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NOTICIA
SOBRE

FREI JOAQUIM DO AMOR DIVINO CANECA
Nunca foi sabio deITam r verdcides;
Tem sempre o erro em pé o cadafa.18o
Para o sabio, que a mascara lhe rasga,
Lhe amost?'a a face horrenda.
FELINTO ELYBIO.

Il fut sage, voilá son caractere; il vou/ut etre
lItile, voi/à sa gloire.
MR. THOMAS.

I

Narrar a vida de um sacerdote, cuja indole boa. e liberal o
induzia, desde verdes anuos até á morte, a servir extremosamente
no patria com suas luzes e pessoal exemplo, nas diversas vicissi·
tudes politicas porque passou o Brazil, doutrinando a todos no
amor da liberdade e independencia, da justiça, e de todos os deveres do homem e do cidadão; é tarefa patriotica mui agradavel,
e de que bem podem resultar á sociedade muitoi! fmctos henefi·
cos e formosos.
Mas em seguida escrever tambem logo, e publicar as circumstancias horriveis da tyrannia, que o immolou, sem a minuna
~ombra de direito e justiça, e só por mero ljlxO de força e vingança brutal, mão grado todos aquelles relevantes serviço::;
e sciencias, que o adornavam, é uma trageuia, que o coração sensivel não pode recitar sem estremecer de horror e piedade" sem derramar lagrimas, e as vezes alTa cal' brados de indignação e de
extremo desespero.
t'
Verdade é, e belllLmente ã enunciou Chateaubriand, gu
durante a vida a felicidade po ... ter seu merito ; II].aB, depois da
morte, ella perde o preço; p:1'que aos olhos do futUró só ha de
bello as existencias desgraçadaS.
• .
A estes mnrtyres da intelli~encia desftpiedadamente immola·
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dos s~bre a terra, as adversidades são contadas em acrescentamento de gloria; elies dormem no sepulcro com seus immortaes soffrimentos, como os reis com sua.s coroas. Mas nunca será
tão efficaz e reparador este balsamo, que plenamente sare a
dolorosa chaga, que em taes casos COlToe e incessantemente despedaça os corações sensiveis.
A Assembléa Legislativa da provincia de Pernambuco, pela
Lei n. 900, de 25 de Junho de 1869, decretou que se levante
um monumento á memoria do illustre Frei Joaquim do Amor
Divino Oaneca, a cujos serviços e martyrios acabamos de aliudir ;
monumento, não de peregrino e dourado marmore, nem de expressivo bronze, que o tempo desmorona e consome; mas da publicação pela imprensa de sua vida e serviços, e das suas obras
Jitterarias; e esta na verdade é a mais duradoura e formosa estatua, que a dor, a gratidão e a constante saudade dos Pernambucanos podem erigir ao seu patriotismo, á sua brilhante litteratura, ao seu reconhecido saber.
Roma e louvores á digna Assembléa Legislativa da provincia, que assim se mostra justa, assim se expande em respeito e
veneração ás lettras e ás sciencias, e em devoção e culto ao patriotismo infeliz! (1)
Alem de que, as grandes acções, diz Flechier, são exemplos
para todos os seculos; os descendentes devem-se instruir com as
virtudes de seus avós; e é importante para a prosperidade dos
Estados conservar uma tradição publica das consas memoraveis,
que nelies se passam.
Pena é, que a nossa inhabilidade, o desconhecimento de um
desenho correcto e sabio, nobreza de concepção e perita harmonia do todo, não nos permittam levantar uma fabrica admiravel,
que inspire o gosto da virtude, o amor severo da justiça, a grandeza d'alma, e em summa a energia e zelo do bem da patria.
Não pouparemos, porém, diligencia e trabalho; e imperfeito,
como é, este nosso edificio historico, duas utilidades comtudo
não deixará de conter; primeira, a de uma coroa posthuma ao
preclaro mel'ecimento, que com a immortalidade moral lhe pague a vida mortal, de que o furor canibal de um governo
sanguinario o despojou; a unica possivel reparação c recompensa que, em taes circnmstancias, toda a justiça e conveniencias
sociaes re'Clamam e persuadem; já que

Nunca ig'ualmente se (/ 1'dOa1'am
Em vz'da os altos feitos :,s6 na morte
&n['ve1'dadeiro IJ?-emio eFwnm acluJlram.
"

r

E a segunda utilidadc é a d{ um escarmento no medonho
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exemplo alheio, aos· governos e aos l?OVOS, para não aberrare'.~1
dos dictallles da justiça e da humallldade, e conterem-se nos li·
mites praticas destes deveres, que a razão eterna lhes impõe,
olhos fitos na severa posteridade. N adfL nos parece mais interessante á ordem pnblica e a úaternidade e caridade; que nun·
ca se devem apartar d'entre os homens na sociedade civil, e nun·
ca, I!uncfl. em nenhum tempo e situação esquecer.
II

Nasceu Frei Joaquim do Amor Divino na cidade do Recife
de Perna 10 buco, no bairro de Fora de Portas, freguezia de S.
Frei Pedro Gonçalves. Não podemos saber o dia do nascimento
e do sell baptismo, onde este celebrou-se, e quem os padrinhos;
por q lle nada de tudo isto consta de registros quaesquer, ou
lembrauças; seus pais deixaram de existir ha muito, e alguns
dos parentes, que ainda vivem, nada sabem a respeito.
. No archivo do proprio convento de Nossa Senhora do Oarmo da mesma cidade, onde elle tomou o habito em 8 de Outubro de 1796, fazendo solemne profissão no anuo seguinte, e onde
procedeu·secompetentemente, e sejulgou pelo padre Provincial a
justificação do estado e reqlüsitos da sua pessoa, para poder ter entrada na religião, tambem nada apparece sobre taes pontos e re·
quisitos.
Domingos da Silva Rabello e sua mulher Francisca Marb
A.lexandrina de Siqneira foram os pais de Frei Joaqnim do
Amor Divino. DOnlingos da Silva Rabello, disse e11e, era bem
conhecido nesta cidade; e Pedro José de Siqueira, natural de
Lisboa, e Clara Alves de Torres, foram os sens avós maternos.
A demais ascendencia está declarada no escripto intituladoO ccu;ador' atilranclo segunda vez á Â1'a1'a Pernambucano" onde
o leitor a poderá ver; pois que até por esta cÍl'cnmstancia é este
escripto nm dos que adiante se acharão, entre as demais producções, de cuja co11ecção nos encarregamos.
O agnome de Caneca é nm appellido, com que alguns alcu·
nhavam a família decente e virtuosa deste religioso, em razão
de ter o honrado e modesto pai uma ofilcina de tanoeiro, que regeo por algum tempo: Frei J oaquim o acrescentod a seu sobrenome.
. Feitos os necessarios estqJ.r'os em seu convento, e na provi !lela nat~l, obte~e do cardeal acca, nuncio em Portugal, dispen a
apostolica da Jdade para se poder ordenar aos v·;nte~ e duus an~
nos; o que se verificou.
•
,
Manifesta, a sl1a erudiçã~ e sciencia, o scu convent,o lhe con2

•
•
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ferio patente de leitor em rhetorica e geometria, no anno dc 1803.
Occupou na sua ordem o lugar distincto de definidor; e no
anno de 1809, quando o paclre mestre Frei Carlos de S. José, fallecido bispo do Maranhão, foi nomeado visitador do mesmo convento, foi elle Frei Joaquim do Amor Divino escolhido para
secretario dessa com missão ; emprego que desempenhou com
zelo e a sua reconhecida intelligencia.
.
Por esse tempo era nesta cidade do Recife lente publico de
geometria o Dr. Antonio Fl'aHcjsco Bastos, Pernambncano, do
qual foi amigo Frei Joaquim, que com elie estudou e aprendeu
mecanica e calculo. (2)

TIl
Eis que estronda na cidade do Recife a explosão democra~i
ca e independente, no dia 6 de Março de 1817. O lume fasClnante da liberdade abala mais e força de preferencía o coração
daquelles, que por seu saber são materia mais disposta para re·
ceberem e amarem sua poderosa influencia, sua encantadora
belleza e seus beneficios; bem corno do amor disse C~mões:
Ante8 na altiva mente,
No 8ubt'il sangue, e engenho mais pe:lfeito,
Ha mais conveniente,
E confO?'me sugeito,
Onde se imp1'ime o bTando e doce q[eito.

o sabio Frei Joaquim do Amor Divino foi assaz impressionado, cm todas as disposições de sua alma franca e sincera, pelo
choque e efi'eitos da nova liberdade apparecida. E quando o governo provisorio da proclamada republi"a fez marchar urna expediçãO militar para o centro da provincia, que se sublevava, e contra a das Alagoas segunda vez, sob o commando do capitão
mór do Cabo Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque,
Frei Joaquim encorporon-se voluntario á mesma expediçãO, e
por lá se achou nas diversas refregas e combates, porque a ex
pedíção passou.
O Rvd. Dr. Francisco Mu liz Tavares, que tambcm se
envolveu, por seus sentimentos e ~actos liberaes, naquella admiravel revolução, e por ella padeceumas prisões da cadeia da cidade da Bahia na sua Hist01'ia da Eevolucão de PM'nambuco e:In
1817, assim se expressa a respeito do seu companheiro de infortunio Frei Joaquim :-Foi no Engenho-velho do Cabo, que essa
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tropa expedida do Recife se reunio: para ali encaminhou-se tambem o chefc acompanhado por dous religiosos carmelitas, Frei
Joaquim do Amor Divino, e Frei José Maria Brayner, ambos
excellentes patriotas, sobresahinc1o o primeiro ao segundo pelos
seus conhecimentos em litLeratura, e particularmente em mathematica, requisito que o habilitava a exercer o posto de conselheiro, entretanto que o Brayne::: servia de secretario, e de capellão. (3)
Desappareceu a republicfl. a effeitos de contra revoluções
dos povos do irüerior, e.:le um bloqueio maritimo rigoroso, apezar de alguns combates e de tudo quanto humanamente foi passiveI fazer, e fez em contrario o governo republicano, em tão pau·
co tempo, e segundo as faculdades da provincia; porque em
summa a ignorancia tem nà vulgo o seu thl"Ono sobre fundamentos eternos.
Restaurada a autoridade regia, enULo viu-se a barbaria realista de quanta maldade é capaz; os açoites lias presos, as galés,
as injurias mais sordida,s e vis, os sepulcraes segredos, as incommunicabilidaLles, correntes, grilhões enormes e duplicados, alge·
mas, seque'stros de todos os bens, forcas, .... em uma palavra,
imaginae q nanto pode haver de inhumano, indigno e asqueroso,
e acreditae-o realisado, e soffI'ido com a mais heroica resignação
pelas victimas desgraçadas e vencidas, que se atreveram I.L proclamar livres.
Tinham dado muito-nas vistas a adhesão e compromettimentos de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, e tinham-lhe
sede os realistas; foi preso, c embarcado para as prisões da capital
da província da BalÜa.
Antes de embarcar, ataram·lhe ao pescoço uma grossa corrente de ferro. Com a cabeça descoberta, eUe e mais tres, e estes
tres a.marrados os braços com cordas, precediam a marcha dos
demaIS, que em filas caminhavam, rodeados de forte destacamento de tropa, na populosa cidade do Recife. A musica militar os
acompanhava, afim de convidar com o seu som todas as classes
da povoaç~o a serem testemunhas da. lugubre procissão.
. DepOls de corrrerem a~sim as principaes ruas, chegaram ao
bI1gue M(3fJ'ctwio, destinado para transportaI-o!'! : foram todos encerrados no fnndo do porão; grilhões aos pés substitniram 05
laç?s de curdRS nos braços dos tres que os traziam j uma gargaIhClra atando estreitamente o pescoço de tudos os pre!los, com as
duas ponta.s cravadas no pavi "ento, obrigava a todos a permanecerem deltados, sem outro Lito fora dRs alcatroadas taboas do
mesmo porão.
.Tres sentilleUits armadas de baioneta e chi!bata., velavam
contmuamente, pl"Obibindo não só a communicação da palavra~
como o desafago dos gemido~ ..A: sede augmentada ~la quali-

...•
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daele do alimento salgado, nillco subministrado, não podia ser
saciada, se não por lima s6 medida d'agoa em todo o dia.
Como si aqnelles tres sentinellas não basta3sem para a l'igo-·
rosa vigilancia, de hora em hora vinha um inspector, que dili~ente examinava si os ferros tinllam sido limados. O somno,
refrigerio dos afflictos, era de tal modo despertado por aq \lelles
desLumanos algozes.
Por tudo isto passon, tudo isto padeceu Frei Joaquim do
Amor Divino Caneca.
Leitor, conclue o predito Historiador, a quem, segnimos nesta exposição, aprende como são tratados os vassallos de um rei
absoluto.
Depois de quatro dias de viagem, seguimos ainda o predito
JIistoriador, e dos tormentos a que nelJa foram expostos os presos, ancorava no porto da Bahia o brigue jJl{ercU'rio. Antes de
desemb!lrcarem, foram todos acorrentados, excepto Domiugos
José Martins, José Luiz de Mendonça, o padre Miguel Joaquim
de Almeida Ca~tro, o Dr. Manoel José Pereira Caldas, e o
deão de Olinda Bernardo Luiz Ferreira, que algemados caminhavam separados, indicando de ante mão a sorte que sohre elles
já se havia lançado. Entrando os presos na cadeia, pareceu-lhes
entrar no inferno, e que todas as legiões de demnnios preparavam-se para recebeI-os. ll.luz opacit de um velho cand:eiro, lne
apenas mostrava o ingresso d!lquel1a medonha caverna, refiectindo sobre os diversos objectos em roda, prestava-lhes mais lngubre aspecto; o estrondo das portas ferradas, que abriam-se, e
fechavam-se ao mesmo tempo, (foi á noite a entrada na cadeia,) o
rnmor das correntes que preparavam-se como mais pesfldas parll.
troca das que foram trazidas de bordo da embarcação; os gemidos mandados da enxovia pelos escravos ah1 detidos: e que
todos os dias eram barbaramenLe açontados; o empestado fedor
da nojenta cloaca amalgamado com o fumo, que exhalavam os
cornos em que trabalhll.'·am alguns dos velhos encarcerados mais
diligentes; tudo concorria para alterar a imaginação já assaz
debilitada pelos actos violentos anteriormente praticados.
Os miseras Pernambucanos volviam os olhos procurando en
contrar um semblante, que desse ligeiro signal de compaixão, e
não descobriam, senão serpentes reve;;tidas de carne humana.
O carcereiro com o seu ajudante e dous negros, exercitados nas
fllncções de~lgoz, os recebiam, vomitando com os licores, de que
sempre se embriagava, injurias qu o mais vil arrieiro envergonhar-se-hia de proferir: Eu SOtb P01·ttbguez, sou o gove'rnad01'
àeste castello, dizia, entre outras muN;as sandices, o carcereiro, e
qUe'ro seI' o ç-a1'1'f~sco pOlra en/orca?' Ubfe mesmo a vós toàos, infames 1·ebelfles., Pronnnciava taes ditf)s esgrimindo 11ma espadit
desembamhada:
r
~

~
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capitão gen(·ral havia estabelecido, que da Fazenda Puulica fossem dados para :1 despeza cliaria de cada um dos pre os de
Estado 200 reis, somrna que reunida bastava para. conveniente
sustento. Entretanto o carcereiro incnmbido da adlIlinisLração
deste ramo, uma só vez no din fazia distribuir ao. desgraçados
limitada porção de carne, qna i sempre pntretacta, envulvida elll
pouca farinha. Traziam este alimento negros escravos aCOlTentados, seIlJi-nús, com o corpu nlcerado, e vertendo ainda. rmgue
por continuas açoutes.
Quando os presos se embarcarnm em Pernaltl buco as snas famílias enviaram ás respectiva embarcações bahús c(.m roupas,
para que lhes fossem entregues. Não se lhes communiconjf1,lllais
a noticia ele tal remessa; a crueldade por um refinamento inaudito reteve na Alfnndega aqnelles baltús. Por e. te moti\'()
viam-se tantos respeitaveis eidadãos privados nào só doordinario
alimento, como de tuna simples call1i~a, para mular a immnnda.
e esfanapada, que apenas cobria-lhes os descarnados ossos. A
barba e as unhas crescialll c(Jrn n Ioeira, porque faltáva a agoa
necessaría; e tocar em navnlha, thesoul"rl, faca on gmfu, era delicto imperdoaveJ. Nojentos vermes devoravam a pene claqnellas mumins viventes' a morte começon fi dizimaI-os.
Omittimos outros mnitas vexalltes crueis e Jllol'tiferos, ontros mnitos improperios ao patriotismo infeliz, porque p~ssaram
\)S preso.
de Pernambuco na cadeia da cidade ela Bahia dos
ql1aes todos era participantll benemerito Frei Joaqnil11 do AnJor
Divino Oaneca.
De tanta miseria nenhul1l BahiaJJo l110stron-se compadecido,
nem ao menos indirel'taIlJcnte; negavam fi. amizade, snifocavam
os mais suave movimentos do coração para não excitarem desconfianças. Tal em o tenor, q ne inspim va o crime de lesa-ma.gestade, e a legislação crimina1, arbitraria e feroz claquelles tempos desgraçados! Tanto atelTavam os e pintos as sanguinaria.
commissões ~ilitares, que na me ma cidade recentemente se ti·
nham levantado, e assassinado ~L patriotas recomlTlendaveis e
sempre saudosos por snas virtndes e saber!
Mas algumas freiras, apenm; ouviram no fundo de seus ,enerandos claustros os gemidos dos afRictos, reqnereram ao conde
elos Arcos fi .permissão de dividirem com os pobres famintos a
porção de pào que lhes tocaVR. Attendidas, a obra de misericOl'dia foi executada Gozou della Frei Joaquim do AITlOr Divinu
Caneca.
As senhoras D. Rosa e D. Candida, do convento do Dester1'0,. soccorriam tambem, corn08 1)(lc1iam, aos demais presos, com a
maIs pura e amavel caridade e zelo.
I'>
•
Os presos se lhes mostrav~m muito agradecidos; e10giavam,
com mUltos ven:,os, as suas "ili.ndes e bons exemplo;; ~o sendo

°
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Frei Joaquim do Amor Divino o que menOi; se distinguio, apezar de nito ser a metrificação poetica o seu forte, e de não fazer
da poesia vulgar um frequente uso,
Alguns dos versos, que elle dedicou á sua bemfeitora, e que
nos foi possixel, depois de muitas diligencias, alcançar, vão aplJensos á presente Noticia. E não só isto: escreveu o lTleBmO
Frei Joaquim uma gramlllatica da lingoa portugncza, a qual
ensinou da prisão á sua beneficente protectora; recommendando·
lhe, que lesse tão somente della até onde lhe ia marcado, e
nada mai'>, e lhe participasse u que não entendesse, e as duvidas que lhe occorressern. E assim eIla obrando, e diariamente
proseguindo em iguaes tarefas e lições, aprendeu a grammatica
portuglleza, sendo o seu mestre F:'ei Joaquim, sem II ver, e sem
outro modo dE' lições.
'
Essa grammatica o leitor á tem no Appenso.
Cei'>saram as eal'l1ificinas das commis-ões militares em Pernam buco, e foi esta substituida por Hllla alçada composta. de descmbargadores. Esta alçada, depois de muito tempo demorada
em Pernambuco, transportou-se á cidade da Bahia, para onde fez
tambem embarcar todos os presos que jaziam em Pernambuco,
para serem senteúciados afinal na relação da mesma cidadc, á
vista da monstruosa devassa, a 'lue a mesma alçada. procedera
cm Perml.ln buco pela. dita rebellião de 1817. Não havia ainda
em Pernambuco um tal tribunal de segunda instancia, e a legislação de então não attendia lá a essas minudencias de foro do delicto, ou do domicilio; tudo era arbitrario e a capricho do poder, em detrimento das garantias da innocencia. e da defeza.
Ou fosse a prolongação do tempo da prisão, (quasi dous
annos,) que ordinariamente traz a piedade em favor do réo, mormente qnando outros co-réos do mesmo delicto o tem pago com a
vida; ou fosse effeitos da intriga, que surgio entre o capitão genel:al ~uiz do Rego Barreto e o presidente da alçada. Bernardo
TelXeml, não se renovou com o embarque e remessa destes ultimos presos o modo ignominioso e atormentador praticado com
os primeiros, quando embarcaram-se; nem dentro das embarcações receberam mão tmtamento : a cada um permittiu-se levar
comsigo a roupa e dinheiro que julgasse necessario.
Foi tambem differente o tratamento, quando desembarcaram
na Bahia.
80fi'rer1im na cadeia o incommodo iuevitavel da estreitezác10
1ugar, com a sua insep~ravel immpndicia; mas isto mesmo foi
melhorado, passando-se os mais po\}res para a enxovia, onde viveram misturados com os réos !'le policia e os negros escra vos,
• !'
~
. Desta epocha datou o melhoramento da condição dc,s infehzes. Da~ mãos dos que então chftgaram, receberam pela prif'
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meira vez cartas de suas familias, vestidos e SOCC01'1'OS pecuniarios, que lhes l'emettiam.
Com avultado O'anho, o carcereiro começou a conceder o uso
de papel, pennas e tinta. Com algum custo ainda. obtiveram-se
NovelIas, e algumas Viagens, que passam de mào elI\ mào ambiciosamente. Um dia, porém, disse o padre Francisco Muniz Ta-'
vares: Si nos havemos de entreter com essas NovelIas, que corrompem antes do que moralisão, porque não mandamcs vir livros de instrúcção, que utilisando-nos, loatam o tempo, que passamos na ociosidade '1 Foi dit\) e feito.
Os primeiros livros, que entraram, foi uma alIuvião de dic·
cionarios francezes, acompanhados de outros tantos Telemacos,
Fabulas de Lafontaine, e outros classicos francezes: todos queriam aprender a lingoa; haviam cinco ou seis mestres, entre outros Felippe Mena Calado da Fonseca, e padre Muniz, que muito
utilisou á mocidade; mais tard~ ensinou elIe logica. Alguns
que já sabiam esta lingoa, 1'1.pplicaram-se a lingoa ingleza, como
Manoel Clemente, Vilella Tavares e outros, tendo por mestres
Francisco José Martins e Antonio Carlos Ribeiro de Andrade
Machado e Silva, que tambem ensinou a alguns direito natural,
e algum tanto ele direito civil. Pedro da Silva Pedroso ensinou
por duas vezes arithmetica e algebra; e a geometria, e o cal. culo Fr. Joaquim do Amor Divino Caneca, que ensinou a muitos rapazes, entre outros a Wenceslau Miguel Soares Oarnevi va,
depois tenente coronel com mandante do corpo de artilheria em
Pernambuco. Este moço, que mal sabia ler, e algumas definições
geometricas, sahio sabendo bem mathematicas puras; e á força de
CQpiar defesas dos coHegas pl'esos, adquirio uma calligraphia admirada por todos. Bazilio Q'laresma Torreão ensinou tres cursos
de geographia, e publicou depois um bom Tratado degeographia
universal.
Em fim, todo o mundo estudava; a habitação das trevas
transformon:se em asylo de luz.
Reinava entre todos a mais perfeita harmonia; mais virtuosa conducta nào se pode imaginar: ella assaz claro provava que
aquelles, que a praticavam, eram dignos de melhor sorte.
Ahi mesmo, nesse tormentoso CaI'cere, glosou Frei Joaquim
.(1.0 Amor Divino a seguinte quadra melancolica e sinistra. Sena essa glosa um prenuncio, ou prophecia da sua derradeil'a e
funesta sorte?
Não posso contllr meus males,
N em a mim mesmo em segredo'
E' tão cruel o ~eu fado,
Que até de mim tenho medo.

"•

•

!!

I

0" ('' ('
-

lG-

GLOSA
Dos homens sendo a paixão
Incendio voraz no peito,
Sempre tem funesto effeito,
Si não rebenta o volcão.
Eis porq ue, meu coração,
Pouco falta, que 1I1e estales;
Porque nos montes, nos valles,
Em deserto, ou povoado,
Nã.o posso soltar um brado,
Não posso contar meus males.

Horrenda sorte, e.funesta,
Escasso fado mofino,
Até me roubas, malino,
O allivio que me resta!
'llndo qlle sinto me Httesta
Que os do Cocyto inda excedo;
Porque não tendo elles medo
De contra Deus blasphelllar,
Não posso,de mim fallar;
Que até de mim tenho medo.

Ver o pojo negro arder
Em raios abrazadorcs;
Feros Notas berradores
Dos montes cedros varrer;
Todo o mundo estremecer,
Dos trovões ao rouco brado;
Da terra o centro rasgado
Nações inteiras sorvendo,
Quanto ver isto é horrendo!
E' tão' cruel o meu fudo.

r

O peito d'antes sere~o
Centro de aUJOr e ter'\1Ul'a,
iAgora é morada escuÍ'a
De malea mil, com Cjl1e pe)1o.
Vós p'ra quem um fq.,do ámeno
(
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Aponta com uureo dedo,
Fugi ele mim, porque cedo
Mudar-se vereis a sorte;
Pois o meu mal é tão forte,
Que até de mim tenho medo.
Succedeu ao conde dos Arcos no governo da pl'Ovincia da
Bahia o conde da Palma. Os presos não se abaixaram a enviar
ao conde dos Arcos reclamação sobre objecto qualquer, no longo
tempo de sua maior angustia e utropellos crueis; luctavam com
a morte sem proferir um gemido. O novo governador privou o
carcereiro da administração dos alimentos, e confiou-a ao benemerito capitão do regimento de artilheria daquella mesma cidade
_ Manoel de S. Boa-ventura Ferl'az; o qual a desempenhou muito
bem, e com satisfação de todos os presos. (4)
Inesperadamente mudou toda a face da monarchia pl.rtugueza com a proclamação .e adopção do systema politico de governo
constitucional representativo, e suppressão do degradante governo
absoluto. Sob a inspiração e influencia deste novo governo liberal, a relação da cidade da Bahia, sem faltar :1 justiça, julgou
nuHa a devassa formidolosa da alçada sobre a rebellião de 1817,
e foram soltos os presos, a excepção de dous; e estes IDesmos afinal foram perdoados pelas côrtes constituintes de Lisboa.
Depois de quatro annos completos de prisão, restituiu-se
Frei Joaquim do Amor Divino Caneca á sua provincia natal, e
aos braços e carinhos de seus pais e dos seus amigos saudosos.

IV

O' mesmo homem da li berdade, zeloso do bem e grandezas de'
sua província natal, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca continuou a tomar parte, quanto lhe perlUittiram decentemente o seu
estado e occupações, nos negocios e vicislSittides politicas da provincia de Pernambuco, sempre com honra e intrepidez, e geralmente mui acatado e estimado.
A' noticia da chegada do rei D. João VI á Lisboa no dia
3 de Jnllio de 1821, Frei Joaquim fez uma bonita o(1e, que imprimiu em 1822, applicando o lucro, q ue resultasse da sua venda,
para soccorro de uma família esgraçada. (5)
A primeira junta do go~rno constitucional de Pernambuco.
de que era presidente Gervasio Pires Ferreira, cOl!feri~ ao mesmó
Frei Joaquim provisão da re encia da cadeira de geometria elementar em o 1.0 de Janeiro cl,t,3 1822, por ter· passado ..í lente de
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phorouomia O Dr. Antonio Francisco Bastos, que exercia aquellc
magisterio. O novo provido na c:adeira de geometria a regeu,
vencendo o ordenado que tinha o seu antecessor.
Frei Joaquim do Amor Divino Caneca nào foi 11111 litterato
e sabio ocioso; escreveo muitas obras. A quem rascunha estas
regras declarou elle pessoalmente, qne tinha de sua composiçãO
uma. Historia da provincia de Pernambuco até o tempo do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro; mas nãu ha quelll
deHa dê a menor lloticiH, por mais diligencias que fize::senlos desde a sua morte em 1825.
_ _ Algu~s sermões, ()rações de sapiencia na abertura. de tantas
aulas de dI versas faculdades, que elle regeu no seu convento, e
fora dene, a todos que o quizeram ou vil' e aproveitar-se, antes e
ele 1822 em diante; umas Notas a Genuense, e um Compendio de
chronologia; tudo isto é perdidu.
Existe impres o um sermão que elle pregou na Ordem 3.do Carmo do ReC:ID3, em princi pios do anno de 1823. N elle
vê-se quan to o seu illustrado patriotismo não perdi(\. occasião e
opportunidade de lugar pam ~e illsinuar, e expeuelel'.
Escreveo.um Tratado de eloquencia, que existe.
Traduzio do francez. o E~pellw das 1nulhe1'es, ou w·te de 1'ealisa?' P01' meío das graças os encantos daj<;1'mOSU1Yt. Existe ilIlpresso por Januario Alexandrino, seu Ü'mão; mas com tantos er·
ros, e mudanças ele antecedencias para subsequencias, e vice versa, nomes p1'Oprios, e phrases que se não podem entende)', etc. que
10ra sujar inutilmente papel, sem lJenhum proveito e "antagem, o
rcproduzil-o aqui.
Tambem traduzia da Encyclopedia Ingleza a Histo1'ia ela
Pra·maçonaria. Contém esta impressão, feita, como a antecedente, no periodico Annunciante, que o dito seu irmào Januario
deu á luz, os mesmos defeitos do outro; e demais está incompleta.
.
O que existe da penna ele Frei .Joaquim do Amor Divino
Caneca~ e que fôra com muita diligencicl e por muitos anDOS recolhido por nós, e qne ora em desempenho do nosso contracto entregamos ao publico, é mais que su:fficiente para comprovar as luzes de que elle dispunha, e o fogo que lhe abrazava incessante o
heroico peito no alllor da liberdade e lustre da provinc:ia, em que
nasceu, e que el1e tão estremecidamente amava.
(
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EXl1lta'va ó Brazil com as garantias de liberdade e venturas,
lhe o~reciam as cârtes constitll~ntes da J11ouarchia, em Lisr
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boa, e especialmente se Ol:€iulbava destas liberaes felicidades e
vantagens a província de .t'ernarnbuco, como aquella, que primeira e mais arrojadft e plenamente se havia sacrificado em 1817
por semelhantes mudanças e prosperidades; mas as cortes constituintesse fommdesenvolvenuo 110 sentido de privar-nos da categoria de reino, e reduzir-nos á de colonos. Censurou-se, disputou-se, guerreon-se; até que teve estn. contenda um paradeiro
na proclamação ela inelepenclencia da naçào bl'azileira, e acclamação do senhor D. PeJro I em imperador constitucional do imperio do Brazil.
Veja-se este documento importantissimo, nossa profissão de
fé politica, pl'imeiro e ill1j1rescriptivel funrlftll1ento do nosso díreito publico constitucional" ao menos para a provincia de Pernambuco.
" T"lR~[Q DE ACCLA:MAÇÃO DO A -GUSTO
IMPERADOR CON TlTUcrO~AL, E DEFENSOR PERPETUO
DO BRAZIL O SENHOR D. PEDRO J

Aos oito dias elo mez ele Dezembro ele 1822, nesta
villa do Recife e paços do concelho della, onde se achava o juiz de fora pela lei, vereadores, e procurador da
camara, comigo escrivão eh camara, ahi compa.receram
a excellentissima junta provisoria, o governador das armas, a relação, clero, nobreza e povo, os homens bons, que
no mesmo senado tem servido, os mi teres, e mais cidadãos de todas as c1::1.8. es civis e militares, para o fim de se
acclamar ao senhor D_ Pedro de Alcantara I imperador
constitucional, e perpetuo defensor do Brazil: o que sendo-lhes proposto, responderam, que esta medida tomada
pelos, povos do Rio de J anciro, e por elles transmi ttida
as fiaIS províncias do Brazil não só era necessaria, como
i~dispensavel á segurança d~ reino do Brazil, por c01npetU" só ao 1'ei constü'uáonal os att1'ibutos do ZJode1" executivfJ j
e que por isso manifestavam ser a ua livre vontade, e a
de todo o povo em geral desta provincia, de li~ar-se para
sempre ele Portugal, por ter sido por elle sempre cruelmente offendido nos seu direitos, e por se1' liV1"e a q~tal
que]' J?o,1'te ú~teg1'Clnte ele etlg~tma nação, qu~ muda o seu
pacto social e j01"ma de gO'JIe?'no, SepU7'a1"-Se, si a{ condições
elo novo pacto não Im"em reciP1'ocCls, ou lhe neto agmda.•
•
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protestavam ser uma nação independente e livre,
á custa da propria vida. E disseram mais, que sendo
a. acclamação do mesmo senhor uma consequencia necessaria e infa.llivel da. independencia do Brazil, e um justo
premio merecido á sua real resolução de ficar no Brazil,
garantindo os seus direitos, acclamavam, reconheciam e
obedeciam ao dito senhor como imperador constitucibnal,
e defensor perpetuo do Brazil. A vista do que, o juiz de
fora presidente deste senado João Lucio da Costa Monteiro deu por tres vezes os seguintes vivas, que foram correspondidos por todo o povo, dito das classes e ordens,
que se achavam no pateo da casa da cama.ra, com muito
enthusiasmo e prazer: Viva a nossa santa religião! Viva
o senhor, o augusto senhor D. Pedro de Alcantara, primeiro imperador constitucional, e defensor perpetuo do
Brazil ! E para de tudo constar mandaram fazer este termo, em que todos assignaram; e eu José Maria, de Albuquerque, escrivão da camara, o escrevi.-A:ffonso de
Albuquerque Maranhão, presidente -José Marianno de AI.buguerque Cavalcanti, secretario - Francisco Paes Barreto-Francisco de Paula Gomes dos Santos-Manoel
Ignacio Bezerra de Mello-Pedro da Silva Pedroso, governador das armas-Lucas Antonio Monteiro de Barros
-Antonio José Osorio de Pina Leitão-João Evangelista .de Faria-Eusebio de Queiroz Coutinho da SilvaFrancisco A:ffonso Ferreira-João Lucio da Costa Monteiro-Francisco de Barros Falcão de Lacerda-Vicente
Ferreira dos Guimarães Peixoto-João Xavier Carneiro
da Ounha-Luiz José Nunes de Castro-José Maria de
Albuquerque Mello-Antonio Borges Leal, tenente coronel ajudante de ordens-Francisco de Paula Cavalcanti
Lacerda, ajudante de ordens do governador das armasJoaquim Bernardo de Figueiredo, capitão commandante
interino,;João Coelho de Carvalho, 2.' escripturario da
Contadoria-José Antonio Pereira de Carvalho-José de
Matos Girão, coronel de milicias-Bento José da CostaManoel Francisco Maciel Monteiro-José do Rego Barros
-Franci co rle Souza Rangel-":João de Oliveira Gouvim
Maciel-Domingos Ferr:tandes.de Souza Bandeira-An:
'rern j
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tonio José FelTeira Calado-João Baptista da Silva Dutl'a,
capitão tenente da marinha nacional-Joaquim Clemente
de Lemos Duarte-José Joaquim Soares de Andrade Brederade, capitão commandante da 2." Guerrilha-Patricio
José Borges-Rufino José Correia de Almeida-José
Gonçalves da Luz, sargento-moI' cornmandante-Simeão
Correia de Lima e Albuquerque--Antonio Luiz Bezerra
da Silva-Manoel Izidro de Miranda, 3. o oflicial da Secretaria-Praxedes da:B onseca Coutinho, alferes da 2."" Guerrilha-Canc1ido Gomes de Figueiredo Caninana, alferesJoão Paulo de Lyra Flores-Bernardo Fernandes Vianna-Jorge ACUTcio e Sil~eira-Antonio José de Miranda
Castro. "
Esta 'solemnidurle dà ac<.Jamaçã0 do f'enhor D. Pedro I em
imperador const.itncioual do Brazil foi tambem celebrada no mesmo dia com llma sumptuosa fe t.a I ela camara municipal da cidaue do Reeife, na igreja matriz elo Corpo Santo, com assistencia da junta provisoria do governo, membros do tribunal da re
lação, que haviam assistida e intervido na acclamação, clero nobreza e povo, co;no ainda então se dizia. Foi nella orador Frei
Joaquim elo Amor Divino Canecll, quc eloquentemente desempenhou o assllmpto, com geral persua~ão, e applauso .
Este magnifico sermão foi impresso na corte do Rio ele Janeiro, na Imprensfr Nacional. Incluímo-lo nesta Obra..
No anuo de 1822 e3ereveu Frei Joaquim do Amor Divino
Caneca uma sabia e erudita Dissertação sob?'e o q7.le se deve entende?' p01' pat1'ia do cidadão e dos deveres de cada oidadão pam cum
a "?'lesma pat?-ia; a qual di. sertação fez im primit- no anno segUlllte, e teve por fim conQiliar os animas do Fortnguezes indígen.as de Pernalllàuco, e dos Portuguezes europeus neUe estabeleCldos; nobre e interessantissimo assuITIpto. Um exemplaldessa preciosa obra o patriotismo extreme e bem inteLlcionado ele
seu autor 1101-0 passou de sua mão á nossa, no mesmo anno de
1823_ EUa faz parte desta collecção_
O tenente coronel Pedro da Silva Pedroso, que exercia o
posto de commandante das armas, neste mesmo anno de 1 23,
paz-se em conflicto com a junta do governo da pro~ncia, e chcgou ao eXl:esso, assas reprehen ivel e criminoso, de cercar a junta
em seu palacio com tropa e artilheria; e o desenfreio da gente de
côr, que o seguia, apparecen~ sentiu-se. Em summa subiram as
c1.esord~ns a ponto ele sahir a junta do governo d~cap.ital do RéC1fe, e 11" estabelecer a sua se~e na villa do Cabo, distante sete legoas, e ficar a populosa cidade
., do Recife sem governo algum por

.
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sete dil1s consecutivos; nos qua.es os cidadãos paisanos faziam,
uia e noite, voluutal'ius rondas e a policia de vigilancia e prevenção; e não houve, consa admiravel! a menor offensa ás pessoas,
nem ataq ues á propriedade, na mesma rica cidade, em todos esses
dil\s de anarchia e molestos desasocegos.
Pedroso, sendo convid,ldo pela camara. mnnicipal, e por
bons modos admoestauo, e mesmo rogado, abi cedeu a resignar o
eommando das arl1las, em bem eh tranquillidade publica, e foi
em barcado para. a corte do Rio ele Janeiro. Com ,e11e foram remettidos par:'!, a mesma corte ontras pessoas das mais complicauas nef't,l anare;hia, e lá furam recolbidas á prisão.
Umas destas pessoas escrel/en lá e publicou um periodico intitulado A7'a?'a Pernarnbucana, e nelle in vertia os factos do acontecimento, e cfllumniava, com desfaçamento e audacia espantosa,
os cidadãos de cá, etttribnindo-Ihes intenções e planos republicanos, em que ninguem pensava; o que arruinava o credito politi.
co, a marcha regular e o decoro ela provincia. Não sôffreu Frei
Joaquim do Amor Divino Caneca tanta calnmnia e pi'otel'via ;
combateu-o C0111 os tres escriptus-Resposta ás calmnnias efalsi-

dades ela A?'Cl?'a Pe?"nambucana- O Caçctclor atimnc!o á ArCl?'a
Per'namoucana - O Oaç((clO'í' at:t:l'ando segttnda V6Z á Ar'ar'Cl Pernamoucana.

/

São tres peças de mestre, rccommendaveis por seu estylo, vehemencia e logica; pena é, que envolvam tanto, at"ques ávida
particnlar do audaz Ar'ct?'a, e descomposturas a algumas outras
pessoas, alias benemel'itas, posto fosse aquella epocha inexperiente
a cpocha dos enredos, ousadias e irregularidades, inclusive as da
imprensa, no estado de dissolução social, em que noS achavamos,
pela assumida independencia, aiuda não consolidada, ainda combatida, f\ disputac1as as formas, em que deviamos fic,tr. O Il1bsmO
Caçado1' da Ara?'Ct, talvez não duvidasse hoje, si fosse vivo, renegar esses excessos, ex-vi da sua pl'obidade e virtudes publicas.
POI' nossa parte diremos aos leitores, que não olhem a taes descomedimentos, ,mai(l que fossem em represalias; já que a n(\ssa
obrigação de dar todas as obras do autor nos não permitte supprimir aquellas tres suas prod ncções, que alias não o merecem, á
parte tud.o isso que qnizeramos poder eliminar, justa ou injustamente.
Estas referidnt' tl'es composições, que com effeito deram cabo
vergonhos!'imente do Ár'ct?'ct, as inclui mos nesta Obra.
Dedicon-se em segnida Frei Joaquim a escrever e publicar
as famosas CCt1'tas ele Pitict Ct seu amigc DCt?7~ãO; as q uaes versam:
a 1. a sobre a analyse dos cinco .priJheiros numeros do Dia1'io do
Gove1'no j {1 2."~sobre a pastoral do cábic10 de Olinda; a 3." sobre os
projectos despoticos do min isterio clP Rio de Janeiro; a 4." sobre
o espirito(anti-constitucional, revolllcionario e anarchico elo Rer

,
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g1tl(/clo?' Brasilei:J'o; a 5.- sobre. a. mesma m~teri~ da precedente; a
6.- s(Jbre a. carta de João BaptIsta de Arn UJO Pltada ; a 7.- sobre a
doutl'ina anti-constitucional e perigo"a do OonciliadO?' Naoional
n. o 34' a 8.~ sobre a evacuação do convento do Desterro em Olin·
da feita pelos pndres mariannos j á ga sobre as sociedades secreta
de' Pernambuco; e alO.· sobre a sociedade maçulliea em Pernambuco.
Todas estas cartas são de merito relevante, ii. mnitos respeitos. O" leitor as achnrá tambelll nesta Obra.

VI
A assembléa constituinte da nação bra ileira rennida trabalhava na cidade do Rio de Janeiro, mas foi cen:acla. por tropa
e artillleria, e dissolvida pelo de<:reto de 12 de Novembro
de 1823.
Alguns dos seus deputados, chegados a Pernnmbuco, fizeram
um Manifesto desta violouta façanha e fcltal golpe de Estado, so°
bre o qual em outros escripto:3 já deixamos dito ii. nossa opinião
e feito algumas reflexões. Oansou, como nãv podia. deixar de
causar, o maior abalo e exaltação esta arrebatada, cata trophe'
de sorte que a junta do governo da provincia de Pernambuco se
recOl~he?eu sem força moral para manter-se no lcme ela mesma
provlllcla.
Perante um grande conselho, que 'Jonvocou, e se reunia no
dia 13 ele Dezembro, assim o declarou, e pedia que se lhe aceitasse a demi são, que dava do ~overno. Foi em consequencia
eleito presidente da provincia Manoel ele Oarvalho Paes de A.n·
drade, que servia de intendente ela marinha, e o Dr. José ela
Natividade Saluanha pa.m secretario, regulando-se esta eleição
pela lei de 20 de Outubro de 1823 j pelo qne se elegeu ~a:nbem
o conselho, que com o presidente devia. governar, nos termos da
mesma lei.
E como esta eleição foi feita pelo grande conselho, o corpo
eleitoral das comarcas do Recife e Olinda, no lia 8 ele Janeiro de
1824, reunido sob a presidencia da mesma camam de Olinda,
considerada ainda. como a da capital da provincia, a ratificou, ou
elegeu de novo as mesmas pessoas, com pouca a.ltera~o quanto
aos conselheiros. E o mesmo corpo eleitoral por uma re peitosa
representação ao imperaelor, bem que ener~ic:a, como cabe á nobreza de cidadãos livres, lhe rwelio desculpa deste passo, de que
esperava de.cid.ida approvação, vistas as cir~umsta.n'iias n:elindrosas da prOVll1Cla, cUJos males se exacerbanão, SI se v~rificasse a
nomeação ele presidente da l'rovincia por S. M., que se dizia'
estar feita, ele Francisco Paes -Barreto, nl11 dós ex-meltlbro da
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passada junta, que de mais se reconhecera sem força moral para
continuàr no governo da me ma provincia.
Aqui foram as divergencias politicas da provincia, e seus
grandes trabftlhos e desgraças. lncl'epaes aos oppoentes <.Ie tcmerario~ '? A la fé que n:'io tendiam elles para a servilidade e o
desbrio j rebatiam ultrages, e luctavam para que a posteridaàe
visse neste povo um povo digno e sevem, que livremente se governava, dando a lei, e não curvado ao j ngo e escarneo dos que
lhe impunhftm por lei as restricções melltaes da sua vontade e
pessoaes interesses.
O presidente Manoel de Oarval1lO Paes de Andrade, hom'em
energico e decidido, satisfazia as aspirações <1e decoro e resistencia da provincia, sob as quaes tinha sido eleito, sempre acatando
a opiniãO geral. Assim rennio elle um grande conselho para o
consultar sobre a posse e efiectiyidade de Francisco Paes Barreto,
presidente nomeado pelo imperador. Foi pela negativa o conselho. E sendo convidado tambem pam dar o seu voto a este respeito Frei Joaquim do Amor Divino Oaneca, apresentou-se, e leu
o seguinte, que correu impresso, com a acta respectiva.
, " Oonvidado eu, como membro do corpu litterario desta
praça, por ofticio de 5 deste, pam que unido aos demais cidadãos
desta provincia tratasse da tranquillidade e segurança da mesma,
que se acha ameaçada, det:de que aqui appareceu a carta de S.
M. I e O., pela qual elegia para presidente politico dft provincia
ao morgado do Oabo, Francisco Paes Barreto, en iria de encontro
aos meus scntimentos patrioticos, si acaso me deixasse ficar embalando nu rede da indoleocia, e não viesse ter parte nos trabalhos dos meus compatriotas, correudo o mesmo risco delles, em'
dizer com franqueza a minha opiniãu sobre materia inteiramente
espinhosa e arriscada.
Para fngir, portanto, ao labéo de apathico·e insensivel ao
socego, segurança e tranquillidade do Illeu paiz natal; escudado com o racional e justo preceito de S. M. I. de que se
advogue a causct da pa&ria, ainda q1j,e s~ja cont:ra sua augusta'
pessoa, eu direi com a franqueza propria do,meu caracter aquillo
que sinto nesta que'tão, sem que me proponha á.. lisongea?' ao
povo, ou ao monct?'chct, pa1'a com a masca?'a elo liberalismo, O'lt
servilismo f'ltnelct?' a minha f01't~lIna precaria sobre as r1tVnas da
patria.
Tratft-se neste respeit:wel ajuntamento' dos Pernambucanos
mais clistinctos por suas luzes, suas virtudes moraes e civicas,
pelo mais apurado zelo, pelo bem élP seu paiz, si acaso 'attencZendose unicamente ti 1wmeaçào feita p01.' S. X. L á faVal' de lhancisco Paes~ Bar?'eto, para p1'esidente pol~'tico destct p,'ovincia, àe'ver-se-ha cZar posse ao dito nomeadô,
Si náda mais devesse entrar (J;Jl linha de calculo, que a Utlf;
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toridade do mandante, e os officios da obediencia dos mandados,
estava a qnestão resolvida. Nada restava á dizer-se, senão qtte 8e
deve dar posse ao eleito por s..A1. Mas como o problema não tem
a simplicidade que parece á primeira vista, e se acha re\'estido de
muitas e pon.der?sas circull1st~ncia?1 qu~ ~ão são. para sel:em de~'
prezadas, a prImeira resol ução é uraclOnal,lllJ usta e lllexeq ~Ivelj pOIS
q ue não abranD"e tndo que devera comprehender. Por ISSO voto,
qne se não ad~itta na presidencia da província o dito Francisco
Paes Barreto; e as razões, em que me estribo para assim opinar,
são .deduzidas das intenções de S. M, L e C., doe fins desta
eleição, das qualidades e snfficiencia do eleito e das cODsequen·
cias desta posse.
As intenções de S. M. no regimen constitucional do imperio
não podem ser outras, que a conservação Jas provincias do mesmo
imperio, sua paz e tranquillidade, e a felicidade d" seus povos i
pois que estes devem i:'er os sentimentos de um imperadol' constitucional, e do defensor perpetuo do BrRzil; e ene mesmo o tem
por vezes declarado á face de Deus e dos homenõ. Portanto,
seria um sacrificio suppôr á este liugusto senhor, que, deixando as
raias desta justiça, se entregava aos impulsos descompassados de
um capricho inconstante, ou de timbres irracionaes.
Como, porem, de"ta nomeação do Paes Barreto em presidente
náú se pode conseguir o bem estar dos povos desta provincia, e se
arrisca a integridade do imperio, não se lhe deve dar posse, arezar da nomeação de S. M. I. e C. De mais, poder-se-ha suppor,
que S. M. l. queira a execução de ordens suas, quando estas produzirem o effeito contrario ao que se deve des~iar e esperar á beneficio dos povos ? Um tal desejo s6 é proprio de um Nero sanguinaria, de um Tibel'io hypocrita e refolhado. Antes estou pel"
suadido: que obrariamos de uma maneira meritoria da sua alta
approvação, representando~lhe de novo com o mais profundo aca·
tamento os males, que de certo se seg'lem desta eleição, fundada
sem duvida sobre informações falsas, vasias de verdade, e engen·
dradas por pessoas apaixonadas, e que deUa queriam tirar partido.
Alem disto, pl'Ocedendo desta maneira ronba.remos áS. M. I.
a desaffeição e desconfiança dos povos, que poderão persuadir-se,
que S. M. os quer governar POl: caprichos, com manifesta rui na
do seu bem estar, lembrando-nos que um monarcha, quando inCO'I'7'e na àesconfiança da nação, é immediatamente 7'eputado U1n ilnimigo inteT'/w, efica àesde então á bo'rda do 'ã.bysmo da
. 'ruina, muito principalmente no tempo de agora, em que o espirita publico do Brazil se acha na maior e mais temerosa effervescencia, pela dissolução injusta e arbitraria da soberana assem·
bléa constituinte, ao ponto de já haverem provi~cia~, como a
do Ceará, llue se. tem ?ecl~r..do positivamente p~!a s~paração e
desmembraçao do Impeno, SI S. M, não convocar Ja e Ja. as novas
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côrtes, qlle nos constituam; -e é muito de receiar-se, que esta
faisca produza o incendio em todo o norte do imperio, e que o sul
não fique mudo e estupefacto espectador deste successo.
E' desta maneira que eu concebo, que as justas intenções de
S. M. nas impõema necessidade de não aceitarmos por presidente
l\ Francisco Paes Barreto.
Sabe todo o mundo, que o nm dos governos não é outro, que
a conservação da sociedade, sua segurança, e o melhor e mais
com modo viver dos homens; os quaes deixando o estado da natureza, em que viviam separados uns dos outros, sem poderem vigiar sobre a defeza commum, deram-se as mãos, e cederam parte da sua soberania natural nas mãos de tlm ou de muitos, para
que estes lhes procurassem os bens, de que necessitavam.
A' vista, pois, desta origem e fim das sociedades, todas as vezes que os governos escusam estes fins saudaveis, não são admissiveis, nem jamais os que obedecem devem ser obrigados á força
a recebeI-os, 011 a conservaI-os, venham elles da fonte de que vierem. Que nesta hypothese de evidencia palpavel está a nomeação do morgado para presidente politico do nosso Pernambuco,
é uma verdade mais clara do que a luz do meio dia; é 11ma verdade, não puramente theorica, sim uma verdade pratica, susten-tada pela experiencia de mais de um anuo do seu primeiro governo, já como membro da junta passada, já como pro-presidente della, quando por suas intrigas conseguio, que se lançasse fora
o presidente Aifonso de Albuquerque.
Em tempo nenhum, mesmo quando os povos se achavam
abysm.ados na~ trevas d~ ig~orancia e nos pr~iuizos mais grosseiros, fOI matena de obedlenCla aquellas ordens e determmações
superiores, que envolviam manifestamente cousas prohibidas pelas
leis natural e divina, e tra7.iam com sigo o mal certo das sociedades; quanto mais no secuIo presente, em que as luzes da philosophia e da verdade tem esclarecido os povos, e lhes ha feito ver a
extensão dos seus direitos legitimas, e a quantidade dos deveres'
dos que governam. E' neste mesmo seculo, que S. M. I. e O.
nos diz, que a obediencia tem seus limites, e que é p7'inoípio deeterna ver'dacle, que a obrigação de obedecer' cessa pelos ab1~sos do
obedecido (Port. de 8 de Abril de 1823, Tom. 29) S. M. é o mes-mo, que na sua falIa do throno nos louva de não termos recebido as tropas portuguezas, apezal' de nos serem ma.ndadas pelo governo de ?ortugal, á quem então estavamos sugeitos; e elle mesmo fez outro tanto no Rio de J aneira, attendendo ao bem e a felicidade do Brazil, de quem se declarou perpetuo defensor. E
aquillo, que foi licito em cousas maiores, o deixará de ser naS'
pequenas,' at "nta a proporção das circumstancias? Quem 0porá em duvida?
Oomo isto é uma verdade, !\-inda que amarga ao lUl111Sf)
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terio, eu não a devo calar; porque então faltaria ao respeito da
illustre assembléa, á que flú chamado para fal1ar a verdade~ e
pugnar pela justiça, e me degradaria da qualidade de homemprobo, unica distincção, que ambiciono, muito principalmente
quando me lembro, que S. M. no seu manifesto aos Brasileiros
principia desta maneira digna de um principe constitucional:
Está acabado o tempo de engana?' os homens. Os governos, Q'/,(.8
ainda querem fttndar' o seu poder sobre a pretendida ignorancia
dos povos, ou sobr'e antigos en'os e abusos, tem de ver o colos80 da
sua g?'andeza tombar' dct fragil base, sobre que se erguera 016tr'ora.
Como, finalmente, não ha hoje um s6 home1l{ racional, que
deixe de dar todo assenso, e estar firme na verdadeira sentença
de Platão, de que- Os povos não subsistem par'a commodo e dr;vertimento dos r'eis, sim os reis par'a felicidctde e conservação d08
povos-é uma imprudente e arriscada medida do ministerio de
S. M. querer teimosa e caprichosamente ir de encontl"O á nossa
felicidade, paz e socego, ew uma occasião, em que á todas as luzes os seus despachos nos procuram males e calamidades. Por
isso, fundado nestas razões, segunda vez repito, que se não ~eve
admittir Francisco Paes Barreto á presidencia da provincia.
Não são menos attendiveis as razões, que nos offerecem para
tomarmos este arbitrio as qualidades do eleito por S. M. Quando sobre estas eu lanço minhas vistas, e vou del1fls fallar-vos,
ponho de parte aquel1as virtudes domesticas, em que se distingue Francisco Paes Barreto. Não haverá nesta praça pessoa al:
guma, que com vei'dade lhe neglle o ser bom pae de familia, bom
esposo, economico de sna casa, muito devoto de scus parentes, e
a~uellas outras qualidades, que se circumscrevem ao pequeno
Clrculo de. uma casa, e constituem o bom cidadão privado; po·
rem daqUI não se pode deduzir a sua aptidão para governar povos, e em crises de tanto risco, como a presen te.
Não é a primeira vez que homens, que em o estado particular encheram com sufficiencia a extensão de sens deveres, levados á publica administração, deram com tudo em vasabarris,
pertubaram a ol-dem publica, e causamm a ruina da sociedade.
A historia está cheia de exemplos j e o governo passado do morgado, e as suas diligencias violentas para governar segnnda vez,
não adrnittem excepção á seu respeito.
Sabemos todos, pois fomos testemunhas contemporaneas e
alguns presentes, que elle e alguns de seus parentes cooperaram,
quanto po~er.am, para o descredito da primeira. junta pl'Ovisoria
desta vrovlUCla, de que foi pr~idente Gervazio Pires Ferreira j e
que afinal conseguiram o seu baque, e formaram a que se seguio,
cúm subor!10 e alliciações j pq,js que seus apaniguados, "dias antes
da sua eleIção, predisseram o governo tal qual ao depois appa-
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receu. Sabe todo o Pernambuco as perturbações e os sustos que
soffreu depois daquella mndança; não é occnlto á mnguem quan·
to ene cooperou para ~ prisão do governador das arma8, Joaquim
José de AI meida, e q ue carregando sobre o presidente e secretario
do governo todos os desaguisndos e destemperos daquelle tempo,
occasionou a expulsãO destes dous. Diz-se que elIe influio nas
desavenças de Pedrozo com a junta provisoria, a qual veio a rematar-se em uma pE.Jrfeita rebellião, derramando-se o sangue pernambucano na. guerra civil. Sabem muitas pessoas os passos que
elie deu, para que as testemunhas da devassa sobre aquelle successo j nrassem á seu contento. Depois de pro·presidente, protegeu abertamente a insolentes, que com os mais atrevidos e crueis
pasquins infamaram cidadãos honrados desta praça, e mesmo
seus companheiros na governança. Determin~:m e mandou prender o deputado Barata e o capitão João Mendes Vianna, contra
todo Odüeito e mesmo leis da hospitalidade e gratidão, e ia progredindo u'outras prisões arbitrarias só com o perverso fim de fazer
serviço!) ao mini"terio do Rio de Janeiro. Tramou a expulsãO dos
frades thereseos, para o que alliciou muita gente; e ao depois
deitando o lado fóra, attribuia este successo a outras pessoas.
Pára em nosso poder a certidão authentica da sessão de 26
de J' ovembro, em gue excedendo as raias da sua autoridade,
mandou prender, sem culpa formada, o deputado Carvalho e seu
irmão o exm. actual presidente, e todos aqueHes que elle dizia
tramavam a deposição da sua junta ; e está toda a provincia actualmente so:lfrendo os effeitos dns suas intrigas para se empossar vio·
lentamente do governo da provincia; e muita gente falla dos
meios infames, de que usou para decidir pelo seu partido ofliciaes
estimaveis, causando a insubordinação na tropa e a rebeHião,
pondo toda provincia em com moção, em sobresaltos, em perigos,
com despezas da Fazeuda Publica, ensopando a terra do sangue de
seus patricios, e afinal, com as suas mentiras ao ministerio, pondo a sua patria sugeita á~ hostilidades de nm bloqueio, e de fazer S. M. guerra a Pernambnco, que nada menos é que fazer um
pai injusta guerra á seus filhos mais benemeritos, o imperador á
8ubditos fieis, e o protector áquelles, que não tem abusado da
protecção.
E é este o homem, que por ser nomeado por S. M. devemos
receber cegamente? E sel'emos rebeldes por representarmos á
S. M., que,'"em lugar de nos mandar por presidente um amigo, um
patriota, um homem da nossa confiança, nos mandou um inimigo
declarado, sem interesse pelo nosso J)aiz, e da nossa execração?
Que governo poderá fazei' um h~rnem, que,fóra do talento para
a intriga, ,uãottem conhecimentos alguns; cujos despachos tem
servido de objecto de riso, e um do6' principios para se lhe faltar
com o resp.eito e confiança, unicos sq.stentaculos das autoridades?
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Todo yovf/l'no é feito ]Ja1'á dirigi?' a razdo rnediocJ'e, /Jomm1t?n,
e sempre infantil da maio?' pa1'te dos cidadãos, assim como um
pai de familia está destinado á conduzir seus filho8, cuja 1'azão
ainda nela está desenvolvida.
Que governo se pode esperar de um homem, que, para adiantar seus parentes, tem atropelado a justiça dos outroR, e saltado
as barreiras da sua autoridade para satisfazer suas paixões e de
seus indignos apaniguados? E' um homem tal aceitavel, só
porque foi nomeado por S. M. I. ?
E' bem verdade, que, por concessão das cortes sobemnas constituintes do Brazil, tem S. M. a attribuição de eleger presidentes
para as provincias do imperio j mas isto é para eleger presidentes, que sejam uteis ao governo dos povos, presidenteR, que lhes
procmem a paz, a tranquillidade, o adiantamento physico e moral,
e a sua felicidade; mas não presidentes, que sirvam de flageUo
aos povos, e instrumentos da sua destruição e morte. Eis a outra razão, pela qual insisto, que sem sermos qualificados de rebeldes, nem á Boberania nacional, que fez a lei provisoria de 20 de
Outubro do anno passado, nem áS. M. corno chefe do executivo,
nem á outra qualquer' cousa, que gratuitamente se queira inculcar,
não devemos aceitar o presidente nomeado por S. M. I.
Poder-se-ha suppor e esperar, que Francisco Paes Barreto, s6
pela nomeação, q ne deUe fez S. M., haja de ter agom outra natureza, ontros conhecimentos, ol1tra constitucionalidade? Quem
nos pode assegurar este milagre? E qucm dará credito ao que
a vançar este absurdo ? Nenhuma outra cvusa se pode e deve esperar, que não sejam as mesmas irregularidades passadas, os mesmos despotismos e os mesmos attentados j e de mais a mais todas
as funestas cODsequencias da furia da vingança pela opposiçãO,
que lhe tem feito toda fi provincia, qne não é uma pequemdacção
de pessoas obscuras e mal intencionadas, como elle disse á S.
M., sim uma facção de todas as pessoas de probidade, de todas as
camaras da provincia e seus povos. uma facção de todos os corp~s da primeira e segunda linha, do clero, dos empregados publi~os, e de tudo que constitue o povo pernambucano, que tem
ermttido o seu sentimento por tres vezes no collegio eleitoral, nos
conselhos, e duas entre os militares.
E poder-se-ha dizer, sem desacerto, que hoje porq ne ha um
conselho de!xará amargado_de obrar mal? Isto é um argumento puenl. O conselho nao é permanente j só tem uma sessão ordinaria em dois mezes. E o que não fará Francisco Paes
Barreto, em dez meze", por si ~? E no mesmo tempo do conselho em sessão, tudo o que é governança não lh~ é privativo 1
E nos dez mezes não pode elle por si só fazer mesmo aquellas couS~8, que são das attribuições do conselho, á excepção de dois ar-tIgos? Que freio é para um :;:mbicioso e vingativo dar ao con-
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selho conta do que fez, para este arranjar as cousas desarranj~
das, e remediar os males? Quantos males não pode elle causar,
que não tenham remedio? Qual será O cidadão, que depois desta
luta se julgue seguro nas mãos de um homem, que aspira á vingança, e que tem as costas defendidas pelo ministerio ? Que perseguições, que estragos não devem receiar os militares, qne marcharam contra elle e lhe fizeram fogo? E estes receios e sustos
bem fundados poderão dar á provincia aquelle socego, que é necessario para se tratar do commercio, das sciencias, das artes, da
agricultura, e mais ind ustrias dos cidadãos? Que misera vel não
virá a ser o nosso estado '1 E poderá isto deixar de pesar e angustiar o coração humano de S. M., que, comb tem dito por muitas vezes~ está prompto para sac1'ijioa1' a prop1'ia vida pelos seus
subditos !
Afinal, senhores, não é um direito constitucional o direito da
petição? Poderá S. M., que por tantas vezes nos tem dito,
que na sua alma está gravada a mona?'ohia oonstituc'bonal,
deixar de attender-nos, como testifica o senhor com mandante da
força naval? E n6s já não usámos delle, nos termos que deviamos? Si S. M. não recebeu as nossas reclamações, foi unicamente pela má fé do seu ministerio, e a malicia deste não deve
damnificar o nosso direito; e é um absurdo que o direito de petição se applique depois da posse do morgado. Este direito é
não s6 estabelecido para suspender os males, como tambem para
preveuil-os. Si assim não fosse, estavamos no governo constitucional em pei0res circumstancias, do que no regimen absoluto.
Neste se suspende a execução de qualquer ordem superior, emquanto se offerecem á quem a dá as razões, que prohibem a sua
execução; e si agora não tem esta mesma virtude, este direito
vem a ser illusorio e irrisorio; pois é fora de toda razão e prudencia, que se deixem succedér os males, para depois se curarem,
podendo-se ter prevenido os seus estragos. E' por esta razão e
pelas mais, que hei produzido, que ultimamente digo, que se não
deve dar posse a Francisco Paes Barreto.

Frei Joaquim ao Amo1' Dimno Oaneoa
Lente de geometria.
~

O mesmo presidente Manoel de Carvalho Paes de Andrade
não era um despota, que impunha ás camaras e a outras quaesquer influenciaE goveroamentaes legitimas os caminhos, que se
deviam tomarõ e seguir na marcha politica da província; o impulso de todo o andamento politico desta elle o recebia da opinião publica, e do jogo e manifestação dos outros instrumentos
do podeI: não forçou, não se insip.uou á nenhuma corporação ou
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pessoas, para este ou aquelle commettimento, ou em preza : é esta
a pura verdade. Seja isto aqui dito de passagem em contraposição e rebate á inexactidão, com que alguns historiadores superficiaes lhe tem imputado o contrario, por meras supposições ou
phantasias. Uma prova, entre outras muitas, d'esta sua conducta
deu ainda elle convocando outro graude conselho para lhe darem a sua opinião sobre si cumpria que entrassem no territorio
da provincia das A.lagoas as forças, que nos limites d'esta tinha
e11e acampado, visto os desertores, e os dissidentes estarem fortificados em territorio d'aquella pi'ovincia, sob a protecção infensa
do seu governo. O conselho realisou-se, e votou pela a:ffi.rmativa.
O voto ele Frei Joaquim do Amor Divino Caneca foi o que PaEsamos a transcrever. Com a acta do conselho se imprimio o mesmo voto, e divulgou-se.
" Senhor presidente, antes de passar a responder aos quesitos, que V. Exc. se dignou offerecer-me, se me faz preciso expender
algumas reflexões, das quaes como de principios partam as minhas
resoluções, o.u respostas. Seja a primeira a idéa, que devemos
fazer da guerra, e suas diversas especies.-A gUe?'ra, segundo a
define Puffendorf (Eb. L Cap. I § 8.) é aquelle estado, em que se
acham os komens, que mutuamente se fazem mal, e o rebatem por
via da força,. ou q~6e se apressam em arrancar pelas vias de facto
o que lhes é devido-o que coincide com a mesma definição de
Grocio citado por Scrodt (§ 180) a saber o-estado, em que um
defende o seu direito convra DZ6tro, por meio da força-o Os fins,
para que se intenta, e se faz uma gnerra justa, sào, segundo Puffendorf (tom. 2. Eb. 8 cap. 6. § 3.) para nos conservarmos, e nos
defender a n6s, e o que nos pertence, contra as em prezas de um
inj usto aggressor-ou para trazer á razcio aquelles, que rifusam
dar·nos o ql6e rtlZes nos devem em virtude de um direito perfeito /
ou em fim p(1/l'a obter a reparação do damno, ou da tortura, que
se nos faz, e prura te1'mos seg~6ranças, ao ab7'igo das quaes nada se
possa temer para ofuturo. As guerras feitas, ou intentadas pelo
primeiro motivo, chamam-se defensivas; e as que tem por
objecto os dous ultimos fins, tem o nome de offensivas. Em terceiro lugar sabem todos, que qualquer sociedade tem de sua
natureza os direitos inalienaveis de seg~61'ança, 0\1 direito de nào
sotrrer uma otrensa; o de defeza, pelo qual resiste a otrensa intentad~; o direito de indemnisação, ou o de exigir do.otrensor a
restítmção do damno j e finalmente o direito de precaução, pelo
qual procura livrar-se do medo da otrensa futma.
Applicando, portanto, e8te~ principios nos termos dos quesitos,
respondemos de uma vez a todos e11es: Os commandantes das
forças constit~6Cionaes, estacionadas no 1'io Pe?'sinu'hga~ devem já
passal-o, e ir destru1'r Ct ?'euni5-o que já esta,VC6 feita na Barra
Gnmde, pelos direitos de segU'l'ança, de d~feza e de p"eo(6uçào.
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Sabe todo o munuo, que a reunião, que ali se está. fazendo de
muitas pessoas d'esta praça e de outros lugares, protegida pelo
commundante dv bloqneio, se destina a entrarem n'eata provincia
em tempo opportuno para perturbarem a sua paz e tranqnilidade, introduzirem na pl'esic1encia ao morgado Francisco Paes
Barreto, e satisfazendo a vinganças com prisões mortes e exterminios, acenderem o facho da guelTa ci vil, encaminhando-se
tndo a plantar aqui o reino do despotismo com o juramento do
illusorio projecto de cODstituiçào. E como p6de aquelle ajuntamento fazer-se m:üor com a cOllcul'l'encia dos descontentes do
actual governo, dos dissidentes no artigo da liberdade politica do
Beazil, dos intrigantes e homens inquietos, amantes da novidade,
dlJS quaes ha. n esta praça um grande numero aff3itos a isto
desde 1817 j e finalmente dos marinheiros, que andam expulsos
de outras provincias, muito principalmente quando estào persuadidos alguns, que ajustiça se acha n'aquella caballa, s6 por ser o
morg:ldo da eleição do imperador; e outros contam com premias e gratificações já c.o lllorgado, já do imper~dor i pois o
interesse é a molla real do coração humano i deve-se já sem perdlL
de tempo mandar dissolver e aniquilar aquelle conluío, autes
que chegue a um estado de não poder ser destruido, e de poder
dar-nos em que entender, e atacar-nos; e é uma maxima da
guerra, que é melhor preveni?', do que ser p?'evenido.
Outro sim, não entra mais em questão, menos em duvida, que
por isso mesmo que existe ani aqueHa reunião, como o foco da sedição, e coração de facciosos, os membros ~xistentes aq ui na praça
se animam, e vai surdamente solapando os animas, seduzindo-os
até com o favor de alguma circumstancia arrebentarem com o
volcão, que tudo ha de (levorar, como ha poucos dias ia snccedendo com mortes atraiçoadas, assassinios clandestinos, e outras
horrorosas perfidias, o que deu motivo as prisões dos ministros,
secretario do morgado; e outras pessoas. E si acaso enes forem
dissolvidos, e presos, ou IJ10rtos, desanimam-se os socios da praça,
separam-se e tratam ele suspender 811as iniquas intenções, e malificios. A.ssim pensou M. Porcio Catão, sobre o perdão c 801tura, que Cesar persuadia ao senado de Roma se desse a Lentulo, Cetego. Gadio e outros socios de Catilina, que foram presos.
-Ficai certos (disse o orador aos padres conscriptos) que decio
dindo vós da sorte de P. Lentulo e dos outros prÍl,ioneÍ1'os, deuidis
da sorte dÓ exercito de Oatilina, e de todos os cOT':J'u?'rxdos j quanto
mais vigor mostra'rdes no partido q'ue toma?'àes, maior se?'á a
fraq1teza d'elles ,. por'ém P01' pouco;, que elles vos vlfjam ab?'andar,
logo elles se ap?'esentarão determvnados. O senado seguiu este
parecer; @. fOll\1ln todos os prisioneiros estrangulados. Nota-se,
que si em Roma a morte de uns <'seis conjurados influiu sobre a
sorte do exercito de Catilina e dos ,demais conjurados; como aqui
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não ha de influir sobre os sediciosos do Recife a destruição do
exercito do morgado? E julgo poder adiantar alguma cousa, que
a dissolução d'aquella patuscada não póde deixar de influir na
demora do Inglez Taylor 'aqui nas nossas aguas; pois que não
podendo e11e Lirar soccorros das Alagoas, nem tendo que esperaI-os da Parahyba, pelo que soubemos d'aque11a cidade, outro
remedia não terá, que deixar-nos em paz.
Isto é o que pensamos se deve fazer, ainda no caso de que os
desertores não fizessem mais, do que reunirem-se e se conservarem parados em suas estancias. Como não será isto instante ao
saber-se, que já é tanta do sua audacia, que ousam procurar as
tropas constitucionues áquem mesmo do Persinunga? A 21 do
passado Abril, atacaram com 60 ou 80 a cavallos ao presidio, que
tinhamos na 10voação de S. José da Oorôa Grande, de 30 homens de ordenanças, mal armados j e depois de ferirem a dous,
aprisionaram a outro, levando comsigo o sargento commandante do
presidio, que por COl'l~jOSO não q uiz fugir; pretendem cortar a
rectagl1al'da, dos constitucionaes pelos Barreiros, para o que tem
sedusido os Indios d'aquelle lugar, dos quaes alguns desertaram
para elles, e os qne ficaram, estavam dispostos a reunirem-se com
a sua chegada, e nos fazerem então a guerra, o qne foi motivo
para se mandar prender o aj udante Lino, e queimarem-se as palhoças dos lJue se haviam reunido aos rebeldes. E então
conservaremos ali tantas forças, com tantos incommodos de suas
familias, e mesmo da praça, 00m tantos gaEtos da Fazenda Publica,
só para o fim de serem insultados, destruidos, e darmos todo o 01'gnlho e gloria a quatro desertores, e á urna qnadrilha de homens
pedidos? Melhor fôra então não haveI-os perseguido, do que
principiat' a fazeI-o, para ao depois no pormos em circumstancias de supportarmos maior dcshonra do que e11es, ou ficarmos
na indigna condição de supplicantes e dependentes de sua
magnanimidade.
Onde acharemos a razão, que justifique a inacção das nossas
tropas, á respeito de inimigOi:; tão audazes, quando se arrojam a
fazer invasõe" na nosso territOlio, talar campos, ferir, matar, estrangular? Será porque ~\ nossa guerra deva de ser somente
defensiva? E da natureza d'esta é não passar os limites do territorio? Si este é o principio, elle é falso em toda sua extensão,
Leam-se os escriptol'es de direito pnblico, e veremos qU(!l não esttl.
o defensivo da guerra em nos conservarmos unicamente nas raias
do nosso terreno j sim) que mu~'ta8 vezes tl'atam os povos de defender-se justamente, indo ataoar em sua p'l'opria casa o inim~go,
que ele tempos faz incztrsões nas suas t81'ras, e se 'l'eij,ra pomptamente, qucmdo os vê appa'l'eoer pa1'C' o 'l'epuZsa1'; m, quando se
previne ao meio elos preparativôs, q16e faz o inim~go, para ao à-e
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pois calát' SOOte os O'l~f;J'os (Pulfendorf. lib. 8
6 § 4) como exactamente são as nctuaes circumstancins da guerra do EUI.
Depois disto, o negocio do morgado tem mudado inteiramente ue natureza; e já não é a causa de um ambicioso, que se quer
elevar á expensas do sangue de seus concidadãos, e ruina de sua
patl'ia. E' uma perfeita rebellião contra a independencia e integridade do imperio do Brazil; o qual é mais que bastante para
ser atacado e levado á ultima ruina.
Consta dos olicios dos majores Pitanga e Arruda, commandantes das duas meias brigadas, de 26 do passado, qne aquelles
ímpios proclamaram a união do Brazil com Portugal, pondo em
suas proclamações o infallle vivc~ a 'tmião da antigafarnilia portt~guezCb; o qne lhes tem grangeado um partido de POl'tuguezes,
que se poJe t~'lzer considenwel e temi vel. E snbsistindo este
facto, não são alles dissigentes de todo u BrRzil, peljuros do j mamenta, que prestal'am de independencic~ ou morte j e iniuJigos declarados de toda a nação brazileira? E, como tRes, não tem dado
direito de fazermos a guerra ofi'ensiva '? E perseguil-os at8 RS
gargantas elo Orca? E deixar-nos-hemos ficar immuvcis nos nosROS quartei::;, apathicos espectadores dos Ulules, que vão a espalhar-se deste Etna sobre todo o Brazil? Quem nãu vê, que evitando a guena, e não atacando aos sacrilegos rebeldes, nós el1l
lugar de acabarmos com a gnerra, a fomentai liaS, corno disse Ale·
xandre da guerra contra os Scythas; e que aquelle damno justo,
que hoje podemos fazer á malvados tão odiosos, seremos amanhã
obrigados á receber delles com injustiça? Ita bel1l,m vitando alemus, et q~tOd inferre posse1n'u.s accipm'e cogemu7'-(CUl'c. lib. 7,
cap. 7), Quantos exemplos funestos desta natureza nos offerece
a historia, os qnaes depois não deixaram mais que llezar aos que
foram suas victimas, e escarmento á posteridade? Lemos nos
Annaes de rracito, qne _. l~bm'io com Ct s~~a indecisão, em luga7'
de 8'u.pp1'únÍ1· a gu,ej'1'a, antes afomentatt e manteve" (3.45.5.)
Oonta-nos Tito Li.vio, qne " Attalo, e os Rhodios, aleg1YlJndo-se
únp7'udentemente CO'7~ uma paz fieticia com Felippe de Macedonia,
mantiveram uma g't~e7'7'a desoladora" (1ib. 31. 81. 7.) e deixou
escripto Lucio Florio, que a misem cidade de 11fasília em quanto
rZesf(jet a paz, com o medo da g~~el'ra, C(f.!tw em desastrosa g71.erra "
(1ib. 4, 2. 23).
E não. serão bastantes tantos exemplo::; para sermos attentos
aos nossos verdadeiros intere ses, e nos fazerem entrar nos nossos
deveres mais sagrados para com a nossa patria, para com o grande
imperio do Brazil? Esta razão é tão forte, que para atacarmos os
rebeldes, e lhes causarmos as maisrbal'haras hosti.lidades, não precisamos d'à o~â.ens algumas superiores, antes devemos esperar
Loda a approvação da parte de S. M. I., que tem jnrado a i/nclepen·
dencia det' BI'fl.zil ou a ?norte. Toc1\i.s as províncias do imperio, tor
r
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dos os povos, que o habitam, tem em si o direito de declarar fi
guerra á aquelles rebeldes, uma ve:<l que lhes conste a ímpia e sacrilega proclamação: pois que alem de ser este nm attentado contra a independencia e integridade do imperio qne todos os povos
elevem punir, se acha autol"Ísado pelos exemplos me mos domesticos.
Quand<l no fatal anno ue 1817, Pernambuco proclamon fi separação de Portugal e o regimen democratico, o governo da Bahia,
sem esperar ordens superioras, o declarou logo rebelde, e tomou
uma atritude ho til, mandanclo-o invadir com forças terrestres e
bloquear COll\ as navaes; e o mesmo fez a regencia de Portugal,
quanto a declaração da rebeldia, e seus portos bloqueiados por
aquelle reino não poder dirigir-Ilos ,eu commercio.
Portanto, deve-se já e já elecepar á ferru e queimar á fogo e~tll
primeira cabeça, que levanta a hyclra da revolta para Portugal,
não só para que produzindo outr<ls, não nos seja lUais dífficil, ou
talvez impossivel subjugal-a, pois que, como diz o poeta, dcve·se
obstar aos principias, porqne debalde se applicam os remedias,
quando os males pela demom tomall1 vigorosas furças; lIlas tambem para aproveitar o valor e o enthusiasmo patriotico das nossas tropas, ernquantu cnm o ocio e os vicias, suas consequencias,
não se tomam poltronas, frouxas, effemi nadas, incapazes de acções
gloriosas ou lesertoras para _o inimigo.
Os exercitas são como as agoas, que, quando estanques, se
enchem de materias heterogeneas, apodrecem e evaporam miasmas
contagiosos e mortiferos' e com o continuo movimento e embate
nos penedos se con~ervam claras, puras, salntifems. Lem bremo-nos, que no ocio e nas delicias de Capua foi que o grande
Hanibal enfraquecen o exercito, vcncedor dos Romanos em tantas
pelejas glorinsfls, e e11e mesmo se via obrio-ado a andar errante,
fugitivo, prOClll"ar o asylo de Anthioco e de Prusias, e afinal envenenar-se para escapar dos mesmos Romanos. E já ha mnito
tempo ar1vcrtio Tito Qllincio,. 'no cerco de Lacedemonia, qne' o
cero(, e oppllr;naçâo das cidades é uma cousa lenta, e que muitas vezes causa tedio p1'imeÍ1'o a6s cercadores, do que llOS cel'cado8 " (Tit.
Liv. lib. 34.)
A vista do expendido se Yê, que a segu?'anca, defeza, pncaução e dignidade desta provincia, e mesmo independencia, integri.
dade e liberdade do Brazil, correIO evidente e eminente perigo
com a continuação dos facciosos desertores e rebeldes na provincia das ,Alago~s; e como é de etcrna verdade a proposição .de
Bruto a Colatmo " Que não se deve sOtf1'e1' na ?'ep'ublwa aqu~llo
d'onde pode sobrevir pe7'igo á l1be1'dadr:- " (Li via lih. 2.) Nau ferendum in republica, nnde periculnm sit libertal1i, ".. devem as
forças constitllcionaes deixar a.. margens d'aquem do Persinuuga,
atravessaI·o, entrar na provinQia das Alagoas, diEsolver "os rebel-
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les, C fazer-lhes a mais hostil perseguição, sem que Jamais sirva
de obice estarem ellas em Pl'ovillcia di versa da de Pernambuco.
E' bem verdade, que pela divisão das provincias do imperio
e sna independencia, de umas á respeito das outras, os governos
estabelecidos não podem jntrometter-se nos territorios alheios,
com ingerencia no govel'Do economico delJas, e muito menos cansar-lhes hostilidade:. Mas isto é somente na marnha ordinaria
das cousas, e q uanelo as provincias limitrophes não abusam de sua
independencia, para causarem incommodos e damnos aos povos
sens vizinhos, e attentarem contra a causa geral da nação; corno
se está vendo no procedimento do governo alagoense para com
nosco e todo o Brazil.
Esta provincia, antiga parte ue Pernambuco, e com elIe unida em relações de parentesco, depois da sua separação politica,
sempre fez com elle uma causa commum nos negocios geraes,
Seus governos, sempre em boa intelligencia com o deste, jámais
se deram motivos ele escandalo.
No tempo da junta provisoria do mOI'gado, quando entraram a chocar-se o governo temporario do Porto Calvo com ú provisorio das Alagoas, tremendo com o boato que correu de irem
~ropas daqui a favorecer o das Alagoas, ú:ffi.ciaram á junta provisoria, rogando suspensão da marcha das tropas, em attenção a
paz e tranquillidade dos povos daquella província. Depois da f'ua
nova junta provisoria actual abriram uma communicêlção regular
com o nosso actual governo, protestando amizade, união e identi-·
dade de opiuiões e forças para a defeza da causa da nossa regeneração politica; mas o tempo tem feito ver, qne taes protestos não
passavam de palavras e que a trnnquillidade dos povos aquel1e
governo nem para os seus requer.
Escapou das forças constitucionaes o morgado e seus Companheiros desertores, é acolhendo-se á aquella provincia, achou nella
todo bom agazalho. ühegaram as nossas tropas ás margens do
rio Persinunga, respeitaram as raias daquella provincia, e contentaram-se de requisitar ao governo licença para entrarem a prender
o morgado, os novos desertores e os antigos de cavallaria, ou que
os fizessem regressar da dita provincia. Este governo, qnerendo ganhar tempo para o que tinha em projecto, celebrou ulna
sessão, na qual se atreveu a legislar em uma materia fora da sua
competencia, determinando que o Exm. Carvalho governasse a
capital ela provincia e o morgado o sul: pedio aos comll1andal1tes das forças constitucionaes suspp.l1são do projecto que tinham
de prisões, emquanto elle se entendia com o presidente Oarvalho
pelo .seu deputado, juiz de fora do r-Penedo, Gustavo .Adolpho de
Aguilar, e.,;·eslwnsabi~isando-ospelo sangue que se houvesse de
derramar aos povos.
r
Tem;se esperado até hoje pel~ missão do seu deputado, e
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nada tem havido e apparecido da parte daquelle governo, e quan·
do se entendi.), que elle daria pela, reclamações que lhe fizeram
os mesmos comll1andantes das forças á margem do Persinunga,
sobre o ajuntamento que se fazia na Barra Grande, apparece o auxilio e protecção mais descarada daquelle 0"0 V el'llo, prestada ao
morgado e sens sequazes rebeldes, Não s6 consentem na reformação dagnelle Oatucá, como qne lhe malldam 50 ca~adores e
duas peça de al'tilheria, com suas respectiyas guarnições; cou entem que se recrutem milicias, qlle os rebeldes passando as raias
daquella provincia veubam a invadir o ~elTi~orio de~ta; e unidos
COIIl os Mendonças e sua cambada marmbelra, plamzern batel' os
constitucionaes, e qlJeiram cortar-lhes a rectagnarda pelos Barrei·
ros: e soure tndo isto on vem, consentem e por vent1ll'a estim ulam
ao morgado pura proclamar a união com a antiga familia p01't~6

gueza.
Este mesmo governo é aquelle, que, em odio da sagrada causa da nossa regeneração politica, tem aberto a mais crua perse·
guição :i todos os cidadãos honrados daqnella provincia, que mais
zelosos eram da nossa iodejJeullenci::L e liberdade, consentindo e
deixando impune.', e ll1e~mo talvez mandando, mortes, ronbos,
desolações de propriedades, e quantas lt1 nstruosidades tem vindo
ás cabeças dos loucos mais furiosos, o que tem feito andarem derral1lad s por outras provú1cias, mormente por esta, muitos officines de primcira e segnncla lill!JClS, proprietarios de gr:-lnde fundo , e outras pe~soa de consideração, reduzindo aguella provi ncia á ca,a rlesamparndas, falllilias desoladas; e tudo lagrimas, e
tudo clamores e prl1nto.
E o territorio de um tal gôvcrno é que se deve respeitar, para
nelle e não ir dissolver o Catucá do morO'ndo? Por que principio (l deixaremo de fazer? Serei pela amizade qne elle nos
profes'a?
A amizade se viola, disse Quincio ao tyranno Nabis, não
só quando ~e tratam como i ni.migos os sueios do amigo, mas tambem quando se ajuntam com os nos~os inimigos " Amicitia violatw', si socios amici pro lwstibus habeas, si c16m hostib~6S te con·
jungas' (Tit. Liv. lib 34).
O que guer significar o auxi.lio militar, que elle tem dadl)
ao morgado·contra as noseas forças? Poder-se-ha dizer que fo>e di·
rige a fazer respeitar as suas fronteiras? Oomo então os seus cabos hão consentido, que os reheldes não se contentando eom conservar-se nos limites da sua IJrovincia, os transponham c venham
h<?stilizar o nos~o. territorio?' Que satisfação tem aquelle gover·
no dado ás reqUlslções e reclat:rmções dos nossus chefes? Nen-hnma inteiramente. E deveremos ter aquelle govel'l1o por um
governo amigo, porque assim ~le o disse em alguns oflicios !to
nosso actual} residente? " E'pelas acções, e não pelas palavras,

•
•

.['
-

38-

que se devem cOtlheccr os amigús-Eh:fi:wtis, non 8C clictú rt7nici
pensandi 8~tnt (Tit. Liv. lib. 34). E estas acções provarão ao me·
nos neutralidade, e não se qnererem e11es intrometter neste pleito ~ Soldados, lnmas, artilheria, munições ele guelTa, a faculdade
de recrutar em seu telTitorio são serviços de humanidade, que
os neutraes pudem prestar aos contendores '?
Qual será a pessoa, que possa livrar aqnelle governo da
qualificação de rebelde, 1elo facto da proclamaçào do morgado
:1 favor ela Ill1ião á Portugal'? Quem o poder[L relevar da CJ'iminação de inillligo da indepenc1elleia do Bruzil e sua liberdade?
Ao neglJcio da proc.:1arna<;âo unida a perseguição ca rniceira dos
amantes da iudependeucia e defensores d'esta, e o acolhimento
franco e protector, que e11e 1m elado aos sells publicos inimigo"
.os Portuguezes, poderão 1'1'0' ar alguma cousa á respeito dos elltimentos detestaveis d aquelJe guverno subre o primariro objecto
uos negocios da nação brazileira? Provam tudo, Si não fora
aquelle governo dos sentimentos dos rebeldes sobre a união C01ll
Portugal, qlle lhe ficava a obrar em IlIllH tal conjllnctura'? Era
por si rneSlllO dissolver aquella eonjuraçi1o, prender os rebeldes,
esti vessem revestidus do maior caracter de aLltoridade, que fosse.
Mas e11es que tem f'bito? Deixaram passar o proclama, estãu
em perfeita harmonia com os rebeldes; os garantem, os soccorrem militarmente, e se unem Cl)ill e11es para invauirem o territorio dos constitucionaes, dos inrlepenelentes.
E' por todas esLas razõe3, que o meu voto é, que j~í se invl!da o tenitorio das AlngoH'" não só para prender o morgado e
seus satelites, mas tambem para desthl'Onar aquelle governo rebeldeJ e fazer que os povos d'nqllclla pro\'inei[}, elejam outro qlle
s~ja amante e defensor da independencia elo imperia e sua c"nstitucionalidadc; q ne acabe com as clesgraças qu e assolam aq uellft
provincia, e estabeleça a ordelll e tmnquillidade publica, para o
que nos chama não só a bumanidade e fraternidade, mas tall1bem
o exemplo, que nos offerecem as sagradas paginas, no intere se
que tomaram todas as Tribus de Jacob pela affronta feita ao
Levita. reunindo·se todas I ara a extincção da Triba de Benjamin, d'onue sabiram os autores do attentado, sem que jamais
possamos por isso incorrer em crime de injusto aggres ores.
Bem sei, que nesta lide nos propomos a combater com individuos da me5ma nação, que fal1am a meSllla lingua, professam
o mesmo cnlto á divindade, c qnc estiiu enlaçados eumnosco em
parentesco e outras relações; mas são estes os mesmos que telll
fOl'mado a ma1efica conspiração, ~1C nos pode engolir H todos;
são estes mesmos que se declara.m pa1'l'icidas, proclamando a
união a ort'àgal j e são estes mesmos os que nenhuma attenção
tem dado á sua reputação, aos s6"ltimen tos honrosos pela patl'ia
e em nenhum preço tem tido os J::Uesmos parentescos e enlaces

-

39-

sanguineos comnosco ; e é a mais destemperada das imprudencias
ynerel'mos zelar aquelles bens, que desprezam os m~smos proprietarios, muito principalmente quando a mal entendIda doçura
e clemel1\.:ia ha de sem d uviJa reverter em nosSo dalllno; mormente quando nos lembramos, que si Roma se tivesse lembradu
da dignidade de Lentulo, da Gobreza de Catilina, da mocidade de
.Cetego, e de outras qualidades que distinguiam n. maior parte
dos conjurados contm a patria, u ferro e o fogo a teriam reduzido
fi um montão de cadaveres e de ruinas,

Frei Joaquim do Â1no1' Divino Caneca
Lente de mathemllticas
Algnmas pessoas de patriotismo fogoso sabendo, ou conjecturando com bons fundamentos, lue a caJUara municipal da cidade do Recue se dispuuha a jurar e fuzerjurar o projecto de con tituição, que o impel'ador impunha, l'enniram-se na casa da mesma
. eamara ; e esta ausente, a declaram deposta: e elegeram outra;
tudo isto, si illegallllen~e feito, o fizeram todavia sem o menor
barulho, e em .eren,t tranquilidade.
Dissemos si illegalmente feita; mas no estado de desol'ganisação social, em que nos achavalllos, pela dissolução da assembléa constituinte; supposto o diverso IDodo de confeccionar-se a
constituição politica do Brazil, mudo novo e avesso do que tinhamos proclamado e jurado, e comnosco o i 111 pcradol', novidade ~ l11ndança a que não adheriamos; que havia ahi de rigorosamente illegaJ, n'attuella:; depo ição e eleição? Em tão extruordinarias circumst,mcias tuda a applicução e cuidado, todo u zelu
e afogo dos espiritos exaltados e ~tttonitos dirigiam-se a procnrar e manter (. bem e dignidade naeional,:1. vigiar e defender
a nossa honra, intelligencia e direitos, á salvação da patria, podemos dizeI-o. Havia boa fé, e a melhor intenção. Nem se pode
fugir de reconhecer, que posto a salvação da pat1'ia seja as mais
·das vezes um pretexto para O despotismo ou a anarchia, não
deixa algnmas vezes o emprego desE',a S'l.tprema lei de ser um verdadeiro e saudavel l'eclU'SO para a boa conservaçào e liberdade
social.
.
. Mas a quem se deve imputar, em ultima analyse, taes illega1ldades, si de qualificarll10s assim aquellas deposiçãO e eleição
não cabe desdizer-nos?
,
A nova camara pOl' editaes, que repetid.os fez a:ffixar, e por
Jnnumeraveis cartas, que dirigto a todas as autoridades, elllprega?os pnblicos de todas as classes, propl'ietarios e 1Jesooas notaveIs do seu districto, convidoL1"os a comparecer no dia, que marO!I, na casa da mesma. camar<\. para ahi livremente dar~m o seu
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voto Robrc U oxecnção do decreto, que mandava jurar o p1'ojecto
de constitnição politica, que oifereC'era o imperador; pois que
este magno assumpto pertencia a todos resolver, e não a ena só,
e menos impor com o seu voto e condllcta aos cidadãos do seu
municipio. Mlútos dos convidados por cartas deixaram de comparecer no dia aprazado, e pelos que compareceram foi o negocio di cutiélo, e afinal venceu-so, q ue se não devia receber nem
jurar o p1'ojecto: 1.° por ser illiberal, contrario á liberdade, independencia e direitos do Brnzil, e apresentado por quem não tem
poder para o dar; e 2. o por envol ver o seu juramento pelj urio ao
juramento civico em que se prometteu reconhecer e obedecer á
assembléa brazileira constituinte. e legislati \Ta. Frei J oaq uim
do Amor Divino Caneca leu o seu voto, e este impresso correu
ljelas mãos de todos; eil-o aqui.
(( Senhor presidente, tendo eu recebido a honra de ser convidado por V. Exc., para, como membro do corpo Ettel'ario d'esta
cidade, da]' o meu voto sobre a materia do àecreto de S. M. I e
C. de 11 de Março d'este presente anllo, pelo q~lal o dito senhor
manda jurar, como constituição do impelia do Brazil, o projecto
feito pelo ministerio e conselho do estado, appareci n'este lugar,
nào só para provar a V. Exc. quanto prezei o seu convite, mas
tambem para fazer ver aos meus honmdos compatriotas, que me
não poupo á cooperar com elles 1ara o bcm e felicidade da patria, quanto permittelll minha fraqueza e meu estado; e não para
fazer parada de conhecimentos, que não tenho, nem passar POI'
I)raculo em uma assembléa que comprehende tantas pesgoas, a
cil1la Je mim em principias luminosos e sentimentos liberaes.
Portanto, me abalanço a manifestar as minha:> curtas e mesr1uinhas idéa na espemnça <le que dos sabios mere0erei correcção, e
dos que não se acham n'esta linha, descúlpa e docilidade; digo
pois, que não ee deve adoptar, nem jurar como constituição do
imperio o projecto oiferecido para este fim.
A certeza, em que estou, de fa.nar entl'e cidadãos livre;;, patriotas e caroaveis da verdade, é o sustentac1110 da liberdade e
fmnqueza, com que avanço esta proposição, que por mais escabrosa que pareça aos animos prejudicado', e idohtras fauaticos
de antigos prejuízo, se fará aceitavel, i me não engano, pelas
razões, que desenvolverei; e é a q uan to aspiro.
Parecia-me, que seria ntil, para melhor estabelecer o meu
voto, fazer aqui uma ligeira exposigão das vicissitudes e mudanças politicas, porque ha passado a nossa patria, o Braúl, desde
que S. M. L se dignol1 ficar l~oJDnC4C:;co até agora; mas, l'espeitaveis senhores, lembrando·me que talvez a jl.llgasseis snperflua,
por estal'd8S aô facto de tudo, a deixei de mão, e passo logo a
tratar da materia, Fallarei primei:(amente da qualidade do pl'er
r
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"sente projecto; quanto posso alcançar, para ao depois examinar,
"si se deve ou não adoptar.
Uma constitnição não é outra cousa, que a acta do pacto
social, que fazem entre si os homens, quando se ajuntam e associam para viverem em reunião ou sociedade. Esta acta, portanto, deve comer a materia, sobre que se pactuou, apresentando
as relações, em que ficam of:' que governam, e os governados,
pois que sem governo n!!.o póde existir sociedade. Estas relações,
á que se dão os nomes de direitos e deveres, devem ser taes, que
defendam e sustentem a vida dos cidadãos, a sua liberdade, a sua
propriedade, e dirijam todos os negocios sociaes á conservação,
bem estar e vida commoda dos socios, segundo as circumstancias
de seu cal'acter, seus costumes, usos e qualidade do seu territorio
etc. Projecto de l'onstituição é o rascunho d'esta acta, que ainda
se ha de tirar a limpo, ou apontamentos das materias que hão
de ser ventiladas no pacto j ou, usando de uma metaphora, é o
esboço na pintura, isto é, a primeira delineação, nem perfilada,
" nem acabada. Portanto, o pTojecto oiferecido por S. M. nada mais
é do que o apontamento das materi as, sobre que S. M. vai a
contractar COlDDOSCO. Vejamos, portanto, si a materia ahi lemo
brada, suas divisões e as relações destas são compativeis com as
nossas circumstancias de independencia, liberdade, integridade
do nosso territorio, melhoramento moral e physico, e segura
felicidade.
Sendo a nossa primeira e principal questão, em que temos
empenhado nossos esforços, brio e honra, a emCflTl,cipação e independeneia de Portugal, esta não se acha garantida no p1'Ojecto
com aquella determinação e dignidade necessaria j porque I.· no
projecto não se determina positiva e exclusivamente o territorio
do imperio, como é de razão, e o tem feito sabiamente as constituições mais bem formadas da Europa e America; e com isto se
deixa. urna fisga, para se aspirar a união com Portugal; o que
não só trabalham por conseguir os despotas da santa alliança e o
rei de Portugal, como o manifestam os periodicos mais apreciaveis da mesma Europa e as negociações do ministerio portuguez
com o do Rio de Janeiro e correspondencia daquelle rei com o
nosso imperador, com o que S. M. tem dado fortes indicios de
"estar d'este accordo, não s6 pela dissolução arbitraria e despotica
da soberana assembléa constituinte, e prohibição da outra que
nos havia promettido, mas tambem, alem de outras muitas cousas,
porquese retirou da capital do imperio para não solemnisar o dia
3 de Maio, anniversario da installação da assembléa, que por de" creto era dia de grande gala; e"uo dia 13, dia dos annos do rei
de Portugal, S. M. deu beija-mão no paço, e foi a illla dllS EnXauas, onde se achavam as tropas.de Portugal, vindas de Montevidéo, estando arvorada com o maior esc-andalQ a bandeira por6
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tllgneza; 2.0 por quanto ainda que no 1. 0 artigo se diga, que a
nação brazileira não admitte com outra qualquer laço algum de
união ou federação, que se opponha a sua independencia, comtudo esta expressão é para illndir-nos ; pois que o executivo, pela
sua oitava attribuição (arl 102) pode ceder ou trocar o territorio
do imperio ou de possessões, a que o imperio tenha direito, e isto
independentemente da assembléa geral; 3.° porque jurando o
imperador a integridade e indivisibilidade do imperio, não jura
asna independencia.
Ao depois é este juramento contradictorio com esta oitava
attribuição; porque si S. M. jura a indivisibilidade do imperio,
como pode ceder on trocar o seu territorio? Só si isto se deve
entender de ceder o territorio do irnperio todo por inteiro e passar·nos então a todos, com suas familias e haveres, ou para os
desertos da Tartaria, ou para os d'Africa, ou afinal lá para os Botucudos, entregando as nossas cidades e villas ao que com elle
contractar.
a artip;o 2.° não pode ser mais prejudicial á liberdade politica do Brazil; porque permittindo que as provincias actuaes
soffram novas subdivisões, as reduz a um imperio da China, como
já se lembrou e conheceu igual machiavelismo no projecto dos
Andradas o deputado Barata; enfraquece as provincias, introduzindo rivalidades, augmentando os intcresses dos ambiciosos para
melhor poder subjugaI-as umas por outras; e esta desunião tanto
mais se manifesta pelo artigo 83, em que se prohibe aos conselhos provinciaes de poderem propor e deliberar sobre projectos 'de
quaesquer ajustes de umas para as outras provincias, o que nada
menos é, que estabelecer a desligação das provincias entre si, e
fazeI· as todas dependentes do. governo executivo, e reduzir a
mesma nação á di versas hordas de povos desligados e indifferentes
entre si, para melhor poder em ultima analyse estabelecer-se o
despotismo asiatico.
a poder moderador de nova invenção machiavelica é a chave
mestra da oppressão da nação brazileira e o garrote mais forte da
liberdade dos povos. Por elie o imperador pode dissolver a camara dos deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no goso dos seus direitos o senado, que é a representante dos
apaniguados do imperador. Esta monstruosa desigualdade das
duas camaras, alem de se oppor de frente ao systema constitucional, que se deve chegar o mais possivel a igualdade civil, dá ao
imperador, que já tem de sua 'parte o senado, o poder de mudar a
seu bel p!azer os deputados, Clu6ll'elle entender, que se oppõem
aos seus mteresses pessoaes, e fazer escolher outros de sua facção,
ficando o povo indefeso nos attentados do imperador contra seus
direitos, e realmente escravo, debaixo porem das formas da lei,
que é o cumulo da desgraça, com.o tudo agora está succedendo
r
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na França, cujo rei em Dezembro passado disso! veu a camara dos
deputados, e mandando-se eleger outros, foram ordens do ministeria para os departamentos afim de que os prefeitos fizessem eleger
taes e taes pessoas par!). deputados, declarando·se-lhes logo, que
quando o governo empregava a qualquer, era na esperança de
que este marcharà por onde lhe mostrassem a estrada. Demais,
en não posso conceber como é passiveI, que a camara dos depu. tados possa dar motivos' para ser dissolvida, sem jamais poder
daI-os a dos senadores. .A. qualidade de ser a dos deputados
temporaria, e vitalicia a dos senadores, não só é uma desigual
dade, que se refunde toda em angmentar os interesses do imperador, como é o meio de crear no Bmw, que felizmente não a tem,
a classe da nobreza oppressoJ'a das povos; a qual s6 se tem attendido n aquelles povos, que foram constituidos depois de ja terem
entre si seus duques, seus condes, seus marquezes, etc. E este é
o mesmo fim da attribuição undecima do poder executivo, que
na minha opinião é o braço esquerdo do despotismo, sendo o direito o ministerio organisado da maneÍJ:a que se vê no projecto.
Podem os ministros de estado propor leis, (Art. 53) assistir
a sua discusgão, votar sendo senadores e deputados (.A.rt. 54).
Qual será a cousa, portanto, que deixarão eIles de conseguir na
assembléa geral? Podem ser senadores e deputados, (Art. 30)
exercitando ambos os em pregos de senadores e mi nistros; e o
'mesmo se diz dos conselheiros, (Art. 32) ao mesmo tempo que o
deputado, sendo escolhido para Inini~tro, não pode conservar um
e outro emprego; isto alem de ser um estatuto sem o equilibrio,
que deve de haver entre os mandados e o mandante, é um absur'do e'm 'politica, que aqllelles que fazem .ou influem na factura das
leiE: sejam os mesmos que as executem; e não se pode apresentar uma prova mais authentica da falta de liberalidade do projecto, do que esta. E' por este motivo, que diz o sabia cardeal
Maury, que" Todo o cidadão que sabe calcular as consequencio3
dos IJ?-incipios politicas, deve a~jura?' uma pat1'ia em que aquelles
que fazem as leis, são 'magistrados, e onele os representctntes do 'Povo
que tem fixado a legislação, p1'etendem injlu,i1' na administmção
da justiça.
A snspensão da sancção ünperial á qualquer lei formada
pela assembléa geral por duas legislaturas (Art. 65) é inteiramente ruinosa a felicidade da nação, que pode muito bem depender de uma lei, que não deva admittir uma dilação pelo menos
de oito annos, muito principalmente quando vemos, que para passar a lei como sanccionada, pela dilação do tempo, é indispensavelmente necessario, que as dJas legislaturas seguintes insistam
.,
a eito sobre a mesma lei (Art. 65).
A oitava attribuição do "poder executivo, que é de fazer
tratados de alliança defensiva e offensiva, levando-os depois de
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concluidos ao conhecimento da assembléa geral, é de muito -pe·
rigo para a nação, pois que ella não interfere com o seu conheci·
mento e consentimento em negocio de tanta importancia, muito
principalmente quando se vê, que o mesmo executivo julga ne·
cessaria a approvação previa da assembléa geral para execuçào
dos breves, lettras pontificias, decretos de concilios, quando envolverem disposição geral. (Art. 14).
A attribuição privativa do executivo de empregar, como bem
lhe parecer conveniente á segnrança e defeza do imperio, a força
armada de mar e tena (Art. 148), é a coroa do despotismo e a
fonte caudal da oppressão da nação, e o meio de que se valeram
todos os despotas pam escl'avisar Cl. Asia e Europa, como nos
conta a historia antiga e moderna.
Pelos artigos 55, 56, 57, 58 e 59, a camara dos deputados
está, quasi escrava da dos senadores, e o remedia que se applica,
no caso ela discol'dia, me parece palliativo, obscuro e impraticg>yel.
Os conselhos das provincias sào uns meros phantasmas para
illndir os povos; porque devendo levar suas decisões á· assembléa geral e ao executivo conjunctamente, isto bem nenhum poele
produzir ás provincias; pois que o arranjo, attribuições e manejo da assembléa geral faz tudo em ultimo resultado depender
da vontade e arbitrio do imperadol', que arteiramente avoca tudo
a si, e de tudo dispõe a seu contento, e pode opprimir a nação
do modo mais prejudicial, çlebaixo das formas da lei. Depois,
tira-se aos conselhos o poder de projectar sobre a execução das
leis, attribuição esta, que parece de summa necessidade ao conselho; pois que este mais que nenhum outro, deve de estar ao
facto das circnmstancias do tempo, lugar, etc. da sua provincia,
conhecimentos indispensaveis para a commoda e fructuosa appli.
caçào das leis.
Estas são as cousas maiores, que minha fi:aqueza pode descobrir no profeoto em questão, e que eu julgo de summo perigo para
a independencia do imperio, sua integridade, sustentação da liberdade dos povos e conservação sagrada da sua propriedade; e
estas mesmas cousas as expuz summariamente, ou levemente tocadas, por não admittir a presente conferencifl. discursos extensos. Talvez en nestas mesmas me engane, e não tenha idéas
exactas, nem saiba combinaI-as e conhecer-lhes a necessaria relação, que ha entre si, por cujo motivo me pareça máo, oppressol' e contradictol'io o projeoto; mas no emtanto é o que por ora
entendo, e sendo chamado para da.r o meu voto, hei de votar não
pelas idéas que os outros tem, Sillf pelas winhas; portanto digo,
que pelooque" é em si esta peça de politica, este rascunho de constituição não se deve admittir.
(}
Agora direi o mesmo por outro principio, a saber, pela fonte
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de que manou. E' principio conhecido pelas luzes do presente
seculo, e até confessado por S. M., que a soberania, isto é, aquelle
poder, sobre o qual não ha outro, reside na nação essencialmente;
e deste principio nasce como primaria conseqnencia, que a mesma
nação é quem se constitue, it,to é, qucm escolhe a forma do governo, quem distribue esta snmma autoridade nas partes, que bem
lhe parece, e com as relações que julga mais adequadas ao sen
augmento, segurança da sua liberdade politica e sua felicidade;
logo é sem qnestão, que a mesma nação, ou pessoa de sna commissão, é quem deve esboçar a sua constitnição, purifical·a das
imperfeições e afinal estatuil a; portanto como S. M. I não é nação, não tem soberania, nem commissão da nação brazileira para
arranjar esboços de eonstituição e apresentaI-os, não vem este projecto de fonte legitima, e por isso se deve regeitar por excepção de
incompetenoia. Muito principalmente quando vemos, que estava
a representação nacional usando da sua soberania em constituir a
nação, e· S. M. pelo mais extraordinal'io despotismo e de urna maneira a mais hostil dissolveu a soberana assembléa e se arrogou o
direito de projectar constituições.
Reflicto, que só a acção de escolher por si a materia do pacto
social, e daI-o, corno faz S. M., é um acto da soberania, que elle
não tem. Isto é uma conseqnencia immediata da soberania da
nação, como pode occorrer a qualquer que pensar por alguns minutos neste negocio; mas si fossem precisos argnmentos externos, alem de outros muitos, que por abreviar eu calo, basta lembTar o autor das reflexões contra os redactores do Investigad01'
. P07'tug~tez na Inglaterra~ o qual prova forte e justamente, que as
cortes de Lamego, e outras de Portugal nunca tiveTam o poder
legislativo, como as camaras dos pares e communs da Inglaterra,
porque os reis de Portugal foram os que nas cortes propnzeram a
materia das ordenações e das leis. Em segundo lugar, que em
S. M. não ha attribuição alguma, d'onde se possa deduzir o poder de nos dar cunstítnição e mandal·a jUI'ar, por quanto o titulo de imperador, com que o Brazil extemporaneamente o condecorou, não foi mais que uma declaração antecipada de que eUe
seria o chefe do poder executivo no systema constitucional, que
proclamamos, com um certo poder pruvisorio, que se fazia indispensavel para preparaI' a nação para o efi'eito de se constituir,
como mesmo S. M. confessou no dia 3 de Majo da abertura da
assembléa soberana: o qual poder prQlvisorio cessou com a abertura da assembléa, e as attribuições 'que elle teria, ainda haviam
d~ ser declaradas pela mesma ~ssembléa; é por isso que S. M. a
dIssolveu: as suas attribuições são tudo aquillo, que lhe adquirirem as suas armas! e lhes cederem a fraqueza e ;nedo dos
povos.
~
S. M. está tão persuadido, que a unica attribuição, que tem
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!\obre os p:'>~'os, é esta do poder da força, a que <:hamam outros a
1.tltúna 1'azào dos estados, que nos manda jurar o projecto com um
bloqueio á vista, fazendo-nos todas as hostilidades; por cujo motivo não se deve a.doptal' nem jurar semelhante esboço de constituição, pois o j urmnento para ligar em cODsciencia, e produzir seu
effeito, é indispensavelmente necessario ser dado em plena liberdade, e sem a menol' coacção j e ninguem jámais obrou livremente
obrigado da fome, e com boccas de fogo aos peitos.
Ai nda que, illustres senhores, para se estabelecer uma verdade' uão se faça mister multidão de provas. com tudo ha occasiões, em que ella deve de ser encarada por todos os lados, muito
principalmente quando é de tanta monta como esta, e pode produzir consequencias fnnestissimas; e alem disto, correm impresoss seductores, que S3 esforçam em sustentar o eno, adornando-o
com as galas emprestadas da verdade e da j ustlça, Portanto, ainda \'os lembro, que este juramento vos conduziria a um horroroso
peljurio, que vos tornará detestaveis a face dos homens. .
Vós, senhores, no dia 17 de Outubro· de 1822, na igreja ma·
triz do Sacra.mento, dissestes-nós y'U1'a1nOS perante Deus, seus sacerdotes e alt(Jjl'es, adhesão á causa ge'l'al do Brazil, e seu syste1na
act/tal, debaixo dos auspicios do 81'. D. Ped1'O, p1wcipe 1'egente
constitucional, e difensor perpetuo do B1'azil, a quem obedecemos;
e assim 1U1'amos reconhecer e obedecer as cortes b"azilianas constituintes e legislativas, e defende" a nossa patria, libm'dade e di·
1'eitoS até veru:(!;l' Ott ?1Wr1'81'.
Como agora podereis jurar uma carta constitucional, que não
foi dada pela sohel'ania da nação, que vos degrada da sociedade
de um povo livre e brioso, para um valongo de escravos e curral
de bestas de carga? Um projecto, que destroe a vossa categoria no meio das nações livres do orbe? Seria injusta a materia
do primeiro juramento para não vos ligar? Ou estareis agora'
loucos rematados? Ou haverá poder, que, dispensando, vos do
primeiro juramento, possa de vós exigir o segundo? Onde está
vossa moral, vossos costumes, vossa religião? Si tal desgraça
succedesse, como olhariam para nós os outros povos nossos conterraneos e externos? Quem querererá contractar com um povo
tão immoral e tão sem respeito aos laços mais sagrados da sociedade. e tão sem acatamento para' a religião de que faz gloria?
Tenho ouvido á algumas pessoas, que se pode jurar o pro,
jecto, a excepção daqnelles artigos, que offendem os nossos interesses, Isto ou é uma velhacaria, para por este geito manhoso
nos lançarem os ferros do captiveiJ,'o; ou uma ignorancia pueril,
·que merece compaixão. Porque havendo-se demonstrado, que
este arte:fu.cto politico é um systema de oppressão j que os principaes anneis desta cadeia, são intciramente destruidores da nossa
independencia, da integridade do Brazil, liberdade politica e civil,
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tem se feito ver que o systema é mão, oppreEsor e ruinoso, e portall'
toinadmissivel,bem que hajam alguns elos intermedios, que sejam
bons, como se veem alguns nas dtsposíções geraes. Depois disto,
espera-se, que o imperador, que teve a valentia de dissolver a assembléa constituinte com o maior escandalo dll. razão, da justiça e
da constitucionalidade jurada; que se arrogou a monstl'Uosa attribuição de dar constituição n. quem a não devia dar, se abaixe a
reformar o seu projecto por representação daqnelles, que ellejulga
com o dever de lhe obedecer cegamente.
Si esta reflexão não vos convence de que o o:iferecimento do
projecto ás camara" para ser discutido era illusorio, e sem o sincero desejo de o reformar conforme as annotações elos povos, eu
me lembro, senhores, que' a capital dn. Bahia depois de tantos sacrificios de sua honra e dignidade, depois de tanto servilismo, não
mereceu a reforma de dous unicos artigos, que requereram, e tiveram do ministro do imperio a seguinte resposta-E com q'uanto
desey"asse S. .M. L pode?' responcle?" y"á a esta 1-epresentação, manda
pela seereta?'ia ele estado dos negocios do t'mpe?'io participa?' asobredita cc~ma?'a, que ?'equel'endo todas as out1'as, se y"ure op1'Oy"ecto
sem restrícção, não é possível por orafazer nelle mudança alguma, não havendo inconveniente em que se remetam essas observa. ções, pa?'a quando se fizer a 1'evisão -marcada no mesmo IJ1'ojecto(cart. de 11 de Março de 1822 )
E' por todas estas razões, que eu sou de voto, que se não
adopte e muito menos jure o projecto de que se trata, por ser inteiramente máo, pois não garante a independencia do Brazil,
ameaça a sua integridade, opprime a liberdade dos povos, ataca a
soberania da nação, e nos arrasta ao maior dos crimes contra a
divindade, qual o perjurio, e nos é apresentado da maneira mais
coactiva e tyrannica. '
FrfJi Joaquim do .Amor Divino Oaneca
Lente de geometria
Neste vaivem de imposições e resistencias, nesta marcha politica retrograda da corte e insistencia da província, pará obter o
goso feliz de uma independencia segura e verdadeira, e da. liberdade, conforme nol-a ensinaram e incutiram por todos os modos,
decidin-se Frei Joaquim do Amor Divino Caneca a escrever um
periodico, em que tratasse e defendesse esta politica provincial,
que lhe parecia a verdadeira e mais efficaz no presente: e digna
da posteridade. Intitulou o periodico o Typhes Pernambucano, e
desde o dia 25 de Dezembro de 1824, em que o com~ou a publicar, até o dia 12 de Agos~ de 1825, imprimio delle vinte e
nove numeras.
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Este pel'ioc1ico interessa não só á litteratura da nossa provincia, pelo bem que é escripto, como á sua historia, por muitas
noticias e factos que da mais importante epochaconsagra á perpetua memoria dos vindouros. Todos o~ 29 nnmeros o leitor os
achará nesta obra.

VII

o andamento politico armado da provincia não era assaz satisfactorio e faltava-lhe sobre tud(), mormente depois da nomeação
do commandante das armas José de Barros para general em chefe, um chefe mui decidido e energico, capaz de commettimentos
heroicos, e dotado desses lances de olho felizes, que muitas vezes
prevalecem contrR a superioridade do numero. Porem as praças
de pret, e a mesma oillcialidade (geralmente desta fallando) eram
boas e dispostas a baterem-se com brio e intrepidez, como por vezes o provaram.
O presidente Manoel de Carvalho Paes ele Andrade tinha
forças postadas DOS limites da provincia ao norte, e no sul mantinha uma forte divisão. Em alguns lugares, porém, ia-se levantando a ignorancia em reacções mais ou menos fortes, e bandos
de assassinos e ladrões pelo interim'; estes, mormente, suscitados
por caudilhos abrutadcs da provincia das Alagoas, e mesmo desta
de Pernambuco. Estes bandos perversos conseguio o presidente
Carvalho bater e dispersar.
Varias combates se haviam já dado entre as forças da provincia e as imperiaes da Barra Grande; onde depois desembarcaram as fluminenses, com as quaes vieram encorporados dous filhos distinctos de Pernambuco. A' essa tropa do Rio de Janeiro
tambem se uniram alguns bandos do mato, commandados por
aquelles dous patricios, Hollanda Cavalcanti e Pedroso, tenentes
coroneis, e por outros poucos das ordenanças e milícias da provincia. O Pedroso espalhava demais um choveiro de proclamações
impressas, que trouxe do Rio, á favor da causa imperial.
Um bloqueio maritimo nos apertava com afome e outros embar.aços, é já no silencio e trevas de uma noite havia libemlmente bombardeado a cidade do Recife.
A divisão do sul, falta de supprimentos de guerra e de bocca,
levanJ;ara o acampamento, e se havia acampado por fim, depois
de "algumas estações e calamidades dos caminhos, no lugar dos
Prazeres, á vista dos gloriosos Guararapes; bem que tivesse surudo do Recife, o general em chefe J"ose de Barros, com abundan
tes supprimentos para a Barra Grande, onde não chegou, por
quaesquer motivos, antes que Sfrl levantasse dahi o acampamento.
("
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A provincia das Alagoas nos hostilisava, e a da Parahiba,
tambem limitrophe ao norte, não o fazia menos, posto que nesta
hayja já um governo pro\7isorio, que, apezar do presidente imperia1,' adheria á politica ele resistencia pernambucana, com a qual
forcejava por liO'ar-se e correr todos os riscos.
Neste estaâú de cousas o brigadeiro Francisco de Lima e
Silva, que commandava em chefe as forças imperiaes, espalhava
uma fraternal e bem conciliadora proclamação, na qual com damnado animo e furia sultanica, vociferava:
" Malvados, tl'emei! A e8pada da y"ustiça está P01' dia8 a de·
cepa1'-1JOS a cabeça, ren<1ei-vo8, 016 aliás estas bravas t?'Opa8, que
tU commando,entra1'ão como sifo8sem por um paiz inimigo j pois
mais inimigo8 que revol1lcionari08 não podem !Lave?', Não espe?'eis
mai8 bene:volencia, o modo do V0880 julgamento não admitte appel.
lo,. Ulna commis8ão militar, da q'ucil etl sou p?'e8idente, é que vos
!La de faZe?' o P1'OCe8S0, e mandar·vos punir, Soldados, deponde as a1'mas j prendei e8ses que vos tem conduzido, não ao campo da hOn?'a, ('amo deviam, mas ao da desMnra, do aviltamento
e da ign(fminia, "
Eata linda peça prova bem, e recommenda á posteridade, o liberalismo, gratidão e juizo do imperial mandante e do algoz mandatario j ella s6, si mais não houvesse, era bastante para produzir
a maitO obstinada e indomavel resistencia.
Pelas seis horas da manhã do dia 11 de Setembro; recebeu
em sua casa, na cidade do Recife, o presidente Manoel de Carvalho Paes de Andrade uma carta ou intimação escripta do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, datada do engenho Suassuna, á
quatro legoas da mesma cidade, requerendo-lhe a entrega desta.
E' sempre expressando-se no mesmo tom irritavel e revoltante de um despota, que se persuade ter direito a tudo, que o
pojeI' e seus instrumentos fallam ao povo, irmão divergente, em
assumpto de acceder á constituição, em que nenhum direito autorisa a força para o submetter. Vede-o.
" O brigadeiro Francisco de Liml> e Silva, commandante
em chefe do exercito cooperador da boa ordem da província de
Pernambuco:
Em nome de S. M. o imperador constitucional e perpetuo defensor do Brazil, intima a Manoel de Oarvalho Paes de .i1nàJrade,
intruso presidmte da mesma p?'ovlncia, e a José de Barl'os Falcão
de Lace1'da, ex-governador das tropas, que immediatamente deponham as armas, que tão louca, como escandalosamente, tem levantado co.ntra a legitima autoridade de S. M., e contra o s1.jstemajul'ado pela nação, si algum resto de sentimentos huma110s lhes fel'e as cO?lSCÍ8noias e?n favor de um povo, que 08 via nascer e os
tem alimentado j pois que- a sua'obstinação ar1'a8tando os inevitavei8 estmgos do canhão e da espada, sepulta?'á sem 1'emedio nas
7
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minas 11witos e bons cidadãos, que nao merecem ser 8({'(Yl'ificados
seus desva1·ios. E decla7'(l., 01ttJro 8im a esses clous conspi1'adoI'es, que pOi' cada victúna que de hofe em diante fizerem ent1'e as
pessoas, que S13 tem conse1-vat.io fieis, pade(:e?·an dez dos seus partidistas. O que, para chegar ao conhecimento de todos, o general

Ú

chefe faz publico pelos meios que estão a seu alcance. Quartel general em o engenho Gararú, 10 de Setembro ele 1824-Francisco de Lima e Silvct, brigadeiro general. "
O presidente Manoel de Oarvalho, nessf1. mesma manhã, acompanhado de alguns amigos, entre os quaes-Frei Joaquim do Amor
Divino Oaneea, que o seguio depois, apresentou-se no acampamento dos Prazeres, sem que tivesse acautelado nada da sua
(Jusa e familia, no Recife; joias, mobilias, alfaias, roupas e dinhei1'0; tudo o qne lhe foi depois saqueado, e completamente estragaelo o ljue não foi roubado pela tropa imperial invasora, que se intitulava cooperadora da boa ordem; o que melhor individuaremos na biographia do mesmo presidente Manoel de Oarvalho,
que trazemos entre mãos.
No acampamento, depois de apresentar elle Manoel de Carvalho ao ,O'eneral José de Barros Falcão de Lacerda, aos tenentes
coroneis .José Antonio Ferreira, Oarapeba, José Maria Idelfonso
e ontros princípaes commandantes a intilrtflção do general Lima,
q ne deixamos transcripta, tomou comsigo trezentos homens, e dil'igin-se a reforçar o ponto nnico por onde as forças do general
Lima poderião passar em direcção ú. capital; o qual ponto estava
~ruamecjdo fraeamellte.
Durante esta marcha, soube por alguns
soldados da gnarnição do mesmo ponto, que as f\lrças contrarias o
haviam forçado, e, dispersada a, sua guarnição,o tinham transposto.
Tornando-se impossivel ajuntar-se Manoel de Oarvalho ao grosso de
snas tropas, aconselhado lUesmo pelos amigos, embarcou em uma
jangada, que o devia depor no norte, para dam dirigir a defensa
e me mo o atfl.q ne. Não custou pouco achar-se um jangadeiro,
que se quizessa incumbir de seOlelhante tarefa.
Hou ve ainda, apezar desta ausencia de Manoel de Oarvalho,
diversos combates renhidos na ponte dos Oarvalhos, no aterro
dos Afogados e na Boa-Vista, com perdas consideraveis de parte
<1 parte, e di versos iocidentes, etc. ; e por fim o exercito carvalhista se dirigiu cm retirada para a cidade de Olinda, onde, depois
de varias e diveJ"as circumstancias memoraveis, dissolveu-se.
Manoel de Oarvalho Paes de Andrade, não tendo querido o
jn.ngadeiro condnzil-o a desembarcar na praia do Brum, nem
mai:; alem, nem na de Olinda, ppr temer o mnito fogo continuo,
q ue se ou via POI' todos estes lugares, recolheu-se á uma fragata
ingleza~ Frei Joaquim do Amor Divino Oaneca permaneceu
entre a tropa carvalhista, a(;hotl~se em Olinda com ella, prestanClll
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do sempre o contingentc de snns lm:es, até que espontnneam nte
se dissolven a mesma força ou exercito,

VIII
Os dias de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, desde
a ida ao acampamento dos Prazeres até a sua morte, foram dias
tristes, trabalhosos e affiictos, exclusivamente empregados no serviço e bem da patria, segundo elie o entendia, na melhor boa fé,
e total desinteresse pessoal.
Bem se ve tudo isto no It,inm'Cl1'io da sua ida e volta eh província do Ceará, que ne::ita mesma jomada elle ia escrevendo á
proporção que caminhava e pousava.
Não sendo possivel, nem convindo fazer extractos desse cnriosissimo e historico Itine1'a1'ío, passamos a transcrevcl-o todo de
uma copia fiel do original de slla letra, que, logo depois do sen
assassínio jurídico, obtivemos de Francisco de Souza Rangel, seu
companheiro de prisão, á quem elle o dera, ou delle se apossára
por qualquer outro modo. (6)
De 26 de Dezembro por diante, depois de haver respondido
a commissão, foi o sabio patriota Fl'ei J oaCjnim do Amor Divino
Caneca retirado da horrivel prisão dos cabeças, e passaJo para
um quarto de cima ua sala livre, onele :ficou inuommunicavel, até
10 de Janeiro subsequente depois elo meio dia, quando foi levado dahi para ouvir a sua cruelissill1a sentença dc morte natul'al
para sempre.
O grande cidadão a onvio sem a menor perturbação, mas interrompendo a leitura com fazer observar aos círcumstantes fi
falsidade de algumas aleívosas razões, que ne11a sc apontam corno
causal e fundamento da execravel condemnação, fi:>i immedin·
tamente mettido no Ql·atorio.
Aqui, com serenidade admiravel e fortaleza verdadeiramente
l~eroica, foi e11e incessante em fazer praticas sabias, demonstratlV~S do injustissimo proceder 2.os tyrannos contra os direitos e
a dIgnidade das naçõeil> c povos livres, e especialmente contm os
honrados cidadãos, que tmbalhavam por esclarecer os povos no.
dev.eres de libertar a sua patria do jugo ferreo da oppressão e tyrama; e esses eloquentes discursos eram a constante conversa
com que entretinha o offiuial assi tente e os sentinellas, repetindo·lhes muitas vezes, que elles, flne então serviam de apoio ao
despota, não tardariam mesmo em receber a ordillaria recompensa, com que esse ingrato costumava tratar desprei'lillelmente
~os, proprios, que se degradarrnn em ser sustentnculos de sens
mdlgnos caprichos.
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Nesses e semelhantes discursos continuou em todos os tres
dias do Ql'atoria, sempre mostrando inalteravel semblante, e intermediando essas conversas patrioticas com algumas historietas
engraçadas e producções poetic3s, das quaes é bem conhecida a
que segue.
Entre Marilia e a patria
ColJoquei meu coração:
A patria roubou·m'o todo;
Marilia que chore em vão.

Quem passa a vida que eu passo,
Não deve a morte temer j
Com a morte não se assusta
Quem está sempre a morrer.

A medonha catadura
Da morte feia e cruel,
Do rosto só muda a côr
Da patria ao filho infiel.

Tem fim a vida daquelle
Que a patria não sonbe amar'
A vida do patriota
Não pode o tempo acabar.

o servil acaba inglorio
Da existencia a c'ürta idade;
Mas não morre o liberal,
Vive toda a eternidade.
li';>

E como lhe trouxeS8em religiosos franciscanos algum tanto
estupido~, e outros que taes manigrepos e barbadinhos, para lhe
fazerem a. costumada assistencia religiosa, e o confortarem devotos, ene com dignidade e prudencia os despedio, dizendo-lhes,
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que ficava sUlOmamente agradecido no religioso obsequio'; porem
que não necessitava de instrucções sobre uma materia de que
elle se achava assaz instruido; e qne quanto ao dever CJue tinha
a preencher da confissã.o, elle tinha com quem melhormente con·
fessar-se, que era o seu provnlcial dos carmelitas turonenses, a
cuja religião pertencia, e que o mandaria chamar. Deste modo
despedio a todos elles, e com o seu provincial o padre mestre
Frei Carlos de S. José, depois bispo do Mal'anhão, confessou-se
e recebeu o Sagrado Viatico, illt manhã do dia 12.
Não cessou nunca de discorrer e conversar divel'tido, como
d'antes, até quando dOI'mindo, foi acordado pelo provincial, POlIdo-lhe a mão, e abalando-o, por serem horas de sahir para opatibulo,
Tendo-se elegido a um preso da cadeia, o pardo Agostinho
Vieira, para ser o carrasco j este declarou que nunca o seria, em
reverencia ao caracter sacerdotal.
Fez o carcereiro entrarem soldados armados na cadeia, para
obrigarem Agostinho Vieira a prestar-se a enforcai' a victillla ;
mas este foi constante na denegação, apezar de lhe pisarem os peitos com os couces das granadeiras, deixando·o por morto; e re·
petia elie, que o matassem, mas que tal deshomanidade não commetteria,
No mesmo dia 12 o cabido, serZe vacante, paramentado e de
cruz alçada, e os religiosos de todas as ordens da cidade, encorporados todos, se dirigiram melancolicos e aterrados li cornmissão
militar, em palacio, pam rogar-lhe que sohret-tivesse na execução da sentença até a resposta de lima supplica, que passavam a
dirigir ao imperador. Não foram admittidos á presença, e mandou a commissão militar despedir a todos da porta da rua do
palacio por Salvador José Maciel, arguindo asperamente este ao
cabido e religiosos por se atreverem a obrar de semelhante maneira, que dava mostras de uma. llova forma de rebellião. E o
ministerio, sendo-lhe participado isto, respondeu por Aviso de 7
de Fevereiro, que já publicamos, que approvava a repulsada com·
missão ao cabido, sede vacante, e clero, por ser a. pretenção dos
mesmos loucfJ, e incuriaZ! Em tanto que o concilio de Sardica,
no canon XVII, faz mesmo uma lei aos bispos de interporem sua
mediação nos casos de sentenças do exilio e de banimento.
O espanto e a consternação dilaceravam geralmente os CC!lrações dos habitantes da cidade do Recife. Quem poderia ser
insensivel a tanto horror e crueldade?
No dia 13 de Janeiro ama,Qheceram' ati embocaduras d~ ceI"
tas ruas e as avenidas da cidade occupadas por tropas, prevenindo algum tumulto, ou sublevação do povo.
Desantorada a victima do caracter sacerdotal á porta da igreja de Nossa Senhora do Terço, (7) dahi seguio para o patibulo no
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largo das Cinco Pontas, que gmnde numero de tropa cel'cava e
defendia,
Dous homens pretos, lue antes haviam sido na cadeia postos
a ferro, pam assim os forçarem a ser algozes do clJlldemnado patriota religioso, geralmente querido e admirado, sendo levados
para junto da força e dahi tocados a couces d'al'lnas, espaldeirados, nem por isso abateram-se {L vileza, á que os queriam violentar.
Então a commisRão militar, qne havia ficado em sessão permanente, e,n palacio, avisada deste embaraço, sem fazer alteração ou mudança alguma por escripto á sentença, oruenou verbalmente, que fosse o religioso fuzilado,
O varão forte e justo, ensinou elle mesmo, ao alcaide per·
plexo e tremulo, o modo cnmo o havia de amal'L'ar a um dos esteios da forca.
E dispondo-se a fazer uma falla ultima ao povo, desistio disso
a pedido do sen lacrimoso provincial assistente, de quem fom
sempre. particular amigo.
O crioulo João da Costa Palma, selldo um dos soldado;; da
patrulha sacrificadora, e que bem conhecia a victima, em meio
do cam(nho foi derrubado por uma syncope. Marchal'am os outrml soldados, e matal'am o martyr a tiros de espingardas.
Vai-te. alma heroiea e bena, vaite em paz deste m ~ndo injusto e ingrato; descansa no seio da Eternidade, prototypo maravilhoso de todas as virtudes publicRs! E pois foi alvo constante de todos os teus dias trabalhosos amai' e servil' ao Bl'azil,
nossa patria; si lá na irnmutavel bemaventurança pode haver
;nemorifl. deste valle de lagrimas, conservando por este Brazil o
antigo amor ardente e exemplar, que entre nós e no mundo illustrado immortalisa o teu nome; confiamos, que não cesses de implorar a divina misericordia em favor dos Brctzileiros, que sentem
todo o honor de teu a-Essassinio, e t\)do o peso e desventura da
tua perda.
Immec1iatamente que a yictima cahio e expirou, a tropa numerosa, de qne estava cercada a forca, com o mais selvagem e
provocante escarneo, acclamava: Viva S. M. imperial! Viva a
constituição! Viva a independencia do Brazil! E em seguida
cantaram, acompanhados da musica milita.!', o hymno braúleiro.
• E tudo isto para que, oh vindouros? Pa!'a que se tomasse
predilecta ao povo a ordeira monarchiu; para que D. Pedro fosse bem amado e adorado dos Brazileiros; pam que estes acreditassem na verdade e summa boDJ;lade da constituição, à que os
violentavam, e que permittia tão diabolicas atrocidades e horrores! '"
E o cada.vel' da victima, depogto em um vil esquife por dons
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ca1cetas esfarrapados, largaram-no junto {t porta da Igreja do seu
convento, da parte de fora, estando fechada.
Os fl'ades se haviam retirado do convento no düt fl1nesto do
sacri:ticio para as casas de seus paes, parentes e amigos; e s6 ficou
110 convento o commissaria dos terceiros Frei Bernardo de Nos a
Senhora do Carmo, em nma casinha que a Ordem 3," por
ali tem. Foi este quem mandon abrir a porta da igreja, e sepultaI' (I cadavel' em uma das catacumbas dos frades, no mesmo convento; catacumbas que já não existem no ser primeiro, e foram
transtornadas e revolvidas, e os ossos que ellas continham removidos para o cemiteria do convento, e ahi confundidos e de, pre7,ados..(8)
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PROCESSO
DE

FREI JOAQUIM DO AMOR DIVINO CANECA
EM

1834

COMMISSAO MILITAR EM PERNAMBUCO
PROCESSO VERBAL E SUMMARISSlIIfO DOS REOS FREI
JOAQUIM DO AMOH DIVINO CANECA, AGOS'l'INHO BEZERRA CAVALCANTI E FRANCISCO DE SOUZA RANGEL

PRESIDF,NTE, O BRIGADEIRO FRANCISCO DE LIMA E SILVA
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e vinte e quatro, terceiro da independencia e do imperio,
nesta cidade do Reâfe c casas do palacio do governo, aos vinte
dias do mez de Dezembro do dito :lnno, reunida a commissão militar composta do brigadeiro general governador interino da provincia, e dos vogaes por elte nomeados, se fize1'am presentes os decretos de S. M. 1. e C. datados de vinte e seis de Julho deste
anno, em um dos quaes suspende o § 8. do art. 179 do t,it.
8. da constituição da monarchia, e se manda em virtude do § 35
do mesmo artigo constitucional em antro da mesma data crear uma
commissão militar, para o fim de processar e julgar mui summaria
e verbalmente os chefes da insurreição e rebeldia, havida na província de Pernambuco, de que era principal cabeça Manoel de
Carvalho Paes de Andrade; ,e outro sim, a carta imperial de 16 de
Outubro deste mesmo anno, com explicita declaração dos que se
devem considerar chefes da rebellião; em consequencia foram propostos como taes os réos Frei J oaquill1 do Amor Divino Caneca,
como escriptor de papeis incendiarias, Agostinho Bezerra Cavalcanti, como com mandante de um batalhão de Henriques, e Franéisco de Souza Rangel, por ser do corpo de Guerrilha, e achado
com os dous primeiros entre ~ropa.rebelde, que marchou pelo ínt~rior da província por occasião da restauração da capital pelo exerCIto cooperador da boa ordem: de que :fiz este auto, e eU' Thomaz
X~vier Garcia de Almeida, jui~relator,o escrevi e assignei.-Lima,
bngadeiro general.-Thomaz Xavie'l' Ga?'cia de Almeida.
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Achando·se a integridade deste illlperio ameaçada pela desastrosa rebeldia e facção de alguns habitantes de Pel'l1ambuco, desgraçadamente a11ucinados pelo rebelde Manoel de Carvalho Paes
de Andrade, chefe da mesma, que temerariamente ousou proclamar
a desmembração daque11a provincia do imperio e de outras do norte,
a titulo de confederação do Equador, corno se manifesta das suas
pedidas, incendiarias, revolucionarias e malvadas proclamações,
dirigidas aos habitantes da mesma e.mais provinuias, chl1gando até
aleivosamente a atacar a minha pessoa e suprema autoridade, e a
prohibir que se jurasse o liberal projecto da constituição, pedido e
jurado pelas mais provincias do imperio; e sendo em tão criticas
circumstancias de absoluta necessidade tomarem-se as mais energicas e efficazes medidas, para se restabelecer a segurança publica,
que é sempre a primeira lei dos estados, restituir aque11a bella provincia a sua primitiva tranquillidade, li vral-a da anarchia que a devora, e consolidar a união das mais: Hei por bem, com o pareeer
do meu conselho de estado, e na c0nformidade do art. 179, tit. 8.,
§ 35 da constituição, suspender provisoriamente para a provincia
ue Pel'l1ambuco, até que cesse a necessidade urgente de tal medida,
a disposição do § 8.' do mesmo artigo, para que se possa proceder
sem as formalidades ne11e prescriptas contra qualquer individuo,
quando assim se mostre neuessario, e o exija a par. daquella provincia, a sua segurança e salvação. As competentes autoridades,
n quem o conhecilllento deste pertencer, o tenham assim entendido,
e o façam executar. Paço, em 26 de Julho de 1824, 3." da indcpendencia e do imperio.-Com lL rubrica de S. lV1. impel'ial- Clemente
F61~'ei7'a

IJ1J'WI çer..

Tendo, por decreto desta data, mandado suspender as formalidades decretadas no § 8: do art. 179 do tit. 8. ela constituição, por
assim o exigir a integridade do imperio,em conformidade do § 35 do
mesmo titulo, para occorrer e de uma vez eortar os effeitos ela abominavr.l facção de alguns habitantes da provincia de Pernambuco,
de que é chefe o rebelde revolucionario Manoel de Carvalho Paes
de AlIdradp, facção execrada, que actualmente dilacera aquelln. provincia, exposta aos horrores da mais telTi vel anarchia; e sendo necessario, que os chefes e cabeças de tão nefa)1do crime sejam punidos com prompto castigo, como convem para extirpar tão contagioso mal, e fazer restituir a boa ordem, paz e segurança publica
da mesma pl'ovincia: Hei pOJ bem, com o parecer do meu conselho de estado, ordenar que semclhantes réos sejam summarissim'l e
verbalmente processados em uma commissão militar,' que s6 para
este fiQl e pre..ente caso será creada, e composta do coronel Francisco de Lima e Silva, como presidente, e lia sua falta, da patente
maior que houver no exercito, e do vogaes que o mesmo nomear,
sendo relator um juiz letrado, que igualmente nomeará. O mesmo corotiel o tenha aSRim entelldido e faça executar. Paço, em
26 de Julho de 1824, 3." da indepe~dencia e do imperio.-Com fi
rubrica de S. lV1. imperial.- Clemente Ferrei?'a IJ1J·ança.
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Ooronel Francisco de Lima c Silva. Eu, o impcrador con::;titucional e defensor perpetuo do Brazil, ,"os envio muito saudar.
Tendo por decreto da data de hontem mandado crcar lima commissão militar para serem por ella sentenciados os cabeças da atro7.
e abominavel facção de alguns habitantes de Pernambuco, de que é
chefe o rebelde revolucionario l\íanoel de Oarvalho Paes de Anelrade, enca1'l'egando-vos da presidelJcia della, c autorisando-vos
para nomeardes os vogaes, de que deve ser compORta, e convindo
marcar em conformidarle da lei: Hei por bem declarar-vos, que,
alem de vós como presidente, e do relator, deverá a mesma commiRRão ser eomposta de mais quatro "ogaes, que serão os ofticiaes de
maior patente da brigada, qne marcha debaixo ao vosso commando
para aquella provincia: o que me pareceu communicar-vos para vossa intelligencia e çlevic1a exeuução. Escripta no palacio do Rio de
Janeiro, em 27 de Julho ele 18Z4, 3." da indepenclencia e do imperio.
-Imperuelor- Olemellte Fel''I'eírct p1-ança.-Para o coronel Francisco de Lima e 8ilvCG.
I

Autorisan lo-me S. l\1. o impcrador para nomear o. vogaes ('
juiz reln.tor, que devem compor a com missão miljtar, em conformidade das cartas imperiaes de vinte e seis e vi nte e sete tle Julho
do corrente anno, tendo o mesmo auguRto !ienhor ouvido para este
fim o seu conselho ele cRtn.do: em ob::;cr"n.nuia, elas mesmas ordens,
nomeio o SI'. Salvador José l\Iaciel, coronel effeetivo do corpo de
engenheiros, vogal; o Sr. conde do Escragnol1e, coronel graduado
e commanelant,e elo quarto batalhão ele c:lyadores ela corte, vogal,
e servirá de interrogante; o SI'. Manoel Alltonio Leitão Bandeira,
coronel graduado e cOJnmandante ilo terceiro batalhão ela corte, vogal; o Sr. Francisco Vicente ele Souto-maior, tenente coronel commandante do segundo batalhão elo Oaçadores da corte, vogal; o Sr.
rlesembargadol' Thomaz Xavier Garcia para juiJl relator. Palacio
do governo ele Pel'11ambuco, cm 18 de DeJlembro ele 18~4.-.l0·an

cisco ele Lima e Silva.

o juiz relator da cOnlmi são militar faz aber aos réos Frei
Joaquim
do Amor Divino, AO'ostinho
Be7.erra Oavalcanti c Fran•
b
CISCO de Souza Rangel, que tendo de re'pol1der perante a mesma
commisfião pelo crime de rcbullião,. hajam ele preparar a sua. doefeza
para o dia da segunda-feiIa, qne se h;], ue contar vinte do corrente:
e esta lhes será intimada perante duas testemunha, qnc com os mesmos réos hajam ele aRsigna.l'. Palacio elo go\'erno, em 18 ele Dezembro de l8Z4.-Almeida.
Frei Joaquim do Amor Divino.
Agostinho BezelTa'Oavalcauti.
Frnll isco de O\17.a Rangel.
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Franci. co Fernandes de ouza
Antonio Borges da Silva
Antonio Joaquim Pereira Leitão, furriel.
Copb.-Relação dos individuos de que fazem menção as instrucções dadas na data de hoje ao commaudante da brigada expeelicionaria a Pernambuco, o coronel Francisco de Lima e Silva :-Manoel ele Carvalho e Andrade-José de Barros Falcão de LacerdaJoão Soares Lisboa-Frei Oaueca-O preto Agostinbo-O Cazumbá.-Todos o com mandantes, ofliciaes e empregados publicos,
que ti verem entrado na rebeUião, todos os redactores de escriptos
incendiarios.-Paço em 30 de Jnlbo de 1824-. -Francisco Vilella
Ba?'bozct.-N. B. As instrucções de que acima se faz menção, tratando de outros objectos, fazem menção desta relação nos §§ 5. e 6., a que
se refere, os quaes ão do tbeor seguinte: Logo que eutre na cidade,
fará prender os individuos constante da relação inclusa, mandando
lmmediatamente processar e julgar os cabeças por uma com missão
militar, de que será presidente na forma do decreto de 26 do corrente. Remetterá presos todos os mais réos para bordo da esquadra, bem como toda a tropa insurgente.-Está conforme.-Manoel
elos Passos Figuei?'oa, oflicial maior.
Copia.-Brigadeiro Fraucisco de Lima e Silva, commandante da brigada expedicionaria e cooperadora da boa ordem da provincia ele Pernambuc? Eu, o imperador constitucional e defensor
perpetuo do Brazil, vos envio muito saudar. Foi-me presente o
vosso oflicio de 28 de Setembro proximo passado, em que expondes, que achando-se já presos muitos dos complices da rebellião
dessa provincia, não tendes ainda procedido contra elles na forma
prescripta pelo decreto ele 26, e carta imperial de 27 de Julho do
corrent,e anno, que creou a commissão militar, pela falta de verdadeira intelligencia de quaes sejam, ou se devam reputar os chefes
e cabeças deUa; e sendo fora ele duvida, que como taes 8e devem
considerar, não só toãos os chefes de corp·)s e guerrilhas, e commandantes das fort:LIezas e reductos, que atrozmente rebellando-se
contra a minba imperial pessoa, e integridade do imperio, com as
armas nas mãos commaudaram, e fizeram sanguinolenta opposição ás leaes e valorosas tropas, que desta marcharam tlm SOCCOl'l'O
e salvação da referida provincia; mas tambern os que declamaram
contra a minha legitima e supl'emf). autoridade, atacando-a com escriptos violentos e injuriosos, e todos os que acintemente mataram
os soldados da brigada, que tanto deve concorrer para o restabelecimento da boa ordem na mesma r-rovincia: Hei por bem declararvos, que todos os réos de sêmelhante natureza se devem julgar
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comprehendidos na referida commissão militar, para serem por eIla
processados e sentenciados, verbal e summariamente, sem attenção
á sua qua 'dade, empregro e graduação qualquer qne seja. O que
me pareceu participar-vos para vossa inteUigencia e devida execução. Escl'ipta no palacio do Rio de Janeiro, em 16 de Outubro de
1824, 3. da independencia e do imperio.-Imperador.- Clemente
Ferreira ~·ança.-Para o brigadeiro Francisco de Lima e Silva.
Está conforme.-Manoel dos Passos Figuei1'oa, oflicial maior.
0

..

PRIMEIRA SESSÃO

Aos vinte dias do mez de Dezembro do anno de mil oito centos e vinte e quatro, primeira sessão desta commissão militar,
achando-se reunidos todos os membros deIla; e havendo-se já em
sessão preparatoria mandado avisar os réos que tem de ser processados, determinou o presidente deUa, que viessem a perguntas,
as quaes foram feitas pelo oflicial interrogante o coronel conde de
EscragnoUe; sendo o primeiro deUes o réo Frei Joaquim do Amor
Divino Caneca, o qual foi interrogado da maneira que se segue:
de que fiz este termo, eu Thomaz Xavier Garcia de Almeida, juiz
relator o escrevi.
INTERROGATORIO

DO

REO

DIVINO

FREI JOAQUIM

no

AJllOR

CANECA

Foi perguntado como era seu nome, naturalidade, estado e
idade.
Respondeu, que se chamava Frei Joaquim do Amor Divino
Caneca, natural desta cidade do Recife, estad':> de religioso carmelita tmonense, idade de quarenta e cinco annos e cinco mezes.
Foi perguntado, si sabia ou suspeitava a causa da sua prisão.
Respondeu, que fora preso por se achar na divisão das tropas,
que daqui marcharam para o interior da provincia, na occasião em
que entrara o exercito imperial.
Foi perguntado, si nunca propagara, ou publicara idéas, ou escriptos subversivos da boa ordem.
Respondeu, que fora redactor do periodico intitulado o Typhis,
em o qual se contém as idéas qae elIe propagara, as quaes eram
as mesmas, que havia lido em outros periodicos lUesmo da corte;
c que não havendo nunca sido chamado a jurados, se regulava
pela lei que então existia sobre ~ abusos da liberdade de imprensa, dirigindo-se sempre ao ministerio, todas as vezes que atacava os
desmandos publicos.
'
~oi perguntado, si nos ditos'seus escriptos não havia disseminado ldéas tendentes a promover a desunião das provincias, e ata-
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cal' a intecfrit!ade do imperio, quando taes principios se não achavam esta[~p:l.dos cm algum periodieo da eorte.
Respondeu, que lhe parecia, que nenhumas idéas lesta natureza elle tiuha manifestado em sells eseriptos; e si algr ma proposição c}..istir d'ondo i::lso se possa colligir, só a elle mesmo compete
in terpretal-a.
Foi-lhe perguntado, si não havia coneolTido directa ou indirectamente para a eleiyão e conservação na presidencia da pl'Oviucia dp. Manoel de Carvalho Paes de Andrade, contra as expressas
ordens de S. lVI. imperial.
Respondeu, que não interviera para a sua eleição, per quanto
10ra esta feita pelos eleitores de parochia; e quanto ó. sna conservação, sendo chamado para um conselho, como membl'O do corpo
litterario, ahi emittim o Reu voto, o qual corre impresso, e á elle se
reporta, conforme uelle se contém.
Foi perguntado, si não havia cooperado de alguma sorte pal'a
o plano da confederação do Equador, proclamada por :Manoel de
Carvalho, e q ue ia al'l'ancar pelos fundamentos a integridade do
imperio brazileiro.
\
Respondeu, que nunca tivera idéa, nem nunca ouvira faUar de
semelhante confederação, senão quando chegara ao sertão, aonde
vio algumas proclamações do Filgueiras a este respeito; e tão somente fallou em seu periodico da união de algumas províncias do
norte para o fim de se opporem á invasão da expedição portugueza, que S. lVI. imperial havia annunciado na occasião de mandar
retirar o bloqueio, recommendando-nos que nos defendessemos
della.
Foi instado, si dizendo elle que não havia nada cooperado para
o plano da confederação do Equador, como é que havia publicado
em os numeros... do seu Typhis algumas bases que pareciam ter
applicação áquella forma de governo republicano.
Respondeu, que sim publicara essas bacies, mas que alem de ser
um papel, que lhe foi dado pelo mesmo :Manoel de Carvalho para o
publicar, não o fez com alguma intenção determinada, mas sim
como maximas geraes para qualquer governo, que se quizesse constituir.
Foi perguntado, si havia contribuido para se não aceitar o
projecto de constituição offerecido por S. :M. imperial aos povos
desta provincia.
Respondeu, que sendo chamado pela camara para dar o seu parecer sobre esta materia, o seu voto fora, que se não aceitasse tal
projecto; referind'o-se em tudo 0 mais ao dito seu voto, que consta
dos livros da camara, ou que corre impresso.
Foi perguntado, si trabalhou de alguma serte para que se atacasse e fizesse resistencia ao exel'P'ito cooperador da boa Ql·dem.
Re~ondeu, q\le quando ainda estavam em Barra Grande as
tropas do morgado, sendo chamado a conselho para deliberar, si devia ou não atacar aquellas tropas, "dera elle réo o seu voto para
que se atacasse, e isto pela razão de ter ofliciado o major Pitanga,
r
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dizendo que o morgado fizera uma proclamação, em que dava vivas a união da familia portugueza.
Foi 1erguntado, si havia dado algum passo para que se fizesse
resisteucia ás tropas de S. 1\1. imperial, com a chegada das quaes
havia cessado o pretexto de se atacar a divisão da Barra Grande.
Respondeu, que nenh um facto praticou d'onde se podesse isto
deduzir.
Foi perguntado, si elie não tinha-se encorporado com a força
rebelde, que se 0ppoz á entrada do exercito cooperador; e fOi não a
havia acompanhado até o ponto de ser subjugado pela tropa espedicionaria commandada pelo major L:lluenba, e pelo qual fora remetticlo preso.
.)
Respondeu que sim, havia acompanhado dita tropa; mas que os
motivo" que tivera para isto, os queria dar por escripto, pois que
faziam objecto da sua defeza, que apresentaria em vinte e quatro
horas.
Foi perguntado, si não tinha elle praticado algum facto, pelo
qual se possa colligir alguma intenção de sua parte de se oppor á
entrada da expedição eh côrte, como é que andava, e de então parllo
cá, sem habito, e vestido de jaqué de guerrilha.
•
Respondeu, que não audou com jaqué de guerrilha, mas sim com
jaqueta de chita, que trazia por baixo do habito; o qual havia tirado na marcha do Cabo para o Recife, e se jJerdera por ir na garupa de um cavalIo, que desappareceu.
Foi finalmente perguutado, si tinha alguma cousa mais que allegar e dizer em sua defeza.
Respondeu, que nada mais tinha que dizer, visto que lhe era
permitticlo dar a sua defeza por escripto ; mas que como se achava
succl1mbido pela natureza do tribunal, e tambem pela qualidade dos
juizes, que eram militares, talvez sem os necessarios conhecimentos
das leis jl1l'idicas, requeria que lhe fosse facultado consultar com
um letrado no fonnalisar de sua mesma defeza, que o coadjuvasse
nella: e assim deu a commissão por acabadas as perguntaR, as quaes
sendo lidas ao réo, achou estarem conforme tinha respondido; pelo
que as ignou com o coronel interrogante: e eu Thomaz Xavier
Garcia de Almeida, juiz relator o escrevi. -- Oonde ele Esc9'a{jnolle,
coronel intcrrogante.-Frei Joaquim do .Á17W7' Divino Oane('.a.
Todas as pebSOll.S constantes da relação inclusa por mim assigIlada , sendo notificadas para servirem ]e te tem unhas nesta COlUmis ão militar sobre os factos que forem perguntados, devem comparecer neste palacio do governo pelu nove horas da manhã do dia
22 do corrente. Recife, 20 de Dezembro de 1824.-Lima.
Relação das testemunha .---Manoel José Martins, teQonte-coronel; José Joaquim de Carvalho, physico moI'; José Maria de Albuquerque, escrivão da camara; Caetano Francisco Lumacbi, et'cri9
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vão da alfandega; Antonio Borges Leal, coronel; Manoel Correia
Maciel, oflicial maior da fazenda; João Baptista Pereira Lobo, feitor do algodão; Izidoro Martins oriano, escrivão deputado---Recifc, 20 de Dezembro de 1824.---.10·ancisco de Lima e Silva.

SEGUNDA

ESSÃO

Aos vinte c dois <lias do mez de Dezembro de mil oito centos e
"inte qun.tro, segunda sessão desta comllli são militar, para se progredir na coutil1uação della, que no dia de hontem se não podera reunir por ser dia santo, querendo a commisaão obter nma melhor base
deste conhecimento criminal, para com mais segurança pronunciar
sobre elle o seu juizo final, deliberou que se inquirisse um summario
de testemunhas idoneas, e cocvas ao tempo dos factos 2.rguidos;
as quaes seudo d'antes prevenidas pelo presidente d:1 com missão,
foram perguntadas pelo coronel interrogante pela maneira seguinte:
de que fiz este termo; e eu Thomaz Xavier Garcia de Almeida,
iuiz relator o eserevi.

1.'

T.ESTEMUNHA

Izidoro Martins Soriano, natural do reino de Portugal, cn.sado, escrivão deputado da junta da fazelldn., de idade de trinta e
tres annos, testemunha jurada n.os santos Evangelhos, que prometteu dizer verdade.
Sendo pergulltado, quanto ao réo Frei Joaquim do Amor Divi·
no Caneca, si este havia concorrido e coop~rac1o para a rebellião perpetrada nesta provincia contra a obedicncia devida aS. :M. imperial,
e integridade do imperio.
Disse, que sabia, por notoriedade publica, que o réo era um dos
que trabalhavam para os movimentoR anarchicos da provincia por
meio de seus escriptos, não obstante que ignom. factos positivos;
bem como ouvio dizer, que apparecera na cidade de Olinda em o dia
da. entrada do exercito cooperador; e o mais que respeita ao seu
voto dado em conRelho, isso deve constar das respectivas actas,
pois que não assistira a nenhuma dellas.
Em quanto ao réo Agostinho Bezerra Cavalcanti, disse, que
lhe constava ter este marchado com parte, ou eom todo o seu batalhão, para o sul, a reunir-se á di visão do Ferreira, que se dizia haver chegado á ponte dos Carvalho'; que assignara duas proclamações dirigidas a animal' a tropa; mas que nunca ouvira, que elle
fosse chefe de motins populares, ou atacasse com injurias a pessoa
de S. M. imperial; e antes no diafõe.22 de Junho conseguira aplacar o
furor dD povo levantado e disposto a um massacre publico; e
ignorando o mais, que diz respeiJi.o posteriormente a esta epocha,
por quanto estivera elle testemunha occulto desde então.
n
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Emquauto, finalmente, ao réo Francisco de Souza Rangel, nada
lhe oonsta, senão que nas occasiões de movimentos populares elle
ani se achava, bem como os outros, sem que fosse comtudo o promotor deHes. E mais não disse por não saber o que aC' depois se
passou, pela ra7.ão já exposta; e assignou com o coronel intl-'lTogante,
dizendo nada do costume; t\ eu Thomaz Xa vier Garcia de Almeida,
juiz relator o escrevi,---- Conde de Escragnolle, coronel interroganttl.
-Iziel01'O Ma1·tíns S01'icmo.
2.' TESTEMUNHA

José Maria de Albuquerque, natural de Visêo no reino de Portugal, escrivão da cam ara de:>ta cidade do Recife, estado de viuvo,
de idade de sesseuta e um annos, testemunha jurada aos santos Evaugelhos, que prometten dizer verdade.
Sendo perguntado, pelo que diz respeito aos réos Frei Joaquim Caneca, Agostinho Bezerra e Francisco de Souza Rangel, si
eram cabeças dos motins populares acontecidos nesta praça, ou si
com escriptos 0\1 palavras promoviam a desobediencia dos povos
ás ordens de S. M. imperial, ou se opppo7.eram de alguma sorte á
entrada do exercito imperial, ou atacaram com improperios á diguidade do irnoeradol'.
Disse, que sabe, por ser publico, que o réo Frei Joaquim Caneca escreveu o periodico intitnlado Typhis, e a sistira a um grande conselho, em que fora secretnrio, pam o fim de se não dar posse
ao morgado; mas que nunca fallara COllJ eUe, e nem sabe delle factos posi tivos.
Quanto ao outro réo Agostinho Bezerra, sabe, pela mesma.
razão, que eIle era da facção nnarchista, qne marchara com
a sua tropa para o fml; mas que fizera um grande serviço no dia
22 de Junho a favol' eh pmça, fazendo conter a gente qne querIa
assassinar indistincta1i1ente,
Quanto :'10 terceiro réo Francisco de Souza Rangel, sabe,
pela Illesma razão, que elle era igualmente um dos que mais
figuravam \)(l partido dos rebeldes, e que fizera uma falia na
camara, em virtude da qual fora esta demittida; mas que
ignora factos praticadoR por qualquer dos réos, por isso que desde
o mez de Abril se retirou para fora da cidade, e la esteve occult?; e mais não disse, nem do co tnme; c eu Thomaz Xavier GarCla de Almeida,5nl7. relator o e crevi.- Canele de Escragnolle, coronel interrogante.-José Mm'ict de Albllqtlerque Mello,
3.' TES1'EJliUNHA

José Joaquim de CarvaJho,"natural da corLe do Rio de J 3.neiro,
physico mór ela provincia, e primeiro medico do hospital militar, es-

.
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t.ado de casado,. com idade de cincoent::\ e seis annos, testemunha
juvada aos santos Evangelhos, que prometteu dizer verdade.
Sendo perguntado pelo que respeita á conductn. dús réos
Frei Joaquim Caneca, Agostinho Bezerra e Francisco ele Souza
Rangel.
_
Qnanto ao primeil'o réo disse, que sabe, por ser publico e notorio, que elie era redactor do Ty7?his, e sendo o principal fim de taes
escriptos o dirigir a opinião publica, estc o fazia certamente de um
modo subversivo dn. boa ordem, procurando com a sua doutrina
chamar os povos á desobecliencia de S. M. imperial, e sendo quem
foi a cansa de se não dar execução ao decreto de 25 de Abril, que
concedeu uma amnistia e mandou elar posse da presidencia a José
Carlos Mairink; e era finalmente o director de Manoel ele Carvalho
Paes de Andrade, que de per si nada era capaz de fazer: e mais
sabe, POI' ouvir dizer, que o réo se unira á tropa rebellada; que marchou com eDa para o interior, o que bem se prova por ter sido
achad o entre ella.
Quanto ao segundo réo Agostinho Bezel:ra, disse, que sabe, por
ver, que este réo era um dos addidos ao partido do Carvalho, achava-se em todos os tumultos populares, e marchou com sua tropa
contra o exercito imperial, fazendo algumas proclamações, em as
quaes excitava as tropas á rebellião; mas que sabe ao mesmo tempo, que o réo fizera á nação um serviço no dia 22 de Junho, conseguindo sustar o massacre, que Emiliano com sua gente pretendia
executar nos que elle chamava corcundas.
Quanto ao réo Francisco de Souza Rangel, disse, que sabe, por
ser constante e notorio, que este era um dos agentes d31 anarchia,
e que figurava nOR tumultos populares; e desapparecora com a
entrada do exercito restaurador; mas que nunca marchara com
tropas; e mais não disse, nem do costume, e assignon com o coronel interrogante; e eu Thomaz Xavier Garcia de Almeida, juiz
relator o escrevi.- Conele ele Esc7'agnolle, coronel ·interrogante.Dr. José Joaquim ele Oa7'valho.
4. n TESTEMUNHA.

Caetano Francisco Lumacbi de Mello, natural desta cidade do
Recife, escrivão proprietario da mesa grande da alfandega, estado
de casado, idade eincoenta annos, testemunha jurada aos santos
Evangelhos, que prometteu dizer verdade.
Sendo lJerguntado pela conducta publica dos réos Frei J oaquim Caneca, Agostinho Bezerra e Francisco de Souza RangeL
Disse, que, a respeito do primeiro réo, elle testemunha o tem na
conta de bom homem e muito amigo da independencia do Brazil;
e o que delle se pode dizer consta{\dos Reus escl'iptos.
QUí\onto. ao réo Agostinho Bezerra, disse, que sabe, por ser publico, que fez um grande serviç,o no dia 22 de Junho: e nada
mais sabe deste.
,.
.
Quanto ao terceiro Francisco de Sou~a Rangel, disse, que sabe,
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por ver, que é este mui liberal e muito amigo da independel1eia do
Brazil i e mais não disse, e assignou com o coronel interrogants i
e en Thomaz Xavier Garcia de Almeida, juiz relator o escrevi.- Conde de Escra.qnolle, coronel interrogante.- Caetano Francisco LHmachi ele Mello. (9)
5.' TESTEMONlIá.

João Baptista Pereira Lobo, natural desta cidade do Recife,
feitor da alfandega do algodão, estado de casado, com idade de
cincoenta e tres annos, testemunha jurada aos santos Evangelhos,
que prometteu dizer verdade.
Sendo pergunta 10 pela conducta publica dos réos Frei Joaquim
Oaneca, Agostinbo Bezerra e Francisco de Souza Rangel, e da influencia t}ue elles tiveram na rebelliti.o praticada Desta provincia
contra a execução das ordens de S. M. imperial e a integridade do
im] erio.
Quanto ao primeiro, disse, que sabe, por ser publioo, que este
era um dos que cooperava para so não obedecer ás ordens de S. M.
imperial, tanto de palavra, como por seus eRcriptos, sendl) o seu
modo de pensar sempre subversi, I) da boa ordem.
Quanto ao segundo réo Agostinho Bezerra, disse, que. abe, pela
mesma razão, que era- dos perturbadores publicas da facção dos rebeldes, e marchou para o sul com a sua tropa contra o exercito
imperial i mas que ouvira dizer, que elle fizera um relevante serviço no dia 22 'de Junho, obstando ao furor do povo, que pretendia matar marinheiros.
Quanto ao terceiro réo Francisco de Souza Rangel, disse, que
sabe, pela mesma razão, que elle era do partido do malvado Oarvalho, e dos que queriam que se desobedecesse ao governo de S. M.
imperial i mas que não lhe consta, que elle pegasse em armas i e
mais não disse, e do costume nada, c assignou com o coronel interrogante i e eu Thomaz Xavier Garcia de Almeida, juiz relator
o escrevi.- Canele de Esc1'agnolle, coronel interrogaute.-João
Baptista Pm'eim Lobo.
6.·

TESTEMUKIlA

Antonio Borges Leal, natural da Ilha Terceira, coronel grachiado e ajudante de orden da pl'Ovlncia, estado de casado, com
idade de trinta e nove annos, testemunha juradá aos santos Evangelhos, que prometteLl dizer verdade.
Sendo perguntado pelos fa~tos, que praticaram os réos Frei
Joaquim Caneca, Agostinho Bezerra e Francisco de Souíía Rangel,
pelos quaes se possa conhecer serem estes os autores da l'ebellião
da provincia, ou que cooperassem ele qualquer sorte para ella se
etrectuar.
.
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Disse, quanto ao primeiro l'éo, que sabe, por ser Dotorio e
ouvil' dizer geralmente, qne este já com seus escriptoH, já com
seus discursos manifestava e aconselhava decidida opposição ás 01'rlens de S. :M. imperial, e propagava o sen systema de se rebelIarem os povos contra o governo imperial, procurando a. scisão das
provincias.
Quanto ao segundo réo Agostinho BezelTa, disse, que sabe, pela
mesma razão, que elle era do partido de :Manoel de Canalho, seu
amigo intimo, e com os outros cooperava para as desordens publicas, e marchara com o seu batalhão contra o exercito imperial;
mas que no dia 22 ele .J unho dera de si uma idéa mui di:fferente,
praticando uma acção lUuito louvavel, e foi a de impedir o impeto
do chefe Emiliano, o qnal com gente armada e com machados pretendia assassinar e saquear a ciclacle.
Quanto ao terceiro réo Francisco ele Souza Rangel, disse, que
parecia ter influencia em todos os movimentos anarchicos ; mas que
não lhe consta que pegasse em armas, e s6 agora fora preso na tropa
dos faccio. os, que acompanhon na sua retirada para o centro; e
mais não disse, Dem do costume, e assignou com o coronel interrogante; e eu Thomaz Xavier Garcia ele Almeida, juiz re1:J.tor o escrevi.- Oonde ele Escl'a{/?wlle, coronel interrogantc.-Antonio B01'-

.c;es Leal.
7..

TESTE~LUNll A

Manoel José Martins, natural desta cidade do Recife, tenente
coronel effectivo, e ajudante de ordens do governo da pTovincia, casado, de ielade de quarenta c nove annus, testemunha jurada aos
santos EyallgelllOs, que prometten dizer verdade.
Sendo perguntado pela condncta. politica dos réos Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, Agostinho Bezerra Cavalcanti e
Francisco ele Souza Rangel, durante o tempo das comllloções populares ela provincia, e Ri haVIam directa 0\1 indirectament.e influido
ncllas, e na rebellião executada contra o governo de S. :M. e a integridacle do imperio.
Disse, quanto ao primeiro 1'130 Frei .Joaquim Cn,ueca, que sabe,
por ouvir dizer geralmente, que era influente nos acontecimentos
passados na provincia contra a obec1iencia devida ás ordens de S.
1\'1. imperial; qtie elle ela um escriptor publico, mas que ignora
qual fosse o seu system:1, por isso que nuuca conversara com elle.
Quanto ao segundo réo Agostinho Bezerra, dis~e, que sabia, por
ver, que elle sem pl'e tigLuava nos levantamentos populares, aflixou
uma proclamação exhortando os seus soldaclos para marcharem,
como de facto marcharam, para o ~l contra o exercito imperial.
Qua~to ao terceiro réo Francisco de Souza Rangel, disse, que
sabe, pela mesma razão, que elle sempre apparecia e figurava em
todas as commoções populares, senefo creatura de Manoel ele Carvlilho; mas não lhe consta que elle pegasse em armas contra o exer-
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cito cooperador; e mais não disse, nem do costu1ue; e assignou com
o coronel intenogante; e eu Thomaz Xa vier Garcia de Almeida,
juiz relator o escrevi.- Conde de Escragnolle, coronel interrogante.
-.11Ianoel José lIfal·tins, tenente coronel.

Manoel Coneia Maciel, natural desta cidade do Hecife, otficial
maior da secretaria da j unta da fazeuda, estado de solteiro, de idade
de cincoenta e um annos, testemunha jurada aos santos Evangelhos, que prometteu dizer verdade.
Sendo perguntado pela conducta publica dos réos Frei Joaquim
Caneca, Agostinho Bezerra e Francisco de Souza Rangel, e da influencia que eUeR tiveram na rebellião da provincia.
Disse, que sabe, por ser publico, que elle primeiro réo era e6criptor de papeis, que continD.am uma doutrina, incendiaria, a qual
tambem propagava em seus di cursos; e era voz constante, que
elle aconselhava e tinha parte em todas as medidas adoptadas pelo
governo de lVIanoel de Carvalho; e mais não disse deste.
Quanto ao segundo réo Agostinho Bezel'l'a, sabe, por ser notorio, que marchou com parte cIo sen batalhão nontra as tropas imperia.es; e assignou nma proclamação incendiaria, que eIle tcstemnnha vio affixada, e ouvio dizer que era feita por elle: e mais não
disse deste.
Quanto ao terceiro réo Franci co de Souza Hangel, disse, que
sabe, por ser publico, que elle era influente do partido revolucionario ; mas que uão lhe consta, que insultas e de palavras a peRsoa
de S. M. imperial, e nem resi tisse com mão armn.da á entrada do
exercito restaurador; e mais não disse, nem do costume; e assignou com o coronel interrogante; e eu Thomaz Xavier Garcia
de Almeida, juiz relator o e orevi.- Conde de Escragnolle, coronel
interrogante.-Manoel C01'1'eia 1J!Ic6ciel.
Manda S. M. o imperador, pela secretaria de e. tado dos negocios do imperio, remetter á cam ara da ciclade do Recife o exemplar incluso do decrcto de 11 do corrente, pelo qual ordenou o mesmo augusto senhor o juramento da. constituição do imperio: E ba
por bem, que a mesma cam ara lhe dê prompta execução pela parte que lhe toca. Palacio do Rio de Janeiro, cm 13 de Março de

1824.-João Severíano Maciel ela Gosta.
Tendo subi.do a minha jll~perial p\'csença representações de
tantas cam aras de imperio, que formam a maioria do povo braz~leiro, participando que o proj~to da constituição, que lhes offcreCl, tem sido approvado unanimemente, e com o mais patriotico en-
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t!Jusia-smo, peLlilldo-me instantemente que ba;ja eu por bem jural-o
e mandal-o jnrar já como constitniçã:o do imperio. E considerando quão justas ão estas instancias do leal povo brazileiro pelas incoutestaveis vantagens que se eguem de possuir quanto antes o
seu codigo constitucional, tenbo le. olvido, com o parecer do meu
conselho de éstaào. jurar e mandar jurar o dito projecto para ficar
sendo constituição do imperio j o qual juramento terá lugar nesta
corte em o dia 25 do corrente mez, que para esse fim tenho designado, e fóra della logo que este meu imperial decreto for apresentado ás respectivas autoridades. João Severiano :Maciel da Costa, elo meu conselho de estado, mini tro e secretario de estado dos
negocias do imperio, o tenha assim cntendido e faça executar com
os despachos necessarios. Paço, em 11 de :Março de 1824, 3.· da iudependeucia e do imperio.-Com a 1'llbrica de S. :M. imperiaL-João
Severiano Mewiel dct Gosta.
Termo de sessão extraordinaria.---Aos seis de Junho de 1824,
nesta cidade do Recife de Pernambuco, c paços da camara, oude se
achava o juiz presidente, vcreaelol'es e procurador abaixo assiguados, ahi conconeram os cidadãos do todas as classes eou vocados
pelos editaes a:ffi.:\':ados por delibera<;ão tomada em vereação de 29
de Maio passado, como consta da acta da referida vereação, e do
registro do mesmo edital e certidão do -o:ffi.cial, que os a:ffi.x:ou, havendo tambem precedido cartas de cOlwite ao desembargador cbanceller govel'llador da relação e mais mini tros della, ao govel'llador
das armas, chefes dos corpos, ás repartições da fazenda nacional,
a.lfandegas, iuteudencia de marinha, erario, ao ouvidor e corregedor da comarca, e a outro cidadãos do corpo litterario e civil;
ante o quaes se leu a portaria e decreto em que S. :M. I. e C.
ordenava o juramento do seu projecto, enviado á esta cam ara, COmo
constituição do imperio: e seudo aberta a sessão pelo juiz presidente, e posta a materia em discu são, requereram os cidadãos,
que primeiramente se lesse o juramento prestado no dia 17 de Outubro de 182:! pelo povo desta cidarle; o que sendo annuido e satisfeito, votaram alguns cidadãos por escripto e ontros de viva voz;
e julgando-se afinal a materia sufficientemente discutida, ordenou
o presidente, que todos tornassem seus assentos, e que indicassem
por um signal a affirmativa ou negativa do juramento, objecto da
presente convocação. O que feito, por unanimidade se conheceu e
assentou, que se ni10 eleve receber nem jurar o menciouado projecto: 1.. por ser illiberal, contrario á liberdade, independeucia e
direito do BTazil; e 2.· por envolver o seu juramento peljurio ao
juramonto civico prestado, cm que se jurou reconhecer a assembléa
braziliaua con tituinte e legislativkl. E de como assim se decidio,
mandaram fazer este termo, em que assignaTam com todos os cidadãos; c 'cu J o é Joaquim de Oliveira Maciel, escrivão da camara,
o escrevi-Francisco do Barros FAlcão de Lacerda-José Antonio
Esteves-I,uiz José de Souza--Antonio J oaquiUl de MeUo-José
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Bezerra de Albuquel'l[l1e lVIontenegl'o-João Baptista da Fouseca;
lente de philosophia-Joaqnim Ignacio da Costa Miranda, capitão
graduado-Fl'anci.sco José de Veras-João Borges de Faria-Manoel do Carmo In?josa-Antonio Coelho de Oliveira-Antonio
José Pacheco de Queil'oga, alferes da 3.' guerrilha-Francisco José
~arinho-José Francisco Vaz de Pinho Carapeba, commandante do
1.0 batalhão de caçadores de milicias-Francisco· José dos Prazeres-Joaquim Francisco do Rego-Matheos Carneiro Leão-João
Firmiuo Alves Lima-Quirino Antonio do Espirito Santo-Anto·
nino José de Miranda Falcão-Ignacio Francisco Atahyde-Manoel
Euzebio-Antonio Carlos Coelho da Silva-João Francisco Bastol:l
J unior~.Luiz José da Silva Guimarães-Alexandre José de Almeida
-J ustino Miguel dos Santos-Francisco Ludgero da Paz-Frei
Joaquim do Amor Divino-James H. Rodgers-Francisco Xavier Cavalc::mti-Alexandre de Vasconcellos Gaivão-José Francisco de Paula N eves-Bernardo José Martins Pereira-Francisco
Muniz ela Ponte-Francisco de BOlja Catolé-José da Cunha Pe·
reira-Manoel Caetano Borges Uchoa-Lsandro José MachadoAgostinho Pereira Pinto-Joaquim José Amancio-José Pacheco
de Queiroga-Semeão Gonçalves Ribeiro-Manoel Antonio Ferreira Lopes-Justi uiano Antonio da Fonseca-José Maria de Amorim J uDior-Antonio de Paula Mello-José Gonçalves de FariaJosé Vieira de Oliveira Maciel-Francisco da Silva Falcão-Joaquim Marcelino Machado J nnior-Joaquim Clemente de Lemos
Duarte-Pedro Ignacio da Cunha-João Nepomnoceno Paes e Mendooça-Rufino José da Silva-Joaquim José de S. Anna e SilvaRufino José Correia de Almeida-José Alves de Souza Rangel.Toaquim Francisco de Paula-José da Silva Bastos-Emiliano FeEppe Benicio Mundul'ucú-.Jo"é Machado Freire Pereira da SilvaAgostinho Bezerra Cavalcanti e Souza-Manoel da Boa Hora--An·
tonio Joaquim de Sonza Timb6-Bel'OarJino de Sena Luna-lVIanoel
Raymundo dos Prazeres-Igllacio Je Almeida Fortuna, professor
de latinidade-Estevão José da Graça-Marcelino de Campos Quaresma-Gollçalo Francisco Martins-Manoel Cavalcanti de Albuquerque-Thomaz José Alves de Siqueil'a--lVIiguel dos Anjos Manguinho-João Ignacio Cavalcanti de Albllquerque-João José de
Saldanha Marinho-Jorge Acnrcio Silveira-Antonio Martins do
Rosario-João Hippolyto do Rosario-Antonio José Coelho-Miguel Antonio Pereira de Oliveira-Antonio Joaquim Lima-José
Caetano Barboza-José J)'Üguel de Souza Magalhães-Francisco
J osá do Rego-José Francisco do Rego J llnior-Joaquim Gregorio Correia Galhardo, escrivão da 3.' e 4.' classe da marinha-Pedro José. Tavares de Faria-E. tanisláo Pereira de Oliveira J unior
-Antonio Moreira da Oosta-Martinho .José de Sapucairana-Antonio Macario de Moraes-J asé Antonio de Oliveira-Luiz de França CI'LlZ Ferreil'a-José Soares !Lima-Antonio Correia CabralVicente Antonio do Espirito Santo-Alvaro de Luna Fre.ire e Andrade-João Francisco da Cllnha-Ignacio Firmo Xavier-Francisco José de Oliveira-Antonio Joaquim Pereira de Brito-An10

-

74-

tania Fl'anúisco de Castro - J oaquirn J o~é Lobato-Manoel Carneiro de Souza Lacei'da-JoRé ele Pai va Baraeho-Luiz de Azevedo
Santos-João BaptiRta e Albuquerque-Joaquim Francisco de
Paula Esteves-Antonio Gonçalves aos Santos-Manoel Francispo
da Silva-Manoel José Duarte-Semeã,' Gorreia de Albuqul3rqueJoaquim Xavier Ferraz de Cam p08-0 pad re Venancio Henriq ue
de Rezende-o vigario Luiz José de Albuquerque Ca\'alcantri LinsO coadjutor Luiz Carlos Coelho da Silva-Bernardino Rodrigues
Ferreira-Luiz José Nunes de Castro-lVIathias Cameiro LeãoJosé Joaquim de Alencastro-Manoel Bezerra Cavalcanti de
.álbuquerque-Antonio Alves Pimentel-João Nunes da Silva
-Fr:1ncisco Pereira de Castro-Antonio Luiz Vianna-João Pacheco Alves da Silva-João Martins de:B aria-Bel'Dardo Ignacio
de Azevedo-Bent.o de Barros Falcão de Lacerela-Franciscl>
Antonio Pereira dos Santos-Martinho de Souza BandeiraJoão Francisco ele Albuquerque Mello-Antonio José Bandeira de
MelJo-Muuoel Cesario Dias Fel'reira-Antonio Elias de MOI'aesVicen,te Ferreira Gomes-Eloy ela Cnnha Pereira-José Joaquim
da Silva Castl'o-Vicente Ferreira Mendes Azevedo--Joaquim José
Teixeira-Ignucio Pereira de Fréitas-José dos Passos Santos-Malloel J eronymo ela Costa U choa-José COl'reia da Silva LobatoJosé Elias da Rocha-Fi"ancisco Feliciano Rodrignes Sete-José
Carneiro Macha 10 Rios-José Joaquim Bezerra Cavalcanti--Vicente Lniz Gonçalves Ferreira--José Fel'l'eira Ramos J unior-lVIanoel Ferreira ele Souza-Antonio Joaquim de Moraes-José Thomaz de Campos Quaresma-Francisco de Souza Rangel--Joaquill1
José de Abreu Juuior-Antonio ela Silva Machado--lVIanoel An·
tonio ela Assnmpção e Silva--Manoel Francisco do Nascimento-Semeão Machado Bitenconrt e Mello--Rodolpho João BarataJoão Dias Martins-Antonio .J oaquim Pacheco Tones--Joaquim
da ;:;ilva Loul'eiro--Francisco Xavier Pereira de OJiveira--Manoel
Firmino de Figueiredo Brito-Lniz José do Bomfim-João Manoel Mendes e Azeveelo-Josá Tavares Gomes da Fonseca-JoaqUlm da Fonseca Soares ele Figueireelo--Angelo da Qosta Rosal-.T oaquim J osá ]e Carvalho--lHanoel J osá da Paz-Joaquim J osá
ele S. Anua -Francisco de Campos Bezerra-José Chaves de
Araujo-Francisco Raphael Archanjo--Antonio Raymundo da
Silva-Manoel C01'l'eia Maciel-Francisco Galeno Coelho-Joaquim
Franci co Bastos-Matbias Pita da Rocha--Lniz Bernardino Botocudo, tenente coronel graduado--Joaquim José Alves Lima, capitão interino elo~ 2.' batalhão de caçadores--:Francisco Antoniu Rapo~o da Camara==-João de Deus Cabral~ -José Apollinario de Faria
-~-Venal1cio da Trinelade Gueeles-Josá Thomaz ele Sá BarretoManoel Felix de Veras--João Galdino elos Santos Vital-Francisco
José Pereira, tenente-José Mignel de Souza Magalbães J uniorAntonio José Qnaresma--José Eel'l1ardino de Sena--Francisco
Antonio Gomes--João Pinheiro Catolé-Francisco Felix da Assumpção~J oaquim de S. Âllna--Abtol1io Francisco elos Santos-Antonio C:1rlos de Almeida-Vasc{) Marinbo Falcão-José Fran·
r
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cisco de Souza Limll.-José Ignacio da Costa Monteiro-Bento
José 'Fernanues Barros-Luiz Rodrigues Sete-Mánoel TheodoroFrancisco de Sales Rego e Andrade-Manoel Ignacio Bahia-Antonio Bandeira de Meil0- \.ntollio J oaquifn de 1I1e110 Pacheco, officia! da sec-retaria do govemo-Antonio José Pedroso-Luiz Pereira Brandão--Pedro da Cunha e Andrade-Francisco Verissimo
Padilha-Feliciano .José Pinto Rihl;liro-José Alfonso FerreiraBernardo Pereira da Silva-Lniz Francisco de Paula-Manoel de
Souza Rego-José de Souza Ferreira-Francisco Antonio Xavier
-Manoel da Cunba e Mir:1O(b, escrivão da entrada do algodãoAntOlJio Ferreira Duarte Veloso-Fr::mcisco de Paula Freire-José
Conegundes (b Silva, gual'1a do N. ua alfandega naeional-José
Maria Cesar do Amaral, amanuense da secretaria da juota da fazenda-José Cupertino de S. Rosa-José Pedro Celestino de Siqueira-Jeronyruo José da Silva-Antonio Roberto Franco-JoaqtlÍm Marcelino Machndo Freire, reformado em major gradnadoJosé Ribeiro do Amaral-Antonio Ignacio de Torres BanéleirflManoe! Nunes Fencira de Albnquerque, coronpl do 2.'· corpo de
cavallal'ia da provincia do Ccará--Geraldo Antonio da Costa Borges-Lazaro de Souza Fontes-Miguel de Sonza Fontes-João
Baptista Fernandes-Manoel do Carmo-O porteiro Leandro Dias
de Maceclo-Januario Alexand rino da Silva Rebello Canec:1, cirurgião encarregado ela vuecinaç'io.
O voto q ue Frei .r 03quim do Amor Di vino Caneca emitt'io nessa
occasião, acha-se consignado nas paginas 40 a 47.
A('TA DO GRAl\'l)E CONSELHO EM

7

Dn ABRIL DE

1824

Aos sete c1ias ao mez de Abril de mi! oitocentos e vinte li! quatro, terceiro da inc1epcndencia, na sala do governo da provincia
de Pernarobo(w, celebrou-se um grande conselho convocado pelo
exm. presidente Manoel de Carvalho Paes ele Anc1rade, a que assisti.rum o cxm. governador elas armas desta mesma provincia, o capItão de fragata Luiz Barro o Pereira, delegadu elo capitão de mar
e gnerra comrnandante da divisão surta neste porto; as cumaras
desta provincia, a excepção elas do Cabo c Serinhãem, e mais corporações civis, militares e ecclesia tica" e homens bons da cupital. O
exm. governaclor das armas elisse, que, ele accordo com o exm.
presidente ela provincia, tiuha aberto uma correspondencia regular
com o commanelante da divisão, enviado a este porto para o fim
de empossar o capitão moI' Francisco Paes Barreto no 11lgfLr d
pre~idente desta provincia, para o qual o havia nomeado S. M. impenal; e que não podendo por"si RÓ d::tJ' cumprimento Ú. ordens,
que lhe foram cornmunicadas pelos oflicios, qne apresentou,' fora convocado este conselho para c1elib~rar sobre esta rnateria,vistas as oil'cumstancias em que se acha a provincia: em consequenciu do que
se nomeou para presiden te do conselho ao padre Venauoio Henri-

"
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que de Rezende, e para secretarios Frei Joaquim do Amor Divino;
lente de mathematicas, e Antonio Elias de Moraes. O presidente pedio ao capitão de fragata, delegado do com mandante da divisão,
que declarasse o fim a que vinha á esta provincia, e a for9a naval
do seu commando; o qual tendo declarado, que o objecto da expedição era o empossamento do capitão mor Francisco Paes Barreto
na presidencia desta provincia, o presidente do conselho, depois de
fazer uma breve exposição elo ef;tado da provincia e elos acontecimentos, que tem tido lugar desde o dia 13 ele Dezem uro proximo
passado, propoz como ponto ele questão, si não obstante as calaIvidades e desgraças que estavam sobre n6s, pela. execrnç'uo el~l que
a provincia tinha ,a Francif;co Paes Barreto, se devia comtudo dar
posse da presidencia, na conformidade da nomeação de S. M. imperiaL Depois de haverem fallado por sua ordem os delegados
das camaras e corlJoraçõeR ecclesiasticas, civis e militaref;, e rolando val.·ias opiniões no decnrso da discussão, o presidente propoz, si
a materia estava sufficientemente discutida; e lecidido que sim,
])ropoz se devia dar posse ao presidente eleito. Decidiu-se, qne
devia ser conservado o actual presidente Manoel de Carvalho Paes
de A.ndrade; primeiro por ser uma pessoa de publiaa confiança
pelo seu decidido patriotismo e bom govel'l1o, que tem feito; segundo porque o eleito por S.M. imperial, pelos passos anarchicos
e subversivos, que tem dado, promo'7endo a insubordinação de parte
da tropa, acendendo a guerra civil e derramando o sJ1,ngue pernambucano, a despeito das resoluções de muitos conselho., que se
esperasse a resolução de S. M. imperial, tinha perdido :1. opinião publica, e contrahic1o o odio e execração geral da provincia, que de
nenhum modo pode ser, senão desgraçada com o seu governo.
Que vista a declaração do commandaute da di \'isão, de que não haviam chegado á presença de S.1\'[. imperial as represcntações feitas
a este respeito, e as reclamações da ]Jrovineia a favor do mesmo
actual presidffi1te, e omnimoda exclusão de Francisco Paes Barreto,
se mandasse uma deputação de tres membros~ civil, militar e ecclesiastico, para apresentar a S.1\'[. imperial toda:> as participações
desde 18 de Dezembro do anuo proximo passado, e rogar-llie haja
de confirmar em todo caso o actual presidente, como aquelle que
mais merece a confiança publica. Assim se decidi o por votos unanimes, com a excepção de um s6 que vae por escripto, assim como
l).lguns outros. Outro sim, deliberou o conselho, que se declarasse
na acta, que assim se decidio depois de haver o exm. governador das
armas empregado todos os meios ao seu alcance, para que tudo se
fizesse em paz e tranquillidade, a bem dos povos e com respeito e
decoro a S. M. imperial. E eu Antonio Elias de Moraes, secretario eleito o escrevi.-Estavam trezentas e' dezenove assignaturas.
(Seguem-se no processo os lyphis numeras 14, 15, supplemento a .este, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26. 28 e 29; os
quaes, com os demais da collecção "completa, são publicados nesta
obra em)ogar competente. Os do processo, se acham neste avul·
sos e soltos, sem termo ou declaração alguma de ajuntada.
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Illm. e exm. Sr. presidente, e Illm. enhores v9gaes.-Appul"l-lce na respeitavel presença deste iIltegelTiOlO juizo Frei J oaqLlim
do Amor Divino Caneca, religio. o carmelita turonense desta cidade
do Recife, preso na cacleia da mesm:1, pelo imput:1do crime ele rebellião, a dar as razões da sua conducta, e a justific:1r-se de tão
horrorosa imput:1ção. A enormic1ade eh accnsação é tão grande,
que de per si baEta para aterrar o varão mais forte, e o fa.ria temer, si acaso se não lembrasse que eram seus juizes varões bmzileiros, cheios de rectidão, e que sabem dar descontos ás fraquezas
da humanielade, imitando a piedade e beneficencia do principe mngnanimo, que os revestia de tão alta autoridade. Esta ic1éa con '0ladora anima ao réo, e lhe avi\'a os espiritos abatidos, para alçar
a tremula voz e fazer chegar ao conhecimento de te juizo os argumentos em que funda a Rua c1efeí':a, e mostrar a sua constante
adhcsão e obediencia ao supremo imperante da nação brazileira.
Duas são as fontes, d'oude a intriga e a inimizade pertendem
dednzir a ruilla do réo; os seus escriptos, que correm impressos, e
a marcha que feí': desta praça em companhia das tropas, quP. deixavam a capital na occasião em que nella entraram as t1'Opas de
S. M. imperial.
N aqup.llcs pretende-se descobrir doutrinas anarclJicas, revolucionarias, subversivas da ordem publica, e excitanteR para a destruição da integridade do imperio; e nesta uma acção ou facto
demonstrativo de UIll animo hostil e 0ppOStO ás ordens do soberano.
Uma e outra pretenção deve-se qualificar de injnstiça, e s6
apropositada a perder o réo e fazei-o passar por trabalhos e por
incommodo~, si por felicidade sna não fossem seus julgadores pessoas tão cOllspicuas por sua philantropia, sua inteireza e odio á malevolencia e á iIJtriga.
.
Com quanto parecesse ao réo, que as doutrinas dos seus impl'esRos não formam objecto do conhecimento desta commissão, por
já estar determinado o tribunal dos jurados, como privativo dos
abusos da liberdade da imprensa; com tudo ignorando o réo as ordens lmperiaes, de que está escudacla a meslUa commiRsão, e que
este recto juizo não ultrapassará os termos, que lhe foram prescriptos por S. M. imperial, não hesita dar conta de si nestes :1riigos, que passa a expender.
O réo propondo-se a escrever o periodico, a que deu o titulo
ele Typhis Pm'narnbucana, nenhum outro fim teve em vistas, que
sustentar a independencia do Brazil, a integridade do imperio, a just~ liberdade de sua patria, e em ultima analyse os direitos e a glona do immortal Pedro T, imperador do Braúl. Os principios em
que se funda para desempenho ~este encargo, são os correntes neste
seculo de luzes, adoptad<'ls pelos publicistas mais respeitaveis das
nações cultas da Europa e America, repetidos nos periodicos da

...
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corte, nos desta I rov incia, e até confessados por S. M. imperial
em muitas oocasiões.
Que a soberania reside na nayão, que a nnção é quem se
eonstitue e por meio (los seus representantes em eortes-dous pontos curdeaos em que rola torla a doutrina do I'yphis-são duas
verdades confessadas por S. :M. no decreto de 3 de junho de 18~2,
no manifeRto de 6 de Agosto do mesmo auno aos povos e nações
amig:u!, além de outra occasiõe..
Que S. M., depois de t.er chamado seus subditos para serem
felizes, não lhes pode dizer-não quero que o sejam mais-disse o
Re[j1tlado?' B?'C{7.!ile?:1'o a face elo mesmo throno, sem a Inenor censura. E' destes principios, pois, que nasce o juizo feito sobre a dissolução da :lssembléa elo Rio ele J lll1eiro, exposto nos numeros 1, 2 e
3 do T;ijphis.
As conseqnencías da dissolução da assembléa constituinte lembradas no numero f-j são fundadaR em se não attender áquella verdade,
qne S. :NI. confessou na sua proclamação, a saber, que a opinião publica é a guia, que deve ele ter um governo constitucional, e que o
monareha, que iguora ou uão attende a esta opinião, precipita-se
nos abysUlos, e ao seu reino ou ao seu imperio em um pelago de
desgrll,yas, umas após outras.
Em nenhuma parte do Typlás se acha consa alguma, que resumbre mudança de govel'l1o, nem mesmo scisão da integridade do
imperio; porqne aiuda que no numero 25 se convide aos Pernambucanos a s(' unirem com as provincias limitrophes, e elegerem um
govemo supremo, que com sua vigilancia e energia seja o piloto
que conduza a nau da patria nas arriscadas circumstancias de ser o
Bra7.il invadido pelos Portuguezes, e S. M. declarar, que se defendesse cada província a si mesma, porque ene chamava tocla a esquadra para o Rio de Janeiro, isto jámais nunca se deve entender
nem alarma para mud'1nça do govemo, nem córte na integridade
do imperio. Era puerilidade querer formar uma republica de Alagoas, Pernambuco e Parahiba, não só porque em 1817 maior numero
de provincias não poderão sustentar esta forma de governo, muito
peior agO! a que estavam as tres proviucias chocando-se; mas tambem era uma contradicção palmar com o que se havia dito no 1ll1'nerO
18, no priucipio do qual dissemos, que estamos persuadic1ol', que
os Pernambucanos, mais raciouaes que os Hebreus, que coroendo
no deserto o maná celeste, choravam pelas panelacl:1s ele came do
Egypto, não hão de deixar o presente systema constitucional por
democracias que já abandonaram. O que se quer dizer é, pois, que
se congrassem os partidos internos, que se dilaceram, e acabem-se
as questões com Parabiba e Alagoas, e unidas as tres provincias
elejam um governo, que disponha das forças denas para molhor resistirem aos Portnguezcs; porque t'endo as tres um centro d'onde
partam as disposições, ellas poderão sem duvida resistir a expedição portugueza.
r;
Vendo os successos do Rio ele J aneirô, oppostos aos sentimentos, qne S. M. por muitas vezes manifestou pela independencia do
r
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Brazil, e seu 'ystema cOllstitueiollal, sempre os attriblúu a outra
origem, como em Of; tres primeiros numeras, á uma facção portugueza que dominava até o mesmo ministerio; muito principalmente qnando . M. em uma proclamação aos Brazileiros onfessava ter sido
enganado por vezel:i, e baver lemittido do seu serviço aos ministroe, que cnganando-o, perturbayam a ordem publica, eEcandalisavam os p.ovos, como succedeu com todos os ministros desde o conde dos Arcos, esperando sempre que S. lU. obraria de outra maneira, em sabendo a verdade.
o nllmero 6 disse o réo: Que mostraya as conseqnencias da
dissolução da assembléa, si os zephiros elos no.so respeitof'os clamores não elesfizessem as uuvens que rodeando o throno de S..M., o
prohibem de ver o sol da razão e da justiça.
No numero 7: Talvez não tenba havido um principe em tão
diiliceis eircumstancias de acertar como o immortal Pedro I, rodeado
de t:1l1tos egoistas, que proeurando unicaml:Jute os seu' interesses, a
sua grandeza e elevação,tudo isto revestem dos interesses do príncipe
e do bem do estado. Não ha intriga. de que não hajam lançado mãQ
para ]Jl'obibir, qne a verdade ehegue á sua presença; pois estão cer-'
tos que em S. M. conhecendo-a, ba de ·segnil-a.
E no 23: Nós esperamos em Deus podermos dizer do imperador, como de Agricola lisse Tacito: Tudo o que amamos em Agricola, tudo o que ueUe admiramos, subsiste, snbsistirá no coração dos
homens, na etel'llidade dos tempos, nos annae do uni verso. Muitos heroes antigos, desconhecidos e sem gloria, são sepultados no
esquecimento. Agricola por sua historia vi verá na posteridade.
Quasi o mesmo havia dito no nnmero 8.
O respeito e aeatamento, com que sempre fanou de S. M.,
~e deve ded uzir da totalidade do
seus escriptos, e não de uma
ou outra pa~sagem, em qu~ talvez se achem algumas cousas grosseira , ponco decentes, etc.; por quanto a isto deram lu.gar o enthusiasmo com que f'l.lIava do bem do Brazil, da liberdade de sua
patl'ia e gloria do imperio, .que tudo. se refundia em gloria de S.
M., ou da pressa com que foram escnptos algumas vezes seus papeis, sem ter tempo para os corrigir e limar, como aconteceu com ai·
guns numero. do Typhis, que foram mandados para a imprensa a
pedaço, sem pOlIer eombinar o que escrevia em casa com o que já
estava na imprensa; do que é testemunha o administrador e oiliciaes da typograpbia; e com o seu voto dado na camara sobre o
projecto, que escreveu com tão pOlleo tempo e tanta pressa, que
quando chegou á eamura já e. tava o negocio da consulta qua'i a
acabar-se, e o seu voto tão mal escripto, que lhe custou a. ler, não
podendo obter eh eamarn., que o levasse pa,ra corrigir; e para prova do seu respeito pn.ra com S. M. e das esperanças que neUe paz
e ainda espem, que não sejam frustradas, olferece o incluso sermão
pregado nesta cidade, ua· solemn~1ade da acclamação ele S. M.; o
q.ual sendo remettido ao mesmo augusto senhor pela camara desta
cldac1e, foi impresso no Rio de J(ineiro.
Nunca ao réo lhe veio á imaginação idéa de desmembração
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do impel'io, nem mesillO a podia suspeitar das intenções do governo
de então j pur quanto não s6 não se lembra ter visto papel algum
degte genero, como que o convite, que teve para assistir ao grande
conselho, que se ia fazer nesta provineia para sua segurança, quando S. M. chamou toda a esquadr:\ pata o Rio de Janeiro, é o que
offerece im pressa.
Que em Pel'l1ambuco não se tratou de proclamar o systema republicano e a desmembração do imperio, V. Exc., senhor presidente, o disse aos Cearencies em um:1 proclamação quasi por estas palavras,---que sendú Pemwnbuco o jaco da. anarchia e dos partíclos,
não se atreveu a p1'oclama1' a cOllfecle1'ação corno o Oea1·á.
O réo escrevia em Pernambuco, onde, por um bando do governo de 14 ele :Maio de 1823, se publicou o decreto de S. M. imperial,
quando principe regente, de 18 de Junho do anno antecedente sobre a liberdade da imprensa; e o que escreveu sujeitando-se a esta
lei, nunca pelas autoridades foi julgado snhver ivo, anarchico e
affrontoso á pe!;lsoa de S. M., nem apposto aos seus direitos; pois que
no dilatado espaço de oito mezes, qne durou o seu periodico, nunca foi chamado ao jurado, como devia no caso dos abusos da liberdaue da imprensa; assim como não foi chamado a d:1.r conta. de
sua doutrina e opiniõe o red:1.ctol' do OonciliaclO1' Nacional, que
escreveu muito antes do réo, que:"'--A soberania estava nos povos,
~nuU1eros 3,18,22,30). Os povos não são herança de ninguem, (numero 40) Deus não quer sujeitar milhões de seus filhos ao capricho de um
s6,(numero17). Os reis não ão emanação da divinrlade, são autoridades consti tucionaes, (numero 1). Não se desobedece ás cortes,quando
elleontrarem no sos direitos, (numero 3). Os povos tem o direito de
mudar :l forma de govel'llo, (nnmero 28). As cortes são superiores
ao imperador, (numero 23). Cln.mando-se ao soberano congresso
sobre alguma lei, que deIle emanar, a qual contraria seja aos interesses dos povos, si estes não forem attendido , desfeito está o
pacto; cabe-lJos então rea snmir no'ssos direitos, (numero 1). Não
se deve obedecer as leis I rejudiciaes, (ibidelll). O povo do B,'azil
deu por generosidade o throno ao imperador, (numero 18). O governo absoluto, o maior de todos os males, (numero 1) .... e outros muitos desta natureza, que seria enfadonho repetil-os. Estas
e outras iguaes doutrinas que se ouviram no recinto da assembléa
do Rio de J aneiTo, correm im pre sas nas mãos de todos, sem que
sejam seus autore~ reputados anarchicog, revolucionarios e a:ffroll-'
tosas a S. M. Logo como se pode attribuir a crime isto mesmo,
que disse o ]'éo em seus impre sos?
E? quanto julga o réo sufticiente para descal'l'egar-se do crime
de rebelde, pela parte dos seus escriptos ; e igualmente julga, que
se lhe não deve dar esta qualificação, pela sua fuga para u interior
da provincia n:1 companhia de UIDa tropa, que fugia igualmente ela
capital tomada pelas tropas impel~aes.
A fugida a que o réo se abalançou para os sertões da provincia, quanào entraram no Recife a~ forças de S. M., nenhuma circumstancia teve, por onde lhe possa competir a qualidade de op-
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IJOSlçaO ás ordens de S.:M. Esta qualidade de justiça lhe . cria
adjudicada, si o réo se fizesse militar, tomando armas contra S. 1\1.,
fa~endo fogo ás suas tropas, com mandando algum corpo, ou persuadindo as tropas á fuga, em desobediencia a S. M.; mas dizendo o réo altamente, que Dão haver? pessoa que tal sustente ou
prove, está' defendido; pois que sendo um proloquio-Auctoris est
probare-, não fazendo, nem podendo fazei-o O' seu accusador,
cahe por terra a accusação, e o réo nada tem a que deva responder.
A fuga do réo nasceu do temor de ser preso; e o ser achado
entre a força que fugia, foi uma fataliuade, que não estava nas
suas forças o evitai-a. O réo hn"ia ha muito recebido cartas do
Rio de.Ja11eiro, em que se dizia que elle havia de ser preso pelo
seu periodico, e que vinham ordeu taes para Pernambuco: estas
noticias lhe foram confirmadas por uns officiaes do Parú, que ouviram-u'as do intendente geral de policia daqueUà corte; e quando
V. Exc., senhor presidente, chegou a Maceió, houve quem dissesse
ao réo, que V. Exc. trazia recommeudações a seu respeito, porque
logo pedira ao morgado do Cabo uma coUecção do Typhis.
Por estas noticias deu o réo; e julgou-se em perigo, .entrando
desde logo a planejar deixar sua patria e occultar-se, até os negocios tomarem novo rumo, que lhe afiançasse viver tranquillo
no seu paiz natal; não foi, porém, tão apl'l~ssado que se evadisse
antes do dia 12 de Setembro.
Chegado este dia fatal, e o réo que tinha :lmizaue ao coro-·
nel José de Barro Falcão de Lacerda e outros ofticiaes de sua
divisão, vendo-o tão perto da praça, concebeu o projecto de fazerlhes uma visit~L de amizade, e o executou, montando a cavaUo soinho, sem mais companhia de ninguem, e se pa sou áquelle acam}lamento, onde felicitando-se com a companhia dos seus amigos,
destinou ir ao Engenho NOI'o a cumprimentar o major Santiago,
que havia sielo alumno de sua aula ele geometria. Nesta jOl'Uada
soube, que o ponto elo engenho S. Anna fora occupado pelas tropas
impel'iaes; chegou até ao dito Engenho ovo, e tioube do Santiago ser verdadeira a nova. Voltou pal'a o. Prazel'e., e deu conta disto ao Banos. Este fez logo partir para o Recife o pagador das tropas Queirog::t. com os cofres, e uma escolta; acostou-se o réo a
esta, e vindo para o Recife, não o pôde conseguir, por já estar os
Mogados occupado pelas tropas impel'iaes, e a ponte do Mot·)colombó cortada. Que lhe restava a faze:? Voltou para o Prazeres; e como o José de Barros de 'tinas e retirar-se d'ahi para Olinda, ficou o réo com eUes para que no meio da di visão viesse em segurança para a dita cidade; assim succedeu.
E quando as tropas do Banos, atraves anuo o Capibaribe, marcharam para a Boa-Vista, o réo ~l'ocurou a. cidade de Olinda, e foi
homisiar-se em casa de Wenceslau Miguel Soal'es, commandante da
::l.rtilheria, e ahi se demol'cu até o dia 16 elo dito mez, em que Franc~ co de Barros de Lacerda, filh'b de José de Barros, lhe commumcou em segredo, que se pretendia a sua prisão para se entregar
,-
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a. V. Exc., e que portanto se occultasse. Aceitou o réo o conselho, e, esperando pela noite, evadiu-se da cidade, e foi para o engenbo de Utinga da mata; não se julgando abi seguro, passou-se
a Goiana a procurar seu convento, aonde cbegou á meia noite
UO dia 17; e achando a villa e o convento desertos pela retirada
das tropas, que ahi estavam, e medo ela entrada elas de João Baptista Rego, que se achavam estacionadas em Goiana Grande, ou
Cruz das Almas, sahio immediatamente de Goiana com o destino
de ir a Larangeiras homisiar-se em casa de J 'Jão Velho. Partiu
para este ponto a maior parte da noite, descansou um pouco, e
pondo-se a caminho de manhã, encontrou no de Goianinha alguma
gente armada, que debaixo do commanc1o de 1\1anoel 19nacio Bezerra se dirigia a 1'1 aZ:1reth do norte; o 1'60 seguio o seu eamÍlll10
para Larangeiras, onde não encontl'ou a quem procurava. Desti·
nou-se procurar asylo em Pindoba de Flores, á sombra de Joaquim
Cavalcanti. Nesta jornada aconteoeu·lhe ao entrar do engenho
Poço-comprido ele se esbarrar com a tropa do Brejo de Area, C0111mandada pelo capitão França. Não podia ir adiante pela insufficieneia do cavallo e tempo noctu1'l1o.
N o dia seguinte não pôde o 1'60 prover-se de um cavullo forte
par:1 a jOl'llada, e quando estava nesta diligencia, apresentou-se a
força ele Naz:1reth, e reunindo-se com a do Brejo, ajuntou-se com
a Olltr:l. companhia do Brqjo estacionada na mesma Pindoba de
Flores, para onde se '!lestinava o réo, sem se saber da occupação
rlaqllelle ponto, e da fuga de Joaquim C:1valcanti.
N estes apertos nada restava ao 1'60, que acompanhai-os, até
que a fortuna lhe offereces e :1lgtlDl:1 evasi va, pois não conhecia mais
ninguem por aquellas alturas, que o podesse acolher, e corria risco
ele ser preso pelas tropa'! do Rego, que logo occllparam Goiana,
e se espalharam por aquelle contorno. Foi, portanto, nesta figura até
o ponto do Juiz, na provincia do Ceará, Rem jamais achar occasião
ogma de salvar-se no interior dos sertãe ; porque logo que constou
a retirada das tropas do Recife, as tropas dos Cariris, Rio do Peixe,
1c6 e ASRÚ as cercaram por todos os lados, e matavam a quantos se
debandavam e fugiam das do Recife, e a menor crueldade que praticavam era prencll.'l-os, espancaI-Js e enchei-os de affrontas.
Logo, porem,que se apresentou o major Lamenha com sua tropa,
o 1'60 trabalhon para a capitulaQão e rendimento, que se e:/fectuou,
voltando o 1'éo para esta cidade com outros, escoltados de soldados
ae linha, que mesmo o pediram ao major Lamenha para segurança
de , Ilas vielas.
Desta veridica exposição se vê, que a fugiela do réo foi effeito do
me<1o de ser preso, e passar por trabalúos; o que nunca será crime,
pois á natureza horrorisa :1 oppressão ; e qnem corre e foge não resiste, pois a resisteneia 6 o contraeliciorio da fuga; menos ir na companhia de taes tropa,s, porque estas fugiam tambem de meelo, e
sempre debaixo elo paviUlão do imperio, que nem ciL deixaram.
Ao depois o réo fez serviços foos povos, por onele marcharam
a' tropas, acon elhando que não ataeassem lugar algum, que fosr
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sem sen caminho direito sem ofti:mcler a q llem 111es clava passagem
fl'anca; d'ollde procedeu na villa de Caic6 apparecer U!lla conspiraç110 de algun soldados insubordinaclos, para prenderem o réo
c mais algulls, de quem diziam e11es, que iam ali sem fazer nada,
aconselhando as jornadas lJOI' travessias e estradas apartadas das
villas, afim d'elles não terem o saque. Demais, o réo persuadiu
ao commandante da força, e con eguiu, que se creasse um conselho militar para conhecer dos pri ioneiros, e destinar a ua sorte,
afim de evitarem-se os as assillio , que o. soldados arbitrariamente commettiam; no que corren o réo grande perigo, mas felizmente socegou esta desordem; porque o conselho julgando e
soltando o commandantc de JUalacaxeta, apezar dos ameaço' da
soldadesca desenfreada, tomou um certo tom de energia, que ,c
restabeleceu a ordem e fie evitaram as mortes.
Estes sentimentos de:: trauquilliclade e paz, que mostra o réo,
uão são agora arranjados para sua defeza; são da sua conclncta antiga, pois p:J.ra tranquillisar as rivalidade, que reinavam nesta provincia o anno passado entre Bl'azileiros e Portllguezes, escreven a
dissertação q l1e ofrerece impressa; e no tempo do governo de Manoel de Cal'valho acommodou algumas desordens com pessoas até
Pol'tuguezas, d'onde os que desejavam carnificinas, se desgostaram
dcUe.
E' pois, EXill. Sr., O que o réo nas apertadas circumstancias,
em que se acha, pode ofterecer á consideração deste juizo em sua
clefeza, protestando a pureza de suas intenções pela obediencia a
S. M. imperial, sem jámais lhe passar pela memoria o detestavel
crir~e de rebelliíLo: fallOll dos illtere ses do seu paiz natal, do impeno do Brazil, e da gloria nacional, a gloria de S. lVI. imperial,
com aguelle enthusia mo proprio de um Brazileiro, que ama a sua
naçào, e se horrorisa de ver o me11lOr dos principes ser iUuclido por
ministros infieis, e que lhe negam a verdade, que elie tanto procura; e abjurando e dete tando qualquer palavra ou expres ão,
que não sendo da m:igestarlc im perial, escapou de sua inconsidera~ão ])0 fogo de sen zelo pelas liberdades de sua patria, se recolhe
a abas da piedade c magnanimidade imperial, que tanto mais brilhante appal'ecerá á face dos homens quallto maior for, e mais gl'av~ e hOITOSO o objecto desta virtude, só propria dos grandes príncIpes; recolhe-se finalmente á equidade e patriotismo ele V. Exe.
e ser~LOl'ias, que sabendo d1:frerel]çar o engano, o erro e o crime, se
glonam de seguir as pegadas de nm soberauo, que mais interesse
tem em conservar subditos c-orrcgidos c voltados a meiJJOr caminho, do que destruir por uma justiça restrictissima homens, quc
POd~lU prestar algum serviço ao estado, e aos seus semelhantes. (".)
Ji[ehus est se1'va1'e unum q~6am mile occiclm'e, dizia o imperador Au.. (*) Até aqui toda esta dereza é obra do mesmo Frei J uaquim do Amor
DIVino ClIJleca; o resto della é acres~entamento do advogado o padre Caetano Jo é de Souza Antunes.
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tonino; e o seuhor D. J oITo V nu carta regia de 20 de Janeiro de
1745, escripta por Alexandre de Gusmão ao corregeilor do crime
da corte e casa Ignaci0 da Ousta Quintella, foi do mesmo sentimento. Diz o ministro: S. JHo me manda advertir a vossa mercê,
que as leis costumam ser feitas eom.muito vagar e soeego, e nunca
devem ser executadas com accelenl.<;ão; e que nos casos crimes sempre ameaçam mais do que na realidade mandam, devendo os ministros executores dellas mcdifical-as em tudo que lhes fOI' possi vel,
porque o legislador é mais empenhado na conservação dos vassalios,
que nos castigos da justiça, e não quer que os mini tros procurem
achar nas leis mais rigor do que ellas impõem.-Dis~e.
Oom quatro documentos. O sermão l)rova amor e adhesão a
S. M. imperial; a ode o amor e fidelidade a seu augusto pai, então
reinante no Brazil, e aos bons Portuguezes; o terceiro convite e
chamamento do governo para o eonselho; e o quarto a sua dis ertação sobre o patriotismo.

.Frei Joaquim do .Amo?' Divino Oaneca.

o primeiro, segundo e quarto destes documentos juntos a defeza, acham-se no 2.· tomo desta obra distinctamentc insertos; o
terceiro, porém, é este em seguida:
ão é occulta a ljessoa alguma a grandeza dos riscos c perigos
a que está reduzida não s6 a provincia de Pernambuco, mas tambem todo o Brazil pelos aprestos da expedição intentada pelo governo portuguez contra o Brazil, para o reescravisar e sugl:'itar ao
seu antigo despotismo; e igualmente o abandono a que nos entregou S. M. o imperador, como ene mesmo declara em snas proclamações e portaria a este goven1o; e da mesma sorte conhecem
todos os homens, que sabem pe ar os negocios, que os remedios a
estes males evidentes e imminentes estão milito acim~ das forças
e providencias do governo; pelo que se faz indispensavelmente
necessario, que as medidas que se houverem de tomar, afim de que
tenham a euergia e eflicacia l1ecessarias, hajam de sabir do prudente conselho e vontade de todos os cidadãos, que por suas virtudes, talentos, representação e respeito dos povos gozam de toda
a attenção, e merecem todo o peso. E como V. S. se acha justissirnamente nesta classe rara, ordena o Exm. Sr. presidente da
provincia, que V. S. se ache nesta praça e cidade do Recife, para no
dia 17 do corrente mez assistir ao- conselho, que se ha de celebrar
na sala do governo, para o fim de se tomarem as medidas competentes. Sala do governo de Pernambuco, 7 de Agosto de 1824.lllm. Sr. reverendo padre mestreFrei Joaquim do Amor Divino
Cal1eca.-José da Natividade Saldanha, secretario.
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111m. e Exm. Sr.-No <1ia 29 de
o"embro clH>guei á frente
das tropas di. 'identes alojadas no Juiz, ertão do Ceára, di tante
cento e setenta legna<; da capital da provillcia. Recouheci o seu
campo e força, e preparei.me pari!. a batalha; não foi mister delTa·
Illa.mento de sangue: renderam·se, entregando tres peças, armamento
c cartucbame, isto por meio da per!mas1Lo, como farei ext.ensamente
sabedor a V. Exc. quando tiver a honra de dar conta da minba com·
missão pel>soalmente. A sua força seria de qnatro eentas baionetas
de todos o::. corpos diver os, sendo a minba de cento e cincoenta sol·
dados prompto:>, e alguns ordenanças. Os soldados e inferiores
ficam reunidos as bandeiras imperiaes. Os individuos constantes
da relação junta, como julgo mai. compromettidos, remetto á pre·
sença de V. Exc.; e os mais ficam preso. para eu conduzil·os, igual.
mente o coronel J osá Victoriauo Borba, por estar molesto. Tudo
por este norte fica em paz, obedecendo a . M. l. e C. Deul>
guarde a V. Exc. Quartel da viJJa das Lavras, 1 de Dezembro
1824.-Illm. e Exm. SI'. Franci co de Lima e Silva, brigadeiro
general e governador da provincia ele Pernambuco.-Bento José
Lamenhct Lins, sargento mór cOl1lmandante ela e~q eelição ao centro.
'Relação elos presos que marcham para Pernambuco.-.José
::Maria TIdefonso, capitão (le artilheria ; João ele França, capitão
ele milicias da Parahiba ; José Gonçalves, alferes ele caçaelores;
Joaquim José Alves, capitão de caçadores; Lazaro ele Ot17:a
Fontes, paisano; Felix AutOllío Ferreira ele Albuquerque, paisano, presidente temporario do Br<,\jo de Areas; Agostinho Bezerra Cavalcanti, capitão do 4." batalhão de milicias ele Pernambuco; Emiliano Felippe Benicio, major graduado de milicias de
Pernambuco; lUanoelAlexandre Taveira, 2.' tenente de artilheria;
Frei Joaquim do Amor Divino Caneca; Frei _-\ntonio Joaquim
da Mercês, adoeceu na occasião da marcha; Frei João de S. l\fiquilina; Padre João Barboza Cordeiro; Antonio elo Monte, ajudante e commandante de guerrilha; Padre 19nacio Bento de Avilla; Ântonio Cameiro Machado Rios, paisano; Francisco ele Souza
Rangel, paisano; Francisco José ele Veral>, paisano; José Vieira,
boticario.-Quartel da villa das Lavras, 1 de Dezembro de 1824.
-Lctmenhct, major commandante.
N o processo estão avulsas as seguintes proclamações, sem
termo ou declaração alguma de juntada, e sem que tenham relação alguma com Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que
não é, podemol-o asseverar, G seu autor; sendo da penultima
autor o muito honrado patriota e sempre homem de bem, paàre Ve:,ancio Henrique de Rezende: que o declarou pessoalmente
ao escl'lptor do presente, ac~scentando, que a escrevera sem
que ninguuem lh'a pedisse, e composta a offerecera a 1\1ano 1
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L1e Carvalho, que a aceitou e adoptou, , assignada fel-a imprimir
e correr.
Habitantes das provincias do norte do Brazil! A providencia,
que vela constantemente sobre a nossa felicidade, continúa a encaminhar tudo para que mais faeilmente possamos conseguil-a.
Não sati feito S. lVI. 1. e C. de ter deslJotica e atrevidamentc
dissolvido a soberana assemblén. constituinte e legislativa do Brazil; de ter atacado desta sorte a soberania nacional em as augustas pessoas de seus representantes, procurando assim dividir-nos,
e animando o reÍ de Portugal para vir atacar os nossos lares;
depois de nos haver exposto a uma guerra injusta e iníqua, bem
que est~jamos certos da victoria, agora, Brazileiros! Quem tal
peusara !. Agora que nos vê expostos ás baionetas e canhões portuguezes, S. ]H. 1. e C. manda reunir todas as suas forças á
capital, afim de defender somente a sua pessoa, e desampara aquel·
les mesmos, que o elevaram no throno, e que lhe pozeram na cabeça a coroa imperial. Braziieiros! O im] erador desamparou-nos;
e que nos resta agora? Unawo '-nos para salvação nossa; estabeleçamos um governo supremo ,'erdadeiramellte constitucional, que
se encarregue da nossa mutua defeza e salvação! Brazileiros!
Unamos-nos, e seremos invenciveis. Palacio do governo de Pernambuco, 2 de Julho de 1824.-Manoel de Oct7'valho Peles de Ancl?'Ctde,
Pernambucaoos, arrUgo e patrícios! Segunda vez apparecem
nos nossos mares os infames satelites de um principe pCJ:juro
e perfido, para causar-no!, hostilidades, e todos os estragos da guerra, e reduzir a patria dos Vieiras e dos Dias, ou a um valongo de
chorosos escravos, ou a lastimosa desolação de Jerusalem arrasada
por Tito. E quem desafiou os scelerados para tanta iniquidade?
A nossa religião, a nossa virtude e a nossa gloria. O querermos observar exactamente aquelles solemnes juramentos, que á face dos sagrados altares, e na presença do Deus vivo, demos de ser um povo
independente, e um po\'o livre; o não querermos pasear á posteridade com o indelevel ferrete de escravos, cobertos de ignominia e
credores da execração de nossos filhos e sens descendentes; o qllerel'lnos encher entre as nações livres do universo aquelle lugar, e
€:xaltação para que nos talhou a providencia. Eis o nosso crime,
eis a causa da nossa perseguiçã o! Acabam estes malvados de espalhar entre vós proclamas infernaes, recheados de mentiras, de seducção e ameaças. Abri os olhos; reconhecei sua má fé, seus embustes; despreza e suas estupiclas hravatas e quixotada,s. Lembrai-vos, que eJles vem sustentar D,. ferro e a fogo a causa da iniquidade; as injustas pretenções de um principe, que devendo á
magnanimidade generosa da nação brazileira o ser e a existencia
politica, lhe correspondeu com o htJrroroso attentado de dissolver
o augusto congresso representante da vossa soberania, pisando com
r
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pé atrevido e sacrilego o vosso poder e magnitude; a ambição ue
um hypocrita, que com o perverso fim de reduzir-vos ao mais odioso
servilismo, tem representado no theatro politico as farças de republicano, de constitucional, apparecendo no ultimo acto um absolnto,um dcspota e um tyrauno ; a infidelida le de um mancebo, qne
havendo jurado em toda solemniuade a soberania do Brazil, e recebeI' a constituição que este lhe desse, por seus representantes,
não. e corou de peljurar, sem temer a Deus, nem respeitar os homens; a in.aciabilidade de um ambicioso, que para firmar no paiz
ua liberdade um tbrono othomano, não tem poupado os meios ela
illtriga, da desnnião e da guerra civil, e tem feito irmãos limoraveis acabarem seus preciosos dias nas baionetas de seus proprios
irmãos; a ferocidade de uma alma contra quem ainda está clamando vingança ao céo o sangue innocente delTamado na ca. a do
commercio do Rio de Janeiro, e que por esta fereza innata pre·
tende reinar sobre as ruinas da nossa chara patria, sobre montões
de cadaveres daquelles, que pisam sobre os o sos do companheiros
de N assau. Este o proposito, este o fim destas furias, que no aifrolltam e nos ame:1çam. J'iI ão os temaes, pois; a iniquidade da sua
causa é o volcão de sua mesma rpina; o scelerado sempre s~' abysma na cova que abriu. DeliS s' I rotege a justiça e a innocellcia;
ão descoroçoeis, não estaes sosinho~
c tas estão da nossa parte.
em campo; a call a, porque pugnamos, é a causa de Pe1'1lambuco,
da Parabiba, do Rio Grande, do Ceará, do Maranhão, do Pará,
ilo Piallhy e do me. mo sul do Br:1zil. Contra um poder tão formidavel o qne pode fazer um punhado de escravos? O valor sempre nasceu da justiça e da razão. Estes poucos c miseraveis soldados, que vem a bordo daquellas embarcaçõe , nem valem mais
do que aquelles de qll~m ha panca acabamos ele mofar e desprezar,
llem nós valemos meno. Temoi!:1o SLÜ da nossa provincia tropas agnerridas, que tem destroçado e obrigado á vergouhosa íngiela os escravos do tyranno; abi avançam de Caruarú, Bezerros,
Garanbnns, Porteira, S. Antão, don mil defensores <.la liberdade,
e ela patria, que fazem os. ervis de.appareeerem, como o pó diante
dos ventos; ::Lhi marcham cm nosso auxilio as veteranas e aguerrihs phalanges do general Filgueiras, conquistador do Maranhão e
elo Piau.hy; talvez não se passem muitos dias, que estes intrepidos
guel'l'eiros não sejam comno co a dividirem o trabaUlO da campanha e os louros da victoria.
Eia, Pel'11ambucanos, coragem, con tancia, soffrimento !
. Não ba cou a tão grande, nem tão gloriosa, como a defeza da
Itb.erdal1e. Por ella devemos tudo arriscar, ella no. merece o sam·ifi?l? do bem mais precioso. A felicidade que hoje gozam os nossos
vlzmhos do norte, e ao sul deste novo mundo, não foi comprada,
senão á preço das propriedades, il'e immensas riquezas, de sangue e
das vidas. Estes me mos sacrificios estão agora fazendo com a mais
cx:en. a liberdade os sabias Grego, contra os despotas da Turquia.
Vos não sois menos valorosos "elo que elles; não sejaes menos
amantes do que elles la gloria e da immortalielade. A's armas,

,
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Pernambucanos! A's armas! Viva a grande nação brazileira, iuuependente e liberal! Viva a confederação do Equador! Viva o
valente povo pernambncano!

.l.lIanoel de Oa1'1)allw Petes de And1'Ctde, presidente.
Brazileiros do norte! Pedro de Alcantara, filho de João VI,
rei de Portugal, a quem vós por uma estupida conde cendencia
com os Brazileiros do sul acclamastes VO!lSO imperador,quer descaradamente escravisar-vos. Que desaforado atrevimento de um europeo no Brazil! Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes, que tem algum jus á corôa e sceptro, qne indignamente empunha, por descender da casa de Bragança na Europa, de qucm já
somos independentes de facto e de direito? Não ha delirio igual.
Brazileiros do norte! Qnando os vosos irmãos do sul acclamaram
esse europeo por seu imperador,foi com fi clausula expressa de imperar sobre um povo livre, de que ellc :l.rteiramente se intitulou com
precedencia sen perpetuo defensor. Foi nesta hypothese, que vós
seguistes tambem os mesmos passf)~. COlno, pois, esse Iturbide, faltando á prinCipal condição do contracto social, peljurando perante
Deus e a nação, e destruindo a soberania do Bra7.il com mão armada, ainda se atreve a maudar como impel'3nte? Ah! malvado !...
Si os papalvos do sul,gelados pelo frio do tropico, não tem valor para
te punir n'um cadafalso; si aceitam da tua mão, corno graça de um
nume, o vil projecto de constituiçã,g, que deveriam reputar corno um
novo insulto, depois da dissolução do congres o; si finalmente querem ser teus escravos, eunnchos, ou bestas ela tua sege, desengana-te,
sultão, que no sul ficará circumscripto o teu imperio.
Entretanto, vós, oh BrfLzileiros do norte, habitantes do Equador, gente aquecida pelos raios perpendieulareb do sol, vós, em cujos
corações arde o fogo da pura liberdade, não soffraes pür mais tempo
esse réo de lesa-nação, de quem só tendes recebido mal, e nenhum
bem; desisti do pacto de obedecer a quem tem violado o mesmo
pacto; sustentae vossos direitos; defendei vossa honra; e ostentae o
ão queremos um
vosso brio, gritando irupavído e resolutamente:
imperador criminoso, sem té nem palavra; podemos passar sem elle!
Viva a confederação do Equador! Viva a. constituição que nos
deve regel'! Viva o governo snpremo, que h30 de nascer de nós
mesmos!
Marftnhão nft TypographifL N acional.-Reimpresso no Ceará
na Typographia Nacional.
Bento José Lamenha Lins, com mandante geral das expediçõo'
adjunLas de Pernambuco e da Pal'àbiba etc.
Em nome de S. M. o imperador constitucional e defensor perpetuo do Brazil, faço sciente ao chefe das pessoas, que fugiram da província de Pernambuco, refugianclo-se com violencia e força armada ne tes lnga.re , que achando-sc cercado por todos <iS lados, es-
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tando eRLa provincia, como todas as mais partes do imperio, obediente ao systema constitucional que juramos; preso J asá Pereira Fil·
<Tlleiras na cidade da Bahia, para onde fugia; morLo Tristão e os
~ais que o acompanhavam; nada mai. resta do que furiosa edesesperada resolução de ver massacradas tantas victimas, que ainda
a reconciliação e a humanidade podem salvar.
PortanLo, escolham; depor as armas immediatamente, passanao-se os inferiores e soldados a se alistarem debaixo das bandeiras
imperiaes, onde ficam perdoados.
Os commandantes, otticiaes e mais pessoas oi vis e ecclesiasticas serão remettidos á capital de Pernambuco com todo o tratamento, para darem conta de suas conductas ás autoridades competentes.
Do contrario, de hoje em diante a menor hostilidade, que ahi
se praticar, será logo rebatida sem a menor piedadp. e isenção de
sexo ou idade.
Pelo que ficam o chefe e ruais offieiaes responsaveis á nação, ao
imperador e ao mundo, si por suas más vontades concorrerem para
a continuação de tão absoluta resistencia, que lhes pode acarretar a
morte e o deslrezo geral de sens irmãos brazileiros.
Dentro em duas horas me responderão sobre o exposto, mandando um parlamentario para comigo se entender. Acampamento do Juiz, 28 de Novembro de 1824.-Bentu José Lamenha Lins,
sargento mór commandante da expedicção.
Numero 4.' Só convém o primeiro artigo latamente por ser
esta a marcha razoavel, que se deve seguir, a não querer ser vi-ctima
elo furor dos povos, por quem se acham cercados por todos os lados.
O segundo convem, passando-sé os inferiores e soldados a se
alistarem ás bandeiras do imperio, onde ficam perdoados; havendo
toda a benignidade e agasalho p::u'a os officiaes, empregados civis e
militares e mais paisanos, que ahi estiverem encorporados; sendo
enviados para Ruas provineias a se justificarem, ce1'tos de que não
vão ser degolados por 'U1n SLLltãu, mas sim alcançar a belleficencia
de um imperador constitucional.
Finalmente, nada mais resta do que seguirem ou este partido,
ali do contrario serem por vontade rebeldes, recahindo as hostilidaeles sobre (IS que regeitarem estas conciliadoras proposições, que serão respondidas em duas horas, findo cujo termo principiarão as
mais sanguinolentas hostilidades, e não será isento ninguem do
rigor das armas. Acampamento da Val'gem Redonda, 29 de Novembro de 1824.-Bento José Lamenha Lins, sargento mór com·
mandante da expedição.
SE 'l'ENÇA

Vendo-se nesta commissão :militar o processô verbal dos réos
Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, religioso carmelita tl1l'O12

-

90-v

nense, que foi lente de geometria; Agostinho Bezerra Cavalcanti,
capitão de granadeiros e commanc1ante que foi do 4.' batalhão de
artilheiros Henriques, e Francisco de Souza Rangel, soldado dOe
guerrilha e feitor da mesa da estiva: e o que se acha disposto no
decreto a ti. 4 de 26 de Julho deste anno, em que S. 1\'1. 1. manda,
que eUes sejam julgados em com missão militar CJ'eada por carta
imperial de 27 do dito mez e anno, para neUa serem mui summariamente processados e sentenciados; sendo esta determinação novamente reiterada,e recommendada a sua execução em outra carta
imperial a fi. 8, e!ll que foram explicitamente classificados os individuos, que se devi:lm reputar chefes da rebellião, e como taes serem propostos na mesma com missão, para "aili serem extraordinariamente punidos; apresentando-se ao mesmo tempo a relação de nomes a fi. 7 de alguns, que deviam entrar neste numero, e vem as·
signada pelo ministro da marinha; sendo os dous primeiros réos
dos neHa mencionados: e ultimamente o decreto a ti. 5, pelo qual
S. M. 1., usando da attribuição elo § 35 do art. 179 do tit. 8.', houve por bem suspender o § 8.' do mesmo artigo.
Mostra-se, pelo que diz respeito ao réo Frei Joaquim do Amor
Divino Caneca, que, tendo-se pronunciado uma notavel divergencia nesta provincia, tendeute a fazel·a desmembrar da geral associação do imperio brazileiro e eximil-a da obediencia devida a S.
M. r., que por voto unanime da nayão reconhecida foi acclamado
chefe representativo e defensor perpetuo da mesma nação, figurava o réo nesta facção demagogica como o mais empenhado coUaborador daquelle projecto desorganisador, e que mais addido pareceu
aos iuteresses do partido revolucionario, não deixando de lhe dar
o maior impulso em todas as occasiões eU! que se pretendeu dirigir o
espirito da provinciil; por quanto mostra-se pelo documento a ti.
20 v., que emittira o sell voto em grande conselho para que se não
désse cumprimento á carta imperial de nomeação de Francisco Paes
Barreto para presidente da provincia; cuja opposição ás ordens de
S. M. 1. igualmente sustentou para se dar posse ao terceiro nomeado José Carlos Mairink, conforme depõem a testemunha a fi. 21 ;
mosti'a-se mais contra o réo, que, tratando-se de consultar o voto
dos povos sobre a aceitação do projecto de constituição oft'erecido
á nação por S. M. r., não se contentou o réo de dar o seu voto
negativo, mas antes tomou a tarefa de o analysar com a maior
acrimonia, descrevendo-o com as mais negras côras e fazendo-o
apparecer como a obra do despotismo e da tyrannia, dizendo a
fi. 28 que o projecto degradava da sociedade de um povo livre e
brioso para um valongo de escravos e curral de bestas de carga:
I:l a fi. 26 acrescenta, que S. M. r. tem dado fortes indicios de
estar de accordo de unir outra vez o Brazil a Portugal, já pela dissolução arbitraria e despotica da ~oberana assembléa, e prohibição
da outra que havia promettido, já por não querer solemnisar o
dia do anniversario da sua instaUação; o que aliás fez no dia dos
annos do rei de Portugal, indo dl!pois a Ilha das Enxadas, onde
se achavatil as tropas de Portugal, vindas de Montevidéo~ e estan-
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do ali arvorada a bandeira portugneza; o que sendo expendido
pelo réo, que gozava grande infiuencia entre os povos, não podia
deixar de infundir-lhes desconfiança, como etrectivamente aconte·
ceu; e dahi a dissidencia das opiniões acerca da adopção do mesmo
projecto, que afinal produzio o choque dos partidos, e apparecimento da guerra civil, que tanto sangue e sacrificios tem custado
á naçi'io, com risco de perder a sua independencia politica, aiuda
não consolidada. Mostra-se mais contra este réo, o que elle mesmo uonfessa em suas respostas, e se prova do documento a fi. 88,
que directamente cooperou para qne se derramasse o sangue brazileiro, aconselhando a execrave1 medida de se atacar com guerrll.
oifensiva a provincia das A.lagoas por '0 haver conservado fiel a S.
M., e haver acolhido e auxl1iado a força cooperadora da boa ordem, sendo o que muito contribuio para a criminalidade do réo o
que elie publicou no periodico Typhis desde a fi. 44 usqua 74,
á cuja incendiaria dontrina se refere em snas respostas, quando
nelle não se observam senão princi pios desorganisadores da integridade do imperio, e as mais perigosas idéas tendentes a PI'OVOcal' os povos a desobedecer ao governo ele S. M. 1, prouurando fazei-o odioso com attribuir-lhe a machiavelica intenção de plantar
o systema absoluto, e sujeitar o Brnil a Portugal; e apresentando em horroroso quadro o estadu de todas as provincias, com o que
se espalhou o alarma pelas da parte do norte, que as fez estremecer, á vista de qne lhes fazia acreditar estarem todas as outras provincias a sacudir o laço da união nacional; e isto causou o desvairamento de uma dellas, a ponto de arvorar o estandarte da insUlTeição, levando-se peb sednctora idéa da projectada confederação do Equador, que com quanto pretenda o réo explicai-a por
uma jURta e legitima colligação das provincias do norte para pôrem
calTeira á invasão dos Portugu!'zes, conforme diz em sua clefeza a
fi. 75, vê-se claramente que é relativa ao systeroa republicano proclamado a fi. 93 e 94 pelo falso presidente Manoel do CarvaUlO,
de quem se ba provado que o réo era particular amigo e conselheiro. E depondo ulti mamente uontra o réo o ter-se encorporado
e marchado eom a tropa rebelIada, até o I onto de ser preso pela
força expediccionaria elo centro; e não lhe podendo aproveitar os
documentos ,inntos á sua dpfeza, por isso que não justificam a sua
conducta subsequente: ponderadas as provas do processo, votaram
concordemente os da com missão, qne o réo estavll. comprehendido
no § 5. da ord. elo liv. 5. tit. 6. c por i 1.0 incurso na pena de morte natural estabelecida no § 9; em a qual simplesmente o condemnalll, sendo primeiro exautorado das ordens e homas ecclesiasticas: e esta sentença mandam. e execute corno nella se contém.
Mostra·se, quanto ao réo Agostinho Bezerra Cavalcauti, que
tendo-se assignado em todas as a<!tas dos chamados conselbos, tal
a ?e fi. 95, para se não aceitar o projocto de con"stituição, e pelo que
fOl convencido de sua negativa nas perguntas a fi. ] 2, na do ajuntamento anarchico a fi. 87, que àepoz a camara desta cidade; na
do conselho militar a f1. 88, em q11e se deliberou atacar com hosti-
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lidades a provincia das Al:1g_ as; e sendo este réo 11m chefe de
corpo, que marchou com elli:! a resistir com mão armada ao exercito imperial, conforme se vê do summario ell;l testemunhas a fi. 19,
e o mesmo réo não nega em suas respostas, pretendendo com tudo
relevar-se com dizer, que, sendo mandado buscar o resto do batalhão, mui de peusado se deixara ficar na praça, e nenhuma resistencia quizera fazer n,l, Fortaleza do Brum, que elle réo occupava;
quando é visto que antes o fizera pela impossibilidade de se tornar
a ajuntar com a tropa dos rebeldes, est:llído já cortada pelo exercito restaurador. E ultimamente prova-se, quanto ao réo, o haver-se
encorporaclo e man;hado com a -tropa fugi ti va até ser preRo vela
expedição, que foi em sen alcance, como se vê da participação a fi,
90. A vista elo qne, e ser demonstraào ]5elo summario a fi. 19, era
um dos mais infiuentes da facção dos anarchi tas; unanimellte se
concordou que e~tava incurso nos '5. e 9. da precitad:t ord. do
livro 5, til,. 6.; pelo que o condemn:J.m á morte natl11'al; mas que
esta sentença se não execute 110 réo até uherior decisão de S. lU. 1.
e C., á cuia innata clemencia julgou a commis ão que o devia recommendar, em atténção ao que o mesmo réo deduzio em sua defeza a fi. 14, c comprovou com as testemunhas a fi. 97, e mesmo as
do summario, e vem a ser o releyante serviço que prestou á nação
em o dia 22 de Junho, em que pode ob.tar por meio das suas praticas e aútividade a que se não desenvolve.se o furor do povo levantado em massa, e disposto a assas. inar nacionaes e estrangeiros, que julgava terem tido relações com o bloqueio, na occasião
em que deste foram expedidos alguns lanchões, que atacaram o
registo do Porto, onde matara.rn algumas pessoas.
Em quanto, finalmente, ao 1'60 Fraucisco ele Souza R.angel, IUO tra-se pelo summario a fi. ~9, que foi soldado de guerrilha, e uIDa
da creaturas do rebelde Carvalho; qlle assignou em toclas as actas
dos conselhos revolucionarios, sendo aquelle que, na uccasião de ser
deposta a camara desta cidadE', recitou a falia constante 1I0 documento a fi. 87, e foi finalmente apri ionado com a tropa fugitiva.
Como, porém, nenhuma clel'tas circumstancias concorrente induzem
:.L que eUe se pos"a comprehender em alguma las cla"e' desiguauas na carta imperial de 16 de Outubro; mas autes fi seu favor se
prova pejo mesmo summario, que não pegara em armas, e nem fizera 0pl osição á entrac1:t do exercito cooperador; e com as t",steJ11unhas la sna defeza a fi. 108 confe ,a o serviço que preston em
acolUmodar a {uria do povo, anarchisado em o referido <lia 22 ele
Junho: nestes te1'I11OS entendeu a commissão, que semelhante réo
não podia sei' sentenciado neste juizo, e:pecialmente creado para
punir os cabeças da rebellião, devendo ser processado por outra
via ordinaria. E as im UJftndam que se cumpra. Recife em COI11missão militar no pnlacio do gO~Tel'llO, em 23 de Dezembro de 1824,
-Thomaz Xavie?' Ga?'cia de .Almeida, juiz reJator.-Francisco de
Lima e Silva, brigadeiro presidente.-SalvadO?' José Maciel, coronel
de engenheiros.-Manoel Li?ltonio Leitão Bandei?'a, coronel gr3r
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duado.- OO?lde de Esc?'CIgnolle, coronel interrog:mte.-l'hmcisco
Vicente de Souto J1faio?', tenente coronel.
PI:EGÃO

Justiça que manda fazer S. M, l. e defensor perpetuo do imperio do Brazil a e.te réo Joaquim elo A.morDiviuo OaneCL\, cOlldemnado em com missão militar a qne mbrra morte natural no lugar da
forca, tendo já sido de, antorado das ordens eccle!'iasticas, pelo crime de sedição e rebellião cOlltra as iOlperiaes ordens do mesmo augusto senhor.
Oertifico qne publiquei o réo acima mencionado na igreja dtl
Terço desta cidade, e ao pó ela forca ela mesma. Recife, 13 de J aneiro ue 1825.-0 porteiro Gauclencio de Almeida.
Certifico, que o réo Frei Joaquim do Amor Di rino Caneca foi
conduzido ao logar da forc:1 das Oineo-Pont:1~, e ahi pelas nove
horas da manhã padeceu morte natural, em cnrnprimento eln. sen-,
tença da comD1is~ão militar, que o jnlgou, depois ele ser de Uoutorado das ordeno na igreja do Terço, na forma dos . agrados canones ; e sendo atado :1 nma das bastes da referida forca, foi fuzilado
de ordem do exm. SI'. general e mais membro da dita commi ão,
visto não poder er enforcado pela desohedieucia elos carrascos;
o que de tudo c10n fé, ~en(lo el'te :wto presidido pelo vereauor mais
velho do senado desta cidade, o c1ontor Antonio José Ahes Fêrreira, arvorado em juiz ele tÓr:l. Recife de Pernambuco, 13 de
Janeiro de 18~5.-0 escrivão do crimc, Miguel.L1?'l'hal1jo Post/w?nu do J.Vascimento.
Ató aqui. o proces~o, mas addicionamoR o st'guinte offieio e
llrovi. ào, segundo a qual se fe7. :lo eX:1l1toração.

:t

Illm. e EXlll. Sr,-Tendo ultimado a importante commissão, da
qual me incumbio V. Exc. para chamar á ordem e fi. subordinação :1
tropa fugitiva dest::t p1'ovincia, é do men clever referir com mais algUllla particnlarielacle :1 minha mn.rcha. neste negocio, deixando dc
p.arte algumas notas obre a Jlolici::t do centro desta provincia pela
l'l?eira dos rios Oapibaribe e Una, e daR provincias da. Parahiba,
- RIO Grande do Norte e Oeará ató o J ui7., onde ultimon minha
commis 'ão. Sahilldo no 1.' ele On'Lubro do anDO pl'etel'ito desta
capital, dirigi a minba maleba á \'illa do Limoeiro, onde pelas instrucções, que ele V. Exe. recebi. devia fa7.er frflnte aos fugiti \'mo, o
que não foi applicavel por 'ha verem já adiantado a marcha. de cabeça ácima elo rio Oapibaribe, sem comtndo par:1rem, apezar de
serem continuamente inquietaôos por gente armaeln. em guerrilha,
por minha ordem mandadas paJ':11hes vedar o tr:111sito.
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Foi indispensn.vel l1eixar na mesma villa do Limoeiro um destacamento, que fizesse conter os povos de toda aqllella l'ibeira, notavel sempre pela anarchia e desonlem antes e naquella occasião,
c1~ixando tambem ficar a artilheria por não poder avançar ás difficnldades da estrada. O inimigo sempre so:ffrendo o nosso fogo,
precipitadamente c~minhava, vencendo todas as difficnldades da estrada; e nfl. altura de Taqueretinga destaquei sobre elle um corpo
de dnzentas baionetas disciplinadas da cidade da Purahiba, que
mais ligeiras lhe retardassem o passo; e por haver necessidade de
dar descanso a tropa, e municial-a de viveres, fiz alto, em qnanto
providenciava o necessario, e attenJia á~ ordens de V. Exc., o que
tudo obtido, fui acampar-me na villa ele S. João do Cariri Velho
para conhecer da força contraria (que montaria de soo a mais on
menos baionetas) refrigerar a twpa, e tratar dos doentes pela rigorosa e ardente estação elo interior.
N este em tanto e expediram providencias tendentes a politica
:-ubvertida por ma,qotes defacc/:n07'osoS, que abusando elo zelo e da
hOn?'a, em defende?' os di7'eitos de S. ]Ii[ L e O., tLldo 7'oubavam, ma·tavam e dest7"1.tiam. O inimigo evacuou a vi1la elo Serieló, e apezar de ter eu cortado as aridas travessias da serra da Burbnrema
para lhe tomar a frente, n,ão foi poosivel encol1tral-o; pois na sua
marcha seguia direcções tortnosas e retrogradas. E porque eH então havia engrossarIa as guerrilhas e piquetes, entupido as estradas, f~chado o cerco, apartado o gaelo, o inimigo que se dirigia com immenso trabalho pela estrada dos Cariris Novos, se
acam]JOu na fazenda do Juiz.
A sua força em composta ele quasi 600 baionetas e tres peças
àe artilherja, sendo uma de calibre ti; coutando eu da minha parte
só com 150 homens de confiança e disciplina. Feito o reconhecimento do campo, de parte a partp. se pateutea.vam o calor e abra"ura pel'l1a.mbucana. Era mister tentar os meios para evitar a terrivel scena da guerra civil, que de certo, a não ser a reconciliaçlio,
que já tive a haura de apresentar a V. Exc., subiria ao seu mais alto cume, e n[o restaria n. gloria do dia memoravel ele 29 de Novembro nos fastos do Brazil.
Resta-me agora 1I0tar ele pu. agem o estado desastroso, a que
está reduzido todo o interior, quer pelas ribeiras de Una e Capibaribe, quer relo jnterior ela Parahiba, Rio Grande do Norte e Ceará.
E' necessario todos aquelles lugares serem muito bem policiados,
e por pessoas de reconhecida. probidade, mudando a maior parte
dos çommandantes existentes, organisando os corpos de milicias,
q ue são ele ordenanças naquelles lugares, e finalmente estabelecendo
destacamentos de tropa de La linha., para os ministros da justiça
com seglll'ança poderem castigur os criminosos. E' O que se me
oiferece participar ~ V. Exc. a. quem Deus guarde muitos annos.
Quartel do Recife, 3 de Janeiro dé'1825, 4.' rIa independencia e do
imperio.-Bento José Lamenha Lins, sargento mór commandante
ela expedição do centro.
r
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D. José Caetano da Sil va CoutÍ1~ho, por mercê ]e Deus e da
santa sé apostolic!1 bispo do Rio de J aueiro, e capellão mór de S.
J'l'I. 1, do seu conselho e presidente da mesa de consciencia e ordens.
A todas as autoridades ecclesiasticas, a quem o conhecimento
desta pertence: Fazemos saber, que, por parte de S. M. o imperador, nos foi iusinuado, que achando-se vagas as sés da Bahia e
Pernambuco, cumpria ao serviço nacional e imperial, que nós como
bispo mais visinho e mais antigo delegassemos o nosso poder, para .
que em nosso nome se fizesse o acto pontifical de degradação canonica daqueHes ecclesiasticos de ordens sacras, que desgraçadamente
houvessem de soffrer a pena de sangue pelo crime de rebellião e
de lesa magestade na provincia de Pernambuco; e parecendo-nos
em tão lamentaveis circumstancias ser muito conforme com o decoro e immunidade da igreja, que fossem despojados das insignias
do caracter sagrado aquelles sujeitos, que se tornassem indignos
delle, resolvemos delegar, como pela presente provisão delegamos,
nossos poderes, como bispo mais vizinho e mais antigo, ao reverendo padre João CameHo, um dos capellães da brigada, que desta
corte marcha sobre a dita provincia de Pernambuco, e no seu impedimento aos seus collegas os reverendos Pedro Antonio de Moraes e João Jacques, para procederem ao acto solemne ela deposição real e actual degradação daquelles infelizes, que na mesma
provincia houverem' de ser justiçados por sentença de autoridade
para isto constituida. O 110SS0 delegado observará em geral o formulario, que prescreve o pontifical romano, acompanhado por mais
seis sacerdotes de sohrepelizes na porta de qualquer igreja parochiaI; e não podemos deixar de lhe lembrar, que oruittindo a lição
e a forma da sentença ecclesiastica, que não tem lugar no presente
caso, não omitta todavia a ultima deprecação, e uma supplica ao
magistrado secular, que está no mesmo pontifical nas palavras-Domine ,hclex.-Passada nesta corte do Rio de Janeiro, sob nosso
signal e sell0 de chancellaria, aos 31 de Julho de 1824.-E eu o
padre Francisco dos Santos Pinto, secretario da camara episcopal o
escrevi.-José, bispo e çapellão mór.
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APPENDICE
.NOTA

l."

o illustre deputado o Sr. Dr. Gaspar de Menezes Vasconcel1os de
Drummond foi quem propoz esta lei na assembléa legislativa da provinoia,
e se empenhou com a mais patriotica energia para fazeI-a adoptar, o que
conseguio. sem que houvesse a menor opposição; com o que elie prestou
um relevante serviço á provincia, visto que os acontecimentos politicos e as
miserias, contidas no pre ente volume, não se podem subtrahir da nossa historia, que não está escripta; e em muitos pontos a tradição oral e ainda
alguns pequenos escriptos correm com inexactidões enormes e grosseiras
injurias e calumnias a muitos patriotas benemeritos.
Em todas as outras occurrencias, relativas a semelhantes assumpt.os,
que tenho suscitado perante a m~sma assembléa,o mesmo Sr. Dr. Drummond
se me tem prestado com 1\ melhor e mais aJfectnosa vontade e diligencia.
Agradeço cordialmente tanta bondade e favor.
NOTA

2."

o Dr. Antonio Francisco Bastos gosava de grandes creditos em mathematicas j era engenheiro hydraulico : Frei Joaquim do Amor Divino o cha·
mava seu mestre sapientissimo.
O Dr. Bastos deu aula de calculo por determinação do presidente da provincia Mnnoel de Oarvalho Paes de Andrade, em data de 20 de Fevereiro
de 1824. Teve praça de capitão de infantaria, aggregado á plana da corte,
em 8 de Fevereiro de 1796, por aviso regio, e vencia 20$000 TS. mensalmente
de soldo. Passou depois a sargento-mór na mesma clase,..
Lembro~me de vel-o na cadeira, cil'cumdado de muitas pessoas adultas e respeitaveis, seus discipulos, entre as quaes o nosso Frei Joaquim
do Amor Divino, Frei Carlos, depois bispo de Maranhão, Frei Leandro,
Frei José Maria, todos ha milito já pre byteros, e até muitos moços, que davam geometria.
NOTA

a."

E' aclmiravel o numero de sacel'dotes, parochos, coadjutores e regulares, que adheriram espontanemoente lÍ revolução de 1817, e a serviram com
enthusiasmo, em palavras e obrn.s, em commaudo de guerrilhas, escriptos e
outros assumptos. Foram estes:
Dr. Bernardo Luiz Ferreira, eleão j ~{auoel Vieira de Lemos Sampaio,
conego j e João Rodrigues Mariz, conego. Estes tres compunham o governo do bispado, sede vacaut.
Vigarios. Os padres João Cav.lcanti de Albuquerque Antonio de Albuquerque Azevedo, Antonio J acome Bezerra, Virginio Rodrigues Oamplollo,
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José Gomes Cbacou, João Barbosa Cordeiro, Manoel Gonqalves Fontes, Ve;'issimo Machado Freire, Luiz José de Albuquerque Cavalcanti Lins, Francisco da Costa Medeiro , Ignacio Alves Monteiro, tambem conego, José
Ferreira Nobre, Miguel Carlos da Silva Saldanha, Francisco de Sales Coelho da Silva e Pedro de Souza Tenorio.
Coadjntores e outros clerigos. João Ribeiro Pessoa de Mello Montenegro, Antonio Pereira, José Martiniano de Alencar, Manoel José da AssumpQão, Francisco Manoel ele Barro,S, Francisco Muniz Tavares, José Ignacio de Brito, Antonio Felix Velho, Miguel Joaquim ele Almeida Castro,
José da Costa Cirne, João Baptista da Fonseca, Ignacio de Almeida Fortuna,
Francisco Xavier Garcia, José Felippe de Gusmão, João Gomes de Lima,
José Ignncio Ribeiro ele Abreu e Lima, Antonio José Cavalcanti Lins, Francisco Dias de Oliveira, Venancio Henrique de Rezende, Luiz José Correia de
Sá, Carlos José dos Santos, Ignacio Bento, Luiz Carlos Coelho da 1::3ilva, e
Gonçalo Ignacio de Loyola.
Regulares. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, o guardião Frei
João Loureiro, Frei Francisco de Santa Marianna, Frei Francisco de S. Pedro,
Frei Mercês, Frei João ela Cl'UZ, li'rei Fraucisco de 8. Anna Brito, Frei JO!lé
Maria do Sacramento Brayner, Frei João de Santa Miquilina, e o doualo
Jacintho Luiz de Mello.
De todos esses, dous suicidaram-se, quatro perderam as vidas em patibulos por sentenças de commissões militares, e grande parte elos mais soffrel'l1m quatro annos de prisão na cadeia da cidade da Babia.
Convém ainda saber-se, que houve, alem elos referidos, outros que sendo
presos, foram depois soltos, por se não julgarem graves e provadas as imputações criminosas contra elles, ou por lhes ser por algum motivá mais fa,oravel a sorte.
Uma outra obser\'açãO ainda nos occorre, em relação a esta revolução
de 1817, e é sobre a antiguidade da pretenQào á. independencia politica da
provincia, além do que a este respeito já ponderamos no tom. 1.' das
Biographias, de pagina j 92 em diante.
No anilo de 1(;49, em 1llllÍo rIos estragos e tl'abalbo da guerra com os
Hollandezes, que só cessaram pela sna expulSão em 1654, os religiosos de
Pernambuco, pertencentes á custodia de S. Antonio do Brazil, solicitaram
competentemente a separação desta custodia e sua independencia da provincia de Portugal. Foi o Pernambucano Frei Raphael de S. Boaventuru,
natural de Olinda, morto pelos Hollandczes na j a
. , tenta e dous anil os,
quem redigio a memorin das causas que occolTiam para a independencia da
custodia. Luctaram os padres independentes por espnço de dez annos constantemente contra a oppo~ição, que lhes faziam os padres de Portugal; e
mandaram até dous ellviados á Roma e á Portugal, para Ilessas cortes empregarem todas as diligencias e esforços, a fim de conseguirem a tão desejada separação; que por fim alcançaram. Foi ereda em provincia a custodia ele Santo Antonio do Brazil em 1659, com total separação da província
de Portugal, pOl' breves do summo pontifice, que se podem ver, bem como
o que temos aqui relatado, em J aboatiio Noco orbe se:rajico.
Vê-se, pois, que as primeiras manifestações de independencia no Brazil
deram-se nos clau tros da nossa provincia de Pl'rnambuco, em 1649.
Que bons patriotas não eram os seus padres, que assim preparavam e
começavam em sua E'sphera ecr.lesiastica o que Pernambuco e todo o Brazil, tarde ou cedo, deveriam realisar, ql1'ànto á sua total existencia politica!
Nem é uma opinião absolutamenle infundada de que uma tal inspiração
de independencia partisse do seculo para o claustro i ou que pelo menos,
com a intelligencia, combinação e auxílios daquel1e foi que desenvolveu-se e
,ustelltou-se pelo claustro por tantos annos, e com tanta eonstancil1 e tenaci-
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seu convento de S. Antonio, que os Hol1andezes conservaram em fortaleza,
em quanto em Pernambuco ~xistiram; e os secnlares, que arrostavam todos os perigos das armas em campanha, morrendo e padecendo inauditas
calamidades, deprecIações, incendios, etc., queixavam-se com sobrada justi~'o.
das metropoles de Hespanba e de Portugal, que mesmo officialmente os
abandonavam á8 garras dos inimigos hul1andezes; e posto que muitos delles se acbavam reduzidos de ricos e opulentos li extrema pobreza, por effeitos da guerra, outros mantinham ainda sens engenhos e fabricas, conservavam seu decente e nobre tmtnmento, e abundantEts meios de subsistencia:
podiam muito bem supprir aos bons padres em sua aspiração, e fi elIa fortemente esporeal-os.
Assim, pois, seria esta independencia ecclesiastica a precursora intencional da independencia politica i e daqui a tradição, de que já falIam os
em outro lugar, de que a idéa e intenção da independencia total não
era estranbn, nem o poderia SOl', em tal conjunctura, aos nossos honrados e
valentes avós, porém que llS oircumstancias e os cnlculos falhlll'am, e lhes
foram contrarios.

°

Julgllmos interessante
extracto, que passamos a farteI', e sua inserç1io aqlli, de uma informação esoripta de sou punho, que nos ministrou o senhor Bazilio Qnaresma Torreão, li nosso pedido, em 1860, de alguns passos
relati,os á sua prisão e de sens companheiros en-. 1817, desembarque, condições da cadeia em que jazeram na cidade da Bahia, qualidade e modos
dos alimentos, etc.
" O de~ellJbarque, diz o Sr. Torreiio, foi nm verdadeiro espectaculo para
a gente da cidade, que orria ao porto a ver os presos de estado de Pernambuco, aos quaes appellidnvallJ por escarneo de palJriotas; uns esperavam
nas rnas por onde deviam tl'llnsitar; outros nas janellas, nas calçadas e nos
telhados. Aqui era um insulto, ali um sarcasmo. .. Este, que escreve, receben uma cuspiohada de um moço, aliás bem parecido e de gravata limpa,
qu~nclo subia, em gargalbeira, a ladeira ela Preguiça, cuja marcha era tanto
lU"IS penosa quanto em de mister gnarelnrlllos as distancias, sob pena de serem nns sufrocados pelos outros. Ainda me lembro, que, no meu l-ibambo,
era eu o ante-penultimo, sendo o penultimo o fallecido Manoel Caetano de
Almeida e Albuquerqne, e o ultimo O tambem fallecido coronel Luiz Francisco Cavalcanti de Albuquerque, que levava li guisa de crachá l' oadeado que
prendia a todos.
Entramos,. emfim, ú cadea. Aqui principiaram OR horrores. Figure-se
nma prisão dos tempos barbaras: as paredes esfumaçadas e sem reboco;
um pavimento juncado de uma crosta pegajosa i a luz dubia da candeia,
d'onde exhalava o fumo de llzeite de peixe; a ex halação de centenas de corpos qne se não lavavam; tndo i to unido ao ammoniaco cheiro das cloncM i
a vo~ vibrante e ernphatica do sota carcereiro, que perguntava e repetia ao
escnptqrario de oada um dos presos o nome, pronome, idade, naturalidade e
a profissão que exercia.... tudo isoo ó póde conceber quem presenciou
esta cruel scena !
Terminada esta tarefa, que levou até quasi ao amanhecer, foram os presos separndos e maudado~, uns para <lIma grande sala, chamada do oratorio,
outros para a sala grande; os de mais polpa para differentes segJ'edo8; o res-
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to para a enxovia, onde os esperavam outros presos de estado e de justiça,
qlle eram outros tantos espectros. Os que foram para ús salas, foram os menos barbaramente tratados: Os dos segredos foram, além dos martyrios, eaqueados e roubados. Era um plano de especulaçiio do carcereiro, o celebre
Correia, denominado Mãos gmndes,. por quanto pondo o preso n11 no segredo, afim de que, no desespero, não tivesse meio de se enforcar com a
roupa, ficavam estas á disposição de serem visitadas e corridas, e de ordinario era achado entre alguma dobra dinheiro, joia e os relogios. Ao desembargador Antonio Carlos foi-lhe roubado pelo carcereiro, além do seu relogio de ouro, cento e doze peças de 6$400, valor naquella epocha, e uui
annel de brilhantes. (a) Ao fallecido Gervazio Pires Ferreira foram sequestradas pelo :Mãos grandes duzentas meias doblas: e assim de outros
de menos vulto. Quanto aos que tiveram a sorte da enxovia, estes foram
mettidos em grilhões. Mas como eram mais os presos do que aquelIes instrumentos de supplicio, a m&lvadeza do carcereiro providenciou esta falta
mandando que em cada par de machos fossem mettidos dous presos. (b)
Outro genero de especulação do carcereiro, que fazia tirar os ferros e subir
para uma das salas de cima ao individuo, que lhe dava ou promettia, por intermec1io de seu procurador, uma somma estipulada, segundo n importancia
da pessoa em quest.ão. (c) As mesmas transacções eram feitas com aquelles
dos presos, que queriam communica.r com o sen procurador. Este fallava
com o carcereiro, ou o seu sota, o famigerado Castro, (d) precedendo uma
carta de empenho, que de ordinario se achava sempre no serralho do carcereiro. Entãn fazia-se o contracto e quebrava-se a incommunicabilidade,
em que se achavam todos os presos.
Neste estado viviam, ou antes vegetavam os presos de Pernambuco na
cadeia da Bahia, sem poderem descobrir a sorte, que os aguardava; ignorantes do estado das respectivas f!lmilias; ouvindo todos os dias uma noticia aterradora, um dito, verdadeiro ou falso, de Bernardo Teixeira. Esta
situação era aggravada pelos diarios e continuas insultos, e sarcasmos do
carcereiro, seu sota, e até de seu pequeno filho, (e) joven de dezesete annos,

(a) Quando fomos soltos em 1821, e que o Mãos g1'andes nos pedia graça,
ninguem o obrigava a restituir os furtos; rr.enos pC'rém O desembargador
Antonio Carlos, que tudo dispensou, excepto o seu annel e r:elogio.
(b) E era tal a malvadeza daquelles carrascos, que obrigavam a dous individuas metterem ambos a perna direita no macho desigllndo; de maneira
que quando um avançava, o outro recnava.
(c) Este que escreve, deveu a fractura dos seus grilhões, e a sua ascensão á uma das salas de cima, IL cinco peças de ouro, farpados "estos do traquete ,·oto.

(d) Este Castro, homem matreiro e hypocrita, que, como O morcego,
mordia e assoprava, contentava-se com as lambugens do carcereiro, e com
a!guns pequenos benes~es, que recebia dos presos, além de certas traficanelas com os guardiões das grndes da enxovia. Pôde no fim de alguns annos,
realizar uns oito contos de réis em pratn, e embarcou com os despojos da
humanidade, em 1823, para a cidade do Porto, sua patria; mas ao entrar a
barra perdeu-se o navio, indo elle para o fuudo do mar, com os oito contos,
com ta.nta baixeza adquiridos.
. (e) Este moço, que passava por bom estudante, foi mais tarde para
OOlmbra, onde foi formndo em medicina. Não sei se existe; mas no caso de
aflirmativa, será hoje menos cruel qM então. Na epocha de que fallamos, furtava as chaves dos segredos, e com seus amigos, abria a primeira
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de urna physionomia sympathica, e que então estudava humanidades; diverLia-se em visitar os segredos e encher de baldões os pobres presos ali reclusos. Mas nada era desesperante como a comida diaria, que se nos dava, sob
a inspecção do carcereiro.
O estado assignara para sustento dos presos uma quantia diaria de 400
rs. ; esta quantia, multiplicada pelo numero de presos, dava em resultado
em cada mez a somma ácima de seis contos de réis, quantia de que o carcereiro, que era encarregado da mantença de suas victimas, não empregava
para o tlm designado nem metade. Um pão de vintem para o almoço; ao
meio dia, dentro de um prato de barro, qne por muito uso tinha a cor negra, dous punhados de farinh3., ordinariamente chamada. de tulha, humedecida
com agoa, coroado com tres polegadas quadradas de carne secca, dita do
Ceará, ou de vacca moqueada j eis a pitança para cada um dos misoros. (f)
Julgue-se da despeza que fazia o carcereiro, e o quanto lhe ficava em beneficio j e não obstante quasi todos os mezes requeria indemnisação de prejuisos. Mais tarde, lá para os fins de 1818, (g) eram pratos brancos, cogulados; um de um pirão viscoso, outro de carne de vacca mal cosida e cheia de
ossos. Esta apparente melhora, si a havia, em nada prejudicava os interesses do carcereiro.
Por esta epocha alguns dos presos, como o desembargador Antonio Cal'los, morgado do Cabo, Francisco José Martins, padre Frei Joaquim do Amor
Divino Caneca e mais outros, recebiam furtivamente alguns soccorros de
uma. alma benefica, recolhida de um convento de fi'eiras da cidade da Bahia,
D. Candida, de nome e de espirito, que quizera, si podera, acudir a todos
quantos soifriam, mas não cabendo isto em suas posses, limitava-se a certos
privilegiados, continuando os outros nas mesmas privações. Em consequenoia continuavam os requerimentos de queixas dos presos contra o carcereiro, escriptos pelo desembargador Antonio Carlos, João Antonio Rodrigues
de Carvalho e Augusto Xavier de Carvalho, os quaes nenhum resultado obtinJ1am; por quanto dependendo das informações, que oolhiam os seus ajudante de ordens, aos quaes o conde confiava esta tarefa, estes (h) mancommonados com o carcereiro, informavam que aquelles requerimentos partiam dos
presos de estado da enxovia, quasi todos negros, e alguns escravos. O des-

porta, e pór entre a grade do interior punha-se a déscompor os presos. Entre
as victimas de seu passatempo lembra-me o nosso estimavel Felippe Lopes
Neto, e o venerando coronel Coelho, conhecido por Pirá,
(I) Si algum não queria comer, ou se queixava, soffria os insultos do
carcereiro, ameaçando-o com o calabrote; o que chegou a pôr em execução
umas duas. vezes no alferes Cnninana, e mais outro, de que agora me não
lembro. Ainda com dor me recordo do insulto do carcereiro feito ao reverendo padre Jacome, vigario de S. Frei Pedro Gonçalves do Recife: um dia,
por este não querer comer, o sicario taes evoluções fez com o chicote, que
fez saltar os oculos do venerando padre.
(g) ~or ter sabido de alguns requerimentos de queixas, que, .por via da
enxovia, os presos haviam dirigido ao conde da Palma, que succedera ao
conde dos Arcos. Estes se mandava!Jl informar pelos ajudantes de ordens,
que sempre informavam a favor do carcereiro, de quem re~ebiam presentes.
(h) Entre os cinco ou quatro ajudantes de ordens do conde, que tlguraV'am nesta fllirça, lembra-me o brigadeiro Boncachiara e o major Joaquim ....
N~buc~ de Araujo, filho do conselheiro desembargador do Paço Nabuco, que'
fOI maIS tarde barão de Itapuam .

.
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pacho era o desprezo dos requeriment.os. Era uma teima, li qual deveria Qt111Bar, si os presos em requererem, si o conde em desprezar as petições.
Nesta lucta continuavam os presos, quando a Providencia fez que chegasse nomeado do Rio de Janeiro ajudante de ordens do capitão general
da B~hia, o major do estado maior do exercito Ignacio Gabriel Monteiro de
Barros, filho do que d'epois foi visconde de Congonhas de Campos, joven honesto e circumspecto, ainda virgem no mant:jo da perversidade, h quem alguns amigos dos presos, entre outros o fallecido Barata, preveniram do estado em que se achavam os presos, da má fé dos seus collegas, promptos a
desviarem a verdade exigilla pelo conde; e lhe pediram que tomasse o negocio debaixo da sua protecção, afim de cortar aquelle nó gordio. O jovem militar com a sua natural bondade prometteo levar o negocio ao cabo.
E com efi'eito um dia, á hora do jantar, e quando entrnva nas prisões a
monstruosa comida, recebeu o major um reql.erimento, o qual apresentou
logo ao conde, que lhe disse:
- :Não faça caso disto,que é obra de certos negros da enxovia,aos quaes,
si continuarem, mando-os um dia metter a ferros, com prohibição de chegarem ás grades.
- Mas, senhor, consta-me que este papel vem de um dos desembargadores ali presos.
- A-h! diz o conde, vossê é dos que não creem sem ver e apalpar? Pois
bem: vá desenganar-se por si mesmo.
O major não esperou que o conde lhe repetisse segunda vez a ordem, o
partia immediatamente para a cadeia. .
A esta hora os presos, (i) ou por instincto ou por inspiração, sabendo
do que se passava fóra a respeito deUes, suspenderam a comida, ou antes ninguem neHa tocou.
No emtanto entrara o ajudante de ordE>ns na sala do carcereiro, onde
este se achava presidindo UllJa lauta mesa, rodeada de convivas, em cujo uumero acbava-se um dos nossos companheiros. (j) Aqui se estabelecell um
dialogo como ee segue: entre o ajudante e o carcereiro.
Venho da parte de S. Exc. o senhor general examinar a comida dos
presos de estado.
- Os presos de estado não passam peior do que eu, como V. S. vê
nesta mesa. Quasi todos os coUegas de y. S. tem recebido de S. Exc. a
mesma commissão, e, desenganados, voltam arrependidos de terem cá vindo.
Para prova aqui está um dos presos de estado, q1J.e melhor informará a
V. S. Diga, senhor doutor ....
O nosso coUega porém fraco, corno era, não trepidou em sanccionar
a impostura do carcereiro e disse:
- Sim, senhor, nós não passamos mal!
O carcereiro continnou:
- Sr. ajudante de ordens, tudo isto parte da enxovia, onde conservo
os pretos escravos para se não confundirem com os outros de mais consideraoão nas salas de cima.

(i) Nunca pude descobrir como e por onde aquella noticia pode penetrar áquella hora na cadeia.
. G) Era o nosso companheiro, de sáudosa memoria, que pelo seu prestJ;no de curar mereceu as boas graças do carcereiro, que o arvorou em medico do seu serralho do Urubú, onde, durante as noites, com eUe ia, e tiuha
portan~ a va~tagem de passeia.r a cida8e, além de outros privilegias, isenções e I=ullidades. Daqui a fraqueza de ài,zer: Nós não passamos mal.
;
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o major havia desacoroçoado,quando ouvira 'lquellus palavras do Dr ....
mas attendendo áquelle estribilho, tantas vezes repetido, de negros da enxovifl, teve receio de algum embuste, e coutinuou.
- Não obstante, quero fa1lar aos presos.
- Sr. major, os presos estiio todos mal vestidos, e alguns em andrajos,
porque não é da minha incumbencia dar-lhes roupa; e como homens bem
educados, terão de certo vergonha de, em tal estado, apresentarem-se a v. S.
- Razão demais para que eu os veja e informe a S. Exc., afim de fazer
remediar esta falta de vestuario.
-'. Sr. major, por não querer offender a susceptibilidade de V. S., furtava-me a dizer-lhe, que sendo os presos de estado da jurisdicção da alçada,
que os tem em incommunicabilidade, somente por ordem do presidente da
mesma é que posso franquear as pOl'tas das prisões.
- Sr. Corl'eia, ordeno-o, da pal'te do Sr. conde governadol' e capitão
general, que me deixe faliar aos presos: aconselho-o que mande abri.r as
pOl'tas; do contrario chamo a gual'da, e mando·o fazer companhia aos pre~os.

O carcereiro, que quizera tudo sofft'er menos o associar-se aos presos de
estado, chamou o seu sota, e mandou abrir a sala grande. Ao entl'ar naquella
sala o major ficou horrorisado, vendo aquelies ,grupos de ciuco e seis homens distinctos, assentados no chão, tendo sobre esteiras ou bancos (k)
um prato de pirão e outro de carne, sem mais nada. Levantaram-se todos;
e um dos pl'esos, o fallecido Joaquim :M:anoel Carneiro da Cunha, sem pe<lil' fi palavra, nem fazeI' o menor exordio, soltou a lingoa e di.rigiu uma forte
catiliuaria ao cal'cereiro, que o escorchou. Neste interim, este que escreve,
ouvindo fortes pancadas na porta de um dos segredos (era o desembalgador
Antonio Carlos, ao pontapés contra a porta,) disse ao major: II Senhor, está
ali. blttendo o desembargador Antonio Carlos, que quel' faliar a V. S." Aberta a pOl'ta do segredo, um novo orador appareceu, que com a sua proverbial eloquencia fez a hi&toria dos nossos soffrimentos, sem esqnecer o bloqueio do carcereiro para evitar, que a verdade chegasse á presença do conde.
Terminado o sermão, o qual fora todo intercalado de chochas retlexões de algum sacrista, o major, que em todo o tempo que durou aque1la scena,
nada disse, nada pel'guntou, fez uma pequena saudação, mandou fechar a
porta, e partio a dar conta de sua com missão ao conde, que admirado disse:
Os que governam são sempre enganados e mal servidos. (I)
Na epocha da nessa historia, quando o conde da Palma ruminava sobre
a quem encarregal'ia a commissão de dar a comida aos pre os de estado, alguem lembrul'a o capitão Boaventul'a, como a pessoa mais azadl1 paraaquel-

(k) De cel'to tempo em diante, os presos poderam maudar fazer bancos
de nove palmos· de longo, e nada mais de tres de largura, que lhes serviam
de cama, de mesa para jantar, escrever, e mesmo jogar.
(1) Ora bom tarde voio o Sr. conde a saber' desta trio te verdade I Porque não desconfiou della pela repetição de tllntas requerimento~, tão bem lançados, tão bem escriptos? Podiam aquellas peças ser obra de negros e negros captivos ? Estas palan'as do conde me foram reveladas, ou antes confirmadas, pelo mesmo major ajndante de orden~, então bri[adeiro, em 1841,
estando eu com e1le em casa de seu pae o visconde de uongonhas; então
muito nos fez. rir a recordação desta scena, da qual .tinhamos sido ambos
actOl:es. E te genel'al, de saudosa memoria, era sogro do Dr. João Manoel
Per~lIra da Silva, que, com sua esposa sabem ainda hoje honrar as cinzas
do illustre finado.
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la tarefa. Em consequencia foi chamado o dito capitão, que gostosamente
aceitou a commissão, pedindo apenas um mez para. se preparar, e prover-se
dos necessarios utensílios de mesa. Cm)
Effectivamente oito dias depois de uma entrevista com os presos, vio-so
uma procissão de taboleiros, todos cobertos de alvas toalhas, investir a porta
da cadeia. Era a nossa comida, que chegava em substituição do pirão pateta, com que nos brindava o carcereiro. Constava ella, NU uma grande
terrina de folha, de uma soffrivel sopa de pão ou de arroz, um cozido com
verduras, dous pratos de meio, um grande prato com arrroz, duas garrafas
de vinho para oito) além de fi·uctas lio tempo, e doce de banana ou goiaba:
e isto continuou Cllnstantemente, sem a menor alteração, excepto para melhor nos dias extraordinarios. E estes eram [requentes, por quanto o capitão sempre descobria um motivo para acrescentar a meSll, com mais um podim ou uma torta, um prato de arroz de leite ou de aletria. Além das quatro festas do anno, era o natalicio de SS. :MM., dos principes, das princezas,
do conde da Palma i o anniversario de um acontecimento feliz, ou o dos feitos d'armas de um heroe. Inventava pretexto para nos obsequiar.
Quanto ao almoço, isto era um como que cruel e escandaloso capricho
da parte dos presos. Uns contentavam-se com o chá que lhes mandavam j
outros, porém, queriam café; estes leite, aquelles chocolate, e alguns, esque.cidos do pirão pateta, não podiam passar sem um franguinho, uma carninha
de grelha. E aquelle paciente homem a todos satisfazia com a sua natural
bondade.
Assim se escoaram 0& ultimos tempos do nosso captiveiro, que para o
fim se tornou menos pesado. Não sei si por consentimento de Bernardo
Teixeira (n) ou si pela relaxação do carcereiro, (tudo cansa,) já nos communicavam os para fora, recebiam os livros, papel em quantidade: e tinhamos
tanto abusado, que o padre José Fel.ippe de Gusmuo foi o primeu'o que quebrou a balança de Astrea, dando um forte murro nas ventas do juiz da grllde de nossn prisiio. Finalmente raiou o dia 10 de Fevereiro de 1821, que
nos deu a liberdade, tendo sido todos previamente julgados pela relação. (o)

(m)' Este é o mesmo que mais tarde, em 1836, tomou parte na rebellião
da Bahia, dita sabinada j e que tendo por isto re.spondido f. um conselho do
guerra, teve a pena de morte. Remettido no emtanto para a ilha de Fernando, ficou sob os auspicias do Sr. Rego Barros, então presidente de Pernambuco, retido na fortaleza do Brum, a titulo de doente, anele foi visitado,
obseqniado e mimoseado por todos os Pernambucanos, que tinham estado
presos na Bah.ia i os qaaes todos á porfia prucuravam-lhe adoçar as magoas,
assim como ene o havia feito, quando fora distribuidor da comida na cadeia
da Babia.
(n) Este Sr. Bernardo Teixeira mais tarde, nas cortes de Lisboa, onde
era deputado pela provincia do Minbo, dizia ao desembargador Antonio Carlos, e ao boje senador Alencar: Vossês davam-me todos os dias ao diabo j
e no emtanto o meu fito era procrastinar o processo, até que o tempo arrefecesse as paixõe.s, e um decreto ele perdão mais amplo salvasse a muitos, minorando a pena de outros.
(o) Neste dia o carcereiro eclipsou-se, deixando acephalo o governo da
casa. Principiaram então os empenbos e pedidos de perdão, não só dos males que nos oausou, mas ainda dos roubos que nos fez. A uuica vingança
dos presos foi um soberano desprezo de um ente tão immundo: nenhum lhe dirigiu o menor insulto, nenhum lbe pedio contas do dinheiro
roubado na entrada dos segredos, excepto um ou outro relogio de ouro, ou
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Exulta, Oeltiberia,
De Luso fundação armipotente,
Emporio augusto do univel:So mundo,
Berço dos Castros, Albuquerques fortes;
Lysia formosa, exulta'

Da scythica bipenne
Aos fios cortadores tinja as aras
Rubro sangue do caRdiào novilho;
Os ares brandos enrolados toldem
Pias nuvens de incenso.

Formosos, gratos hymnos,
As aureas azas lucidas batendo,
Ao throlilO do Eterno igni-:v:ibrante
Teus V.0tos subam com prazer ejuhilo,
E q.o iBrazH os votos.

Na bdlhante platina,
Abertas por Mirou dciradas lettras,
Além das ev,os roedores levem

es~a ou aquella joia; as fluaes foram .todas .restituidas. No emtanto este
malvado ainda perseguiu, quanto pÔde, os presos da revolução da Bahia, na
qual succumbio o general Felisberto Gomes.
.
Todas estas notas são tambem do proprio punho do Sr. Bazilio Quares~a Torreão, com quem nut11Ímos semf1r.e 'aJfeGtuosa amizade, e a cujos mereClmentos apraz-nos -r.ender a offia~s ·v.iv1t e siueera homenagem.
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claro, dia tres de Julho,
O memornndo dia.

Oh! dia formoso,
Que á U1ysséa abriste ",pocha illustre !
l!""lmquanto as jubas sacudir brilhantes
La no cinto celeste o nemeo bruto,
De nós sprás lembrado!

Eis, pisa o patrio solo,
Os peitos alegrando, que abafavam
Da mais terna saudade sensitiva,
O augusto João, o pae da patria,
Dos reis claro modelo.

Em prol do povo seu,
Valente Eneas, foge ao Corso fero;
Entrega ao ma',r voraz e temeroso
A vida cara, a esposa,' a mãi e os filhoa ;
Salva a Europa do perigo.

Da virtude morada,
O peito justo offerece á razão clara;
Corre aos braços dos seus, cordial jura
As leis sacras, que formam luminosos
Anciões veneraveis.

Já lá vai sem turbante
As cavernas buscando da Cimerill.
O ferreo, sanguinario despotismo;
O throno occupa dos antigos Turdnlos
A verdade e a justiça.

Volvem-se os tempos claros,
Idades de razão, de juro e força,
Em que a sua sustentam dignidade,
Os que aterram de Agar netos impios,
Lusos do campo Ourique.

EU-as, já cl'.ímo apontam,
Formosos arreboes lançando á frouxo.
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A fé candida, a paz, a honra i\lllstre,
O honesto pudor que decorava
As façanhas dos Lusos!

Vejo 11 industria e as artes,
O pó despindo, que RS manchava impuro,
A attenção attrabir da Europa inteira;
O commercio fiorente acarretar-nos
A abundancia e a riqueza.

A luz alma e fulgente,
Com que a sabia Mnemosyne costuma
As men tes illustrar de seus mimosos,
Do peito lus,o refip.ctir perenne
Invejosos reverberos.

Novos ltamas virão
Que os N otos sem t'3merem procelosos,
Hão de as costas farpar de Adamastores
Oom denodadas qni1ha~; uovas syrtes
Passar, novas carybde~.

Os Menezes, (a) e os Limas (b)
Os SUveiras, do Turco moI' escandalo, (c)
As Quina~ firmarão sobre os destroços,
Das Luas mahometanas descoradas
A' tanto sangue e morte.

Cá do novo l"emispherio,
Que banham Amazonas, e o da Prata,
Camarões se levantam denodados,
Os Vieiras, Negreiros, fortes Dias,
Sobranceiros á morte.

(a) D. Jorge de MelJezes, que destruiu e entregou ao fogo a cidade de
Baroche, e fez muitos estragos em Surrate e outros lugares da. India.-J.
Freir. 17: de O.
(b) D. Manoel de Lima, que destruiu a cidade de Antote, e toda a enReada de Cambaya. I d . ·
.

.(c). A!ltonio da Silveira, de quem as armas do Turco na rndia receberam
a primeIra on 2. maior affronta. Id ibid.
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Dn gloria o magno templo
As portas já franqueia aos novos N llue9 (lI)
Aos preclaros Oamões, Barros altiloquos,
A' solida virtude e ú sciencia.
Lysia feliz, exulta!

NOTA

6."

ITINERARIO QUE FEZ FREI JOAQUIM DO AMOR DIVINO
CANEOA, SArrINDO DE PERNAMBUOO A 16 DE SETEMBRO DE 1824, PARA A
PROVINCIA DO CEARA GRANDE

São inexcrutaveis os juizos do Altissimo, e incomprehensiveis os seus
mysterios! Qnantas vezes se frustam aos mortaes as acções mais bem combinadas, e de muito tempo premeditadas! E a quem devemos attribuir o
estorvo, que nos 'embaraça e inutilisa os esforços, que se punham em acção,
senão á vontade do Todo Poderoso, que perscrutando os corações e as entranhas do homem. e tendo presente todos os futuros, dirige todas as cousas
para o bem e felicidade de suas creaturas I Assim o pensamos n6s, e não
receiamos ser contradictos pelo philosopho, que reconhece uma causa prima
na natll~'eza, a cujo aceno tudo se move, vive e acaba.
Esta verdade, que conhecemos a respeito d'outros, a temos vi~to realisada em nossa pessoa. Por duas vezes tentamos viajar os sertões da. nossa
patria, do Brazil, e por duas vezes não vimos o fim dos nossos desejos. Então todas as circumstancias nos favoreciam. O vigor dos annos, a licença
dos superiores, o preparo e arranjo para a viagem commoda e segura, a tranquillidade dos povos sertanejos, tudo tinhamos para conseguir nossos intentos; e apezar de tudo isto, por incidentes imprevistos, que naquel!as ocasiões attribllimos ao mel''> acaso, não viemos ao sertão, e ficamos nos patrios
lares, ao principio dissaboreados dp. fl'ustarem-se nossas tenções, depois satisfeitos de não termos soifrido os inco=odos, que nos diziam se soifriam
por aqui.
Agora, porém, oh I profundidade dos juizos do Altissimo! sem o
esperarmos, em continua marcha para o interior, em um tempo improprio,
sem dinheiro e sem fato, quando opiniões politicas tem introduzido a discordia entre os homens, que, esquecidos dos laços mais sagrados da natureza, se
despedaçam uns aos outros mais barbaramente, do que as meSUlas bestas ferozes, que não oifendem as da mesma especie; agora que encontramos mil
perigos á direita, e dez mil á esquerda, e que por toda a parte encontramoS
os satelites da morte; agora peregrinos deixamos achara patria, os lares
paternos, os nossos penates, e, qual outro pio Eneas, vamos conhecendo novos lugares, novos povos, novos costumes e ritos. Oh! profundidade dos
segredos eternos! Vi viamos em descanso em nossa patria, a cidade do
Recife de Pernambuco, trabalhando na educação litteraria da mocidade, regendo tres annos a cadeira nacional de geometria elementar, na qual empre-

(d) Pedro Nuces, o maior geometm da Hespanha, e um dos maiores,
que no eculo XVI floresceram na ~uropa. Stodtlecr. EIloIl. H. dall ],fathe/mat.
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aavamos todos os nossos desvelos, para deixarmos ii posteridade justa razão
de terem soudades dos nossos dias; quaudo llH mudanças politicas do Brazil
nos penhoraram para que ajudassemos nossos compatriotas com a curteza de
nossas idéas, e deslisando as trevas intellectuaes do povo, reunissemos todos
os entendimentos em uma só verdade, que produzisse o bem geral e a felicidade de todos; assim tivemos por meio da imprensa de communicar nossos
peusamentos em diversos escriptos, como sejam-Dissertação sobre o que se
deve entender por patria do cidadão; Cartas de Pitia ao seu amigo Damão;
• Typhif; Pe1'narnbacano; O caçado1' a,ti1'ando á à1'cwa Pe1'1larnbucana, e outros escriptos inseridos em alguns periodicos. A. proporção que nossos trabalhos se estendiam a beneficiar nossos compatriotas, n6s caminhavamos ao
perigo e ii ruino, pois que nossas verdades chocavam os interesses de D.
Pedro de A.lcantara, principe portugnez, que o Brazil impl'udente e loucamente bavia acclamado seu imperador.
.
Por este motivo no Rio de Janeiro o mesmo imperador, o sen pnmeiro
ministro João 8everiano Maciel da Costa, o intendente geral da policia e outros deste rancho, olhavam para nós como para uma barreira aos projectos
do absolutismo; e, em consequencia disto, fallava-se no nosso nome como de
uma pessoa, que dev'3ra ser destruida, Isto não nos era occulto, pois que do
Rio nos certificavam isto mesmo, e sabia todo o Pernambuco, que nós seriamos umas das victiUlas da patda, si esta como por fatalidade succedesse
cahir nas garras de Açor da liberdade.
Si esta deosa bemfazeja não ti\Te se borrifado nossa alma dos seus orvalhos saurlaveis, sem duvida nós teriamos lançado mão das muitas opportunidades, que tivemos, para nos evadirmos ao perigo; mas para nossa gloria gostamos do encantador nectar da liberdade, e nós votúmos no seu altar não vacillarmos um SÓ instante na continuação dos nossos trabalho.,
e julgamos indigno elo caracter d';]m patriota arrepiar a carreira, que tem
eacetado em serviço da chara lllãe patria, (a) a nossa mesma sorte.
Interessados, quanto podiamos, pelo bem do nosso paiz natal, c
não podendo fazer um verdadeiro conceito dos negocios da campanha
do sul do Recife, projectavamos ir visitar o exercito, qne defendia aos
ca1·ioca.s o ingresso na capital. e por uma fatalidade o dia que escolhemos
para esta visita, toi o dia U de ~etembro, o mE:smo marcado pela perficlia e
traição para se abrirem as portas da cidade ao inimigo. Estas foram o ponto do engenho Santa Anna, que sendo o unico por onde os imperiaes se deviam metter no Recife, foi de proposito o menos fortlficado; por isso pouco
depois de chegarmos ao ponto dos Prazeres, tivemos a infausta. nova de ser
forçado o ponto de Santa Anna, e se haver o inimigo assenhoreado dos Afogados.
Já neste tempo era-nos cortada a passagem para o I{ecife, e nos vi·
mos precisados n ficar na divisão e acompanhal-a em toda a SUIl marcha.
Bem que não ti vessemos alguma influencia neste corpo m.ilitar, comtudo fom?s uma parte não pequen't para que prevalecesse entre os diversos arbitl'lOS, que ali appareciam sobre o destino que tomaria a divisão, dos quaes a
~aior pal'te se dirigia a sacrifical-a ao inimigo, ode que esta marchasse reumda ao atravessHr o Capibaribe, para ir retomar a cidade do Recife. March~mos: emfirn, e depois do ataque da Boa-Vi ta, nos passamos á cidade dc
Ohnda no meio da mesma divisão a prestar-lhe aquellcs serviços, qne estivessem no nosso alcance. Prestamos, com ejfeito, dizendo no particular (I
que entendiamo e conducente á salvação da patria, e no pnblico assi~Lindo

(a) Por isso csperaJlllos apequedo na orte da patria.
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aos diverso couselhos, que lia senado da camara d/Olinda tiveram lugar naqueUes dias de perturbação e perigo.
Como que se completassem os fataes dias mo.rcados pela perfidiu
para a entrega da cbara patriu, fomos advertidos cm segredo, que nos
occultassemos, pois que nós eramos procurado com empenho j e como quem
nos 'fez esta ad vertencia, debaixo dn. face de amizade, foi o filho do mesmo
trahidor Barros, nós entendemos, que, longe de ser aql1ella revelação um effeito de amizade, era um meio de nos separarem do quartel general, afim de
não observarmbs, e estorvarmos os perversos pbnos do trabidor; n6s po- •
rém lançamos mão do avi o, e tratamos de nos evadir nos perigos; pois que
j{l observnva1l10s toda a officinlidade dividida em grupos, fali ando em vós baixa, indicando UlUa secreta manobra.
A.' este tempo JO,iO Soares Lisboa, que se achava no quartel general de
volta da fortaleza do Bram, á que se havia abrigado, escapando-se de Santo
. Autonio e do Recife, nos communicou huver tido a mesma participação
para se retirar, e então a amizade que de muito lhe consagravamos, a identidade de perigo e semelhançlL de fortuna n05 uniu no mesmo arbitrio e plano
de salvação; e assim tratamos de no pormos a salv.), e livres das garras da
perfidia j e ajuntando-nos com outros, que já. a este tempo fugillm do mesmo
perigo, sahimos d'Olinda pela dez horas da noite no dia 16 de Setembro,
em numero, n saber: en, João Soares Lisboa, Francisco de Souza, o coronel
José Antonio Ferreira, o majol' José Gomes do Rego, o capitão Braga, José
Matbias, o irmão deste e um soldadu mouco, camarada do Braga.
N esta forma sahimos de Olinda, passando por todos os piquetes, como
ronda do estado maior. Procurando a villa de Iguarassú, e viajando toda a
noite, nos veio amanhecer o dia pelo engenbo de ITtinga; e depois de dormirmos alguma cousa em suas matas, nos aproximamos mais do engenho, e
occultando-nos segunda. vez nas ml1,tas para examinarmos o estado das
cousas, sahimos dellas ao meio dia para um cannavial á margem d/um riacho,
onde desjejuamos com canna , e um pedaco de bacalhúo com farinha. Daqui
fomos a casa de purgar do engenho, para não sermos vistos dos muitos soldados do exereito pemambucano, que ahi tran itavam.
Aqui pas amos o resto do dia e a noite,praticando sobre (j destino que to,
mariamosj ao principio alguns esperavam sahir de barra a for,\ na escnna doMeireles,que se achava na Ilha de Itamaraoá,e não recebendo resposta do con vite
que havÜLm mandado fazer,aquelles ti veram a idéa de sepassarem aoCearú,procu·rando Pagehu de Flore~. Conhecemos, que naquelJa noite muito tinha trabalhado o egoismo com alguns dos socios; porqne o Oazumbá unido ao José
Mathias assentaram em nãa unirem-se com os outros, e trouxeram ao seu
partido o coronel Ferreira. Conhecida. esta sepa.ração, entendemos ao mesmo tempo, que este scisIDaticos 0lhal1 am para nós, Rangel e Lisboa, como
pessoas de maior perigo e compromettimento, e por esta razão um obstaculo
grandissimo para sua Sl1!.vaÇ<10; assim àssentamos entre nós tres separar-nos
delJes, e tratarmos da nossa livrança; separand(l-no>,os deixamos naquelJe engenho, não querendo elles ver jámais um s6 soldado da divisão pernambucana, e nem serem vistos deUes.
Neste projecto, na manhã do dia IS, nos llirigimos pam o engenho de
Caraú, de que é senhor João Nepomuceno Oarneiro da Cunha, afim de que
abi, conforme as informações que tivessemos dos negocias de Goiana, tomassemos a deliberação que fosse mais prudente e segura. Em caminho jantamos no engenho Papicú, de que é rendeiro José Carneiro de Oarvalho,
e á tarde pelas quatro huras chega.mos a Caraú, onde dem:.>ramo-nos tres
qnartos de hora; fomos informados dos negocio de Goiana j refrescados da
calma com sangrias de vinho. e snrtid1>s de algumas camisas e roupas.
Segundo a: informações, que achamos, de que ~ Goiana se havia feit.o
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uma reunião das forças do Re(;ife, as quaes, unidas ás de Goiaua e Parahiba,
haviam nomeado um commandante em chefe, e marchavam para o Oeará i
assentamos que este era o meio que nos restava pam sustentação da causa
da patria, e nos salvarmos das garras do tyranno, Portanto, acompanhados
ele um guia que nos foi dado pelo mesmo amigo Carneiro da: Cuuha, marchamos para Goiaua i e ao sahir do dito ellgenho, chegaram a elle o major :Manoel' Hachado da Silva Santiago e o ajudante Francisco de Paula Oarneiro
Leão.
Chegamos á esta vília á meia noite, e foi não peqneno o nosso espanto,
quando sem esperarmos a achamos deserta inteiramente. O escuro da noite
e o medonho silencio em que estava sepultada a villa, os uivos dos cães, tudo
cooperon para nos encher de tenor, e lias julgarmos nos maiores perigos.
Corremos varias mas em busp.a das pessoas do nosso conhecimento, mas tudo
foi baldado j porqne a ninguem a(;1Jamos.
.N esta circumstancia deparamos com duas casas, em que por estarem com
luz acesa nos faliaram i mas foi para maior embaraço nosso. Em nma, um
soldado cheio de maior terror por ver-nos, e talvez suppor-nos inimigos, balbuciava, e nada dizia que fosse coherente i e ainda assim nos informou, que
toda a tl'opajá se havia retirado pela estrada da Conceição. Mas outro, que
em antro. rua nos fallou, trabiu-nos dizendo-nos, que a tropa tomara a estrada de Goiauíl Grande: era o mesmo que entregar nos aos cm'oulas de
João Baptista Rego, q ue já haviam tornado o ponto de Petimbú, e era natural estarem naquellas fronteinls.
Os nossos companheiros, que ignoravam a topograp1Jia da villa, e nuo
sabiam e nem podiam conhecilr o laço, que nos armava o segundo informante, desconfiados do modo trepidante do primeiro, fiaram-se na segurança com
que fallou o segundo i e assim assentaram que tomassemos o caminho de
Goiana Grande, Ponderamos-lhe o que sabia mos, dirigindo-nos a mostrar-lhes que jámais podia a força de Goiana seg.uir aquelle destino; mas foi
em viro: teimaram os nos~os amigos no seu entendimento, e nós por contemporizar seguimol-os i e ao passar pela frente do couvento do Carmo, nos dirigimos a elle, para que lá tomassemos informação do estado das cousas; mas
Ludo foi sem fructo.
O convento estava aberto e as escuras, ainda assim pelo tino, que nos
fazia lembrar dos seus an:anjos, por termos por annos Labitado aquella casa,
nos arriscamos a entrar e subir até o seu ante-coro; e por mais que gritamos
a chamar quem lá estivesse, ninguem nos respondeu.
Aqui os nossos alJ1.igo~1 que haviam ficado fóra, nos chamaram e fizeram-nos acompanhai-os para Guiana Grande. Sempl'e tivemos um caracter
de contemporisador com os nossos amigos i e fazendo reflexão sobre os tI'abalhos porque haviamos passado em nossos dia, conhecemos que tudo deviamos a conselhos· alheios i e por este motivo, depois de havermos chegado aos
lameirões de Goiana Grande, tomamos a resolução de não nos sacrificar a
conselhos' sem fundamento algum e inteiramente oppostos á nossa salvação.
Por isso, fazendo notar aos amigos, que elles por não saberem llS direcções
das estradas se illudiram com a apparente segurança do segundo 'oldado; e
'lua até aquelle momento mesll10 nós sempre haviamos padecido por sermo
escravos da vontade dos nosso~ amigos, declaramos que faziamos ponto alli,
l' começavamos a usar do nosso eu tendimcllto i pelo que os não acompanhavamos.
. , Esta no sa resolução salvou a todos, porque elle, dltndo peso n(' nosso
JUIZO, voltaram comnosco pela estrada da Soledade;. e depois do havermo'
andado o resto da noite. fomos encontrar com :1 recLaguarda da força duas le·guas acima da viUa. Aqui já cansaq,os dos trabalhos antecedente: e fatigados do espirita, descansamos em uma casa muito velha; pelo que hnvia den-
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conciliarmos somno, e passamos no clImpo, ora assentados, ora deitados,
om pu seando até ao romper d'allrora. Raiando esta, nos pozemos em
marcha para chegarmos 'L Gôianinha, onde havia dormido o presidente temporario da Parnhiba. A poncos passos fomos encontrando por toda a estrada muitas pessoas do nosso conhecimento, entl'e as quaes foi o tenente coru·
nel Munoellgnacio de llel1o, que no dia antecedente fora acclumado em
Goiana commandante gerlll daquella força. Da pratica que tivemos com
elle, niio fizemos bom conceito daquella força, e não julgamos segurança 111gllma no meio della, por nos 501' descripta como uma multidão confusa, sem
ordem. sem ubordinação e inteiramente anarchica.
Chegamos afinal a Goinuinha, o ali achamos o grosso da divisão e um
povo numeros', com algumas familias honestas; comprimentamos o presi·
. dente: desde logo fomos aggregados á sua familia, e tomamos quartel mI
mesma morada.
Goianinha é uma povoação, não pequena, o representa ter algum commeI'cio dos gelleros de bvoura. Tem uma igreja pequellll; ella e as casas
da povoaçãn são de má ou nenhuma architectura; á excepç~o de mui poucus, as ontras são de palha.
Passamos aqui o dia, e sahimos a tarde com o presidente tempornrio
para o engenho do Cüng,nl, de que é sonhor Joaquim Martin, illQO fi forçp.
para N azal"l,th. Aqui tivemos a primeira perda daquelle pouco com que sahimos do Recife, isto é, nos furtaram os cavallos da nossa montaria, o fomos
IWO\-iclos do outros polo mesmo presidente.
Sendo hospellaclos com ltInizade, Jlas~amo aqui a noite, e na manbil. se·
guinte segnimos a nossa marcha. Sahiml)s de Cangahú <lepois do refeitos
d'UUl abundl\nto e politico almoço, o fomos passar a calma do dia ao Monte
Bello na Larangeira, e jantamos na casa cln. familia de João "Velho, um grn.nde
patriota; o qual não estava em casa. Este sitio foi o m,.is liudo ponto que
haviamos visto. Tem uma casa dc campo de sobrado não pequeua, em 11m
alto e com um graude pomal' de mui bellas laranjas eto., o qual está a borcla
d'um rio, que corro com boas agoas.
A familia nos hospedou com um farto jantar, depois do qual sahimos, o
fomos dormir no engenho do Poço Comprido, havendo passado pelo sitio Larangeira, onde ha um recolhimento de mulhere., que antigamente foi administrado pelo padre José Vieira. Este lugar li UUla como pequena povoação,
com algumas casas; a sua localidade, o sea arvoredo e atmosphera, tudo
coopera para uma habitação deliciosa e trauquilla, onde o hllmem pode entregar-tie á philosophia e á meditação.
Chegando ao Poço Compridu, alü encontramos a força da Parahiba,
commundada pelo capitão João da Fnmoa Camara.
Aqui esperamos pelo tenente coronel Manoel Iguacio Bezerra de Mello ;
soube-se que elIe depois de chegar a Nazarotb, onde tinha sua ca a, e haver
marchado a. força adiante, depois que esta chegou ao engenho Moroj6, se
demittira do commnndo geral da força por um officio ao major Emiliano Fe!ippe Benicio Mundurucu.
Esta .demissão seria bastante para desorientar o plano traçado pela
tropa, si acaso não apparecesse nesta occasião o capitão José "Victoriano
Delgado de Borba Cavalcanti e Albuquerque j o qual vendo a perturbação,
o_desconsolo o o perigo cle tantas pessoas, se prestou a tudo que podesse. Entao fi força lançanclo mão de seu bem conhecido patriotismo, o olegou seu
cOJ;nmandante em. chefe; e marchando para o Poço Comprido, ahi chegou na
nOite do mesmo dm.
. No dia seguinte celebrou-se um gral1do conselho,composto do governador
eleito das armas e presidente temporario dl\ Parahiba, de toda a officialida-
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de o das pessoas maiti attel1diveis pelo sen estado, talentt) e patriotismo; o
tratando-se dos meios llecessarios para segurança da 'causa da liberdade e
salvação daquelll1 força e povo, decidiu-se: Que nenhuml1 capitulaçãO aceitariam do general Lima, commandante das tropas imperiaes, a não precederem
a evacuação das tropas do Rio de Janeiro, que occupavam a cr.pital de Pernambuco, e a installação da assembléa constituinte do Brazil em um ponto
central do mesmo, onde em liberdade e for II, da iutluencia das armas do Rio
de Janeiro, on em outra qualquer provincilt, se podesse discutir e decretar a
constituiçãO ou leis fundameutaes do Brazil; pois que de nenhuma forma recebiam constituiçiio alguma, que niio fosse feita pelos legitimos representantes da nação brazileira, reunida em congresso soberano: Que tomando-se todas as medidas necessarias para a defeza da liberdade da j)atria, se levantasse
o acampamento, e se procurasse outra posição vantajosa, d'onde podessemos
ter communicação com os liberaes das provinç:iaH do Ceará, Rit) Grande
do Norte, interior díL Parabilltl, divisiio liberal de Garanbuns, e especialmente
com o gen'eral Filgueiras, afim de se combinarem os planos de ataque sobre
o inimigo: Que se organizasse uma divisão composta de todos os bomens
d'armas, que se achavam neste acampamento, a qual divisão se devia denominar-Divisão Constitucional da Confederação do Equador.
No antecedente dia escreveram-se circulares aos commandantes das forças de Garanhnns o capitão mór Luiz Tenorio de .A.lMIquerque, o capitãO
Lourenço Bezerra Cavalcanti, José de AlbGquerque Cavalcanti e Antonio Cavalcanti d'Albuquerque, nssignudas por João Soares I,isboa e pelo presidente
temporario da Parahiba; nas quaes se dava conta do estado de Pernambuco,
do fim da divisãO, e se rogava que as forças dos seus respectivos commandos
se conservassem estacionadas em qualquer ponto do interior, não só para
detenderem os do partido liberal; mas tambem para hostilisarem o inimigo
qunnto podessem.
Depois da reunião de touas ns forças, (b) no dia 2,3 marcbamos pam
Pindoba de Flores, quatro logufls, á. propriedade do capitão Joaquim Cavalcanti, o qual uão estava em casa; e ahi encontramos o capitão Leandro
Cesar, cou; uma companhia das forças da Parabiba e nma peça de artiUlet'in.
Foi neste lugar que se organisou fi di visão de quatro batalhões, composto o 1.' de touos os corpos de 1.' linha de Pernambuco e Parnhiba, comrnundado pelo capitão João de Deus; o 2.' composto do batalhão de milicias
e de artilheria de Henriques de Peruambuco, commandado pelo major Manoel Joaquim P<1rHhibaj o 3.' das milicins do mato e soldados de guerrilhas
avulsos, commalldado pelo capitão Francisco Antonio Pereil'a d0s Santos; o 4.'
de todas as milicias da Parahiba, commandado pelo capitão João da França
Cam ara ; o corpo de artilheria composto de todas as praças desta arma, COlUlllandudo pelo n1t1jor José Maria Idelfooso; o co~po de caval1aria composto
de todos os oflicine , que não fossem empregados nos batalhões e pàisanos que
o commandante em chefe qn.izesse admittir, commllmlado pelo teneole coronel.José da Costa Macbado j uma guarda aVllOQnda, que era a guerrilha do
capltão Antonio Carneiro Muchlldo Rios. A guel'l'ilba do capitâo Vicente
Fet:reira formou a gnarda da pessoa do EXl11. commandante em cLefe; 0
major Joaquim José Alveti, Inajor dI) brig-ada; o capitão Antonio do Monte,
quartel mestre general; o capitão Lazaro de Souza Fontes, commissario de
transporte. Ajudantes de ordens, os majores Agostinho Bezerra Cal-alcanti,

(b) A força todn, .entre os solda&os da 1. - e 2.' linha) guerrilhas e paisanos com famílias, montou a qunsi tres mil pessoas.
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e Emiliano Felippe Benicio M:undurucu, e tenente José Oandido; e José de
Sá Barreto, commissa~'io de viveres. Depois deste arranjo, ma.rchamos a 25
para o Limoeiro, em distancia de tres legoas e meia.
Este foi o primeiro ponto err; que pozemos em provll. nossas forças.
Oonstava-nos, que por influencia de um frade franciscano, natural da
Bama de todos os Santos, Frei Jeronymo de S. José, capitão de guerrilha,
haviam tropa~ no Limoeiro, vindas do curato do Bom Jardim, para. nos
prohibirem a pl1ssagem. Por este principio contando n6s com o inimigo íl
frente, dispozemos as forças em ordl:m de batalha; e assim entramos debaixo
do fogo inimigo, não nos custando morto, sim, ('eridos algun ; e perdeu o
inimigo trinta e quatro soldados. O frude, que estava na villa, logo que vio
o denodo das nossas forças, foi o prjmeiro que correu a todo o galope, t1es. amparando os seus; os quaes acharam a salvação na ra.piãez da fuga.
A villa do Limoeiro, constante de uma s6 rna muito l'omprida, tem a
igreja matriz ao entrar da dita rua; as casas são de má edificação, a maior
parte velhas e de tai pa.
O melhor edificio que ali se encontra, é a casa do lnglez Rerne, onde
ha uma machina de ferro para descaroçar algodãO, bater e ensaccar o mesmo,
e para fazer azeite e outras muita~ cousas, sendo essa machina de grande
preço e de muito valor.
A villa estava quasi deserta de seus habitantes, assim mesmo foi dado
o saque, respeitando-se porém aquellas casas, que estavam com seus proprietarjos e inquiliuos.
Dois soldados da divisão, um do Brejo de Areia e outro rle Pernambuco,
questionaram sobre vivas :í Manoel de Carvalho, e rematon-se a contendl\
em dispararem as armas um no ontro; o do Brejo de Areia, o Pororoca,
moneu dahi ha pouco, e o de Pernambuco ainda durou alguns dia~, vindo a
morrer depeis em um logar cha.mado Tanques.
N6s tivemos õeis ferido, entre os quaes o mais notavel foi o major Manoel Joaq'um Parahiba, commandante do 2.- batalhão. Dormimos aqui, e no
dia seguinte continuamos com a nossa marcha, e fomos a Pedra Tapada, qUl\tro legoas de jornada.
Nesta marcha, quando chegamos ao Espinho Preto, solfremos um pequeno fogo do inimigo sem porém perda no sa.
Aqui encllntrei-me com o padre frei José Pinto, franciscauo, qne era capellão de Canna Fistula, meia legua adiante. E te padre, inteiramente opposto ao ontro, nos hospedou em sna casa; e no dia seguinte nos deu seu jantar, e tez todos os bons officios de amizade.
Daqui escrevemos para Pernambuco ás nossas familias.
Quando a divisão ia em marcha, recebemos nm omcio de José Francisco
de Al'lllda, commandanle da força de Malhadinha, datado de 26 deste mez,
do Espinho Preto, requerendo que depozessemos as armas, e offerecendo II
protecção de Pedroso j e respondenrlo-se-Ille, que era puerilidade offerecer-se
a protecção de Pedroso á uma divisãO, que tinha jurado acabar no campo
<J a batalha, on susten tal' a liberdade da patria, e qu e elia faria todo o est.rago
qne podesse, si acaso recebesse a mais peqnena opposição, finalisou-se li
correspondencia com o protesto, que fez o Arruda, de consentir qu'! p.\ssassemos em paz; e assim succedeu.
A 28 sahiroos de Pedra Tapada, que é um pequeno arraial, constante de
poucas casas e uma pequena igreja; fomos jantar á Malhadinha, a tres legoas
de distancia.
MalhadinLI1 é uma pequena povoação na borda esquerda do Capibaribe, com uma pequena igreja, cuj~ a.rch~tectnra e das casas é a commurn
em. todos os matos. A. maior parte dns 'c!!osas são de taipa, e mal constrUldas.
r
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Achamos nesta povoação algumas cnsas ab!:I'tas, C01ll alguns generos e
viveres, que foram comprados a dinheiro. Demoramos-nos o resto do dia, e
na manhã seguinte continuamos com a uossa marcha.
Levantando-se o acampamento, e posttl. II divisão em marcha. fomos janLnr a Battl.ria, legoa e meia de jornada.
Ao chegarmos quasi a este lugar, pela ruindade dos caminhos: quebrou-se a carreta de calibre 6; e não havendo meios de a conduzir, foi desamparada depois de se haver encravado e ficar enterrada
Esta Bataria é o lugar da momda de Carlos Leiuio, o qual havendo desamparado a sua casa, por ser perseguido pelos callwmbolas, que depois de
lhe matarem um fllho, lhe de~truiram uma propriedade, nos veio sahir ao caminho em um lugar chamado Xéos; e ahi nos fez seus cumprimentos, e nos
deu todas as intormações dos trabalhos e intenções do inimigo; e que este
nos podia atacar no Couro )dan.ta.
Quando estavamos-com Carlos Leitão, nos appareceu José Francisco de
Almeida e Justino Justiniano, cunhado do commandante em chefe da divisão,
que andavam fura das ~Ul\ ca.~a_, pela perseguição e estragos de suas propriedade, feitos pelos calhamlJolas, e iam procul'ando guarida contra estes
scelerados, que tendo a testa o detestavcl frade Frei J eronymo de S. J os&,
cbmmetteram roubos, estupros, mOI'tes: incendios e outros attentados.
Aqui dormimos, e fizemos a nossa marcha na manhã seguinte.
Ou fosse a forç:a do destino celeste, qne nos conduzia em conformidade
de se executar!:m sens decretos; ou fosse puramente o nl)SSO orgulho, que
pelas nossas vantagens antecedentes nos fazia deprezar o inimigo, que ia
adiante de n6 fugindo, nos não soubemos utilisar das advel'tencias, que nos
fizeram os nossos amigo, para nos prevenil' contra o iuimigo; porque levantado o acampamento e po ta a divisão em marcha, uão seguiu aqueDe met,hodo qne era 1'Itcional e prudente para. ~egnrança da divisão, porquanto logo
depois da guarda avança.da, commaUllada pelo capitão Antonio Oarneiro Machado Rios, marchou o estado maior, e depois deste o 1.' batalhão em uma
maneira confusn e desordenada.
Além desta primeil'adesordem, accl'esceu, que chegando a divisão a Cou"O Danta, legua e meia de distaucia, esqueceram-se todos de ser aquelle o
ponto, em que, segundo o avisos, o inimigo pretendia tirar a desforra lo Limoeiro; e assim o satisfizemos com o nosso estrago e perda.
Havia neste lugar uma passagem a mais propria para (\ollocar-se Umil.
guel'l'ilha, que nos podia destroçar de todo, sem receberem damno algum das
nossas forças; porque sendo o caminho apenas capaz de por elle passar nm
carro, á direita ficava um despenhadeiro para o rio, cnja descida alem de
ser ingreme e rapida, estava coberta de arvoredo, e á esquerda corria um
1?lllbo dc terra da altura de 5 braças, quasi tambem íngreme, coberta no
cImo de arvoredo espinhoso, e com umas trincheiras naturaes de pedregulhos; e este transito teria de exteu'ão bem suas trinta braças, depois das
quaes o inimigo havia fOl'ma,10 em nossa frente uma trincheira, d'onde no~
poclia fazer fogo.
Ao chegar II guarda a\'ançada tl. este lugar, e devendo logo lall~ar lin~as para descobri;' o inimigo, não o fez; porém reconhecendo-o, ou suspeitando o seu commandantl', que o inimigo ahi estives e, tocou a reunião
no 1.' batalhão. O com mandante deste paz-se em alteração com o capit1io da guarda avançada, sobre pertencer a este dar os toq ues, ou esperai-os
da rectaguarda, e disto enfadado o da guarda avançada, adiantou-se,
quando foi a quel'er deix<\r atraz o 'lngar do perigo, rompeu o fogo inimigo
na frente, nos lados e no centro.
. José Candido, que por sua deograça ia tambem desordenadamente
adIante da guarda avançada, recebeu uma descarga da trincheira da frente,
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e cahiu immediatnmente morto,cahindo tamuem ferido o cnpitão Carneiro,com
tres tiros de chumbo e palanquetas, Se[(l se poder levantar. O governador
ferido ele chumho, e não podendo sustentar nas redeas o cavallo espantado,
caliu pela ribeira abaixo entre o inimigos, qne occupados em dar descargas
pura cima, não o "iram, ou o reservaram para depois. João Soares Lisboa,
que ia igualmente depois elo gove:-nador das a"mas, ao apear-se do cavallo
para fugir do perigo, foi ferido el'uma palanqueta no vasio direito, que lhe
ficou sob"e o umbigo, com outra em um braço. Morreram logo um soldado,
e pouco depois o valente Manael de Carvalho, que cahiu e foi dizendo: Adeus,
minha patria I
Sahiram feridos vinte, dos quaes morreram depois alguns,
Não se pôde dizer a confusão e 'L perturbaçào, que appareceu com esta
rle~carga. Com o goveruador ferido, a divisão não teve quem lhe dirigisse as
operações; cada um fazia o que lhe vinha fi cabeca, e toda ella elltrou a dar
fogo desordenadamente para onde quiz, e pelo tempo que lhe parecen; porque o commandfl,ute do L' batalhão, que marchou em frente, e devia rebater
o inimigo, desampa,'ando o bata.lhão, se entregou todo a. lamentar ferimento
cl'llm soldado, a quem amava tanto como Virgilio ao cruel Alexis,
Depois desta primeira perturbação e muitas desgraçfl,s, deitaram-se linhas pelo rio e ribanceira; e batendo-os, ainda se mataram alguns calhwn-
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A divisão fez alto, em quanto se tratava dos feridos e mortos; aquelles
forum levados para uma casa, e curac10s com a~luelle cuidado e zelo que pel'mittiam as circul'Dstancias; estes foram enterrados,
João Soares Lisboll, uma das pessoas, cuja falta era mais sensivel, logo
que foi ferido, deu os mais claros indicias de não sobreviver a este desastre;
foi soccorrido logo pelo facultativo. e por mais cuidado que se lhe applicou,
veio a morrer no dia seguinte pelas nove horas da noite, trinta e duas a tl'Ínta
e tres horas depois de ferido.
A. sna memoria é saudosa.
Portuguez de nascimento, erl~ Brazileiro por alfeiçiLo; decidiu-se pela liberdade do Brazil, e por esta se dedicou a escrever o Correio do R,:o de Jit·
neil'o, unico periodico do Rio, dito pios Francezes.
Pelo periodico da opposiÇãO, pela sua decisão a favor da liberdade, foi
degredado pam Buenos Ayres, e depoi pela intriga dos Androdas oito mezes
preso no Rio de Janeiro, para ser degredado por oito annos, sahindo da prisão depois da dissoluçãO da assembléa,por um chamado perdão,dado pelo imperador; e se paS:iOll a Pernambuco e trabalhou quanto esteve em seu poder
para sustenta" fi libel'dade das províncias do norte, contra o despotismo do
Rio de Janeiro; e para melho,' se en tender o plano da tyrannia escreveu
O Desengano dos B1'Ctzileiros.
O caracter de um humem livre foi por elle sustentado com toda II. dignidade até os ultimos paroxysruos da vida, a qual acabou I'('commendando aos
qne o rodeavam, que proseguissem na dereza da liberdade. Mostrou toda a
coragem, quando encarou a morte; fortificou-se com o bltCramento da penitencia, unico qne lhe podia ser admini~trado: fallou muito pouco !las horas
que lhe restavam de vida; mas tudo quanto disse foi solido e conceituoso.
Recostado a um amigo e rodeado de outros, qnando sU[lpoz que acabava
á violencia de uma ancia, disse aos que o cercavam: Morro IlOS braços da
amizade!
Elie soube dar preço a este laço da sociedade.
Morreu afinal o homem livre, aos hombros, e no meio das lagrimas e soluços dos amigos,
Foi enterrado no alveo do rio C~ibaribe,
No dü~ seguinte 1 de Outubro, fez-se um conselho de todos os officines
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e pessoas de intelligencia, para se tomarem medidas de egurança para a divisão. Nomeou-se um novo secretario para a divisão, e caruu a nomeação
sobre uossa pessoa; elegeu-se um capitão para a guarda avançada, pela molestia do capitão Carneiro, e foi nomeado o capitüo Leandro Cesar; determinou-Re uma nova forma de marcha, a qual foi irem adiante tres vedetas a
explorar o campo inimigo, distante da. guardn avançada cincoenta passos, as
quaes avistando o inimigo dariam um tiro, e depois marchasse uma guarda
avançada sufticiente, commandada pelo capitão Lenndro Cesar; depois desta
a peça de calibre 6; 04.' batn.lhiio de caçadores, commandado pelo capitão
João de França, e á sua rectaguarda o 1.' batalhão, commandado pelo capitão JOão de Deus; o estado mnior e a sua rectaguarda uma peça de calibre 1,
reforçado em 3. A bagagem e depois o 2.' batalhão commandado pelo capitão
Antonio Teixt:im Brazil com outra peçn de calibre 1, e depois de tudo unl1\
sufficiente gnarda da rectaguarda para ajuntar os soldados, que ficassem debandados pelos matos e estmdas.
Tomadas estas medidas cautelosas, descansamos aqui o ] de Ontubro,
occupados nos arranjos neces arios para a conducção dos enfermos, que offereceu algum trabalho, por ser o lugar deserto de habitadores, e as poucas
casas que ahi eucontramos, alem de de ertas de seus moradores, eram de
pessoas muito pobres.
Na manhã do dia 2, posta a divisão em marcha, sarumos do Oouro Dantn
em uma marcha de quatro legoas, e fomos tomar quarteis pouco a:1iante do
lugar cllUmauo Topada. O inimigo, que marchava adiante de n6s commandaelo pelo frade bahiano, de que já tallamos, nos quiz obstar a passagem em
umlngar chamado Onça. Este lugar é um alto ou ladeira,em cnjo cimo ltaviJI
casa, e onde se achava um presidio feito de toda a gente, que o frade pode
conduzir do curato do Bom Jardim e Limoeiro. Sendo de longe avistada
c,sta gente, lhes fizemos fogo de artilheria; e varando-lhe a casa com quatro
tIros de peça, os dispersamos; e depois de lhes havermos morto dois em um piquete, que estavam esfolando um boi, continuamos a marcha para a Topada,
que é um arr"ial de muitas casas com uma pequena igreja, em que se virarr..
duas covas frescas, que disseram ser de uns que sendo feridos no Oouro Dl1nta, vieram afinal morrer.
Não julgando conveniente a. nossa segurança, deixamos o arraial, e nos
~o~o.s aqnartelar no rio. Nesta marcha, antes de chegar ao armial, ainda
IUlmlgo nos deu alguns tiro do mato, que nos feriram a dous; e na entrada
do arraia1nos fizeram fogo,ferindo um soldado; e quando nos qnizemos aquartelar, ainda nos fizeram fogo de um serrote, sem porém damn') algum da
nossa parte.
No dia seguinte 3 de Outubro, levantando-se o acampamento, em lugar
de tomar a estraua geral, que se encam:nhava para o Brejo da Madre de
Deus, segUImos a estrada que rodeia a serra de Taquaritiuga para Jaburú,
e dest~ modo não seg,uimos mais a ribeira do Capibaribe. O inimigo vendO'se tlludido, no que pensava das nossas marchs.s, nos fez alguns estorv"s,
entupindo-nos as estradas, e fazendo-nos fogo de tiroteio, sem perda no entretanto de nossa parte. Nó, porém, vencendo estas difficuldades,fomos tomar quarteis na. Barra Vermelha com uma jornada de tres legoas.
Aqui acllarr.os grande quantidade de feijão. que foi para a divisão não
pequeno auxilio, e boa agua.
A 4 levantando-se o abarracamento, com uma jornada de tI' s legoas e
rn~ia, nos viemos acampaI' na PedI'a d'Agua do M0nteiro, que é um rochedo
aberto pela natureza, onde se conserva agun de chUlTa, pur·issima, como em
uma. cisterna natural. Esta agua era mui pouca, de modo que não chegll.nd
para a divisão, alguns beberam 16do. "
Antl;<S de chegarmos a este lugar, passamos pela Cajuvara, um do, pontos
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mais pitorescos que haviamos visto. Ao poente está o principio da encosta
da serra de Taquaritinga j ao nascente a vista acha espaço immenso por onde
se extenda, por não haverem montes. O céo é lindissilUo, o terreno plano e
povoado d'um arvoredo, que respira. a estação da primavera.
N o alto da serra de Taquaritiuga vimos pela primeira vez uma caroaubeira, que é uma esrecie de palllleira de lUuito uso no sertão. Delia fazem
cumieiros, frexaes, caibros e ripas. Da~ pulhas, tecem-se esteiras e cordas
para diversos usos. Das raizes, além de serem urna especie de salça ilnti-venerea, se sustentam os porcos e outros animaes. Das folhas se tira cera, e
das bruscas, onde se achalll os fructo:', usam para aquecer fornos.
N o dia 5, levantando- ~e o nosso acampamento, viemos no riacho de
Santo Antonio, Pom distancia de tres leguas e meia, em cuja marcha soffremos do inimigo grande fogo, sem com tudo haver perda alguma.
Descansamos aqui todo o resto do dia com fazer municio de bocca.
Ao entrar da fazenda, que ahi hu, o 2.' batalhão que vinha com mandado
pelo capitão Teixeira, por estar doente o seu commandante, o major Manoel
Joaqnim Parahiba, e que havia pedido para marchar na frente: deu o maior
escandalo em não querer avançar para a frente, por se dizer que aqui nos esperava o inimigo com alguma força. Metteu-se o batalilão nu lugar da bebidfl do gado, e, por mais que se tocasse avançada, deixaralll-se ficar deitados, a ponto do major Agostinho Be7.erra Cavalcanti, ajndante de ordens,
assestar uma peça contra elle, e qunndo ia afazer-llies fogo, então se levantaram e marcharam j mas já o ponto estava occupado pela guarda avançada,
commandada pelo ca.pi tão Leandro Ce, ar.
.
Quando aqui chegamos, alguns homens, que se achavam no alto d'uma
pedra: desceram e vieram ter comuosco, e nos deram as primeiras noticias do
general Filgueiras; as quaes fOl'am, que elie se achava no Umarés,e que tendo
mandndo uma gvarda avançada, e ta fora batida pelos imperiaes do Rio do
Peixe, com perda de mais de cem homens.
Procuraram-,e todos os meios de conciliar-se os habitantes deste lugar.
Os que nos apllareceram foram bem hospedados, e os mandamos fallúr com
os seus companheiros para se reunirelll j nos affirmaralll elles todos, que viriam ter comnosco em boa paz, a não ser um marinheiro, que liles persuadiu
o contrario, pois que tinha muita in1luencia entre aquella pobre gente.
Sendo preciso municiar a tropa, ficamos aqui o diaseguinte j e ao rolUper do dia, o marinheiro com outros da serra nos deram alguns tiros, porém
sem offensa.
Em virtude d'um bando que se deitou, passou-se uma revista geral em
toda a divisão; e ahi organisou-se um novo batalliâo daquellas pessoas que
ou não eram militares, ou offilJiaes que ni10 tinham COI'pOS, e foi nomeado
seu commandante o major de cavallaria miJician.a Francisco Antonio Pereir~
dos Santos.
Quaudo se estava nesta ml.stra, chegou ao nosso acampamento nm da
serrn. de nome João Francisco, que !Iavill sido cabo de esquadra de nrtilheria
em Pern'ambuco j o quallJom a falsa de amigo, que se quizera congraçar comnosco, era um verdadeiro espião,
Delie nos servimos para levar um officio a Antonio Pereira de Brito,
commandante d'um presidio, que se achava adiante da estrada, estranhaudo-lhe a oppo ição, qne nos fnzia aquelle povo pelas ordens de seus commandantes, e mostranelo-lhe nossas iutenções nos casos de amizade e inimiznrle i
e .mandou-se-Ihe o officio· para fazer chegar rI presença do capitão Dommgos da Oosta Romeo, acompanhado de uma proclamação, na qual expoudo ~ intenções da divisão, requeriamos passagem franca para aquella capi~mL
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Foi o homem, e voltou de noite com a resposta por escripto, qlle se re-
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<luzia a dizer que não podb entrar em acolUmo<lação alguma com o commandante em chefe daquella divisüo sem ordem do seu eapitti:o, a quem
remettia o oflicio do commandante em chefe; e qne no entanto suspendessemos n6s as hostilidades, que elle!> fariam outro tanto, e no caso de não querermos esperar naquelle acampamento, e marcharmos, elle procederia como
até ali, isto é, hostilmente. Assentou-se em reter o tal cabo de esquadra.
Pouco antes deste lugar nos ficou na entrada o carro monchego pela fraqueza, em que estavam os bois; e quando no dia seguinte se mandou buscar,
estava arrombado, e os bois fugidos.
No dia seguinte '7 de Outubro, sem esperarmos a resposta de Romeo,
nos puzemos em marcha, e com duas leguns e meia de jornada viemos per·
noitar ao Riacho dos Canudos, no campo. .N esta jornada soffremos algum
fogo do inimigo, e ao entrarmos no campo, em que pernoitamos, um tiro do
inimigo nos matou um ajudante de Goiana Manoel Rodrigues Cravo; em
vingança desta morte os soldados, que conduziam o calh(!-1nbola espião, o
mataram. Levantamos o acampamento de madrugada, ou melhOl', na manhã seguinte; e depois de uma marcha de duas leguas e meia, fomos a Carnoi6.
Esk'\ jornada foi trabalhosa, porque o inimigo nos havia entupido as estradas com arvores, que derrubaram, sendo preciso primeiro desembaraçar
para passar II artilheria; alem destes embaraços, soffremos alguns fogos de
tiroteios. Ea nesta estrada uma passagem estreita, entre duas muralhas de
altos penedos, d'onde com qualquer pequena força se podia destroçai' um
exercito de cherifes;, o inimigo não se soube aproveitar desta vantagem, que
lhe offerecia a natlll< za j prova não equivoca de sua estupidez.
A divisão e todo o povo havia padecido na marcha do dia antecedente
muita sede e incommodos, por isso não estava habil para marchar no outro
dia j pelo que foi preciso descansar aqui, no dia 9, d'onde sahimos no dia
10, e viemos pernoitar em Cravata. Nesta marcha não encontramos resistenGia algum'L, em consequencia do oflicio do sargento mór Amaro da Costa
Romeo; em que nos participava haver retirado snas tropas para nos deixar a
passagem livre. (c)
Áppareceu-nos UIU calhambola, que depois de nos faliar como amigo das
disposições dos povos dos Carirys, entrou a Eeduzir nossos soldado, para
irem senil' aos Romeos, e pelo que foi fuzilado: era um tenElnte Antonio Dias
Chaves,
Ao sahirmos do Carnoió, atacou-se fogo a casa principal desta fazenda, que era a melhor que haviamos visto nesta marcha, a excepção
da de João Velho da Larangeira; e a razão que se allegou para a queima
desta casa, foi pertencer Caruoi6 ao corounda portugaez João de Oliveira
Ramos.
Quar.do passamos pela povoação de Cabaceira,conhecemos até que ponto
chega o odio dos corcundas contra os liberaes, porque touas as casas destes
estavam destruidas com os telhados quebrados, paredes abaixo e destruidas
desses malvados.
Á Cabaceira é uma pequena povoação. Esti1 situada em um alto, compõe-se de poucas casaB, e de uma pequena igreja, dedicada a Conceição da Senhora. Seguindo a nossa marcha, fomos pernoitar a Bom J esu , fazenda de

(c) Olliciou o cOlUmandante em" chefe ao capitK10, assegurando-lhe a sua
passagem pacifica, e requisitando delle tIuas mil rações para a divisão; e a
resposta foi negativa, affirmando algui2las pessoas, que isto procedera do, conselhos do padre Galdino,
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José Péreira de Castro, homem o peior que nesta digressão havemos encoutrado, somitico e miseravel' vencemos tres leguas e meia.
No dia 13 sabimos de Bom Jesus, do Sr. Pereira de Castro, e tomamús
quurtel no Curral do Meio, fazenda de José da Costa Romeo, legua e meia
de distuncia; aqui fizemos municio para a divisão para tres dias.
N o dia 14 recebemos um officio do gen eral Filgueiras de 18 de Setembro, e neste lUesmo dia respondemos-lhe.
N o dia 1õ fomos pernoitar ao lugar chamado CaiJitz, tres leguas de distancia, em Santa Anna, pousando ao meio dia neste lugar, legua e meia de
distancia do primeiro. Appareceram aqui algumas ccusas a vender-se,
porém com tauta carestia que a fllrinha foi a 51 '200 o alqueire, uma garrafa de agulLrdente branca por 4$000 rs., bolachas muito pequenas por
60 rs.
Aqui encontramos estradas planas e lurgas.
As 4 bOI'as da madrugada do dia 16, sahimoB daqui, e fomos no apontar
do sol a Timuaúba, legua e meia de jornada, e lngar que toca a estrada geral
dos sertões. Dormimos aqui, e pas amos mal d'agua, que era lamosa, e de
ruim sabor.
Na madrugada do dio. 17 pelas cinco horas, sahimos de Timbauba, e fomos tomar quarteis en' Olho d' Agoa do Borges, cinco leguas de jornada. Em chegando ao Capitãosinho, que é um" fazenda, prendemos fi
Manoel José de Almeida, europeo malvado, que deu 100$000 para fomentaI' a guerra contra os liberaes i o qual querendo evadir-se a prisão, foi
fuzilado.
N este ponto nos foi preciso deixar a estrada geral, que corre por Campina
Grande e vae ter ao Embuzeiro, e, tomando a direita uma travessa, fomos
pousar ao pé d'umo. alta serra, onde achamos mil grande tanque com muit.)
])oa agua. Daqui sabimos pelas 6 horas da manhã do dia 18, e atravessamos
uns serrotes, que bordavam os caminhos como um circulo quasi em distancia
d'uma legua, e algumas vezes mais proximos; e jantando em Anna de Oliveira, fomos dormir a fazenda chamada Caianna. Nesta fazenda havia um
bom tanque d'agua, bem que algum tanto suja e lodosa.
Aqui mataram um mulato ve11lO do Brejo d'Areia, por supporem-no iuimigo.
A 19 sabimos de Caianna,depois das seis horas da manhii, e fomos passar
a calma do meio dia ao Lagamar, duas leguas de jornada. A agua, alem de
quasi nenhuma, era muito porca e fetida, e de pessimo sabor; as estradas são
estreitas, bem que planas. Estn jornada a fiz a pé. Sahimos a tarde, e fomos
pernoitar a fazenda Santo Antonio, a duas leguas; a qual fica na estrada geral do Seridó. A agua do riacho, qne tem varias poços, é boa em a tirando
das cacimbas; o ar aqui é nssaz quente.
Aos 20 sahimos as seis horas da manhã, e fomos jantar a Pedra Lavrada,
tres leguas. Em distancia de legua e meia, atravessa-se o riacho do Ta.manduo, cujo transito é trabalhoso para a artilhe ria : a estrada é muito pedregosa,
e aqui !la uma grande copia de :llina. Tem abi )lma igreja e um açude
grande.
Em 21 sahimos de Pedra Lavrada para Malacaxe ta, em distancia de
quatro leguas. Marcharam o 1.' batalhão e o 2.', c parte da bagagem; ao
chegurmos perto de Malacaxeta qua i uma legna, appareceram alguns tiroteios i::imigos da parte do capitão Romeo, que espantando os cargueiros da
bagagem, a qual vinha descuidadamente por não presumir-se que fossem os
atacados, segundo um contracto qne o Romeo tinha comnosco feito por Ulll
officio em que nos pedia, que não passassemos por dentro da villa de S.
João, que elie dava a sua palan'a de nã€> sermos perseguidos pela sua tropa,
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matal'am n duas pessoas, e levaram com ~igo seis cargas, sendo quntl'o da familia do presidente Felix. Antollio, que nel1as perdell o melhor que tinha,
Quando n guarda avançada tomou o ponto da Malacaxeta, appareceram
montados tres exploradores do inimigo; os quc.es foram mOftos,
Prendeu-se o commandante do lugar Manoel Rodrigues por se ter acho.do
ahi o portador de uma carta, que para elle vinha, escriptn pelo commandante
do Rio de Peixe, Eugenio de tal, cIeterminando-lhe qne ajuntasse a sua gente, e marchasse para o ponto de Santa Luzia a atacar-nos.
Com fi faltll de animaes para conducção, tinlia ficado em Pedra Lavrada
o resto da bagagem; ficou-a guarnecendo o 4,' batalhõo até o dia seguinte ao em
que pela manhã,antes do dito batalhão sahir do pontoioi atacado pelo iuimigo,
que chegando ahi na vespera em nnmero de duzentos caçadores, sendo cem
de 1.' linha, e outros cem da 2,', e um grande numero de mulatos, esperou a
dar o ataque pe,la Jl1anhã, O inimigo recuou por quatro vezes, e afinal achando grande resistencia dos nossos, reduzio-se a dar algumas pequenas descargas de guerrilha. Ouvindo-se do acamp:imento as descargas, mandou-se-lhe
um auxilio, que lhe serviu muito a tempo. Ne!;ta manhã tivemos n pcrda
d'um sargento, que nos m:J1Teu. N~o se pôde saber da perda do inimigo,
porém viram-se cabü' alguns deIJes,
A descida da scrra Borbmema, ainda mesmo nesta estação, é lindissima;
apresenta golpes de vista os mais pitorescos e capazes de encantar os olbos
do viajante.
L~go que ao acampamento chegou 04.' batalhiio, dirigiu-se a marcha
pam a fazenda elas Almas, duas leguas de (listaucia, e ahi pernoitamos; e sahindo muito cedo no dhl 23, 'l'iajamo a povoação da Conceição, tres leguas
e meia de distancia. E' uma povoação com sua igreja nova, ainda por acabar; nbi fichamos farinha, feijão, milho, agnm:dente, queijos, etc.
Aqui mora. D, Maria José de Santa Anna, senhol'l1 de um patrimonio
a<lmiraveI.
Aqui nos appareceu José IIippolyto da Costa Lins, cunhado do presidente, o qual reduziu a este n. deixar no distl'icto de Caic6 asua familia; o que
o dito presidente fez, indo conduzil-a para o Remedio na madrugada do dia
24, com o destino de tornar-se para rennir ao exercito; o que as im pra~
ticou,
Ne te lugar passamos o dia, e sahimos ao entrar da noite; e tendo mal
adiantado uma legua com pouca differença, tomamos quarteis no campo em
um lugar denominado S. João, provincia do Rio Grande; e abindo dabi na
manhã do dia !;eguinte, viemos :1 oll.mllllahú, em distancia de cinco leguas,
havendo jantado em o rio, adinnte da fazenda Cupubá.
Aqui tivemos noticia de que o FiJgneiras se achava no Mariz, com uma
grande força.
A. :l6 sahimos de Samanahú, d'onde nn noite antededente requisitamos
do commandante geral da "ilIa de Cnic6 dois presos nossos, que lá tinham; e
chegamos á villa ao meio dia, duas leguas de distancia.
,
;A.qui depois de fazermos oração, e postarem-se as tropas, deram-se vivas
a rehgião, ú grande nação bmzileira, no imperadur constitucional e liberal, e
ao povo liberal da villa de Caic6; e deu-se uma salva de artilheria de sete
tiros,
.A v,ilIa tem nma igreja não pequena, nova. e bem paramentada, A casa
<lo vlgarlO é de sobrado e boa; todas as CMas são novas e de pedra e cal; e filzendo um como circulo,colll um dimnetl'o de trezentos passos em uma chã por
<letraz das casas, o terreno é plano; mas pedregoso. Tem o rio tres grandes
poços de boa agua, qUfl nenhnm verão por mais forte é (,l1paz de seccar.
AchaJ;DOs alguma farinha, milho e an:oz. O capitão Manoe! de Medeiros
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Rocha, comma~dante gel'al, c mais gentes nos receberam bem. O commorCio
dA vi!la é pouco ou nenhum.
Aqui nos d6moramos até o dia 2 dc Novembro, por causa dos concerlos
das cr.rretas das peças.
Em Ulll dos dias da nossa estada aqui, prendeu-se ao major Manoel J oaquim Parahiba, commaudante do 2.' batalhão, por falta mui desordenadora
da boa ordem; privou se-lhe o commando e entregou-se ao major Agostinho
a sua commandancia.
Neste interim tivemos noticia da praça de Pernambuco dada por José
Carneiro :Machado Rios, que ahi chegou a visitar o irmão, e se dirigiu a suas
fazendas.
De Caic6 sabimos pois no dia 2 de No"cmbro pelas sete horas da noite com
o luar, e fomos dormI' autes do Paschoal, quatro leguas. De manhã sahimos e
'fomosjantar ao lugar chamado Olho d'Agna do Ferreiro,tres leguas de distancia, aonde encontramos agua mui ruim. Dahi seguinJOs, e fomos tomar qaarteis á fazenda de Caiçara, pertencente a João de Allemão Cisneiro, uma legua de distancia; a estrada é uma travessia de campo.s, cobertos de matos de
jurema; a. assentada da fazenda é formosa em um plano vnsto e espaçoso,
ficando-lhe por detraz da casa o rio das PII'anhas, que lhe deixa. nesse sitio
um lindo poço d'agu:L muito boa e crystalina.
Nesta jornada deixamos o rio Serid6, Da Caiçara sah.imos no dia 4 do
manhã, depois de se terem concertado as rodas das peças, tendo apparecido alguns cavalleiros inimigos, dps quaes a guarda avançada matou um,
Depois de passarmos ao través o rio das Piranhas. tomamos a travessa
pal'a o riacho dos Porcos; e passando pl'las fazendas Lagoa Rachada e Poço
da Oruz, viemos dormir á Cachoeira de João Saraiva, morador em Bonaboiú.
Pouco antes d'aqui chegarmos, um soldado desacauteladamente batendo
com o couce da granadeiro. no chão, e esta disparando-se, feriu um dos camaradas, passando-o de parte a parte, e matou o cnvallo de José da Oruz
Gouveia, conselheiro do goveruo temporario da Parahiba.
N este dia vencemos cinr.o legnas de camiuho.
Na manha do dia 5 alJimos do acampamento pelas dez horas da mnnhã,
por motivo de se haver sumido uma junta de bois, que puxavam a artilheria.
E' aqui de advertir, que os soldados artilheiros eram summamente negligentes em pensar os bois, que lhes serviam para puxar as carretas, pois
q1]e já era esta a oitava junta, que os ditos soldados deixavam sumir-se; o
mais é, que o commandante desta. arma o major José Maria lldefonso, que
aliás era nm militar completo na sua faculdade, homem probo, honrado,
digno certamente de todo o elogio, pelo sen patriotismo, coragem e desempenho de suas obrigações, não deixou de dar alguma occasião fi essa negligencia dos taes soldados, porque vendo semelhante deleixo, os não passava a reprehender e castigar, como devia. Viemos, pois, descansar e tornar
quarteis em Belém, prefozendo a jornada de duas leguas e meia.
Neste lagar commetteu-se um erro militar, formando um acampamento
muito vasto defendido com pouca força, como no antecedente.
Aqui fica um arraial de casas !Uuito separadas umas das outros, desembocando nellas a estrada da Callhoeira, a estrada do Patú á rectaguarda..
Neste sitio ha um ria(\ho do mesmo nome.
No dia 6 pela manhã ás llovehoras levantamos o acampamento, marchamos para o Patú de fom, que fica a tres legoas de distancia. Demoramo-noa
alguma cousa no caminho pelo moti vo de se terem destroncado as oan'etas da
peça grande, e armão j legua e meia ar,tes de chegarmos á esse ponto, principia a seITa do Patú, a qual é uma cordilheira de 1110ntes conicos, uns mais.
r
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outros menos, os quaes se achavam anaojados em figura qnasi circular; e i\
c,strada corre paru.llela quasi :'t dita serra, de modo que parecendo que da entrada da serra parn. elIa não haverá a distancia ue meia legua, com tudo ha
a dita distancio. pam mais alguma cousa.
A estrada em geral não é má, porém tem lugares assp-ntados, de qne se
podia utilisar com toda a vantagem o inimigo, si o tivessemos.
A fazenda 'lm que tomamos quarteis, é de Manoel Dantas, a qual estava
deserta. A ítuação é M. as ngmda\'el, u.lem ue uma vertente de muito boa
ngua, tinha uma horta bem trabalhada. A casa é a mel boI' que bavemos encontrado no sertão. novn. e com muito bons com1110dos.
Sahimos desta fazenda na manhã 110 uia 7, e nos pozemos em marcha
para o lugar e faz nda Toirõe , em (listancia dc tres leguhs. A situação é
a muis desassombrada, é rodeada de montes, porém mais apartados e menos
nltos; tem varias casas, e fi do senhor da fazenda é gl'llnde e bem fundada para
o sert~o; porém algum tanto a:'l'uinada.
O capitiio Franca, sem ordem snperior quiz fazer uma especulação de prisões em sugeitos deste lugar, para nos informar dos negocios; mandou a noite
dezeseis homens, commandndo pelo capitão Lcanclro, e no seguinte foram
mais algnmas pes oas vaqueijar gado, e resnltol1 de tnc10 perdermos quatro
homen', dous mortos, entre os quaes Bento da Gama, e dons prisioneiros.
Sabendo deste desastre, IDarchou o capitão Moreira com sua guarda n.vançada, e o capitlío Fra~ça com o sen batalLii.o contm aquenes inimigos, e os
pozeram em fuga, fazendo·lhes seis mortos.
Aqui os soldados acbaram enterra.da na areia do rio uma.pouca ele louça
e nm crucifixo.
Sahimos daqni no dia segninte, depois de se haver tocado fogo em todas
as oa&as da fazenda, por toda pert.encerem a um emopeo persegnidor dos libernes patriotas, e malvado em toda a extensão da palavra.
Nestajol'llada, qne foi no dia 9, uonve rnnitll demora por causa de anin;taes para bagagem; e quando havíamo marchado legun. e meia, chegando ao
l'Iaobo, onde se tinha entl'incheimuo o iuimigo, cuja tropa era combinada de
gente de Porto Alegre com quatro companhias do Rio do Pei.."'{e em llumero
de seiscentos a oitocentos homens, ampal'l1.ndo-se ua bua posição vantajosa,
que.lhe offerecin. a alta bordn. do riacho, que atrave ava a entradn, por onde
b~vl.amos necessariamente passar, encontramos ine peradamente llm fogo viVls~lmo; porém a coragem da nossa tropa tuc10 venceu, foram os inimigos
batIdos e dispersados, deixlmdo nove mortos e todo o seu trem, constante de
oavallos, sellai! e dez cargas de farinha, carne, etc. Neste ataqne tivemos
dez feridos. O inimigo debandou- e por um errote.
. . Dabi fomos-nos aquartelar {L fazenda do Tanques, situada em uma plaOIOle com muitas cal'llaubeiras, oiticicas P.tc.
Aqui achou-se mnito milho, arroz, etc.
. No dia 10 sabimos dos Tanques para o Taboleiro do Veigas em distancm de tre leguas e meia, e ahi dormimos no cempo.
. No dia 11 sahimos de madrugada, e com nma jornada de tres leguas e
mela folUos jantar a S. João; no meio do caminho tomamos um calhamboZ.k
por nome Eugenio Gomes, desertor d'um batalhão de Pernambuco, o qual
nos c1en algumas informações dos negocios elo Oeará. Depoi de jantarmos, andando legu!l e meia, dormimos no "ampo. .,Aqni 110S appareceu
para se reunir a nós Manoel Fernandes Port'alegre. cnnhauo de David Leopoldo.
.
. Levantando-nos deste acampamento, só fizemos uma .marcha ue legua e
meIa, e f?mos descansar a Passagem Franca.
AqUI ficamos todo o dia, que elll]JI'egamos em fazer dous mil cartuchos,
e concertar-se o carro para melhor confuzir a peca de calibre 6. Depois do
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meio dia apparecell-nos um caval1eiro como espi11:o, e mandando nós um piquete da cavallaria explorar o campo, e indo elle até bem perto da fazenda
de S. J olio, perceberam grito d'armas e reboliço de alguma tropa.
Esta fazenua Pnssagem Franca é do padre Gonçalo Borges, cuja casa
deixamos fechada, COIDO iL achamos.
Os soldados descobriram um par de malas enterradas na areia da beira
do rio.
Estavamos destinados a marchar para a ribeira do J(l,guaribe, onde se dizia haver a tropa qne bateu a do Tristão, O qual morreu, ficando toda a gente
rendida j porém resolvemos atinaI tumar II. estrada diversa.
Na manhã do seguinte dia 13, sahimos para iI· tomar quarteis a fazenda
da Cachoeim, propriedade de um puça Domingos Rodrigues, morador na
. serra do Martins, em distancia de tres leguas.
Neste caminho encontramos com um presidio i1Jimigo, que ~endo batido,
se dispersou. deixando um morto, e levando alguns fel"idos, ficandu-lhes dez
cargas de farinha, muito mill,o e arroz, que tomamos. Daqui por diante fomos sempre encontrando muito boa agua em toda ribeira do rio
Apody.
Deixamos a estl"adll, que nos devia levar a J aguaribe, e retrocedendo
meia legua, tomamos a estrada por detl'az da serra do Martins, e fomos
dormir t\ fazenda do sobredito Domingo, denominada Cachoeira. Perto
da noite tomaram-se dous clllhambolas, que vinham sahindo do mato,
onue se haviam escondido, os quaes nos informaram de que o ataque
que tivemos no riaeho, nos foi dado pelos commanduntes Sampaio e Pacheco j
e que no dia segninte se ajuntaram em S. João para nos baterem estes
mesmos nnidos com Eugenio, do Rio do Peixe, Thomaz A.I vee, do Jardim das
Piranhns, districto do Pombal, e José Cavalcanti de Moraes, d:1 Serra de Luiz
Gomes.
Na manhã do dia seguinte H, I(l,rgamos o acampamento e fomos jantar
em Cllmpo Largo, fazenda de Domingos Rodrigues, h(l,venc1o passado pela.
Arueira, fazenda d'uma irmã de José Cava1canti. Encontraram-se uns tiroteios, que disseram ter sahido da. dita casa: por occasião disso o commnndante do 1.. batalhão mandoll pôr a casa em cerco, e sem ordem alguma superior, mandou-(l, saquear, e fez-se senhor do saque. Achou-se muita rupadum, farinha, etc.
Chegados ao Campo Largo, que dista da sobredita cachoeira menos de
tres leguas, achou-se muito milho, arroz, etc.
Pelas 2 hora apanhou-se o vaqueiro desta f,'1.zenda, o qual declarou, qne
aqui havia dormi\lo Jo é Cavalcanti com uma tropa de quasi cem homens,
mal armados j os quaes fugiram com a noticia da nossa aproximação, ou ouvindo as cornetas, e pensava que o senhor d(l, fazenda fugira em companhia
da mesma tropa.
.
Esta estrada não é má, é larga e plana, e em poucos lugares com alguns
altos, não bous para a artilheria, povoados de catingas de j urema. e corre entre a serrinha de Santo Alberto e o serrote de J atobá.
Aqui dormimos, e sahindo na manhã seguinte, tocou-se fogo ó. casa, que
era nova. de pedra e c(l,l a frente e repartimentos; foram tambem queima·
dns algumas casinhas da estrndr, c1ando a isto lugar ou motivo uma carta
que ahi se achou de convite, que o tal dono fazia ao comwanc1ante para ir-se
ali aquartelar, que acharia t.oda a munição de bocca para a sua tropa, afim de
nos impedir a passagem.
Daqui nos encaminhamos á matriz de Páos de Ferro, tres leguas de (lis·
tancja. Â estrada é boa e larga,e meia legua antes de entrar-se lia povoação,
vêm-se campos muito exten os, povoaQos de catingas de porco, cujas arvores
estaVl1,m toda verdes, causando uma vi ta agrad:wel.
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A povoação consta de quasi trinta fogos, alguns muito separados do
outros. Tem nr.~a igreja matlÍz, que está reelliJicando-se em ponto maior.
A casa do vigario, que está principiada, é o maior dos edificios profanos, e
hade ser boa; as lIemuis são pequenas, e a m'lior parte lIe taipa.
Estava a povoação deserta, e (ts caSM fechadas. Ahi passamos li. calma,
e sahindo a tarde pelas quatro a cinco horas, fomos dormir em um grande
campo quasi meia legua adiante. A povoação foi respeitada,em nada se tocou.
Daqui nos acompanharam lIous homens voluntariamente.
Levantando o acampamento de madrugada,fomos no dia 16 para o Couto,
quatro leguas de distancia, e nos aquartelamos no rio Apody, deixaudo'a estrada, que levavamos para a villa do Rio do Peixe, a qual ia costeando o rio;
e tomamos a outra a direita, que no~ fez passar separados do Rio do Peixe
quatro a cinco leguas. A estrada é bo!:, sempre aberta, á excbpção d'um
transito de meia legua, que é fechado, e as catingM mais bastas. .
Aquartelamo-nos li borda do rio, onele liaviam grandes p6ços de boa
agua.
Aqui roubaram os soldados uma casa, d'onde tiraram rapaduras.
Pelas quatro homs deixamos este acampamento, e fOOlOS aquartelar-nos
no campo, em distaocia de doas legoas, pouco antes ela fazenda chamada Moeamoo.
\
Na manhã do dia 17 marchamos, e fomos passar a calma lia meio dia,
tres leguas mais adiaote,em urna fazenda chamada Antas; e sahindo de tarde,
fomos dtJr:nir uos taboleiros, em uma travessia pouco antes da Lagoa do
Um'doso, deixando por esse meio a estrada geral. Esta travessia é toda de
máo caminho, e muito prejudicial a artilheria, que por elie se desmontou
quasi toda.
Levantando o acampamento na manhã do dia 18, marchamos cinco leguas e meia, e fomos pernoitar ao l\.greste.
Em caminho encontramos na passagem d'ulU riacho uma guerrilha, que
nos f(;z fogo, matando-nos dous e ferindo a quatro, chegando a ponlo de
acabarem de matar os ditos dous a facadas, procedido em parte este desastre da mú ordem em que ião esses seis soldados da guarda avançada, muito
descuiuadamente conduzindo um lote de bestas, e muito separados do restaúte da ditA. guarda.
Sahimos dahi da fazenda de Agreste a tarde, depois das cinco horas j
em distancia de quasi meia legua achamos o inimigo emboscado na mata, o
qual servindO-'e como de trincheira das barreiras d'um riacho, que beirava
a mata, fez-nos um fogo vivissimo, atirando até fechar-se a noite; porém
afinal foi destroçado, chegando ao ponto de lhe tomarmos umA. caixa de
guerra. Ahi contaram-se vinte cadaveres dos mortos do inimigo, e pessoas
qu~ no outra dia se entranharam mais pela mata a examinar os estmgos, que
tena feitu a metrallia da nossa artilheria, descobri.ram mais onze cadaveres,
que ao todo d-eve completar u numero de trinta e um, tendo nós somente
~ous mortos e alguns feridos levemente, a excepção de um s6 que dahi II dias
falleceu. E como fechada a ulJite não podiamos continun.r a march&, retrocedemos para o mesmo acampamento, cujas casas e lando abrasadas pelo fogo,
passamos a noite no curral, trabalhando em cartuchame.
. . ~a manhã do dia 19, quando pretendiamos marchar, appareceu-nos o
Inmugo pela rectaguarda; e sendo perseguido pelas linhas do 2.' e 4.' batalhões, e"J1l)~ peça de artilheria, fugiu debandado.
. . ~ondo-s"" em marcha a divi ão, quando chegou á Ipoeira, estava ahi o
101U11g0 em grande numero aqunrtelado junto á casa da fazenda, sitnada ao
lado esquerdo da estrada, no fim de ~'\ graude planicie, quasi a duzentos
passos; o qual vendo as nossas linhas quasi a fechar-lhe" o cerco, fi.Jgiu de-
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bandado, deix[\l1do cinco mortos. Ahi tomúu-se lima carga de malas do commandante Manoel Francisco de Almeid.\ Catanho.
Continuamos a nossa marcha, e fomos passar a calma li fazenda cha.mada Rio do Peixo, aonde achamos signaes dahi haver estado ha poucos instautes o inimigo, e achamos uma caixa de gnerra. Dormimos aqui; denoite depois de extendidas ll.S linhas, o inimigo fez dous tiros sobre o acampaml)nto, nm dos quaes nmtou nm animal dn. gu[\rda avançada. Nesta fazenda
nos morreu o alferes Jeronymo daPamhiba, que havia sido ferido no ataque
do riacho, ao sahirm08 dos Toirões. Esta fazenda distn do Agreste tres
leguas.
Aos 20 levantamos o acampamento, e fomos com jornada de quatro leguas á fazenda do Olho d'Agua do Cavnllo, propriedade de D. Isabel, vinva
e irmã de um tal Hippolyto, que nos foi atacar ao riacho. A estrada era estreita, e de uma catinga muito fechada, onde se tivessemos inimigo, ahi nos
podia fazer a fachina; mas neohnm encontramos, s6 ao entrarmos na fazen·
da, vimos alguns cavalleiros ao longe, e fóra da fazeuda; os quaes fugiram
ao toque das cornetas.
Perto da noite indo uns pretos apanhar capim e talos de milho verde, em
um roçado fór[\ dos nossos piquetes, appl1.receram uns cavalleiros, que deram
sobre elies uma descarga, o que motivou a rebate; e mandando-se um batalhão a explorar o campo, nesta diligencia foram o:: soldados dando pelos matos da estrada repetidos tiros, porém voltaram sem nada encontrar. e no entanto esteve todo o acampamento alerta, até que de todo nos persuadimos,
que seriam os donos do roçado, que fizeram aqnelias descargas pm'a espantarem os pretos.
Nesta casa achou-se uma farda ue official de cavallaria, toda cheia de
I'langue, a qual se jul~ou ser de algum official da guarda avançada do Filgueiras, que por ahi tivessem morto.
Aqui morreu-nos um sargento, que foi ferido no ataque do dia 18, no
riacho do Agreste.
Sahimos daqui pela manhã a 21, e fomos pernoitar a Umariz, a seis leguas de distancia.
A estrada é má antes da Boa-Vista, por ter alguns fechados de matas e
ser estreita. Não achamos resistencia em parte alguma.
Ao entrai' em um lngar cbamado J oazeiro, ou por outro nome Cajús Novos,encontramos o campo, casa e cunal cheios de cadnveres, que se avaliaram
em cento e cincoenta; e ,oubemos que tin!Iam sido da gnarda avançada do
Filgueir:.1.S, commandada pelo capitão 1'[axy,homem de grande coragem, porém
sofrego e imprudente, que não querendo esperar que se municiasse a sua gente, por julgar talvez que o inimigo fugisse delle só pelo sen corajoso aspecto, e
não por temer as armas, adiantou-se levanelo unicamente cada soldado tres
cartuchos embalados; mas que aconteceu, que ao ohegar aquella fazenda,
entretendo-se os soldados a dar o saqne na casa, os inimigos que estavam de
emboscada, sabindo rapidamente por todos os lados, cercaram-os, e oomo
presentissem que se lhes tinha acabado o oartuchame, carregarnm sobre eBes
com todas as forças,e fOTam-os matando até a baioneta. A tropa do animoso
Maxy resistiu o quanto lhes foi passiveI, e tambem derrotou a muitos dos
inimigos; porém suconmbiu li gl'ande força, e morreu quasi toda, escapando bem poucos. Tal nos contaram a historia desta lamentavel catastrophe.
Continuando dabi a nossa marcha,quando passamos por uma fazenda denominada Oajus Velhos, ou. . .. deu a guarda avançada com um piquete, sobre o q'lal fez fogo e despersou-o, "sem que elie nada resistisse; e chegando ao alto d'onde se desoobre a pl"Ímeíra fazenda do Oeará dellomínadlr
Boa-Vista, apres nton-se-uos o inimigo na casfI da fazenda em não p'?queno
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numero de pó e á cavallo, extendeu Buns linhas i porém depois de trcs Llro dc
peca dispersaram-se todos, e não nos fizeram resistencin. Ao mesmo tempo
apresentou-se-nos o inimigo tambem pela rectaguarda, contra o qual marchando o 4.' batalhão, o fez recuar.
Os oommandnntes, que estavam II frente desta tropn, que se nos llpresentou peja vanguarda, eram o presidente do governo temporario do 1c6,
o padre I?elippe llenicio, 11m uus que mostrou muitn sntisfação em nssignar
no Oeará a ncta da confederação, e seu irmão o tenente coronel João André.
Ora, é de notar-su, que na ocoasião do fogo, no ataque do piquete dos
Cajus, uma mulher, que ja vinha c.om dores, desde que o exercito se poz em
mllrcbn, pariu uma criançn, e depois montou a cavalIo, como si tal lhe nITo
tivesse acontecido; e nem por isso soffreu iucommodo algum.
Ao passar a nossa bagagem por uma mata, que lia entre a Boa-Vista e
Umllriz, deram sobre elia um tiro, que matou a Feliciano Barbosa dn Silvn;
o qunl euterrnmos no adro da igreja de Umariz. boubemos ao depois, por
nos contarem elos mesmos inimigos, que elIes desenterraram-no, no outro (lia,
cortaram-lbe as orelbas e o nnri7., e pozernm-Ihe um páo na mão, exposto lÍs
aves de rapina I....
Em Umariz passamos a noite, e o uia seguinte 22 até depois de jantnr,
por nos ser necessario refazer-nos de cartuchame. Aqui tivemos () maior
trabalho passiveI para achar agua para a tropa, por isso que os inimigos retirando-se d'ali, com a nossa chegada, obraram a maldade de aterra.' todas n8
cacimbns.
Sobre a tarde do dia 22 fizemos marcha para irmos pernoitar além do
Genipapeiro, fazenda dos carmelitas turonen~es, em um alto proximo mesmo
fi fazenda; a qual está. quasi despovoada.
Na manhã do dia ~3 levantnmos daqui e fomos descansar fi Pendencia,
fazenda dos mesmos carmelitas, a quatro leguns de distancia. A cstrac1n é
em muitas partes má para a nrtilberia, por ser montanhosa e pedregosa:
tem um transito muito fechado, a que chamam n picada. Ahi soubemos haver uma guerrilha emboscada, por participação que nos fez um calhambola,
que se prendeu. Assim foi: tivemos ahi fogo na frente, e quando este rompeu, rompeu igualmente na rectaguarda, a qual estava defendida pelo batalhão do major Agostinho Bezerra, com uma peça d'artilheria; resistimos
sempre, sem parar a nossa marcha, e conseguimos debandnl-os de todo, e
apenas em todo esse espaço de vivo fogo s6 tivemos tres feridos e um deUes
gravemente.
Na Pendencia dormimos, e passamos muito mal d'agua. SalJimos dahi
na manhã do dia 1!4, e fomos dormir quasi meia legua alem da vilIn de S. Vicente das Lavras, com quatro legllas de jornada.
Antes de chegarmos á villa, o inimigo nos appnrer.eu na rectaguarda, e
o capitão França, que marchou cobrindo a rectaguarda, os bateu, e os debandou, fazendo-lhes um prisioneiro; o qual sendo gravemente ferido, não tardou
muito a expirar.
A vilia estava quasi deserta, e as casas dus liberae patriotas destruidM,
se,?undo Ia lllesmo nos contaram, pelas tropas do Rio do Peixe, quando por
abi passaram atraz do Filgueiras.
. As estradas são largas, porém bordadas de matos, e cheias de altos e
baiXOS pedregosos.
Aqui quebrou-se a carreta da peça da rectaguarda.
E' aqui de notar, que a fome já nos ia perseguindo muito. Um corneta
do 4.' batalhão do Brejo de Areia, que era dextro tanto no seu instnunento,
como em fazer fogo com uma granlldeira na oeca.;ião do combate, neste dia s
e?vlleoeu tanto de força em tocar e atirar, que cahiu desfaUecido, c fJl1:l. i expIrante acaba a vida, a não er um companbeiro, qne advertiu não ter one
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comido todo o dia antecedente, n&m este até estas horas, que eram já duas da
tarde. Dando-se-lhe, porém, uma pequena refeição, cobrou outra vez alentos e continuou II marcha.
A noite appi1receu-nos no acampamento dous calhambolas, que nos deram do Filgueiras noticias nterradoras, que induziram aos dous irmãos Francisco de Paula Lima e José Joaqllim deLima a fugirem; e o mais é, que se portaram nesta fuga com muita baixeza e indignidade,pois que levando umas algemas, que souberam tirar no laboratorio, onde existia'll ilestinadas para metralha, metteram-se nellas eomo presos, e se foram apresentar ao major Lamenha, levantando-nos a calumnia de que n6s lhe tinhamos roubado toda a
fazenda, que elles andavam por ali vendendo, e que em cima disso os Lav.iamos mettido naquellas algemas, mas que elles tinham acbado mcios de se escapolirem, para se valerem delle Lamenha. Este, porém, percebendo nelles
-um não sei que de mentirosos, os mandou preses para o POJIlbal, onde fomos
110 regresso encontraI-os na cadeia.
O inimigo depois de meia noite tocou corneta muito perto do nosso
acampamento, e fez levantar-se a gente, e por-se em attitude de esperar um
combate; porém até de manhã naua houve.
No dia 25, logo ao sahir dó sol, levantamos o acampamento, e nos pozemos em marcha para ir descansar e pernoitar á fazenda de Santo Antonio,
em distancia de quatro leguas. Apenas teríamos andado um quarto de legun,
appareceram pela outra parte do rio uns tiroteios a cavallo; sobre os quaes
dando a nossa gnarda avançada, dispersaram-se. Para c11egarmos á sobredita fazenda tivemos de atravessar seis vezes o 'rio Salgado.
As estradas são largas, porém com montes e valles ruins para a artilheria, e montes famosos para guerrilha. O inimigo não se soube aproveitar
desta vantagem, e s6n:;ente nos entupio o transito com arvores, derribando-as em um riacho.
Não achamos gado algum nestll. fazenda, d'onde sahimos na manhã do
dia 26 de Novembro, e fomos dormir á Varzea Redonda,em distancia de cinco leguas.
As estradas sendo largas em geral, são com tndo montanhosas e pedregosas.
Antes de chegar a Varzea das Crioulas, que é uma grande planicie cercada de catingas, pouco bastecidas, ha. uma passagem de um riacho, com uns
mofumbos bastecidos e boruados por uma grande cerca de páos grossos: nestes mofumbos o inimigo havia postado uma linha de atiradores, fazendo em
frente da estrada na passagem do riacho duas grandes e fortes trincheiras.
O 1.' batalhão, que neste dia marchou na frente, vendo o lugar proprio para
emboscada, deixou de lançar as linhas; e marchnndo em frente, o inimigo
fez-nos fogo dos bamburraes; o 1.' batalhão lhe respondeu com um mais fort·ê
e ajustado de arti1herj~ avançaudo para a frente, rebateu o inimigo e lhe
tomou as trincheiras. U inimigo desamparando o campo, e alguma matulntagem, que estava fazendo, fugiu debandado, deixando cinco mortos, cujos cndaveres avistamos.
Ahi tivemos nós tres mortos, entre os quaes foi o tenente Mafaldo, e um
soldado, que estava vestido de couro, o 4.' batalhão a quem fez fogo por engano pensando ser cCGlhambola; dons ft:>ridos gravemente e um de leve, que foi
o tenente Ferreira.
Depois da aeção e curativo do Mafaldo, o qual não morren logo, sim pelas
nove horas da noite no acampamento, continuamos a nossa marcha, e nos
vimos engasgados em um apertado profunilo e estreito, que estava todo atravessado de grandes arvores, que nos deram um trabalho penoso em desembataoal-o.
"
Aqui tomamos dous calhambolas, um que havia estado no fogo, e de noir
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te fugiu, e outro velho, os quaes uos deram noticias aterradoras sobre o Filgueiras.
Acampamos-nos pelas seis horas no fim da Varzea Redonda, e gastamos
a noite em fazer cartuchame.
Na manhã do dia 27 pelas dez horas levantamos o acampamento para irmos descansar ao Juiz, fazenda dos benedictinos de Olinda. Antes (l'aLi
chegarmos, achamos o caminho entupido com arvores. A estrada é má pelos
montes e vaUes, de que se compõe. Chegamos afinal li mencionada fazenda
por uma hora da tarde; gastamos o resto do dia e noite em fazermos cartuchame.
Fizemos proclamação aos Cearenses, mostrando-lhes qual era o aspecto
da nossa divisão.
Na manhã do dbseguinte o tenente do 4.. batalhão Antonio José da
Ouni.fl, sahindo com mais sete para vaquejar o gado para a divisão, desertou,
querendo levar comsigo os companheiros; o que se não effectuou, porque
Francisco José Cardoso se lhe oppoz, e trOll.'i:e os outros para o acampamento.
Aqui, no falta de gado, vimo-nos obrigados a matar dons bois da condncção das peças.
Estavamos destinados a levantar pela manhã do dia 29 o acampamento, e
seguirmos ii villa da Missão Velha, e de lá continuarmC's para o Crato a bater urna grande tropa de que tivemos noticia, que tinham levantado a bandeira de Portugal, deitanclo abaixo o estandarte brnzileiro, que defendiamos.
Eis que pelas quatro horas da tarde observou-se sobre o monte da nossa rectaguarda, em distancia de quasi uma milha, apparecer grande multidão de
gente de pé e a cavalio. que logo suppuzemos iuimigo.
O commandante da artilheria José Maria TIdefonso fez logo o seu dever,
e com a peça de calibre 6 lhes fez tres tiros; e estendendo os nossos batalhões, se foram logo pondo em a:.titude de .combate e em linhas para fazer-lhes o cerco; ainda houveram tiros de fuzil, quando levantando elies
uma qandeira parlamentar, mandou-se cessar toda a manobra, e recebemos
com toda a urbanidade e acolilimento o parlamentario, que trazia nm oflicio
do major Lamenha, convidando-nos a capitular, e aconselhando-nos a não
proseguirmos em tão peno a e arriscada marcha; que voltariamos com elie,
como irmãos e amigos, ao seio de nossas famílias i que encontrariamos no imperador um pai, que nos receberia eom clemencia, e não um barbaro sultão.
Este lisongeiro offieio iUlldill a maior parte da oflicialidade e tropa, que
8~ rendeu, pensando sincera aquella persllasiio dolosa; e assentaram em capItular e voltar para Pemambuco, em companhia do muito sincero e doloso
Lamenha.
Com <'l1'eito, capitulamos em o dia 29 de Novembro, e fomos para o acampamento do major Lamenha, tendo este a precaução de mandar, que a nossa
tropn fosse indo em pelotões por sua vez, afim de a poder desarmar como
o fez.
. Aqui é de notar-se a inclignidade do commandante do 1.. batalhão o capItãO João de Deul:l, o qual sem esperar que se concloisse o ultimo fecho do
contracto da capitulaçfio, tratou logo de passar- se com todo o seu batalhão
para o acampamento do Lamenha, antes de ter ordem para isso.
Chegados ao dito acampamento, tratoll illlmediatamente o Lameuha de
mandar conduzir a todos os officiai:s, e mais pessoas de alguma consideração,
e os ecclesiasticos que ali se achavam, debaixo de prisão: para a vma das
La.vras, até sua chegada na dita villa, que íoi dabi a d911l:l dias. Sabimos,
pOIS, ~o acampamento do Lamenba, em a tarde do dia 2!J, escoltados, e fomos
dormir a fazenda da Varzea das Crio,las, a tres leguas de distancia.
Na manhã do dia 30 sahimos dahi, e fomo chegar ao meio dia á villa
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.las Lavras, seis leguas Lle distancia, onde dormimos, e passamos a manhã do
dia 1 de Dezembro, em que chegando to:lo o exercito e o major Ll1IIlenhu,
cste fez a selecção que lhe pareceu, assentando serem cabeças os que sepaTOU para remetter adiante, e forão, a seu ver, o presidente temporario da
Parnhiba Felix Antonio, nós, o capitão França, Carneiro, Rangel, José Maria
lldefonso, Frei Antonio Joaquim das Mercês, o major Agostinho Bezerra, o
Veras, o Vieira, o major Joaquim José Alves, Emiliano, o padre Ignacio
Bento d'Avilla, o capitão Monte, o capitão Lazaro, o capitão Taveira Canelludo,o tenente José Gonçalves,e Frei João. Todos fomos entregues ao major
Fonseca por anthonomasia PastoriuJla, para nos conduzir a Pernamhuco, escol tados por dezeseis caçadOl'e , um sargento, um alferes por nome Tapiti.
Sahimos assim das Lavras na tarde do dia 1 de Dezembro, e fomos dormir quasi meia legua de distancia, em um lugar denominado Volta, d'onde
pondo-uos a caminho n a manhã do dia 2, e oom uma jornada de seis leguaa,
fomos jantar a S. Vicente, onde encontramos 11m -hf>mem, que dizia ser caaa·
do a quinta vez, e ter triuta e um fil]JOs.
Daqui sahimos pelas tres horas da tarde. e fomos dormir ao Canto do
Feijão, a tres leguas de distancia.
Em a manhã do dia a, sahimos e fomos jantar ú Lagoa do Mel, com um
cnmiuJlO de seis leguas. Passamos pela povoação de S. João, onde ho. uma
igreja por acabar; est<'l. povoação é arruada e cercada de púos entre as casas,
e s6mente tem casas unidas junto :í igreja, e estáS meslDas são poucas, que
não excedem'ao numero de quinze.
A ttmle do mesmo dia ~ahimos elo. Lo.gôa do Mel, e fomos dormir ú villa
de Souza, ou, por outro nome, 11 villa do Peixe, a seis leguas de distancia.
A villa de Souza é a mellJor que hei visto nesta viagem, tem uma boa
igreja; tem boas propriedades, formando um quadrado, com uma larga praça
no meio. Aqui encontramos 1\ tropa da Parahiba, constando de duzentos caçadores, cem de 1." linha, cem de milicias, commandada por Joaquim Moreira
Lima.
As estradas são boas, brgas, planas, e de l;.'\boleiros immensos.
Entramos nesta villa pelas sete horas da noite, d'onde sahimos no dia 4,
e fomos jantar em uma fazenda chamada :Mariz, a seis leguas de distancia.
Em caminho passamo pela Acauãa, onde mora o padre Luiz José e seu
filho, que nos hospedaram o melhor possivel. Aqui almoçamos. A casa da
Acauãa é a propriedade melhor das do sertão; tem uma capellll pequena e
nova, ficando-lhe mnito pelo lado esquerdo um bom sobrado, e pelo direito
uma grande casa terrea elegante, o que tudo faz um prospecto lindo aos olhos
do passageiro.
Sallimos a tardo da fazenda Mariz, e fomos chegar a villa do Pombal
pelas oito horas da noite, com uma jor-nada de quatro leguas. Ahi dormimos.
Esta vi1la é pequena, a casaria mal construido., sem regularidade j fomos
recolhidos á casa da cam ara, ouele fomos por algumas pessoas visitados, eutre
os quaes o vigario João Vicente Lopes Baudeira, natural de Goiana.
Aqui achamos presos os dous Limas, de que acima já faliamos.
Pelas tres horas da tarde do dia 5 largamos Pombo.l, e fomos dormir ó.
Cachoeira, a tres leguas de distancia, e dahi sahimos sobre a madrugada do
dia 6 pelas quatro 1I0ms, e fomos jantar ú fazenda de Macapú, a oito leguas
de distancia. As estrl1das não são muito boas por pedregosas, e com altos e
baixos, e em uma grnnde extensão vae acompanhada da serra de ~'lncap{l.
Em caminho, a distancia L1e duas leguas, lia uma grande lagÔa chamada
dos Patos, cheia de muitos peelaços ele muitas pedras, pelo que em tempo de
inverno é intransitavf'l.
Sahimos de tarde, e fomos uormir'"a fazenda de Santa Gertrudes, a quatro leguns de distancia.
.
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Na manllü do dia 7 sahimos e fomos jantar ú fregnezia de Patos, em casa
do vigm'io Antonio da Silva Costa, o qual nos bo pedou com muita alfnbilidade, jantando comnosco á mesa, e mais algulllas pessoas do lugar j nos obsequiou bastante, e assaz. Dahi saLimos pelas quatro da tarde, e fomos
pousur e dormir ú Cacimba dos Bois, em duas leguas e meia de distancia.
As estradas são muito boas.
.
Daqui sabimos na maclrugada do dia 8, e fomos ter a fazenda da Conceição do Estreito, fazenda que fica arredada da estrada meia legua para um
lado da serra da Borburemll.; tem uma capella pequena, e mnito arruinada;
o dono della foi dos bomens mais sumiticos que hei visto.
Nesta jornada passamos peln chamada Passagem, cujo. atmosphera, ventanias, ervas, e prospecto são dn praia do mar.
Fizemos neste dia uma jornada de oito leguas, e aqui passamos a tarde
• e noite.
Na manbã ou madrugada do dia 9, fazendo um caminho de seis leguas,
fomos jantar ao Oal'l1s~á. Snbimos a serra da Borburema pelo lugar chamado
Estreito do Embuzeiro, que é um corredor entre duas pontas de serra com
uma legua de exten~ão, e de muito múo caminbo. A serro. na sua maior altnra por este lugnr é de cincoenta e cinco li sessenta braças; e a Eua maior largura de quatro a cinco leg~as j fi subida não é rapida, pOI'ém muito trabalhosll.
pelas muitas pedras; a estrada em geral é má. De CarassÍl sahirr.os ú tardo,
e, com caminho de duas leguns, fomos dormir 6, Lagôn. dv Badalo_ Sabimos
daqui ns cinco horas da mauhã do dill 10, e fomos em distallcia de sete leguns
jantar ao Riacho do Padre.
As estrndns não siio 10as por serem pedregosns.
Aqni dormimos, e no din segllinte 11 do mez sahimos de lllndrugado, e fomos jantar a S. Pedro, a oito leguas de distancia j tl Sflhindo
daqui de tarde, fomos com dllas leguns e meia ao Logrador, inuo no dia 12
entrar em Capina Grande li quatro legllas de distancia.
Nesta villa fomos visitado pelo Pita,e ontra muitas pessons de patriotismo e sentimentos liberaes do lugar, qne mostraram extremamente consternar-se com a nossa sorte, entre os quaes foi um pardo chamado Mauoel Alexandre, cuja generosidade ne;;ta occasião não podemo deixar de mencionar; porque veudo-me e ao Mercês, faltos inkiramente de vestuario, visto
que apenas posslliamos urna cll.misa, uma calça, e veste já rotas, que traziamos ve tidos, porquanto toda a nosso. fatiota tinha sido carregada pelos calhambolas, nas cnrgas que nOti roubaram na descida dll Pedra Lavrada, correu
fi sua. casa, e trot~x.e parll cada UITl de nó duas camisas, dous lenç6es, e um
corte de veste, que nos apresentou vertendo lagrimas, e pedindo-nos que lhe
hou,es emos de perdoar al]uella pequeua offerta, que nada mais podia dar,
attendida a SUII pohreza j mas que o céo era festemunha dos sentimentos internos do seu coração, e de quanto de. ejava ter naquella occa ião para no~
offertar, pois lhe causava a maior compaix~o possivel o ver en~ semelhanto
estado os verdadeiros filhos de sua patria.
Aqui em Campina Grande o nosso eondllctor, o major Pastorinha, portou-se comnosco malissimamente, ponuo-nos sentinel1as á porta da cadeia,
em que nos metteu, e até dando ordem para não consentir subir lá gente, o
sepal'ando-se do nosso rancho para ir jantar como lord em casa do commandante; e como mandasse-nos o jantnr,foi por todos nós repudiado, porque ainda que. ~resos não tinhamos perdido os sentimentos de homens de bem, para
nos sUJeJtllrmos a soifrer indiguidades e vilezas. Passamos, pois, sem jantar,
tomando apenas uma pequena refeição de bolachas, queijo e vinho, que alguns companheiros mnndaram comprar; e com isto nos contentamos.
~elas tres horas e meia da tarde Sàh.imos de Campina Grande, para ir
perflO1tar a tros leguas çle distancia no Caboclo de Cima, fazendn de Bento
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C:unporra, onde fomos bem ho pedudos pelos filhos do dito Bento; os quaes
nos mandaram fazer uma boa ceia, e nol-a administraram elies mesmos
com a maior urbanidade possivel. No dia seguinte 13 sahimos de manM
do Caboclo, e fornos jantar a povoação do Ingá, a sete leguas.
.Aqui ha uma pequena capella.
Passamos em caminho pela povoação denominada Bacamarte, onde ha
nma pequena capel1a e ainda por acabar. A caearia é de taipa.
Ao depoi do jantar, sahimos e fomos pernoitar a quatro leguas de distancia na povoação do Mogeiro, em casa de Francisco Antonio Cabral; cunhado do Felix Antonio. No dia 14 pela manhã sahimos do Mogeiro, e fomos jantar á povoação da Serrinha, passando por Itabaiana.
A Serrinha tem uma igreja quasi toda arruinada, e cahida abaixo.
Tivemos nesta jornada um camiuho de sete leguas.
Nesta estrada que uão é muito boa por ter seus altos e baixos, ba duas
guas muito grandes.
Da Serriuha sahimos pelas tres boras da tarde, e fomos pernoitar a duas
leguas e meia no engenho Jardim, cujo dono, que é Antonio Gomes, nos llospedou bem. Na madrugada do dia 15 sahimos dahj,e com uma jornada de seis
legllas e meia, fomos chegar a Goiana pelas onze horas da manhã, onde querendo o m!\ior PastOl'jnha ficar, resolveu-se afinal a irmos aquartelar em o
en.genho de Bujary, a meia legua fora da villa, cuja propriedade pertence
ao padre João Alvares de Souza, que nos acoUleu muito bem.
Aqui fomos visitados por muitos homens liberaes de Goiana, que de proposito nos forarr. lá abraçar, e olferecer-nos seus serviços, e nos presentearam
com bom peixe pal'a ceiarmos, vinho, queijo, fructas e doce.
Ahi pernoitamos. e sobre n madrug'lda querendo-nos apromptar para seguirmos a viagem, demos por falta de alguns companheíros nossos, o presidente temporario Felix Autonio, o capitão França, o Emiliano, Veras, o
Monte, o Vieira e Frei João de Santa Miquelina.
Ao depois de alguma diligencia, não se podendo descobrir os fugitivos,
. ahimos ao amanhecer io dia 16, e com vingem de cinco leguas fomos jnDtllr
ao engenho denominado Caga Fogo, onde fomos muito bem hospedados pelos
donos. .As 3 horas da tarde saillmos,e fomos pernoitar a tres leguas de distancia na villa de Iguarassú, onde fomos igualmente visitados por algun homens
liberaes, e bem ho pedados na casa da camara, que é um famoso edificio i porém já tem o seu principio de ruina na parede de traz.
Desta viDa, que dista de OJjnda seis leguas, sahindo pelas seis da. manhã
do dia 17 de Dezembro, viemos entra!' nesta praça do Recife a uma hora da
tarde; e sendo conduzidos todos juntos €I casa do general Lima, este homem
liem comnosco quiz falIar, nem nos consentiu entrarmos, mandando-nos imm cliatamente conduzir mesmo da rua pnra os diversos destinos; aos mais
enviou para a Fortaleza do Brum, e a nós, por um rol partlcular, nomeada·
mente eu, o Rnngel, o padre Mercês, o Carneirinho, o major José ~aria Ildefonso, o .Agostinho e o padre Ignacio Bento, mandou-nos para a cadeia
incommunicaveis em um calabouço, que d'antes servia de armario de guardar
a cabeças dos enforcados.
Este infernal calabouço tem de comprimento treze palmos, e de largura é
tão estreito que um dos Cl.mpanheiros, que era o mais alto d'entre nós, estnDllo deitado tocava Cllm a cabeça em uma parede, e com os pés na outra opposta.
O pavimento deste terrivel lugar estava todo alagado de alcatrão, que
tinha derramado um barril rachado, que estava coliocado a um dos angulo s,
de mie que foi neces ario mandarmos ver esteiras grossas para alcatifar; as
qune po ta em duas ordens, assim Dl'êsmo não foram assaz para impedir que
o :.Jcutrão pa as e alem, e no emporcalhas'e os corpo.
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Este tenivel, estreito, e immundo calabouço é tão tenebroso, que estando nós unidos uns aos outros não nos avistavamos, porque nem um raio
de luz por elIe entrava, e unicamente por muito favor nos levava o 2.' carcereiro, de vinte em vinte e quatro horas, na o,ccasião do jantar, um rolo, que
se actndia unicamente em quanto enxergassemos os pratos, o que acabado,
se acabava, e ficavamos envoltos nas trevas desta horrorosa masmorra, e
mesmo até por este favor da luz ao jantar foi necessario que um dos companheiros untasse com dinheiro as mãos do dito ~.' carcereiro.
No dia 18 de Dezembro installou-se logo a execranda com missão, e tomos citados para ir responder a eIla ao meio dia em vinte e quatro horas, o
que senão podendo effectuar no outro dia, que era domingo, deixou-se para
segunca feira em diante. Os primeiros, pois, que foram atados a este sanguinurio tribunal, fui eu, o Rangel e o Agostinho.
Neste dia 18, chegaram presos dous dos fugidos, o Vieira e o 'leras, os
quaes foram mettidos no seguro; e dahi a dias, sendo este ultimo mandado
para bordo da embarcação do registro, tornou-se a evadir.
No dia 20 fui eu conduzido pel'ante o assassino tribunal da commissão
de que emm membros o general Francisco de Lima e Silva, presidente;
juiz relator, Thomaz Xavier Garcia de Almeida; e vogaes,o coronel de engenheiros Salvador José Maciel, o tenente coronel de caçadores Franci co Vi.
cente Souto; o coronel de caçadores Manoel Antonio Leitão Bandeira; o
Conde de EscragnoIle, que foi o meu interrogante.
Fui arguido de ter escripto no meu Typhis contl'a o imperador. etc.;
ao que respondi negando toda a accusação' 1.' por que nos meus Typhis somente a doutrina, que constantemente se aoilava, era advogar a sagrada causa
do imperio brazileiro, por dever de bom filho, amante da pau'ia; :':.' porque
nesse tempo havia liberdade <le imprensa, mesmo por um decreto de S. M. l. ;
3.' porque S. M. o imperador mesmo tinha ordenado em uma sua proclamação, que advogassemos a causa do Brazil, ainda mesmo que fosse contra a
sua pessoa. O que tudo comprovei apresentando todos os meus impressos, (d) do imperador etc., como se achava em minha defeza, que dei por escripta em o dia 22 do mesmo mez. Com o que julgo, que a commissão julgando este men processo com olhos de rectidão e humanidade, jimais me poderão sentenciar como incurso em crime supposto de rebellião, para o qual
jámais desejei concorrer, e nem em todo este Pernambuco jámais houve nesta epocha tal imaginaria rebellião. Salvo si representar o povo d'uma proviucia ao imperante contra um homem, que não quer por presidente, apontando legitimas razões de sua inhabilidade, é ser rebelde. Salvo si o procurar confederar-se e unir-se com as outras províncias limitrophes para pedir
instantemente ao imperador, que cumpra a sua palavra e juramento, que subindo ao throno solemnemente prestou, de permittir ao povo brazileiro o fazer livremente, por meio dos seus representantes em cortes, qne eUe sem justa causa e incompetentemente dissol veu,uma constituição iuteiramente liberal,
é rebeldia. Salvo, finalmente, si é ser rebelde o fugir para evitar a morte
em companhia de um exercito, que marcha por todos os lngares de baixo da
sombra do mesmo verde louro estandarte do imperio dado pelo mesmo imperador, proclamando por todos os termos do mais interiores sertões vivas
ao mesmo imperador constitucional, libe'ral, etc.
. Em o mesmo dia foram responder igualmente á commissão o Rangel e o
major Agostinho, e das suas respostas e defezas analogas collige-se o não haverem de sahir comprehendidos em sentença ao menos de pena ultima; pai
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(d) E igualmente o manifesto e mais impressos.

136 não oxi te', tal imaginnrio crime de rcbellião, de 'que falsamente se lhcs
argue.

Até aqui foi este Itinerario todo escripto pelo sabia
pn.triota.; e o que segue por outrem no intento de dar a
saber o resultado das sentença!> sobre estes presos e
outros.

!

Do Llia 26 de Dezembro por diante, depois de terem respondido á commissão, o padre mestre Frei Joaquim do AmOl' Divino Canecn, o Rangel e o
Agostinho foram tirados da horrida masmorra dos cabeças, e conduzidos para
os quartos de cima na saln livre, porém ficaudo tranca.dos incommunicavei ,
sempre postos em maior allivio por existirem com clnridade e mnis desafogo;
o que nos deixou em lIoa supposiçi1n, de que não seriam sanguinarias as sentenças, (e)
No dia 24, fi repetidas instancias de empenhos. foi o Cr,rneirinho passado
]lnl'!\ cima, e posto em nm corredor, posto que incommunica\'el; porém já
desafogado. Ficaram sempre jazendo no infernal, ten&broso e immundo cala·
bouço os tres presos, padrc Mcrc~s, José Xiaria lluetonso e padre Ignacio
Bento.
Aqni é de notar, que tendo Jo é Maria Ildefonso alcançado tambem um
llespacho para ser dali tirado, comtudo jámais pode consegnir, que o malvado
carcereiro Antonio Nunes Vianna o houvesse de mudar; porque não tinha
faBas energicas.
Deste modo ficaram todos tres padecendo o martyrio por mais de vinte
dias; (lepois do que foram/passados pal'll. o seguro, e dahi afinal para a sala
livre.
Em O dia 10 de Janeiro, ao depOIS do meio dia, foi inesperadamente tirallo do quarto, em que estava posto incommunicavel,o sempre digno de eterna memoria, o sabia, constante e nunca assas elogiado patriota liberal, Frei
Joaquim do Amor Divino Caneca, para ouvir a sua sentença, barbara, sanguinaria e horrendissima, que veio cobrir de luto os bons Pernambuc!\llos,
e marcar nos annaes desta provincia uma epocha sempre lamentave!.
Este homem de seculo ouviu sem a maior pertUl'baçito a fatal sentença
arbitraria, qne o destinava a som'er a pena uUima; ouviu-a sem deixar, d'entre a leitura desta infame e execranda sentença, de fazor ver aos circumstnntes a falsidade de algumas aleivosas razões,que nella se apontavam corno cnusnl daqueBe barbara e inhumauo proceder.
Foi immediatamente mettido no oratol'io, oude sem jámais mostrar o
menor sobresalto, antes ao contrario animado cada vez mais do espirita de
constancia e fortaleza, s6 proprias de ber6es, jámais cessou de fazer praticas
sabias, discnrsos os mais bem demonstrlltivos do injustissimo proceder dos
tyrannos contra o decoro e dignidade das nações e povos livres, e especialmente contra os honrados cidadãos, que procuravam esclarecer e illustrar os
povos nos deveres de libertar a sua patria do jugo ferreo da oppressão etymnnia. Estes sabias discursos eram li constante conversa com que entretinba

(e) Entret!lnto ficaram os
morra.

outro~quatro

presistiudo na medonha mas-
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o oflicial asssitente, e as sentinelas, dizendo-lhes por muitas vcze., quc elies,
que então serviam de apoio ao des~osta, não tardariam mesmo a rec~ber a ordinaria recompensa com que esse lDgt'ato costumava: tratar desprezIvelmente
aos proprios, que serviam de sustentaculos de seus indignos caprichos.
Nestes e semelhantes discursos continuou pelo espaço de tres dias, sempre mostrando na serenidade de seu semblante um ar alegre, e intermediando
estas patrioticas conversas com algumas historias divertidas; e como lhe
trouxessem religiosos franciscanos algum tanto estupidos, e outros que taes
mauigrepos e barbadinhos, para lhe fazerem a costumada assistencia religiosa,
e confortarem com praticas devotas, elie com um ar de dignidade e de prudencia os despediu, dizendo-lhes ficava summamentc agradecido ao seu religioso obsequio, porém que por ora não necessitava' de instrucções sobre uma
materia, de que eUe se achava asSM instruido i e que, quanto ao dever que tiuha a preencher da confissão, elle tinha com quem melhormente confessar-se,
que era o seu provincial dos carmelitas turonenses, a cuja religião pertencia,
e que o mandaria chamar.
.
Deste modo despediu a 1;I)dos estes, e maudon chamnr o seu provincial,
o padre mestre Frei Onrlos de S. José, com o qual se confessou; e recebeu o
Sagrado Viatico na manhã do dia U, nito cessando jámais de discorrer, e
divertido como d'antes, até a bora de sahir para o patibnlo.
No dia 12 ajuntou-se o cabido todo formado de cruz alçada, e jUlltamenmente religiosos de todas as diversas urdens, para representarem á commissão, que demorasse a execução sanguinaria daquelJe sacerdote, até que viesse
resposta d'uma supplica, que passavaIn a dirigir ao imperador; porém e ta
acção de humanidade e religiosa, em 'vez de ser attendida, ou ao menos recebida com a devida. urbalúdade a tão respeita.vel corporação, ao contrario foi
reputada por aquelles ilanguisedentos membros da commissiio como um acto
de rebeHião, e por isso nem quizeram ao menos permittir, que lá entrasse o
sobredito cabido, mandando-se pelo Salvador pruhibir-lhe a entrada, e despedil-o da porta de palacio, reprebendendo asperamente aos conegos e religiosos por se atreverem a obrar de semelhante maDeira, que dava mostas
d'uma nova forma de rebellião.
.
Aconteceu nesse mesmo dia na cadeia uma acção notavel, porque tendo-se elegido a nm paruo preso Agostinho Vieira pn.l'l1 servir de carrasco,
este níio só regeitou com a maior constancia dizendo, que jámais o fariam
obrar semelhante acto ele algoz do padre; mas até soffreu o mais martyriante tratamento do. parte dos soldados, que o carcereirQ fez entrar na enxovia para o fazerem obrigar, por que estes deram-lhe com os couces das
granadeiras sobre os peitos, que o deixaram por morto, e o dito preso soffreu tudo isto com amaior coragem dizendo, que o matassem muito embora,
que elie não ia servir por força alguma de algoz em semelhante acto. O mesmo aconteceu com dous pretos tambem presos, que depois de tocados a couces d'armas, e até postos a ferros, e levados á força para o pé do patibulo,
. preservaram constantes em não querererem jámais servir de carrascos para
enforcarem o padre; o que deu occasião a mudar-se a seutenç;~ de forca em
sentenÇ\a de f u z i l a ç 1 í o . ·
Na manhã do dia 10 de Janeiro ue 1825, dia certamente de magua, lnto
e pranto eterno, foi esse grande heroe da palria ser barbaramente fuzilado,
tendo a coragem de estar elie mesmo a mirar e ensiuar ao alcaide como o
devia amarrar á colucnna destinada para ') alvo dos fuzis i e querendo principiar a fazer uma ultima pratica demonstrativa de sens patrioticos sentimentos libemes, foi ali interrompido pelo seu provincial, o qual, como amigo
e c?mpanbeiro afl'ectuoso, lhe pediu que se calasse; o que 'fez, cedendo á 1'0I
gatlVa da,estreitissima amizade, que consagrava ao sobl'edito padl' IDeal.re.
Desta maneira acabou-se a golpes de fuzis um sabia pntriotn., um varão
18

r
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probo e virtuoRo, um her6e pel'llambucano, por quem Pel'llambuco eternamente derramará saudoso pranto.
Daqui por diante se foram continuando as sanguinolentas execuções da
tyrannica e monstruosa commissão.
No dia 20 de Janeiro seguiu-se a morte do capitão de guerrilha Lo.zaro
de Sonza Fontes, que foi enforcado; e a 3 de Fevereiro snbiu ao patíbulo
com igual sentença Antonio Macario, '
A 21 de Março, dia da procissão dos Passos de Jesus Ohristo, pelas duas
horas da tarde entrou para o oratorio o major de pretos Agostinho Bezerra
Cavalcanti, homem igualmente digno d'um pruuto interminavel pelos seus
heroicos sentimentos liberaes; o qual sendo de alguma instrucção, e vendo
alguns religiosos e clerigos corcundas, que o vinham confortar, despediu-os
com uruanidade, e pediu que s6 queria para seu confe 'sor e assistente o padre
mestre Frei Carlos de S. J'osé. Com este se confessou e recebeu como chl'ist~o o Sagrado Viatico, e subiu ao patibulo, onde foi enforcado, fazendo uma
euergica e bem tocante faUa patriotica, na qual mostrava comprazer-se por
ter a morte de her6e da patria, e fiualisou o seu discurso rogando liOS assistenteI! tres A.ve Marias; uma á paixão de Christo, para que recebesse a sua
alma no paraizo; outra pelos seus inimigos; e a ultima pelos martyres du
patria.
E' de notar-se, que este homem tinha salvado de serem incendiadus em
um 'certo dia as casas dos commerciantes europeus, contra quem a população
se havia raivosamente enfurecido, por cujo não pequeno serviço e rasgo de
humanidade e beneficencia todo o commercio fez uma representação áS. M.
1. a seu favor, A mesma commissão o julgoll tão digno de absolvição, que
enviou a sua sentença, recommendada á innata piedade do imperador; e
este não s6 confirmou a sentença de morte, mas até mandou positivamente,
que se não demorasse a sua execução; pelo que sem se attender aos dias que
a santa religião consagra aos seus mais sagrados mysterios, fez-se-lhe a
execução na propria semana da paixão.
NOTA

7,"

Para a degradação das ordens ao ecclesiastico condemnado, tiram-se-Ihe
as vestes da ordem, raspam-se-Ihe as mãos, desfazem-lhe a tonsura etc. usando-se de certas formulas; as quaes se seguem á rogativa ao juiz secular,
quando lhe é entregue o I'éo, conforme o pontifical romano: Domine jude'J),
rogamos vos cum omni aifectu, flUO possumus ut amore Dei, pietatis, et miseri~07'di(JJ intuitu, et nosf!l'07'Um inte1'vIJntu p7'eeaminum, mise7'7'imo ?tuie nullum
m01·tis, 7JeZ mutiZationis pel'icuZum iJn/eratis.

Tudo isto se observou com a innocente victima r~ligiosa, conforme a
respectiva provisãO do bispo do Rio de Janeiro, que ficou inserta á pagina 95,
Mas, tenha passado a sentença em caso julgado, ou não sendo presénte
ao acto da degradação o juiz, que a proferiu, que importancia e e1feitos pôde
ter semelhante ceremonia ?
No caso de que tratamos, a commissão militar era o juiz, e bem longe estava rlo lugar e acto da dita degradação; a quem então se dirigia a <leprecação?
Ao vento ~
Ajuize o leitor sobre tanta. mascarada e escarneo contra a desvalida hu·
manidade I
NOTA

8,'

Concluida a noticia biogl'/l,phica como está, entcndemo conveniente dar
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na presente nota as tres cartas seguintcs, copiadas das originaes,dirigidas por
Frei Caneca. Essas cartas, que tivemos em nosso poder, servem pnrn revelar os bons sentimentos religiosos do iIIustre martYl',
CARTA I
Carlota.
Minha chara afilhada. Recebi o teu bilhete, e ainda que me não dissesses as tuas affiicções, eu bem as previa I
Esta vida, minha filha, é um tormento para todos que nascem; todos
padecem, uns mais, outros menos j uns agora, outres depois: ninguem está'
isento de padecer. Nesta penalidade certa, não tens outro remedia, que recorrer á Deus, que nos soccorra com a paciencin e fortaleza j e p6des ficar
certn, que a bondade de Deus não permitte, que n6s, suas creaturas, estejamos sempre em tormentos. Elle tempera os males com os bens.. Padecemos hoje, porém amanhi1 elle nos enche de consolações e des~raças; tudo
estú, em que n6s recorramos á sna piedade, e nos cheguemos á elle com a
nossa conscieocia livre de culpas e peccados.
Faze por ter paciencia com os trabalhos desta vida.
O nosso cnidado principal, e todo se deve applicar em sermos felizes na
outra vida, e isto conseguiremos observando as leis de Deus e da igreja, amando-nos uns aos outros, e perdoando OH olales, que os outros nos fazem.
Ama a tua Aiaiá, obedece-Ihe,e consola-a uas suas afflicções. Ama a teus
irmãos, e ao teu proximo; e deixa o mais por conta de Deus, o qual cuida
mais dos homens, do que os homens podem pensar.
Si elle sustenta os peixe no mar, as a,es no nr, e os animnes uas matas,
como não te hade sustentar a ti e a tens li'mãos, que ene fez á sua semeIhança?
Confia na sua providencia, que não serás enganada. Si a mim me succeder algum mal, si eu te faltar de todo, não ficas ao desamparo; Deus não te
paz Desta vida a minha fiusa, nem a de ninguem; EUe é quem te fez, Elle é
quem te ha de sustentar.
Eu não sei qual será a minha sorte, mas seja qual for, eu e tu nos devemos conformar com a vontade divina; porque sem ena os homeus não podem
na~a. Tem paciencia, por tanto, e cnida muito em seres virtuosa, e deixa o
mms por conta de Deus.
Ene te abençoe, e te dê fOl'taleza para supportares os trabalhos da vida,
as perseguições. e todos os male , que seguem os mortaes por toda parte.
Teu padrinho que te estima e venera

O mesmo
OAR'l'A II
Joanninha.
Minha afilhada do coração. Recebi o teu biUletinho, que me deu muitos allivios ás saudades, que eu tinha de vossês todas. En sei qunes tem sido
as tuas affiicções, e t.alvez que eDas me ferissem mais do que a i mesma.
Qual é a pessoa, que neste mundo não padece?
Pouco importa que uns sejam ricos, outros reis, outros imperadores; to-
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dos são homens, e basta isto para padecerem; muitas vezes um pobre, e que
não tem estas honras do mundo, é mais feliz do que elles. Portanto confor.
ma-te com a vontade de Deus; sem ella os homens nada podem fazer; por
mais que elies empreguem todas as suas forças, nada conseguem.
Eu estou aqui, porque Deus assim o quiz; e o que houver de soffrer, é
tambem por que elle assim hade querer. Os homens s6 são instrumentos da
sua alta vontade; portanto recorre a Deus, que me dê allivio nas minhas penas, ou esforço pam. levar com resignação o que elie tem determinado, que
eu soffra e padeça. Aqui mesmo hei tido allivios no meu penar; já tive noticias de ti e de teu irmão, o que não poclia ter f6ra daqui. Já Deus me deu
esta consolação, e espero lia sua bondade, que me ha de dar outras, si não
for neste mundo, seri no outro, para onde todos marchamos.
.
Eu pelo perigo, em que me acho, já nada te posso fazer. Agora s6 tens
por ti a Deus e tua madrinha. Ella agora é tua mãe, ella te faça todo beneficio, pois bem sabes, que tua Aiaiá nada pode fazer-te.
Eu não sei qual haele ser a minha sorte, Deus é quem sabe; porem qualquer que seja, a recebo como vinda de sua mão bemfazeja.
Conforma-te com a sua vootnde; e faze todos os esforços para o não offenderes, que d'elle terás todo o allivio, todo o socorro nos teus males. Ama a
tua Aiaiá, obedece-lhe, sê-lhe humilde de coração, ama a teus irmãos, coosola-os nas suas afflicções; e é quanto deves fazer nesta vida. Deus te abençoe,
e te dê boa forluua. Adl::us.
;Teu padrioho, que te ama
O mesmo
CARTA III
Anninha.
Minha afilhada das minhas entranhas; porque não me escreveste, como
as outras? Porque nunca quizeste aprender. Eu bem te dizia, eu bem te
chamava. Já vás sentindo as consequencias do não saberes; ainda estás em
tempo de te emendares, trata de te applicares para o fim de saberes.
Ainda que não lne clizes como tens passado com os meus trabalhos, e.u
bem o conheço; e quanto mais nisto penso, mais se::ne parte o coração; pOIS
eu não sinto o meu estado por mim; porque já estou acostumado com trabalhos, e já tenho vivido bastante para não ter saudades do mundo. Todos os
lUeus cuidados e a1:llicções são por causa de vossês, por vel-as tão desamparadas de soccorros humanos oem que logo me consolo, por lembrar-me, que
de Deus é d'onde nos ve~ todo o bem, e que por sua .vontade é que os homens fazem beneficios aos outros.
ElIe te queira soccorrer com a sua misericordia; ene te dê virtude 00
coração, para lhe fazeres bons serviços; para amares e obedeceres a tua
Aiaiá; para amares a teus irmãos, e teres pacieocia com os trabalhos da vida.
~embra-te sempre que todos padecem, e ninguem e feliz, senão na outra VIda. Adeus e o mesmo Senhor te abençoe.

De teu padrinho

o

mesmo
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Caetano Francisco Lumachi de Mello nasceu no dia 27 de Novembro ue
1'773 na freguezia de S. Pedro Gonçalves, da cidade do Recife; e seus paes
fomm o capitão de milicias Jacomo Lumachi, natural de Liorne, e sua mulher D. Maria da Conceição de Meno Barroso, natural da clita freguezia; avós
paternos Caetano Lumachi, e D. Catliarina Franciali; e maternos Antonio
Gonçalves Barrozo, e D. Maria dlt Conceição e MeUo, natural da freguezia
de Serinhãem; bisneto materno de Manoel de Mell0 de Albuquerque,e de sua
mulher Anna Clara Cavalcanti, e terceiro neto de Antonio Feijó de Mello.
natural de Serinhãem, cavalheiro da ordem dfJ Christo j e illustl"e capitão nas
guerrlls da restauração de Pemam buco.
Baptisou-se Caetano Francisco Lumtlchi de Mello na igreja matriz da
freguezia onde na~ceu, e foram padrinhos o governador e capitão general de
Pernambuco Manoel da Cunha e Menezes, e a viuva D. Maria da Conceição
e Mello.
Sentou praça de cadetp. no regimento 2.' da armada real de Lisboa, e foi
c:walheiro professo da ordem de Santiago da Espada, da qual transmutou-se
para n de Christo. Obteve a mercê da serventia vitalicia de escrivão da
me a grande da alfandega de Pernambuco, nos termos que manifesta o respectivo alvará. Demittiu-se de cadete, com a permissão de poder usar do
respectivo uniforme; e foi nomeado por patente regia sargento mór das ordenanças formadas na commenda de Trossos e Rossos da sagrada religião de
Malta, com licença illimitada de tempo pam residir em Pernambuco. Foi
um cidadão reconhecidamente homem de bem, e merecedor da geral estima
e respeito, de que inalteravelmente gosou.
A sua morte acontecida em 1827, foi annunciada nas folhas publicas
com muitas expressões de sentimento e elogios bem merecidos á sua condncta publica e vida particular, e até com o seguinte soneto. no Dim'io de.
Pernarnb~tCo.

Entretnnto que monstros deshumanos
Vivem com a virtude em crua guerra,
Do justo. oh grande Dens! privas n terr'u ?
Quem pode penetrar os teus arcanos !

Lumachi, o bom, no meio dos ~eus allnos
Ao mundo para sempre os olhos cerra!
Dor penetrante subito se aferra
Nos tristes corações pernambucanos.

Mais que altivo epiceclio, o geral pranto
Tua morte honrará, varão prestante!
Tu somente, oh virtude, podes tanto!

Tua alma, confundida em luz brilhante,
Gose a presonça do tre~ vezes Sll.nto.
A patria te lamenta, o céo te cante I
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Illm. e Exm. Sr. Ponho na presença de V. Exc. o requerimento de
Oaetano Francisco Lnmachi de MelJo, caçalheiro da ordem de Santiago da
Espada, em que pede passagem para fi, ordem de Ohristo, que m"l foi remettido por Miso de 22 de Jnnho deste anno, para eu informar com o meu parecer. O supplicante é um dos empregado da alfandega desta viUa, que
tem sempre gosado de uma reputação honrosa; serve ha muitos annos com
exactidão e assiduidade, e já teve a honra de servil' a S. M. no eriincto segundo regimento da armada real, e me consta que desde esse tempo tem tido
sempre uma conducta irreprehensivel; pelo que me parece muito digno da
graça qiie implora. V. Exc. com tudo decidirá como mais justo lhe parecer.
Deus guarde a V. Exc. muitos annos. Recife de Pemambuco, em 14 de Outubro de 1818.-lllm. e Exm. Sr. Tbomaz Antonio de VilJanova Portugal.Luiz do Rego Bar?·eto.
111m. e Exm. Sr. Ponho na presença de V. Exc. um requerimento do
actual escrivlL" da mesa grande da alfandega deste villa, Caetano Francisco
Lumaclli de Mello, em que pede a sobrevivencia, deste officio para seu filho
mais velho, que hoje existe, ou para uCJ.uelle que existir, quando se verificar
esta mercê, o qual me foi apresentado para eu o fazer subir á presença de
S. M. As ol'dens ultimamente recebidas sob!'!, a divisão futura deste oflicio,
foi 'que acordaram o supplicante do letbargo, a que urna esperança fundada
na bondade (,om que S. M. tem attendido ás familias dos fnnccionarios publicos, o tinha levado. O supplicante é um chefe de f:;unilia honrado, é bomem de costumes irreprehensiveis, tem uma numerosa familia, e tem servido
sempre com muita distincção, e com muito zelo.
Nada posso dizer sobre os fins porq'le deve dividir-se o oflicio de escrivão da mesa grande; mas posso affirmar que o sllpplicante se faz digno pelas
suas virtudes e seus bons serviços da contemplação de S. M. Deus guarde a
V. Exc. por mnitos annos. Recife de Pernambuco, em 7 de Dezembro de
1818.-rum. e Exm. SI'. Thomaz Antonio de Vil1anova Portugal.-Luiz M
Rego Ba1'l·eto.
Ancu'é Vidal de Negreiro~, do con~l)lho de S. M. etc. quando S. ~., que
Deus guarde, foi servido manual' por carta de 27 de J nlho de 1665, assignada
PE1la sua real mão, ao Sr. conde de Obidos, vice rei, e capitão general de mar
e terra deste estado, reformar a todo o exercito qne demais da gente paga
formou Francisco de BI-ito Freire nesta capitania, sendo governador della,
e que como antigamente se fazia, nomeasse capitiies das freguezias, assim para
a infantaria das ordeuanças, como para a cavallaria; em virtude da qual carta
mandou o dito senhol' conde vice rei, por provisão sua de 20 de Maio de 1666
se reformasse o referido exercito anxiliar; havendo juntamente por extinctos, e reformados os terços da infantaria das ordenanças e cavnl1aria, e todos os postos maiures e menores, de que elles ~e compunham; ordenando-se
formasse em cada uma das freguElzias capitão da ol'denanQa, conforme o numero da gente qne tivesse; e porque com a falta de Jeronymo de Mendonça neste governo ficou suspensa a execução das referidas ordens, e novamente o Sr. conde vice-rei me ordena qne, na forma da de S. M., faça a reforma dos terços auxiliares, e proveja os postos da ordenança, como eu ti ver '
por mais conveniente ao real serviço de S. M., dando-me par a a :fazer toda a
autoridade e poder que elrei nosso senhor foi servido conceder-lhe com o
mesmo cargo de vice-rei deste estado: '! convém nomear capitão m6r á Villa
Forn~osa de Serinhãem, e sens termos, em que jnntos á pessoa se achem
quahdades e requesitos necessarios para bem exercer o dito posto: llav('ndo
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regpeito a que tedas estas e outras boas partes concorrem na do capitão ALJtonio Feijó de Mello, uma das principaes pessoas desta capitania. e ao bem
que tem servido a S. M. fidelissima, que Deus guarde, na guerra proxÍlllE'
desta capitania de dezoito annos a esta parte: procedendo com satisfação nas
occasiões de peleja, em que se achou, particularmente na do buraco de Santiaao, quando os HolJandezes ahi qLlizeram fabricar uma torre; nos recontro~ que teve a sua companhia nas Estancias em que assistiu da villa e Páo
Amarello, na da restauração da praça do Recife, acompanhando o seu mestre de campo Francisco de Figueiroa,quanc1o foi render á Tamandaré a praça
e fortaleza della: esperando delle que em tudo o que agora lhe tocar se haverá muito como deve á confiança que faço da sua pessoa e merecimento:
Hei por bem,em virtude dos poderes que o dito senhor conde vice rei foi servido conceder-me, de o eleger e nomear, como pela presente elejo, capitão
mór da Villa Formosa de Serinhãem e sens districtos, para que como talo
seja, use e exerça com todas as honras, graças, franquezas, privilegios, preeminencillS, isenções e liberdades, que 111e tocam em razão do dito posto.
Pelo que Ol'c.eno aos ofliciaes da camara da mesma villa I be deem posse e juramento na forma costumada, de que se fará assento nas costas desta, e aos
ofliciaes maiores e menores da milicia o honrem, estimem e respeitem por
tal capitão mór, e os cabos. capitães, ofliciaes maiores e menores, da gente da
milicia da dita villa, assim de pé, como da cavallaria, e moradores daquella
jurisdicção lbe obedeçam, cumpram, e guardem suas ordeus de palavra, e por
cscripto tão pontual e inteiramente, como si fossem dadas por mim mesmo.
E para firmeza de tudo lhe mandei passar a presente sobre lJJeu signal e 8ello
das minhas armas, a qual se re~istarú nos livros a que tocar. O alferes Francisco Dias de Silva fez nesta. villa de Olinda, capitania de Pernambuco, aos
21 dias do mez de Abril, Anno do nasqimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1667. O capitão Manoel Gonçalves Correa a fez escre\'er.-Anwl'l3 VidaI de Negrei1·os.
.
Eu a rainba. Faço saber aos que este alvará virem, que tendo consiàeração a me representar Caetano Francisco Lumachi de Mello, que seu pae
o capitão Jacomo Lurnachi tivera a honra de me servir com toda a aceitação
e prestimo, por espaço de vinte e quatro annos, no posto de capitão de uma
uas companhias do regimento da caval1aria uuxiliar do termo da cidade de
Olinda, sendo ao mesmo tempo um dos principaes accionistas da extincta
companhia de Pe1'llambuco, que ajudava o estabelecimento da mesma praça,
e a pertencer-111e como filho legitimo, unico herdeiro que pre5entemente
existia do dito seu pae, não só a recompensa dos mencionados serviços, mas
tambem o valor de uma sua sumaca, que 86!ldo mandada por ordem do governador, que er.tão era da mesma capitania, José Cesur de Menezes, carregada por cO(Jta da minha real fazenda com carnes para o Rio de Janeiro, e
desta cidade para Santa Oatharina e Nova Golonia do Sacramento, aonde
fora levar lenhas, e apresionada pelos Hespanboes, em cujo tempo se apodeTaram da mesma Colonia, ficando por isso responsavel a minha real fazenda
li. satisfação da dita sumaca. e fI quantia de setecentos e quatro mil réis, que
vencer~ de fretes nas reFeridas viagens, como provava com a justificação: que
offereCla: E a requerer-me a propriedade do oflicio de escrivão da mesa
grande da alfandega da sobredita capitania de Pernambnco, com a qual se
dava. por satisfeito, e renumerado dos ditos serviços, e daquelle avnltado
credIto, de que em tal caso logo desistia para não o repetir mais: A que
a~tendendo e ao que informou o actual governador da mesma capitania, ouvl~do o juiz da alfandega della, sobre que tndo respondeu o procurador de
mmha fazenda, que foi ouvido; e ao mais que me foi pre ente em consulta
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do conselho ultramarino: Hei por bem fazer-lhe mercê, por minha real resolução de 12 de Dezembro do anno proximo passado, tomada na referida consulta,
da serventia vitalicia do <lito oflicio de escrivão da mesa grande da alfande~
de Pernambuco, debaixo da condição de renunciar li beneficio da minha \:éal
coroa li todos os direitos que podesse ter contra a minha real fazenda por
dividas, de que fosse credor á mesma. E representando-me o dito Oaetauo
Francisco Lumachi de Mello haver desistido, na conformidade da dita resolução, de todo o direito e acção, que corno credor podesse ter contra a minha
real fazenda pelos mencionados serviços e dinheiroR, pelo publico instrumento laV1'ado nesta corte em 7 de Janeiro do presente anno, nas notas do
tabellião João de Almeida Rodrigues, lhe mandasse expedir os despachos necessarios: a cumprimento do que: Hei por bem fazer merl:ê da serventia
vitalicia db oflicio de escrivão da mesa grande da alfandega de Pernambuco,
visto estar satisfeita com a desistencia, que juntou, a condição com que lhe fiz
esta mercê: Pelo q,ue mando ao meu governador e capitão general da referida capitania de Pernambuco. ministros, e mais pessoas que tocar, que a,presentando-lhes o oito Caetano Francisco Lumachi de Mello este alvará por
mim assignado, registado nas mercês, e passado pela minha chancelaria, lhe
façam dar posse da serventia vitalicia do mencionado ofllcio, e lh'o deixem
servir e exercitar durante a sua vida, si 'no em tanto eu não mandar o contrario, e haver o ordenado, si o tiver, e todos os pr6es e precalços que di·
reitamente lhe pertencerem j e elle jurará na forma costumada, de que se
fará assento nas costas deste alvará, que ~e cnmprirá corno nene se contém,
e valerá posto que o seu efi'eito haja de durar mais de um anno, sem embargo da ord. do livro 2.', tit. 4.' em contrario. E deu fiança no livro 13 dellas
li fi. 42 v. a pagar os novos direitos, que se liqui'dar dever do rendimeuto do
dito oflicio, como constou do conhecimento em forma registado no livro 59
do registo geral a fi. 229. Lisboa, 31 de Janeiro de 1799.-Princip8.

ADVERTENCIA
Oom este 1. volume, que eutregamos á leitura publica, temos em meio a satisfação dos nossos compromissos como editores
da presente obra.
Pertence, pois, ao dominio de todos pelo registro universal
da imprensa a primeira parte da vida e producções litterarias e
politicas do patriota Frei J oaquiID do Amor Divino Oaneca, Pernambucano ·distincto por suas lettras e civismo.
Este serviço de importancia dupla, que interessa ás lettras e
á historia da província, deve-se a sua realisação á uma Assembléa
pernambucana, que autorisou a impressão da coUecção incumbida
ao illustrado commendador A. J. de Mello, e á um presidente
pernamb:u.cano, que a executou em seu ardente amor e interesse
patriotico pelo torrão natal.
Depois do vigario Barreto era consequente necessa,rio Frei
Oaneca.
E sob esta face de apreciação, o governo fecundo do presidente Henrique Pereira de Lucena teria a sua corôa de gloria incompleta, si lhe não juntasse mais essa perola, que a gratidão impunha e a ·historia exigia.
0

o presente paga por esta forma ao passado uma divida de
honra.
Ao fiat de um homem de vontade e compenetrado das necessidades multiplas da vida social, tirou-se do limbo uma pagina
sublime de dedicaçiio patriotica e de desenlace tetrico, que ofierece a historia desta província.
Ora, a província de Pernambuco, tão opulenta de heroismo,
desde os seus aborigenes intrepidos, até as gerações que lhes succederam na vida, havia senão descurado, ao menos descansado
de muito na tradição apenas de seus feitos honrosos.
.As paginas de sua historia brilhante frcaTão, portanto, á memOl'Ja dos coevos; e esta, sem a immanencia da historia escript:11
19
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não póde representar para a verdade da historia posteriormente
trazida á imprensa outro papel, que não seja o assignalado em Estatística ávida nomade com relaçãO ao phenomeno do desenvolvimento da população de qualquer paiz.
E assim falham os principios da perpetuação dos factos em
sua inteireza historica; porque é certo, que a tradição longa desencandêa a ordem successiva e integral dos acontecimentos~ e dá
occasião a obliterarem-se da lembrança elementos, que os determinaram, e circumstancias importantes que os cercaram.

A insciencia da historia moderna da provincia é quasi geral
entre nós.
A não ser um ou outro episodio, que a tradição tem consagrado mais vivamente, porem quiçá mais ou menos desviltuado em si
ou nas causas determinantes do acto, quem ha que conheça os
m0vimentos occorridos nesta provincia em 1824, em suas circumstancias?
Sabe-se, que naquelle anno conflagrou-se a provincia em 11ma
revolução.
Tem-se ouvido confusamente a narração de peripecias, que
sensibilisam corações ainda os mais rijos.
Apreciam-se mesmo alguns protogouistas daquelle drama
sangrento sob prismas de occasião, e por tanto faceados diversamente e a capricho de quem os modéla
E é tudo, e nada mais se sabe dessa revolução; por que não
teve ella um historiador, como a de 1817 o teve no venerando
Monsenhor Francisco Muniz Tavares, descido ha pouco a sepultura.
E os coevos daquellas eras baixam ao sepulcro.
Hontem foi um, hoje segue outro, e amanhãa talvez nem um
reste; porque são tão raros já os que amda existem, que se
podem declinar nominalmente em um instante; 'NJlri nantes in
gu?'gite vasto.
E no sudario desses que se vão da vida, envolvem-se os factos
historiem; da epocha; e para nós mesmos do presente, que tão perto ainda estamos desse passado, forma-se assim uma nebulosidade
diflicil de romper na construcção da historia particular da provincül.
A presente publicação, porem, abre sulcos de luz nessa via
nebulosa; e por isso reputamol-a um serviço posthumo prestado
pelo finado Commendador Mello :1 provincia de seu nascimento;
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e pelu qual se desvelara. e tanto fizera, quer politica, quer socialmente faliando.
A vida de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca compendia aquella quadra politica; porque, como coryphêo da revoiução
de 1824, a sua vida sendo historiada, reproduz-lhe todas as phases principaes, que constituem uma pequena historia da mesma revolução.
Esta publiçação interessa, portanto, a todo o paiz, cuja historia geral nelia encontra importantes materiaes, uma fonte genuina. e dados exactos de apreciação.

Uma ultima palavra ainda.
Em satisfação do que contractámos e para corresponder a confiança do governo da provincia, não temos nós os editores poupado esforços no sentido de apresentar uma edição nitida; e sendo
nisto poderosamente coadjuvados pelo Sr. Dr. Antonio Witruvic
Pinto Bandeira e Accioli de Vasconcellos, sentimo nos levados
nesta opportunidade á uma manifestação de agradecimento ao
mesmo Sr. Dr., repl'oduzindo agora, por serem identicas as circumstancias, o que escrevemos per igual motivo quando editámos
as obras do vigario Barreto.
Esse agradecimento, q11e folgamos de consignar nesta mesma obra, resulta do illustrado e officioso concurso, que nos elle
prestou na mesma publicação, em proveito da qual dispensou, sem
animo de proprio interesse, solicitude e tempo preciosos, sequestrados ao descanso de seus affaz.eres.
As differentes peças litterarias, que foram fornecidas e haviam sido collegidas. na entrega á estampa achavam-se sem a conveniente organisação methodica e systematica; e os variados
escriptos em promiscuidade não guardavam a distribuição por
assumpto ou materia analoga, •essencialmente precisa á publicaÇão de uma obra do genero da presente, na qual a belleza da
forma deve corresponder á da essencia.
Esta lacuna foi preenchida cabalmente pelo Sr. Dr. Witru via
Pinto Bandeira.
Ao trabalho que teve, devem-se a classificação dos escriptl)s
por modo raciona.l, agrupamento methodico das materias com
respeito a identidade ou analogia das mesmas, e o alinho material
das secções da obra finalmente, dando-lhes assim a nitidez e a regularidade de formas, em que aentregamss ao publico.
Dedicado sempre ás glorias de sua provincia, e constante cultor das lettras patrias, não obstante o trabalho multiplicado que
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sobre si pesa Da gestão do Thesouro Provincial, cuja Inspectoria exerce, atarefou-se ainda da revisão typographica.
E quem sabe o quanto é enfadonho tal trabalho, só esse lhe
apreciará o valor do serviço, prestado em taes condições e por
mera graciosidade de um espirito, no qual actuam como principias
determinantes aquelles generosos sentimentos.
Esta consignação seja a prova do nosso reconhecimento ao
Sr. Dr. Anúonio Witruvio Pinto Bandeira e Accioli de VasconceVas, cujo trabalho forrou á provincia um c1ispendio, que deveria
ter com o serviço de que elle se encarregou.

