranco J ronym Co lho, eu sus
tentei aquelle mini L rio, les l'eYi o que d via s r' con '1'
vador, e votei com os libel'aes 1ue e achavam 11 L recinto.

« Fiz parte la opposição qu m 18-9 c mi aLeu o mi
nisterio ele 12 de D zemlJI'o d' 18 pu!' mo L!'llr Lcndencia,
claras e b m positivas pn!'u voJLal'aos dl1Ligas xccs 'o , .

« Em 1861 füi um dos primeiro que 'crgllernnt nesla
casa em opposição ao mini 't rio Caxias. Em 1 62 fiz parle
ela liga que se opperou no parlamento, e do qual I'e ulLol\
a situa cão actual.

« De volta ii minha provincia, promovi a fu 'uo d~~
dous partidos lib 1'81 COD '''rvador moderado, () qlle,lu

e realisou I ublica e s le111n m nLe, 1 nomiJlnn lo-s 'par
tido progres i La.

« Já vê a CDmal'a queo 111 u pro c1imento nua Lem, ido
my~terioso 11 111 O' ulLo. T '11110 mal' IlUdo ú luz do cllD, e
por caminhos conhe ido. O nubl'u l1cputado a I1n qll,r
a pala.vra.s vaI m l1lai elo qu os ado ; 'U sigo (l oJ 1

nião conLrada.
«( Ji\ ab, 1 ai , o 11 1 re deputado n (lU pal'tido prr

lenço: o 111eu r ml.ido \ [\ lU '11 de qUCOJ roi 'Lll1diclaLo o
n?bec deputado, por lU ll1 roi pi 'i1.o; \ o pDrlicln pl'ogrc,
81SI'[\, 6 o parlidu da malal'ia cl sta 'f1m[1e(1. »

E, lélS pnlél\Tns flll0 J ('111 SI' ll( (li' cl1amar [1 Slln nulo-
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bioll'l'nphia p )Iitica, n' ITilll1 'j uslificüm ussú u modifi
caçno I nta depois 'ompl La 11ludan(:a de 'uc] idéu po
liticas, o que' long d" ser um moLi\'o de cen llI'l1, é pelo
COllLl"lri UlIl ubj eLo dign cl lou\'or, porque elle alme
java o b m gOIol, a pro pel'Ídade o engl'ancl cimento do
seu puiz, o quo só se opporaria por meio de I' forma be
neficas e efficazes, o que O I (u'tido 'onsenüdor fi I da seu
pl'ogramma e idéos, jamais t' u!isül'ia,

Oe upando a pa ta do 11 -go 'ias c tranO'eiro no mi
ni teria organi ado "111 15 d' Jan iro de 1 64, e e colhido
enad I' do imp I'i no mcz seguinte, conselheiro Fran-

dsC'oXa\ier Pu 'sBnrr to ~Ll1Jja as im de distln tão cm
di tine tio, para em bre\'e tempo cahil' fulminado p > lo I'aio
tia mOf'te, quando ainda muito esperava de si o paiz, qunndo
ainda rum neces 'ario o.' cus erviço "dedicação à
1I0va phasc politico que se ostentava no poder', da qual foi
um do upa 'tolo mai d dicado 'zeloso',

Accomrnctlido c1 uma moleslia qll ~ r'apidamente se foi
des nvoh ndo, em brev s dias tcrminD\', o con elheiro
Pô '8 Bal'!' Lo [l ua I ereo-rilJilçào por cst mundo; 'no dia
2 tle 1nrç c1 1 64-,IHl 'apitol do 'imp I'io, c1 spI'endeu-~e
a sua Dlma do enyolu 1'0 da muLel'ia, e \'OÔll (ls alturas do
infilJilo, apó qune ntn e tI' -z aI no õ de luLas Ln. bolhas,
~11ns de lJOnl'Udn c as irrnolúdOl exist 'nciD, por feito que
Immorlali am a 'Ull m 'mol'iü,

A' LIa moetc, p releu o Brozil um yulto r SI eitmel c
pl'ollminenLc, - PClTlambuco, 11 peovinciu que o viu nascer,
cque " ngrande ia pelo cu renom , um <.lo filhos de
quem muito ainull \ p 1'0\ [I, e um d'oqlllle õ que sabia zc
IUI' u ons I'var 'om relio'ioso l'e '\') ito a glol'Íf) do scu nome1:). ,

c n tl"ltliçõ' IJl'ilhnnte do us illusLres ünt passados,
O müI'fju z d lindo, ss von ,'ando patl'iol:a, con-

CMl' nclo ao s u nL 1'1'0, 'X lamoll C( m o olho al'ra ados
d ln o'I'imu, fGri lo elo mai pl'ofundo nUm -nto, no
momento cm lU' e Fc..: 'havo o utuúd que ne ['['uva o cu
enclaver: A/li vae encerrado o 1'C 'to do tlte~o{{ro que eu
cpel'aoa deixar á "lin fla provincia.

, O illu 'tendo Dr. José Joaquim de 1\11 roe ol'mento,
rpllOfJ'undo (\s virLude o feitos e sef'vico elo eOll elh· il'o
l~'rnnci co XU\ icl' Pae 'Bl:lrT 'Lo, a 'im c1 ~scre\'e o cu ul
LImosclio ,o seu cara ter e a~ vir'llld qu, o ornm'am :

(( O 'idaclão hon sto que a im pro' liü, Unhe O'ü Lo,
l~al'~ exerceI' com digllidad' os impoI'tol1tcs 'Ul'go ~ quuoc
CUlJaI'n, Ludo ljuu!llu lIllYia herdudo c.l' c..:us pücs' C nãol

<>2
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obstante sua muitasobrledad-, notaria economia, e ga to
poucos dispendiosos, foi \'eJ.11 ndo pau o a pouco inco
enta e tantos escravos, e todo o -, u patrimonio. Onelc
tantos teem descoberto o aminho da ri rueza, elle só en
controu o da mais completa pobr sa. lVlinistl'o, já. mor-i
bunda, par'a executar apre cripçã elos m dicas, que o
mandavam para um elos suburbios do Rio d Jan iI ,nuo
tinha dinheiro algum. Foi preciso que um parente fizes 'c
a despesa nece sada, e ú hora do passamento, o filho elo
rico capitão-mór ele Cimbres, do senhor de mai de trc
zentos captivos e ele muitas leguas de telTa, não possuiu
um só escravo, não dispunha ele seis palmos de terra parou
a sepultura, não deixava um só vintem para as desposas
do funeral.

« Para esta absoluta, mas glorio a pobr a, mil vezes
mais honrosa do que a maior parte das riqLIezas que ahi se
ostentam tão orgulhosas, contribuiu bastante a commisc
ração, talvez demasiada, que lh inspirava o a pecto do
infortunio, da necessidade, ela mis ria, UlLrapnssando o
limites da caridade, dé\va aos desvalidos emquanto tinha
que dar....

« Singelo no trato, ouvia com affabili<la] e admiravcl
paciencia os numerosos pretendente aLI solicitador s que
o procuravam. Dava sem anogan 'ia elo me mo modo
que recebia com dignidade. Ante de fallar, j'í a xpre
são agradavel das suas feições tinha prev ni lo o ouvinte,
a seu favor, e contribuido para lhe ganhar os coraçõe '
Prudente e reflectido, sua intelligencia ra l'apic1n lia eOJl
cepção da exequibilidade dos negocias e ias meios de os
realisar. Contra o que uccede ordinariamellte aos ciela
cHios que entram de pouca i Jade na gestão dos J1l gocio
publicas, nunca foi homem de utopias e de arI' I atamen
tos. Suas idéas foram sempre pratica ,e em todas ella
se revela o tino administrativo, a se\ era pure a da convic
ção intima ....

« Feliz o cidadão, que depois desubir todos os degráu
do poder social, chega ao apice das grandeza , morre de 
Dpegado das glor'ias mundanas, e, na derradeira phase quc
precede á morte, confessa as vães chimeras deste m~ll1cl~!
Caracteres desta tempera foram sempre raros, e hOJe ao
rarissimos. Paes Barreto não é só o explendor da ua fa
mUia, é tambem uma das glorias da provincia, c bonra ao
impcrio todo. Onele quer que venha a chegar a fama, d,e

na grandes Yirlu lcs . e 1:1 l'cJigiüo do de"cr üillc!a (llll LI·
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V l' nlLal' ,s n nome s rá ven rado, como o de um dos
110m ns mais puro do nos o seculo nas altas regiões do
podol'. . .. »

Francisco Xavier Pereira de Brito. Nasceu na frc
gurzin c1 Snnlo Antonio do Hccifc, flOS 17 de ovembro
ele 17 G, fornlTI s us pne João Pereira ]e Bl'ito, nego
ciante d La praçn, e ua onsorte D. Anna Carneiro da
Cun!ln.

Em 1 02, quando contavfl up nas 16 Dnno de idad ,
FrlJn isco Xavier Pereira d Br ito seguiu para Portugal,
completou o Clll '0 ele humanjclades encetmlo nesta provin
cin e matl'ieulou-s na FDculdade de :lVIedicina da Univer
'ic1mle de Coimbra. Por oc asi'io da guerra da in\'asão
fl'an 'ezo, 'm 1 O , o jo\em tudante abandonou tempo
rariíll11 nLe os ·cu c Lndos, f 'z-se sol lodo e pelej u em
prol da honra elo patria commum, quando d no\'o e
ahriu o niv r~idadc t;ontinuou o 'LI curso, recebeu o
griío de doutor em m dicino, r 0'1' S ou Ú sua patl'ia em
1 10.

1VI di o di Lincto illllsLrado, « po.'sltindo grande ma. -
(/ dr' Lll~e e conhecimento.' uniDer 'eleS», o Dr. Pereira ele

Brito pela ele li açüo e uidado lU COnSa OTI1\'a úq leU s
que confiavnlTI do eu zelo e proDci n ia, moi lU tudo,
peln feli ic1ad das uas curas, pOI suas mnneil") e ava
Iheil'i mo, onqui tou m recida famo, immen a clientela
c 0t'éll1de populol'irlnd .

Lib rol, pntr'ioLn di tinçto e ~altado, a revoluç50 d
117 conto IDO jov 111 m di o um dos seu h r'es, por
Slla g nel'O nini jaLiva ne s movim nto poliLi 'o, sof'fl'eu
)'CSigl1íld( o mn]·tYl'io \'oLndo p ln t I'annia ti todos os com
promeLLid s. A cu ado 1 rebelei, "ictima dos uns idéas
pelo odio r alista, o~ 'us inimiO'o fOl'ilm além, pois até
lhe accu nra m c1 ' oppor-se a que us fill1 s fossem bapti
sodo cgl1l1do ( rito da O'I'.ia cotholicEl, nc u aç5'o e SR
q~lcnnqLl 11<'l pocho ele fÜllati mo, cru gravi sima; cnlum
llln atro i imo pondera o autor do NIartyre Pernambu
cano, in ompaLivel com a religiosi'dnde de sua jovem es
posa c pnrenl s, e com o r speito r ligioso do Ille lhe ,'i
mos dor muito prova , qllan lo de p rto o trotamos m
lâO.

. CCll aelo p rnnte a alça 10, e pronunciado d poi ,
fOI uma elns \'iclima cio prisõe nocturnas d 6 ele AbrH
t~ 1818, Q' qUDe fizeram c1 bulhar em lagrímas mais de
O(nmilia p ]'nnmhUCall"1S, qu e viram d amparada
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de sens '!l"fes} nos qune e um nçnHlm dos mni otr-ozcs
supplicio . Recobl'ündo n na libcrdadc m 10 d Outubr'o
de 1818, em virtud \ do Decreto de I erdão ] \ 6 d Fever'eiro
do m SOlO E1nno, o DI'. Pcrcir'E} <.I Bl'iL "ill-_ li\T da
nl.l' cidacl s e I r eguiçõ' de . llS inimign_, onlinlloll
no labores da sua profi 50, cuja vida era püra Ile um
verdadeiro acerdocio.

A revolllçi'io s pUI'atista de 1R24·, contou ainda no DI'.
Pcreirü de Br'ito um dos s us müis d clicados [Ipostolo }
batolhou mais umo vez m prol da cüusa da liberdade, c
de novo foi pügür o crime da sun I' b Idia, (IS mãos cn an
guentada . do oppressores de Sllü patrio. Nüs lutos ela
nossa emflllCipü(;i\o poliU 11, -111 todos os movim ntos que
se deram em [ll'ol da sua cnu tI, figurEl t81l1IJem o nonlc
do Dr. Pereiro d Brito, e110 foi llln los seus üpo t.olo e
um dos brElzileieos que rnüi se di tinguiram em todo os
acontecimento' que e clel'üm em prol de tJo nob1' gran
diosa empresa.

NomeEldo medico elo Tribunal da Relação destn pro
vincia, por pI'ovisão de. 26 cle Outubro de. 1 22, ) n 5 de
Abril de 1826, segundo m clico clo 110 pital militür, o DI'.
Fr'ancisco Xovier Pereir'a de Brito serviu tamo m s C[lI'
gos de ülmotacé, juiz de fóra p la lei, juiz d orphuos POI'
trez vezes} vereador ]u Camnra funicipElI do Rccif prúsi
dente do governo no tempo da revolta P deo o, lei g::lClo
nesta provincia de physico-mól' lo imp do, l membro cio
conselho do governo provincial por muitos nl1lJO .

Deputado á Assembléa Pro\ incial de de a cl'caçüo
dessa corporoçào em 1835, até 1844, qllondo follec li, o DI,
Per ira dc Brito mereceu [lÍnda dos s us canl I'roneo o
honroso mandato de deputo ]0 (] Assembléa G ral na Icgis
lüturü de 1830 a 1 33, e em 184·2 receb u a nomeaçi'ío ele
vice-presidente do Pl'OVillCio, mo tranelo s mpr sse di 
dincLo pernambucano, em to los os cargo que ex I"CU,
inabalavcl honrad z pl'Obidét le, deci lido intcl'c e p~la
causa publica e sincero nmor pclüs institui(õ do pElIZ,
sempre modera 10 m 5U'lS acçõ ,s e lib rui distincLo e con.
ceituado.

Bom m de merito Sllp rior pelo scu tal nto, medico
elistincto, patriota illu tr., o Dr. Pcr irü de Brito prestou
irnn1ensos e gl'anclio os ser"iços ao s l1 puiz, qu r c~mo
ciclocl[ío, qUér como funccinnario, serviu honrosa c1 dlca
dDmcFlte ü causa ela libercll:lde e inc1· penel n ~ia de 5U[l'pÜ
trio, e deix 1.1 pelo merecimento elos seu f~iLos d c1 dlcn-
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,iio o pUlrioti mo um nome re p itav 1e iliustre, llma me
morio clif)'nn elos loyour da po tcridoclc, cujos crvicos
m receram-lh a conferencia da ommcnda ela impehol
ordem ele C11 ri L r:m 1~43.

ODr. FI', nci coo uviel' I '1'cil'u de BI'Jto fali eu aos
5 nnnos le ielacl , m 31 de Julho d 1 44., vicLimo de nmn
mole Lia pmv ni L1Le elos ncommoelos e privoçõ s que
olfrcu duront [1 u,os pri õ poliLicos ele 1 17 e1 24.

Gervasio Pires Ferreira. Ni.lSC u no Recife ao 26
d Junho elo 1íü:', c fOl'[lITI ru pnr,] minO'o Pire l~rl'

rcil'R c D. .T nnlla Mario el(' Dru , prl'tenc 'ntes a 'uma da
mai illll 'tL"CS opul ntos f-lmilia I La capitanln.

R el nela de LI paes smernela uidaçlosa du-
coção, G 'no i Pir llcaminhou-~c prlra Li bOa no
seu prim iro nnll s, on] 'ltiL'ou-s n "idn ornmercial,
CO OH e (' to]) I c 'llllma f)'l'ond [l a cuja fOI,tuna pI'OS-
pCI'i lücl deram-I h gran lo {lb da s e riqu "zo . 1m adi-
do POL"Lugol p los fl'nn z em 1 O Gervasio Pire r-
gl'e ou para Pc1'nam]m o no anno segointc, oqni ln-
bel c u a sua casa, a qual p lo us fundo redlto, tor-
nou-se uma elo p1'im -iro e mais importantes destü praco,

lni iadoomovim !lI. 1'c"olucionario-crnon ipoctorcl s
La pl'ovincia, o qual romI u pr mntLH'amenlc em 1 17, Gel'
VO io PiL" s foi um elu conspirador 's ln cou a da li]) r
dOdes [otl'ia ,mos a SilO prllelen 'ia (; rcservn C rDL11 toes,
q~e nino'uem jamni LI p 'iLou dos cu: <:: ntimcnto, c
nua fôr'o a intemp 'I.ivn cx.pl ::s50 cl Gdc Mar~o, 11;:1 pl1l'ns
de um historiadoL' do t l:'11pO, oin la oo'ora os lhos profa
no não v riam em G rvü 'io PiL'c , 'cnão um dcnodfIC10
empre hOI1l'udo r ~[llistfl, prud n ia cc:to que o acompa-

nholt no (lia ela rcyoluçiio, no, qu immccliatanl 'nLc lhe
llcceclel'am.

Rompc, porém, a rcvoluçi1o, . cntão, Ger\'u .io PiI' ~
iJpl'C cnlOiJ-S cm rebu , ouelou radiantc a pl'O ][11110-
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ção da independencia da patria, e tornou-se pelo seu pa
triotismo, experiencia. generosidade, um dos sust nta
culos e esteios da nova ord m de cousas. Delegando o
governo provisorio a Antonio Gonçalves la Cr'uz, para iI'
aos Estados-Unidos li entabolar n gociaçõe e ó. comprar
armamentos, G rvasio Pires offereceu O'enerosament o
seu navio Espada ele Ferro, e a qLlantia de 25:000S000 para
um e outro fim, offerta esta que foi acceita e applaudida
por todos os patr-iotas que dif'ijiam os de tinos ela. procla
mada republica.

I o dia 11 de :Março recebeu Gervasio Pires do 0'0\ er
no provi$orio a mais solemne prova de appreço e onfian
ça, pela sua leiç.ão para o importante cargo de pr siden
te do Erario NaclOnal, em sub tituição él Antonio Gonçal
v s da Cmz, de pachado nesse mesmo dia embaixador de
Pernambuco nos Estados-Unidos; e logo üpó foi eleito
conselheir'o de estado, e qu r n'um como n'outi'o argo,
Gervasio Pires prestou tão importante s- rviços, re\' 1I011
se um homem tão sup rior, que sem o seu par cer, sem
eJIe finalmente, nenhuma medida ou provid ncia ram to
madas c nada se fazia então sem o seu voto.

Mas foram phem ros, stavam contndo os dias da
existencia politica da proclamada republica, e da indep .n
dencia da pntria, que sob tno bons auspicios fora iniciada,
e que om tanto patf'ioti mo e cnthusÍa mo fora procla
mada. D nada valeu a dedicacão e o heroismo de tanto
e illustres pa triotas, porque o 'prematuro rompimento da
re\ olução tudo .sacr-ificou e aniquilou. O s l'viços de Gel'
vasio Pires, a sua dedicação e generosida le, I' altam a
cada pas o na rnal'cha el hem ra des~ ncont cimento, qUl:
se não vingou, muito contribuiu porém no nnimo dos br'fl
zileiros para d spertar-Ihes o nmor ela indep !lcl ncia ,li
berdades patr'in ,ql1iJtro nnnos depoi pro ·lamndas.

Gerv/lsio Pires, si patenteou na pro peridac1e da repu
blica o seu espirito calmo e r fi etido, e um a imirav IPfl
tI'iotismo, não o patenteou menos nn ndversielocl ,quanc1?
as tropa$ realista jú] atinm á portas do Re if. A' I' tl
raela elo governo da capital, elle, que com os seus ollegns
baldadamente se esforçou pnra obt r do almirnnte pOl'tll
g~lCz Rodrigo Lopo nlgnmns condicçõ s f[lvoravei d .~n

pltulação, recolheu-se c1esellO'anado no seio c10 sua famIlID,
peranc10 resiO'llflc1amente a sorte que. o agual'dava.

Pre o, e m tlido em grilhôe El bordo cio Jlnvio Car
l'a ·CO, eguiu para a BEll1iíl, e Ell1i ()' meu por qLlall'ü nnnos,
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Na ady"r idade, privado da sua liberdade, ainda o mesmo
homem magnanimo e generoso, o mesmo patriota, o mesmo
liberal. Gervasio Pires abriu a sua bolça em félyor de seus
infelizes companheiros, a quem a fortuna fora duplamente
adv f'SO, ::;occorreu-os, prodiaali ou-lhes beneficios, e men-
alment distribuia uma C rta quantia áquellc mais po

bres e ncces itados.
A sim pas aram- e quatro longos annos ele martyrio

c de soffrim ntos, até qu m 1821, por effeito da revolução
constitucional de Portugal, em 1820, elle e seus compa
nheiros a uda ram felize u Iiberdade e a terra da pa tria.

Gel'vasio Pir s, que de de a cei e tremenda ela quadra
da republica prote tou guardar o mais absoluto silencio,
continuou ainda neste.firme proposito, por algum tempo
depois que h gou ti Pernambuco, e d tal maneira, que
ómcilte por cripta, rec bia e agradecia paraben ,fazia

perguntas e dava respostas. Com dfeiLo, obserya o autor
cio ~1artYl'es Pernambucano, e i to era capricho, sau
dade ou penitencia da xtin ta liberdade, m que tanto fi
gurára, agora tornava-se virtude nas terriveis marulha
da ,cm que achava ua patrio, pela raiYo a luta m que
andava com o antigo de potismo.

Jurada a onstituir.ão eer tam nte por Luiz do Rego
e os s u parciaes, os p rnambucanos oppuz ram resis
lencia a e acto do gO\ ernador, e triumphando pelo acto
da Convenç'ão do B berib , foi eleita a primeira junta do
governo provisorio de P rnambuco, no dia 26 d Outubro
de 1 21, sahindo presidente o venerando patriota Genasio
Pires, que tomou pos e na Camara le Olinda no dia imme
(tiato. Chega\ a assim a occasi50 de pagar-lhe o eus con
terraneo!s tantos rvi os e patrioti mo, e a patria a sim
lestituiu-lhe o u o da falla; e Gerva io Pires eleito por nu
merosos votos, foi o primeiro pre idente constitucional
que viu o Brazil, gun lo o D cr to das corte constituin
tes de Li boa.

No el semp nho des a mi 50, ell d sem olveu im
m_en a capacidad ,m receu g raes applausos e confian .a,
nao só das cortes como do seus compatriotas. TvIas em
pouco, á Teação c1 alguT1 partidos, começou uma guerra
d sabrida c implacavel, as cil' umstancios da epocha
cra~n difficeis critica!";, e foss e ta ou aquella a attitude
da JunLa gO\ ernativa, encontraria mpre um partido ó
O()t)or-Ihe serio'" embora os, a mover-Ih amai d ci
(II la 0I>l)osic:no. s c(\rtes de Lic;hc\,l nttribuiram-Ibe yi~-
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tas republicanas, os regeneradores paulistas lhe imputa
vão vista.s constituciona ,e os pernambucano divididos
e d scontentes pozeram JD1 'nmpo uma 'e iiçi'i militar, c
no dia 16 de Setembro de 1 '2:.., Ger\'o io Pires viu- e cUe
·apeado do seu cargo, e obrigodo a refugiDr-se em um na"io
inglez, por tentarem contra a sua viela, 'o seguil' para o uI.

Tocando o paquete na Bahia, e sabida a noticia cla I ns
sagem de Gervasio Pires, o o'enerul Macl 'ira que a frente
das tI' pas portubuezos mantinha a posse du luella pr'o
·vineia á corôa de Portugal, não poude pcrdol1l'-lbe o crime
do seu patriotismo, o seu a 'to d acclamar, como pr sicl 'n
te da junta do governo ele PernambuL:o, a 2 de JLLnho de
1822, o principe D. Pedro, chefe elo poder cxc 'uLivo illd 
pendente de Portugal, exigiu a entr D'[t de Gcrvt1 io Pi
res, e immediatamente o remetleu pre o para Lisbôa, onde
foi recolhido a codeia de Limoeil'o,

Corria ainda o seu processo, quando rebelltou em Li 
boa a contra-revolução ele 5 de Junho de 182 ,e mandando
EI-Rei D, João VI restituir'-lhe a lib '1' lDde, Gervasio Pir s
se apresou em tomar o caminho do Bl'azil e mbal' 'ou pal'il
o Rio de Janeiro. Ju tificodo do seu proce limeI to, recon
quistando o estima e confi'1l1ça dos seus '011 idaclãos, c
depois de tantas "icis iLudes e tOl'm nto'a "ida, VOllOll
para o seio de sua provincia e familiD, e passou tranquillo
e dedicado sempre ao serviço e ngl'an lecimellto da pa
tria, a ultima phase de ua vidD.

Ainda preso, Genasio Pires publicou um folheto em
sua defesa, conte tando Llm outro que oppar c ra atacan
-do-o pelos seuS octos de PernamJ uco, ao lual 11 II paI'
titulo: Consideraçües sobre o folheto intitulado al'l'arào
/usto7"'ica da conducta politicCl de Geroasio Pires FCfI'eil'lt,

Os pernambucanos qu na l'aiva do . partido fOI'Üffi
injustos no julgamento los acto dI:: tão illu ti' patriota,
-repararam ntão a sua falta, e Gervasio Pire foi OCCUral'
pelos seus suffrDgios uma cadeira no parlamento nacIO
nal, nas duo. . pl'imeiras leO'islatlll'BS do imi)erio. Ta cama
1'0., segundo um o 'cl'ipto que temos 50]) as vista ,eUe mos
trou-se om toda~ as circumstan ias-libol'ül moderado, c
na tribuna foi orador sem pretenção de elo lucncia, ma
discuti. iol' intellig nte, conciso e claro.

o. tUl11UltLlO a ses~ão do 1832, Gervllsio Pires l'epl'C
sentou Ul11 papel importantissimo pelo seu al'ucLer c a 
eenclencia, c I usta mencionar a c mmi uo c p ciül d ~uc
-fez parLe com Francisco de Paula l'uujo, Cêllldido Boptlsla
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de ülheira, 1\1ano I Odorico M 'nd e Gabri '11\1cndc dos
Santos, a qual foi incumbida de estudar de prompto o a 
sumpto da d mi 5:0 ela r g n ia trina, e elos ministros de
Estado, propondo iguülment os m elidas que consid ras
se adoptadas a circLlm tau 'ias, par ecer e te que foi lido
D 4 horas da tanle.

Gcrva io Pil' s ex rceu por muilo tempo o cDI'gO ele
conselhciro do govel'l1o d ta pl ovincia, sempre dedicado

infatiga\ .1 no trabaUlo, s mpre apres lltilndo ou spoian
do a medida de maximo int resse, 'nlre aqu lias que
foram e p ialm nl. aI l'esentaelas por si, basLa lembrar
o pt'ojecLo lo m Illoramento do porto elo Recife, p1'Ojecto
C11'andioso, ujo r ulta lo era ele gnlnele aI ance c int ['e -
cpara esta provincia. Mas infelizl11 nt' nüo foi execuLado,

c ainda hoje o melhoramento elo porto ele la capital um
pl'oblcma diffi iJ ele resolv 1'- c.

Apó uma 10nO'a exi tencia ele 71 anilo, notavel p lo
sct'vi o pr taelos m prol da illelepenclcncia poliU a elo
seu paiz, nohilitaelo pelo s u feito de patrioti mo, Gel'
rusia Pires Ferr ira morreu aos 9 de Mar o ele 1830, legan
do a sua paleia um nome leg ndario, 1'1 memoria do mais
pUl'a e acry ola lo pateioti mo.

O eu adav 1'[ isepultaJona ale',jadc! .. do Rosa
rio ela Bôa i ta, sob!' o marmOl'C que s Iln os r tos
11100'La s desse illLl '(re b n merilo vnrno, I ~-s cste cl'i
111plJia:

Aqui jCl~em
CerNi, io Pire Fel'reira

Filho de
Domingo,' Pires Ferreira,

E D. JOClllna iVIarict ele Deu,'
Bom marido c pai,

1\ a' ido ao' 26 d) Junho de
176.\

Deixando para .<;ua memoric'
De- filho', 'vinte e um ne/os'

E .'{la neta
Emitia Carolina Cooculor!' da 'itere

Na' ,ida ao' 15 de Outllbro dr>
1834,

E ((mbo, jrlll(!ciclo '
Ao' D de ~Vrtrr'o

dc '
18.'j (j.
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