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Henrique Dias. Homem de cor pr tn, mn clnl'i i
mo por 'lIClS a 'i;"õ 's, filllO de ofricnno , libürto talvez, ou
filho de liberto, Lendo I ar de c ndente o' filhos· cl'll\'i
sados dos livres r giões africanas, Henl'ique Di'JS nllsceu
llOS primeiro anno cio 'cculo XVII, sem duvida na ca])a
11':1 da propriedade agricola de algum rico c 10n , fóru cla
<.:upiLal, OLl nu senzalLl de algum ~ng nl10 no meio do s
cf'Uvi adas compatriot'ls ele seus pa s.

A sua yicla começa, pode-sc assim lizer, cm 1633,
qurlJ1uo Sl1a patria jú por tr z annos gemia sob o jugo cios
illQJsor S 11Ollandczes, m cuja epocha 'lbre-se o livro das
SLk s Ppop "as, e começou u immortali 'at' o seLl nome,

,Hellrique Din parte do centro elu provincia ii frente cle
um I 11I1IHldo de 110m ns de sua cor, pen tl'a no Campo
11 uL do Bom Jesu , e offereee a ua espada e os cus scr'
\"iços para combater em L1efe a da p'llria; ,o g neral "1\10
lllias d Albuquerque, U c itunda os s LI' ['viços cleu-lhe
rt. [jineü~ de (:apitüo e cabo ele multo minas e creouLo,.;, que
com animo intrepielo e .fieL se alistaram jJw'(l 'ereir 1l~/'
guerra, "1ntesele IIwnaminllapatriu, exclamalI nriqLle DI
flS, por eLLa,por meu Dcu' e por mea Rei, 'erüo meu braço'
coLwnnw:; te/erro para sudtentar tüo charo::> objecto" Que
importa morrer? Quando a,> 'im .-;c:jo, a liberdade b~f)~
dirá meu tUnluLo, e o meu sangue regando a terra 'CI'L'U'a

(ir' jante que para ojaturo brotará miL/rucío , ~

A 8 ele Setembro tl 1633, Henrique Dias l\ fr nte ele 3
pl'(~Los bute- e 'om o 11011(lnel -'ZOS, lLle eguiam m OC~

COrTO da vilIa ele IgUflrDSSÚ, que 'uhira em Ll poc! r; fOI
tcnh-cl n pekju, o Dpili-lo los prutos portoLl-s com ellC:\
ccdivel br'l\'ura e foi f'l'i lo por dous mos llletn('o; d,9S e
1~l11pO, até n rcndiçüo elo fOl'te elo Bom Jesus, 'm 163~, cle
cujos defensores foi HenriqLlC Dias um dos mais illustr'~,
Lomotl cll-' paloLe em diversos combates par ,ia '. , c cada c\1t1
COll(lllistClv':l novo;:; tilulo' el' consicleri:lri'io, pC'lo S'll V[!I01'
e listillC'(:EtO, • .
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UeL1l'ique Dio~ ahiu enLilO prisioneil'o 11 gu rl'[l, mo
o 11OIIondczes ignorando do s 'U \'0101' 'prc ligia, (' nini
pl'lo accil1 nL du '01', nua Jigol'am-Ih n 'nllllma 'onsid 
I'fl('5a, deixaram-no pat'tir li\ I' 'mente; e um AI)ril do anno
scguint 11 vàn a Alngún ond s o hava o ElCélnl1 0
menta pel'l1ambLl ano, int 1'l1ü-SL: pela m[lltn' t;apilDlle
ando os pau os pI' tos que r Stê \"am da sua phl.llélnge, reu
ne- e DO x r ilo cm POl'tO Cnl\'o, e a 9 de Junllo me<.1 de
noro D lIH arma cm combnte trarado com o hollancle
ze , e conquistn ne fito d - nrm8 novos triumphos.

A' foma dos f'itos de IIcnriqu Dia, TC cia o Ilum "'O
dos seu", oldados, c ao S LI \'alor '(li L:iplilla, d sen \ 01
rillll1-' II c tOl'lltwam-se 11 d . Tomando part no ba
lalhadePortoCnl\'o, fer'ie1':l a 18 1 F v rcil'o de 16:37, JJDlcll
'" a frente de Opr to qll C'ntuo contiJ\'o a ua compiln
hia; a sol'le dD armas no foi [Idv 'I' ü mas 'lIe o telltOll
tonla inll' pid 'z \'aleutiD, qu na phrDse ele Frei RDI IJ.<;l( 1
dcJc u' deve erjJosíCl emparaUelo com o que (( hi.,torúl
IlOS l'oJere de mais Clssombro.'o. No cíllul' la p I ja, re' bc
IIcnl'iclue Di') um ferimento d bola de mo quet na miio
e qucn.la que 111 inlerrompia o moYim nto" \'00 o bal'
1'(1 as c1aomlJulun iü do ex rito, I11nnda imm diütam nt'
('ncl' amputação eh muo, ar na l I minada a [CI'DÇ'il ,
rollu L1e IJOro ao omlJalo diz ndo: Basta-me limo só miio)
]J((!'a se/TU' (G men Deu e a meu Rei)' cada um do..." dedo,'
de. ta outra) me fornecerá o.' nlC'L08 ele melhor -illg(lr-/}/f'.

A famu le tUa heroica fnçanlla, diz FCl'11êl11lks I inllcir'o,
tron.-poz Athnli', o go"el'l1 de 11fldL'iLl qlliz 1'('(;0111
pCIl nl-o ' nf rindo-lhe o 11<11 ilo ele C111' i to, Inn<.lo-111 ' o
I'àL'O cle fielalgo) IlIe naqu lias el'o' par' CIa mui r, limado
do Cjll Iloj .

Dou anno (l-poi ,por püt Ilto elo go" rnê1l1M ()' l'nl
D. F rnando d ln 't;DI'rnlln~, uolucla el 4 <.1e ' 'l,('mbl'O <.11'
jG3!), m 1'(" ul1(,llL'iqn Dia [l cOllrrl'l11nc,'iio do srll poslo '
('0111 111 üll(1 o, m yiI'ludc <.ln m rce ctt1 III fizerl) 811êl 1Iogc.'
[ade, pal'o que, com m(u'~ ltl.::ime"lo (J rommodicZade cOJlti
l/{(ft '8 'e no s('[( serci('o,. em . (lfi.~f{l('(l() 00 110111'0do pro ('di
11/Cl!to e01l1 que o .'('reiu IUl gll('I'u/ de PerJl(/mbuco, pelejwl
do <'1/1 71/1(/((1.':; OC('((SúJl'.· como coleI/te .,,;uldf(c!n .
. Com fl quecla d' P 1'10 C[ll\,o, LCI'lllin li o pl'imeiro pe

1'1()(10 lIn gu I'l'l'êl <.ln ill"ê1 'iio holl,)l1tkzl1 (\111 T (I'n' I11IJllco.
OC.ol,de ele Bngl1l1olo, Ol1lll1illldalllc cm eh ,re do 110 50 cx
PI'Clto, Itl'[I\"(' SOu () '. Fl'lIlJ( i,'co" r foi I \'(lnhlr os scu
llCtllllpanl!'ntu - no tCl'l'ilol'in llnI li rlli( . IJ-'llriCJlIC' Dia o
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acompanhou com o seus pretos, c logo <.l pois teyc cl'
111 dil" os sua arma por occa iüo da inyastlo do. I r'ovin ia
da Bnhia.

Con eguindo o hollandez a conqui La de P lnambll
co, mallogl'aela a eln Bahin bouye uma especie ele ,1I'llli 
"icio; mas o soldados pel"l1aml~u anos nua fi aram inna
ti" . II nrique Dias, n fl'ente elo seus pr to', m tte-,'c
p 'lo interiol' do paiz, e leva o exterminio ao campo clllS
plantaçõe e fazenelas hoJland UI. Do Rio Grande elo
Norte a Bahia, por telta, p Lo il1te]'ior do paíz, emprc cm
marchG, scmpl'e em le LwiC',ões e combat s, 0['(1 alui, ol'a
nlem) tt'azia Henrique Dia os inimigos em completo sobJ'c
salto, sem que elles o pode cm per' guil', pai apena
con guicla a vidoria elo a saILo de. um luo'ür, cmbr 'nl1a
ra-sepeln 'matlas, ena día seguint jeí ouLro crnas~'altado,

« Tenham por c ['lo, dis e clle 'm uma cada dírio'ida
aosholland-zC"'1otel'minm'umd stes cl bre cncontl'o;
tenllampor ertoqllecle cA[,I'ecil'eoncLenossn Dl'lllO o
tcm aCUl'l alall0, lhes nii,o fica mais suhida lUC pal'a IIollan
ela; e c atil'am a outro ulyo, basta os m 'us negl'os pora
lhe o fazel' nar. E daelo o CD o que pI' l miam \' nccI'
llOssa constanci'l com sua pe['fic1iEl IIle paremo a tCl'l'U
em estado IUC lhes não 10 ,a clar' mal que u 'epultul'l1;
porque sal el'cmos quojmur-1l1cs m umfl noit , tuelo qUfll1!O
plantarcm 111 um anno' e para que nii.o duyidem desla
verdadc, t nbom 'ntcndi 1 quc é H nl'i]u Di os o que. ('s
cr YC, p gnndo na pennn com a m sma muo (lue PC!!D. na
esr:JDdn. »

L Tal foi a sua allilude C'mquanto núo oou a hOla cm quc
os pcrnEtmbucanos d 'ram o gl'ilo da revolta, que restaul'OU
c ta pl'ovinciu do dominio 1101landez; c ]uElllClo c a hora
ch gou, elle purtc do rio R éil, alray , no, Fl'élncis 'o, c
'l1egn DOS or'raiaes do cxcr 'ito r sLCllll'adOl'. Empenhmlo

como s ' a 'l1avu Portugal cm luta com o H ~panhn. pela
pl'oclamoçiío da sua ille! p nd ncia, lem 1'050 pol' 'OI1~

guintc de uma O'LlClTa com a Bollanelo, c fl'an 'amcnlu apol
tiS ecoéleljuntS eu l'c\"ollo) o lentm'u publi umenlca ua
rcpr'ovacão, orelcnaya o xa 'Lo umprimenlo la LI' gua
RssignacLas, l11'lne!uHl mesmo p 'l'~ guir o ]' \"ollosps; c

. a 'sim, 0PI areccm 01n'UIlS ([ocum nLo' quc pOl'iam um ,du
vldo os no])r se geoer so s 'Illimcntos ele Henrique DIl1S,
sc nüo fosse s,- biela u politica simuklcla do govCI'IJO po~'ll1
gu z r loUva a gll 'I'I'U da l'cstaur'oç'50; L'Lo " publlca
l1lenl cOllllcmlJulJelO-êl, C' lJDl'liclIlarmcnl' pI' 111 OYC'[]Llo-0 ,
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prazo,. Henriqu Dias, recebenç10 uma] Las cal'ta e o
respecli\"o perLlJo, n<1o LD.!'doll em responder oos hollan
l1ezes, e assim o fez:

« E ta vari dade e multidão ]e par is que os meu
soldados acham p los caminho, e que \ v. . mandam
ditar n lIes, sõo folhas d que sempr conh cemos n fIoL'.
Nüo lhes te,m en inado a experien ia que o negro nem re
cebe outro côr, nem perde a que tem'? Para que gastam o
sua tinta, pintando o eu des jo n stas car'Las", s as CDI'
tos se dub a conhe er pela pinta'? O qu Vv. Ss. imagi
nam subomo nestes curta>": s de perdRo, 6 para aela um
tlos meus negros cm'tel de desafio. l\1ntal-se-llüo facilm D
le com quem lhes foliar em dominio hollnn] z ... ))

De quatro naçõ s se compõe e te regimento: rvlillo ,
Arda~, Angolas e Cr ou los ; e te s50 Wo mal rendos, quI'
não temem nem de\" m; o' l\tlinas tão ln'av s, que aond
não podem Ilegal' com o braço, ch gam com o nome; o
Areias lüofogozos, quetudoqll r m corlal'C.leum ógolpc;
os Angolas tuo l'obu to , que nellhum troholho os DIlÇ'O;
consiclerem agora se romper50 a to ]a a Hollandn, homells
([u Ludo rompem. O pod r ela gente, Drmo ' e munições
que Vv. Ss. repetem para ])1 s Dusar temor, servem de
os ah"OrOçDr. A crupza dos tapuin não podia filZ r im
pressüo em solelados, que pOI' naLurezn s5.o nús e crús ...
E ns im lhes acon elho (lue s yalhal11 da força: comi
dem-no com umn p nelen io que, pelo inL r se de se ve
rem \'e tid s e cal~·.ados, se 111 -lt I'ÜO nolla a tol1 o l'i"co'
mas tDmbem lhes os eO'LlI'o lue) s m o mataI' a todo,
nunca se hão de y r li"r s de contl'nrio . ))

Estas polovrns de Henri lue Din ,11 [lrtDs c[U os
oL1tros cher s dirigir-am olJr o os umpLo, 'o de pr n
elos soldados ás offertns pt'opostas, tudo i 'o r z compl'(,
h 'nd r aos holland z s, qu~, óm nt [1 orte das Drmas
decidiria da po se do le1'l'itol'io oc upndo.

No intuitu d pôr [I cidoc1 di I e 'ife m um [1pC~l~clo
cerco, creDrOffi-S diy r~as c 'tunc:ias ou ponto forltfl .[\
dos na principa IItl'ê1dos D.hidôs pOl'ü o canlpo, c~

bendo a guarda ele um de lcs I onlns n intrrpido H 11)'1

que Din . O lugar c10 e tan jo c[l,le lhe rora onfio 1t c!H]
maytl-se entüo -iLio de Joiio Y -lho BOI'!' -to, c lJOj ~ Di~ldl1
con cn"o o 110m c1 ESt[lll ia, r corllanc.!o assim, os fCltos
hcroicos que élJli ti\' l'al11 JogaI'.

l\[ul'cllnnclo Henriqu Dias a L0111f.lI posiçiio 110 posto
que lh 'f'UI'll. confiado) ~t(d)('lc cu seu ({IIDI'lel rm 11l1111S
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casas que encontrou abandonadas, pet'Lencenles ao 1101
lnnc1 z Giles Van Ufel. N'uma destos casa, havia uma
espede de torre ou minarete alto, de cujo cimo descortina
ya-!3e não só o Recife, como Lambem as suas cercaniDs;
cru pot' tanto a EsLancia de Henrique Dia um magnifico
ponto, não'só e tréltegi o, omo de obs nação.

Por sua, antojúsa po j ão, ra esta e tanGia o ponLo
qne mai cn ommodava aos hollandezes, clle no intuito
d o tomar, por mai ele uma yez o atacaram, ma sem
pre em r sulLado alO'um. Entre a suas tentativas nota-se
a de 15 de AO'o~ to de 164 ,em cuja acção Henrique Dias le
YOU- c úaltul'U ele um grande capWio, cmpre fil'ilP,jarnais
o hollandez poderam e üpos ar da ua EsLüncia.

A dua batulha dosGuarat'ape ) são mais dous tt'ium
lJllo ,mai duas poginus glorio as da vida de Henrique
Dias, conquistada pclo eu valot'e heroismo. A 'ompunhat'
clll'Onologi 'amcnte todos os feitos d sse jjlusLre guerrei
ro, cria a ompanhar Lodo os feito do gu !'ra ela resLau
raçãohollan lcZ"l, O 'r. Dr. Joaquim l\Ianoel de l\'Iacedo,
cm duns palavras as im os recapitula: « De 1645 a 1654
I11'n!'iqueDia tomou parte m num t'osos combate, om
mandou por algull dia as forças que ercaHlm o Re~i

l'l', emqunnlo s oulro ch r s LenLavüm a conquista de
Ilulllurarú, Co'J t'iu-s de gloria na lua batalho elo Gua
I'arapcs, e em 21 anno de gu rras ou de guenilha , em
qLlc mpre nLI'ou, om exc pção fita ela capitulação
honrosi<.: ima do Anaial do Bom Jczus, em 1636, nunca
l'oi vencido ou d notado, c cmpr fulgurou y llcedor, ou
gL~el ~'i1h Íl'o r Lit'ou- c f liz e garbo o, t ndo alisado ao
InimIgo grave lamno.»

Na sanha cios combat s, no lan s aperLado e c1LlYi
do os, 11 arr'm cava o])a lua do S u omOlando ús c r
rndas columno çlos inimigos, Oll sobre ê1S mmalhas de

LIa fortifi LIções, e bl'ada"a aos seus ollado : l' espa
da,fllho., ,. ou !laveis de I'e ,titltil' a lnsigllia elo meu mando,
ou aflul !lcarel7lo ' todo' 'epuUados. E a im c timula los
~s eus oldado, l' 'dobra am lc e 'forço, arrojavam-se
ImpcLuo os oJ)['e o inimio'os 'com a \'Íctol'Ía re Wtuiam-
lhe a in, ignia cl CLl mLlI1clo. '

TermÍInch a gll rI'[l, Ilcnriqu Dia 'Jltrou cm tr'illm
pho na ven i lu cidarle cio R 'ií" LI fr' I1Le I Ll rcaim n
l~ de,hero 'e d poi , crLwndO l'~aes mel' ê: foram pIO
dIO't111saclas odre llquclles que mono' c1 que ellc I.l'ul [1

Ihul'DIl1 pela t'e laUl'Oç'110 dns pr Yincias lo Benzil, elle fi-
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cou esquecido, ninguem mais falIou em Henrique Dias c
ninguem sabe como se elcslisou a honrada velhi c do 'de
vola brazileiro! E' de crer, conclue um cscriptor, quc a
consumisse reclamando o pagamento ele atrasados soldos
pedindo indemnisações que nunca chegaram e deixando ~

ua mulher e filhos por unico legado, a herança do seu
nome.

E realmente, Henr'ique Dias, o illustre ~oldadu ela
guerras ela invasão e da restauração hollandezll, mon'cu
pobr , que os funeraes 'do seu enterr'o, fot'am feitos pelos
cofres da fazenda real, por ordem do governador Brito
Freire, cuja s despezas importaram em 4 l)720!!

As unicas recompens(ls que teve depois da gu rr8, fo
ram: uma data de tel'ras feita pelo governador BalTeto de
Menezes por provi ão de 26 de Setembro de 1G56, em vir'
tude do Decreto de 29 de Abril de 1654, que mandava rc
partir p los soldados as terras, que, de qualqu t' maneil'fl
podessem partencer D coràa, nas capitanias do Norte que
occuparam os hollanelezes; e n sta conformidad ,em l'es
peito ao muito merecimento, que o governador Henrique
Dtas tinha grangeado el/l servil' a <;orúa de Portugal !las
guerras deste E tado, foi-lhe dada as casas que fOt'um cio
tlamengo Gilos Van Dfel, as oladas que foram de Gnspar
Coque, e todas as terras annexa ' ,as mesmas, junto ao rio
Capibaribe, até a ilha de Santo Antonio, e bem as im o
terreno em que estava o eemitet'io dos juclclus: dous cscu
cios de vantagem por mez, sobre qualqu t' soldo, por acto
do mesmo governador', de 12 de S t mbro de 16-4, em vir
tude ela Provisão regia de 29 de Abril do m mo anno, em
rc, peito ao bem que ten1- , ervido nesta guerra, c ao valor e
,satí ;jaçüo com que procedeu em as occasiões desta recape
7'açüo de Perncunbuco, cm que o seu valor caí 'respondeu
bem a obrtgaçtio elo sea cargo, e pelo animo, saíi;jclf;uo e
talento con1 que se portoa: e por Cal'ta R gi'} de 20 lIc MEil'
ço de 16-8, foi levado ao posto de mestre ele campo ad /10
noren! Taes fora LU as recompensas dos eI'viços I l'cstado
peio benemel'ito Henrique Dias!

En) vão requereu elle o pagamento do soldos atl'a
zaelo que se lhe cle"ia, e para recel er nma in ignificanlc
quantia, foi pr ci::;o ir a Portugal reclamar o seu direito, e
u ruinhD, em virtude de vir ele novo ao BradL a contilUtClf'
no serviço, e ' el' nuúto pobre, orel nou lJor 'ut'ln ele 26 d,c
No\' mbro d--16:-7, que se fos c pagando o seu soldo "en )
do c mc~mo assim, s6 em 28 cl Fc\'creiro ele 16GO, obtc\'c
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de pa ho c1efinilivo do 0'1)\'rl'110 gerol da Bahia para 111 ser
pago do old qu alli venc ro, cnja impor'lnneia I'ço\'a
em 513$727 r- 'is, p l' '01 n50 lho foi pos ivcl ]'u 'cbrl' rnUio
dita quantia, porque nêío ha -ia dinheiro nos cofre,' ela 7Y;aL
fa-enda!

P la daLa de L rra concedi la a Henri IltÚ Dias fi lt
elle de po selo 01 -mo terr no, onde estalJ leeell a sua
E lao ia, cuja lef a llel'Oicam nte manteve, cuja con
qui to. obtivera pelo seu valor e p::ltl'ioti mo.

Ainda no calor d gu rro, c1 pois que alcnnçônl a vic
loriu de 15 l' Ago, lo lc 164 , dia em que a agI' 'ja ,( 'bl'a
II fe ta la A sump '5.0 de No a n11oro, ergu 'U II IIl'i
que Dias, 01 acçuo d graç.a uma pequ 'JlU mo I sla
capella d clicada a tll ma enhOC'a, no sitio cm que
ll'o\'1.1ra a pel ja, ond os inimiO'os foram lerTotados, cujo
ICl'l'eno para e t fim obtiv r-a lar doação ele D. Jofio IV.
II nrique Dia ec1ificúl'ü êlpenas, uma pc Iuena CDp !la de
laipa, e p rando para 1'poi, la t 'rminacuo da oU lTil le
\'tll1tar um monum nto mai luravel; poróm 11 morte al'l'e-
batou-o aIJ t s tio. r aIj saç 'lO cl I J'oj cclo, c] gan lo au,
,ClI fi is 01 lados e sa divida ' s' 'ompromi, a \e\'a
çã de e m numcllto que r l,;onlaria as sua. glol'ias e
I' 'nom , II 's umI riram o legado c1 ' !tonra do velho sol
dado, ainda hoj , se ye et'guic1n r 'peitll ln pelo l 'tnpO
nimp l'ial apella d N. '. da A umpç'flL, nu 'f1'onl 'iID,'
uu Estan "ia de H nriqu Di'! .

As im morl'cu csqu ci 10 pobr'c, o h mem que. tanlo
conll'ibuira, que tanto tl'a! l::tlhút'a, p 'la re tamaç'uo ue sua
paCI'ia, o illu tI' H l1I'ique Dias, 'lOS R 1 Julho d' 1G6:.,. O
govel'l1ac1or Brii FI' ire tomando a si o iniciflli\'11 10 us
fllnel'aes, 01' lenoll ao pt'o\' dor ela f uz 'nela Real, o pa
(lamento da importan ia elo cu nLerl'o; c 'le pOI'('m im
pugn0u, paI' .81' contra a forma do 1'I?[jlllwnentu,. mo
"'n~ embargo ela dIvida élpl'''' ntac1a p lu Pl'O\' 1 I', Brito
F~' ll'C ord 'nou que e li :3 U Impl'imcnto 'ís SU[l~ orden ,
t'l~to o muito que eleve o sere iro de, '(la 111(/[je.'ütde, (' o Es
iudo do Br((~Ll á memoria do cLejunto mestl'e> de campo.

J-Ienriqu Dh foi sepultado no onvcnlo ele . \.ntonio
do h ,cife, em lo 'aI 11 je ignorado; mas 'UJljcctul'ümos,
q~ll 'xi tin lo já por es 'tempo D confruria -I' S. Bene
filelo, el'ecln n s mc~mo COI1\" nto, il'll1anelad" c1a -cnte
elc CcJl' P" la, Lah'c)z fi rlla p rtl'nc s H lll'Ír!UC Dias
como tu] fr sse sepultado 110 ]og[ll~ rescl'\'ndu aos irmão

54
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(1(" '1 confn:lI'ia, O qual segundo Jaboalüo no seu O/~bc Se·
ul/lCO, CI n ·na quadra do cluustro, em qlle fica a apella de
S. Bu':r"onturo, D. qual pertence l10j n dita coilfmria.

Henrique Dias teve 3filhn· ~ das quo.es houve) gitima
ue cendendu por co.sÜrem dua ; uma, D. BenLa I-Icl1l'i
qne , casou com o capitão Amaro Cardigo, e outra, con]
F1'üllci co Rodl'Ígues Freire. Existem, pois, os descemlonl .
ele te ho1'08, entl'e nós, porém talvez sem conhecerem 11
sua nobilis 'ima ü cendencia.

Como Yim.os,fLH'ü Benl iqneDias um dos heroes dasguel'
]'n da invHsuo c dü rcsLüuraçüo de Pemambuco, que me
nos recompcn n tivera dos s niços que pre lÚI'iL Quando
outros tiveram commenda lucratiHls, lotes de lerros im
mcnsos, titulo de fidülguia; levaçiio de postos, \ OUlI'Il::i
grüç:as, clle re!<lti\'tlmeJ1tc nndu obtiv ra; Ilu rrm nlo ele 2
escudo no soldo que I' cebia, as honras de m sl,'c I.
campo; e um pequ"no lole de terrDs, eis n rcmunerD<:'ào
dos eu scrviç'os 1 O habito de Clll'i to que possuia, não
1110 fOra conferido pelo governo por'tuguez, müs sim pelo
hespanhol, quando o Br[lzil ncom[ o.nll1lnc1 a arte ela mc
tf'Opole, u alie ficou sugeito. Felippe IV, diz um 'scl'iptOI',
der'a em rclacüo Ú H ]lrique Dias, licüo de justiça que D,
Joüo IV nua oube lIpro\ citar.

Tol foi o. viela elo illustre Ilenriqlle Dias, que na phrasc
]e um escl'iptor, deu p,'ovos cl lealdade à igual a sua

bravura, e mostl'ou-s 110m m ti'io gl'o.nde pelo vulor, om?
pcla honro.. Ignorante, quasi ruc1 ,r v lou apDciclatlell11
liLar e r cursos estrategi os que ninguem sp raya lelle.
.EI'a homem de cur prrtu, e pe]D cur' amesquinhado; mas
p la ua intrepidez, pelo seu merecimento, pelo, cus sO['
vicos e brilhanLes filos, mo tr'ou-se [\ por ele"\ idal de ~c
greiros~ de Camo.rüo c de Fernandes Vi ira. f i \'ercla<1ell'o
heroe. Expulsos os hollandez s, todos os heros r ernam
bucnnos foram merecielo. e amp]o.ment galardoados ~ pl'C
J1l iodos ... menos cllc. No Bruzil perpetuilrDm SUü maIs q.uc
'lh'u, fulgurDntc memorio, elando o nome clerfeTll'ir]ltcDIlIS
ao \'egimento de h0111en prelos.

Hermillo Feregrino David Madeira. Filho elo Püell'C
Joüo Daviel1'l-Iuelcin um elos mar'lyres ela revolução ele 1817,
nasceu a. :30 ele Abril ele 1831, no silio Canôas, em L n"lS
elo engenho Calol(, [reguezia de lVlorDnguape, ,

Na idade (I ;) annos, David Incl ira v ia para o ReCIfe,
e aqui come ou com élpplicaç'i'ío c [lproYC'ilo.mcnt o, cu
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e'ludos pl'imul'io " e ao <1 pois os c undol ios, oprend ndu
o POl'tuguez, latim e frall z. Enlrondo po t l'iol'mente no
'L:lllinDl'io Epis )1 aI d linela com o fim ele p l'oseguir no

S u estudo e oL'dcnaL'- 'e, • quando ,P havia on eguic10
pl'e 'tM olo'uns xom s, c j(t lilJ!lD. encetado o estudo de
algumas das mat l'ios ' i ntifi :1S elo CUI'SO, te"e ] obull
dODal tudo is o, e fixou- C' m Agua Pr ta na [llopl'icelndc
d' u pac, Ú Djuc1al-o na vic1n aO'l'icolil, pois elle l'ü o fUllo
mni \'eUlo, e ontuva ntJo o eus 15 annos c1 idac1 .

UO obstant ter (] ixado o cus estudo em LUo " '1'-

de <Jnllo ,quando ['01 i imo appar c o cl cjo do sabei'
c o amor ú lctf'as, nüo oh tante ainda a "ic!n labori su
(ln IlbL'ac:' (ll'D , 11) smo Ils::;im, o eu go lo dedicaçüo DOS

estudo não o lC\'UL'OI11 a abandonai-os le todo, eno' un
hOI'DS d o ia se entrcO'u\'(} aI iturD de quanto li\TO III
chcga"D Ú' m50s, con 'c,Q;uindo a' im um ceL'to o'l'jo I'
bem soffl'i" l in lf'ucção no qu muito lhe coadju"ou
cus conhecim nto da lingua í'L'DJ1CCZa, na qual ra" '1'

sado.
Ex r nd o pdm ir DI'gO policio] cm Agua PI' LD,

Dnvic1l\IDUeil'o pl" taL! valio os rviço, nua só o ord 111
e tnmquillidad publi a, amo tombem por occo iüo I,)
conslruc0üo da via fcrl'l'u do S. Franci 'o, mostt")nc!o-sc
- mpl'o ind penc1cnt, n ['o-ico c justi il'o. No politicíl~

cmbol'i.l local, foi o lU lla "ia id Gomo autol'Ídadc; mili
tanelo nas fil il'o' 10 pDl'tielo lib rol, intL'ansig'nt com os
seu princir ias, Davill T\lnd irH nuncn aLtendcu a conv 
niencia lo ae ou pcsson s, quün 10 mai ~onvillha tratal'
do, gero , n o po i 50 viu alguma vez int il'n
menle Ó, me mo em pposi ,iio ao eu pl'or rios ami
era politi os.

Patl'iota, altivo e cxulta 10, o mais [l I'i 01, do amaI' eh
pnll'ia o inflammf\va' 'Cjuanel o go\'el'no impel'iul SOL'
Pl'ühcnclido pela utrevido mpr a cio PnJ'aguElY convidoll
U' bl'o ilciL'oS pora [l clefLsa da il nro nn ionol, c P 'l'IHllll
buco mo tl'OU qLlO não linha DIllOr-t cido o seu enthusi
ü,smQ d glol'ia, qU(~ é 11111 cios nob'!' s ,:':DI'[lct L'L ' ([11' di
tll1gucm, alO'uns ielad5 s nuo d sm nLinclo o IJr'íos qu '
el1,obl'cc 'm os cus ')Jlt pa sa]o , 'L'gll '!'all1 o cspi"ito pu
blIco pOL' meio elo x llllJio l off'I'cccndo- e \:OÜa-ÜD1'io
mente, e mo lranelo no Brasil que 111 PCI'tH1m,L,uc havia
t"C~ll Cjue nua tI' piclnva 111 ElCl'ifi ios ante- n d '{'esa do .
I.l1'Ios C dn I1onl'a cio p, t,l"in; c ti ntl'e ssc' -idndiio, 110
IIlVQ-'C o nLllo dr Htl'milll P'l'cgrino lJ'lVicl l\faclira,
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No goso d J uma \ ida [lI n ta la c inLl I C'l1d nt, onsi
(lc1'odo em sua lo I:dielaele, s 11hor do ngenl10 anta F6cm
Agua Preta, eleiLor el sa pflrochiD, "ice-pI esiélcnte dD Cll
mara mtlni ipaI da vílla ele ,e nome, ti. fi' ntc dos nego io'
ü" sua familia, David Madeira abandona a todAS [IS uns
('onvcni ncias pDrticuldr , leixa OS commo los confol'
tos d ua \ ida, e levado por esse nobre entl1u ia mo de
propugnar pelos brios ele 'Llél pal:ria e pela cI fesa do 8
gr':.ldos direitos dos eus concicladüos, I arte pora o Recife,
\ u 27 de Fevereiro d 1 65 e offcrece oIuntariamcnlc ti
marchar para a gu ITa do Paroguay.

E' 0111 yerdueleiro desvanecimento e ufonill, dizia no
llia seguinte um conceituado jOl'l1aL desta copitnl, que no
ti ~iaJ11os ao publico facto como cs~e, que tão bcl!ament'
concol'l'em por::! pOI' em alto rei \'0 os senLim ntos ele in
. "O potriotismo desta hel'oi a provincia, cuja histOl'in

11ol-a mostl'o sempre fedil m acLos LI d di llç;-IO patl'io-
tica . grandeza ele animo, toda \' zes que se tl'ata elo
brio. e dignidode naciona ,

Heceb n lo o palcllte cl copitno por porLaria da Pl'csi
li ncia d 20 de 'Jal'ço d 18G5, n dia 27 d Abril embal'
cou David l\Iadeila faz ndo parte do 1.0 batalhZlO le "\ 0

luntarios da Patl'ia, que pm'tiLl desta provincia, ( qual I [l 

sou a ter no exercito o 11.° 11. Em 7 d Ag sto cl'cyia
ellc de Ayuy, no Uruguay, junto a viJla do Concordia, uma
carla em que lizia: « Já m eh gou a v z de faz l' piCJu Le,
sendo tirado 0111 50 bayon las pUl'U o piqu t clwmaclo da
ü'ente, Iue é a guarda do xeI' ,ito j •• • posso dizer quc di 
pllZ, por . paço de 24 horas dos d tinos de umD grDndc
parte do exercito. Tiv [I felecieladc que nada hom'__ 5'~

soffrendo porém cllUvas de de as 8 hor'as da manha ale
ao meia diD, hora em que cheguei no [lbarra lllll nlo.

EmlVlaf'ço ele 1866 jd e ocJJü\'a 111 Coni nl " c a;3
d Abril cscl'evia lo acampamento do fOl'te clc ItapYI,'U :
« TO dia 1G pe1D. 9 cla ll1E.lnh5, ff tllOll o o'en I aI OSOI'1O 8
passageil'{l cio primeil'a divisão do excl' ito D qlwl p rt l1er
u 11.° j -o inimigo }-Z pau D r sisten 'in ... EIlI 1'[IJ'am IIC la
façanha soldado do 2.° d linha \'oluJllnrio, Gpraç'[1
cio 11,", gente esta que desembarcou m l)l'imcil'o Jogai.', e
que commanuado por mim, levamos o inimigo d lJalxo
li fogo até qua i m 'ia legoa, 0lH1 s' d bond~rDm, e
tambem onde por duas v ze rcc bi I'dem para liDO DYl1ll-.
çar mais. E~t[l o'lol'ia foi immrlls[l para mim, mlJ~l'[1
lião se Lt'l:ltC de uma tl 6ío l' nlliull' lo lwia rui o primcll'O. ) ,
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bl'a ilciro e VolLmtorio da PaLria, qLle repelliu o inimigo
cm seu propl'io tcrritorio; ... e ainda mais, 'porque indo
orficiacs de linha na minha frente no começo do fogo, no
calor do combaLe, poeém ~ hei-me qua i 6, sendo eu
mesmo que apr sentei-me cm frente dos soldados, quando
os inimigo~ fugiam. »

O capituo H rmilLo PeL'eglÍno Davidl\'fadeira, acompa
nhando todo o movimento do exer it , fiO'llL'OU digna e
hOIll'o amente erb todo os combates e batalhas. Fel'ido
gl'ovemente na el bre batalha de 2~, de Maio, na qual des
envol\' u uma bra, ma ligna le imitaçi:io, as umiu depois
/la omman 10 do batalhão, na qU81idade de offi 'ial mais
onligo, no imp dimento do r 13 ctivo commandante e do
major do me mo corpo, feri lo e fóra de caml ate. Pal'
lindo para CorrÍl-~ntes, em "irtude d um outro fCI'imento
que l' ebeu cm combat, CI eYia cl'alli m de Agosto:
({ AO'ora e c1'c\'o m Ler nada á aecI'estal'; comlTIuni o
op nas qu vou pai til' par<1 o exercito, e tülvez queem breve
L'nha cle "oiLa1', porque c tou com uma pema lJaslant
doente. »

Apenas l'e tab I ciclo, novicl Madeira voltou d no\'o
1.10 campo ela bat<1lha, tomando parte no combat c1 22
de, L mb1'o d 1 66, quando tecia com o seu h roislTIo
uma da pagina mais 0'1 I'io'a~ lo Ilnna s guerr iro
do Brazil, dcpoi de hav [' jü perdido dou de lo , rec lJe
um t'erim nLo ele metralha que lhe offendclI li e pinha dor
'01, gra"i imo ferim nto qu põz e e nll nte oldRdo
fÓlo ele combnt , e do qual vcio a fallecer no dia de Ou
lubl' .

P rnambu ono di tincto, ürrojado e Valent , Ilermillo
P regrino David Madeira pola estr it sa do tempo d com
ponha nüo pàcle ilUingi1' lJ postos titulas elevmlic:sil11o~,

qLI~ ainda lTIl)'i realça sem o seu mel im nto e \'0101' ;
clelxou por 'rn a sua memol ia nolJl' cida pai' <lcto ' de IJro-
\lll:a e heroi mo, deixou o cu nome tnmpado nnlli '-
lorta pDtl'ia em aracteres inc1el yci c1 ixoll finnlll1cnt
aos otltempOHIl1CO e ao vindouro um exemplo nobre
~ le"acl ,quc sempre lhes de pertartl o ' brios, o pnl.l'io
lismo. Inhul11ado o seu cnc1av r no eemiterio da SRntLl
CI'llz,em Conientcs, foi lnYl'nc1a sol r a sua puILl1l'ü n
egulI1te inserir çiío, quo 'uma Y'~rdad(~irnhomcnnw'm DO
CLI ~1~Lo m re 'im nto: Aqlll J(l~em os I'e,'tos IJlOl'tues du

Cap/üta elo 11. 0 C01]J0 ele Volantano ela Patl-irl, He1'1JIiLlo
Peregrino V({ cid N[uclciI'Cl. Respeitem (/ ,cill 'as ele fim ú/'({co.
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Ignacio Firmo Xavier. Na c u na f"(,O'llezia d "
Antonio do Recif , 011110 de Junllo de 1 ..,-, f'OI'é1nl eu
paes Ignacio Fif'mo Xavief', feitor con fef' nt da Alfandega
desta pf'ovincia, e D.l\Iaria Gertrmle d Je u Xavi "L',

Terminando os . eu' estudos tI llLll1lanida]e' 111 PeL'
nambuco, Ignacio Firmo seguiu para o Rio d Janeiro,
matl'iculou-se na Escola de NI dicina, mais v "io oncluiL'
os seus estudos na Bahia, onel doutolou-se em 13 eI De
z mbro ele 18-0; vel'sanelo a these lue apresentou a aca
demia, sobre O homem e o medico.

Regre sondo paL'a Pemo.mbuco logo elepois ela ua
formatura, foi nomeado medico la fI eguezia de S. Jo é
afim d pl'estar-se gratuitamente a p s a pO))l' s ata
cadas elas febl'es reino.ntes ; pOl' D 'L' to de 1 de gosto
de 1852 foi nomeado cirmgiüo-múr' da Guar la Nacional elo
municipio do Recif , e neste mesmo anno foi nom aelo
medico elo Hospital l\lilitar, no anno seguinte I assoU ,a
s ['\'ir no Hospit:.ll le CaL'idade, hoj P 'dro II, na (junh
daele de 2.° medico; e cm 3 ele DLzoml 1'0 re eh L1 a no
meação de secretal'io da Junla de Hygie11 Publica, na
quul já servia como ü ljunto, sendo po teriorm nte n~

meado insp ctOI' do. saude publleu. Em 1856, quando r ~I

nau de modo devastüdor o colera morbus, o DI'. IgnnclO
Firmo I restou rele"antes serviços, já. como 11carrcg~do
do (ln'iço c1inico da freguezia de S. Jo 6 e do hO-pLtal
pro"isof'io, já como medico ela enfrmaria elo Carmo.
Tombem ser'viu como meelico elo Hospital dos L[lz~t'os,

Collegio das úrpl1ãs, Hospicio elos Alienados em Olll1da,
e do Gymn3sio Pemambllcüno.

Em 1848, ainda estudante, foi 110m ado media gra
tuito elo batalhão de \'oluntm'ios, m recendo por seL~~ ser
viço, especialmente pelos que I restou pOl' occaslGO dn
'piclemia elo '01 ra, a conelecol'nçiio do habito ela Ol'dl'~l ela
Ro ü 111 1Q;-S sendo d .poi ügl'aciaclo com o cl eh!'L lo.
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i no ex ["cicio la rn dicina, qu6r nos eliver os cargo
qu cxt::f" eu, qnér em sua linica particular, o DI'. 19na 'ia
Firmo Xavi r conquistou os fMos lle um profissional c1is
lincto) niío meno se elistino'uiLl amo homenr de letras,
Modesto, m faz r alarde do cru sabia, alguns escriptos
quc publj ·ou r \' Iam o talento e a illu trêlção que possuia,

Do que poel mos c lIi o'ir, sem contar a suas ·pI'O
uucçõe pOI'sas pelo jOI'l1De do Rio de Janeiro Bal1ia c
PCl'l1umbu o, principalmente po ias, encontramos os se
guint s:

Um gemido, folheto m verso. Pernambuco, 1849.
O homem e o medico. These apr selltaela a A adcmia

d l\I dicina da Bl.llÍn -m 1 '50.
Refle ões 'obre a educaçelo p!lg ica e moral ela infan-

ria. Reei~ ,1 -4. . .
Breve memoria 'obre a ca as de maternidade e. lia

utilidade no Bra-a. Unicio (Pel'J arnlm o) de 17 ele l\Ial'ç'o
d 11.55.

L' r'pidenu:as (artigo historico) Diario ele Pernambuco
de 11 de Ago to cI 185 .

Di 'CllI'SO proferielo 1/0 janíar que em 4 de Outubro ele
1855, o 'frade' jí'cuLci'calws desta cidade deram ao po
bl'('8) no refeitario do convento) por occa 'ULO da fe::iía do
.seu padroeiro. Diario ele Pernambuco d 11 elo m mo m z
canno.

Além el tI.! I rodu çõe , e de ontras que se nCOI1
ll'(l111 no jÚlTla s l ta pI'ovineia, Rio 1e Jan "iro Bahia,
publicou uma 10 ia Dnonyma sob o titulo 117II7Iaculada
Conceição, umas poesia um hymno Ü . l\fM, II. m
1 -9, e.oLlll'a por ca.. i50 do fun 'ra s ela rainhas de Por'
lugal D. Maria I[ D. E L ph<- nia.

CL~ltor apuix nado 'lu ade dramatica, e 'cr \' u nlre
olill'l1 ompo içõ ) um drama ob o titulo ftzclependen
('la do Bra.;ü, qu foi I vaelo ~I scena no tl1cutt'o Santa 1za
I! 1U 7 de Setumbr'ü 1 185-, e t110is algumas comedias que
IOI'~m apr entUlla no Con ervatorio Drumatico, do qual
fazlu part , e depois l' presentada .

ODr. IO'l1acio Fir1110 ra um homem nimiüm nt ar
li l~; o tlleatl ) a mn ica e a pinturo, tinhum n Ile um
cullor' d l1ica(10 apaixol1al1, e e, b m pouc produ iu,
con?!u]o, por'\oeiasv z sopubli o cI sLac.idal1et've 0'
caSlao cl upreeiar a .suas comp siç,õe , pl'in ipalmcntc
lhcaLJ-Hcs c 11111 i 'o eS.
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o Dr. Ignacio Fiemo Xaviel' falleceLl aos 4" annos ele
idade, no dia 7 de Novembro de 1870, e C i sepultado no
dia seguinte no Cemiterio PuljJjco do R 'cif~.

Jacob de Andrade Vellosino. li c u no anno de
1639, na epocl1u do maiol' auge do dominio hollanc1ez, ob
o govel'no cio príncipe Malll'icio de r assau. 'U pai cm
hollandez; mas o seLl sobeenome - Andrade, indica que
sua mãi era pernambucana, ou talv-z portugueza.

Enganadamente dizem nlguns escriptor s que Vello-
IDO nu cera em 1659, e que se retil'óra pnra Amsl relam

elepois da restauração de Pel'l1am] uco elo domínio hol
landez, como Barbosa I\.Jachado e o conselheiro Pereil'a
da Silya, sem ao menos attenderem que a xpulsão elos
hoJlanelezes foi em 1654, 3 ou 4 ullno antes ela cp ('lia que
assignalam ao seu nascimento 1

Aos 15 annos ele idade, pa sou-se "'\ ellosino para u
Hollanda m companhia de seu pai, quando os seus com
patriotas foram obrigados a sahir d sta provincia em 1654
depois ela capitulação do Taborc1a, e foi residi!' na ci lade
ele Amst l'dam, ohi continuou os eu e ·tudo enc tado
no Hecife, e fOI'mou-se em medi ina.

Bem cedo os tolentos e illustraç'uo do jovcn medico
deram-lhe reputação e nomeada; e dedi anclo- e tambem
ao estLldo das ciencias naturaes, publicou varias memo
rias eoutl'o trabalhos s ientifi os, m h IJalllez, o ([uae
merc 'l'am louvor s dos sabias c escr·jploI'es de sua pu
tria nc1opliyo. Tambcm cm medicina foi insigne e como
eliz o autur da Bibliothe a Lu itDna, n-:lereceu gWllde fama
pela sua~ curas.

Dos trllbalhos publicDelOS pelo Dr. Jacob c1 . \.ndraelc
Vcllo -ino, ele bem pouco lemo noticia, cnc!o [lpenD
conl1r.eirtos os ' rguintcs :

Thf'olngo N'liyioso. C< nsta que é LIma in"ecti \"fI contra
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o livro do juc1 u portugu z Bento pinosD, que tem por
tiLulo - Tlzeologo politico.

lVIe' ias Re8taUl'Clâo. Esta obra é lima r flltaciio á
Disseriaçôe' do J.fe.'jsias, do ministro cnlvini ta Jaquelot.

Além destas obl'a 'ol'l'igio, xpurgoll e nnnotou a
obra Epitome de la vercluel le.la ley de lVIoy.'és, d R. Mor
teiro, escr vcu 1:116m d 'lH1' obl'fls de mcdicinn, inLe
1'0 santes memorias solJI'c o Brazil, uns quaes, segundo o
SI', Conselheiro Pel'eil'n dn Silva, ainda no s culo ptlssado
ex.istiam diYel'SDS em monus 'l'ipto nos archiros d Por
tugal.

ODr.V llosinor idiull<:lO ónu.cidal1ecleAmstel'clam,
amo tambem no ~ le Haya e F landr s, e em toda' lias

fil'mou ainda mais os lIS credito d aTandc m 'dica e
celebre nuturali Lo. O Dr. J<.l 01 de Andrade Vell ino fnl
l'ceu no Dnno 11 1712, ao 73anno de idad \ a Hol
lanela, a no\'a patl'ia de' 'a illu trc I ernombucano O'uéll'cln
l'crcl' nte os u 'r to' mortoes, e 'lebra o u nom
inrluindo-o m recidament m o num 1'0 de LI mois il-
lu Lres 11 1'6 's.

, .J'eronymo de Albuquerque Mar-unhão. fl c LI na
c~uocle de Olindn m 154~. FOt'Dm ' llS pai o Y .lho cnpi
lao portugu z J I'onymu <.Ir' AlbllClu l'qu ,cunlHH.I do 1.0
dOl1t1lOl'io de 'ta capitania Dual'te Coelho par nte cio gran
ele Affon o ele AlbllqU rqu', {J h ró elo India . e D. ~Iario
do E pil"ito-. auto Arc -v l'd filha do imlio Af'co-l el'cle
caciqll ou llcfe ln tl'ibll do Tübnyal'c .

No S llS primeiro' OllllO ,cur 'ou J l'onymo elo Albu
q,llCl'qu (JS nula lo coll gio dos jesuíta d Olinc\D' exer
<:ltOU-:sQ no manejo los armas no luctD que o colonisa
dOl'cs su tcnLt:w:lI1l com os illlligctlo paI'o os sllbjuO'ar.

A~s 20 fltlllO ele idi.ld , figlll'OU J(~I'ollymo II Albuquer
f[lH' clwl1amcntc na o cupn~~ü.o do porlo da P<'J1'nhyba e
pelo cu \'alol' procedimellto foi scolhido pcl gO\' rna
dOI' de Pernambuco IJ[\l1oel l\la 'Ul' 1111<1 Homem para
coml11audal' o tl'opa ele 'linndn a Hio-GrUllllc do Ul'te
c que dCYÍt11l1 acompanhai-o n ta cmpreza.

POl't n xp uiC;iil de P l'I1i1l1lbuC'o oo~ 1 d Dez m
1)1'0 de 1597 d s 'mb<1I'( a 110 H.io Gr'O!H.lc funda a 'idade cio
1 atol, hoje capital de 'sn pr'O\'ill jo.

I cLir'<.lllrlo<c l\Innocll\lnscnt'cnltns, fi. 'ou J('l' nymo de
Albl1c]l~ r'que Ó um CillllPO' (' volte cou' o'uil' 'lll pou 'o
tempo Impedir' no~' ft'i.lJl(' '2 's u trafico ,lo púo-bn.lziJ 'l'el1u

5;)
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zir a obedienclu os indios Potygunres sul)l vados, que sub
missos vieram a fronte de um dos us cilef's chamado
Sorobnb6 depor aos seus p "S as sua armas de gu na CIlJ

signal de paz e a11ianç'n.
Tão grandiosos s rviço não podiam passar d sapeJ'

cebidnm nte, A fama das suas conquistl) ,o u valor u
heroismo, na rcivilldic[}(;ão dos clomiuios da coroa pOI'LU
gueza, usurpados por itl\'a ore estnnigeil'os, che craml1l
até ao monarcha; e e11e, como galardão dos eu feito,
conferio-lhe por pat nte de \) de Janeiro de 1603, o foro de
fidalgo el sua Real Casa e o provimento do governo do
Rio Grande do Nort , pelo tempo de seis annos.

Occupando os fl'anccze eug']jaelos m Di pe pelo at'
mador Jacques Riffiault, as terros elo far'unhão, desde
1594" despertou finalmente n corte ele Madrid, IL1eOI'denou
ao governador gCl'al Gnspal' ue ouza, que tratasse de os
expelIir, deyenc1o, para maiOl' facilidade dus expediçãe ,
fix.ar a sua residencia em Olinda.

Por informações de Gaspar de Souza, man lou EI-Rei
que se nomeasse para chefe d s a empr za a J ronymo ele
Albuquel'que, « varão r commenda, 1 por seu caracter e
serviços ej<l nfl idade de 65 annos, appüI' ntado por lUl
mãi com os in ligenas, de quem savia o dialecto e entre o
quaes gozava estima e ex.ercia int:1.uencia. »

A sua provisão de nomeação foi lavrada ao 29 de
l"laio de 1613, e em virtude elo cargo que 1118 foi conf ri lo,
ficou vencendo annualmente 200$, enelo melade em di
nheiro e meladc cm fazenda , paO'os no almoxarifado ela
dita conquista, a contar do 1.0 de Junho seguinte.

Mas Jeronymo ele Albuquerque, diz o Gommendadol'
IfelIo, não foi honrado s6 com a nom fi ão ele capitão, com

mandante em chefe elo descobrimento e conquista; coubc
lhe mais a gloria d receber carla directa e particular cio
mona1'cha, empenhanelo-o ú emp1'ezu üvcntLU'osa, h011l'a
extl'aordina1'ia e grande que os pl'íncipes rarissimo dispen
sam aos eus \'assallos ou ub lito .

Aprestad'lü expedição, partiu Jeronymo el AlJ llCJGCl'
que do· porto do R c;ife cm 1 de Junho ele 1613, e dep~ls de
chegar ao Maranhão, desembor u no ILlgar el-nomll1aclo
Buraco da Tartarugas, fundou a fortifica ão de N. . do
Ro ario, guarneceu-a L \'oUou Ú Perúambuco por t(~ma,_a

olicitar novos auxilio, tem nelo arriscar-se em lance tua
de igual, onde nZio havia o orro algum.

D no\'o nom ado ou onfiL'lnado por I atente elc 17 L1ú
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Junho de 161,,\.. pelo governador Gaspar dr SOUZél, paro o
conqui ta do Maronhüo, « p la confiança que delle tinha, e
sc!' cxperim ntado nas gu rra ele le Estado e pela ~otis

façúo que tinham d' ua pcs '00 o in lia », partiu de Pcr
!lambu o, e 1 poi ele innumel'os trabalhos e 'offtim nlos
por que passou ne o p nosa \'ié1O'em da Parahyl a para o
norte, e muita arribndn ao Rio Grande e Ceará, foi apor
lol' ti ba11ia ]0 S. :Mar o ,no MarélJ1hilo.

Sa1tunc1o ú lerra, fundou m GULlxencluba o arraial de
anta Nla!'ia 'e fortificou con \'enien temente.

Já então haYiaJ ronymo d Albuquerque tomado posse
dflqllello terra cm nom da corôo de POl'tuO'al, como sou
p!'ocuré1 101' « outori an lo o a to e o documento com o siO'
nul publico ele no sa reclempçJo, qu mnndou 100'0 levon
in!' com advido olemnic\ades e om a pompa que os
!'il'cum tancia permettia!11.»

Não tÜI'lou muilo, lnc a\'isado Royardi I'e da occupa
~üo daqu lle ponto p l' J 'ron~ mo ]0 Albuquerqne, \'ies e
nlncal-o no. uos forLificacões om ml1ic: (le 400 fl'ancezes
I' 4,000 el\'é\O' n~, no dia '19 d ov mbro d 1614, t ndo
jtÍ 110 clia11lomacl dua das uns n oioro' embnrcaçõe
lima da p qn J1e1 .

Ao omanhecel' da lU 11 dia, clcsembarcaI'om os fl'on
('CZC ; fer - o combale, depois de G hOI'é1 el um renhi
do bntollHlr, são Ile cI l'roLado , nIJanc!onom o ampo, e
o.clcixam juncado de cIH1én'Cl'es. o dia 22 p liu Ravar
dler uma u [cn <10 cl . armas, e no din 27 a signarmn o
d,O,lI chefe o' al'LiO'os p 'lo CJune c1e"iam ce ar a 110s
ll,IIuade nt'lo ullimo dr Dez 'mbro ele 1615, tempo uffi
clcnL m nte 11 eCCSS[lI'i para G duo .côrl.es r so1\'erem n
I' piLo da poss ]0 ilha elo 1\f.ü!'ünlluo.

A ignadns IJ~ li egun . 'xpeelicla os nece IJrias com
n1unicor:õ GPel'llnnJ1JlICO, ao O'o\' rno d Ma lricl e ao em
bnixoclor 11 ~ pnnl101 'm PDriz, JCl'onymo de Albuquerquc
f'/11 Oe ~ilo de graças ao T )(10 Pocl I'OSO, d u omeço a on
~Ll'lICçuo da igl'eja de üssn Senhoril do Ajudo; J?0l'ém,
sel1cl~ GlL'cgUt1 qu elebra!'rt dcsapp!'o\'acla pelü corte de
Mncll'IL1, pOl' 'rem '1lns onc1ui<1n. com piratas EI-H i 01
(l~r1..0u que mm'chn~ e obro o 1\Inré1llhilo uma outro xpe
dlc:ao, que n oba so qunnlo anles 'om n suo conqui la, c
que ~poia(ln peltl tropas fluC 1(, j'] xi ti ,xI IIi im
medlatamellte os fl'nllcczc'S.

O nlüllllo c.IC~:Ul :"pet/ic;iío fui confiado o AI :"nnll[' C!'
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l'doura com n dignidnele ele capitão da armada, e general
da guerra. (( Jeron mo d Albuquerque, diz um hi LOl'ia
c1or, á vista de t: o notayel inju tiÇ'll, ferido o eu amor
proprio, esquecidos os us longo S l'vi ,;os, de prezada
a sua tão notavel cxpel'i n ia, mo Lrou- e up "iof' a todos
os desgostos, u ando ele toda a O'r8n leza el sua alma tão
nobr , resignou-se, sugeitou- e 80S rey zes da forluna U
obcd ceu. Em 30 de Outubro, jó c::ob o commando de Ale
xandre de lVloura, aquartelou junlo a Fonte das Pedra,
para p rseguir o inimigo acastellaLlo no Forte do Bulal'te;
e m 2 de Novembro foi 11 capilania ar rebala la do podei'
dos t'rancezcs. »

No dia 31 de Outubro de 1615, Jeronymo de Albuquer
que moy u as suas tI' pa ~obr a fortaleza de ,Luiz, e
no dia 1 de TO\, mbro entrou naquella Bahia a al'mada de
Alexandre de Moura, e a 2 foi lavra la c assignada a capi
tula )ío, peja qual Ranll'di )'e obrigaya- a nLregar o
fort ~ e toda a ilha, a relirar- e com o u c.ompalriota '

Comparando- e e tas datas, "c-se 'lul'oment , quc Ale
xandre de Moura n nhumn peleja te" ,nenl1u111n acção di
rigiu, e nem. um só tiro disparou. Cnbe, poi , xc!usi\'a
mente a Jeronymo de Albuqu rqu , (} gloria do gl'andio o
resultado de so-arrisca la empl'eza, cujas palmn do trium
pho e hymnos d victoria, fizerüm II c qLl c r as privíl
ções, os incommodos os pc-rigo e tantils outra difficul
dades que hcroica c I'C olutamelJte affrOlJtol1 e~ te illustl'
venerando ancião,

Jeronymo de j\ Ibuquel que foi constituic1o por AlcxDn
cll'e de l\lourü, em virtude dos cu pleno pod I'e ,capitõ,o
mór da capitaniü clo.Mnranlliío, pl'emio cOl/digllo 00 7Il1lllo
que nella havia tl'abalhado, e começou n governar todo
o Estado, que nt50 comprehcl1llia o Pari! c AmDzon~ ,
Des dia pOl' diante, Jcronymo ele Albuquerque adc1icclO
nou ao seu nom o de Maranhão, em commemol'üçüo do
termo da sua gloriosa emprcza.

Eis como o SI'. Vaelhagem aprecia te facto m uma
Memoria lida no Instituto Histol'ico Brazilriro:

(( Asseguro-vos, Senhor s, Iue estr meci el alegria c
ele enlhusiasmo quando pela primeil'n vez altentoi na nollt'U
auelacia que o hcrúe pCl'IlambucclTIo, com um'a sem ce~' 
monia CJuélsi elvag m, e b m nf.lll1l'al a um chefe ,dc,ll1
(}ias, lavrou para assim dizeI' pOI' i me mo F.llvaró, JllLltu
Jando- e, pela prim iI'a vez, 1IIfUI'(III!UI0 nu scllar com D sua
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as. ilJ'noLL1l'[\ ft cupitnlnc;50 friLa com o chef frnncez inimigo
Ravarclicr . »

« Oil! qu ~ 01'0('<10 robu to não devia ser a luelle do tal
p I'llnmlHlGOllO parti ousar ir adoptando es (~ cognome, ar
1'0 tnr ns saLunicas l'isOÜIS elos cont mporüneo , e aLé as
110 liIiclnd s d s ~eus emulos.» « 1\lüs ainda bem! es
lllarL)'I'io momenLon o lhe yoleu o estarem ainda hoje per
petuon ]0 seu gI'ande feito todos os seus descendentes,
todos o. lue c appellidul11 Albuquerque lVIaranhão. »

Confinclo ás ua mijos n r dea da administração da
qnclle E tacl , c quündo ja não era preciso desembainhar a
ua spada, J. de A. Mat'anhão entregou-se afano amente

a fundação edifica ão da capital, dando-lhe no"a fórma
corei m, egunclo as in tI'UCÇÕ s da càrte de Madrid,

CIHlmo 1 a obediencio. os in lios do. ilha de S. Luiz, man
tlou cxplornI' as riqueza elo Pindal'é, protegeu aos indige
na " cuidou elo neO'ocio da administt'a)io organi anclo
o convcni nt m nLe, e n nada e popou e n nada se eximio
11lI'a daI' prosperida 1 engrandecimento c.1(IUella terra
((U' havia conqui todo palmo a palmo om a lla pa ln,
com o 'u \'aloI'.

Porém 110 cmto puço quI' 0])1' vi'\" II Ó re tauroçijo,
nõo p0cl J ronyrno de Alllllqu I' LUC colheI' o [ructos dns
na facljfl'Ds e la))ot'e ; c1it'-. c-l1ia (lue o utor do Mun-

do lhe havia 'úment concl'c1irlo ° tempo n cessat'Ío P[\I'U
ajuntaI' a llD gloria d ~ gllcrl'ciI'o, a de fundador de uma
da moi J Ilos idades do Bl'ozil, o de . Luiz do 1\1ora
1111<10. « Dou. almo moi algun c1iü, diz o padre Ja
boatiio, IJ'oyet'nou Jeroll!Jnlo ele Albuquerque o Mat'on!lüo,
t;omo 'U apitüo-múr, conCflli Lado!' e no\'o po"oador dll
((uolln cololJio, qn' a custa li tl'Ohalllos c \'dl'ias gLletra<::;,
qno ainda l ~ve eom os genlio..:, csp cinlmcnte cm um le
yuntam 'lltO Cfu fiz l'um ühi no onno de 1617, ao 111 mo
Lempo que se l1êlYial11 1 vflutado tamhem ao do Gruo-Paní,
(ler ndcu, eon !'VOll 'ougm ntou 'om gt'and za de ani
mo, c f'ot'.o el capitão li)) rulidac1L; de pl'incipL;. »

E a im, no aI) nd 11 do F'vcreil'o d 161 , falle cu
Jeron)'mo l1c AllJuqucrquc1\1aranh50, o llel'oico conqui La
dOI' das Lenas d sn pl'ovincin, os 'u pl'Ím iI'o go\' l'Iludo!',
c fundador dfl idodc ele . Llliz ua cur itol.
. , Ennumr!'ol' lodo. s scnico preslado a CéJUS[l elo ci

YIII.,0.(,'<"10 e da pn(t'io, por J 1'0nynlO L1e \llnlquerqll i\Inr<l
nhull cl'iu llCCcsSlll'iu' I' \'el' di.n P( I' din 08 nnn08 dc,-
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sas conquistas, a sua propria historia mfim. Se) um Plu
tarcho poderia fielmente descrever a viela e os gloriosos
feitos deste illustre p rnambucano. O eu proprio ini
migos reconheciam a nobreza e g n 1'0 ida le elaqucllll
grande alma. Ravardiere, aquelle que pelo peso das suas
armas, vio-se forçado a evacuar o 1\I1aron1150, comparou a
sua clemencia, o seu cavalheiri mo, ao elo granel Affon o
de Albuquerque, o her6e elas Inelias, um elos sells illus
tres ascendentes. A gloria de se hcr6e, que orgulha c C11
nobrece o nome pernambucano, é a gloria d s a provin
cia, a qual legou os seus restos mortaes, e la qLlal como
os irm50s Scipões, elepois da conqui ta la Africa e A iü,
tomou o seu nome, o nome de :MaranIt50.

Jeronymo Cesar de Mello. Ia ceu pouco mai ou
menos no meia do do seculo x'\ n. Era fiIL1 do oronel
Agostinho Cesar de Andrnde e D. Lnura d lVl 110, neLa pa
terno de Francis o Berengucr, e materno de J ronymo Cll
dena, fidalgo da Cnsa Real e D. !V1aria d Mello.

De sua vida e educação, rHlela encontramo ; cremos
porem que se dedieou á yida agrkola, pois foi enhor cle
varios engenhos, e capitão-m6r las ord ,nan~'as d IOl'an
guape, onde sempre vh eu. Foi taml m l:H.lmini trac10r elo
Vinculo de S. lI1iguel, in tituic10 por u cunhado o R\"c1.
Dr. !VIanoel Fernandes Vieira, vigar.io do. freguezin de Iln-
m})racá.

Jeronymo C ar de Mello as entando praça ele oldflclo
no exercito ele segunda linha elesta capitania, SUIJiLl a Lodo
os postos, ejá em 169 recebia a putente d tenente oranel
de infantaria das ordenanças ele Itamarac,l, la\Tuc.1u pelo
govE!rnaelor Caetano ele M·Ilo e Ca troo R sLaurDI1c1o o
governador e capitão gCIl rui D. F rnando Martin 1\1DsCD
renhas el Lencastro o posto de capit-o-mól' cla freguezia de
Nossa Senhora elos Prazeres le lVlarangLH11 e, m receu Je
ronymo Cesar ele Mello cr provido nes e po L p lo mes
mo governador, por patente ele 24 de Junll elo 1G09 pelo
sua qualidade, pI udencia e valaI", no qnal foi confirmado
por Paten le Régia de 27 ele Sct mJJI'o de 1700, por /1ao('['

eroido em praça de soldado sete anno. , a.' 'i. 'Iindo na jo/"
tale..;a do Bram com, bÔCl satisjaçií.o, e elcjJoi.' com opa .Lo
ele capilão ele cava/lo. pas. ar (10 ele tenente coroneL de 1.'1

/([!llaria ele ordenançaii, e 110 lilo paRLo pl"oceder OIU 81/1

galell" ;;eLo do real serOlfo, c da mesmo !71wwil'(I. no.' c(/J'!J{)'~
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qae OCCllp,0U, servinc?oyaria,s veze de verer:td.0l' e jui::; com
igaal lIlteu'e,,:m e recttdao /wJtlsüça que admunstrava; como
rezn a mencionada potente régia.

A l'evolta de 1710, conhecida na historia por Guerra
elos JVlascate , encontrou no capitão-mór Jeronymo Cesar
de Icl1o, um dos seus mais illustres h róes. Ao braelo da
nobreza con tl'a os Mascates ou mercu lares do Recife, cor
reu pre smo o ela sua habitaçüo dos Maranguapes á {;i
dade d Olindü, fez parte do congresso da Camara do Se
nado, onde se pronul1 iou contra a propo ta do capitão
Bernardo i ira de 'lell0 para que se d sse o grito de re
publica, votanelo porem pela proposta da eleição do bispo
dioce ano D. Manoel AI \'arcs ela COSta, para assumir ao
govemo da apitaniu, em ,il'tude de haver fugido para a
Bahiaore p cLivoO'overnaelor ebastiãoeleCastroeCaldas.

POlO ca Fo do 1 ,antamento elos mascates do Recife,
diz o autor dos MartYl'e Pel'nwnbucanos, «( mo trou
quanto se e candali Ma, acudindo logo com as uas orde
nanças paro. o as dia g ral; na di tribuição dos presidios,
locou-lhe a mais importante das estancias qual era Olinda,
pelu mulLidii do ponto que l'a necessario guarnecer:
de empenllou os s u devere, sempre com applausos pu
blícos até a vinda elo governador Iadlado: então se reti
rou para a ua r idencia, em chegar a no a noticia a
razão ele não s r pr zo, s ndo cumplice, accusado e de
vo ado,»

O tcnent - oronel ntonio J 'Vi toriano Borg s la
Fon eca, trotaI do de J ronymo Cc ar de fell0 na sua No
bilial'chia Pernambacana, diz qu a natureza dotou-O el
um ouimo gen ro o 1 muita pr nelas; que teve grande
pl'open iío para a s iencia pl1ilo ophica , e que foi excel
lente poeta.

No entretanto n nhuma las composiçõ s poeticas de
Jeronymo Cesar d 1'1'1 110, ou qualquer outro trabalho litte
l'urio, ch goram aos nos 'o elia ! E nssim perdeu talve~

~l no 'a hi Latia liLLeral'ia bellas c \ alio as pagina, pela
1I1curia cd· amor do homens, que só i\'em do presente,
e purü o pr sent '.
, Porem p demo-nos fir mal' no competente juiso do eru

diLo Borges ela Fonseca, que o .,hama-exceUente poeta.
Pcl s u rvi os e honro os pr c dente, alem da

potente de capitão-mór das ord hanças de 1"!aI'{mgLH1]J ,foi
Gondet.;orado c mo hobit.o dn Orcl 111 de CllC'i Lo c recebeu o
rUl'Q de fidalgo da Ca 'u H.cal.
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J ronymo Ce DI' de }.II L10 fali ceu no allno dr. 1738, foi
casado com D. 'Maria JODnna C sar, filha de J050 F ,l'l1Dn
cles Vi ira e de Co ma oare, de cujo con rcio deixou
numerosa descendencia.

Jeronymo Ie"ragoso de Albuquerque. Nasc LI cm
Olinda 111 fins do secula XVI, sendo seu pacs o capilão
Alvaro l~rDgoso, natural d Lisboa, e D. Jonnnn de Albu
querque. Foram seu UYÓS poterllo ' o DI'. BI'Dz Fraga 0,
uesembargodor ela Casa ela Supplicaçüo, e D. Mal'ia de
Mello; e maternos, Jeronymo ele Albuquerque, fiuolO'o
portuguez, e a india D, Maria do E pirito SEllJto Arco VCI'de,

A 5 de Outubro de 1615 seguiu J 1'0I1Y111 l~ ragoso pnra
o Maranhão fazendo parte da expedição que pêll'liu de PCt'
nambuco pora a conquista dDqu lia pl'oyinein do poder
dos francezes, tocando-lhe o coml11ando de um dos no"io
que conduzia dita expe lição. J ronymo I' 1'agoso, toman
do parte em tOelD<:; DS opera (:ie militar ela cOllCJui 'tu do
:Maranhão, distinglliu-se por cu feito, nobiliLou-se por

uas acçõ S de \'olor e patt'iotisl11o.
Terl11inaelD a campanhlJ, e passDndo DO dominios ela

corôa portugueza a ri a copi(ania do MDl'[lllhí'io usu!'poela
po]os francezes, o cOl11mallelanl 111 'bef <.Ia cxp dição,
Alexandre de Moura, ao retirar-se 001 n ua Drma ln pOI'a
Pernambuco, despachou pDra Porl Igol a J ron 'mo Fra
goso, incumbindo-o de ommunicar DO gov mo o rcsul!a
cio ela sua empresa, a noticia da re tnuroção do l\IIémJl1h~lO,

Jeronymo Fragoso paJ'liu paro. Lisboa cm pl'inciplO
ele 1616, e umprinelo a sua mi são, \'OIlOll dec:pnchL1do go
vernador do Paru, em 1619, tocDnelo 111 PCl'l1am])uco ~

guiu pora o seu ele tino, em 16 elc Ma\' 0, e a Gde AI I'"
aportava na capitania do lVI(lf'nnhão. J I'onymo FI'(lO'OSO
de AIl.Jlllucrqlle, fidalgo da ca a r 01, diz Beree lo, queM1
occasiões de maior hOl1l'n se ha"ia feit mere edO!' de
geande emprego, linha chcgado no Maranhão con.l o de
capitão-mór do Grua Pard, c continuando fi sua vlUgem
at6 a ci Iode de Belém, tomou lOS 'e delle nos ulLimos de
Abril, com uma gemi satisfação claqu Iles moeadof'c :

Jeronyma Frngoso voltando todo o ..'eu animo belüco.~n
para o ca tigo dos Tupinambá , élprompLou lulJ'o uma,c:\.
pediçuo de CJllntl'U embarcaçõ ele quilha muitns canoas,
com a eqllipng 01 d 100 soldado nl 01 de grande n~Hn 1'0
de inclio e a 4 <.le Jllnl10 l)nr'Lindo em di!' trilo a Itlü do, .
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10'1l/lp6 deu-lhes tão vigoro o ataqu , que os deixou intei
r~mente derrotados. Passando el ,poi' ú bater os indios
Guanapus e Ca1'apys, yoltou de no\'o ao Iguapé, e tomündo
outras lIil'el:çõ s s 'mpre em'Cl manda dos mesmos jnclios,
conseguiu afinal d rrutal-o intel'l1ür, os poucos qu res
LÜHII11, pelo entro do püiz.

Chegando, por sse t mpo, a cidade de Belém, o cupi
lão B nto Macicl Par'ente, com a exp di '60 que levantara
cm Pernaml uco, para [\ guu'ra dos Tllpinambós, for'am
Incs o II actos d barborielad' xterminio, e com tonto
l':\.C so d ~ sera\ icl50 e de tormento de milhar de sel
"no' n ,qu J 'l'onymo l~ 1'a n't)S(1 viu- e forçado, pelos mais
I1cncro o cntimentos, a ord nar qu não mui c prosc
gllis~e na obra da viIJgun(',a e do terror, embora Maciel Pa
renl no ~ u phr ne i ueva tador n50 o obedecessE' .

. 'm f01'ç'a n ces Brins ó mant r ;:IS 'ua 01' l' ns, Je
I'onymo l~ rag so viu-se forçado p la pruelencia a di simu
1m' e l'e '0111 ~u- ea capitolde B 1ém, asscO'uranelo a paz e
o '0 'cgo da colonia pela::; suas onquistas obr os indios.
J('l'Ollymol~raO'o od' Ihuqu rIU ,Cluanloiainieial'a 'erie
de tl'ubulh s II '<.:e Ol'ios ao h m c ·tal' da c<lIJitania, então
IivI'c do otaqll lIos indio " foi ae 'om111 tUdo ele aguda
mal 'tio que Lhe ti,.ou a viclo quundo a tillham feito II/e,.e
cedura de maio,. clll,.ucão as ;;u(t . virtude;;.

Jero)} 'mo Ft'1:1go ouu Albuquerque, .copitão-mÓl' go
"cI'lladof' do P01'<), fidi.1)no da o u r 'aI, full "ll no ultimo
d' Ago to cl 1G19, m meii.l jOl'l1ü lo l1a "ida, mas deixou o
cu nom 110IJililüclo p 'lo ' ~ 'U '1'''ÍÇ'O nü cnmpanbü da

t'~ tüUl'i.1ç'ii do l\IUl'tlllllUO, .nas guel'rH indio' 'nas ela ca
pllania do PunL

3eronymo Vilella de Castro Tavares. Na ceu no
R dfe ao 8 d OLtLubl'O de 1815. } oram eu~ poes o Df',
J 'I'onym Vilclla TU"êll'C I D. I itu Marin Tltoodora de
CasLr'o Tavof'cs,

J 't'unymo Vilella ch o"íra osua adole cen<.;Ía no per'iodo
cm qu 1.1 carreira das letl'[lS no Brazil, pela crea 50 elos
CUI"?S j urid ico outl'O s fuculur:\(.1 ,offcrecia aos jovens
hl'azllelJ'o u YalltDgem de no seu proprio pl.1iz ncontrar de
parla, oh ftas ' s s tub 'rnocu]o 'da ci ncia que ~c cha
l~lamü 'ad mio', IlU\'ioll1o-no emancipado da tutella poli-
tlc,a d,Ll mctt'Opol-'; mi.11l iP'lllJO-tlO lambem ela Lut llu,
,:.cleli llfi~i.l, co m ê.l '1' 'i.1,:u dos cur' os d in' tf'UCÇUO upc
11l)I', n(J'('IOlli.lli,'unclo us il1l o studo deiS ciencio.',

f3
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Vivacidade de espirito talento precocimente revcllado
Jeronymo Vilella CjU l' no stadio da in tI'uccào primaria)
quer no da s cundm'ia, começoLI [l dar inClILÜ\'oca 1rova~
dos elotes imm'n o com qll [l natllI' za 11 I'iquecet'O
p '('1 na applil;uç'iin, d t t1"ol"imE'IILo e lJt'ogl' ssos. Con~'
'il1el'udo di 'liJJgltido VaI' eus 111 stI'CS, entreeUes o Padl'e

Lopes Goma,eFl'ciCtll'Jo d S. J é, ello ufanavam-sede
tal dis ipulo, llaw'JJf!o-llle lc'cc.:ionndo nl1'e uLrD mate
rias, 1'11 'toríGü 10 'Licu, Vllilo 'oplda racional moral.

'felTl1inanLlo aos 15 allno' a seri de prcpnl'atol'ios
nec ssarios ao CLlt'SO de dirdto, matriculüu-se Jcronymo
Vilellu na Academia JUl'i li 'a de Olil1llo, lJO rumo de 1'31.
!\.LJi logono p t'imei1'0 anno, diz um ubíogl'apllo, conqldslou
uma bl'ilhant l' putaçiio sobr sal1indo enLt'e os s us moi
c1isLinctos collegas -~ paI' Sllct CljJjJlicoçtio, e conhecimentos,
que com ellaadque/'lll, e pOI sua 110/11'0 ·u COI/{.lucía, aponto
de ter sido p,'emiado WIIl uma medaLha de ouro ao' HJ de
OutLlbro de 1833j endo qLH' o r<'SIJccti"o cel'ttflCCldodeme
rito (contendo as .'uprnt1itns JliJlt1\TélS) ('1'0 as 'ignaclopclos
seus ligni8sill1os lentc's us DI'S. 1 Iano'lJo 6 (la Sih-a Porlo
e Jorro Josó t1 :\lcJlIl'ü Ma~nlhõ ' ,cllja fi11sll'rillal1 n5u púde
s rconte tadap 'ln 'PlS 'onsC[ncheD1osconl1' '('r'am. lem
dislo, cumpre olJsul'yal', qU(', pelos Eslat ltO lJu' então re
giam os Clll'SO JUl'illi 'os elu lUlJ..ll'l'io, a c..:onc 's '50 d tae
pre11J ias, era depende/de de clljJicei' jJrocas, (' sobretudo
ela u/1wumid{,(de de coto' LIa 1'(' pectiYll COllgregn('uo;
entl' UJI1lo, JC'ronymo '-ildla t 'ycju Los Lilulo' clcbcllcmc
1'en 'iapnfü cOl1qui<::lar m11i ]]01)[' 'mente tQdo es " suífI'O
gios dos 'us illu tI' s mestre .

AI m (le tudo i so falia tambem 10C(1l nLemcnle o
re ultad olJtido em Lodos o ,'eL1S cx.amc, lJUlll'OSOS
attestados de. pidos eles a gru io idade 'omOlUlll, cnll'c
oLltros os dos De '. PedI'o Alltran dn ~IatLa • Allmqu 'rquec
P dro Fean isco ele Pl'mla Cavulcunli de AlbuquCL'qu )
depois 'i conde d Camm agibe, do Paell'e l\Iiguel do
'acramento Lop' Gama, dire ·tor do Cur o Jurídico,

O anno de 1 ~35, foi püra J 1'0n~r1110 Villela de xplclI
elidos e honrosos triumpho ; ell contava então 20 annos
de idade. A 11 de Noycm b1"o, 1'e "beLI a carta d J ba har~l
em ciel) iasjuritli 'as OCiélf'S' a 20 de Dezembro, depOIS
de brilhantementesllstenLarassuas the es, recbell o gráO
dedoutol'; e ainda nesLeme mo anl1O, apres ntou-seao eOI1
'curso para a ub tituic:5:o de uma cad ira vaga, nn m~sma
Faculdad , ma' a idade legal a crn ainda n50 ha\'1U at-
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tingido, llilO lhe peI'llliLLiu concorrer a essa justa scienti
ficn, O DI', J ron 'lUO ViII ln porém, não I ünima e apre-
enta-sc a um segnndo COllGUrS , n188 6 pr t rido; em

1 42, de no\'o aI res 'nla- 11 on 'UI' 0, de ln "ez o seu
medto e tnl nlo 1150 foraDl postos d pOl'L I ara llm' pDS a
gem a medio .l'idtld( s pI ot gida Illa i s mpre, e mereceu
da r pecLiva 'onoTcgo~'ão o s I Iropo to DO O'overno im
perinl para o pt' enchi01 nlo da Y'lga. Obsla ulo immen o,
apt'es nta-se ntão ú nonwaç50 do Dr, J t'onymo Villela.
Filho le um patriota de idirlo, liberal, por lljas idéas de
'mancipac;50 ful'[\ ana lad aos cal' CI' do. CD 1 ia da Ba
hio, na, c nc1 em uma cpoclH1 11 qnc Pemombu-'o lança
va as baz s ]0 monunwnto da libC'nladc, cmbnllac10 pelos
h)mnos fesliYos l110t'CiE\I', r, I ('lo h'oor do nnh50 sau
donc1o a r genel'D('c.'1 ela putl'Ía cm 1 17, cl pCl'Lado em
1824· I lo gl'iLo patriotiC'o da Conf del'RI,:ão elo Equador, o
Dr', Jel'onYll1 Vil1cli1tHl.sccra patl'iolD el'nlibel'D1.

AcheI' n politicn, lil iO'ia nlã o timiio da noo do 0'0
\' mo; ne ta provillciD, l' illé1\'E\ (1 família Rego Banos e
Ca\'ulcnnt , o Dt,. Jel'onymo Villelu c tn\"tl. nos all'uia da
arpo i~5. boliD D. sillln('uo c10minnnl no. impren a no
ll'iuuna; ci o seu cl'inw.; is o obsLaculo á LUlllom ação.

Ta iml1l' 't1Sfl, na opposi\ão, de, tD ovu-s o vulto d
Ik .Jcronymo Yillcln. Pocla, sMyri o, I'U e 'a D. mma que
de pr fel'cnciu manC'.ii1"a na lllta polili -as, em c o . 
c~lpc]]o om (JLlC arrnnca\'D. as pocll'iclões elo corpo social.
\mda hoje, qunnel jü tant.o anl1o~ são pa, sado d poi
de sas luLa 111 qlle cllo tomou parte, qunndo já se "üo
pel'ücnc1o as umurgns nllusü.s ele [netos o pessõas, süo
apl'cciados os s riptos politico c10 Dt'. Jcronymo Vill la
PPl' LH1 O'I'[\(;n > 'olorido, Cll1 até no' j)1'oprio ad\ er a
}'IOS l.l. qucm dizinm rI pf'ilo, faziam I'ÍI' de l1\'olta om o
81'11 IlfLlf'eC'Ímcnto; e como CLll'üC! l'isLico de sua l~ 1'<1 ho
mOl'isl.ico, ha ln ilal' esln. CflH1clrn chislo ü lU' tom u- e
cnlüo omo SenLI'lll;U ou pI'O\' l'bio:

Q{({l1Jl L"ioe!' cm Pe1'71((mbu 0,
])eL"t' esta]' dcscl/gCllwclu;
0(( ha elC' 'e!' CCtL"({lronte,
Ou /1(( ele ('/' cflNllgaclo.

Por mnis ]0 1011. [lllnoS jazeu nlirncla DO ar hi"08
dU1';('cl t.aria cl l1liniste'l'io do imporia, o sua prol o ta
para lenLe da caclcmia de Olinc1ü sem CfLl fo. s po sivel
oblel' do go\'el'l1O (l l'cspce:ti"ü 11 m 'oçà.o, E lue ncsta
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LCL'ra de tudo e faz politicfl ; nt' o c1iL'eito rI onql1i ta 11n,
justas cientificns, ][50 " Jl]onlido c l' p itndo' scjn qual
for fi ítUlIçi'iO qu ' a dirijfl 11 ('ou a é' D 111 mn (l 11)e' mil
un ifoJ'l1 1idad " nJil II I ida " ~egllíúa qu r rOI' gr'C'gos quel'
por tl'oYOllno . O mnl é 'll1Ligo, e mal antig s tOl'l1nm-
chl'onicos, não se curam, soffr m-sc.

Raia porém, uma nova nLJrOI'[l no hori nte politico rl0
Bruzil; ubia no poder a 7 de Junho de 1 4·4 o pDl'lido libe
raI, e occupando a pasta elo ministe'J'io do Impcl'io, o on
selheiroJosó Cnrlo Pet'cirn] Almeida Torr ,despocholl
immediotamente n pL'OpO ta ela congrcgDcão c1L1 Academia
Jurídica d' Olil~da, nOll1enndo cu lente su.IJ titulo no Dr,
Jeronymo Villela d Cn tl'O Tnyal'e' ,

Bcm cedo ficúl'a clle pl'i\'aclo de I:U pnc, e' ]) 111 cêelo
tomtÍra obre o cus 110ml r'o , o p SO di IlOrJl1 filmi
lia, unica riqu-stl qu lhe fküra, Com a Dhida do cnela
ver d seu pae para 11 "pultul'u, ntrara-Ihc p la portn a
priyaC'ões ea necessidade. ODr. Je['on moVillelu con titnc
se então o arrimo de sua müc, e <.l' cus irmiíos mcn rcs
niL1da por educar. Mas o qu poderia lle fazer, quml ]0 fl
sua propria carreira litteraria ainela n50 haYia tel'minado?
Entretanto, obteve por portaria ela preslel ncia d' 22 de
Agosto de 1834, o cal'go ele vice-directOL' do Co)) gio elo
Ü'rph50s de Olinda, no qual 'ntrou em xercicio [l 3 d 1'0
verei 1'0 do anno eguinte, e sp "'snr ela SUIl idnele, de em
penhou as l'cspectwwi [({/lCrDes mui 'Clti'-;jactol'iwJlcnfc,
como attestou o director d' se estaI elccim nto, ft'ei CarIo
<ii' S. Jose? depois bispo elo Mnranl150.

o ill1nO s guinte ao c\ ua formatura, foi nomcmlo
aos 18 de Abril de 1836, promotor publico ela omarca r10
Bonito, carogo ess que eles·mpenl1ou oLé [l uo SUppl'C' 50
p.ela lei provincial de 10 ele" Ago to do me mo on11o; 'po
teriorm nte occupou os CD1'O'O~ d secr tario da ll'esid 11

eia da Pal'shybo, nomeado por tilulo ele 11 de Junho de
1838, elo qual foi exon rndo a seu p dido a 3 de Abril ('
guint ; o ele promotor publico da comurcu elo Rio I' 01'1110
so, pOI' portnria de 2G de F ver ir'o de 1 40; e endo 1'81110
yielo para a de Gar'anhuns m 12 de Jan iro dt1 anno c
gLlillte, Mio assumiu 00 ex.ercicio eless caro-o; finolmcnl
serviu como secretario ela pre idencia cl ta I 'rovinciayol'
titulo de 18 de Dezembro ele 1847, até 1 ele Abril ·gu!ntc,
quando foi exonerado, e nlém el stes CflfgOS, ex rc u 11110
rinomenteodeelir'cctor gernl ela ínstL'llcç'Ílo publica, em 18;0,

Tomando, cooto ela SLHJ caelcil'D ele lcnte em 18·M, o DI'.
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Jeronymo Villela absoneu-se inteiramente no cultivo das
scicncias, diffun jindo-a ]nro'um nte aos s us discipulos,
oté que m 1 4 ,ferido o brios do partido liberal, a revo
lu\iío o Y io unan ar d sse templo, do qual ra um dos
seu mai dio'nos iIlu tI' acer lotes.

ODr. Jeronymo ViJlda o upava dignamente lJma ca
deira no parlam nto nacional como repre entante de sua
pl'oYincia, Iuando SLlbiu ao podeI o partido conservador;
foi ent5 di olvida acamara ]0 deputado, e elle voltou
óPcmambu o. Aqui, como politico moderado que era, e
ectario da idéas de r forma ero ctuadas pelos meios re

gulares e pacificos, oppoz-se L nazmente aos planos da re
vo]uçüo; mo ,quer 11 , como muitos outros liberaes, não
foram att ndido . uns vagos rumores de traição Iuejú se
fazia ouyir, arra taram-nos a im aos campos da revolu
ção; e elle a Ludo aIfr ntou em de~ a e o tentação da causa
liberal. A ort ela armas foi n Iv r a aos lib rues; o go
YCl'110 di ponelo j todo os el mentos e reCUl o , ele tudo
lan ou mão, ahiu triumphl.lnte. Os compromeLLidos ou
r bcld ,como então se hama\ a111, são arrostado as
prc iganO'a e ao ar r S das fortalezas, acorrentado
como yj l1lal~-itor . e condemnado , vão comer o pão
nmargo do desterro na ilha de F-rnando de I oronha.

ODr. J ronymo Villela foi um dos mart 'ees da revo
lução de 1 4 . Preso no dia 3 d Fe\'eeeiro de 1 49, atieado
no porão d orveta Euterpe, conel""mnado á prisão pel'p 
tll~ com trabalh ,grá müximo lo artiO'o 110 do codigo
Criminal, COlllO ab ra c1 r bellião eO'uiu a ortedos eu
companh iro l po'rtiu poro. o exilio. Ali, ás privações,
p r eguiçüe, offrim ntos, e t 'l'annias d que foi Yicti
I~n, e a Rudade da t era natnl (~ da família e á perda da
II!)crda le, achou 1 n ti"o na po ia, tudo is o contou na
\']dn elo c1 t ITO, mEl cm pallidos Y rsos, ch ios de me
I~ncolia, r pa ad le tri tezl1, süuc1[l(le e scntimenLü
II mo. O y r o elo Dr. J ronymo Villela, es cs clJnto~
que trouxe elo cl tel'l'o, foram oJlec ionado impr s o.
ne ta província 111 1 50, por wn seu amigo e patrtcio, '
tomaram-se por ulal'i imos; e alglll1 o tos m mU'i [\
pelo proprio Dr. Vill la Tavares, üpai.·unn]o nml1dol' da
arte elos Bellini e 1\11 rcadante, e ouh'os nomeaclam nt pelo
velho .compositor Lima Cantuaria, cujo tnl nlo musical n
p.roprlQ Europa apr ciou, torJJ[\ram- a j li ias la 0
clec1ude p rnambllcana 111 suas e uniõ familiare l on j .
tac nw tinha,' l'<.1m a p rfia executac1a ao I iLll10 "iol<1o.
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Na poesia Omeupassado, canta o exilado de F rnanc!o
de Noronha, o tempo das passadas alegrias, a perda ela
liberdade, os acerbos rigores de sua VIda, e descreve a
transformação do seu physico, pelas agrLU'DS e privações
do degredo. São bellas e expressivas estas strophes, ver
dadeiras inspirações, pelo sentimentali mo, da lyra ele La
martine:

Priscos tempos já não voltam,
Emmurcheceram meus diDs,
Das pa sadas alegrias,
Só a lembrança me resta:
O sol a fronte me ae ta,
Os cabellos 'stão pintando,
Longa barba cobre o rosto
As faces vuo se enrugando.

Perd i pa tria e liberdl de,
P rdi tudo quanto tinha;
'Minha vida se d finl18
Nos mai acerbas rigore :
Vivendo "ida de dor s
Tão longe de minha terra
Tudo que é tri Le no mundo
M u cora ão só 8n erra.

A poesia a Sorte do patrwta, é uma synthese perfeiLa
do fim desses apostolos da causa do bem publi o ao lri
umpho da tyrannia; é uma exposição suscintD, mas 1'('

vestida de cores brilhantes e expressivas; o info1'l1o ele
martyr'ios em que eUe viveu, a par de malfeitores, as priva
ções, a sede e fo me, todo esse co nj uncto formam o todo ~e
um bello quadro: e por colorido final, tel'l11ina e sa poCSIU
com uma apostrophe bellissima, repassada de patriotismo
e re ignação.

S'tou preso, 'tau conclemnRdo
A' prisão perp tuamcnte;
Um in~ rno de martyrios,
lVlinh'alma oO'ora só sente;
P rdi minha libcr'da ]C,
Ando a par d malfeitores,
Cheio de susto c <l'honore ,
Quanta p d'idia e maldUlle !



nrccr N. RIO BTOGRA.PHICO.
Ser livr é todo o meu crime,
1:' oi um monstro o meu processo,
Loucura o meu julgamento
O meu juiz um poce so !
Foi m u desUno, m u fado
Por um algoz r solyido;
Como s'ell fóra um bandido
"\ im parD aqui cI ~tcrrado!

Dpstenado em so corro
Da lei n 111 d'autoridade, .

offr 08 re\'e e da orte,
Pus o af'flicto u mocidade:
Supportanclo de e fom ,
Ou indo o roncos do mar,

cmpre' na patr'a cismar
Min ha yida se con orne.
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Que orte a do patriota,
Como é recompen ~ad

D andrajo, Yiv cob do
Com um püo amargurado.
AlTa ta f 1'1' o g)'ilh - ,
. offre um lal o affron to o
Com réo crimino o
Pu SD a yida na pl'j ôe .

QL1'imp da ~ cu desprc o os erros,
Nelo m'intimi la o desterro,

'errei qu l' ndo ser Ji\T ,
Quel' \'Íy r ne le erro:

unco. aviltei minha tel'ra,
Offl'O I 1 minha \ ontade,

Por amor ela liberdade
Ao, tyranno fa'o gu rra.

A sim foi a viela do Dr. J ron~ mo "mela no seu des
lCI'I'O ela ilha de Fernan lo. Ali, assaltado por uma grave
nfCl'ITIieladc, obteve voltaI' para Pernambuco em ovem

bl'o dc 1 ,no brigue Legalidade, fui recolhido á forta
I \~il do BrUll1. Quasi 3 allilOS viupa. sal' o Dr. Jeronymo
'llleln á sombra do carcerc, até que'a munificencia im-
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perial houve por bem perdoar-lhe da pena de pl'isiío per
peLua que lhe fôra imposta, e ao mesmo tempo decretou a
reintegração da ua cad ira de lente da Academia de Olinda
que havia perdido, por DecreLo de 28 de oveml 1'0 de 1851.

Quatro annos depois, por Decreto de 23 de Maio de 1855
foi nomeado lente da primeira cadeira de direito civil d~
4.° anno, e por Decreto de 1 de Agosto do mesmo allno foi
transferido para a de direito ccclcsiastico do 2.° ann~. O
Dr. Jeronymo Villela, foi um dos lente da nossa academia
que pelo seu talento e illusLra ~ão deram brilho e realce ~
esse sLabelecimento. Elle regeu a sua ca leira, 1iz um seu
colJega, (C com todo 7.elo, d <licação C a siduidade, a paI'
1e muita prof\clencia, geral admiração e applDllsO dos
seus discípulo ,--'e moi pe soas que o ouviram, » até as
v speras de sua morte.

Em 1 53 publicou o Dr. Jel'onymo iJleJa o eu Com
pendia de direito ec lesiastico. A acceitação que teve e ta
obra, mel'ecendo er approvada e premiada pejo goverll0
imperial, como con ta elo Aviso le 17 de Ago to de 1 5 ,
assim como mandado adl)ptal' para o ensino m ambas
as Faculdades do impedo, o ubidos elogios que lhe te
cera o sabio bispo Conde ele Il'ajú outro lo Brazil e Por
tugal, e os mais illustl'e~ lentes da Univel'sidac1e de Coim
bra, tudo isso prova por dcmai do vaJor e merito do seu
trabalho; e tal acccitação teve, que m 1862, l'a pllblicadu
uma segundD edicção, mui' desenvolvida. e COI1 iclerav 1
mente augmentada.

O Dr. Jeronymo Villela foi lepula.do a a semblóu gel'ül
1 gislativa, em 41egislaturus, como r prescntilllte cie lia
provincia, e m uma {t'a sembléa pl'ovin ill1. Como depu
tudo, occupou o Dr. Je,l'onymo ViII Ju Jugur proeminente
no parlamento nacionul, honrou D buncadas da deputação
pernambucana. A sua physiollomia era hDIJitualmente
tranquilla, diz um eu bIOgl'apho, ma , quando faJIava, pa
recia de repente outro homem. Um novo fogo brilhava de
impl'oviso nos seu olhos, como se e tivera inspirado.
Era - sem duvida alguma - consumado orador. Por is o
mesmo sua palavru naquelle aLlgLlsto r cinlo elos l'epre-
'entante da noção empre foi ouvida, e considerada com.o

muito eloqu ,nte c autorisDCla. A leitura dos seu J11I11I
no O di cm o obre o div l'SOS ramos da aelministru
;ilo pubiica el monstl" ú toela o. Juz () seLl ubido m rito.

Como cs riVtol' publi o, omo j rnalista era o DI'. Je
ronymo Yillcln UIll dos camp õc ela imprenso p rnaOllJu-
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cana, um elos s u mai denodados e iIIustres batalhado
rc , qu6l' na ar na da sci ncia, qUêl' na arena politica, e
tudo isto pt'oclamam os diversos jorna s que redigiu, e
outt'o em que collabol'ou, nomeadament a Regeneração)
Aurora, o Guarda Nacional, a Tempe.-;tade, 1 apor da Ca
lifornirt, Dicu'io Novo, e outro muitos; « s nelo qu por
uma logica yigoro a, e tylo agrada, el.e critica sublime
ulcançaya pulverisat' os ad\ el'sarios, e magor os rui
dosos zoilos. »

empl'e qLle se aventava.alguma que tão, principal
mente as qu di iam respeito aos negocio e di ciplina da
cgl'eja, em cuja sci neia era ver adi simo, o Dr. Jeronymo
VilJela eril um dos primeiros batalhaclore que mpunha
vam as arma d 8as lutas pacificas, a penna, o tentando á
luz la sciencia o vigor do seu talento e a vastidão de sua
erudição e illustt'D Lio. E a im, bateu- e com o abio
arcebi po Marquez de Santa Cruz D. Romualclo Antonio
de cix.a ,a l'ca elo pat'ec l' de '. Exc. sobre a egui n te
consulta: Se os paroc/ws podem seI' processado:; e ptlnt
dos pelo poder temporal, quando violam CI,' obl'igarões
mixta , e a lei do E tado, screvenelo no Diano de Per
nambuco uma s !'ie de Cartas, que depoi fOt'am impres
sas em folheto em 1862; d iSCll ti u a q u tão a re peito da
pos e pot' pI'O mação do [,:tIl delo bi 'po desta dioccze D.
Emmanu 'l elo R go M deiros, 'em o beneplacito impe
rial, e fínnlm JnL , n da den gação ele s pultlll'a eeeI ia
lica, DO cauov l' do g n t'al José Ignaeio de Abr'eu e Lima,
alem ele outt'a que tõc de menol' tl'an ced ncia.

O DI'. Jeronymo Vítlela, Cl a lambem um distincto ad\'o~

gado, « um do~ mai bt'illHlntes ornamento do Fàro cl sta
capital.» Como ad iogaclo, diz I1ma autot'idadc ompe
tente, a causa do infeliz sempl' foi pat'a Ilc agl'ada
R~s e::;t ael'a mi 'el'. - Só CUl'vava a fronte ao imperio da
lei, e sabia om toda a ind pcnd Dei a e COI ao'em na d fesa
lo euS liantes pt'ofl.igú o ex. e so , as injustiçüs e
Pl'cpoLcncias, que lltes f'usiam o inft'a 'tores da mesma lei.

Tal foi a viela do Dr. Jeronymo Villela, como professor,
purlamcntae,liLterüto,jornali La, Jut'isconsulto, advogado,
c politico. A cau a da sei ncia, ela educação da mocidade,
acau a da patria cm fim, pr tou granclio .. a coadjuvação,
con~ os 'eu t'viço::> :> tl'abalho , com os u amol', d di
caçuo ele intct' s. EII \ morr II pobre mas 1 0'01I um
1l0tt1~ l'e "P itavcl, que a po tel'idp.clc pt'oclama l'CV l' nte,
cm tace cio monumentu de nbu lot'ia cru 110 lcO'ou,

57
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embora nom todos vissem a luz da publicidade; mas os
eus discursos academico e pal'lamentare , que f'ol'am

impressos, os suo obras qu deixamo jú m ncionadas,
e os S"LIS artigo qUél' cientifi 08, como mt raeios po
litico~', insel'tos nos jornaes el sta peovincia, o da côrte do
imperio, alti e. tão como que proclamando a post ridrrde,
um nonJe illnslre e respeitava!. E em premio de tantos e
valiosos ervi ·os que ao paiz 'peestára, apenas lhe fôra
conferido o offidalato c1a imp rial ordem da Rosa, por De
creto do 17 ele Abril de 1868! Mas elle presava mais os
seus titulos s i lltificos e ncac1 micos, porque importavam
uma conqui ta do tal I1tO, e El 'sim, aos 20 anllOS de idade
conquistara o titulo de Doutor, conferido I ela . cad mia
Juridica de Olinda, as im como p lo seu merito o illustra
ção os de membro correspondente do Instituto Hi torico
e Goographico Brazileiro, de honorari do Instituto Epis
copal do Rio ele Janeiro, e o de effectiYo da Imperial oeie
dade Amante da Instrucção Publica, <.1a côrte do imperio.

O Dr. Jeronymo Villela, falleceLl' aos 25 de Abril 00 1869,
contando de idade 53 annos 6 meze e 17 dias, o foi sepul
tado no Cemitorio Publico do Recife. Depositado o eu ca
daver na egréja de Nossa Senhora do Carmo, d'olli leve
lugar o salllmento do ÍLlnebr cort jo para o cemiterio no
dia seguinte, sendo num rosissima a concurren ia de pes
soas de todas as classes e jerarchias, dos selIS coHegas e
discipulos, que a mão o ondusiram até a sua derradeira
morada. Depois, foram os seu re to mortnos tr'usla
dados para o antigo cemit rio da ogr ja matriz de anta
Antonio do Recife, e al1i d-positac1os em um tuml1\o de
marmore, onde foi gravada ta inscripção :

Deu', Patl'ia e Libe7'dade.
Urna jwwI'al'ia

Dai:; venef'andas án ClS
do

Doutor
Jel'onymo Villela de Castro Tcware )

Lente cathedratico
Da Faculdacie de De/'eito do Reei/e.

Qtferecida pelo Lentes e Academicos
Do 1. 0 aTULO da mesma Facaldade

em
1869
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João Antonio Salter de Mendonça, ("\ isconde de
Azmara.) Nasceu no engenho Goyanna Grr1l1d , perten
cente a comarca el Goyanna, no anno d 1746. Foram
seu pae o Dr. Jorge --'alL r el j\f ndon<:u, e D. Antonia
Frnn i cn P ssôa de Luna.

'eu pae tenelo 'xerciclo na Parahyba o cargo de ouvi
dor geral, passou- e ú P 'rnambuco, ~fl 'ou- e m Goyan
no, c ficou re idínclo c'm ILDmaracó. Komcac.lo po terior
ment elc cmbnI'O'odor ela I ela ~üo el GÔD) partiu para ahi
com ~ua familia, c1epoi p sou- e para P 1rtugal, ú ex-
I'cer igual carO'o 11ft Relnção elo Porto. aHer de Menelon-

ça acompanhanelo s II pa 111 toda e. sa c.lígre 50, c n
cluin a na elu O(;iill Cl1 PorlllO'nl, 111', ou om di.tincç-ão
aUnível' idade el Coimbrn, fOl'Jn lll- 111 direito, e dedi
L:Oll- c a mugi traLuro, cxrl'('('11 lo cnLüo o seguint s car
gos: ou(liLor cio HC'gilllcnto (la j\[arinba em 17ô3' de~em

lJOl'O'aclor dn R Inl:<.1 c1 Ri ele Jnneiro, onel foí tombem
procLUador de Ot'\a C juiz ela fazendo, m 1772; d s m
hal'O'aclor da I'rln(;uo elo Port 111 i 770; procurador fi cal
da Companhin GLI aI lIa Agri ullmR das "\ inl1as do Alto
Duu1'O . ti) 17,3' juiz \ n' l'Yflclor da m ma companhia
('m17 ; dembaro'ac1 I' dil eH a da llpplicQ(:50 cm 1789;
depntad ela Junta da A lminisLl'[)(ãn elo Taba '0 .pro ma
dor fisca I juiz 011 I'va 101' em 17%' pro mador da co
I'ÔU m 1799'; el 'pula lo e hal.c II r 'Ia CD a c.l Brogol1ça,
cm 180i; ] sembargac.lor do Paço n 1802; crelario cla
reg ncia L10 r ino cI Portugal Alganes, '111 iI 07; chal1
celler ela Ca o ele uppli( 0(:<10 m 1 12' O'uArda-lllór da
Tol'l'c elo Tombo em 1 13; ah'm elo ürgo de rcO' elor ela
JU tiça ela Caso da , Llpplica Jo I rcsielent da C011llTlis 50
para °e ame dos joraes e melhoramento' da (lgri "lt({/,a.

D ntl'e to los c l cal ao , caelft qunl mai c1e"ndo,
bastoria para aroctc'l isar o m l' imrnto e I vaelos noLes
d~ Dr. Salt r] 1\'1.nelon<:,0, o ele m<,mbro da rcgencin do
remo, peln lJI'onde cOlifianç'a 'I"C n'('Ue tinha, e pela lia
l(l~[j{/ e,rpf'riI'l7cla nas COfio ((8 elo gOl'ern0, como diz o 11'0
prlO principe-rcgcnt no De relo de ~lIa nomeaçõo; e o ele
Regedor ela JllsL.ic:n da Caso ela uppli açoo, paro o Iual,
segundo a lei, se requeria um-homem fidalgo, limpo ele
anglle, üo de COI1 ciencia, praden.te, de muita autoridade

e letrado, de inleire:;a e aba 'tado de bf'II.'.
0, Dr. Sall 'r d :Mendonça, fnzenelo parle da r gencia

do r 1I1 , no momcnto m qne a familia rcal abnnc1011ayn
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as plagas portuguezas, e [1S hoste de Napolecio jú tran
spunham as fron eiras da Beira, pre taya ao soberaIlo e ao
puiz um serviço gI andiosissimo, um verdadeiro e hcroico
sacrificio; e quando Junot entrou m Lisbôü, declarou ces
sar a casa de Bragança de reinar em Portugal, ficando o
paiz sob a protecção e governo do imperador Napoleão, e
exigiu que as primeiras corporações e tribunaes do reino
lhe fossem render homenagem do seu reconhecimento e
submissão ó _eu soberano, e quando geralmente foi obede
cida esta sua i'mposiçãa, solicitclI1do muitos portuguezes
um outro rei, hOll\'e um homem d energia e patrioti mo
ele\'adis imos, que repelliu tudo isso indignado, houre
um vassallo fiel· e alti\'o qu não renegou o eu soberano
ausente; o procurador da corôa João Antonio SalteI' tle
Mendonça!

Evacuado POt'tugal, foi recon Lituida a regencia por
Decreto de 2 de Janeiro de 1809, e o Dr, SalteI ele Mendonça
foi um dos conservados. Ainda por mais trez rez s tentou

apoleão a posse d Portugal, mas teve de ce ler antc o
patriotismo portuguez e o valor do exercito anglo-Iuso.
Nenhum escriptor daquell acop.tecimentos, diz o COI11
mendador Mello, deixa de reconhecer e elogiar o animo he
roico, a actividade incansavel, e as providencias nergico
de todo o genero, em que abundou a regencia. E ap sal' de
tan tas calamidades e pobreza do thE zouro publico, I efol'ma
vam-se abusos escandalosos inLroelusidos'na administra
ção, e os interesses materiacs do paiz não foram abandona
dos. A agricultura recebeu especinl protec 50, rep raram-se
muitas estradas, e construiram-se novos eelificio commo
dos para estabelecimentos publicas. Muitas des as pro
yidencias foram inspirações, e obra do sabio honrado
secrelal"io João Antonio SalteI' ele Mendonça. Elle linha li
seu cargo as repartLções elo r'eino, justi a e faz nelR, e al
gumas vezes accumulou o expediente ela da guerra c es
trangeiros, nos impedimentos do seu collega, aI ~m de
outros encargos, c sem coadjuvação alguma. .

SalteI' de Mendonça que foi por assim dizer o IJrim.cJ~'O

vulto ela regencia, occupou particularmente uma po,:sIçao
elevadi sima por occas~ão da guerra ela restElLlraçao ~lo
poder dos francezes, e conseguida esta, n gratidão nacIO
nal manifestou-se dignamente, os eus grDndiosos e I:e
roicos serviços tiveram condigna remun ração e elevac1ls
simos cargos lhe foram confiauos. P rmaLJecenelo na 1'C

gencia até 1820, quando foi proclamada a monal'clJia con-
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tiLucional representati 'a, SalteI' de Mendonça então já ele
vado ao tiLulo nobiliarchico de Visconde de Azurara, dei
xou o governo; convidado, por seus amigos à tomar
pUL'te na nova oruem de cou [\, s 'usou-se tenazmente:
estava velho e cansado, j"t havia attingido aos 74 annos
de idade, era pre iso descnnsar das fadigas e trabalhos de
uma vida inteiram nLe con aOTada aos sen i os do Estado.

Eram então mui precarias as fontes de l~enda do paiz,
e enorrnissimos os compromissos à realisar; a situação
financeira por cons guinte, era muito grave. O Visconde
de Azurara, abre mão então, dos seus recursos particula
res, e offerece ao governo o quartel de todos os ordenados
que venceu flLé o anno de 1 07, a t nça de 30$000, entrando
os v 'llcimentos futuros, os quinze annos de atrasados que
e lhe devia, o montepio que v nceu uma de suas irmães,

e o terço dos seu ordenhc1os de desembargador do Paço,
eda Casa da Supplicação, em quanto durasse as urgencias
elo Estado.

O conselheiro João Antonio alter de Mendonça, Vis
conde ele AZUfm a, comrnrnc1ador da Ord m de Christo e de
N, ',da Conceição la Vi1lo-Viçosa, fidalgo da casa real,
e membro da Academia R nl da Sciencias de Li bôa,
mol'l"U naqu.lla cidade a 14 de Junho de 1 25, e foi sepul
tado na egr Ja do Salvador. A Ga-eta ele Lisbôa em seu
~lumero de 27 do m smo mez noticiando o passamento do
Illu tr'e e lJ ncmeT'iLo "\ i conde de Azurl1I'a, consagrou
e tas palavra á sua memoda: « Os distinctos talento
deste illLl tre magistr n lo, as suas 'virtudes, o seu acriso
lado patriotismo, os u zelo incvllslwel, a ua constancia,
a ua inabalavel fidelidade ao soberano, a solida piedade,
eum coração puro sem aff ctação, o tornariio sa udoso ao
eu amigos e compatriotas. A iIneja, c ta paixão baixa,

eeruel, qu algumas, cz s perdoa ú virtu le ,ma nunca
aos ,talenLo ; a in" Ja m sma nüo lhe poderá. di I utar a
glorIa destcs bellos titulos, que ornar50 tão conspicuu
men~c o Exm. Visconc1 de Azuraru na uu "ida, e que
depOIS da ua mort inscl' vcrão o scu nome no Pantheon
dos iJlustl'cS porLugu zes d ste seculo. »

Frei João da Apresentação Campelli. Ja c u na
~'egUeZia de Santo Antonio do R cifc, no anno de 16 O.
oram seu pa João Büptista Cnmp lIi s rivfio ela

iln~r~l.dn R uI desta capiLania, D. Bl'ites Bandeira de
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. Fazendo em sua provincia natal os seu estudos pri
marios, seguiu para a Dahia, matriculou-se no collegio ou
Seminario de Belem, estuclou os primeiros rudimentos de
latinidade e humanidade, e entrou d poi no 'ollegio da
Companhia de Jesus, olllle por dois annos e ·tudou a
sciencias philosophicas.

Deliber ando seguir a \ida religiosa, abandonou o c
minaria, e enteou nos claustros la ordem 'eI'aphica, c aos
20 de Novembro de 1708 1'e ebeu o hal ito no convento dc
Santo Antonio de Paraguassú, e a 21 do mesmo mez elo
anno seguinte fez a sua solemne profissão.

Bem cedo começou o jovem peI'l1é1mbucano a colhcl'
as palmas dos seus triumphos. O pulpito, a clld ira dc
mestre, e a penna de escriptor, tecem a laurea le Fl'ei Joõo
da Apresentação Campelli.

Da Bahia, pa sou- e para Pernambuco, ditou thcologia
no convento de Olinda, e artes no lo Recife.

Frei João da Apres ntação Campelli, diz a Paell'c
Jaboatão no seu Orbe Seraphico, foi preO'allor ele famn, c
grande iheologo, e por.este respeito m teceu, eutl' \ os sn
bios e doutos, di tincto Ioga r, e o teve muito esp cifico no
grande conceito do íllu trissimo bispo de P rnumIJuco D.
José Fialho, elegendo-o para examinador do bispado, thl'O
Jogo das sua juntas c consultas, e companheil'o elas sua
missões, que fnzia nas vi ita da LHl. dio cze tis Sl1ll OYC
lhas, e eni ontl'as occasiões, nA qunes pr .gava igl1[\lm('~lc

com sua illustdssima. Com 11 ,continua o PIl(lrC' Juboalao,
sendo elevado ú cadeira mctropolilflna ela Bnhirl, po. ou
para esta cidade, e crahi pura o reino, quao ]0 tumbem
passou para bispo da GUür la, don le por fali ci~uel1l0 d~slc
prelado voltou á Bahia. N ta el rrota, que fez ao r 1110,
levoll tambem a in umbencia de ir votur Pro-Jllfinistl'o ao
Capitulo Geral, celebrado em alludolid no 811110 d 1?40.
Voltou a côrte, e conseguiu elo TI'ihnnal do SDi1Lo Offi '10_0
ser seu Qualificador. Pas, ou a Dflhiu, e na congrcgElçao
de 1745, o fizer'nu commissario el TCl'ceil'os, que ex I'C,CU
até 18 de Fever iro ele 1751, m Cj u onplctou a c[1I'rClrn
elos dias. Foi sugeito 0111 applicação, e genio doelo, aos
estudos thcologicos, mornes, expositivos e ela historw, c
nestes com bastante pratica e maior opplic.;açõo aos predi
cativos. Destes deixou copiosos fructos em muitos IIVI'O
e quadernos de folio, que nós, imos en ua 0150.

AI 01 dos calgos citado por Jabontno, OCCllpOll.



DICCIONARIO BIOGRAPHLCO 447

também Frei João ela Apresentação Campelli o de peniten
ciario g~ral ela sua ordem, e o de lente ele theologia moral
do cI 1'0 da elioc se ela Guarda, 01 Portugal.

O nom deste ilIustre pernambucano, 6 celebrado por
varios scriptores, entre os quaes, Barbosa Machado na
sua BilJliotlJ ca Lusitana. No entretanto, diz Innocencio
Francisco da ilva no seu Diccionario Bibliographico, que'
Barbosa MaclHldo desconheceu a ua existencia) POLS delle
não fe;; menção!

Frei João da Apresentação deixou varias obras em
manuscripto, das quaes cremos, que somente foi impressa,
a vida de D. r rei José Fialho.

D'cntre a suas producções apenas foram encontradas
as seguintes por Frei Antonio de Santa Maria Jaboatão, no
archivo do conv nto ela Bahia, as quaes enumera na sua
obl'a O,.be Serciflco, e são ellas :

Epttome da vida, acções, e morte do Illust,.issÍlno Reve
rendissimo Bi ;po de Pernambuco, Arcebi;po da Bahia, e
Bi-:po da Guarda, D. Fret José Fialho. .

l'ractatus prolusorios ad.Sctcrwn Scripturam intelligen
dam, et ad Ve,.bi Dei Prcecones, et Pcedicatore erudiendos,
in duas partes destl'ibutu. A primeira parte desta obra
c lavacon 'Iuida, e a s gunda apena com çada.

Respo ta sobre oJactor),ewn homicida, queemJragante
adaltel'io, mas de CUSo pen ado, com, outras circlln 'tancias
de mais consideração, matort Ct r.l1n EccLesiastico,o se incor
reu, oa não, nrl censura do cap. SIQUI SUADEl TE, que sendo
resolvido por al'Ío T/wologo.) quenão,eab oltopelo Bi ;po,o
fa!Ja Re olação do Ar.dhor) que ilJl, em um largo, douto e
bem composto tI'atado. lVIww 'cripta in Jolio.

AppI'ovação ao livro Letl'Cls SymboLica .
. CC/7'ta ao Authol' do Discur o p7'egado na nooa cele

b/'l(lade do Beato Gonçalo Garcia, impre a na mesma.

. João Baptista da ronseca. Nasceu na freguczia ela
Boa-Vi 'ta no anno de 1790; era filho legitimo de Francisco
ROc1J'igues Ramos.

Fazendo m P rnambll o os seus estudos de humani
dade seus pais mandaram-no depoi para Portugal, afim
de matricular-se na Univer idade d Coimbra, nas aulas
d~ curso d theoJoo'ia, ma ,pouco depois, é Portugal inva
~ld? pelos francezes, fecha-se a Universidad , e elle se v'
ubl'lgudo a interromper a na CUI'!' ira litt rorio, e-rcgres-
ar ú p !'l10mbllCO.
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Aqui, pOI' obediencia e respeito Q vontade paterno ain
da que conLrariando a sua vocação e legitimas o pil'a~õc
João Baptista ela Fonseca dispõe-se a egLlÍI' a vida e-ccle~
siastica, partiu yara a Balli~, ordenou-:se presbytel'o, !'e
cebendo elos maos do arcebiSpo D, FreI José de SantD Es
colastica a unção sacerdotal, e logo que regl'es ou á. PCl'
nambuco, foi nomeado coadj uctor da freguezia da Boa
Vista.

Estavamos então cm uma epocha de effervescencia e
exaltação politica. Nos cIubs, nas academias, nas loja
maçonicas, nos saráos, jantares e festas campestl'es, pO!'
toda a parte em fim, ergLlÍam-se altares á libef'da<1e, ardia o
fogo sagrado do patl'iotismo, etraçava-seo plano da revolta
que devia proclamar a independencia da patria,

O padre João Baptista da Fonseca, vaLando-se /la mi
nisterio da igl'eja, seu espirito não arrefeceu do fogo sa
grado do amor e liberdades patt'ias. A causa da revolução
que havia de conferir ao Brazil a CUI ta da sua liberdade,
desprendendo-o dQs laços de uniZ o com Portugal, achou
no padre João Baptista da Fonseca um apostolo dedicado,
um dos seus,mais ilIustres coeipheus.

Rompe a revolução no dia 6 de rVlarço de 1817, e o pa
dre João Baptista na occasião suprema do perigo, não de
sanimou, não desmentiu do seu 'patriotismo, do seu amor
e empenho pela causa da liberdade br azil ir'a. Mas qulio

. ephemero foi o seu imperio ... e pouco tempo der ais, é o
padf'eJoão Baptista preso por ordem de Rodr'igo Lobo, ar
rastado ao immundo porão do navio 1Wercltrio, levado á
Bahia, e atirado a s careeres da cadeia da Relação.

« Digno e il'tuosO sacerdote, diz o autor dos fIIlartyre:
Pernambucanos não sabemo:3 que o seu enthusiasmo pa 
sasse de alguns louvores excessivos á liberdade; fllgutTID
declamações temerarias con tra o rei e sua fa milia, algu
mas ameaças violentas conLra os europeus na cl'isc, ou
proximas da liberdade, e da constanLe fl'equendu com,qu,e
assistia a todas as grandes e pequenas sessões patl'lotl
cas, banqu tes e sandes; taes foram os deJicLos qU,e lhe
attral1iram a raiva do tyranno Rodrigo Lobo, por cUJa 01'
dem'foi preso. ))

a cadeia da Bahia, m cmceres immundos, o~ldc" s
eas amente penetI'ava a luz elo dia, lutando com pl'lvaçoe
horriveis, cob"do de insultos e maldições da populaça
r LlLle, o'emeu es iIIustl'c murtyr da liberdade, por püço
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dr 4 anno.s; ma m 1 21, a l'eyoluçiio lo Podo abriu-lI)e
as portas 10 CDI'C( 1", m virtude da g l'RI amny tia once
di da pela ,ôrL( de POl'Lu/:,nl, elle snhiu abatido da pl'i
'õo, offr mIo de uma ga tro-iIJtL;l'Ílr~ qu adq 1 "rirD, da
qua I veio i.l fali ~er <1 "I oi .

Nomeado cap lIão do 3. 0 batalhão d uaçodore, exer
ceu POI' algum tempo e se cargo, ot ; que foi nomeaelo len
t da cadeira el philosophia de GOYDlJnD, '111 15 de Abril
de 1 24' e nesse mesmo nnn , cnil1 1 s cr ttlrio do 0'0
"emo provisorio da PUI'DhybD, no dominio ela reyoluç50,
purll o qLle fàra r qui itndo lJ 10 resI ecti"o pr sidente.

De 1817 até o dia em que' I'I'OU os olho o luz ela "ida,
foi [I I eregl'iJia fio do pa Ir João Bnptista da Fonseca um
Ii\TO aberLo ele per guiçõe martyrio, pelo ,nota\"eis
flcontocim nto politico ele qu foi til '<1tro esta o outro
pl'o"incia d imporio. Ao \"oltor a P l'I1ambuco, m 1821,
'11 onLrou a lucta t!uyo<1a com Luiz 10 ReO'o' el pois a eh
illdcpendencia; apá , ul'e\"olw;õo l'opublicona de 1824, por
cujo comprom ltim nto expatdou- u, c foi ~ondet1lnado a
morle pela comrni suo miliLi.lI', finalmente n luto que deu
cm r ultado o a to da abdi<..:aç50 em 7 de Abril de 1<:31.

E o ptH.lr João Baptista da Ii onseco, já 'om a penna,
já no comicios politicos ergu 1)(10 fi sua "oz era um con
stnntc e xlI 'nua pl'opL1O'11ador d direitos do p "O, da
cnu a do Brazil emflm; esta fOI'ç'a cl'alma qu tanto
cleyou nos cris por que pn ou, lambem o anima",] no'
l'cvez s de no "id'] I <lIti 'ulnr.
, E pidto inuogndol', ambi ioso de a])ol (' de' po suir
Immcnso 'aJ) dnld illu trélçüo, d(' ejoso d alél!'gar' d
nvol\'Ul' a" pll:'rn.dc UH illu tn('üo 'd tornar-se a im

muis util a ua pall'ia, lJo saucl u meliante o memorav I
u:cl'elo de 11 d \go lo d 1 27, cr ondo o curso' juri
(ltc~ de linda S. Paulo, e no GIl110 eguinlc quando
ulmram-s a' sua uula', foi ell um dos primeiro' 3 s-
tudãlntes maLl'icülados no 'lU' de OlindD .

.Com immelL'os sa dOei s, 11l0triculou- \' 'mos a pro
lecção ele alglll ~ 'lmigos, e :mimado ela mais lisongeiru '
~ pcrünç'os, cnc tau a "ida acnd- mica j '} no 38 011n08 de
Idade, quando b m pouco t mpo re tavD-Ihe de "ida.
, -,u academia r1 Olinda, osL 'nL u todo o viço de ua
Inl Iltgencia e illustr[1ç'D.o jô. de L:llvulviLla pelos annos .,
!)plo UlLH'odo cslud das scienciD . LIo direito a qLlC 'e 1.~IlLl'C
gou; e llu"cndo CUl' 'adu c fcito ne () at'\ terceiro ~ 11110,
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não CllCgou U llwtl'iculnr-s' IJO qual'to pI l' lue aggravallCll)
se a . uu 11l0lcsLiu, fullcccu 110 dia 1. u lIe l{\~\'cr 'ir'o dr' 1 ':31,

Iocla li lillclo, pllilusopllo su 'enlule uOtéW 'I poniUus
yirlud s, lalentos c iIlIL'trô(:üo, ~pÍl'iL forte jue nuo os
o Ob1'êl anLe u ét111en :adônl btH'l'tlS 'H dn lllOrLe, o pmlJ'c Jouo
Bapti ta conhecendo qu jú UUO 1IlL: Cl'ü possiyc!re i tir DO
lllê.d que lltl tantos annos alOl'Ul .l1tnV'), convocu os 'eu'
ünJigos mais intimo', declarn-lhc as SLlD ultimHs dispo-
'i('ões, e '0111 a sercJJid, d ll' 'ocl'ElLe, pr paru-se pura

r c JlJer o golpe final. E assim, ü 'u1J LI sem ver D sua 1'l'on
t , j ú lau reüda pel a puesia, lu LU' '<.1cl't pc]u sci 'IH,;i a do direito,

Como pO ... tLl, além de varia' pl'udLIGC,'õ'" in 'ditas QUIl
tI'as publicadü llOSjOl'l1cll:S d stu capital, deixou o seguinl'
po ma que te\'(' public' ~"lU po 'L!llllllU:

-l l:Í 'lima da ulllisudo, }JoelJw em wn cauto, Jeito em
1820. Hio de Janeil'o, 1832.

Este po mEl, segundo uma 110la elo c litor, f i dedicado
ao corone] J ou q ui 111 Jos6 du H.cgo Dun s, U111 dos seus
companhcil'Os de n nrtyrio nü Bul1ia ond' 'ompoz O seu
I OCllJD, d cujo or'igillul foi xLl'uhitlo. u copio. para ü im
P['c~ fio.

Das puLIÍL'aç'õ('s que fez do eu trabülhos o I adl'c
João Baptista ela 1"011 '('('(I Dp lias 'n ontramos iufol'mn
('ões "criclil:üs dos eO'tlÍlll' :
" OI'(WUO de (l(;ÇÜO de [/I'ara.', I'eâíad t na igreja de S.
Pedl'o fiO dia elo.' (UI/lO·' ((O SI'. D. Pedl'o 1, ill1jJenldol' cou
stiíllcion(l{ e pel'petuo dereJl::Wl' do Bradl, o!Jl,,.en'da ao
lileSIJW WlgWj(O seniL 01'. Pel'llambuco, typ. elo Vian'o-182V.

Poe~:i({s, âedic;adus (IS sen/wl'as ul'u,.,tleil'as. Pcrnnm
lJl1co, 1830.

Oração de acrão dr' [jI'Ora.' , I'ecitada na igreja de S,
Pedl'o /lO dia 25 de J1urço de 1830, aruliocl'.'al'io dojllNI
mento de Sua ~1(l{je.'jlllcleo IfJljJenldol' Ú COllstitllirtío. Per-
nambLlco Iyp. elu lJial'io-1830. _

Enconlramos ltllllbem algul1lD . poesias do padre Jono
Bapti ta dn Fonseca, no rguinlc tl'a!Jul1lO publicado cm
fasciculos pOI' Luiz Pel' 'iJ'a YiDll11a, n' stH pl'o\'in 'iD., pelo
anDOS c1 183:..: CoUecrão de poe,<;t'as put,.ioticas hbetCl(':
bl'a~-;ilei1'{ls, recopltlll({cÜI.') elo jOl'lIae' de. 'de o ((fUlO de 1826
até 1851,. assim '01110 uma ode feita l1ü Bahia ('111 itl20,
quando ainda pro " of1'cI'l~ 'ida ao gOY-'l'nad r Cond.e ela
Palma, Q qual fi i imr l' • a pelo pl'imril'a yc'z ( ~ll seguida 11
este Elrtigo, na publicaç'5u qu ,fizemos lia PI'OOUICu.t ele Pel'
/lumbaco, -'111 ~eu num 1'0 de [I. Le, et m!)J'o dr 1 70.
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rrei João Baptista da Purificação. A dota elo seu
nascimenLo morl e outrus lindo (le 'lH'l Yi(10, siío igno
rodos; np nas, nbl mos que na, cru na cic1ade do I CGi~ ,
c que Joiio dn . il\'cil'fl. Bnrg ',' ~ D. Jl)sl'plwl\1D1'ia ela 'ilva
forolll S 'u,' p(l(I~.

Ine1lllodl):í yicln. rcliginsn, enlrl II (le nnYicn no I'OnW'll
to ele "~lIltll AI LOJlio (10 1{t'l'ifl" ]ll'ilf'('s,:nll il I'('gl'il l'rnllris
cana, c COJlcluindo n CllI'SO 1l1't'('S "ril) l'(l(~e])cLl OJ'df',JIS sa-
cras aS.. llllliu < prr'sh,'Il'I'<llo.

Por muitos ollnos J'1:,gl'll Fl'ni Joiin Daplisln (\ C~Hkjro
dethrololl'in clop:ll1ohcn <.lo COJlY('llto do H"C'lfl', (' 1)('111 C do
pelo d·, nyohinH JlLo I' L'nll11l',1 do ,'('li 1:11l'n[l) conqui, tOLl
um nom honroso c rcspr'ilo" 'L cumo ol'ilLlnr.

!'rei Joiío Baplistn tUI'I1i1l'a'- ('Jltiio o oI'tlllorprcelilccto
ce colhido pora tOUllS n solctlll1i<1ml('. r 1jgin~as ccklJrn
da' ql1ór 110 Re 'ifC' (jll "r 111 outl'ns )o('Hlida(1cs ela proyincia
lalu fnma e cr'.1elwitlul!ü IUl.: conqui. lúl'a s sous hellos '
cloqu n[(', pallC'gyric< s. i\[nc; r (' lrnbnlhos pl'imorosa
menlc aCl'l.hodos ficuram iITl'c1iLos, pnnlel'am-~ por conse-
gl1inLr, e o llllic( D1011111l1 !llo, o unico 'lltt: todo d ua
glol'ia, r Ll'illllJ]lII() oralm'io, que no rc ta "O-D;Rcurso
fJf'la !rllls{ )g(l W'(-/flJlI(/('(IO crEL '1\(>i 1108,''0 senflO!', q({e no
plfllf,'ioel dia 13 de .:.lIuiu recitou ef)l a 7Ilotri - elo Recife, cujo
trabalho foi in ]lL'CSSO no 1 io elo .Tnnciro ('m 1818.

:\ln5 a po, t('r'Íl1ndC' nflO r nde sOlllcnll' .iII tos Irilmto
de hnmcnélOcm á ll1cmorin ele Fi' i JOt1.0 B:lpk ta'omo um
ora(lor note1\' I; fi 11111. '115 rill;!!irnm lélm]WIll a SIH! fronte
com o lour fulg _nl d Pnrnaso, tocaroll1-na om u
lu c dR in pira<;,üo.

Padro Lino, na Slla 11f'morirt /ú,r;fnrira (> bio[jf'{(flliica
do derG perf)(flllbUCfUlO, cOllsngroll [\ Fl'l~j J üo BupLi. til,
como po('Iê.l, t.a.' pnln\'l'n ,

« Dotnc1o <1 1I11Hl illlogillll('fin vi\'u r. orl'rb:1tn!1nllrn
c\le sabia elor a formn,' da 1ingll:1g m 11 mnin1' <1('li<';Il1< Si!
(' ~l('gnn ia, o cxprilllin os pl'IL nIll<'nfos com in ompnl';lvrl
I~rtll~o ma gr:s ta <l .• 'cu r Iy1t) 1'<1 Z io k 1111 )l'tll' o te BO(';l gc,
aCII,] a escola llnLavc! pel<1 f1l1iclcz 'il<lJ'lllnnio elo l'yLllmn
PCl'lcnci'l ir1' cusavcllJ1t'nl.c; dLlo dilO ]1I'O\'OS os ]')('1105,
IJC'm Cjl1C' mui pouco cscril'los (jIIO (lL'1le nos l'e 1<1111. U
c lro c1 • n]Jroxou-lhe dc' 'de [l Pl'illl il'a ic1ml ; e ainda
n~s cs ensHio~ (ln llH1SIl noycl c pl'ilJ('il)imlle, d( nlll1
U'UYOI11 [IS . llbi<hs (lualic1t del-', 11](', PUl'n S'I <1i\'iml t l'le

lC Pl'Oc1iga]isórn n naLur 'za. Po luva com. xtl'cmn fncili-
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dnde, e fnzia diyi DI' 11 S improvi os, que, o'undo referem
pe sôas ntendida daq lIe t mp, ram obrDs prima
d:> gosto e de b lIeza arti ti 11 , ))

r.omo poeta, l'nri simo tambem '50 o prudu lo da
Iyra afinadis ima e 111eloLliosa de Frei Joti Bélpli ta; res
tam-nos apCIH1 a III ti 'ia d( d)ll ~on los impl' ::;'0 cm
Lisbua j um que fin'] li SlJ \'El uma Ten ia ao pa a men to ele uma
senhora desta provincia, . outro d di ado ao poeta pOI'lu
guez Antonio Joaquim de Abreu, que por algum tempo
aqui esteye, e uma Ode tambem d di ada ao m"\ mo poeto,
o qUDI inseriu-R 110 seu livro de versos publicado m Lis
bôa no anno ele 1 15,

Esta ode, bellis ima e de feliz inspiração, (( "\ ncl'-
gico producto de sua imaginação, na phrfl de Abrcu,
que ape ar da rapidez com que foi con ' bielo, conseml
uma harmonia tão regular caju tado, qu não eleixa du
vidar da natur'esa e elo genio d' seLl autor, » constitue pae
si só a reputação de poeta des e illu tre rclio'io~o j calem
da publicidade que lh deu Abreu no seu livro ele versos,
vem tambem inserta na ituda obl'a do Padre Lino.

Antonio Joaquim de Abl' u no eu já. r ferido jirl'O,
dedicou ao religioso poeta Frei João Bapii ta da Purifica
ção, cl1versos sonetos, signifi ativa manifeslação do cu
1'01'0 talento; e no me mo teceram ju tos e m r ciclo en
comios, o Padre Francisco FerI' ira Barreto, Concgo Mi
guel do Sacramento Lopes Gama o Padre Jo é l"larinho
Falcão Pudilha, competentes e ulltorislJdos juiz s. .

FI' i João Baptista, em cuja fronte I'espl n lia uma Lr'l
plice corôa, a corôa de poeta, de orador e de theologo, cra
tambem um sacerdote r speitayel por suas virtud e\'an
gelicns, um religioso x mplarissimo, <.1 umo vida puro,
jamais ma ulada pelo mDis le\'e acto que a dcslusll'Dsse.

EIl morreu ignorado, e nem ( o meno!'; 6 sDbidD D epo
cha em que cerrou os olhos á luz do mundo, e vôou ú cl~r
nidade, 'IaS o nome do sacerdote virtuoso, do poeta 111
spirado e mnvioso, do orador eloquente e url'cbDtndor,e do
theologo profundo, ficou; e a posteridade inscreve-o ,rcvc
l'ente no Pantheon da pntria, porque lhe sobram utulas
para nelle dignamente figurar.

Fr i João Baptista dn Purificaç[io, morreu no comento
de Santo Anlonio da cidade do Recife, cujo cllJustro guarda
os eu r stos mortaes, ':'111 lugar infelizmente ignorado;
e ao terminarmo 'stas linlHls con agradas ti sua mcl110-
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rio pcrmita-s -no ins rey r o guinte oneto, bellis·simn.
po~ ia do ilIustrc , igario Fran i co Ferreiro. Barr to, de
dicücla ao n5.o m no illusLre' F rei João BDp~ista:

VaI.' a. s mlJroso, d n somhro o cn anta,
Qu Orllflcln a fl'ontc rle' Apnllinco louro,
Grnncliloqu , _mbocnndo a tuba rl'nl1ro,
Dús aos Ulne prazer, n terra espanto..

ifLlito embora rouqucje o negro canto
Do mocho piador de infausto ao-ouro :
Fétido, immundo, ro nador bisouro
Não yoléta no cum' sDcrosanto.

E ap na trny jast mbray cido
(Emplll1lJando o fulo-ente, o Delio sceptl'O)
Contra 01'11 vio rl1DZ d~salJrido :

Oll! mudança! oh! milagre! oh! ynl, ! oh! Plectro! ..
Calou-se immud .-u, fLlO'iu Yellcido ...
Gra ··}s, meu Joni ,graça ao teu metro.

E te oneto como s n~ tem um duplo ·valor· a um
lempo, FCITeira Borreto vulto proemin nt do t n pIo cln~

Mu o', onfer honorifico titulo ao 110 o poeta, fnzendo-o
ubir ao alto elo Pnl'l1aso, cl1omallc1o-u

Vatc a. 'sombroso, ele assombroso c/lcanto,

c iO'ualm nt ,ceI bra uma victoria explcndiL1a victoria qu .
conqui Lora na l11ta trayadn na arenn cio PnnH.lso om o T 
n nte D odat Pinto qu viveu m Pernambuco no I, mpo
do gOY rnü ]01' Cü tano Pinto, pob, gruça,' ao seu metro,
empunhando o fulgente, o Delio scejJtro, (;(JlltJ'(t o AIceio
ma;; e ele Ibl'iclo, calo({- 'e, im7lluclecclt /lI{)llt vencido,

Tal foi em ligeiros tl'8,OS, Frei João Baptista da Puri
ficação.

João Barbosa Cordeiro. asceu l1l Goynnlla crn
1i92, e 1'a filho legitimo ele 1\lan cl Bar! o, (1 COl:clcil'o cD,
Maria .1os(\ c1 rvIenezcs.

,Abraçando n vidü 'c.:Icsinsti '(1, Ul'llt'llOU·-S n ~<"r<1()tr,
c ~ 1110ll1eac1o vigario d\) frcgllczin c1 Pudo Alc! TC, nu Hill
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Grande do Norte, ondejá achnyn quando romp,u a I' -

volução de PernDmbuco, de 1817.
O.padre João BClrbo G, S m duvida iniciDrl0 nos pln

nos d ülr1ependf'ncin <ln ,'lHl proYincin, pnrlillpnrfl n cid[l
de do alaI, ]1l'0Il10Y('1l n nd1l iio do Hi 10'''11)(1(" cc C ('nm
o s II ex 'fllplo conquislou 1111lilos pro f'lilos,» \'oItillld!
elepai para G sua fl'f'gn zin, c1i\,lllgo11-,"() li j)oliein (]e:efllt' o
governo provisorio, esLab lecic1 llíl ('i1lliln1 11Ie' I1lnll(]nY:1
por commandante o cClpitúo-mór AnLolJ io 1"t'l'!'('il'll CiI,,[lI
cante, 110m ,11 g 1'al111 nt ontipallJi adu, e f'lllüo 0Pl oz- c
a sua nomeação, e r unido com olllro I atl'iotn C'slallclc
ceu uma junta I rovisol'ia, da qUlll c:;alJiu r]rito mcmbro.

O padre João Barbosa Conl ,iro pl'e tOll Ílllmell, os SCI'

viços a cailsa da liber'dade cl sua pc 1.t'in, o fez rIlli.lnLo lhe
foi possivel para mantel-a; mas G 25 ([ AI ril f'\'(1 elr no\'o
restab8!ccida () aUl0l'irlaele reaIno cidade. rio -nlal, r pouco
depois igual sorte exp rlmentou a fl'c'gu 'zia (le POl'lo \\e
gre. EIle occultou-se f'nt50, pas ou- r para a Pêl"l1hylJn,
onele foi preso a 11 d Junho, e f'1ll • gos(:q Yf'io pnra P '1'

nambuco, «POI' SCI' um. dos mcmbro.'! do {IOI C'1'f1O prorisn
rio ela villa elc Podo Alegre c SCITa elo lvlorlin,', e tilO obstl
naelo, qur.' por occClsüio ela l'(}s(07lI'açclo nfío r;f(i~ ({.';,·i[jl/{//'

o seu auto,flcanclo em CCl f); e fu!)ill ({ brl. N/I' 80("("()I'I'O TlrtS

vT,;_tnhança. do Caiacó, (j1U' ,~II[Jpll/lhrt jJf?/08 ill.'Tlf'getlte. J l)

como declara a nota relativa ao eu nom ,11. lisLa Lias pre
sos remettidos da Purahyl o.

De Pernam))I[co egllill pnl'[I a Baltifl, foi rOllrlrmnl1c]o
a 5 Ul1110S ele degl'rdo em Angola, mo. pel'llI<ln ('f'll Jll pl'i
s50 naquella provincia até 1 21, IuanLlo re 'obrou fi sua
liberdade.

Sur'gindo a epocha éla indepenrlcndn, r(~prcs('nlollum
papel muito saliente pelos seus ff'ilos, , logo após, l1l
1824, na quadra reyolueionFl)"il1 ele POl'J1DmhIlCO, f]lH1ndo
proclamou-se a separoe;i:ío II Kol'Lo, enja odl1c. ün esten
deu-se até a pI'ovincin do Ccarrí, o plldr J COl'l! iro cl1\'o.l
veu-se na re\'olução, foi elwiolIo p lo goy:mo pro"isol'JO
da Parahyba pal'R tratar de negodos politicos com o pre
SIdente do Pel'l1FI mbur:o, Manoel c1 Canalho, mas paI' occa~
sião ela restanração elo gov ['no impel'Ínl caltiu proso, e fOI
condcmnaelo fi 10 Ul1110S (.1l, (l0g/"( do no Hio l\;rgro.

Permanecendo em Pernaníl L1<.':O, e tl'ElI1sfel'ido ela c~
deia para o hospital, paI' motivos de molest.iD, conseguIu
evadir-se, e refugiou-se no in(: dor da pl'ovinciD, cm ~cs
queira,' cm casa elo cDpitfio-mól' MaIloeI Josú de i 111 'II'D'
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c tomando o nome de J050 Patricio Leal, dedicou-se ao
'J1SiJ10 prime. rio c ccunclal'io, foi profes 01' do filhos do
dilo c' Viluo-J11ól', e do d outra famílias, e c nstn até que
se "ira con trangido . casar-se pois andava disfar ado
pAra fugir un persCf:uiC'âo dos II inimigos politicos.

Em 1 26 já s a hOYfi o padl'e Cordeiro de ,"olta do seu
exilio quando "inju. la ai 'ivosamenl accusado perse
guido com Clll1lplicc da morte <.le Domingos Lourenço
\'[\Z, em Goynnna, p lo Fle fui I ronunciodo 11a lc"assa
1Il'0(; 'dida. 111. justificou-se, oppareceu a verdade, e a pro
pl'ia viuva uo finado, por uma e 'criptura desistiu de Loua a
ii 'eu u<;,uo. Pur e 'se tempo, quando de 110\'0 luctava com
u Íllfol'tunio, 'S(;l'ev~u um heJlo' ::>on 'to, quc, por ser intei
J'unwlILe des~onh(;ddo, alui u con ignamo ,

Quareula c duas \' Z'S a cu ado,
Foi o grande CatITo, aTando em ,irLude!
Poe nten:a a beIJeI' lc:ll1al s gude
Foi '0 rates prudente, condemnado !

~lil iau 's, heróe empre lembrado
Em fcrros e. pirou! ... Oh! sorte rude! ! !
J zus, filho de um D us, qu não se illud ,

'uma cruz, como réo, foi pendurado! ! !

si quadro fiel, qu ao mundo o tento,
Verá quem refiocLil', qu pr mio alcança
A virLud ) fi 1'<:\ UO, mel' 'cimcnto!

'. no retorno do I cm ql1 dó e p ran a?!
\Tolor 1 geni ublinJ, ofI'rimento
RccomI '11 a et.ernal, D u affiança.

l\Io a sori ue p r eguições d que foi victima o padre
COl'U iro, aindA nüo s bc.l\'in terminado; e -111 18~7, achou
c de 110"0 pr o no lto. pital militür, pOl' motivos politicas,
cm duyiL1n. (bl 'lido po tCl'io1'l11 nl.e a vigararia da fre

gu 'zia lu Granja, no Ceará regeu-a'por muito tempo, mas
permutanuo-ü ('Ln 1 4 com a de K . dos Prazeres, em
Maceiá, para alli sCt;uiu mi 30, e cntron 111 .er icio,

El ito LI putud o'cru1 POl' ua pI'ovincia natol, tomou
üS cnl na 'umara na IOljislntura ele 1 34 a 1 37, e (C como
l'E'pl"c nLante da nuçüo, COf'l' spond u bellJ à conflauça
ql1P 111.'11(' Sr' l1('posiluLl, e no recin ( elu parlamenl f1 11 1n-
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concussas provas do seu talenlo.» No Rio c1 Jalleiro, co
meçou o padre Cordeiro fl publicar m 1 '34 o pcrioclico
Bussolo ela Liberdade, cujCl publicação 'onlinuou m Pcr
nambuGo no o.nno .seguinL , e prulongou-se lJ0I' algum tem
po. A Bussola da Liberdade tinha por epigrnpll : .

Da liberdade o norte mostrarei
A de..pelto de tudo quanto é vão,
Ou com eUa vencer como Arisüde:;,
Ou com ella mOl'rer como Catão.

Em 1 43, e creveu em PernDmbuco o periodico politi
co-Chora Menino, e em 1852 começou ti 1m} lica]' m flJ[l
ceió o-Pl'o}Jugnador Catholico, jornnl docli mIo nos il1le
ress dn ré'lio'ião, por c1le redigido, e sustentado p lo clero
daquella capitnl. Quer nos jorna s citados, por elle redi
gidos, quer em outros das cLi\' r a provincias em que re
sidiu ncontram-se innumeros trabalho lo padre Cordei
)'0, n50 só r ligiosos, obre o que escreveu muito e Sll 

tentou grand s polemicas, como lambem littcrttl'Íos c po
liticos, além das obras que publicou, das quaes ap na
encontramos noticia elas seguinte :

Imploração Parahybana. Ceará, lyp. acional,1 24.
E' um escripto politico dirigido a José Pereira Figll ira.

O bl'amalZe viajante ou a abedoria populal' de todas
a nações, por Fernando Deniz. Maranhão, typ. ela Tempe
rança, 1 41, (trad).

Logica Popular, por M. Ad. Lcconlc, r01111.1nciacla. da
2. D eclicção de Pariz, e xtrallida dü Bibliothecn Populal'.
Ceará, typ. de J. A. d'Oliveira. 1847, (trad.) .

A./'te de faltar e escI'er; er, ali tratado de I'hetOI'lClI [je
l'al, por Augusto Hl1s:son. Pel'l1al11bu '0, 184, tI'Dcl)

I-Iomellugem poeticCl ú Sua Santidade o muilO Meral
e magnammo Pio IX. Pernambuco, typ. da União, 1 4 "

Al'CO Verde, ou a glol'ia do Tabayctl'es. Drama \1IS-

torico-naciolll.ll, iS-O. . ~

Chl'onica e.·candatosa do SI'. D. João da PurijlcClFflO
1I1arqltes Perdigão, desde a SlW cega nomeaçüo para biSpo
de Pernmnbllco em 1829 até o pre 'ente. 1862. ._

Sobre estes dous ultimos escriptos, do primeIro nuO
ncontramos noticia do tl1gDt' em ql1- foi impl'e '0; elo

s 'gunclo, <linda que nüo trüga °nome d autor n Ln o Jo
t!-'i1I' da itnlJt" ''-'<lo, é comluclo snbiclo que c' d sua comPI)
~·i(.:üo, c que f( i impr' o m P mHl11buco.
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o pAdre João Barbosa Cordeiro, foi 11m sacel'dote di 
Lindo pIos s us conhedmcntos, doLado de um bello tl1
lento, bom poeLa, e um dos hom ns que mais figuraram
llOS lutas politicas do Brazil em pl'ol da sua indepenclencia
eliberdade, a cuja causa serviu patl'iotica e cledicadamente,
prestou immensos serviços, soffrenclo por amor de uas
jcléa~, ora o ma)'t~ rio em rigoro as prisões, ora a mais
de 'abrida e tyrannica perseguição; moneu m avançada
idade, endo vigal'io da fregu zia de J. S. dos Prazeres
em {aceiú, possuindo a insignias de <.:onego e o habito
da Ordem de Chl'isLo.

João de Barros Bego. Nasceu na cidade de Olinda
na c:;cgunda metade do seculo XVII, e foram seus paes
Andr6 d Barro Rego e D. Adriana de Almeida Vancler
1 y seus a\ ós pat mos Arnúu de Hollanda Barr to e D.
Luzia Pes ôa, e maternos, Gaspar Vand rley, capitão do
exercit.o holland z e D. J\'laria d 1e110.

João de Barros R go eguindo a carreira das armas,
cm 168 já occupava o posto de capitilo de cavallaria de
ordenanças da fi' guezia ele S. Lourenço, por patent do
govel'l1ador João da Cunho. Souto Maior, datada de 5 de
~Iarço do mesmo anno,porserpes oademerecímentoewn
elos /lOmen nobres e princljJcwS de ta capitania, ujo acLo
foi confirmado por Patente I égia de 13 de Dezembro tom
bem do 111 mo anno, por haver servido nas occasiõe em
que foi occupaelo para as guerras elos Pallnare , concor'
rendo com o que lhe foi pos.'ivel com Ma sati fação e por
c,petar que com a mesma se haveria el'ahi por diante em
flid~ que e lhe encarrega se conJonne a confiança que
fa~w ele ~ua pe sóa.

Em 166 Barro' Rego xerc u o mDndato de \ereador
da camal'a elo senado de Olin la, cm 1601 o cargo de juiz
Ol'dinario, e depoi o d provedor da fazenda real, no qual
eachava em 1710, assim como no ele cllpiLão-mor da ci

dade ele Oliuda.
,Condecorado pelos seus erviço~ e merecimenío com o

haMo de Chl'i to, muja orel 111 profe sou a 22 de l\olarço
de ~693, !las mão do bi po elioce uno, D. Mathias de Fi
gU,ell'udo e M 110, qLle lhe sagrou o habiLo na cuthedral de
ülll1da, bemfeiLor clu anta Cu a de l\Iisericordio. la me ma
cidade, ele cuja instiLuição foi provedor' por muitas vezes,

onde em 1702 in tituiu uma coH giada a qual foi inau
gurada a 0 de JUlll0 ele se mesmo anno momlrinclo cele

59
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bl'Hr ás LlltS espen as urna [sla 01 mni imo em aG('ua
de graças, e ftlz-lIdo o putr-imonio n e Séll'i péll'a a 'lia

su 'lcntaçti ; Jo<1o Le Bal'tos 1 ego, loi ,illu tI" por cus
serviços e mel'ecimento, p lü elisLin ção e no] r so. Ll lIH
hmilia pelos 110nl'oso e I \'él ios cHrgos que es l'ceu,
assim como pelos de PI'OVCdOf' da fazend' l' ai e elc copi
tuo-múl' de Olinda que d emp 'lll1élya na epodl[] m (jU('

vamos entl'il[', occupava lima posiç:ã levada na oei dn
ele, CI'U um homem de pl'estigio e illflu 'n 'ia, ele c')['o 'LeI'
honl'adissimo, ri o, ai astado e nimiam 'nLe lilJ I'al e ])( 111
fas jo; e ainda mui YiCl'f1l1) L' ül('tll' Lo lu StE1S qualida
des e elevar' o seu nome, U TU 'IJLo. guefTu cios 1\10 caLes
que devastou sla provincia m pl'il1l.:ipiQ cio f'l'ulo pn~

sl:1do~ cujo' feitos repl:1s~aelo ele patl'iulismu e o.bncgQ~u(l

lO['l1é1l'Ulll-11O benemerito 'il11l11oL'Lal.
O t.:apitão-múL' João eh; Bal'ro 'H. go, foi um do pl'imri

1'OS pcn1Umbueanos que 01 pusel'am Lello.z 1" isL nein n
pretencão. dos porLugu 'ze do 1 eeife I ar'a Levar a nora
povoaçüo a cathegoria ele yjllo e capital da capitania, ape
lias rcspil'OU est plano. PCl't nceuelo 101" laço ele POl"I1
tesco á principae famílias eL ()linc!'1, m ml 1'0 da nob!' a
como enLão se chamava, homcmin 1 pen 1 nL ,ele omcLcl'
firme e ['esolulo, patriota de 'ielieL zeloso elns O'Lol'ia~ c
ll'adições da !eg 'ndüf'ia Olinela,jamai a lisonjas' politica
elo governo lor Sebn 'lítIo ele Castro Caldo, e as \OI1Lfl
g'ns e of'fcrlas dos corrupl r s ma cat fis 'L'3m afasll1l'
~e elo seL! posto ele honra, bnnelcar-s com ell-s, apoio!' os
s L1S projeGtos, coop I'anelo as im pora a CJu ela eI Olinda,
o que imporlava apropria quecla do JJI'ia e uigniclade
elos pernambucanos. ,

Rompeneloa guerra e reunielo a amora do s noc1o dc
Olinch paril deliberar sobl'e quem r callil'ia o gO\/el'no da
'apilaniu pela deposição do govef'l1udoL' Sebusliü ele Ca 

iro, C mesmo sobl' u fàl'mn do govemo Ú [Idopli.ll'-~C, Blll'
l'OS Rego foi um elos que apoiaram n piniüo de B manlo
" ieira ele 1\Iello, pal'a que se desse o gl'ilo c1 • l' publi a (le!
in:ital' eLos \ nesiüno:;~ mas r signoll- e com amai ri,a ela
camara para lU se cnLL' gassc o g vemo ao bispo dIOce
sano e se ma tJ Livesse obeeLien 'ia ú mell' pole.

Com esta cleliberaçáo1 os mnscaL's must['a1'Dm-se acal
mado ,mu apparenLementu; e' 18 ele Junho ele 171'1 I'C
bcllam-" c de novo, prendem o JJiSl)O c a oll"iclol', c qUDndo
Bano R g marcha sobre o Recif' ú i'l'clIL elas lL'O!)llS ,elo
seu c mmancLo, recebe o. noticR do fugn do bi~po plu'a Ollll-
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(1n,oque c1CL1ILlgm úl'oz r nLnJl'-OS l' b 1dcsnos limitC's
l10 eu de\ Cl' rn rru uo de snngu , s nelo então c1elI1Je
I'aelo um rigoro~o a lia no I Gire. A sim, coube DO in
II'CI id cUI iLü -múr BcH'l' o commanelo do presidio de
Afogados, com o mais imporLunte o pel'igo o, .e a 22 de
Junho ahi jú c a havu acnmpnLlo com [l Sllns tropa, '
con.'cguindo el abril' o fim dos ,'ecliciosos pela rl'ul1Cjuiu
fll\e cl L! DO, almo 1'('\' de conduzir a p \'oa 110 os s 'llS
gt'llL'ros mnnLim(lntos, pOI' fim, LI pois ele c 'o'ot1.1do lo
dos m ~ios de bran Ima pCl' 'llC1 <10, veio u ' Lobelcc r
absoluta pl'ollibi ;<10 ciD p1.1s ')0' m dos me mos gcn 1'0 '.

JOilo cl BUI'!' I ego d ' mpenhon es a mis lio com
tanln o'ulhlll'diu ali '1'1.1<.'110, Cjlle o bi po re olvou cI mitlit,-
~e <lo govel'l1o miliLal', e o nomeou gcn I'ul cm chefe ue
ludn' us fOI çns, U jllflC'S reunielus c 111 1l1l01el'0 ele 1000
pl'uçn ,n elia 11 el Julho 11111[' '!ln 1'0111 ao nconllO de uma
frll'011 l'eb Id ~ CJll vinha do int riOl' rompeI' o o edio do
R~cife o 'OITero ma ot~'. No iLiolo Pl'[Izr" m
Gunl'l1l'apCS, fOl'ol11 uc ntl'ucJrlS a tl'opas inimiga cm nu
lIlCl'O 1 00 praça , e imm diatnment c r ad'18 e Ol'tél
d11 fl' l'CLil'Uel1.1 . e os u h fc vendo-se enLão p I'eli
do lan\[ll'al11 miío elo xpeuiente d o. egunr que, lon
p;e l1e Cl' um ,'0 ono <:lOS mascate, pelo contrario eram
(Imig'OS elo partido ela nobr~zn, e qLl ob palavl'a d homa
podiam OIlLMSC 111 nnil'iamllO outro elia; 111a 6 noitc fu
('iI'um cm LI bandada s n(lo ncc.; ssario egllir-ll1u p la
manha.

O lJi po notanelo [l geanel falta elo illu. Le cnpit5.o-múl'
J050 r1 Bal'ros I n' no ommando do orr8it1] de Afogado,
" clw\'ú do as di elo I c 'if', o in umbiu de no, o do COI11
~ni1l1llo dc c ponto, ma lU bre\"c ell parte á·proclll'o do
Illso1l'ntcinimio' . rOl'cm o c p ranço da I atria ficou s pul
lnda nn nmpo do. lJULLllhil 1 Pinc1oba. I o desalenlo
gel'ul ('\lo não smo[' ~ Ll, pt'oclama aos brio os p 'rnal11
IJl~ci1no., no ,'LI amigos I ar nLcs, e viu- e c rcaelo ele
Inll combalcnt á uja fl'cnL D1'lrclr á c offcre Cl á vin
gai' o llltl'dO' , Ú ca Lignr'o inimigos u Ut'l'ancül'-th as pal
1110 c o Ol'gulbo ela victol'i ü .

AIro 'liJmo ,'üo que ntLio dirigiu Barros ReO'o, é um clo
{'l1l11:lltO 111 111 l'U\" 1, t' pn sad de pnll'ioLi m , dignieloel
I' (I1l1\"(,Z, « LLl 01 in ii10 " R 11(1, sn ~ int rroga o \" ~lho Qldo
do. DeixaI-os tl'iul11pllnl' lo no ~o nom' , jn no sa fé e d[~
Ilr SRa lealdüc1 '? AL', onu ch ,gn, c I [11'[1 Cjuflndo e guorun
o \'ul I' pCl'I1umbut,,;ano qu ' deli I'ual' ao JJI'~lC:O POl'tugucz

•
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em todo o mundo'? Que determino, que espe1'a ~ Consentir
que cm yil esc1'[lvid50 nos ponl11'l üqudle infame cnnolhn ?)
Depois de increpor aquelles qu se I andenrnm pelo 01l1'0
dos mascate, Barros Rego falia da trama ontla a sua
yida, e assim termina 'a sua pro lamação: « 50 quero
persuadir-me '} que coubesse a ç50 lua' odiosa, em ani
mos que se dispõe para empr zas que os acr ditem; c
quando para inc nLivo do qu me vê m e me n ompa
nham, n50 baste o meu zelo, e de alguns o temor, ou con
veni Dcia objectiva os de, anime, para que me I sampa
rem, fugindo ou pas ando- e para o inimiO'o, consLará ao
mundo que sacrifico a nlinha vi la nas aras desta campa
nha, satisfazendo por credito da minha paLrio as obriga
ções com que n !la. nasci, e ele quem sou, pai n não a vel'
])0 abatimento em que a malícia intenta lançaI-a; e "el'
me-hão mais facilm nte rendido ao impulso de uma bala,
do que a copia de mil cruzados om que me fizeram tiro
de bem perto. »

AcceiLo o offerecimento potl'ioLico que fizera o capitão
m6r Barros Rego, o gov rno ordenou-lhe que partisse, c
que acampasse no enO'eol10 "\ lho elo Cnbo ó. SpCl a ele 1l~
va orden~. Depois s guiu para Ipojuca m bu a do inI
migo, e tendo de ferir a batalha, ,110 gen rosa e d intc
ressadamente abdicou o genernlato om favor do O'CJl rol
Francisco Gil Ribeir'o, offerecelldo-se o suO'oitando-se a
marchar sob as SUDS ordens, sem que ambos ambicionas
sem outra glorio, que n50 fosse a da snlva 5.0 e IU,'tre dn
patria. GDnha a batalha ck Ipojuca, depois de uma luta rc
nhidissima duranto um dia inteiro, na qual o no o h rôc
ostentoLl-se briosa e dignamente, voltou para o aCDmpa
fi nto do Cabo: e ahi, as suas praticas e pntrioti 'mo, as
uas virtudes e generosidad , consegnirnm di sipar u1lS

reslos de rebeldia, o chamar Ó causa pernambucana UII1

cem numero de proselitos. ,
Aparta então li esla provincia o novo gov rnaclor F Ilx

José Machado, e Barros Rego COrI' apre sndameute para
Olinda, e ignorando a par ialidade do goverlJaclor para com
os mascates, pede ao bispo para onLr8l' om as uas t~o
pas no Reeifo, castigar os inimigos, o as im dar malOl'
realce não sà ao triumpho da nobr za, como tambem ao
do delegado do governo ela metropole; mas r c I m res
posta, quo immccliaLamente levantas o o cer o e debanda 
se as SLlas tropas! Contral'iacl com (~sta ordem, e com a
certesa da sollnra dos prision iras, prin 'ipalmcnte elos

•
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cus mDis implncoy is inimiaos, "ondo entLío a predilec
('1.0 e acatam nlo 0111 que eram tratados os ma cate, pl'e
\'iu fD iJment o futUl'o a adyel' idad CJu o oO'Lwrda
VDlTI, e ainda moi. o esmoI' J nm, o entl'üda tl'iumphDI de
Camarõo no Reci~ , o oga 011 o pompo o que lhe d r-am
no com-ento do Pa]r s ela 'ladre dl~ Deus, e a solemne
crecc50 da villa do Recife ..

Barros R go abandona nLilo ü cidade, interna-se pelos
bosques, e ai erla a eleva a foi cond mnado como chefe
de rebellião, banido por au ente, confi caela toda a sUü ri
quezn, e declarados inconfid ntes todos qLwntos lhe pres
tac:: e asylo ou auxilios. Forma-se então a liga de Tracu
nhàcm, com o fim de re 'i tir ti oppres 'üo defendendo- c
da tyrannia dos ma catcs, at6 qu o go"crno da metropo
lc melhor informado manda se'pôr t t'mo as per eguições,
eBarro Rego para a hi se r tira; mas, descoberto o seu
a ylo por um s LI confidente bOf'baramente violentado para
oindicar, aos 2 de laio de 1712 cabe cm mãos dos seus
crucis inimigos.

Conduzido ao Reci~ ,6 alvo das maiorcs injurias c in
sulto dos mascate, e el lois d percorrer as ruas ela po
voaçüo, o i1Iustro pri ion iro foi atirado aos cal'cercs da
fortaleza elo Brum, Tüo applaulida pelos mascates a pri-
ão de João elo I ao Bar 1'0 ',quão entida pelo nobrez1J, o
cu zelo, o seu tal nto e o cu \'alor, tornavam-no. chal'O a

esLa e dete tay I úquell . costumado á ,ida commoda c
confortayel le sua casa, opulenta e abastada, ao trato e
convivencia d amigos, no meio da abastan a e da riquezo,
~í . p~'ivaçõ ' lo cal' r, o opprobio e ludibrio do seus
IllltlllgO , as I umilhaçõ s pOl' lUC pa a\ o, c a falta de trato
aos seus encommodos Lle aude, aggravüram-nos sen i
Vch:1ente, c. d p i. de um mal't~ rio de te meze, heio ele
re Ignação e heloi mo, \ iu approximar- ea hOt'a tI" m nda
do Cupflssam nto, a im acabou essein ign"eheroi'o
pcrnambu ano, "ictimo ela ua Icaldade c patriotismo, er
rando os olho a::.. ele D z mbro ele 1712.

A' mor'te do b n merito BElt'ros I ego, foi um igno I dc
fllarma, de 1'egosijo e d f t[l ntl'c o moscat ,por'ém
me mo ossim, ainda cluviclayam e não s julO'Qvam segu
ro elo sen braço. Nilo CI'inm qu mor1' l3, c quando muito
q~1 algum élccidente o a a1tál'l1. \' cnclo-o entõo s m mo
Vimentos viLacE', mandal'am -xaminar s r pirava, seroal
mente esta.va morto; e o ultimo xamc om que I rmina
mm tiS suas eluri la o pI'o[mHlç.-e ,[oi acto bOl'boro de
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['uval 111-1!1e o 11; om um o"oluo (lU pu. san de um n
üulL'o jado, tal n duvida da SLln morte, o 1'(' cio ele lue i 'so
fo 'se um plnno (1 fU,O'11 , o Lemol' (lue lIlCS in piruva o "OJOI'
e a rnl11n ele tLío illu Lre '(11 ilJo.

J050 de BFlI'I'OS I ego foi pu lLaelo nn capello. d N,.,
do PilaI" em FÚ['[t ele Po~Las, 110 jazigo (los seu alll('pn ô

....

'DelOS) sem pomr os e solemniclndes Dppnl'DLosn ", Ililo Só
poequ todos os seus b I1S estuvan1 con[i~cL elo , 'Ol11l PUI'U
Gompl'az ['aos s Ll inimigos,

« Assim se sepultou parn sempre esLe mCI11OJ'élvcl An
nil aI) S 'ipiü fnmo o) diz o c()nL t1lpol'ünC'o !lisLol'i'leI nln
Guerra elo lY[asccltcs; mas nüo se s pultnl'UI11 n memo
ria de seu nom ,qu nas 1 , u m1Lul'aü', yi\'C'riio C[('I'

namente recol'dada , com [lqurlle npllnu o dn pI' "0
gati"u qlle Leve em ~lln. Yido, 1 nolr., rico, IiI r[ll 'nhl
tndo, cavn.lheil'o pl'ofesso na OrL1 m cl Chri,'lo, prov dor
ela fazendnl'eül cln. Santa Cas,- de ~Ii ül'icol'diü de Ulilllla, l)

Frei João da Conceição Loureiro. Na, ceu nn ic1ndú
do Hccifc; mas tl poclw, o n 111 d seus pne, os [1l'i
meir'os nctos cl SLta vlda, tllCl0 cru ccu-sc, ludo 6 ilJlci
l'Elmrntc ianol'ado.

Abraçundo a "iela eccl iüstica, prore 011 Ú ol'clem de
S. Francis o, foi knte ele L11C'oloo'in, J L1l 1,'17, a hél\'l1- c
na gll<:lI'Clinnin ~lo conv lltO]O unto AnLonio elo Hc ifl:,

P l'llambL1Can por na Gim 11 lo, r- ligiu o I 01' VOL:OÇÜO,
Frei Jocio c1n Conccic.:üo Lour iro nlim lIl<wa em eu pcilo
o fogo sagra 1 do palriotismo, sonho vo OlT! a inc1 'pcndcn
cin do pêltria.

C J) bil10 o plano eln r(~\'olln C[u I vin pro li1111ílY
a in ] 'P 'nelell ia ela valtiD, l' r i Joii.o foi um c10s primei
ro p me mlJurnllos "lu ,:eini 'ial'ilo no aI stoiado el 'ssa
~rdndio a ]JJ'opogtlndn; e]]o clulJs, ou a nc1 miu' cio
cabo e Puraiso, tomo ,'u-se p las suas i ]en ,I ela Ut dc
dicaçuo e enLhu ia 'mo, Llll1 ] s I l'im 'il'o nl1lo elcs c'
mysLcrios cl 'mo l'alico . De~ po Oll- 'e pois fo.'2:o tll1lcnll'
com a lilJc.rc1n.cJ , cliz um s Tiplor ol1Lcmporan o a qunl
SE' COIl '[lgrüu Lololm 'nt , ma' portancJo-sc com tal Uno,
que, é1uf'l:lnle o Lll'SO pacifico c1n. rc\'olll~'Jo, jnmai perdcu
li eslinw, quc SL1'lS virLudes lhe 1mvinm O'I'í1.ogL:aLlo !lO pu
lJl ico,

Hompcnc1o [I rcvoluçüo oGde Março (.1,1817, l' rei Jono d,o
Concei(:iio LOllreit'o [ rcslou ü [lUSO palriol.it'a os llJi1i '[1551

gnalud sCl'\'i _o~; 110 sou 'Ol't dcl' eh, 'U 'cl'do[(', CIH,:olllruLl
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imm nsas nntogens puro acc [ 1'01' nqui e allí o pronun
cialll 'nl.o la causa lilJ -1'[1[; o pulI ito, o confeccionm'io, a
crlla de l'cligios ,a pale trn ami to a , cm tudo er'a cl[e
(l d clicnclo apostolo ela li]] relnd , tudo j 'o offere 'ja-Ihe
\'llsLi'simo" ',:to pos ii:' m arogermcmda incl penelencia,
EII- com'oca o religio o II gov rnados c exulta-os n
ncol1l[Jélnhl1l' o pronunciam uLo; com a péllavra inspirl1da
elo [JuLrioLi mo, 'um vivissimus cores, llc pinta a imag rn
da libcrdnl1u c1 um IDel , e elo outro a da scraviclão, om
o cu rUIl JJre col'l.cjo cl t ']'nnni:l' in piranclo-o no saulo
011101' da pal.l'ia; mm; o illll 'Ire gUélrcliã cios fl'oo i cano
nuda poude bL '1' dos us r Jjrl'iosos: ell s tI' m m, va..
rill.J111 , - pOI' fim cl ixnm-no só m ampo.

E ]lland a r \' lLa r O'eneraclora p nc1ia para o éllli
f/ui!all1 -nLo, C(llnnel as ll'opa r 11 s lJi 'ovom o lo p .]'
lIamlmcano 'Í, r taur'L r a ULlLol'ic1acJ real, Frei João l1JJan
dona lamb mo' cus r Jj()'io os, el 'pedc- e cl gOY ]'
)]0]-0 , c lünC:l1-lhc cm rosto o negl'[l ingruLic.Fío com qu
pogüvam a , se g n roso povo, quc tã cal'iclo am nte os
1I1illlerlluVtl ·om 'LlU mola , qU tal) tos- fa V01'e e o))ze
quío III ~ lJa"id pr:e Lae.! ,

Partia pois para o interior o cxer jto patriota, Frei
João, ['C 'oluto a mOlT [' OLl onqui tUl' IlLl Gümpanl1a contra
o' l'calislas os 10Ul'0 ela victoria, rO'u a LlU voz o a ~

sou app 110 Corma-- um Ilum ]'0 ITri\'cl cl' püLeiota
de pc o bLU'ul d r tio'io , nv l'n'a a fal' lo I 01 lado,
cun 'tiLll -se ol11ll1unelanLc cl e plll1lwd d bl'üvo,
pn,"t 11 'nu frente, no olul11na om que o gov rnüclol' Do
mlllgo Jo", :\IarLins foi 1'efor,<1\' l1S tropas elo general Ll
as UIlD,

Dui.'unLl o I1nbito p ln fMelu FI' i Jouo deix.ou tamb 111
o cu 110m ]' 1i00io o 'd"1hi I 01' diante adopt u nome
d' -Caclli' . - em m 'ia caminho, POI"lTI, tO\' d reLro
('ecll'l' I rOI'] 'lll Sllp rior, I ma nc0l'l oJ'udo '1 tropu sob
o c.ommunclo d' 1un I COl't'eiu c.1u'AnlLljo ir üsligm s
~1'i1,I([(Jr' , d ~ ,'unto Iltuo; ma;:; c lundo trammlu u 11lai
lidame p I'ndiü, 'II, 'n!liu I I'Í 'jon 'iro, '
, 'pI'CSO, "tan lo jú Rodrigo Lobo d pos elo Rl ir , 6
1',I'C1Juilo 'l1\'iado puni nqlli, otirDc1o ao lonl elo navio
Cal'm8CO, com lllüi 70 ol11panh il'os (le mnl'tYl'io ' egllo
PUI'H ü Balda, « ond , elltl'c 11101 'stiu ' habitua 'S, a [1';1'0 'i
dade elo' 'ill'GCr'LlÍl'OS e clespr 'so 0'01 ai do ' Sp.us I adI' 's e
rio pU\'( , foi 11l0l'l'C'llIln l 'Illumelll<" al.ó qu n l' W Iw:=Io ele
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Portugal adopLada na Bahia em 1821, lhes i'esLiLlliu a honr[)
vida e liberdade, dando a patria um heroe que bem de~
pressa vae vingal-a délS injmias de Portugal. »

Frei João da Conceição Loureiro, volta então á PCI'
nambuco, em uma epocha em que a.sua patria reclamava o
amor e patriotismo de seus filhos, em prol das regalias
consLitucionaes, que Luiz do Rego a despeiLo das ordens
da Assembléa Constituinte Portugueza, teimava m nüo
fazer j mal-a, vindo a final a fazeI-o secretamente, coJligado
com os seus camaradas, sem consultar a nenhum dos
filhos do paiz, nem esperar ordens do Rio de Janeiro.

:r rei João não envolveu-se logo nos primeiros movimcn·
los dessa epocha; doente, cUl'vado ainela ao peso e sof
frimen tos do longo martyrio de 4 an nos, con ten tou-sc cm
npplaudil-os. O movimento de Goianna que depoz Luíz do
Rego, a eleição elo governo provisorio, o pronunciamento
ele S. Paulo a favor do príncipe regente, a sua deliberação
ele pôr-se a frente dos brazileil'o ,tudo isto applauelíu es e
patrio ta religioso,

Mas, vendo ao mesmo tempo, « a negligencia do go
yerno, provisorio e os pretexto::> com qu~ par cia querel'e
dever reLardar em Pernambuco a uspirada indep ndcll
cia,» br'ilha en tão o fogo do seu patriotismo, onspira de

"'" novo, un~-se immediatamente ao partido que promovia o
J'econheclmento de D. Pedro como chefe do poder exec~

Livo independente de PortugAl, e desenvolvendo-se o espl
rito publico, proclama-se a 2 ele Junho de 1822 a D. Pedl'o,
erguia-se o brado da indepenelencia, negando-se obec1l-
eneia ao goyerno porLuguez. '

Porém os aGtos da Junta nesta questão, e os sub~c
quen,tes 'lO seu elesi leratum, n5.o satisfasiam as patrlO
ticas ambições de Frei J050. Trabalha pois Coom todo o ar
dor e perseverança pela deposição dos membros ela Junta,
afim ele se eleger ouLros dotados de mai nobres intuito,
e a 16 de eLembro rebenLa a revolta, a Junta é depost?,
no dia seguintel'ea-~e um governo t mporario, e no dIa
23 c taH\ ].eita a nova JunLa.

E Fl'ei João havia com os seu esforço, Lrabalhos,
amor e patriotismo, contl'ibuic.1o em grande parte pal.'u Ludo
isto. E Lavam completos os seu cl sejas, satisfettas DS
sua ambições de bl'asilcjr-o, a t rra que lhe cl r'a o berco
já niío tinha que reclamar delle cousa alguma em 'prol da
caus/J. clfl liberdade. Mas o Cenrá gemia ainda sob OJLWO da
scr,wic1üo e (Fannia, e cOl1Yiclaclo I or Felippc 1cna Ca-
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lado da Fonseca Antonio Francisco Carneiro Monteiro,
niíocluvidoLl a sociar-se a tão illustres patt'iotas, partiu para
o Céarõ, d embal' 'a no At'acat), começa a ua missão
pregando com eloquencia, ardor entbusia mo patt'ioti
cos, a extrema nec ssic1ade de se organisar tropas ligeiras,
ú expul arem do eio da patria os seus oppressot'es.

As suas palavras foram ouvidas com entl1usiasmo, e
o seu effeito foi explendido, mara ill1oso, Frei João da Con
ceição Loureiro reune tl'opas, põ -se em movimento, os re
fl'aclarios são castigados, o governo expulso, cl'eado outro,

declarada a ind pendencia imperial.
Frei João esta va ufanuso atisfeito elo bom exilo da

ua mis ão' mas D. sua sande stava seriamente compro
meLlida. Volta ô. Pernambuco, recolhe-se ao seu convento,
cpouco t mpo der ais, no anno de 1823, o raio da mot'te
fCl'e-o implacavel. Frei João da Conceição Loureiro, sacer
dote virtúo o, orador 10quenLe e fogoso, foi um patriota
illustr , um apostolo incel'O e dedicado á independencia e
liberdades paLrias, e martyr da uns idéas; um heroe a
cuja memoria a po teric1ade c.urya-se reverent , pelos seus
fcito' de patrioti mo e abnegação. Morreu, ma a indepen
dencia da patt'ia já esLaya firmada, e adot'meceu, om indo
ainda os llymnos patl'iotico da victoria, da liberdad , de
cuja idéa foi L:m dos s u mai illu trc apostolos, um dos
seus martyre .

João Evangelista Leal Periquito. Nasceu na cidade
de Olinda a 27 ele Dezembro de 1797, e foi baptisado na ma
triz ele S, Pedr'o MartYI' a 21 de Janeiro do anno seguinte;
osargento-mór Antonio Gomes L ai e sua mulher D. Ma
rianna dos Santos e J\Iiranda IvJotta, foram seus paes.

Entrando no Seminari Epi copal em 1 O , cursou
todas as suas aulas, em 1 17 jú havia concluido a seri
de estudos n . s arios ao sacerdo io. João Evangelista
~eal Pel'iquito recebeu a prima tonsura na egreja da Madre
de Deus, a 3 de Abril d 1 13, ministrada pelo I i po de lvla
laca D. FI ei Ale.'andre da aera Familia, que aqui se
ncl:ava de passagem, e s-guindo para o Rio de Janeiro,
ahl re(~ebeu ordens de sub-cliacono, ministradas pelo bi po
capellao-mór D. Caetano da ilva Coutinho, a 7 de bl'i1 de
1 21, B,a capella L1 pala io da Cone i 'ão, de diacono a 15
d~Ab~ll~ e ele I resbyt~l'o a 22 elo -r:1 mo m-z eanno.' am
~a mllllstraela' pelu JJI po elo Pruu D. Romualdo de ouza
,oelho1 então de visita no Rio elp Janeiro, .

60
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Durante esse periodo L aI P riquito rviu na cathe
dral de Olinda, cl moço de côro extra-numeraria em 1811,
de ca pellão em 1 13, e numeraria em 1 17; foi me tre de
ceremonias em 1818, escrivão do crime e civel do juizo
ecclesiastico de Olinda e scrh ão da camara episcopal por
esse mesmo tempo.

Ainda no Rio ele Janeiro quando se deram os primei
ros movimentos da nossa emancipação politica, Leal Pe
riquito offereceu o seu concurso em prol da causa da pa
tria, e quando a divisão auxiliadora portugueza pretendeu
obrigar o principe regente á seguir para Portugal, em obser
vancia aos Decretos das c.àrtes constituintes, e os bl'azilei
ros se uniram para manter' a permanencia do principe no
Brazil, elIe assentou praça de oldado no 2.° batalhão de
linha de caçadores da côrte, pIas 11 horas da noite de 11
de Janeiro de 1822, e não olhou a sua dignidade de su
cerdot , prestou os seus ser viços gratuita e patriotica
mente em prol da independencia, os quoes constam ele
uma attestação honrozissima, firmada pelo marechal de
exercito Barão da Barra Grande, então tenente-coronel e
commandante do corpo em Lfue se alistou.

Quando se consolidou a obra da inclependencia do im
perio, e terminaram as suas lutas, Leal Periquito regres
sou para Pernambuco, e celebrou a SLla primeira missa
na egreja do recolhimento de N. S. da Conceição de Olin
da, a 8 de Dezembro de 1823. Apresentado vigario da fre
guezia de N. S. da Bôa-Viagem de Pasmado, por Carta de
23 de Junho de 1823, e examinado e approvado pelo tribu
nal da Ivlesa de Consciencia o Ordens, foi colIado na mesma
egreja a 5 de Abril de 1824, sendo este acto celebrado na
cathedral de Olinda.

Neste mesmo anno, por occasião da proclamação da
Confederação do Equador, o padre Periquito fez parte ele
uma commissão enviada ao Rio de Janeiro afim de advo
gar perante o imperador a causa da provincia, sendo ~lIe
representante do clero, por designação do cabido de Olm
da, tendo por companheiros Bazilio Quaresma Torreão, re
presentando a classe militar, e João Francisco Bastos Jll
nior a civil; missão esta qLlC não correspondeu aos seus
generosos fins pela má vonta le do imperador, e cujo reslll
ta~o 6 assim narrado por um jornal contemporaneo, o Ty-
plus Pernambucano, em seu numero 23 de 1824: "

« A 2 de Maio cllegaram á côrt lo Rio de Janeiro ~s
nos os <.leputaclos, c acharam S. M. fóra da ciclacl ; e depol
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ele sua volta, houveram dous cons lhos de estado sobre o
ele tino, que se daria a d putação. Erfl. fóra de toda a ex
pectativa o qu con tou dos voLo , que la appareceram!
Un opinaram, que fo s m presos os cl putados; outros,
que se mandassem retirar sem audiencia; outros, que fos
sem sim ouvidos, mas sem o caract r ele deputados; afi
nai venceu-se que fossem ouvidos como ta ,porém, em.
uma audiencia ordinaria, depois do despacho elos r queri
mentos. )}

« Teve com effeito, lugar esta aLldiencia no dia 14 d
Maio, e S. M. não e elignou aLtendel-os com aquelle bom
gasalhaclo, que costuma lib ralisar a toclo ,e qu era ele
esperaI' da magnanimidad - gen 1'0 idad d um principe.
Respondeu-I hes, que, já se hama detel'lninado afinal sobre
o negocio ele Pernambuco, do qual só a cidade do Recije
lhe era de obediente; e querendo um dos deputa lo fallar
~ 0Ste proposito, o mandou So M. calar de uma maneira que
dó. azos á acrimonia maledicencia do PortuYlle..,. Roga
ram então os deputaelo licen a de e retirarem, e S. M.
lhes tornou no m mo theor: Quanto antes. O que fize
ram d ahi a cinco dia ,passando por todos aquelles despa
cho e gasto , qu são do estylo para com homens parti
culares. )}

Agraciado p 'lo imperael r com o habito de Chri to a 13
de Maio d 1 24, no dia eguinte, como vimos, mal aco
lhido pelo mesmo impel ador, como m mbl'o da deputaç50
pel'l1ambucana, o padre P riquito I eUrou-se para Pcrnam
bllcocomo s Llscompanheiro ,s mobterre ultadoalO'um
na missão que o 1 von á côrte do imperio; e logo queche
gOll publicou om elles um NIcmijesto dando conta aos
eus constituintes do r sulLaelo da sua missão, no qual

\" m narrado min I iosamente todo o occorrielo.
o ~azendo 0llPosiçuo á ,igario ela eO'reja de N. S. ela Con

CClçao da villa à Flore , em 1834, foi approvado e prOL os
lo eom primeiro lugar pelo ordinario, « em atten 50 aos seus
mllltos servi> os ecclesiasticos e ci vi ,a sua morigeração c
c?nducta, e a um grande obaixo üssignodo do povo da
vlllaode Flores, que o pediam paro. seu parocllo»; mas o
~rCSlclcnte do provincia c1 terminou em seu conselho que
to soe nomeado o terceiro proposto, apesar da provisão que
haVia sido passo la ao pndr P riquito. A' sta r 11ÇEiO
do pr~sidentc, os I arod1Íanos ele Flores empenharam-s o'
e CollVIUI'am-lhe uma r presentaçuo ú favor do padre Peri
qUlto,111a nada obti\"cram da suo. tenacic1ac1 ,no nno
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seguinte de 1835, a Comam l\{unicipnl m officio de 25 de
F v reiro opresentou o Assemblên Provincial uma repre
sentação do povo de Flores, firmada por 530 pessoas recla
mando a sua re tiluição em cujo officio lê estas hOl1ro
si sima palavras sobr o m recímen to e s "l'viços do padre
Periquito:

(( Chegando [l esta parochia de Flores, o Re\ d. Yigario
Periquito) para tratar de sua saude, e residindo aqui 101'
espaço de trez annos, prestou voliosos e importantes ser
vicos aos habitantes desta vilIa. Administrou em todo esse
tempo, apesar do seu penivel estado physico, os Sacra
mentos aos povos, coadjuvando assim o paro ho cm todos
o trabalhos e pirituaes da egreja; e isto não só com o
maior desvello e carida le, como tambem com o maior de
sinteresse. Elle dirigiu as eleições ele Flores com toda n
prlldencia e circumspecção, e r citou nessa occasião a ora
ção, não querendo por este serviço mais do que prcstm'
aos seus concidadãos, e utilisar a esta Camal'a, 11 qual
aconselhou e dirigiu por muitas vezes em uas operações.
Rompendo a revolução de Pinto Madeira, elIe compoz a
primeira proclamacão que se OUViLl no a 'ampam nto de
Macapá, e foram organisndas por elI todas as correspon
deneias officiaes, que tiveram lugar entr as autorida.des
civis e militares da dita villa, e as do Ceará e mesmo para
as desta provincia, durante a guerra do Cariri ovo, e 01'
ganisou a guarda nacional do municipio d Flores, pres
tando~se sempre voluntariamente, com zêlo e {Jatrioti mo.
Estes e muitos outros serviços que omiWmos, granaearam
ao Revd. Periquito a estima geral; e fall .cendo o parocho
desta villa, os seus freguezes rogaram ao mencionado pa
dre} que houvesse de fazer opposição óqu Ila egreja, p~t'
isso que desejavam que lh'es admini trasse o pn to c ])1
ritual; e assim instado prestou-se a concurso e foi aI pro
vado. »

Nesse interim, o padre Periquito foi nomeado vigario
da vara, por provisão de 27 de Agosto de 1 34, e em ~ 37 e
1838 foi autorisado pelo bispo diocesano para admiDlstrar
(), Sacramep.to da oonfirmação nas freguezias de Flores
Pja~1có e Fazenda Grande, nas quaes chrismou18,123 pe~
sôas. Supprimic1a a. fl'eguezia c1 Pasmado, ela qual era VI

gario co11ado, foi apresentado na de Flores, por [lcto da
presidencia de 6 de Outubro de 1 37, e assim viram os pa
rooh\anos dessa fregl1e~ia entre si o benemerito sacerdote
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que conqui tára o eu amor e onfianço, cuja noticia foi
recebido entre as maior s d monstl'aç- s c1f:\ Fllegria.

O vignt'Í P riquito regeu conjunctamente a freguezia
do 'enhol' Bom Jczus elos Afflictos d> 1< azenda Grande, e
em 1 42, simultaneamente com a ele Flores, a freguezia de
N. . da Penha la erra Talhada. Deputado proyincial na
legislatura de 1 38 e 1 39) presidente da Camara Municipal
de Flore cm 1841, delegaclo da Ac ociação da Propagação
da Fé na me ma loca)jelade, o vigario Periquito quer como
a erdot , qu r como cidad5.o) pre tou serviç.o taes, que

tornou r commendavel o eu nome a honrosa menção dos
po teros.

Homem intelligente e laborioso, dos seus escriptos
nenhuns chegaram ao nosso conhecimeJlto, a não ser as
uas proclamações e correspondeneia offieial elas guerra

de Pinto Madeira e Cariri Novo, e uma discripção dalre
gueoia de Pasmado, citada por Figueira de :Mello no eu
Ensaio. obre a Estatisücc6 civil e politica da província de
Pernambuco.

O vigaria João Evangelista Leal P riquito,.falleceu a 7
de Novembro le 1851.

João de Mello. Nasc uno anno de 170G. Foram seu
pô s J050 Fernandes da ih a e D. Izabel Gomes de Fi
gueiredo.

O j uitos reconhecendo o u bello tal nto, diz o Dr.
Joaquim Mano 1 de Macêelo no s u Anno Bíographico)
altl'ohil'am o joyem Jofio de Me]]o pora o seio ela Compa
nhia, e di o em breve se opplauc1iram, vendo reolisarcm-
e todas as suas peronça.

endo o sacerc1ocio a sua yocação, eu paes confia
ram-no aos podres da Componhia ele J zu e elle eo'uiu
para a provincia da Bühia e no respectivo olleO'io rec 
beu a roup ta d J' uita ao 12 de Fev reiro ele 1721, quan
do contava os -us 15 annos d idade. Ahi diz Barbo a
Machado, tu dou lettras humanas cm que sahiu sufflci 11
temente ver ado) a sim como na poesia latina c vu]O'a1'.

As uminc10 ao sacerdoeio, o padre João ele 1"1e])o tor
lou- e m breve tempo um dos luminares da ordem dos fi
lhos de. Loyoln, pelas suas virtud s, pela sua sabedoria,
pelos trlumpbos do pulpito e pelo primor b lIezas de suas
proclucções Ioeticas.

Escassos com suo os apontamentos qu pod mo
encontrar do padre Jo-o <1e Mello, n n1Jumn de suas com-
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posições quer oratorias quer poeticas po lemos obter. O
abbade Diogo Barbosa Machado, na sua Biblioiheca Lu
z~tanaJ apenas cita uma glosa joco-seria a oitaya ele Ca
mões, da egloga 5 da primeira parte das suas rimas que
começam com estes versos:

A vós se dêem a quem junto se ha dado
Quatro decimas, e um romance

Estas duas producções foram publicadas em Lisbôa
em 1742, em applaLlsos do Dezembargador Ignacio Dias
Madeira; ouvidor geral da Bahia. Eis, pois, o pouco que
podemos obter da vida desse veneravel sacerdote, desse
illustre filho das muzas.

O padre João de Mello, diz o Dr. Joaquim Manoel de
Macêdo, foi poeta e litterato notavel. Elle honrou a Compa
nhia de Jezus pela sua vasta illustração, e por seus servi
ços na predica e nas missões. Escreveu poezias em por
tuguez e em latim, sendo nestas reputado distincto e de
superior merecimento. O abbade Diogo Barbosa Machado
na sua Bibliotheca Lu""itana e outros criticas louvam as
poezias do padre Joiío de Mello pela pur sa da lingua, e
pelo fino gosto.

João Nepomuceno Carneiro da Cunha. Nasceu no
engenho Araripe de Cima, na freguezia de Iguara Ú, ao
16 de Maio de 1767, e foram seus paes Sebastião Carneiro
ela Cunha e D. Maria Francisca de Jesus, ricos proprieta
rios e senhores do mencionado engenho.

Carneiro da Cunha começou a sua educação litteraria
em Iguarassú, continuou-a em Olinda, onde estudou o la
tim, e veio depois para o Recife, applicou-s aos estu
dos de philosophia racional e mora], e á theologia, por s~r
vontade de seus paes que abraçasse o estado ecclesl
astico; mas elle que não se sentia inclina lo para isso, de
dicou-se ávida commercial, e constituiu um pequeno ca
pital para começar o seu negocio, vendendo os seus livro
de estudos e outros que formavam a sua pequena biblio-
llie~. .

Homem laborioso, economico e criterioso, Carneiro ela
Cunha perseverou no seu trabalho, venceu as primeiras
difficuldades de sua vida commercia], e, d pois de aIgun
annos, conseguindo accumular um soffr-iVel capital, c1esen-
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volveu as suas transações commerciaes, adquiriu fortuna,
c a sua casa tornou-se uma das mais importantes e con
ceituadas da praça do Recife.

De in trucção não vulgar, com a intelligencia cultivada,
ele genio cmprehcndedor c de vistas largas como se cos
tuma dizer, Carneiro lia Cunl1a era um dos assiduos fre
quentadores da casa do Dr. Antonio Carlos de Andrade e
Silva, onde se davam largas conversações, planos e dis
cussões sobre a idea assente do movimento emancipador
elo Brazil, e tendo sobre tudo a vantagem de ser seu disci
PUlop7'ovecto, envolveu-se na conspiração, fez parte das
Academias do Cabo e Paraiso, e quando a revolução rom
peu em 1817, je.ó erviço eminentissimos á causa da liber
dacle~ epode-se di~er, que grande parte das proezas do in-
igne capitão-mór de [guaras ú Francisco Xavier de Mo

mes Cavalcanti, a elle são imputavezs, e por isso m,ereceu
a autonoma ia publica de-Braço direito do dito capitão
mór: todavia) eus esjorços e fanatismo republicano não
poderam alvar a liberdade, servindo someme de o jazer
rIJo no tribunal elo tyramnos.

Preso e remettido aos carceres ela Bahia, Carneiro da
Cunha foi ac usado pela alçada de-tratar ela revolução ha
muito tempo) de beneficiarpara i to o povo, de pre tar-se
em sua ca a ojuranumto de fidelidade ao [J.0verno rebelde,
de e crever ccu'ta para soccorro da rebellzão, dejazerpro
clamações, de 'egundo commandante do exercito que mar
chou para Páu d'Alho,. e como tal foi condemnado a dez
anno de d gr do para Matto Grosso.

R stituido a sua provincia natal em 1821, Carneiro da
qunha foi um dos principa s motores elo movimento poli
lIco de Goyanna, foi eleito membro do governo pro\ isorio
alli installado, e tão patriota, como cheio ele abnegação e
desinteresse, não acceitou este cargo que a confian a elos
eus amigos 111e conferiram, assim como regeitou no anno
eguinte, 1822, identico cargo quando teve lugar na capital

a eleição da nova junta elo governo, declaran lo que seria
mais utilj6ra) que dentro do governo .

. E na verelade, João Nepomuceno Carneiro da Cunha
fOI um paLriota distincto, prestou immensos s rviço á
cau a da (jmancipação Iolílica elo seu paiz, po suindo
avultada fortunna, ganha em sua viela comm rcial, e aug
mentada pela ua actividade nos trabalhos ela agricultura
aqu der ois se entregou como proprietario do en o'-nI10
Mussupe e Caraú, em Igunrassú a sua gpn >rosic1acl- ac-
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c,ompnnhou sempre os seus rasgos de li)) l'ôllda 1c e pa
triotismo; e ainda que não toma e parte no movimcnlo
eparatisla ~le 1 24, comtudo auxiliou immen o os patri-

oLa ompromettidos.
Perseguido em 1829 I ar motiyo politicas, elIe ab le

ve-se desde então de qualquer iniciativa, relrahiu-se e in
teiramente se absorveu nos seus negocias particulares;
e poucos annos depois, a 29 de Novembro de 1833, falleceu
no seu enO'enho Caraú, em IO'uara sú, legando um nome
venerando e respeitavel, por suas virtude' c patl'iotismo,
tão bellamente memorados en1 um artigo ditorial do Dia
7'io da Administração Publica de Pernambuco, em seu nu
mero de 23 de Dezembro de 1 33.

João do Rego Barros. I asceu na villa de Olinda
em princípios do seculo XVII" e foram seus paes o opitão
Francisco do Rego Barros, fidalgo da asa I eal e cavalleiro
de S. Thiago, cD, Archangela da ilveirn d- Moraes; Luiz
elo Rego Barreto e D. Isabel de G6es, foram seus avó pa
ternos, e maternos, Domingos ela Silveira e D, MOl'gmido.
Gom s da Silva, ambos naturaes de Vianna em Porlugal.

Ainda bem creança, em 1635, quando talvez contossc
os seus dez annos de idad ,pois seus paes ca aram- c em
1623, João do Rego Barros acompanhou-os ú provincia da
Bahia, quando as tropas invasoras da I-Iollanda lograram a
posse total de Pernambuco. Ao grito da revolln em 1645,
eUe alistou-se nas fileiras do exerci Lo resLaurado!' elc uo.
patria, como praça de soldado, porem brevement pos ou
a alferes de infantaria, e tomou parte nas acçõc,s mai im
portantes da campanha, nas quaes procedeu com \"[1101' c
dignidade; e como remuneração dos ser'yjços da camponho.
teve um escudo de vantagem, e a promoção no posto ele c~
pitão do terço de infantaria do mesLpe de cnmpo André VI
daI de Negreiros, por nomeação do general Franci co Bal'
reto de lVlenezes, de 26 de Fevereiro de 1G52, e pnt n,te do
governador geral conde de Castel10 lVlelhor, a qual fOi con-
firmada por patente régia de 17 ele Junho ele 1655. , .

D pois da restaura.ção ele Pernambuco e mais d0l111111,05
do podei' dos llOllanc1ezes, por cujos s81'viço !TI recero all1
ela João do Rego Barros, a confer 110ia elo haJ ito ela Ordem
de ClJristo e o 1'61'0 de fidalgo da 'asa rIJal, foi nO,meado ca
pitão-mór e governador da c<lpiLElIlia ln I rtl'ahyb<l, a quul .
;>'OY l'llClU c1f' 1GG, 11 tG70.
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. Homem de elucaçiio e !TI - rada, intelligel1L e circum
spccto, no1 i1iLado p los s· rviço qu prestou ao estado,
quer como milita", na gu rra da re tauração el Pernam
buco, lU r Gomo ac1mini trfldor no governo da Parahyba,
João do Rego EDITO 0'0 ou de lllel'ecielas honras e coneci
to, não ó do s berflno, como tambem dos diyerso gover
nadare el ta car itanifl, ob cujas o['d ns rviu; rece
bendo como ultimo galarcUi o provim nto no importante c
elevado argo de proveelol' proprictario ela fazenda real
de la capitania de P rnambuco, paI' Cartu I égia de 19 de
Julho c1 1675, cargo e t que desempenhou com disLinc
ção e cligniela 1 .

C mo"\ idal de 0'1' iras, Dia , Vieira, Barreto ele Me-
neze, Chri tavão do Rego (' D. João el SOUZ8, seu
companh il'o el camponha, João do Rego' Barros legou
nos télmb m um monumellto p l'duravel lU vinda hoj ,
recol'da o seu nome illu tl'G e a memoria cios seus fiLo':
acap lia ele . S. do PilaI', m Fóra el Porta, a CJuul dotou
com mogl1ifi encio, ,inslituiu o yjnculo d s e nome.

übtelldo 101' curto d sesmEll'ia elo o'ov rl1ado[' desta
capitania Ayre d ouza Ca tro, d 31 de l\Iaio de 1679,
uma data de vinte e cinco braeas ele terra, no local m que
c teve o fÓl'te d S. Joro , João do Rego Barros edificou a
capella de . . 1(1 Pilar obre a l'elíquia d sse glorioso
bnluul·t , apl'oveiton lo ainda em ua con tr-ucçii. grande
parte elo material xi t nt , e dan lo omeço as obras em
16 O quand voltou de: uma viagem a Portugal, t ve o pr'a
Z~l' de a ver on luir, e <.le collo ar a. imag 111 da padro
eira, qu troux t'a de Listôo.

João do R ç;o B' no folleceu m a.yançada idade no
nnno le 1607, e foi sepultado nu capella-mól' da sua. igreja
de N, S. do Pilar, nu I ar d do la lo da :>pi tola. Capittio
mór', provedor da faz nda real, fidalg da casa real, c8\'al
le~1'0 do habito de Chl'isLo Iro edor dn Santa Casa de
Mlsef'i ol'dia ele Olinda por dLlas vez s, João do Bego Bal'
r,Os nqlJilitou-se por s us serviços c merecimento; foi mi
hlal'dl tincto, administrador zelo o e funccionario honrado.

João do Rego Dantas Monteiro. Nas LI na. ci lade
doRecif cm 1774,

Sço'uil1l10 a carreira cln {lrl11lr, (JS rntou I raça de
ol~ludo foi promovi lo fi alfer da q~linta companhia. do

1'('()'ltnento (1' linlltl lia guami(:iio da ~1rn<:'n do Ru if , p0r

61
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Patente Regia de 24 de Setembro de 180, , e a primeiro aju
dante do regimento de infantaria de linha por Patente de 2
de Setembro de 181G.

Iniciado nos tl'amas revoluciona rios da emancipação
da patria, membro activo da Academia do Paraiso, frequen
tando a casa e os banquetes politkos de Domingos José
Martins, João do Rego Dantas fronteiro foi um dos primei
ros compromettidos na r volução de 1817, e um dos seus
martyres qUDndo a tyrannia reergueu o seu imperio.
Denunciado ao governador Caetano Pinto os planos da
revolta, e tomadas todas as providencias para impedira sua
marcha, no dia 6 de Março Dantas Monteiro recebe ordem
elo commandante do seu regimento, o bl'igadeiro Luiz
Antonio Salazar Moscoso, para que, acompanhado do seu
companl1eiro Mano ! de Souza Teix.eira seguissem á uma
·hora da tarde para a fortaleza das Cinco Ponta ,e que espe
rassem pelas ordens que lhes seriam transmettidas, o que
executaram promptamente, s m que ambos soubessem que
se tratava de prisão"

Quando o brigad iro Salazar prudentemente ássim
obrava para conseguir a prisão dos seus officiaes, o briga
deiro 1anoel Joaquim Bal'bosa de Castro reune um conse
lho de officiaes, increpa-os do eu procedimento com
epitetos inj LU'iosos, e ao dar-lhes ordem de prisão cahe
ferido pela espada de José ele Barros Lima, e no meio da
geral confusão os officiaes formam a tropa, salvam os seus
amigos já em prisão, e proclamam a re olu~ão, a liberdade,
a independencia da patria.

Dantas Monteiro livre da prisão e firme na SL18. idé~s,
'une-se logo com o seu corpo ao r gimento de artilharIa,
e no dia 7 marcha com o ex.ercito para a fortal za do ~rum
onde se havia refLlgiado o governador, assiste a capitula
ção, e volta para o camp0 do Erario, chamado entJo p~lqs
patriota - Campo da Honra -, e toma parte na elelçao
do governo provi odo da nascente republica.

Merecendo plena confiança do governo, Dantas Mon
teiro tomou parte muito activa em toda a marcha dos nego
cias publicas, pl'estan lo-lh.e decictido apoio e coacljuvaçao.
Quando come aram os primeiros rumores de descontenta
m nto no Sul da provincia e o 01 da republica com~ç~u_a
eclip ar-se, e apromptou-se rapidamente uma forte dlVlsao
paro. reforçar Tamandaré, e embarcou um reforç~ de c~m
v0-l-ntes vet l'ano , co~) e o seu commando ao mtrcpldo
i.IJlt<lant" Dantu MonteIro.
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Confiado ao seu zelo e patriotismo, partiu a expedição
contra os rebeldes do Sul, mas a reacção tinha-se espalhado
com rapidez tal, que ao pa sal' por Ipojuca Dan tos Monteiro
já não encontl'ou no habitante acolhimento benigno, e
nenl1um desejava tomar par-te 110S seus tralJaihos a[ esar
de lisongeiras prome as. AIIi veie) elle a saber do desas..:'
tre das forças r publicanas em Porto de Pe h'a ,e recoúhe
cendo a inutilidade da ua mardla com uma tão pequena
força pOI' entre povoações ho tis, em condições que não lhe
permittiam avançar, tomou a d libel'aç.ão ele se fortificar na
Barra Grande, logar meno sujoito a emboscadas ou sor
pr sas, informando o gov rno do que havia feito e obser
vado, e requerendo a ol'dens neces arias.

Ex.tendendo-seacontl'a-revolução das Alagôas bs mais
proximas localidades da cidade elo Recife, o capit50 João
do Rego i:::;olado na. sua posi ão e firme no seu posto, e tava
ameaçado por todos o lado ,e c01'l'ia o risco ele succumbir
ou de faz r cleshonrosa retirada, se energi a e efficase
providencias 11no fossem tomuda .

Ao perigo material a que este CD pitão estava xposto,
refere J\lIuniz Ta.vares, njuntou- e outro, qu ,para rechas
'aI-anão ba tava a força das baionetas; requer-se fil'mesa
de caracter e probidade inteira; veio então assaltaI-o a
educção com ° engodo da honras a segurança da

preservação ele male . emin ntes. Figul'aya na contra-re\ 0
luçiio de alguma da villas dn comarca do Recife o capitão
demilicia Banoso, sogl'o d Dantas Monteiro, elho por
tuguez,aba tado e empr h neledol',ílUe ujeitou-se como os
d~mais a nova ordem de COLl as, e que s ria um bom repu
blicano se a fortuna orris' ao brazil ir s. A vuriação
das Alagôa ,o tl'iumpho do libertecidos o bloqueio do
porto do Recif , o cl i tiram a pugnar pejo pnrticlo r pu
lndo mais seguro; [lmava o g nro porque não o podia
dete tal',juIO'ou-o p rdido interessuva-se em salvaI-o.

COrt'espond ndo-se secretamente com RodrIgo Lobo,
commanclante do bloqu io, de quem r cebell a permi são
ele enviar a Dantas Monteiro um mensag iro com corta
~lla c de outros amigos, descI' 'vendo o lamcnta\'el staelo
os patriotas, e advertinclo-o a salvar-su quanto antes com

a gente que commanduva, e vir Ire tm os seus ser viços.
~m prol da mOl1urchia assegurando-lhe, e assim proce-
es e, a vida Jargn recompen a, c qu , se o contrario

~Oesse, n50 ó arruinaria u si proprio omo a sua posa e
loS. A carta foram entregue " mas o honrnc1 cida-
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dão ferido m seus bi ios - dignidad ,deu La lJr \lC, enel'
gica e patriotica r sposta: Prefiro a morte com, todos o'
seus /wl'l'ol'e , á mal/clw indeLe cL de tl'aidor ela Pofria.
Osentimel/to deful1lilw, bem que aiti 'simo, perde /odo o Sl!lI
oalól', quando é pOc'lo em, contacto com o clev('rpatr"iotico,
a saLvação da Patria.

De tão peno' a e difficil situação o "eio tirar o capitão
mór Francisco ele Paula Cavalcanti de Albuquerque, que
J'econhecendo o p rigo da posição qu occupa"o, o1'denou
lhe que na melhor ordem passiveI e I' tiras para o
@ngenho Velho do Cabo, o que foi habilmente execuLado.
Dantas J\ilonteiro t ve ntiío occasião ele fia-urar na batalha
de Utinga, na qual pelejou heroica e brio am nt , a sim
como na de Pindoba, cujo revez fez perder todas os espe
ranças da salvação da patI'io e da liberdacl .

Jaela mais re tava entüo aos patriota~, [l cau fi da
republica stava compl tam nte perdida; retirando-sepam
o Recife, no momento em que a tropas invasora toma"am
conta do vencido baluarte, e se restaurava a d c.ahiela Dllto
rida de real, Dantas Menteiro não tardou em cahir nas mãos
dos seus inimigos, porque a sua mesma fama o lrahiu,
na phrase d um historiador do tempo.

Preso por ordem de Rodrigo Lobo, em 30 de Maio, e
mettido em fenos ti bordo do brigue Mercurio, seguiu para
o Ba h ia, a tirado aos carceres da ca d ia da Rela <ia, gemeu
por quatro annos, até que, em 1821 lhe foi restituido. a pa
tl'ia e a lib Tdad .

Entl'ando no gôso do seu direitos e do - p rdida
prerogathras, nesse me mo anno, por ParLaria de 1q ele
Dezembro, a junta do Governo Pl'oYisorio lhe confcrJO o
com mando milHar da villa e termo le Serinh5em. Em 1 22,
Dantas MonteiÍ'o já se achaya eleyaelo ao posto de CiJpilão
e foi incumbido do commando militar de Una, mel' c ndo
pelos s us serviços e dedicaçi'io 11 nrosos louvore da JUI~la
l1'ovisoria porofficio de 21 de Fevereiro, peLa s((apr~ldeI1CUlJ
zelo e intere;;se que tOJrWU pela pa - e socego de. SCl otUa, lima
elas localidades mais notcGveis desta provincia. .

Nessemesmo anno de 1822, seglliu p~ra o Rio ele JanClro,
incumbido de uma deputação ou commissão por parte do
govenlO provisorio, e n sta occasião, olicitou übtevea
sua reforma no posto de capitão qu ex rcia. Regr~ sou
então para esta pro"incin, c recolhendo- e ti ,idv pl'lva~a
bem pouco sobreviveu; o a 24 ele etembro de 1824, qual1CO
as tl'OPUS republicanas da Confederação do Equador, se
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batiam com as forca impcriaes na Ponte dos Carvalho,
c 'se lI1usLI' e benemel'ito patriota exalava o derradeiro
suspiro. João lo Rego Dantas Mont- iro falI ceu no nge
nho BUl'an hem, 1111 vi,lIa do Cabo, ç jaz sepultado na capella
do mesmo eng nbo.

João Ribeiro P essôa deMello Monte Negro. No.sceu
na freguezia de Tracunhaem ao 28 de Fevereiro de 1766;
foram eus paes Manoel de Mello J\Ionte Negro e sua mu
lher D. Genebra Francisca Pessoa, ambos naturaes desta
província; seus ÇlV0S paternos o capitão Domingos deMello
Monte Negeo e D. Thereza Maria de Mello, e maternos o
capitão mór João Ribeiro Pessoa e D. Genebra de \ as'con
cellos Castro.

Dos primeiros passos da l1ucaç,ão de JODO Ribeiro
nücla sabemos; cremos porém que eUa foi bem limitada
pelas circumstancias ele seus paes, senelo mesmo conelem
Tlado a vi er em glo7'ia e morrer sem nome, se o iULl,stre
naturailsta Dr. Arruela Catnaf'Cl, não conhecesse e culti
vasse o talento eloJovem JO({O Ribeiro, sea visin/w e am.igo.
Desde enlilo ficou eUe sob elieecção de Arruela Camara, e
oacompanhando sempre nas viagens, CJue, na qualidade
del1atUl'alisto. do estado, constantemente fuzia pelo inte
rior do paiz, com çou n desenvolver o seu talento) e a
adquirie llm granel abedal d illustl'ação.

Dedicanelo- o tamlJ' m ao tudo ele dezenho, em que
fez muitos progressos, o Dr. Arruela Cam ara incumbiu-o
de dezenhn1' os objectos das suas investiga ões ele natu
r~lista, principalmente ele botaníca, sciencia em que eter
n~s,Ou o nome elo seu eli cipulo, dellominanelo Riberia Ser
bÜ1S a planta vulgarment conhecida paI mangabeira, e já
dcscripta por Linnel1 sob o nom de Achl'Cl '-Zapata.

, D t rminanelo abraçar D vido ecclesinstica, João Ri
beiro deixou as suas excmsõ s sci ntifi as veio para o
Recife e entrou no convento ele N....... do Carmo. Pa an
do-se depois para o S minaria 11 Olin la, na qualidad . el
professor ela cu 1 ü'n de l1ezenho, continllou ao me mo
tempo o cm o dos seus studos, p01'6m desejoso ele se
aperfeiçoar na belJu mte a qLle se clel1ícür'ü, assim como
com ,o fim de obt r muio1' somma ele insll'uGção, c1 lib "'roa
segmr para Portl1gnl, c cheganelo D Lisbôa malriculoCl-Sc
no Collegio dos Nobres.

ReOTcssando ú Pernambuco, e já in\'eslido' ela digni
dade sacerdolal, entl'ou o Padr~ João Ribeiro no ex rcieio
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da sua cadeira no Seminario, cabendo-lhe ao mesmo tempo
a regencia de outras na falta dos seus respectivos lentes.

Por esse tempo começou em Pernambuco a lavrar a
a idéa separatista, a id6a da independencia, e o Padre João
Ribeiro em cujo coração ardia a pyra da liberdade, patriota
distincto e dominado dos mais nobres e generosos senti
mentos, II paude catechisar, persuadir e eonquistar, nâo
só os que propendiam para taes idéas, senão ainda muitos
dos maiores refractarios; todavia, era sempre o Seminario
a sua principal campanha e por eUe cultivada com tanto
zelo e assiduidade, como convinha a quem bem conhecia
quanto valem, e quanto duram as primeiras lições e im
pressões. » Neste interim chega a Pernambuco Domingos
José Martins. Por esse tempo já se achava estabelecida a
Maçonaria pernambucana, crearam-se as academias elo
Cabo, SuassunaeParaiso, eassím se multiplicavam os club
em que discutiam-se os planos da futura independencia.
Então, diz um escriptor, a sociedade pôz em movimento
as mais possantes mo.las, para se transferir de Olinda para
o Recife a cadeira de dezenho com o seu professor, e tudo
se conseguiu, dando-se-lhe a administração do hospital elo
Paraiso, para novo e mais proprio lyceo dos amigos da
patria, incumbindo-se-Ihe a doutrina occulta com os fas
cinantes titulos de aula de dezenho e bibliotheca publica.

Já anteriormente a essa deliberacão havia o PadreJoão
Ribeiro, coadjuvado por algun~ am'igos, dado começo a
formação de uma bibliothcca particular na casa de sua
residencia, que a todos era franqueada. E assim iam o
patriotas tr'abalhando na obra da reg neração da patria,
quando uma denuncia 'lDda ao governador f z accelerar o
rompimento, transtornar todos os planos, mallograr em
fim a sua tentativa.

O Padre João Ribeiro apontado como um dos chef~s_da
revolução, foi em vista da denuncia designado á pl'lsao,
mas os acontecimentos de 6 de lVlarço que f z inopinad~
mente romper o movimento, livrou-o de ser preso. No dIa
seguinte, quando capitulou o general Caetano Pinto, e a
fortaleza do Brum cahiu em poder dos patriotas, voltou o
exercito ao campo da Honra, procedeu-se a eleição d~s
membros do governo provisorio, e coube ao Padre JO,ao
Ribeiro a imcumbencia dos negocios ecclesíasticos, e 111
stallando-se no dia 8 o novo governo, tomou elle posse da
repartição á seu car'go.

« Nenhum como elle, diz um escriptor contcmporDllcO,
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era capaz de desempenhar a sua commissão, porque invo
cando sempre a Deus com Te-Deum e outras festas da
egreja, ninguem sabia resistir-lhe. Nós, continua o mesmo
escriptor, o ouvimos rodeado de parochos e ecclesiasticos
de toda a ordem, assim como de capitães-mores, juizes e
vereadores, e grande affiuencia de outros muitos que vi
nham sugeitar-se, exclamar: OlheI olhe I quem chama
tanta gente, tão grada I tão I eligiosal é Deus, é Deus cer
tamente que protege a nossa caasa I. .. E logo abraçava e
beijava a. quantos se apresentaram, derramando lagrimas
copiosissimas. Era tambem um espectaculo novo, de que
só el1e era capaz, vel-o todos os domingos e dias santos,
posto á frente de todas as tropas desarmadas, marchando
do campo da Honra ao templo do collegio dos Jesuitas, e
nelle dizer missa devotamente, e recolher-se novamente,
faze.ndo gala ~e ser capellão do~ patriotas. Sem jámais de
cahu' da sua Immensa popularIdade, se conservou no go
verno até o fim, sem haver resolução de momento, em que
niio fosse escutado. »

Por occasião do solemnissimo Te-Dewn celebrado em
acçào de gra as, na matriz de Santo Antonio a 21 de Mar
ço, pretendia o rcspecti\ o viga rio receber debaixo de um
riquissimo pallio os novos governadores, e conduzil-os ao
altar como objecto divino, guiando- e sem duvida, como
diz um historiador, pelo antigo habito das adulações, que
os idolos do dia costumavam arrogantemente exigir. O pa
dl'e João Ribeiro conhecendo a baixeza desse acto, sem
mais demora dirige-se ao vigario, e lembra-lhe que, segun
do o antiO'o rito catholico, o pallio devia ser exclusivamen
te reservado ao Deus Sacramentado, e o. recusou formal- .
mente; acLo este que mereceu dos seus companheiros in
teira approvação, e as mais estrondozas acclamações do
povo em calorosos vivas.

Porém a republica já tinha tocado ao zenith da sua
gloria, e caminhava para o occaso. As tropas reaes mar
chavam em demanda do Recife, e os patriotas reduzidos ás
suas unicas forças, viram com maxima dãr obscurecer o

01 da liberdade, e de novo restabelecida a autoridade real.
Chegando a noticia dos desastres do exercito patrioti

co no sul da provincia, o governo e a pequena tropa que
guarnecia a capital marcharam para Paulista, onde ainda
elhe offereciam alguns recursos, e o padre João Ribeiro
U~ompanhou-os á pé, com um sacco ás costas e uma es
pIngarda ao hombro .
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Para qualCfLIer lado que volviam o olho, diz um es
criptor do tempo, não viam senão perigo difficil de upe
raro-se, concorJavam nas Llspeitas que o oldados) que
ora os rodeiavam, não tardariam a aban lonal-os, e que
talvez, paI a justificarem-se, não duvidariam garroteal-o
e entregaI-os nas mãos dos delegado do rei. Desta idéa
fixa deduziam que o unico meio de salvacão era a occul
tação e immediD ta fuga; ma ponderal'Um que este mesmo
meio apresentava grandes embaraços; unidos não podiam

aminhar, porque mais facil sel'ia a descoberta, e nuIla a
defeza em razão do pequeno numero comparado om aquel
le'que os perseguia, divididos, havia alguma. probabilida
de de poder senão todos, ao meno' um ou outro evitaI' a
perseguição, A probabilidade antolha-se com ertesa no
casos desespt;rados. Elles por tanto resolveram subtra
hir-se quanto antes a pres'Cnça dos soldado, e cada um
em trages desconhecidos seguir a vereda, que mai ndop
tada parecesse. O padre João Ribeiro assistiu a essa im
perturba vel sessão procurando inspirar a aquell e amigo
a calma da sua alma bem formada. Abandonando a cida
de com a tropa, não foi sua intenção \'itar a crueldade do
realistas; vinha tomar I 111'te nos pedgos, a que via expo 
tos tantos cidadãos ben meritos, ao mesmo tempo con
fortaI-os. Quando om iu a r solução da fuga vergonha a,
certificou-se que era al~raçada; perdido o resto da espe
rança, qlle até então nutl'ia de ver: mais tarde a republica
triumphante) enfastiado do liomens, de go toso da exi_ 
tencia) d terminou finalisal-a. Comsigo trazia uma porçao
de veneno, e a este recof'l'eu sem effeito: parece quea Pro
videncia compra,zia-se em manter tão preciosa vicia, equc
fôra compelliela a ceder na luta do homem r tinente; elle
lançou mão ele LIma cOl'da, e ligando-a ao pescoço, expirou.

Sepulta lo o seu cada ver na capella do engenho P~u
lista, abido e e acontecimento pelos realista ,tl'es dl1ls
elepoi paete um tl'OÇO ele tropas por ordem do marechal
1ello, inYflllc a capella} procede a exhumaç50 do cadaver

já em adiantado estado de putrefacção, mutilam-no) sepa~

ram-Ihe a 'abeça' elo tronco, e trazem-na em lrillmpho para
o Recife, p rCOl'rem as ruas da cidade mostrando-a como
um. tcophco ela sua victoria, e por fim xpuzerum-na no
Pelourinho, fincada m um poste ~

, Um criptol franccz, :Mr. Ferdinand Deniz, trüta~ldo
ln ex cu_'{io d alguns h f s da revolução de' 1 fi, diZ o
seguinte sobre o pUllt'p Jo<.1o Ribeil'o: Entl' ,st homens,
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a C[ll m fali c n a Irud ncia) ma nunca o \"alor, ha um)
([u mere por el'Lo mais que os outro as sympathiüs do
llistoriador: 6 o padr João Ribeiro ... Homem in tt'llido)
ma n50 faVOl'l-lCido da fortunn, tinha uma philo. ophia pra
tica suffiGi '11L~ I UI'a se oon ten tar com D. posiç.ão m que a
sorte o colloClíl'fl. Como outro muitos ecc1esiDstiC'os ela
Ameri a meridional, lluvia-se applicnclo ó J itLll'a dos phi
Ia ophos do uLtimo seculo) e amo ell ' me mo dizia, ama
va m ex.tremo H lil en!ncl. . A obra ] Condor' t tinham
principalmenL intluido no seu pirito; II' punha, se
gundo dizem, a maiOt, 'onfiauça 11 progressos do espi
rita humano. Llll imaginaçêlo cor! ia mai \"'loz qu o seu
eculo, oh!' tudo muito mni quc o genio dos LI COl11-

patl'iota '" Confundido 'na pr 'nçn LI ' tanIa mi cria hu
mana c d'J tanto cl. ngano do \ ic1n, diz agora"'\ ül'llhn
gcm na ua Ri toria do Brazil, honesto e sizuc10 pudI"
João RibcilO p rc1ia ojuizo, ,"onelo baldada a t ntati\'u d'
envcnenar- c, buscou o morte nfor findo-se. Fim tl'i t,
e na v l'dac1 digno d' ln limo, lo mais ])ello c1ll'actcl' que
aptesen'lou n mLlllogrncln rcyoluçiío pcrnuml ucana lc 1 17.

Frei 30ão do :Rosario. Na cell na yjlla hoj' ciduclc
tlo Recife n ann uc 172G.

Aindn I em jo\'cm s gUill pnrn [\ pro\'incill ela Bahio,
enteou de Davi o no COl1\'ento de S. Antonio cl PnnJo'ua lI,
c pr fes ou a I'C01'11 clncIllC'lla rc1em n ele 1\lnl'('o de 1742.
~o cm o cl cu' ~ tl1do~, 05t 'lltOL1 o jo"cm r 'ligia o o
cu tul nto, nã ú na nwtcrin relali\-as iJ qu 1'[\ n -

cc orio ú vi la mono ti '[\ omo lom1)em no ludo ela lit.
ICl'altlra amclú da pOl' ia' ('Olli (J pl'ofunda e uüa illtelü
[je~lcUl qu linha eLu LO{jica (' '{{as 1)(ll'le8. diz o Paclr JnIJ 
aluo, C(juntava a o[ju([e::;{l e ('aâenci({jJw (/ (I.' 7Jlll.·ri.') tlssim
l1.apoe 'talattll(( qnwlI({ vulgal', e 1/({O metw 'j){{{'a lljJl'ecLica.

Quancl cm 1750 eh gou i1 Bnllio, u noticil.'l elo fnllcci
me,nto cl El-I'i D, J 50 \ , FI' i João c1 H.o üri compoz
uma bella elegia, a qual foi imprc a cm Li boa cm 1753,
com a clemai proclucçõc niío Ó I Iütivas a m rte (1' s
monarcha, como tamb ITJ u qu foram l' citada~ na 50
lcmn s x. 'CInia rnanclüda celchl'ur na cathedral metro
polttüna p 'lo Ul'ce]) i po D. Jo é Botelho ele Malta .

_Ni'io foi oment . E1. Jcgin o tributo r ndiLlo pOI' I< I'~i
.loao do Rosario ti. l1JCtlH l'ia li , D. .J 11 Y. Comi oz mnis
l~m 'pitüplJio acro 'Li '0) (' lllllü il1sc]'ipl.:ÜO tambem ucro..:
11('[1 nm verso::; lntilloS, !) epigt'atlJllli1~ sol l'l' ulgullws "ir-

(H
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tudes moraes e outras circumstancia notadas por occa
sião da morte elo mesmo monarchiJ .. 6 souetos ao mesmo
assumpto e uma oitnva ou -pitaphio n sua memorio, cujas
poesias foram impressas na oura sob o tiLuJo - Gemidos
SeT'aphicos) - a 'sim como a elegia de q Lle já. falJamos.

Seja-nos licito pois, apresentar como cal'aet 'l"Ístico do
seu talento e merecimento poetico, assim como dos em;
conhecimentos da.lingu8 latiua, os seguintes versos (l'en
tre os que acabamos de menciona.r :

-nclitus exanimis
orbes Rex ingeris
;J..-bsque pari exemplo
zumine retrice
zorma. at vil'tutis
~solio ad solium
wydera subpeditans

J-<acet sub hac sedesepulchr>-<
clim memorabile mundo
~Icides virtute stupenéla:»
'Zortus, lapsis quelcvamez
Zulrix, p a ci s CJ ue nutrirnen Z
~I ectus, pacisque quiettIl
(J)a p i 11 S dominnbitur astri Ul

Como vimos, estes versos h roicos, começando c aca
bando pela orelem das sete letras que ompõe o nome la
tino Joannes, e alem disto, com outra ordem das mesmas
letras no meio ele cada ver o, constituem um trabalho pri
moroso, pela sua belleza e curiosic1acle, e revelJam não só
os dotes e engenho poeti os do s· u autor, amo Lambem o
perfeito conhecimento da linguD. cm que estão escriptos.

A inscrip\,"ão acro tica que se segll. , não ó menos bel
la, interessante e curiosa, se nüo mais difficil, por lue co
meçando cada verso pelas mesmas letl'as do nom' latino
Joannes, constam c1e cinco dicções, as quae tambem co
meçam pelas letras relativas ao mesmo nome, d sta modo:

-ngemat
omnis
~stipuletur

zeenon
Zolit
~xtillln est
uJUccedat

J-<nteritu
olysipo
~quis

Zaiandum
ZobisclIm
~ugc

UJubiit

~o[lnn-s

ci'ficiossi
~ sitat
Zutum
Zunc
~ffugianL

UJlIprcnlus.

_actitet ,....;mlJl'es
obrutus crbis
~merica >omanter
zonnul1a zegal e
Zotificare Zccc. se
~piccdia t'1podon
UJyd ra walvus.

Depois de conquistar um nome respcitavel na velha
capital 1.10 Brazil, pelas suas virtudes, pelo seu talento po
elico e pelos sellS triumphos na tl'Íbuna evang lico, vOlt911
Frei Joilo do Rosario ú Pernambuco pelos [U1OOS ~lo 17:J~,
e em 1760 foi nomeado lente da 'a lciré). de theol glll c p1'l-
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ma do conv nto elo S. Fnll1cisco do Olindn, por delibera
ção do capitulo d un oed 111, de cujas mnleeias, Dssim
como das demais qu compunhnm o CUl'SO lo estudos, jú
havia dnLlo cx:ul> .1'<JnLcs proyn elo scu sabcr, qUémclo lia
Balda} logo iúpnis (10 II pro JJyLeruto, pois cxcrceu o car
go de puseantú ou substituto das adciras elo curso elo
con\'ento do Pi.1I'ugun <: ú.

o primoiro de Jancieo elo cada anno, attwjDva-se e co
brio-s(' ell' gnJlas a antiga capclla do Senhor Bom J sus
ria. Por'la" or'guida sobr'e os gloeio o baluarte do fàrt
urs nom ])clu general Andr', Vidal do' Negreiro, qu<1.l1
do gOY rncldul' o capitão O'cnel a] de PCl'l1ambuco. Em
173\ qunncl ia celr>hear-..e a ostumada f sta, a capella
rrgol'gitnnl de pnyo, [I ]w]kzn clus ornnmcntações, a har
monia. dos C'tlllliC'llS Ilgl'ados, o 1" pito c de"oção t50
pro\'cl'hi[l('s nos, e b ns ICilll)( 'c1 outr"ora, tudo prendia,
tllilo dOIJI'nn\'El' ma' n horn c11l ol'ação pancgyeica ela so
lemnic1ac]0 01'0. 0Sp '1'1l(10 'om f1ncict11lc10.

E' qUL n f,lIllll, o nomo elo prrgadol' que devia occuI ar
nessr c1ill ') trihuna sagrnCltl, l1aYin coud p]o quateo
nnO'lllos da flur s('I~nlú \'illo. do R 'ife; é que se oradoe
cngl'üd CI'a sahio r ligio fean i CDno Ft'ei Joã elo Ro
~i1I'io, Chega a 1101'<1, ellc só] e ao pulpito, profundo e rc
Iigin, o silcnci rúina na capdla só intel'l'ompido pelo t'U
moI' elas OllllaS a quobrarclI1- dI" encontro a muralha do
fÚl'lc elo Inel dcL t,

Dos lfl bio do Mudor, ungido pola sabedoria, el spren
dcm- as pl'im ."irns pa][t\Tos, I itfl o texto latino do o\'an
gelho elo dia, 1111'11 no oxol'dio (lo discurso, e as im pas
sanclo [\ (li\' r, ns parto ij\,jsorio.~, -lIo foi gl'adualmento
l1b~ndo rle fIlHl - ,ut6 fi P 1'01'11\,<10, soberba o eloquente,

Chcla ele 1'1 nça de fé vcrelHel ,il'o pr·jmor ele eloqu ncia;
ee!e c ], tl'ibunn ngrodn, leixanclo oxta iado c arreba
taelo todo, qunnto o Ol1\'ir'fllll.

E t di UI o m quo Fr i Jofío lIa Ro m'io o t0n!;()U
lo~,o o brilho c ex] lrnelol' dI sun illll 'ten(:[io e loqucncia,
fOllmprt'sso em Li. boa m 173-, ob o titulo: Sel'mfinp7'e
rlado na cupf?llillha elo Bom Je:slt', que d/(/I)wm das Porta, ,
110 'I\ecife ele Pe/'lwmbuco,. (~esL o uni 'o dos scus traba
lhos 01 alodo qu pod m obt r, sohl' cujo m recimento,
entre o liv~t'sos jui o ou il1!ol'lIwf'De.' que II Illm o pre
I~do c11~ ua Orcl 111, o Tribunal do 'al1l,o um ia, o OrLlinu
1'10 c oDes mbargo do Pn00 , o que era indi p ~nsnv ] [I im-
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pre suo d' qUUlqLl 'r obra n s e tempo, (pl'osontumos cm
subst~ll1ciu üS ,dos dois ultimos, juis s sles que muito di
z ,m elo valor o primo!' ele tul t!'oballlo do talento c illus
t!'ndio cL s l.l GutOI'.

. ' (I Considerando eu, diz o Oeclinn!'io, IUO este gl'egio
ermõ.o cra primicios ela so.bec1or-io do seu uulo!', admiran

do-se nelle tantü okgul1cia no ost) lo, c tanta proprie lade
J10 modo ele p1'o\'ur, parece IUO se \I1e I adiu accommodl.1l'
sorl1 lisonja o que Sulomão deixou escripto no livro ela ü
bedoria -.Attingit a fine llsque aclflnem: tUo sp cio. o é
o talento e engenho do seu autor, que, já no principio dos
seus e. criptos parece chegür ao fim dos seus 'sludos: c se
estes são os seus principios, qua s viruo ü ser ús seus
progressos ~ Pa!'u illustrar e cllgl'anc1"c l' a uo Ordem, nu
qual tem florescido tantos \'al'õe imin 'ntcs 0111 I 'tra ,bos
tava o autor cl sle s rmã com st e outro escl'iptos;
mus tudo cede em credito, honra appluuso do. pI ovinciü
de que dignamente é filho, que os im tonto e illu Ll'ü e01l1
um engenho tão su-blime, com um 01'1H.101' t50 l:minente .. , ))

« ••• Neste sermão, falia agora o c n or do Paço, nfio
se acha regra que não estejll l' spirando cloqucncil1, IlCnl
pagino) em que s não entl'Q em um Olur de el'ueliç50 ~a

gl'oda e profano. O seu o tylo é brev e cloro; a occom
moelacão elus escriptunls a mais naturfll, e obvia, e o])]'c
tudo o os umpto proprio) uem dedu ido e cabalmente c1es
empenhudo; mA parece pois muito digno de se dar ao pre
lo) parn que todos a lmil'em a feculllli lade e doçura c1este
novo engenho brasiliense ... »)

Estas palavras, sobre m rito de llmo dns pl'im~il'[l
peças ar'atorias que produziu Fr i Jo:-o cio ROSDrio, ameia
bem jovem, qlH1J!do aCubaytl desahir elo cloustl'os <.10 ~on
vento de Paraguaçú, lio os seus titulo <J illustl'açuo c
sabedol'iu, o confe!'encia los louro que enl' 1l118D1 tl sua
corôa litternria, cujos titulos conqui 'taram-lhe um nome e
repl.ltaçtio honrosissimas. .

O Pudre Jaboatão, escreyendo o seu Orbe SeraplucO,
impresso 'm 1761, con~agrollumu par'te da sua obra ú.me
morar os nomes dos relio'iosos mois illustr-e c notayels ele.0 .

ua. ordem, e ossim, m ncionan lo o de F1'ci João Ros8rl~)
apenas tratou ele sua viela até essa epoC'bu, aI cnas mencI-
onou os tralJall10s que até então publicou. ,

Tol foi a phrase conhecida da vida do illustre franc1S
cano Frei João elo Rosario, eis pois cm ropic.1o cscorço o
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que clle foi - um t>oeta distincto, latinista ilIustre e aba
lisado) orador orroJaelo, eloquente e consumado, uma das
glorias em fim d ta Lerra que lhe dera o berço. -

João Soares de Albuquerque. Filho de Fernão Soa
res da Cun ha, juiz ele oq hão de Olinda, e de D. Cathorina
de Alhuqu 'rqu ,nasceu em princlpios do seculo XVII.

T nelo-se elcdicodo á aGricultura, foi proprietario do
enO'enho 1uribcca) adquiriu fortuna, figurou muito em sua
epocha, principalmente no moYimento restaurador do do
minio holIanel z.

Rompendo a revolta em 1645, J050 Soares ele Albuquer
que, que figurava orno um dos patriotas iniciadores da
con 'pi ração, foi eleito 'apitão do districto de Muribeca)
afim cle reunir a g nte nece saria para a guerra, põz em
campo a revolução, e sahiu ele seu engenho para o acam
pamento de Covas á fI' nte de uma componhia de 20 ho
Il1en de ua caso, e de todo os moradores elo logar, todo
armado e convenient mente prer orados.

Tomando I arte na batalho. d Tabocas) muito se dis
tinguiu aculindo om a sua gente os pontos mais di pu
tacl€ls, principalm nte no combate parcial de Topacurá,
onde muito e distinguiu. Homem de bem) zelo o e valen
te, na phrnse d Frei Ropho.el de J zus, promoveu a revoltfl.
cm erinhãem, formou uma companhia de 49 mancebos,
tomou a aemas d todos os \ i inhos para que não cahis-
em ellas em po ler lOS inimigos) metLeu a pique 3 barcos

que elle Unham no porto curregados de mantim ntos, e
promptos á seonir para R ife, c causou immenso dam
nos ao hollul1Llezes .

.A ub qllent batnlha la Ca a Forte, que foi, pOI
a 1m dizer, a ancção da victoda de Taboc8,) foi tamb m
um feito em qu o copitão Jo;o Soar s conquistou immor
redoura fama I ela no. altitude beiosa distincta. Elle fez
~arte do Batallulo ele cClpitrtes brio o ) formado por Dias
Cardoso, pfl.l'a que, depois ela primeiras carga obre um
esquadrão inimigo, e [ o calor elo combate, se arr meçasse
qe espada e dardo obr o mesmo) afim de o cl sbarataJ'.
Equando o soldados se atiraeam sobre um monte d le
llhaJ en'1I r 111 o, baL'os contorno ela nsn cm qu s
haVIam fortificado o hollandeze) c 1011 ~or[lm fogo sobre
a mesma, e o inimigo tenta"fl. subir por uma escoda, João
Soar s avança ú impedir-lhe o passo, e fm do } I"iln.eiro;;
que com o seu e 'emplo, aúriram caminho (( todos o mai'
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para semelhante hostilidade, por meio da qual n:;crcun-se
senhores da casa, adiantando-se a todos o capitão Jorto
Sortres, á impedir ao inimigo a el'vpnüa da e cada, se
guindo-se a esta heroica determinação outros muitos capi
tães e soldados) iguaes no valor, ainda que. f'[Jwldos no
ea;emplo,

João Soares de AlbuqlJ rtlu figurou tamlJ 111 nas duas
batalhas dos G-uaran pes eOllllJatcnelo nR segul1f1a como
capitão ele infanlaria do tcr('o do 111 Stl"0 ele campo Joiio
Fernandes Vi ira, t m10 então já recchido a onfJrl1lü~ão

elo seu posto, por pat<mte ele ~ de f y r 'il'o de 1Gi!); e fln
teriormente coube-lhe o commando do forte do Arraial
Novo do Bom Jezus, quando Vielal de l-egrcil'os e Fernan
des Vieira sahiram á lenmlar uma ~ rtifkélc:ÕO que 0Ppo
zesse resisl,encia a que o inimi,O' hl1via constl'llic1o nR eca,

Soldado distincto, ,nUa ;n'randioso (Ia 12:11 rl'n da )' s
tauração, Jofío Soar s de AIbuql1ol'Cj110 Yiu emfim fi ua
patria livre do jugo c:stnlllgeiro, e o seus seryi~'os (1jO'na
mente apreCiados ~ foi depois coronel das 01'(1 !1[1!1ças do
Recife, S. Amaro e Vnrz D, por patenle do governnclor D,
Pedro de Almeida, de 4 de Setembro el' 1ôJ.1, poslel'iol'
mente foi promovido ao posto ele 111 stre d campo de in-
fantaria. '

João de Souto Maior. NDSC u na fr ,guezia de S.
Lourenço de Tejucupapo, sendo seu paes illu 'LI' S e hOI1
rados.

Ao brado dn paLl'ia aos 6 de l\1arço ele 1817, chamando
seus filhos a libertaI-a do jugo lue 11 opprimiD, João de
Souto cone ao scu r clamo, e para firmar a uu lilJel'dac1e,
não conhece p rigo nom oh taulo .

Porém, bem pouco ellll'OU a f'Jl1loSU rcpubli [I pernnm
bucDna, e sendo de novo proclamada a élutol'iclllde real,
Jouo de Souto foi persa polo CX01' it elo mélre huI Mcllo,
posto a ferros a bordo ln caneta l1fercuFÍo, o em c()n~pll

nhia de mais 29 patriotas cgiu para D CilpílDI da BnhlU ti
disposição do conde dos Ar o , lonele voltou pl1l'(] P 1']1[1111

bl.lco m 1821, em virtulc ela geeal anni tia cOl~ceelidapelas
cârtes de Li boa.

a Bahia t ve J010 de Souto a immcnsa clôr de ver pe
recer ii mizeria, em s ~us bra('os, dou ele seus irmãos, tam
bem como alie compromeLti los na revolução; o padre ~n
tonio ele Souto :Moiol' cJoJo Roberto la CUlll1n SouloMuLOr,

eh gando D P rnambuco c m eu irmão Manocl Anto-
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nio da Cunha Souto Maior, ae!'uinado de fortuna e sem
recursos, foram viver na sua peopri dude de Tejucupapo,
unico bem quc de seus paes r stava, e ahi, com seu irmão
cnLI'egou- l) a vida Dgricola.

Ainda nüo estavam terminados os trabalhos e soffri
mentos ue Jouo de outo, pois que, uma facçüo capitanea
tIa pelo yjo'Dl'io da fr guezia 1"10noel Alves Call1 iros, mui
dedicado ao gov"madol' e capitão g neral desLa capitania
Luiz do Rego Dan to, n.onarchista exaltado, não deixara
de perseguir o' irmã s 'aulas, 'ujos vandalismos e insul-
Lo', 'onqui t[lyam gra.a f,1\'ores do g nera1.

Ounojo llcsse padre 'hegou ao ponto de, em um do
mingo d iXBl' de celebrar a mi a 'onvenLua.l a que era
obrigado, sóm nle porque os il'mão Soutos see 'que eram
de tirar as spol'a das] otinas, p r eh garem jn Lamente
na ocea ião da 111i SD j então o padre d clarou ao J?ovo
que deixava II diz l-a naquelle dia porque o' pat7'lotas
Joào e Manoel de Souto e 'ÜU am ele eôporas dentro da igre
ja, e que todo o patriota era j ucleu., te;.

João de Souto dirig -se ao Yigario, ~ xplica-lhe o mo
tivo ele estar ú111 para na igreja, e com aquella ener
gia e andada qnc llle ram peculial'e , obriga-o a eIebrar
a missa! « O Yigario CDlheiros, homem de múos insLinctos
cvingativo, pl'ol sLou a aI ai' 0111 a yida dos dou irmãos
auLa, 'óm nt pelo fa 'to de seI' e nstran 'ido a dizer

mi a, e lando pr nl lou patriota d 1817!!!»
E I' ~ a1m nte; t lllI os deI oi ac.abava tlS mão dos i

cal'Ío munIatado do vigario Calh il'o , ~eu irmão l'..Ia
noel, D as inaclo a bacauHlI·te, em plenú dia, em Tejucu
papo, cuj11. Ol'te tumb III e la Vfi. r ervada 11 João de Souto,
c tiv sse tido a infeli idAd de U ompanhar eu irmão'

naquclla occa ião.
. 'ele dia depois d s c acontecimcnto, João de Souto

"Inga a mort de scn irmão, enLão dirige-se para a cidade
do R if, onde uma grandiosa mis 50 o chAmava, e para
a qual verda leiro , ilIu tt'CS e de int re ados patriota
pedi,am o seu "Alio o 'oncurso cm prol da can a da mãi
palna, amea(;a la e iJJj miada p la 'J'rannia de Lui~ do Rego.

João ele auto elIegóra d lltO ele ,ingança, e enCOI1-
h'ando a geral indignação con tra. Luiz elo Rego, associou-
c logo a conspiração qu rl1 g ralmente abida,

,Luiz do R go {'ai um do governadores que exerceu
mais pr '88<10, c mais t,'l'ünnias obr e ta provincia.. ~Ian

dou enforcor os infelizcs per namlJucanos compromettidos



488 DICCTONARTO BIOGRA.PHICO

na r volução de 6 de Março de 1817, cortar mãos e cnbeças,
pregaI-as em poste, e arrastar o seu. 'aclaveres ácauclu
de cavallo; mandou assa sinal' os fanaticos da serra do
Rodeador, no Bonito; incendiêtl as suas habitações e la- .
vouras, e com ellas até gente; e os miseraveis que esca
param foram por sua 01' lem con luzido par a o Recife, im
mundos e quasi nús; mandou tocar um rebate fal o para
que um pernambucano militar se encorporus e ao seu ba
talhão, emquanto elle occupava a ua cas'l; suspeitando
porém o official, volta a ella, e é assa sinado pelos cllpan
gas do general! Nem os conv ntos das fI' ira foram re 
peitados, enão o de Goyanna, por defesa d'" João d Souto.

Não finda aqui os crimes e os actos de selvageria e
barbaridade praticados por Luiz do Rego: a l1i toria bem
P0UCOS os enumera, porém a tradi(;:lo, e alguns contem
poraneos ahi estão para con tal-os.

Neste lastimoso estado a que tinha ch ga lo e ta pro
vincia, os pernampucanos congregam- e e con piram con
tra Luiz do Rego: muitos de tes galgaram elevadis i1119
posiçõe no actual imperio .

. João de Souto que havia tentado conlra Luiz elo Rego
em seu proprio palacio, o que não cons gLlÍl'a porque °seu
amigo o padre Venancio de R zenele lançara vinagre nu
pistolJas, foi o escolhido para alvar a patria, e quebrar' o
jugo da tyrannia, arrancando ú viela daquelle que a tl'azia
na oppressão.

A noite de 21 d Julho de 1821, foi a designada, e então
os conspiradores, temendo fi quebl a elo s gredo e fo e
confiado a gente de baixa espl1 ra, fizel"om lIr;s mesmos a
emboscada, no meio ela ponte ela Bôa-Vi ta, 100'ar em que
certamente passaria Luiz elo Rego. Dirigia-se pois Luiz do
Rego a cavallo, para a sua casa no MondeO'o, acompanha
do pnr mais duas pessôas, quando ao passar pela ponte,
desfecha-lhe João de Souto um tiro, a queima-J'oupu,

Luiz do Rego sentindo-s ferido, e não podendo. _c
guir para a sua ca a, alojou- e na de eu amigo o capitoa
mór Antonio de 1v10raes e Silva (o autor elo Diccionario ?or
tLlgU z) morador á rua Nova, hoj do Barão da Victor!B, e
ahi esteve por espaço ele 15 dias, onde despachava todo
os negociQs administrativos da provincia. .

Antes de João de S uto tentar contra a exisl nCla de
Luiz do Rego, pelos reclamos ela patria, o ouvidores ele
Olinda e elo Recifr, tiravam lleva SDS c mnmnl'ios vago.s
por ajuntamC'lltos ~eclicio 'os, (~ premeditar;iin ele us. as.l-
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nios, e po iti\'os contra o major AntoJJio Joaquim Gued s,
e mais indh iduos seu adherent empenllDdos em trans
tornarem a ordem pU,bli a e contra o tenente-coronel Fran
cisco de Albuquel'que 1'\'le110. Dadas as pronuncias, já se
haviam capturado umas 8 ou10 pe soas, quando teve lugar
o mallogrado plano contr-a Llliz do Rego.

, Então multiplicaram-se as perseguiçãe, os insultos
.as pri 'ões: tr-eze dos pre o foram dep0t'tados para o pre
iLlio de Feman lo de NOl'onha, 42 embarcaram paro Lis

bôn no bdgue Intriga, em proc sso algum a despeito
da legislação, qu prohibia remetterem-se elo ulLromar para
Portugal pr os alguns, sem culpas, que aqui deviam ser
formada, . sem pdm iro hov r ordem expressa do rei.
Luiz do R go, I [Ira \'81' e de cobl ia o chamlldo assassino,
mandou, por offi 'io ele 23 d Julho de 1821, dirigido ao Dr.
desembargador e ouvidor gel'DI da Ci.1mara do R cife, An
lera Jo é da Maia Sih'a, lue publica um edital promet
lendo 1:000$000, c alfol'l'iA, sendo escravo, á p ôa que
descobri e o auLOf' el'aquC:'lle nU ntaelo, o que eria promp
tamente feito, obriO'ando por i so a sua palavra.

João el SouLo 'rranelo ii ponLaria, yendo-'e p r e
fl'uido, lança- e ao I ia; IOt'ém, ou não podendo lutar -com
o elemento da ngufl , ou cahindo obr alguma pedru,
,"cio a uc umbir, no fim ele tl'es dia encontrado o eu
cadayer já ba~tant d figurado e comido dos peixes.

Fez-s o que foi humanam nte po ivel para saber-se
quem era; sental'am-no m uma cadeil'D. sobr a calçada
elA matriz d ~nto Antonio, I osLaram uma guarda, . per
guntavam om int r~sse a quem pêl 'Sê1\'a e o conhecia,
faz ndo-~ e o ofD r ri m nto que já "i mo ' por m, muitos
conh cenelo O ada\' r cl João douto, nada diziam a e e
rc peito, nada r y Um'um.

A im acab u o inf liz João de outo ~Iaior, c e digno
emulo ele Bl'lltto, c e nov Cm'ia na phrv e do um escrip
lo_r, por p,.etender salvar a pat,.ia, LUúndo-se a conspú'a
çao, c tentando contra a vida do general Llti~ do Rego.

Scaundo o auto el ,xame e achada do cadav 'I' ele João
de Souto, eJle r presenta\'<1 cr um homem ainda moço,
«~e25 nté30 'lnno~, branco claro, ele altura mais que me
diana refeito le orpo c b m proporcionado, cab !lo pr 
~o, d and lha á mocln uic:a raspada, lente bran'o,
Iguae e cm fultu alguma, e uma cicatriz na te ta, a ima
rio n,ariz, fazendo um angulo pDm a part esquerda: tinha
veslltlo uma cami Ll ele pauninho 8ncut'patlo d 'collul'inllos

63 .
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á moda e casas nos pulsos, calças de riscadinho com ris
cos miudos e pardos, suspensorios de algodão branco e
jaqueta de chita vermelha com riscas brancas fingindo en
trançado, e raminhos verdes e amarellos, mostrava ter chi
nelas que se haviam perdido n'agua, pois se achou des
calço, tendo os pés e mãos mimosas, que mostravam não
ser de homem de trabalho. »

D. João de Souza. Nasceu nos primeiros quatro lus
tros do seculo XVII; era filho de D. Luiz de Souza e de
sua consorte D. Catharina Barreto. Pelo lado paterno, fo-

o ram seus avós o commendador D. Francisco de Souza, que
foi governador geral do Brazil, e D. Violanta Henrique; e
pelo materno João Paes Barreto, um dos mais ricos e con
ceituados colonos de Pernambuco, fundador do hospital
da Santa Casa de Misericordia de Olinda, e de sua consorte
D. Ignez Guardez.

De 1633, datam os serviços prestados por D. João de
Souza a causa da patria, nas epochas calamitosas das
guerras da invasão e restauração hollandeza, assentando
praça por esse tempo, como simples soldado. Em ~63~,
quando os pernambucanos emigraram desta provlDcla
para a de Alagôas, e d'ahi para a ela Bahia, por occasião
da total occupação do nosso territo.rio pelos hollandezes,
D. João de Souza fez parte dessa caravana de martyrio.com
sua mãi j mas já era orphão, seu pai não existia, pOIS na
lista dos principaes emigrantes que menciona o marqu~z

de Basto nas suas Memorias Dtarias da Guerra do Bra ti,
figura e nome de D. Catharina Barreto, sua mãi, vitwa de
D' Luiz de Souza.

Dado o grito da guerra da restauração, D. João de Souza
vôa aos arraiaes patrioticos, empunha d.e novo ~s suas
armas, bate-se carajosamente, e em 1649 Já possUIa a pa
tente de capitão de infantaria, e como tal assistiu a segunda
e gloriosa batalha de Guararapes, a 19 de Fevereü~o desse
a11110, na qual ostentou muito brio, valor e distincçao.

Não foi somente a batalha dos Guararapes o theatro
das maiores glorias de D. João de Souza, durante a g~lerra
da restauração' Rio da Janaada Cabo de Santo AgostIl1ho,

, o, t b ·epovoação do Pontal e outros feitos, o foram am em)
depois de haver recebido o baptismo de sangue na g~erra
da restauração, seguio elle para a Bahia, com seu prImo o
valente Luiz Barbalho Bezerra e ostentou sempre ô mesmo
brio e intrepidez que o clisting~liram na campanha ele PCI'-
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nambuco, merecendo os seus novos feitos a honrosa
menção do seu nome nas paginas da historia d'aquella
pro' ineia.

Fazendo parte ela tropa pernambucana que foi occor
reT' a Bahia; caminhando nessa penosa viagem emprehen
dida por terra, mais de quatrocentas leguas a pé, foi depois
mandado pelo marquez de Montalvão, vice-rei do estado
do BI'azil, a desalojar o inimigo em Sergipe de EI-Rei; e
tomándo parte do combate da ilha de Itaparica, sahiu leve
mente ferido na perna direita.

Da Bahia voltou D. João de Souza para Pernambuco,
onde ainda tomou parte nos ultimas combates que liberta
ram sua patria do jugo hollandez, e a 27 de JaneIro de 1654
entrava em triumpho com o exercito libertador na vencida
cidade Mauricia, ondejá tremulava o pavilhão das Quinas.

Os valiosos s rviços que prestára a causa da patria,
aquella bra vura e intrepidez, aquellas fadigas e trabalhos
que affrontou nessa guerra cheia de privações, som nte
dominado pelo senLimento patriotico, mereceram do mo
nnrcha a devida remuneração. E foi por taes serviços, que
EI-Rei D. João lhe f z mercê por carta regia de 16 de Setem
bro de 1664, do posto de mestre de campo que ficnra vago
paI' promoção aAndré Vidal de Negreiros, esperando EI-Rei
que elle - mui a seu contento lhe serviria el11- tudo aquillo
que o encarregasse, conforme a corifiança e estimação que
de sua pes ôa fazia. .

Terminando a guerra e livl'e Pernambuco do dominio
!lOlJandez, que soffreu por 24 annos, D. João de Souza foi
Incumbido do commando lo r gimento de infantaria do
R~cife, eporoccasião do conflicto entl'eo governador André
VIdal d Negreiros e o governador geral do Brazil Francisco
Barreto de Menezes, foi elle nomeado para assumir ao go
verno de Pernambuco, o que não se verificou, porque' idal
de egreiros desistiu das suas pretenções, executou todas
as ~rdens e decisões do governador geral, o qual revogou
ent~o o seu ai vará de suspensão. Depois, com a prisão e de
pOSIção do governador desta capitania, Jeronymo d Men
donça Furtado, promovida e effectuada pela camara do
senado de Olinda em 31 de Julbo de 1666, foi D. João de
So~za um dos trez nomeados para o governo provisorio,
cUJo triumvirato governou a capitania daquella data, a 24
deJ~neil'o do anno seguinte, quando entregou a adminis
tr'acuo ao general Vielal de Negreiro, de novo d sptlchado
governador de Pernambuco. .
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A' par da gloria militar e dos er viços prestados ao
estado por D. João de Souza, nota-se a la instituição de uma
obra philantropica e memoravel, qual a fundaçuo da eO'[' ja
e hospital de N. S. do Paraiso e S. João de Deus, no bairro
de Santo Antonio do Recife, para cujo patrimonio, elIe e
sua consorte D. Ignez Barreto de Albuquerque vincularam
avultados bens, sendo a escriptura, não 6 da doacção das
terras para a edificação da egreja e hospital, como a elos
bens em terra,s, predio , dinheiro e dividas á rec bel', para
constituir o patrimonio do estabelecime:mlo, lavrada no
engen 110 Jurissaca em 31 de Outubro de 1684, pelo tabellião
José Cardoso de Moreno, servindo de testemunhas, o Paell'c
Gonçalo Ramos de Alvin, Manoel Lop s Teixeira e Gonçalo
Barbosa.

Lançando o fundamentos des a instituiç50,co7l1o obra
mentoria a bem do' pobres en/ermos e ele ampa7'Clclos, D.
João de Souza pros gl.liu na sua obra, em 1686 já estava
levantada a greJa cuja data se conserva n'uma pedra collo
cada no centro do frontão da porta da ntrada; mas não
lhe estava reservaL1a a satisfação de v l-a conc1L1Ída,

A data de Sl.l morte é desconhecida, mas em 16 9 já
não existia, pois a 19 d Agosto desse anno, foi lavrado o
alvará regio de confirmação do. in tituição do hospital do
Paraiso, como requerem D. Ignez Barreto de Albuquerque,
viuva ele D. João ele Souza. Segundo uma ,"erba testamen
taria de Slla consorte, evidencia-se que faIlcceu elle em seu
engenho Algo~loaes, na comarca do Cabo, que fôrn sepul
tado na capelIa ele S. Francisco do mesmo eng I1ho, e que
depois foram os seus restos trasladados para o tUt11u]o
subterraneo da egreja do Paraiso, muja pedr'a e tuo
gravadas as suas arma . ,

Foi pois D. João de Souza um \'ar5.o illustr e de ~lI1cLo,
e dotado de uma alma inteiramente bemfazejl1 c caridoso,
de cujos sentimentos legou-nos um robusto padrão, qu,
ainda hoje campea attestando a sua grand za e genel'o I
dade (Palma, nuo só pela instituição m si, como pelos a-
vultados bens que legou para o. sua sustenção. _

Como soldado i1Ill tre e valente, conquistou D, Joao de
Souza pela sua bro.vura e heroismo nos campos ela batalha,
os postos succ ssivos de simples soldado a mestre dc

ampo, as commenclas de Santo Eurico S. Fins, da ar lcn:
ele Chri. to, e o fôro ele fidalgo cavalleiro da casa rea~,
como ciela Ião, como homem virtuoso,. constante na mOI
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bella das praticus cvanO'clicas, a cari 1ac10, conC(Llistou as
bcnçtos dos contemporan o ,que hoje a posteridade con
yerte m 10UVOI es.

João Velho Barreto do !lego. Nasceu em Olinda em
pl'incipio do eculo XVII. Luiz do Rego Barreto, natural
de Yianna cm Portugal, D. IO'nez de Gaes e Vasconcellos,
natural de Olinda, foram eus progenitores: e seus avôs
paternos, Affonso de Barros Rego e D. Maria Nunes, e
moterno ,Al'l1úO de Hollanc1a llaturD I de Ultrech, e D. Brites
de Va concello ,natural d Olinda.

Fazendo João "'\ elho BDrreto do Rego os seus e tudos
cm Olinda, seO'uiLI para Porlugal, onde foi admiUido no Real
Collegio de S. Paulo DOS 15 de Junho de 1628, cursando
depois os alIJa ela faculdade ele Theologia ela universida 1c
deCoimbrD, r cebeua borla o capello de doutor em Cano
nes.

Fixando a ua residencia em Portugal, o Dr. BDrreto
elo Rego assumiu aos mais importantes e 01 vados cDrgos,
qLler da mDO'istratura, qu r ela politica e da. administração
elo paiz, cuja nomea õ são provas robu tissima do s LI
merito, ão DUe todos incollt sta" is do seu talento, illus
tração e crit rio, porqu segundo DS judiciosas palavros
d~ um scl'iptor, - Dl1l'ante os tempos elo go erno colo
mal, o adiantumento e dislincção ele um brazileiro em
qualCJuer correira d pend nte ela ocção officinl, rom pro
vo il'l'ecu aveis do mai incont tavel mel' cimento; e se
algumas xc pçõe hOLt" desta. regl'a só se explicurão
pela linhagem d s protegido perL ncent's a nobres e ricas
rumilia da meti apoie.

O Dr. J010 Velho Baneto do Rego occupou succe si
\'omente os cargo d dezembargador da relação do POI'tO,
elo p'aço, da Cu n la Supplicação e dos Aggravos, Juiz da
Coroa, conselheiro ecreLario d El-R i D. Pedro II, e
chancel!el'-mór do reino, pOI a cujo CaI 0'0 foi nomeado m
16G. Como ehaneeller-m6r elo reino, o seu nome figura no
Reportorio ela' Ordenações, no caLhalogo que trDz do chan
cellcl' _-m6t'es, ujo eal'go, pelu sua importon io, pela sua
elevaçao e exig ncias, e pelo gróo d confiança que r quer,
Luelo t.l'aduz, tudo patenteia.: o merecimenLo u illustração
c,o crItet'io do douto yarão ]llC o x tceu. O Titulo 2,c1o
LIvro 1 elas 01' ]enaçõe", tmtando do Cfll'gO de hanccllcl'
mór, L t'minant mente I reserev u, que, 'cndo um ojftcio de
grande confiança, e ele lIluita parte dClJllstifCl, eleve-se csco-
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lher parei elle pessôa que seja de bôa linhagem e de bom
entendünento, virtuoso, letrado e de bom acolhimento ás
partes,. e de tão bons costumes e autoridade) que seja mere
cedor do logar.

ODr. Barreto do Rego representou um papel muito im
portante na celebre questão suscitada para nul1ificar o ca
samento entre a rainha D.Maria Francisca Isabel de Saboia
e seu marido EI-Rei D. Affonso VI cujo vinculo foi dissol
vidojudicial mas tumultuariamente, a requerimento da dita
rainha) que veio a casar-se com seu cunhado o infante D.
Pedro, depois acclamado rei; pela deposição de seu irmão
o infeliz D. Affonso VI que terminou os seus dias nos mais
apertados carceres.

Conseguida a nullificação, e privado D. Affonso ela
corôa, extremaram-se os partidos; uns pela elevação elo
principeD. Pedro aothrono,outros pela investidura do cargo
de governador do reino, assentando então a nobreza com
assentimento doprinc.ipe, ainda que, com decidida opposi
ção do clero, que, antes de se deliberar sobre tão importante
assumpto, etomar uma resolução qualquer,sedeviamanelal'
communical-a aos letrados, theologos ejuristas) quelossem
avaliados por mais doutos, por ser esta questão tanto ele
consciencia como de direito,. e assim, entre nove pessôas
escolhidas para esse fim) pelas suas luzes e sabedoria,
figura o nome respeitavel do douto conselheiro João Velho
Barreto do Rego. .

Reunindo-se os membros desta com missão, de cUjas
luzes e deliberação ia depender a solucção de uma tão m~
lindrosa e importante questão, foi decidida a conferencloa
do titulo de governador ao principe D. Pedro, votand~Ul1l
camente contra, e por conseguinte pela sua elevaçao ao
throno, o Dr. Barreto do Rego. o

Assumindo o-principe D. Pedro ao governo do rel~o,
chamou para junto de si o Dr. Barreto do Rego, conferm
do-lhe o cargo de secretario e conselheiro de estado. oElle
foi então o seu braço direito; o seu talento, elevadoa !Ilus
tração e grande pratica dos negocios da alta admllllStra
ção,. imprimiam em todos os seus actos o cunho ela
sabedorIa, da equidade e da justiça; e o soberan.o grato
por tantos serviços, por tanta dedicação, -conferlU-lhe o
titulo de fidalgo de sua real casa, e o de prior da ordem de
S. Bento de Aviz, cargo que elle não acceitou.

Tal foi o Dr. João Velho Barreto do Rego, o theol~go e
jurista profundo, que deixou o seu nome immortalIsado
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nos annaes ela jurisprudencia portugueza, um varão illus
tre erespeitavel, uma gloria e renome para a ::lua patría,
cuja luz da vida apagou-se no anno de 1680, na cidade de
Lisbôa.

Antonio JORé Victoriano Borges da Fonseca, assim ter
mina o artigo que lhe consagrou na sua obra inedita
Nobiliarc1ua Pernambucana, - assim apregôa e realça o
l11erito ele tão illustre pernambucano:

II O Dr. João Velho Barreto do Rego, foi um varão egre
gio, de grande erudição e litteratura, de integerrimos cos
tumes, incorruptivel; pelo que foi geralmente applaudido,
venerado dos grandes, estimado dos principes,· e muito
particularmente do Senhor Rei D. Pedro II, que nos casos
demaior importancia mandava ouvir o seu voto. »

rrei Joaquim do Amor Divino Caneca. Nasceu em
Fóra de Portas, bairro de S. Frei Pedro Gonçalves do Re
cife, em Agosto de 1779, e foram seus paes Domingos da
Silva Rabello e D. Francisca Maria Alexandrina de Siquei
ra. Na sua genealogia, que elle proprio apresentou em um
de seus escriptos, em contestação a injustas arguições
que lhe fizeram, traçou minuciosamente o quadro de sua
ascendencia; esse escripto tem por titulo: O caçador ati
rando segunda vez á Arara Pernambucana.

Frei Joaquim do Amor Divino Rabello, cujo ultimo no
me substituiu pelo de Caneca, nome hoje legendario e tra
dicional em Pernambuco, em virtude da arte de tanoeiro
que professava seu pae, por cujo motivo o vulgo deu-lhe o
apellido de Caneca, não exhibiu nesse trecho genealogico
de sua polemica, titulos de nobreza e fidalguia, brazões e
pergaminhos honorificos, mas sómente o nome plebeu de
seus avós, e tão plebeu como o que elle acabava de tomar.
Porém nessa burguezia, nessa origem a que muita gente
chamará talvez baixa e humilde, havia muita grandeza, e
constituia essa grandeza o culto que se tributava ás virtu
des, á honra e ao patriotismo. Não corar do nome de seu
pae, diz Lamartine, é a nobreza do plebeu; e Frei Caneca
to~ando esse nome do baptismo popular de seu pae, con
qUistava essa nobreza.
. Admittido como noviço no convento do Carmo do Re

cIfe, tomou o habito aos 8 de Outubro d 17913, e no anno
eg.uinte fazendo a sua profissão, e terminados os neces
urLQS e tudos, ordeqou-se em 1801 contando apenas 22
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annos, para o que foi necessario impeLI nr-s do Nuncio
de Portugal u respectiva dispen'a apostoli a da idade
afim de poder receber' a ultimas ordens. '

No curso elo seu noviciado, nos stu los necessario
ás ultimas ordens, manifestou Frei Caneca o seu talento,
adquiriu muita erudição, accumulou muito cabedérl scicn
tifico, e apenas deixou i1 bancadns do üpren lisado, rece
beu a patente de leitor em rhetorica e g ometl'ia, em 1803,
e com applausos leu a cadeira de philosophio.. Na sua or
dem ocçupou Frei Caneca o cal'~o d definidor, e em 1809
foi nomeado secretario de Frei Gal'los d S. Jo ó e Souza,
elepois bispo do Maranhão, incumbido do. missão de vi i
tador da mesma ordem.

Passando-se Frei CanecD ás Alao'ôlls J em virtude elo
provimento qLle tev ela cadeira le g ometl'ia, voltou de
pois a Pernambuco, e aqui foi po 'teriormente provido em
igual cadeira na cidade do Recite, em 19 de Janeiro de 1 22.
Abrindo um curso publico e gratuito de rhetol'ica e poetica,
pllilosophia racional moral, e geom tria, pOI';) annas lcc
cionou essas materias com g ral aproveiLamento de seu
discipulos.

Já sacerdote e mestr, Frei Caneca deix.avan uaca
deira, e ia assentar-se nas bancada do discipulos do Dr.
An tonio Francisco Bastos, e com lIes tomar licções de
mechanica e calculo. O estudo as iduo a que se cntl'egava,
a sêde de sabedoria qLle o dominava, impelliam o mestr~a

fazer-se discipulo, e 6 por is o qUG as SLlGS obl'a , \'ill'l3
dissimas pelos assumptos, re~plendem raios ele sabedo
ria, pela ostentação de s us conll cim ntos, pela riqucza
de sua iIlustração; e quem as ler, mlmirarú o gcnio des. e
homem, educado numa simples colonia, onde a instmcçno
ia pouco a16m ela primaria, pobre, s m reCLlr os, tudo cen
tralisado pela metl'opole, e entüo, não oppon:í. du\idas no
LitLllo le sabio que lhe confe~'e um de seus biograpl1os, o
commendaelol' A. J. de M 110.

Iniciado nos planos do movimento separati ta, mem
))1'0 da Academia do Paraiso, um dos CILlbs conspirildol'CS,
quando a revolu)io rompeLl no lia G de lVlal'ço de f 17,
Frei Caneca apre eota-se aos arraiaes patl'ioticos, sau~la.a
aurora regeneradora. de sua p tria, e qLlaüc10 a sua ,deu
periO'uva em AlaO'ôus no c ntl'O da pL'ovincia, e o govCI'1l0
Pl'O~ orio fazia ~ma ex.p diç<1o militar afim de sufl'o~al'a'
'ulJlevaçõ s, lIe mal'clla y 1untar io "üi pôr- r. ú fl'~!Jl:
elos rc\"oltoso', c nua l' L:U[l unl' '0 pCl'ig ,e uffl'onli.1 ii \Ida
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nus liver as refregas ecombat s que s trovaram. Muniz
Tavar s, na sua Historia da ReoolucclO de 1817, assim des
creve -ssa pila e patriotico do vida de Frei Caneca: « Foi
no eng nho V lho do Cabo, que s o tropa expedida do
Recife s r uniu: pRI'a alli encaminhou-se tombem o chefe
acompDnhado por dou religiosos carmelitos, Fr i Joaquim
do Amor Divino e F r i Jos fal'Ía Bt'ayncr, ambos excel
lente patriotas, sobr sahindo o primeiro ao egundo pelos

C\.1 conhecimento m liLt 'ratura, e pa'ticularmente, em
mathematicD, r quesito lue hal ilit,wa a ex rcer o posto
de conseJheil'o, ntr tanto que o Brayner servio de secre
tatio e de cap lião.»)

Ephemera vida estDy[l por6ru, r' servada á patriolica
ini ialiva dos p rnambu ano ; a lib rdade annuyiava-se
no horisonte da patdu, a reI ublica·caminha\a para o seu
ocaso, triLlmphava mai uma v Z H cau a do Dbsolutismo
l~'rannico, mas e, e tl'iumpho :C i tambem ephcm 1'0, teve
aprnn a exist ncia d um lu troo

Foi terriv'l a r a ' ão; ás síludações enLhusiasticas do
palrioli 'mo, p lo nD imento da liberdade', urgirom as
pCI' cguiue ,o mart~Tio e a mort . Frei Caneca havia re
presentado um pap L ompromeLtedor, a ua adhesilo á
cau a r pullicana, ti causa das liberdades potl'ias, attrahi
ram-Ihe as iras dos realistas; é pr 80 e remettido aos car
ceres da cad ia da Bahia. O ncto do embarque dos pre o }
teve o apparato sol mnid'ld de uina procissão,tl'ium
phal' c1ir- -hin que ha\'iamos voltado DOS tempo do bar
barismo f udaI. Os potl'iotn mar'cham m filas ele ires,
unido pelo 1 raça preso por cordas, com a cabe 'a de 
coherta 1e ada O'ürgalheira ao pescoço. Alas de soldados
~uül' lU\'tlm o f1.an os do pre tito; abl'ia-o uma ban la mi
litaI' como que fi c nvidar a população a te temunl1ar tiio
lugubl" quadro, que I'a fecha 1.0 por gros a escolta. De
POI de pcrcorridus assim as princil ae ruas da cidade,
fo~'a01 o pre o mcLLidos a bordo do brigu 111ercltrw;
atiraram-no,' ao fundo do pOl'ã , e ülli sobre a alcatroa
das labou::. permane eram deitados e abatido p los pe a
do gl'ilhõe' qu lhe prendiam o p !';, e p lo gargall eiras
quc, unindo 'str iLam nt o pes aço de todo, cravavam
a uns xtremidad s nn CtWCI'na do navio .

. Frei Caneca, as im 111m' 'hOll para o deste!'l'o, as im
fOI transporLado Ü cidade da Bül1ia, o11de enLre a \ aio
ilPllPOS <ln des nfreac.lu paI ulat;'o, foi nrl'ustacl0 00. ClU'C '-

64
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res da cadeia da R lação. O que ahi soffreram os patriota
pernambucDno , o quadro de misedu e de horrores que
tls suas vistas desenrolou a tYl'annia, compl' 11 'nde-se,
mas não se pinta. o meio, porém, de todas essas atroci
dades, veio em aLlxilio dos nliseraveis pros riptos o anjo
da caridade. As freiras requereram ao Conde elos Arcos,
a graça de conceder-lhes repartir com aquelJes faminto a
porçào de pão qll~lhes tocava e de prestar os sens piedo
sos serviços áqueTIes mDldictos da realeza.

Foram attendidas, e d1ahi por diante o auxilio e cati
dade dessas almas candidas e virtuosas, desses aujas de
ternura, retirados do mundo por amor do mundo, melho
raram a vida de misel'ias e privações que passavam esses
proscriptos da patriD. Frei Cane a de tudo isso gozou com
os seus companheiros de infol,tunio, e então, o r conheci
mento e a gratidão brotaram de todos aquelles generoso
corações; a lyra dos poeta mmuel cicla, yibroLl então
com reconhecimento, e Frei CDneca, in pirando- 111 tudo
isso fez-se poeta; e em terni imas strophe cantou a
yiriude e generosidade de suas bem~ itoras.

o carcere compoz lle, entr outras producções, a
seguinte quadra melancolica e sinistrD, na phra e ele um
poeta, como que pre agiando o fim que o aguardava, nos
ultimos versos da glosa que a acompanhou:

Não posso canta!' meus males,
Nem a mim mesmo em segl'edo,.
E' tão cruel o meu/ado,
Que até de mim tenho medo.

Dous annos depois d rigorosa prisão, melhorou fl
con lição dos infelizes pr ezos. O carcereil'o ia adeia que
no dia em qLle alli chegaram nos subs qLlünte dirigiD
lhes mil inj urias, bradando com ufania que era o gotJerna
dor daquelle castello e desejara ser o carra co para el1J~r
car a todos, tn!ame6 rebelde ,. cujos insultos por lm~l~o
tempo continuaram, curvara-se então, porque á famI1Ja
dos presos foi permiLtida a corre pondencia, e o ouro ~o

meçou então a gyrur em todos os carceres. A par ela '"Ida
e conforto que ia penetrando naquelJas sombrias aboba
das, penetrou Lambem a luz, e em breve estavam conyer
tidas em di ver as aulas, e a Frei Caneca coube a ca~lelrD
c~e geometria e calcLllo; elle compoz Llma g.rnmmatlCa da
lingua portuguezfl, ellyiando-a a umn das fI' IrDS, sLla bCÜ1-
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D,il.orn, d propor 5:0 que ia esc,revendo, pedindo-lhe o con
sultasse em alauma duvidn ; e assim upr nd u ella a gram
maLica, longe da 'liçõe' e da ex.plicações do mestre.

Assim pel'manec u F1'3j Can ca nos rarceres da ca
deia da Bahia por quatro anno . Con ull1idos os dous pri
meiL'o nas atrocidade do despotismo, o dou ultimos
pa ou-o n inanelo e apl'end ndo, al6 que em 1821 os
cu irmão ele POI ll1gal, rebelde como elJe, mas victo

ria os, reunidos em D s mbl'o. on tituinte, decretaram
umn amnistia geral, c lle recuperou a liberdade, e saudou
o lares potl'ios,

O mesmo homem ela libel'elade, zeloso do bem e gran
deza de sua provincia natal, FI' i Joaquim do Amor Divino
Cancca, diz o commendador Mello, continuou a tomar
parte, quanto lh'o permütiam decentemente o seu estado
c occupações, nos negocios e vivissitlldes politicas da pro
Yincia de P rnambuco, empl'e com honra e entrepidez, e
O'cralmente mui acntado e estimado.

E' que o martyl'io jamais apaga a hamma patriotico.
CJuc incende lavra no nobres e generosos peitos, quando
o patria O'eme oppressa, e àa a hora da li! erelade.

O O'ov l'Daelor Luiz cio Rego capituln ú frente de um
c~crcito aguerrido e di iplinado com um pcnhado de pa
lnotas ql1 haviam constltuido em GO) anna um governo
provi orio, e mbar fi pal'a Portugal; a liberdadejú asso
mO,vll nos llOrisonte ela pútl'ia, P rnambuco havia con
qUI tado un gov rno purament pernambucano, pura.
mcnle nacionnl, e no anno seguinte 1'0. proclDmada a inde
pendencia do Brazil, e 1.1 8 de Dezeml 1'0 tinha lugar na ci
daele do R cife a solcmnidade do aclo da acclamação do
Impcradol' D. Pedl'o 1.

esle m mo dia celebrou-se um solemne Te-Deum
cm acção elegloças por Lão fou toso motivo, na. egreja do
Corpo Santo, a. Frei Caneca conbe n honra. de subir ti tri
lJ~lI1~ sagn1cla, londe, fiel inL rpr te dos sentimentos pa
h'IOLlcos do p rl1aml li anos, ergneu u sua voz ch ia cl
cloquencia, e pronuncion uma b lia ornçEio gratulaLoria,
que 100'0 foi impr sa no Rio de Janeiro.
1 ' Patriota ard nlee xalLado, mas conciliador, ellejamais
(CI.~OU de Ilvidnr todos o e forço, ufim de con ervar a.
Unluo .ntl' a. fnmilil.1 hrozileira c a portugneza; o Brnzil já
e luyu mel p I1d nte, o dio e rivnli lades de, iam acabar
~~; c, clominado I Dr es e nobre egen -'1'0 o sentim nLo,
c\1111 II t. 1'l11inar cs a rivalidad ,I ubli ou em f 23 um
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interessante tI abalho com e te titulo: Di.n 'C7'taç1ío sobre o
que se deve entender por patria do cidadão e elo. deveres
de cada cIdadão pa.ra corn a mesma patriCl.

avegava então a núo lo c tado em tOl'l11 ntoso mu
res. D. Pedro I acabava le dissoher violentam ule a As
sembléa Constituinte, e o effeito desse flcto Drbitraria e
das subsequ ntes medidas do govel no, abalaram a paz c
tranquilidade que reinavflm no BraziJ.

A junta do governo de Pernambuco exonera-se do scu
mandato; procede-se a nova eleição) e Mano I de Carvalho
Paes de Andrade é eleito seu presiélente; mas o Imperador
nomeia para dirigir o governo da provül ia a Francisco
Paes de Barreto. Frei Caneca convidado a dar o seu pal'c
ceI' no conselho conyocado para deliberar se devia daI'
ou não posse ao novo presidente, apI' entou um bello c

·luminoso parecer, no qual concluia-que n50, « dizendo
com a franqueza propria do s u caracter aquillo que sentia
naquella questão, em qLle se propuzesse a lizongear ao
povo) ou ao monarcha, para com a ma cara do liberalismo
ou servilismo fundar a sua fortuna precaria sobl'e as mi
nas da patI ia. »

Ainda em mais dous conselhos convocados sobre os
negocios politicos de Pernambuco, Frei Caneca foi c011\"i
dado a dar o seu parecer, e os apreseutou encarando a
questões por todos os lados, discLltindo-as perf(·itam nlc,
analysando-as á face da historia, do direito e da phila 0
phia; e perante a sua logic8) e a luz clns sua onclll õe ,
triumphava a sua opinião: esses trabalhos, primora as
dissertações sobre os assumptos propostos, acham-se cal
leccionados em suas obras, e constituem proyas elo eu
talento e de sua yariadissima illustração. .

Tl'ava-se então terrivel lucta entre a tyrannia imperiDl
e a libeI'dade; e Frei Caneca, que em pI'ol da cau a ~a pa
tria já havia escripto fi 'R..espo.-;ta ás caíwnnias ejalsLclade'
da Arara Pernambucana) O caçador atirctnclo segund:(!, ve"
á Ar'ara Pernambucana e as famosas Cartas ele Pltlct Cl

seu amigo Damão) obra prima que tanto fez soar os prelos
pernambucanos, na phrase do padre Dias rlarti.ns,.comc
çou a escrever o Typhes Pernambucano, ujo prImeIrO nu
mero sahiu u 25 ele Dezembro ele 1 23) terminando a suo
publicação a 12 de Agosto seguinte, imprimindo durante
esse periodo 29 numeroso Este perioclico, diz o commen
dador Mello, interessa não s6 Ú liLteratura ela nossa PI'O-
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vincia, p lo b m que é eecripto, como á SUR historia, por
muitas noti ias fü 'tos que lu mais importante epocha
con Dgra Ú perp tua Ln morià dos vindouros.

Annun 'ia D. P 'L1l'o I por um DecreLo, uma invasão de
LI'opo I ortugueza no I3razil, suspende algumas das ga
rantias c nstiiucionae , e expede um corpo de exercito
501)1' P mambuco; então Manoel de Carvalho, vendo a
pro"in ia invadida, pOl' um lado e por outro, a ameaça d
uma proxima invasão porLuO'ueza, e descarT gada ~obre

a abeça dos SI,US paLI ieios a e pada da tyrannia pela sus
pcn 50 das güranLio~,proclama a Confedera~ão do Equa
dor ao 2 de Julho de 1 24.

Porém os dias de xistencia da Confederação foram
curto , tão curto como da reI ublica proclamada em
iii. B10qu ado o p rto do Recife, a tropas imperiaes
marchando sobre a cidade, ahio por terra o imperio da
democracia, e reerguia-se o imperio da tyrannia. Estavam
pcrdidos os patriota a cau a da liberdade. Os dias de
Frei Caneca La\"am contados, a sua senten.a já estava
lauada; procurou pois, c 010 outro companh iras, a sal
vação na fuga, partindo para o intcl'ior- da provincia,
atra,'c sa a Porahyba, h ga até o C ará.

(( A fuga do réo, diz eUe proprio m sua def- so, nasceu
do temor de er preso; e o s l' achado entre a força que
fugia, foi uma faLalidad ,que não eslavD m uas forças o
eviLal-a. O r o havio ha muito recebi 10 m·ta do Rio d
Janciro, m qu c dizia que ene ha.\"ia de ser pre o pelo
cu p rio<1ico, qu "inham orden toes para Pernambu

co: C tas noLicia lhe foram confirmado por un officiaes
do Pará, que ouviram-nas do intendente geral de policio
daquella côrte; e qu':mdo V, Exc., Sr. Presid nte, chegou
a 1Iaceió, houve qucm di es 'e ao réo, que V. Exc. troziu
rccommcndações u eu r speito, porquc logo pedira ao
morgado do Cabo umu (;ol1e ão do Typlze'.»

E l'calment , tuo colculadomente parece que se tratou
da pet'da de Fr'ci Cnnecl1, Cjue a commiss50 militar munio-
. até dos poder s l1ccessal'ios, delegados pelo bispo do

RIO de Janeiro a um tlos copellues da brigada, afim de se
proceder ao acto pontifical da dcgradação canonica daquel
le' ecclesiasticos de ol'cZens sacra ) que desgraçadamente
hOll?!S em de ;;iojJI'er (( peno ele Clngue pelo crime de re
bellu,w e de lesa lrtagesülde.' E ainda mais nutoJ'i D. essa
Cl'cnço, o facto de Ler confe ado o hi po qu is o Ih jôra
enslnurlclo pOl'jJarte ele S, lvI o Impel'ador!
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. Os dias de Frei Caneca, a sua missão de luz e I atI ia
tismo sobre a terra, tocavam ao eu termino; foram dias
tristes, trabalhosos e affiietb , ex.clusivamente empregll
dos no serviço e bem da paLeia, na melhor bôa fé e total
desinteresse. O Ititwrarw que fez e e creveu, e acha-~e

hoje publicado em suas obra , é interes ante e con tilue
a ultima phase da historia la Confederaçüo elo Equador.
As tropas imperiaes partem em per eguição das tl'opa
patriotícas; alcançam-nas, firma-se a capitulação, e Frei
Can ca e seus companheiros cahem em poder dos algozes,
illudidos pela perfidia de lisongeiras esperança.

No dia 17 de Dezembro de 1824, chega Frei Caneca ao
Recife, e foi atirado aos carceres da ca leia, incommuni
caveI em um calabouço, que d'antes servia de armal'io de
guardar as cabeças dos enforcados, escuro, immunc10 e
apertado. No dia seguinte foi logo in taIlada a commissão
militar, 6 conduzido á presença desta, e ex.hibe eUe pro
p1'io a sua def.eza; mas a vontade da clemencia imperial
cra enoxoravel.

AiO d Janeiro ele 1 25 OL1Viu calmo, sem a menor per
turbação, a Cl uelissima sentença de morte que lhe vota
vam os sanguinarios membros ela commissão mi li tt\!' ; e
immediatamente foi conduzido ao oratorio. Ha dia em
que o mais alto lugar do mundo é o cadafalso, eliz Lamal'
tine; e Frei Caneca ia chegar a esse dia, ia conquistar,
subir <í altura desse lugar, corôa de mortydo, monumento
de immortalidade, ql1e só a t~ rannia sabe levantar em hon
ra de suas victimas.

Contando por minutos o trez unicos dia de vida que
lhe restavam, ellejdmais abatera-se,jámais perdera aquelln
severidade e calma que só os heróes sabem ter,ainda mes~lo

na hora suprema do sacrificio, dos perigos e elo martyl'lo.
Quando os seus amiO'os enternecidos abraçavam-no, sem
poder conter as lagrimas que desprendiam-se de seus
olhos, Frei Caneca animava-os, e orrindo transmittia-I!les
um legado de honra, o ele volarem pelas liberdades patrws.
Nesses momentos, nessas horas de amargul'D, em que a
propria natureza impõe abatimento, e]]e como que tocado
por uma força superior, mostrava-se indifferente ás .sce
nas desse drama cm que r presentava. de protogoDIsla.
As cartas qu nessa situação escreveu ás suas afilhada,
digamos me mo, as suas filhas, animan lo-as, [lconselhD~
do-a no bem, insinuando-as qu r co!'I' .ss 111 (I p!'otccçnu
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Entre J\Iarilia e a patria
CoUoqu i meu coração;
A patria roubou-m'o todo;
1a1'ilia que '!lore em vão.

Divina, são bcUas e ternissimas, cheias de unção evange
lica, de amor e de patr·iotismo. EU toma de sua lyra, de
dilha pela ultima v z as ua cor las; e como o cysne, adi
vinhando o termino de sua. ida canta e morre, assim eUe
de prendeu este canto repassado de melancolia, amor e
patriotismo:

Quem pa sa a ida que eLl passo,
Não deve a mort Lemer;
Com a morLe não se assusta
Quem tá. sempre a morrer.

A medonha catadura
Da morte feia cruel,
Do rosto só muda a côr
Da paLria ao filho infi I.

T m fim a yida c1aquelle
Que a paU'ia não oube amar;

"ida do patrioLa
I '-0 põd o tempo acabar.

o s .rvil acaba inglorio
D'l existencia a curta idade:
lVlas não morre o liberal
Vive toda a L~l'l1idade .

. A sentença cruel fulminada a Frei Caneca, cobrira de
lllll' c enLim nto a Lodo~ o p rnambucano· .

. Ocabido de Olinda, paramentado e de cruz alçada) os
l'elIgio os de todas a orden ,dirigem-se encorporados a
pula 'io, afim de pedir Ú c mmi ão militar que suspende 
e a execução da s nLenca, até que vies e resposta de uma
llpplica que iam dirigir ao Imperador. Nem ao m nos

foram admitLidos r ceberam ordem de retirar brusca
e O'r~ eiramente á porLa do palacio. E sendo i to com
munléac10 ao mini terio responden appro"ando a repu18a,
por er lal preL nção louco e lncurial!

Jo din 13 de JUl1 ir ele 1"25, partiu Frei C'1l1eca para o
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patibulo; e nesse lia, o ultimo de sua viela, elolmiu tão so
cegadamente, que, ch gnndo a hora falaI, foi a.cordal-o o
seu provincial Frei Carlos lo . Jos6, <.l pois bispo elo Ma
ranhão, que o confessar'), e ministrara-lhe no dia anterior
o Sagrado Viatico.

Parte o funebre cortejo. A' porta ela igreja. do Terço ú
Frei Ca.neca exautoraelo, e caminha el pois para o largo da
Cinco Pontas, onele erguia-se a forca, cercada por gro sa
tropa. Mas nenhum dos designados executor('s da vontade
imperial prestaram-se a ex reeI' semelhante officio, S50
forçados, impellidos a couces de armas e espaldciradas aLé
junto da forca, mas não se abateram á Vllle~a a que o' que
r'iam violentar!

Avisada a commissão milHar des mbaraço, orde-
nou verbalmente que o réo fosse fuzilado; sem no m 110
reformar a sentenr.a que pre crcvia a pena de forco, lal
avidez e interesse havia em riscar do numero dos "iras,
esse apostolo da liberdade.

« Ü va.r5.o forte ejusto, ensinou lIe mesmo ao olcaidc
perplexo e tremulo, o modo como o l1a, ia de DmaI ror a um
dos e teias da forca.» Parte a escúlla exe utora, e po La
se á frente da victima; um dos 'oldados, ['('conheccndo-o,
cahe fulminado por uma syncope. Sôa D. ll.cscarn·o, e o san
gue elo iI1ustre martyr jorra d suas feridas pela mão ty
rannica dos verdugos ela. patl'ia, ne se m 'smo lugar on(li~

oulr'ora os seus maiores derramaI am-no tomb '111 m pról
da mcsma causa sagmda que elle def ndia-a libcrdade,
E em quanto a ,ictima debatia-se nas al1cia~ du morte e
exhalava o derradeiro su piro, os SlllS80::5 do 1'ei que O'llor
davam a forca, ergueram Yivas a S.1\1. o Impeflll1ol', ú Con 
tituição e á Indepenclencia do BenziJ, ClIl1til ml11 , flcompa
nha los ela musica militar, o hymno nacional!

.............................. ........................ ,.

rvroreeLl! tinha o seu dia consngrado
Em pról da patria, 111 pról da humanic1:Hl )

atellite fi 1 da Liberdade, '
Caro a Pallas, das musas mbalado.

Mm'canelo ora d globo o e paço dad I,

ábias liçõc dicta\'a á 1110ciclad ,
Or'a cl stro piloto m l I11p stack
GlliaYil aCoito DO porlo a llÔU elo E~ lllc1n.
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Deixa, Olinda, COrL' r o triste pranto:
P rdeste um sabio; as vistas eclipsaram
Ne' dia fatal ele chorar tanto.

Té m smo insensi\'eis s abalaram,
O dia se v stiu de negro manto
Gemeu nalura; <JS Palias trovejaram ~

A 'sim foi audado Frei Caneca no dia de SUIl execuçüo.
Quatro calcetas pegaram no cadavel' da iJlustre victi

ma, depõem-no m um squife, conduzem-no Ó. igreja do
Carmo, e achando-a fechada, largam-no á porla; recolhi
do enlão por seus irmãos religio os, ahi foi sepultado e
alli d scancam os seus restos.

Frei Joiíquim do Amor Divino Caneca, yictima de seu
patriotismo, do seu amor a liberdade, é um dos \ ultos ho
mericos desta t rra I genclaria, quer o encaremo como
patriota, quer como homem de leUras. Os seus feitos, a
sua dcJicaç5.o ú call a da liberdade, constitllem hoje uma
como que legenda nl1 ional. As suas obras} collecciona
das pelo cOOlmendador Antonio Joaquim de Mello e im
pre as ne ta provincia em 1875, em virlLlCle dl1 Lei n. O 900
de25 de Junho de 1809, formum dous volumes, que são um
monumento consugrRdo á sua memoria pela posteridade.
, Esta riquis. ima cúlleccão, compõe-se de bellas poe
IaS, tres parec res sobre os negocios politicos ele Per

nambuco, a sua defesa, e o seu iLinerDrio desta provincia
á elo Ceará; um compendio de grammatica portugueza,
um tratado de cloquencia, taboas synopticas de rethorica,
um.a di ertação politico-social, duas orações sacro-apolo
getlcas, tres artigos em resposta d Arara Pernambucana,
Cartas d - Pitia a Damão, e finalmente o Typhes Pel'!Zambu-
cono. .

Alem dos trabalhos le que consta essa publicação,
outros muitos escreveu o sabio patriota Frei Caneca} que
ficar?m ineditos, hoje sem dllvicla per-dido , e outros de
publlcução posthuma por seu irmão Januaf'Ío Caneca, em
1 46 no periodicó AmmnclClnte, que não figuram em suas
obra,s, por motivos ali gados pelo c'ommenc1ador r"relIo
na bIOgraphia que a precede. li. lativamente ao primei
ros, nc~mt.r-amos noticias sobre os seglLintes: Historia
da pl'OVlnCta de Pernambuco até ° tempo do governador
Caetano Plnto de Jltliranela lVlontenegro, Bibliotheca pC/'
nambucana, Notas á logica ele Gehuens' e um Compenclr'n

(io
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de chronolQgia, alóm de suas composições oratof'ia . E I'e
lativamcntc aos secrundos, são esl s: Catalogo dos bispos
ele Pertwmbuco e dOi:) governaclore que existiram no mesmo
tempo, Espelho das Inulheres/oNnosas, ou arte de realisaI'
por' meio das graças os encantos dajormosura, (tracl. fr'an
cesa), c a Historia da Fran-maçonaria, traduzida da En·
cyclopedia 19leza, em 1813, tl'abalho cuja publicação n5.o
foi concluida. Tal foi a existencia de 46 annos incompletos
ainda, desse martYl' da patria, existencia toda consagrada
á causa da civilisação e da liberdade.

« Vai-te, alma heroica e bella, exclama Antonio J. cle
Mello, n'um transporte de eloquencia, no final de sua bio
grDphia: vai-te alma heroico. e bella, vai-te em paz deste
mundo injusto e ingrato; clescança no seio da Eternidade,
prototypo maravilhoso de todas as virtudes publicas! E
pois que foi alvo constante de todos os teus dias trabalho
sos amar e servir ao Brazil, nossa patria; si lá na immu
ta vel b~maventmança póde haver memoria de;;te valle de
lagrirnas, conservando por este Brazil o antigo amor ar
dente e exemplar, que entre nós e no mundo illustraclo im
mortalisa o teu nome, confiamos que n50 cesses de implorar
a divina misericordia em favor dos brazi!eit os, que sen
tem todo o horror do teu assassinio, e todo o peso e des
ventura de tua perda. »

Joaquim Jeronymo Serpa. Nasceu na cidade do R~
cife aos 13 de Setembro de 1773. Filho de um babil el
rurgião, foi destinado a seguir a mesma profissão de se~l

pae, estudou o curso de humanidades nesta cidade, e u~tl
mados os seus trabalhos preparatorios, seaLüu para LIS
boa, e matriculO1J-Se na escola de cirurgia do Hospital Reyl
de S. José; e posto que fosse mLlito limitada a ínstrucçao
medica que dava esse estabelecimento, comtudo, o)?ser
vador e intelUgente como era, tornou-se por si só tão lllus
tre e insigne nas sciencias medicas, que ainda hoje o seu
nome é vantajosamente citado e respeitado. .

Obtendo o seu diploma ele cirurgião. voltou para Pe,r
nambuco, e em 1808, por Decreto de 13 de Maio, con~egl1~O
a nonieação de cirurgião-mór do regimento de artllhorla
da cidade de Olinda.

Serpa foi um dos denodados paladinos da cruz,ada
l'epublicana cI 1817. O acreditado cirurgião Serpa, diZ o
autol' do .L~lartfjl'e Pel'lWmbllCClnos, seguia o grande
Ie uI ta lo elo f'onnoso 6 1e Mn1'(;:o, pill'il o Cll181 e tay[l pl'O-
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fundam nte iniciado, sendo adepto dos secretos democra
licas, e em perfeita fl'aternidade com todos os chefes da
revolução: naqu dadalilJerdad foiclenunciaeloaostyran
nos; e a. Alçada pronunciélnLlo-o o fez ~)l'encler (a 6 de Abril
ele 181 ) e o remetLeu aos are res da Bahia, onde gemeu
até que a amnistio dFlS côrt 's, em 1821, o restituio ó. sua
patl'in, 110nrD famíliD.

Pelo longo espaço de quatro annos em que jozeu no
carcer s da cadeia da Bahia, Serpa não estev sem
aproveitar es e t mIo. Foi alli, entr as privações e os
inevitav is ctis abo!' s de uma rigorosa prisão que elle
aperfeiçoou e concluiu o primeiro trabalho que publicou.
Arevolução do Porto de 1820 dera-Ih a liberdade; foi sol!.!>,
e apartou ás plagas de sua terra natal, mas tão pobre e tão
onerado ele compromissos, que sómentc depois de largo
annos, poucos mezes ante ele failecer, é que veio a termi
IHll' o pagmnento das obrigações contral1idas durante a sua
prisão!

Em 1834, foi Serpu provido por concurso na cadeir'a ele
botanica e agricultura do Jardim Botanico de Olinda, pas
sou em 1 35 a exercer interinamente o cargo de dir dol'
desse estabelecimento, e em virtude da Lei. Provincial n. 49
de 17 de Junho de 1837 foi provido effectivamente; perce
bendo o ordenudo ele 800S anDuaes.

A insufficiencia elos comp ndios adoptados nas aulas
do Jar'dim Botan ico, que infelizmente d sappareceu, graça
ao 11160 entendimento, 7.810 e economia elo governo, ineluzi
1'8.I11-no a ela)) rM nm !' sumido c mpcnclio da Obl'rt ele
R~chard,qucmoc.1 stoment inLitulou: CompclIcliodeBoía
/Uca para o uso dos allllnnos que se qai'eram dedic{(7' ao
esíudo desta sciencict. Pernambuco, na íypographia de lvl.
F. ele Faria. 1 35.

.A vido. de JODquim Jeronymo Serpa foi int il'am nte
decltcada ao saccrclo io elu mellicina cós sci.en 'iiI- natul'a s,
que por elle foram tão zelosa cuic1uelosflmente cultivadas
e p~opagaelas. Alem dos Elementos ele BoíClnica, cumpoz
VOylOS teal alhos scientificos, a.lguns elos llW s for'am pu
blIcados nos Annaes elal\(leclicina Pel'lwmbucana, taes 'omo
um~Lista elos vegetaes que servem, para o llSO c({seiro dos
habc~Clntescl~staprovin'ci ~ de Pernambuco, quejá bavia sido
l~llblJ(;ada na I\f'OlstCt lVIPcLica FlwninCl7sf', (' 11m outro 50)) o
lllulo - Topogr(lphia da cidade elo Reci/e, tumb m j ó publi
cado na 111 smn R('vi.'!Í(1.

« A posiçuo do cielode, o I erni 'ioso 'ff'itosclo pan-
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tanos e lagõas das visin!l.ança~,as inuteis .tentativas que por
vezes fez o autor para lI1clUZlr a autoridades a seccar o
pantano mais noci \'0, as moles Lias en lemi a da pr'ovincia
e os remedios indiaenas vulgarmente LI adú', liz o Dr. Sar~
mento, estão resumidamente c1escrlptos com exactidão ca
simplicidade encantadora de todos os escripto de Serpa.1)

Além destes trubalhos, apresentou a Sociedade de
Medicina dePernambuco, da qual era sociocorrespondente,
uma interessante memoria sobre a molestia "u]garmenLc
chamada - bobas -, fi qual porém não foi publicada cm

lia Re(Ji ta, e no Diario de Pernambuco de 12 I Maio de
1837 publicou um belIo artigo Çiemonstrando a utilidade do
ja.rdins botanicos.

Tambem 110 periodico - A Quotidiana Fidedtgna, de
14 de Maio de 1834, n. 161, publicou um artigo c1emon tl'ando
a vuntagem de se propagar n sta provincia a creação da
bichas ou sanguesugas medicinaes. Neste mesmo uI,tigo
propoz tambem elle que se propagasse a cultma da Althea
(Alth.ea o(flcinalis), e a plantação da piassava; e submct
tendo todas estas propostas a consideração da Camara
Municipal de Olinda, da qual fazia parte, foram todas
approvadas, porem cremos que não passou de projecto a
execução de taes medidas.

Já anteriormente a todos estes trabalhos havia elle pu
blicado nesta provincia, em 182 , na typographia do Diario
ele Pernambuco, uma interessante obra por titulo - T~'a
tado da educaçào phy ico-mor d elos meninos, extrahldo
das obras de MI'. Gardien, e ampliado com illustraçõe ex
trahidas dos m Ihores autores.

« Serpa, diz o Dr. Moraes Sarmento, n§o quiz i~1ita"
os autores, que, não juntando uma só idéa prop1'la ao
fundo commuUl dos conhecimentos em alguns ramos das
sciencias, chamam suas as pl"oducções que nem pelo es
tylo differem das que já exi tem. Limitou-se ao modesto
titulo de traàuctor das olras de Gardi -n; ma logo, .n,as
primeiras paginas da sua dedicatoria ás mães de famIll~,
nos faz sentir que n5.o ql.liz sse por demasiada m~dc ~Ia
dar o cunho do seu estylo ú moeda corr nte da sClencl~.

Sem educação (diz Serpa) a moral não é fm tifera, as leiS
são fl'eios impot ntes pura as paixões desenyolta ; os cos
tumes desapparecem, e um po\'o que a não teve não o~erece
mais do que uma horda de selvagens sem virtudes, c1JSCOL'

des entre ~i me~rnos. e ~nimigos de visin !los. A lJotas
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que o traductor faz a t xto francez mostram que, se não
quiz pas ar por autor original, nunca perdeu occasião em
que pode s s r util no I itor. Com sta traducção erpa
fez um et'viço illcont tavel a provincia, e pl'overa a
Deus que ella fos e mais lida p las mães de família, as
qUllCS, p la maior parte, nem cleIla teem noticia, em quanto
que com repelidos annuncios se lhes inculca agora (1843)
um escripto sobre o mesmo assumpto, que em verdad~

nada excede ao do nosso Pernambucano. »
Serpa não só era habilissimo cirur gião e botanico, como

lambem insio'n des nbista. Em 1834 enviou á Academia
de.Medicina do Rio de Janeiro, da qual era socio correspon
dente, dous volumes de desenhos de anatomia humana,
feilos por i; o relatol'io apresentado pela commis ão
incumbida d dar pHrec r soure esse importante trabalho
éo mais li ongeiro e significativo possivel.

o meio do seu afanosos trnbalho ',já soccorrendo a
pobre humanidade como medico, já encaminhando a moci
dndepernnmbucana nos mais djfficeis segredos da sei ncia
como professor, não se esqueciD, e nem tudo isso o impedia,
de tentar nova investigações enriquecendo assim com o
eu trabalhos as sciencias que tão sabiamente prof ssava.

Conh cenelo da absoluta neces 'idad elo uso la lingua
gl'cga nos estudo scientiflcos, aprencleu por si só es c
bello idioma, ]unndojá se achava em uma idade avançada.

Bem raros, por m, 50 o pouco (' importantes trabn
Ihosde tão insigne botanico, que \ iram a luz do publi idod ;
~ oT~nde ele"ia s r o numero dos seus in ditos, que hoje
lI1f~lIzmente se ignol a onele param ta~vez mesmo nem
In81sexisLml1. A Academia de Medicina do Rio de Janeiro
deve po ui\' uma grand copia clclles, alguns dos quacs
foram publicados oinda cm sua vida.

Sel:pa estnva e cl'cvendo um c.ompendio d aaricultllra,
apropl'Jado ao clima clesta provincil:l, cm cujo manu Tipto,.
d~z o Df', Moraes Sarmento, mostra espirito olJsel'\'ador
nao vulO'ur li)\o, quando f i a commelticlo por umo asclti',
symptomaticCl ele alteraçtlO orga71íca eloflgado, que o pro 
Il'Oll no lcito e dn qual \ cio a falle er fiOS 17 de Julho de i 4·2.

« E~te fa u1tati\'o, que honra a Pernombuco, se11 I aiz
~lalal, dIZ o illu lre Dr, impli io 'Iayignicr, tinha bosLonLe
ln lru çào, era c1otodo cl tol nto, e mui cUl'io o in\'e ti
gaelor. A mo1't rapi lo q ue cm lão pouco tempo orr botou
ogl" erpa elo meio dos scus collrgils, ]ue o rcspeitil\'om,
e os amigos que o r I esavall1, sel'á empre cntida; ella
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privou a Sociedade de Medicina das interessantes produc
ções que elle elaborava e meditava. O vasio que O SI'. Serpa
deixou, não será tão cedo por certo occllpado por outrem
de tanto merito. »)

Joaquim Jeronym'o Serpa, segundo di sere eu o il1ustl'e
padre Miguel do Sacramento Lopes Gama, em UQ.l l)\'tigo
necrologico publicado no Diario ele Pernambuco de 2 de
Agosto de 1842, « era dotado de um genio jovial, a sua con
versação era adubada de graciosas facecias, de ditos sen
tenciosos, que a todos regosijavam e a ninguem offendiam.
Homem de palavra, amigo fiel e seguro, honradorLle todos,
compadecido das fraquezas humanas, tolerallte, generoso,
a todo mundo afagava, a todos mettia no coração; finlll
mente, Joaquim Jeronymo Serpa era dotado de toda as
virtudes que constituem um cidadão honrado e prestante:
su'alma, pura e sincera, não conhecia as artimanhas da
traição e da perfidia, em summa elle sabia guardar a digni
dade de homem; mas como to.l devia pagar o irrevogavel
tributo de nascido, e de desappareeer do. fac.e da terra, sim,
porém não da memol'ia de seLfs amigos e de innumel'as
pessõas, a quem tanto beneficiou. O seu nome passará
a posteridade de parceria com os nomes dos mais pt'czados
e dignos filhos de Pernambuco. ))

Serpo viveu sempre p0bre, retirado a suo habita fio nn
velha e piltoresca Olinda, sem ambicionar honras nem
representações, e morreria mesmo desconhecido, se a
grandeza do seu merito e sabedoria os seu~ importante
trabalhos não fossem ainda hoje os pregoeiros ela sua famu.
E' que os livros, na phrRse do Samuel Smiles, têm alguma
cousa de immortaes, porque são os productos mais dUI'a
douras do esforço humano.

« Embora em tão prestan te cidadão não achassem sellS
coetan os merito~ para cargos publicos; mbora flcabasse
seus dias na solidão e na pobreza; quem negarú, diz oD\'.
MOl'aes So.rmento, que Serpa foi até hoje o pernambucano,
que mais se esmerou na cl.lltma das ciencias naturaús!
A indiffel'ença, a injustiça para com os homens uteis, não
impedirá o nome de Serpa de radia r- glorioso na posteridade.
Quando tantos homens, qllC na imperfeição de no a
organisações sociaes, a tLlciosa, ou nocivam nte usmpam
funesta celebridade, e aclquir m fama, que nenhuma inten·
cão honcada j Llstifica; quo.ndo sses homens tiver 111 des
cido á sepultura, nenllum vestigio deixar'lo 11f1 memol'ill
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dos vindouros: mas ao. pé da sepultura de Serpa dirão
todos com justiça: Aquijaz um cldadão que manifestou o
seuanwr ápatl'ia, não compalavras vãs, muitas vezes dissi
Inuladoras do mai abjecto egoismo, mas expondo-se aperl
gos reaes, trabalhando até na cadela em escriptos ateis,
prestando constantemente aos pobres soccorros da sua pro
fis ão, publicando varia obras nece sarias e dando, no
meLO ela corrupção geral, o exemplo das virtudes antigas. »

A egr ja de N. S. do Guadalupe em Olinda guarda os
restos mortaes de tão illustre quão b nemerito varão.

Joaquim Nunes Machado. Nasceu aos 15 de AgosLo
I de 1809, na cidad'e de Goyanna, e foi baptisado no dia se

guinte lia igr'eja do conver:lto do Carmo j e foram seus paes
Bernardo José Fernandes de Sá. e D. Margarida de Jesus

unes Macbado.
Filho de paes abastados, gosando sua familia de me

recida estima e influencia, Nunes Macbado recebeu uma
educação esmerado. j a sua intelligencia fecunda, mani
re tau-se 100'0 no. vivacidade de 'sua infancia, e no estudo
das disciplinas preparatorias conquistára louvor s e ap
plausos ele seus m stres condiscipulos.

Nunes Machado terminou exactamente o eu cm'so
preparatodo, quando o governo imperial lavrava o decreto
de 11 de Agosto de 1827, creando os cursos juridicos de
S. Paulo e Olindaj e no anno s guinte abrindo-se as suas
aulas, foi elle um dos primeiros estudantes matriculados
na acad mia d Olinda.

Cursava Nunes Machado o seu 4.° anno em 1831, quan
do rebentou a 14 de Setembro a sedicão militar conhecida
na historia por Setembrisada, comme"ttendo a tropa desen
!'reada, senhora da cidade, os mais barbaros attentados,
roubos e toda a sorte de crimes, durante 3 dias. O povo
arma-se, e reune-se a milícia para oecorrerem a commum
defesa, os academicos de Olinda, improvisam de repente
um batalhão patriotico, marcham para o Recife, e muito
concorreram para suffocar a terrivel sediçãoj e na phalange
d'esses filho' ele Minerva, lá estava o menino patriota Joa
quim Nunes Machado de arma á cara, em defesa da honra,
vida e bens dos h~bitantes do Recife. No anno seguinte,
cm 1832, a academia confere-lhe o gráo de bacharel em
cicncias jLlridicas e sociaesj e no itnmeeliato, promulgado

ncorligo do processo, recebe elle a nomeação de juiz de
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direito de Goyanea, e d pois, cm 1835, passou ü juiz da
primeira vara criminal do Recif , c como tal, exerceu o
cargo d chefe ele policia. .

A phase ela vida de Nunes Ivlacllado que agora segue,
uma das mais bellas de sua vida, é assim descripta por
um dos mais possantes talentos de PernambLlco, o DI'. An-

_tonio Vicente do Nascimento Feitosa, em um di cmso que
I'ecitou aos 2 de Novembro le 1863, em homcnngem ü sua
memorja e de seus companheiros i infortunio, na rc\o
lucão de 1848.

" (( Corria o anno de 1836 quando a provincia de Per
nambuco se achou, por CLll1Sa le actos I gislüUvos filhos
de circumstancias especioes, enfeuda ia a uma familia que
s queria constiLuir a unica arbitra de seus destinos. Ci
dadãos respeitav is, cheios do sagrado entimento da lí-

. herdade e ela ind pon 1 ncia pessoal, souber'um pl'otcs~ar

bem alto,- c em nome dos imprescriptivcis direitos quna
lei fundal'nental outorga ao cidadão brasil iro, ontl'a o
avi1tnmento que de semelhante ordem de cousas resultava
para ú provincia. Em 1842 esse poder feudal se achou 01
Iiado ao despotismo central que re 'ultava das I is incon
stitucionaes então promulgadas pelo pl'incipio que havia
assumido o governo do paiz em 1837 c se havia consoli
dado. em 1841.

( Então o elemento popular de Per'nambuco se achou
horrivelmente comprimido, quér pelo po ler ccnthll, qUêl'
pelo feudalismo provincial. Qu m CI gueria um brado cm
favor (Peste povo tão torturado tão martyrisado ~ Qucm de
fenderia os seus direitos com d nodo proporcionado ao
desespero da situação~ Quem seria o Oconnol d'estcs po
bres irlanclezes, votados ao despreso e ú exclusão elos di
reitos constitucionaes ~ Era mister ui11 honiem que unis e
uma-grande alma ü um grande cora fio! Pois]) m! o ele
sembargadol' Joaquim Nunes Muchml0 foi esse homem,
que, saben io identificar-se com os ffrim ntos do povo,
foi o incansavt:1 atbleto.. !=l'esses dir itos que a moi feroz
das oligarchias tão tyrannamente con 'Lllcavn.

(( SUêJ vida parlam ntar 1 sde 1842 a 1848 foi uma Illla
ince sante, na qual o povo pernambucano foi o objecto
exclusivo do seu uito. E' cousa admiravel v r orno esse
homem dominando toclas as caLlsa de dissolu 5:0 lançados
ti porfia no m ia da população, ora levQva o povo ao Lri·
llmpbo eleito['lle~,'ora sabia r freial-o quando o viu o[']'e
1JaLal'-~e por.ln 'ligaçõ s c1 • fál os amigo s ullimos OU-
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nos dcss periodo forElm uma série de actos heroicos, e
estes om tal grada ão que tiv r'am por coroamento o maior
dos sac6ficios. »

Creacla as assernbléas provincias e installada a de Per
nambuco, Nun . Machado toma assento como d putado
log . na primeira JerJ'islaturo, merecendo ainda depois, a
honr'u de s r r el iLo. A sua attitu le na ass mbléa pro
vincial, o inter s particular que tomava em todas as
questões do magno in t rosse, o seu amor e empen 110 pela
pf'ospel'iuade o pl'ogl'es os de , ua provinc;i11, a SL18 palavra
eloquente, sompr rguida em pró! dos direitos populare.,
tudo conquistou-lhe applausos e reconhecimentos, e na le
gislatura da assembPa geral, que prin ipiou no anno de
i,3 ,Nuno l\'la hode rec be o diploma de deputado I.'t ca
mllra tcmpororill, em outras legislaturas, os . eus com
pl'o\'in iana aindél e li tinguiram como s U repros ntante
no par'!nl1Jcnlo nacionlll.

Então, Nune Ma hado cra o che~ lo paI'tido popu
lue, aqui, corno no Rio de Jan iro, - ra acatado, venerado
mesmo, respoitado por toclos. Nunes Machado, diz o Dr.
.T. M. ele Mae do, I' unia com effuito as condir.õcs mais no
laveis para s <I-o: no parlam nto, bem que pronunciasse
ulguns discursos -loqu nt e vigorosos, l1unca foi tido em
conta ~l ' orDc1or de primeira ordem; mas, nas assembleas
popular ra tribuno arr hntador: de eJevada estatura,
agrodav'J pr n Il, olho cheios ele fogo, tinha voz que se
pecstava IÍ to los o tons, c1esc1 a doçura ela amabilidade
ullicind ra, al.·' o l'ugi lo do leão: fallava com facilidade e
en l'gia: dispunha de grande força pl1ysica e de cora
g'm illflbolaveJ: f1](m d'i so era genero o e beneficente, e
nenhum como "llc sabia tonto movel-' o povo.

A 29 c1 Setembr-o de 1 4 o partido liber-aJ é apeüc10 do
poder, só! e ao go' 1'l10 o partido conservado'r. Em Per
nambuco estavam -ntão os nnimos em combustão; con
l1ictos d ordens jú e haviam dado em alguns pontos
Iln pr'ovincia, Iuundo pubJicado o acto elo governo adI
nndo a r-cunião da~ camaras. Resolvido em num rosa reu
nião elo s nadares t: d putndo' IiI er'aes na Arte]o im
perio, que, cadn um se empenha se em suas provincia.
no urf'el'ocimento dos animos exaltados, Nunes JVlacha lo
apoia o apI lallc1 muito c'ta m-di lo, mas t me comluc1o
de voltaI' ·'1 Pel'nnl11bllrO, pr'evenda o rompimento da re
1'011 a, êlpeZéll' de toclos os esforços em contrario. .
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Os amigos de P rnambuco r clamam a sua olLa, ellc
resiste, mas afinal parle, confiado por6m em sua immensa
e merecida influencia e popularidade. Incapaz de c1is imu
lação, diz o autor da Ap7 eciação ela Revolta Praetra, por
toda a parte foi manifestando os fins pacificos de sua vin
gem precipitada: cheO'ando ás AlaO'ôas, achou a noticia do
rompim nto. Tão pmas eram suas intenções, tanto e lava
a revolta fóra de suas VI tas e esperanças que nos assa
mos ela sorpreza lançou imprecações contra eu amigo
e alliados, e partiu na firme resolução de fazer desarmar
o partido.

A 17 de Novembro de 1848 chegou ú Pernambuco o
desembargador Nunes Machado, a bordo do \'apor Bahi
anna, e immediatamente com outros companheiro, dedi
cada e afincadamente se entregou com Lodo o ardor de
seu caracter ao desempenho de sua mis ão pacificadora
e patriotica. Mas, a desattenção da pr sid -ncia às uas
proposições, adversarios politico adrede füzendo c pa
lhar que Nunes Machado e seu coll gas s linham ban
deado, vendendo-se ao governo, a de confiança que então
começava a lavrar entre seus proprios amigos, e o epilhelo
de trahidor que já lhe davam, arrastaram-n'o ao campal, a
revolta, ao sacrificio; ea bem annunciei que vinha se,. mc
limaI disse então aos seus collegas d deputação, VOlt
sêl-o I E partiu do Recife, e pôz-se a frente da tropa re
beldes como seu chefe.

Em 31 de Dezembro de 1848 partiu Nunes M'} 'hado para
o sul da provincia, vaí ús Alagoas, dirige e encaminha lo
dos os negocios, atravessa para Pernambuco, e percorre
differentes pontos; mas reclamando a marcha dos acon
tecimentos a sua presença no Recife, vôa a esLa cid~dS e
occulta-se, e depois de terminado o fim de sua mlS ao,
par;te de novo para o campo. Depois de diversos ataques
e combates, em que o desembargador Nunes Mach,ado
dir-se-hia um soldado corajoso e valente, affeito as lI,eles
das campanhas militares, foi resolvido dar-se o ultimo
golpe, o ataque da capital.

Aos 2 de Fevereiro de 1849, ao romper da aurora? as
columnas rebeldes chegam as portas da cidade do ReCIfe;
uma ataca pela Bôa-Vista, 3; oLItra ,pelos Afogados, COl~l

cerca de 2,000 homens. A' colum~18' do sul penetra na ~I

dade, e occupa os bairros de São José e Santo AntonIO,
mas a columna ela Bôa-VisLa cn ontra s 'l'io~ oJ staculos.
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Chegando até a 01 elude sem difficuldad alguma, ahi
achou por6m n sua fre]]tl~ tomada pela tropa stacionada
no quarLel d'c a lo nlicla ~ .

As tl'opas reb 'lu' nLI'inclteir'am-se no sitio e casa
fronteira ao quartel; rompe o fogo, e Nunes Machado to
mando n temcraria re olu ão de expôl'-se á animar a tro
pas, e elirigil-as [lO [:1 salto, ao sahir da easa em que se
achaya ti ob ervar' o po Lo inimigo, vôa o raio da morte
sobre a sua cabeça e ell cahe morto.

Oque valia o d s mbargadorJoaquim Nun s Machado
entre os seus companh iI os, o seu prestigio, a coragem e o
.mimo que infundia em todos, disse-o bem alto a conse
quencia de sua lamentavel morte. A tropa se apoderou
do maior desanimo, dissolveu-se m grupos fugitivos, e
conduzindo o cadaver do chorado chefe, o foram depositar
11'] capellinha d Belém.

No dia eO'llint" marcha por ordem d[l presidenciD, o
chefc ele policia a frent de 50 praças de primeira linha e
dcmuito voluntario , á conduzir para o Recife o cadavel'
da illustre victima. CheO'am n B lém, acham a capella fe
chado) pl'ocur am o guarda) n50 o encontI ando porque
havia elle e occultado, vZo ter á sua mulher; mas ella
ncganelo- ~ '1 entrcO'Gr fi chave) pr etextando que não a ti
nha, foi seviciada, presa e conduzida ao quartel do corpo
de policifl.

Al'rombada a portas da capella) jazia o cadaver ele
Nunc Machado obt, o ladr'ilho do corredor, em uma rêde,

n'esta mesma conduz m-n'o para o Recife. « lVIllitas ve
ze tcvc o flll1ebre c rt 'jo d parar em caminho, diz Fi
O'lleil'o de Mel1o, já 101'0 qu podessem descançar os ar
regO,dor la Lrist vit.:Lima já Iorque muit(. idadfio e
a,rrOJuvam ú rede em que vinha, para a reconhecerem c las
timarem, O ChCD d poli ia (6 o prop1'io Figueira de Mello)
etoda a for a qu O' guia) ou pOl'que lamenta s mo pas-
am nto d um cidadão, qu em epo ha futura ainda po
uel'~s l' util upatria,-ouporqu c rtoclasgrandespe,l'i
peClas da voluv I 1'0 la da fortuna) onhecessem que.11ln
gUCl11 púdc considerar-se is nto de I sgl'aças toes, mos
lt'nvom- 'e tt'iste , e communicü\'am este sentimentos a
todos quantos os Dcompanhllvmn. »

II Dcdi tancia em li tuncia, falla llgo1'a Urbono Sabino
parava o ímpio pr stito, pill'D se expôr o corp ,c mostrar
que cra do proprio de mlJargaclor unes lVIDcllado! e toda
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essa infame pI'ofanação era acompanhoun de gritos desen
toados - Viva o imperador! - viva o presidente! manam
os cabanos ! »)

Quér segundo Figueira d 1\lello, quér segundo Urbano
Sabino, ambos histot'iadores d'essa mesma revolta queen
sanguento.u e enlutou a provincia de Pemambuco, e que
por tantos annos impedio o seu augmento e prosperidade,
foi conduzido o cadaver de Nunes Machado, e sepultndo
no cemiterio do Com'ento de S. Francisco, depois de feilo
um a utOI de vistoria, verificando-se que, «tinha llmaJerida
penetrante de arma. de fogo na região temporal di/'cita, in
teres.-;ando o musculo e osso respectivo e a ma.'s(t cel'ebJ'lli,
de profundidade de 6 poUegada , elo que lhe l'esultou im
mediatamente a morte. »

Assim acabou o desembargador Joaquim Nunes 1[n
chado, eSSa alma «generosa e pura, amigo leal e dedicado,
putl'iota eximio, coração elevado, sempre incendi lo no omor
da patria. »

Joaquim Nunes Machado, diz o Dr. Joaquim Manoeldc
Maeedo, morto a 2 de Fevereiro de 1849 em campo a1'l110do,
em revolta contra o governo legal, em acção cJ'imino ~,('

peior do que isso em gravissimo e lamentavel et 1'0 politl.co
expiado longamente pelo seu partido em todo o imperLO
foi em todo o imperio chorado. O retrato de Nunes Machado
multiplicou-se em milhares de c.ópias, ou de estamp!:: ' c
ainda hoje se vê conservado em muitas casa , prinCIpal
mente sob o tecto modesto ou pobre de gente do po\"o. Joa
quim Nunes Machado, homem de probidade inata0D.v~I,
typo de generosidade e de dedicação, leal até o sacrlficlo,
corajoso aLé a br'avura, morreu, sendo realisada a ua pl'C~

visão, quasi prophetisa : se eu/ôr para Pernambuco,. erl!l
victima.

Um quarto de secuio depois, a 2 ele Fe'er~jro dei 74,
era assignalado o lugar em que por 24 horas Jazeu o ea
claver de Nunes Machado na capella de Belém, asse.ntan
elo-se uma lapida commemorativa. Foi uma solemnldadc
modesta, mais bem significativa, um acto tocanLe, uma
romaria patt'iotica e cl)ncorredissima, em que se. fizernn~
ouvir os Drs. Aprigio GUImarães, José AustrcgesJlo? Jn ,
Avelino, Albino Meira, Clodoaldo de Souza, lVfa.clel Pl
nheiro os Srs. Romualdo de Ohveira, Pelino Gu?de_ ~
.Jerse~. Sobre a lapido, lê-se gravada a seguinte inscI'lpçao.
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JOAQUIM NUNES MACHADO

No chão que defronta com esta lapida
Foi depositado

Aos 2 de Fevereiro de 1849
O cadal er do grande pernambucano

Que não poude ter epultura
por mão amiga

E no dia seguinte violentadas as portas
desta capella

Foi condusido como tropheo de victoria
para a cidade do Recife

e depois de ostentosa victoria
entregue aos religtOso franciscanos.

Admiradore do grande cidadão
collocaram esta lapida

aos 2 de Fevereiro de 1874.

Honra ao heroico Pernambucano.
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o desembargador Joquim Nunes lVIachado, não PU
ómente um orador eloquente e in pirado, tribuno ardente

c U1'I'ebatador, magistrado intelligente e honesto, integro
c cit'cumsp cto; era tambem litteruto de gosto aprimo
I'ado, e modesto cultor das musa. De suas inspirações
poeLicas, restam apenas dous sonetos, cheios de ternura
c entimentali mo; damol-os pai , e por elles, julguem os
entendidos.

A PAIXÃO DE CHRISTO

Que negra sc na, lt1O'ubro sombria,
A Santa madre Igl'eja commemora!
Du luto com as roupa traja agora
E "ai tocando os dobr s l'agonia!

Lembra quando J sus da Cl'l1Z pendia,
Entre angu tia pa sando a extrema hur'[J !
A paixão sacro unta se deplora
Do predil cto filho ele Maria.

Cu o cheio de honor I c1troz supplicio!
Jesus victima nobre o'en rosa
En tregou-se por nós ao sUTif1cio !
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Ah! prasa ao Céo, que a raça criminosa,
De todo abandonando o torpe vicio,
De Deus a luz abrace fervorosa.

Em tudo grande e cheio de bondade,
De Ser Supremo o filho não trepida;
Missão tremenda acceita de co'a vida.
Remir da culpa a triste humanidade

No Céo fica de Deus a qualidade,
O homem baixa a terraoorrompida,
E sua voz soltando esclarecida,
Do erro contrafaz a escuridade.

Tido como impustor, é prisioneiro,
E' coberto de opprobrio, atropellado,
E' sujeito a morrer sobre um madeiro!

lVIorreu! 1 ! ... Mas, oh! prodigio sublimado!
Ressuscita sem mancha o Deus cordeiro,
O vencedor do crime e do peccado !

O nome do desembargador Joaquim Nunes Machado,
é hoje um nome legendario, pertence ao domínio ela his
toria. A penna do escriptor, a lyra do poeta, hão perpe
tuado a sua memoria. E encheria volumes, aquelle que e
entregasse a patriotica ta ['efa de cO'lleccionar tudo que se
ha escripto sobre esse nome legendario, todos os m.ol~u

mentos que se hão levantado á sua memoria no Brasil Ill
teiro desde 2 de Fevereiro ele 1849, dia em que morreu para
o mundo, e abrio-se de par em par as podas elo pantheon
da immorLalidade.

As maiores notabilidades politicas e litterarias de Per
nambuco, quiçá do Brasil, M.o pago a memoria de Nune
Macllado o seu tributo de homenagem, inscripto o seu 110l11tl
com indeleveis caracteres, nas pagii1as dos seus annap .

São passados mais de 30 annos depois de SLHl morte,
c ainda assim a romaria patl'Íotica de 2 de Novembro, a:1
llualmente celebrada em sua hOllt'/), cm sua memoria, nua
arrefeceu a constancia dos peregrinos, que vão deplJl: so
bre a urna que encerra as suas cinzas, corôas de gOlvOS
e ~audades.

O Dr. Antonio Rangel de Torres Banueira, foi um do
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percgrinos d'essa romaria patriotica, que jámais deixou
dc pagar o anLlUO feud,o de sua vassallagem a ~emoria de
tão illustre e benemerlto pernambucano; e assIm, na apo
Lheose aos martyres de 1848 que recitou no an110 de 1868,
consagrou estes versos ao mais illustre d'entre todos os
martyres, o desembargador Nunes Machado:
.0' •• •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D'entre os martyres de então que todos eram
Nossos irmãos no popular t.:onflicto,
Um - embora cahisse - entre os mais nobres

Era um heróe invicto.

Alma romana, espir'ito altaneiro,
Coração magnanimo elevado,
Intelligencia audaz. ,. um patriota!

Era Nunes Machado!

.Joaquim Vilella de Castro Tavares. Nasceu na ci
dade do Recife a 2 de Fevereiro de 1816, e foram seus paes
oDr', Joronymo Vilella Tavares e D. Rita Maria Theodora
de Ca tro Tavares.

Privado de seu pae ainda bem criança, sem protecção
nem herança, tendo apenas encetado os seus estudos,
Joaquim Vilella somente com os seus esforços e dedicação
pôde encer todas as difficuldades, matriculou-se no Curso
Juridico de Olinda, e em 7 de Novembro de 1836 recebeu o
grão ele bacharel em direito; e logo depois defendendo
lheses e obtendo plena approvação, viu emfim terminados
o s-us trabalho, e enramou a sua fronte com os louros
da sciencia, recebendo a borla doutoral.

Vagando posteriormente uma cadeira de lente dessa
mesma Academia, o Dr. Joaquim Vilella oppoz-se em con
~l1r o, obteve completo triumpho, e o governo imperial
lazendo-lhe justiça, nomeou-o lente por Decreto de 11 de
Ago Lo de 1841, contando elle apenas 23 annos de idade.
~otado de vigorosa intelligencia, enriquecendo o seu espi
fIlo com aprofundados estudos, d'ahi marca o começo da
gloria e do renome que elle soube conquistar, não s6 sobre
o eus discipulos que o ouviam com attenção, respeito e
enLhusiasmo, como tambem sobre todos em geral, que
ab~m distinguir o verdadeiro merecimento e prestar o

drvllo culto á sabedoria.



520 DICCIONARIO BIOGRAPHICO

Na sua yida de mestre, coube ao Dr. Joaquim' ilello
leccionar varias materias, en tre ellas o direito ccclesiastico
tJffi cujo rumo adquiriu profundos conhecimentos pelopar~
ticular estudo a que se entregou, e compoz uma obra que
por si só bastava para tornar iUustre o seu nome, e recom
mendal-o a posteridade; obra esta constante de dous volu~

mes e que tem por titulo: Instituições ele dil'eito publico
ecclesiastico, precedidas de uma introducção em que se
explicam os fundamentos da religião christà, impressa no
Recife em 1856.

Um consumado theologo, diz uma autoridade compe
tente, não expenderia melhor doutrina da egreja romana,
mãe e mestra de todas as egrcjas. Passando em 1855 a
lente cathedratico e cabendo-lhe então a regencia da cadeira
de direito commercial, que, com a sua costumada modes
tia, dizia que estava estudando, o Dr. Joaquim Vilella não
se limitava aos estudos das materias do seu magistel'io;
elle se dedicavu a outra serie de estudos, pt'incipalmente
sobre direito administrativo.

Amante da liberdade, segundo um escripto a seu 1'e 
ptlito, odiava a licença, amigo da monarchia, detestava a
tyranniü; a constituição era o seu evangelho civil e politico;
o engrandecimento, a prosperidade do Brazil, o termo de
seus votos. Neste sentido escreveu em varios jo1'nfles,
nunca pregou a anarchia, nunca occupou-se com indivi
duos; fez por algum tempo opposição sem ser exagerado,
e muito menos injusto; seus compatriotas souberam ap!'c
citlr o seu merito elegendo-o deputado provincial m va1'lUs
legislaturas, e em uma coube-lhe a honra ele ser deputado
a assembléa geral legislativa. Ahi tomou s mpr pat'te ,110
eliscuss-es mais important s, c' eus collcga o OllnflD1
com attcnção.

Nomeado presidente ela proYincia do Cean'l cm 21 ele
Março de 1853, « para abi partiu com o proposito firme. de
fazer ju tiça a todos, promover o melhoramento moral'
material eles. a porção do territorio brazileiro, que lhe um
pria bem administrar. » Mas o partido dominante vendo
fm tradas as suas xageradas preLenções romp uem ho 
tilidadcs, as quaes mai se accenderam ii proporção qu~ o
recto e consciencio o ac1mini tradot, apresentava malar
fit'm a e dignidade no L1 actos. A deputação cea1'en ~

no c rLt' ~xig n c1cmi <10 do illu~tre'pr sic1ente, itlLimaa~e
t) mini I ,rio c.I '11[(' urgm' () sell (lpoi() 'r i Lo ilH.O fnssr drlt-
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berado, e afinal, aquelle mesmo ministerio que havia offi
cialmente approvado a conducta desse seu delegado, vê-se
coagido a demittir um fuccionario que tão dignamente exer
cia o alto cargo que lhe fôra confiado.

Eis o fuccionario publico, o cidadão. Como homem
particular, não menos virtudes o distinguiram. Litterato
distincto, poeta de gosto aprimorado, ahi correm os seus
cscriptos, as suas poesias, mimosas composições, princi
palmente as satyricas e joco-serias, em cujos generos pos
suia dotes elevadissimos; e cultoí' apaixonado da sciencia
elo direito,foi mestre abalisado e legou-nos um monumento
que perpetuará o seu nome: as Instituições de cllreito pu
blico ecclesias tico.

O DI;. Joaquim Vilella de Castro Tavares falleceu aos
quarenta annos de idade no dia 11 deMarço de 1858. Homem
de subido merecimento, talento superior, illustração pro
funda, a sua curta existencia não lhe permittiu deixar mais
solidos e copiosos movimentos do seu saber. Os seus discÍ
pulos que o ouviam com enthusiasmo, e que lhe dedicavam
verdadeira affeição, receberam a noticia do seu passa.mento
com indisiveis provas de sentimento, e foram prestar no
aclo do seu enterro, as suas derradeiras homenagens de
saudade e condolencia, externando o sentimento dos estu
dantes da Faculdade, os academicos Gomes Coimbra e
Franklin Doria.

Dr: em direito, deputado geral e provincial, presidente
depr'ovincia, lente da Faculdade de Direito, offieial da Ordem
da Rosa, e presidente da associação academica Atheneu
Pernambucano, a qual inaugurou em 1855, eis os titulos que
po suia o illustre Dr. Joaquim Vilella de Castro Tavares.
Os seus discipulos da Faculdade erigiram a sua memoria
um modesto mausoléo no Cemiterio Publico do Recife, alli
depositaram os seus restos mortaes, e no marmore que os
sella gravaram esta inscripção: O corpo Academico de
Pernambuco mandou fazer para receber os restos mortaes
do Dr. Joctquim Vilella de Castro Tavares, nascido a 2 de
Fevereiro de 1816 e fallecido a 11 de 1\11arço de 1858. Teste
munho de re peito, gratidão e eterna saudade.

Jorge de Albuquerque Coelho. Nasceu em Olinda
a~~ 23. de Abril de 1539. Foram seus paes D~wrte Coelho,
plImelro elonatario ele Pernambuco, e D. Brites elo Albu
querque.

Jorge ele Alb.uquerque abraçou a carreira das armas,
67
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e fez a sua educação em Portugal, para onde seguiu ainda
bem jovem.

Fallecendo seu pai em 1554, e assumindo sua mãi o
governo da colonia, bem depressa se viu sem recursos, e
e em viva guerra com os inclios. Partindo seu irmão para
Pemambuco, então constituido seu donatario, Jorge deAI
buquerque o acompanhou, e logo que aqui chegou foi no
meado capitão e general da guerra e conquista dos lndios,
contando apenas a idade de 21 annos.

Jorge de Albuquer'que partiu para o interior' do paiz,
chegou até ás margens do rio S. Francisco, d'onde de volla
para o norte, bateu os indios e afugentou-os, e no fim de
5 annos de um constante batalhar, de continuas trabalhos
e penosas fadigas, estabeleceu-se a paz e a tranquilidade
da colonia.

Jorge de Albuquerque nessa campanha dos inclios su
blevados, sustentou a sua custa alem dos seus escravos e
familiares, a todos que o acompanharam. Igualmente re
partiu os despojos da guerra, comprehendendo até os pro
prios indigenas prisioneiros, e nada reservou para si.

Terminada a sua missão, no desempenho da qual os
tentou muito valor e heroicidade, deliberou partir pam
Portugal e aos 16 de Março de 1565 embarcou com destino
a Lisbôa. Mas, sendo o navio arrojado atravez elos bai
xios de Olinda e soffrendo grandes avarias; foi preciso c~n

certarem-no, e de novo partiu aos 29 de Junho. Deste dIa,
á 4 de Outubro, quando apartou em Cascaes, menos porem
os seis primeiros em que navegou com bonança, toda a
mais viagem foi um continuo naufragio; e para cumulo
de maiores desgraças, foi o navio no meio da sua tormen
tosa derrota, preso pelos corsa rios francezes que o rou
baram completamente, deixando-o a mercê das ondas
pelo máu estado em que se achava. O mar invadin~10 o
convéz do navio, desarca as pipas d'agl1a ê todos se viram
privados desse elemento, e mortos a sêde. A tempest,ade
enfurecendo, arranca-lhe as velas, mastros e leme; prJv~

dos de todo o alimento, miseravelmente sustentou-se a tr.l
polação e passageiros, por espaço de 17 dias. Alguns Já
estavam quasi mortos á fome e sêde, e os mai.s ex;tenua
dos pela miseria e trabalhos; desde o sexto dia de vJl)ge~,
que o navio fazia agua, e chegando a altura do cabo a
Roca, ia levado pelas correntes, e daria m smo·a costa, c
lhe não ac ue uma al'av la que passou-lhe um cabo e

conduziu ao 13 l'to de' Cnscaes.
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Jorge de Albuquerque, diz Frei Jaboatão, repartindo
por suas proprias mãos o pouco ou quasi nada que havia
de sustento, ficava sempre menos provido, sendo elle o
primeir'o que era para tudo e o que mais trabalhava e cui
Java de Lodos. Bento Teixeira Pinto que tambem ia de
passagem no na,'io, escreveu a historia de tão lamentavcl
acontecimento, e elle refel'e, que a constancia e o animo d
Jorge de Albuquerque pouparam os mais lamentav is de-
astres,já acalmando aquell s que desespel'ados tentavam

matar-se, e já incitando os brios ela tl'ipolação, que, quasi
enlouquecida pretendia commetter barbaridades, e nem se
queria empregar' na manobra do navio.

Chegando Jorge de Albuquel'que a Portugal, diz Pe
reira da Silva, entregou-se ao exercicio das armas, que era
apr'oflssão da nobreza: chegou ao posto de general: teve
entl'acla no paço; fazia-se na côrte considerar tanto pelo
seu valor, ardideza e sDngue, como pela generosidade do
eu caracter; pelo povo grangeara sympathias pelas suas

acções caritativas e briosos procedimentos.
Por espaço de oito annos, demorou-se elle em Portu

gal, até que á pedido de Duarte ele Albuquerque voltou á
Pelnambnco, e em Janeiro de 1573 tomou posse elo governo
da capitania, o qual dirigiu at6 1576; seguiu de novo pura
POI'tugal, entregando então as rédeas da administl'ação da
eolonia a seu tio Jeronymo de Albuquerque.

Dous annos e alguns mezes iam correndo, diz FI' i
Jaboatão, quena cÔl'te gozava Jorge de Albuqu-rque Coê
lho entre os applausos de her6e, os estimações de grande,
guando se lhe 01] receu acompanhar ao rei D. Sebastião na
mfaustajornada da Africa, por enfermeiro-mór do ex rcito.
Desde os seus primeiros annos, havia Jorge de Alhuquer
gue revellado um genio audaz e emprehenelec1or. Bem
Jovem ainda, achou-se envolvido nas lutas militares, e der
ramando o seu proprio sangue em varias expedições que
emprehendel'8 contra os tamoyos e os francezes qne infes
l~vamos portos do Brazil, e sempre a sua bravura e intre
pIdez conquistaram-lhe fulgentes louros.

J,gual ou maior bravUl'a do que aquella que já tinha
ndomado a Am'~rica, conquistando-lhe um Ilome honroso,
ostentou elle na celebre guerr-a da Africa; paro onde eguiu
em.1578 com o rei D. S bastião, na qualidad de nf r
m~lr~-~lÓI' do exercito. Ahi, na grande batalha de Alca
eel-klblr, fel'ida aos 4 de Agosto de 1578, Jorge de Ali u
qUerquepOl'tou-se heroicamente; e depois d morlalmente
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ferido, encontrou-se com El-rei D. Sebastião no momento
em que o exercito portuguez estava já inteiramente derro
tado, e pedindo-lhe o monarcha o seu cavallo, pois havia
perdido o que montava, elle prornptamente lh'o deu, afim
de acudir com mais presteza os pontos ameaçados, e er
se ainda seria passiveI salvar tão fatal calamidade.

Esse cavallo comprara Jorge de Albuquerque em Evo-
. ra por subido valor j era mui lindo e de raça arabe. D.
Sebastião quando o viu, mostrou-se muito desejoso de o
possuir, mas Jorge de Albuquerque recusou-se cedei-o,
dizendo ao monarcha que o queria para o seu proprio ser
viço quando fosse occasião, mas que então não podia se
desfazer delie, porque era o unico que possuia, emquanto
S. Alteza o eonseguiria tantos, quanto fosse de sua von
tade. Effectivamente, na desastrosa batalha de Alcacer
kibir, em que D. Sebastião sacrificou comsigo a liberdade,
independencia e glorias da patria, e quando El-reijá havia
perdido o seu cavallo e corria eminente perigo, apresenta
se-lhe Jorge de Albuquerque, apeia-se, e lhe offerece o ca
vallo, dizendo: « Senhor, é agora a occasião. Aqui está o

,meu cavallo: monte V. Alteza, e salve Portugal e o mea
Bra:úl.» Este facto, nenhum interesse e importancia his
torica tem; damol-o apenas como uma curiosidade, como
uma particularidade da .vida de Jorge de Albuql1erqt,le..

Ferido, e atropellac1o pela cavallaria inimiga, cahlUprl
sioneiro, e foi condl1sido quasi agonisante em um carro á
cidade de Féz, soffrendo para ser curado do ferimentos que
recebeu, dolorosa operação, do que resultou andar guatro
mezes arrimado sobre duas molêtas. Frei Jaboatao des
crevendo os feitos de Jorge de Albuquerque, diz, que a
elle aconteceu, entre os alfanges e lanças dos mOl~ros, o
que a uma forte e levantada torre, quando comb~tlda ~e
abrasadores raios, que, como alli acham mais reslstenclU
n811a causam maior estrago.

Fallecendo seu irmão Duarte de Albuquerque, nessa
mesma batalha ele Alcacer-kibir, passou a Jorge de J\lbu
querque a Donatar'ia de Pernambuco, e d'ahi por. d~ante
tOll0 os seus governadores foram por elle constItoldo~,
mediante a competente carta de confirmação dos se~ls. ti
tulas, pelo rei de Hespanha, a quem Portugal ficou sUJeito.

Jorge ele Albuquerque, como afamado cabo ele guerra!
não sabia somente manejar a espada. Elle tambem f~l
e criptor, e como tal a sua habilissima penna prodozlU
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varias obras, que infelizmente não viram a luz da publici
dade; porem o abbade Barbosa Machado as enumera
na sua Bibtwtheca Lusitana, e diz que existiam na livraria
elo :rvIarquez de Valença; são ellas as seguintes:
. Falta que fez aos govenwdo7'es e defensores destes rei

nos de Portugal aos 19 ele Julho de 1580, e aSSlm aos procu
rctdores dos povos que estavam juntos em Setubat para
começarem a fazer córtes.

Dita em o dia que veio a nova que o campo e exercito
de Et-Rei Fetippe de Castella entravapor este reino de Por
tugat, sem querer esperar que se julgasse quem era herdeiro
destes reinos.

Conselho eparecer que deu a alguns parentes e amigos
seus, e aos criado::; de sua casa.

Reconciliação,protestação e supplicação feita a Nosso
Senhor Jesus Christo, e a VlrgemMaria Nossa Sen/wra,em
odut dos trez reis magos, era de 1558 annos, na Sé desta
cidade de Ltsbóa na capella do 55. Sctcramento o dia em
que o recebeu.

Como vemos pelas duas primeiras destas obras, Jorge
de Albuquerque era orador, e tomou parte na luta que
a~guns principes portuguezes sustentaram sobre a succes
sao ao tl1rono, depois da morte do cardeal rei D. Henrique,
e ainda mais, que nessa época (1580) já se achava livre em
Portugal do seu captiveiro de Marrocos.

Jorge de Albuquerque casou duas vezes; a primeira
em 1583 com D. Maria de Menezes, sua prima, filha de D.
Pedro da Cunha e D. Anna de Menezes, de quem teve uma
filha, e passou a segundas nupdas em 1587, com D. Anna
ele Menezes filha de D. Alvaro Coutinho. Deste consorcio
nasceram: D. Brites de Albuquerque, Marquez de Bastos,
Canele e senhor de Albuquerque, gentil-homem ela cam ara
de F~lippe IV de Hespanha, e do seu conselho, quarto do
natarlQ de Pernambuco, Mathias de Albuquerque, que
nasceu em Olinda, e Paulo de Albuquerque Coelho.

Passando a herança da capitania de Pernambuco a
Jorge ele Albuquerque, elle independente de governal-a
por seus agentes, e fóra d'aqui, della não se esquecia, pois
elIa em a sua patria, a terra que lhe déra o berço.

Por ~;uas instancias e intervenção, fundaram-se os
~onv~ntosde S. Francisco ele Olinda, para o que fez grande
(oaç?es, o elo Carmo ela mesma cidade, o de S. Francisco
da vllla de Igul1l'assú, e o ele S. Bento d Olinda, doando-
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lhe o terreno necessario, e alguns bens, e quando gover
nou esta capitania por parte de seu irmão, fundaram os
padres Jesuitas o seu collegio de Olinda.

Jorge de Albuquerque introduziu o theatro em Per
nambuco, e inaugurou-o, levando-se a scena em Olinda, em
1575, O Rico Avarento· e o Lasaro Pobre, cujo effeito muito
produzio.

Por esse tempo Olinda contava cerca de 700 casas ele
pedra e cal, varios edificios publicos, principalmente tem
plos e conventos, primando pela magnificencia ela sua COIl
strucção o Collegio dos Jesuitas, onde havia aula debellas
lettras e. de humanidades. O Recife já começava a ser
regularmente povoado, a capitania contava mais de 20 en
genhos, Iguarassú, S. Lourenço e Nazareth, haviam attin
gido a um estado de muita prosperidade, e contavam-se
já estabelecimentos mais ou menos consideraveis desde
Olinda até o Rio S. Francisco. Progredia a agl'icultul'a,
desenvolvia-se o commercio, e Pernambuco caminhava
na sel?da do progresso e da prosperídade.

Tal era pois, o estado a que havia. chegado a capitania
no tempo do governo do seu terceiro donaLaI'Ío, notando-se
apenas um revez, que foi a ephemera occupação do Recife
por Jayme Lancaster e João Venner, em 1595.

A época do fallecimento de Jorge de Albuquerque, nõo
e assignalada por nenhum dos escriptores ou chronistas
porLuguezes que trataram de sua vida j mas cremos que
elle morreu em 1596, pois neste anno nomeou para gover
nador desta capitania a Manoel Mascarenhas Homem, e no
anno seguinte o governador geral do Brazillhe ordenou que
entregasse a administração da capitania ao bispo D. Anto
nio Barreiros que então se achava em Olinda, e ao vereador
mais velho da Camara do Senado ela mesma cidade, afim
ele segLür para a conquista elo Rio Grande do Norte, de cuja
expediçãoohavia encarregadoenomeaelocomrnandantepor
ordem de EI-Rei D. Felippe II. Vemos, pois, o govern~dor
n'um anno constituido por Jorge ele Albuquerque, 11l1lca e
competente autoridade para isso, e no anno seguinLe es~e

mesmo governador retirado, e substi tuielo por outros, .nao
por ordem elelle, ma~ pelo goyernador geral .do ~razIl, e
por ordem real j á vista do que, parece-nos Justificada a
época de 1596 que demos do seu fallecimento.

Depois da campanha da Africa, Jorae de AlbuqL1erq~1C
apenas veio uma vez a Pernambuco, e fixandO-fie em Lls
bôa, ahi, sem duvida, teve lugar a sua morte.
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Guerreiro illustre, soldado coberto de cicatrizes, visi
veis attestados do seu valor e heroismo na America e na
Africa, elle foi bem mal remunerado; e ainda hoje devem
existir as petições que dirigio a EI-Rei Felippe, o prudente,
sobre o despacho cios seus serviços, as quaes eram mui
extensas, e se conservavam todas colleccionadas em um
volume in folio, na livra ria do Marquez de Valença, em Por
tugal, cujas peças trariam muita luz a historia da sua vida,
e quiçá a historia do Brazil, se fosse possivel obtel-as.
(( Jorge de Albuquerque Coelho, diz o Sr. Conselheiro Pe
reira da Silva, morreu general reformado do exercito por
luguez, guerreiro coberto de cicatrizes e de gloria, e litterato
conceituado pela sua erudição e pelos seus talentos. »

José Antonio del'igueiredo. Nasceu na villa do Cabo
a 15 de Dezembro de 1823, e foram seus paes Antonio José
de Figueiredo e D. Rosa Maria da Conceição Figueiredo.

José Antonio de Figueiredo começou os seus estudos
preparatorios na cidade do Recife, e revelando logo o ele
vado talento de que era dotado conseguiu' optimos resul
lados; matriculou-se na Academia Juridica de Olinda, e
depois de um brilhante tirocinio de 5 annos, recebeu a 22
de Ou.tubro de 1845 o gráo de bacharel em sciencias juri
dicas e sociaes. Ainda no 5. 0 anno da Faculdade Figuei
redo apresentou-se em concurso ao prehenchimento de
uma vaga das cadeiras de philosophia e geometria do Col
legio elas Artes, foi approvado plenamente, regeu por al
gum tempo interinamente uma dellas, mas a nomeação
recahiu sobre um outro pretendente. Dedicou-se primeira
mente a profissão de advogado; foi nomeado official de
gabinete da presidencia por portaria de 14 de Abril de 1847,
mas pouco tempo depois pediu a sua exoneração, e foi
então nomeado promotor da comarca de Páo d'Alho, cargo
que não aceitàu.

Em 1849 tomou assento na Assembléa Provincial, na
qualidade de supplente, e foi tiío heroica e grandiosa a atti
tude que manteve, elle só e Mendes da Cunha, em luta
constante com a maioria conservadora, ainda exaltada dos
eus triump\1os sobre os infelizes liberaes que haviam ou
a.do erguer o grito da revolta, que, ás glorias e os louros co
lhld~s na tribuna da Assembléa, conquistou amigos, sym
pat!1~as e geral consideração. « Moço, sem compromissos
politiCaS, sem fortuna, dotado de talento, quando podia
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ambicionar um brilhante futuro alistando-se nas phalan
ges de Cezar, preferiu a melicia pompeana, já destroçada
e vencida. » E ao mesmo tempo qu.e defendia a causa li
beral na Assembléa, elle escreveu para o Diario Novo até
que foi interrompida a sua publicação por ordem da pre
sidencia; e passou então o Macabeu com outros compo
nheiros.

Por este tempo abriu banca de advogado, depois foi
agricultor e trabalhou no engenho S. Paulo, exerceu por
algum tempo a regencia da cadeira de philosophia do Se
minaria Episcopal, foi presidente da Sociedade Liberal Per
nambucana, e .nomeado lente substituto da Fàculdade de
Direito por Decreto de 26 de Abril de 1855, cuja nomeação
d u-lhe jus ao titulo de doutor, entrou no exercicio de sua
cadeira a 23 de Junho do mesmo anno.

Eleito deputado a Assembléa Geral pela província do
Ceará, teve assento na legislatura que compr hendeu os
annos de 1864 a 1866, e fez a sua estréa parlamentar n'uma
das primeiras sessões, pronunciando um brilhante di 
curso sobre as eleições desta provincia. Occupou ainda o
tribuna fallando sobre varias assumptos, e em 1865, na
sessão de 26 de Maio, fallou acerca ela falla do throno, na
de 5 de Julho justificou um projecto que apresentou sobre
a creação de asylos ruraes de orphãos, expostos e 'meni
nos desvalidos; em 1866, em sessão de 19 de Junho faIJou
sobre as estradas de ferro desLa pr ovincia, na de 23 c1eJu
lho sobre ex-informata consctentia, fallando ainda na ses
são seguinte sobre o mesmo assumpto, e finalmente Das
sessões de 22 e 29 de Agosto sobre a navegação de ca~o
tagem, e assim cumpriu o seu mandato parlamentar mUIto
digna e honrosamente.

Se o Dr. José Antonio de Figueiredo conqUistou na ca
mara dos deputados os fóros de parlamentar distinctopela
attitude brilhante e honrosa que manteve, não menos se
llistínguiu como I nte, como publicista e como advogad~.
Como lent , foi um dos ornamentos da Faculdade de DI
reito, gosava de grande conceito pela sua elevada jl~ustra
ção e talento, e de grande estima pelas suas qualidades
pessoaes; como publicista, os seus numerosos artigos nas
columnas c1 Diario Novo, Macabeu, Atheneu Pernambl~
cano, Optnião Nacional, Diario ele Pernambuco,. Amefl
cano e Provincia, o seu escripto sobre a eleição directa, a
'00. m mOl'ia flcac1emica relativa ao anl10 ele 1855 o cus

dísc.ur o parlamcnlarc cna .,scmb1éaProvincial,ro ll-
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Iros trl1bolllOS quér scientificos Cjuer' politicos, suo aUe 
lados muito eloquentes elo seLI m recimento; como Llt1\"O
gado em fim, lIe fOI um elos mois eli tindos do foro do
Recife,

Lente da Facllldode, o Dr. Figueiredo regeu as cnd il'DS
dc Direito Naturol e Dil'eito Romano e D <le Dil'eito Publico .
eCon titucional, enomeaelo lente cothec1ralico pOl'Decreto
dc4 de Setemb1'o de 1858, a 13 de Outubro tomou posse ela

LIa cadei~'D ele Direito atmal e d Direito Publico. Con
decorado em 1874 com D commenda da Rosa por seus ser
riços e antiguidad no mugisl 'rio, os seus discipulos D
P"c Dram-se em offcrec r-lhe a respectiva ,.-ener8, mos
ellc Dgrade eu-lhes' l' conhecidllmenle, dizendo que nuo
uccitava a condecoração Jue o gover'no lhe conferirD.

ODr. Jo 6 Antonio de FiO'uciredo falleceu o 18 de Abl'il
dc187G. O partido liberal de P 1'110rnbuco, que o tinha como
rice-pre idcnte de seu dil'ectol'io, a impren 0, e os seus
amigos e c!iscípulo , pagarom o meredc!o tribulo ao ta
lento ao merito, a probida<le e aos serviços do i1Justre
moeto, ele uma m8neiru hom'osQ e condigna, e no seu fu
nCl'ul celebrado no 30. 0 dia do seu fullecim-ento, oube eLl
ll'e outros, fallor o Dr. Aprigio GuimDrue ,o Cjuol em elesell
rolvido e cloquentissimo discurso, onsagrou-lhe estos pa
lavras:

« ODl'. José Antonio ele Figueiredo foi 00 mesmo t mpo
um homem da sciencia e um homem da politica. QU8 duu
larefus e mogadoras, quando e é homem de bem, quondo
e peofessa D religiüo elos proprias convicções!

« O homem ela sciencia foi-se todo no tumulb: nem
llma monogrnphia, nem LIma pr'elecção impressa: apenas
os ccltos de SUD voz poderosa e convencielD, que hJo el '
el' empre repeli ]os pelas centenas de li cipulo::i elo

~ lIS 20 8nnos ele nwgisterio.
, « ,Para lue mais '? (Dizia-me 11c meio sarctl Ueo,

mela l11elignnclo, naqueUas o eillo.çües ner\'osn' que 111
el'llm habituCles.) Pal'D que mais ~ Núo fazem ca o ele n6 ...

« Aquclle talento vigol'o o, aquelk c01'Dção de homem
rlCbcm,como qu' sccptico,I o.rec qucsemI I'e tinhapr 5S'1
de acabar ...

« Mestre, estuela"a hoje, [lo'UçD"a as poten ias lo seu
t~lenl , dizia bl'illlantem nt umanhã, e no dia seguinte
IIUO lhe acharí 'Í::;, nem ao meno , uma nola môl'ginul DO
compendio ...

G
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« L gislndor ( lle dizia-me), apeetoram-n'o os allli Ov
em nome ele tl'istc ~ e nganaloras eon \' niencia polilicas
. eUe nunca chegou no meio cio seu camillho... '

« Jornali La (eLI tive'o honrn de cont81-o por meu col
lobor8dor), jOl'l1alista, eile alil'[l\'D. D. bD.t'l'a muito longc, c
fie repente estocava.

« Eta um 11 'f~ito elo espirita, era hlta de oragem?
NJo, que pelo. sua eorag t1l folia muito alto a sua enLrado
na vida pul li D, C[uonLlo fuz-se, lle só, entre os I !lati cu
(ln Ass mbléo. 1 !'ovin 'ial de I crnümbuco, um baluol'lc do
infclize liberaes I mambucolloS, trucidados a [erl'o ])l'ulo
nas l'llas do H. cire, votado ft'iamente ti Llm calculado es.
lerminio !

« Era, sim, er ridnde cutonica: se 11\ elhcce, elle
acabariu com li [lJ' lente cabeça involLa lJ'l f!'ia logo (ln ill
cWl'ercnço, omo o gigantesco mallogt'udo general Abreu
~ Lima,., Era, devo dizei-o, um clesespero pelos publico
negado'. do paiz, dese pera que elle mal disfarçaYlt 110
itllet'miLt 'nLc: c cll'l'ojndo::; t.cntamt:,ns de ua propaganclu, ..

« O Dr. J, A. le Figu 'it'ec.1o proLestoLI sempl' , com n
sua l'csistencio. uetira uu passi\'a, quér como profc '501',

(luér como politico.
« Profe sur, deixou o cumpo aber'lo aos escrcrinbn

clorc da càl'tc, lue se bapLi 'um no InsLituto, que Il1CI'C[I
dejam com cal'lillw, c compcllllios improvisa los, fozendo
lllonopolio de ponlo '> pl'ogt'nmnléls C livro', firmando U,Ill
cort zani mo GÍclltifico c iiLlcraf'io, c segundo o maLcl'wl
c o moral Lla lJolJrc' pl'ovincin .

« 'empre d lDnça om riste contrD D 'entrali [l~iJo, o
Dr', I' igLlciroclo, clllélndo qu bl'u\'a () silcn i , dava Irem 11
d '!Jotos". Que p 'mi, qu~ o gi 6ünL, o Acl1illcs se I'CCO
Illosso a inlw n sua lCIlda !

({ 1\18 , a suo I'osisten 'io> qUDsi toda pas iva, foi um
Cf'\'Íc immen 'o do mrsLl'u c do cicla !üo.,.

«. CidaclJo, nH.:~trc, homem particulat', s mpl'e um ndlo
'l'\dof' ela no'" 'a ao,,'adecida admirDcüo!

« O homem '1'(1 digno o chJu : '0 me Lee era aILi]()(juP
c mod' Lo: o cidaduu eJ'a inflexi\'cl om a ideia c ntTICIlO
com pt'ox.imo! , _ ,

« l,'ui um .nu'o mix.t do harmoniosa~ contra llcç'u9 '
cOI,tl~iro na appat'encia c I 'ilo no Ql'l'ojo, eX[Jall i~lo no rJ U

ill1lJUI1 nte lia loniLntatlLe do \'e['bo, DC]ui mode Lo cu mo
lLll1[l tl01JZ 'lia c Dili ulliv como um DllJlela llll afeDD".
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« foi uma IlÚO cle Jl bl'(' cL('Lli oc:õ s id(~nc cIlc-nlhnc1 c1
lI'UIl1 recife de materialistas 'illeliffcl'en('as: fOI'cejou, r 'Z

aguD, foi a pique...

José de Barros Falcão de Lacerda. ::\üsc u na f)'f~

gllczia da Bua-\ isttl, elo I l'cire, a 2;:5 c1 Uez ~mbl'u d 177;),
;:rOl'nm s lIS pucs o tenente JOS(~ de BillTOS FLl!l:ÜO de Ln
ceI'da CnHlIcêlntj ele Albu(Juel'qu , IlDllll'tll dI; GO)'Dlllla, c
juiz almo/acel eles 'a mesmo. viii')" e SLl[] Inulhel' D. Ul'sul(l
~lal'id de AbreLI e LimD. '

As elllando II'D('a ele solc1nelo vülllnlnrio 110 :dill lo
l'r~ill1enlo de infanlaria elo Hocif" cm ~2 cl Fe\' L' il'O el('
li H, pa sou u tlll peçaela m D 'zembro elesse 111 smo
nnno, foi l'econheciLlo cé)(lel crn 18 ele Abl'il c1 1702, pD so L
ualferes '011113 ue 'Moi!) cle 1797, tl t lIonl'o de gl'antl leil'os
cm Oele o\'em bl'O ele 179a e [l Cc pil'lo em 13 Ü 1[8 io de 180~.

eguinelo 'om um d stacat11cuto par'a n illlD ele 1"('1'
nando de NOl'onll'], m Agosto de 17m, José el Bal'l'os
\11'0 'Lon il11l11enso ser'\'iço, 'ons guindo Dp,.sigutll' d 11'0pll
pl'esidiélL'io I vanla los conLea o l'eS]! ~ ti\'o cOlTlt11andCln

lp, por falLa 1 pagDmenLo ele 'eus v ncimenlos pI' nc1('I'
?' cabcços ela I'e"olln, sen'i('o ('ste quc cspontanco. 01'0
JO, nmcnle pr'c 'Lou, qual elo o ilha, e tlCIH.l\'G 'm um com
piela estudo de d 0['<1 m annJ' hin, c n/I'cgu uo ful'ol'
dosDl1loLina<1os, pois o dito 'omLlLunc1antc e outl'OS offLCia 's
ctinham encel'I'ado em seus qllill'teis, donde n10 OllSQ

V3m suhil' p"lo teL'rOI' de que se acl1D"Dll1 p ssuiclo . H.e
~I'e 'san lo de FCl'ntlnllo lU 179ü, coube-lhe '('anil' de no\'o
pm'ü o mesmo pl'csielio nu quo} idnclc cle commn ndn n le, pD 1'0.

ondc embarcou cm JDn iro de 1 11, e lerminnndo Ll 'lia
commi silo no anno seo'uinLe I 0'l' ssou p(11'a o n~eife.

Em 1815, quando constou UO govel'l1nc1or Ctlctilno Pinlo
o pl'eparoLivos pnl"l uma l' \'oltu ou Ín 'ul'r"j(,'iio c1e CS 'l'U
\'0.' cm toda n capitnnia, Jo 6 de Bal'l'o rOI'tiu por nn
ol'c1em PUI'él n Alaguns Gom uma componhin do seu IC'l.!;i
l11ento, pois dizio-sLJ l' OqUCllD GOnWrCD o ,ntl'o <ln 1'c\'ol
ln. Jo 6 de Bal'l'os s guiil ~m Ag'üsto pal'fl o' AI[lo'(·)D.S, 'n
,ua pl'cscnça foi bo lüllte pnl'a. conteI' lOclo o plnnr, n 's 'n
lndo, eOIl CI'\'nl' em 'ocego') comar '(1 e ü1zcr clc'sappore
CCI' os allel'l'[ldor s boa to que conia m,

Em L 17, jü IC\'1.1(10 Ll ]1nlclltc dr enpilüo, (' cOllll(,col'al10
romoilabito(L OI'dell1ckA\'iz Jo éc1cll nn slomuuptll'!l:
na l'c\'olllC;iio (le G dc i\InlTo 'n qual R{I::;(.(',dnll com mllo
Jbl'{e, llIlÍ':do-, 'C' brio,'((l/wnte ~lU I"cIJillwltu de ctl'titliacl(/) e
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trabaL/lClJ7do em commum com os elemai,' 'hr'fes (dê o {,IJI

barque elo governador Cnetcmo Pinto. Jos6 de Barros que
s gllndo o podl' Dias Martins, fôra ul11do' gIDndcsad'p~
tos dos principios elemocraticos, socio effL: tiYO das OCU

fi miEIS do Cabo c Pamizo, e de l:mtas prendas e t81cnl.o ,
foi então promoyído ao posto de major, e in 'llmbido pelu
governo pt'ovisol'io de partit' paI'a a ilha de Fernando, á tru
zer toda a guat'niçüo, armamento e munições ele guerra que
liII i ncontl'asse.

Cumprindo' a sua missão, e nno podendo eotl'31' em
Pernambuco por achar o porLo bloqueado pela esquedm
da Bahja, voltou para a PaI'alJyJ a e foi desembarcDI' IlD
Bal1ia ela TI'ai ):i.o; mas, rompendo naq llella provincia o
contra-revoluçüo, Jo 'é ele Barros foi pt'eso, remettido pera
Pernambuco, e daqui s guiu para a Ballia, onde genll'lI
por 4 annos, exposto a todas a pt'ivações e rígot'e ,ol"
lue om1821 conseguiu a sua liberdade.
. José de Barros Falc&o c o vigario Cavalcante Lin } I'C
fere o padre Martins, forDm do pf'imeit'os pr sos que al
taram em Pernambuco; é-nos impossivel d scr'ever o al
varo. o O'eml elo pOVI com que for'am recebido : o me mo
O'eneI'al Luiz elo Rego, jú brac-jonelo com a liberdade, che
gou ú eslremec r! O le t 111 ido Jos6 d Barro começou a
desafoga,r fran 'amente as "lwml11us la liberdade qucJhc
incendiaram o peito e quel'ellllo en aiat' a opinião" ]c ',10
rou-se chefe ela gLlet'l'a ecclesia tiCD entl' os dous vlg8l'IO
<la f['eg Jezia do SS. SS. ele Santo Antonio, e consegui,u, ~luC
tl'iul11phasse o seu coll ga e [W1io'0 o padre Cavnlcantl Lm ,
contra o intruso reali tn, vigneio Ignncio Patdorcha"

Peeso novamente em Julho de 1 21, como suspello 1~1l
conjmac:5.o contra Luiz elo Hego José de Bar!'os SCl7t~IU

para Li boq) pOI'ém sendo solto paI' deliberação <.ln cúJ'
t s constituintes, voltou immeeliatamente par'a Pefn~l11bu
co, anele logo que chegou foi nomeado, a 20 de Janelt'o ,ele
1822, commanclflDte ela I alicia elo bairro lp, Santo A1JtOIlIO,
passando düpois a commandllnte geral da poli<.:ia 1e Ioda
a IJ['o\'incia lJor nom ariio de 16 de }\o'osto do mesmo 8nno,

) • t:> 'rNes a pocha, José ele BülTOS preslou imll1 n os c-
"iços ú' al1~1l da intcgriela 10 do BréJZil opponclo- e,com
lodos as força a scpi:lra;üo desta provineia ]ll do Hlo ele
.1nneir' ,pEleo o que sl.1.'íamcnte tl'ü IJ a111él \'0" concoJ'l'('J~do

pt'omo\' n 10 nLé com cscript s seus cru' CII'clllüt'an~ Im~
pres os n llni:'[ LI' P 'l'lWruJ ueo C'om Ll 'út"l, elo Rln di
Jtlllcir ,
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I C se mesmo anno de 1R22, José ele Bfll'ros marchou
para as Alagôas commanelando um batalh:"lo, Dflm de d 
rendei-a ele qLwlquer invasuo hostil pela Bohia, ainda m
podcr das troI [IS portuguezas. Requisitados as suas for
~as pelo generül Labatut em opcrac50 conLra os portllguc
zes, José ele BDrl'Os seguiu para a BahiapOllc.os elias elepois,
no dia 2 de NovemiJl'o eh gou ao quaetel-g nel'nl elo Enge
Ilho TOVO, no cIia s guillte foi nomeaelo commandm te da
lJrigada da dircitn, compo ta ele <l!gumns tl'opas ela Bailio
que gual'l1eciam o ponto de PirDjó, elas que tinha con
duzido de Pef'l1ambuco, e no dia immecliato tomou po s
do eUl1OVO commélllclo,

Atacndo no dia 8, quando ainda descançava das fadiga
de uma viagem cIe 240 legoas, e tentava da ol'gani acilo '
disciplina da sua brigada, Jose de Barros nEto esmoI' cel!
ante o l111mel'O supel'iol' das aguerridas tropas que o atn o
ram, lançou-se inteepido no combate, baLeu- c beios,- men
te, edirigiu a a 'çilo com tanto acerlo e heroismo, lue o ini
migo foi baLido compl LDmen te; e esLe memol'aye] e c"x
ll'iloec1inario feito, qLle cobriu de eLet'l1l1 gloria os bravos
pCI'nambucanos em Pirnjú, decidiu no me. mo cDmpo do
flltUI'ü cl stinos de te va to impeeio, salvou a Ballia ]0
llominio portuguez, e assegurou ao Brazil o complemento
do sua incl p "ml nCla e integl iclad ".

Em consequen ia da gloriosa victoria alcnnçaeln nH
quelle dia conlea as m Ihorc tl'opas portugu zas ob o
c?mmando do genel'ull\:Iadeil'El, diz o g nel'a I Abl' L1 ('. Lima,
rlctoriu devida as tropas ele I ernambllco e ao (m i\lustl'e
commanc1ante, como flSSe\'CI'OU cm or- 1em do clia o gen
1'1l1Lubatut,foio majorJos6 ele BmTos ~ ilo t n nte-col'onr\
no campo ele batalhn p lo I' fel'ido g"n eal, pnl'a is o Dulu
1'1 ~o P lo Imperndol' lo Brnzi\. O f liz combate cl PirD,it'l,
ill',rOJDnc1o os partl1guezes para denLI'o do re(.;int ela cielnele,
fOI apenas o pl'cludio de Outl'[lS victol'ia ,com q!1 e cobl'ill
ele glOI'h a xp eli(;ilo de P t'nnmbuco L s u illustt'c ch ~rc
otenente-coronel Jo 6 1 Bnt'l'os, nos elins3 J 2D li' D-z 11

bl~O ele 18~2, e i::> ele F \'cl'cil'o ele 1823, illelo pf"a llr~I' o illi
I11lg? 111 seus pl'opl'ios clltl'in heir'nm 'nto .

O O'enCl'al LaiJ[llul, c1it'io'inclo- ngrnll 'idnmcnk no
gOycrno ele Pet'namiJu a s bl' o 1'\'i(" c lJl'[I\'lll'(1 dns
·lID tI' pas, diz o ' guinLe 'm officio dê 1G c1' Dez mim
de 122: «1101' qUllnto jú xpel'imCnlnl'am o ''':tIO!' elo' 1('1'

I:H!l~lJll'anus no clin li:; Tovembrú, no (Iual o 1llsiLélno,
I CIXFll'nm no ('élGlLJO male::: (li: 200 mudu os scus 110:"111-
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Laes 11 ias de f ridos; c l''lllanc1 com ingenuidnLlr, [) feliz
SllcceSl'O deste elia, eleve-se qUDsi 'XClllsivnm 'nle no Ilr
roicosfilhos do ameno 1 cl'nnmlJw-:o. ElJe' 'offl'crum COIll
apurada paciencia ns opemções que 111 s fizel'am o, pl'O
fessol'es de aude, e bcijavLHn as sua ' [~l'idus. " 1'nl c" li
justa reacçuo de um povo) C[LIC tanto 'offl'cU ela LYl'DJlniil
lu 'itana! O tl'iumr 110 elo c1ia3c10 Gorrcn L" é devido l.am1Jrm
DOS -filho de Olinda. Eu I0cler-ia dizer', como di e pY1'1'O

vendo e ])I',)Vura elos romanos, ainda depois' de IllOt.'tos;
('um taes soldados eu serta vencedor de lodo o mundo.»

N50 foi só como soldado que e distinguiu o t l10n[(-
M nel Jo -; ele Barros, eliz o gcn '1'01 Abreu' Lima, m[ls

tomb m 'omo 'icladJo, ompl1l":1ndo e pl'ot genclo os felllli
lias (Iue procur'avam o seu c;ampo, acossadu de fome dr'
misel io, e para quem a sua bolsa e os s LIS mingunclos I'r
CUI'SOS estü\'é1111 empre li disposição, e <linda mnis drpoi'
de ntrar na cidad , onde a U:! intel'v lIÇ'Jo al\'oll paI'
mais de uma vez o commcrcio do furor' populal', gl'nng('[lIJ
do por slla docilidade e lha,leza immen 'o pI' Ligi C'lill'r
o povo. Assim foi qlle o nome elo ten 'lItc-col'onel Jos" ele
BalTos fI OLI S ndo cIo sico naBahia pOl' mais de um pl'ÍJI
cipio depois da gUCl'I'a da Incl pendcncÍ"!. Em yil'ludc ria
llt'i 5:0 elo general Labalu n cu.io ncto de in<li ciplinn (oJIr:
s 'mpre se recusou, fi ou o L nenlü-col'on 1 JOS(~ (k B(1J'l'u
ll1Dudonc1o o exel'cito como adjunto do coronel José JOll
ljuil11 ele Lima e, 'il\'l1.

I l'omovido a C0l'on I) condecorado com °ofA inlato da
Un1cm do Cl'LIZ il'O e 110m orla commnnc1e1nLe (]o, armas
L1 Pl;n1al1lbuco, por' D Cl' lo ele 12 ele Outubro 1 18~3, Jo~é
le Bul'l'o pnl'tiu r I1l'a esta proün ia com as II'0j10S lo ._cu

com mando, cn trOll em excl'c;ic:io a 13 de]) zcmbro cio me mo
[I11110, e omcç'ou n dirigireiS func('ücs d ) sel! elc\'ouo cDJ'go
com [J(,l'cct ((JJpLcw.·o d08 sellS con 'idrtdilo '.

~o allno . cgnint ele 1< 24, adll ~J'indo a cousa SCpOI'[1
Lisla da C nfeel "oçu cio Eqllndol') JOS(\ cl J Bano.' 1'('[11'('

s 'ntou imp l'tonte papel, e roi um elo nIlLos mni,: sn,lll'n
les dr se movim lÜO libcl"I!. l' 'l'l1linn ln [l llll',n prlo LJ'IUI1l
lJllO ela al'mas impül'in s Jos6 de B"H'l'OS t '\' cle nhando
Jl:1l ('. 'ta pro\'incin pelo qual elle nca])[l\'[l de oCl'iAci.ll' lodo
( ~('11 futul' o. eu elo\'0(10 posto, O· cus ill1mcn_~'o,s ,'1'1'

"i(:):,:, a 'nu fOI'tllnn, e al; ':1 sua 1 !'UIJrii.l f"[)1ilin. EJIllgl'lll1
tI ))[11'0 o. Estnc1os- nic1os, m .'mo nssim t'llc·foi nl\'lJ dllS
moio!'CSI ('l'SL'(l'lli~'<')( 'c 'o1l11l111ios, cfJllcl Il1IJel lo (I mort(';
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C rcgre 'üml0 em 1829, e vivendo occultamenLe para sca
pnr da ("uria 00 :seLLS inimigss, pôde cmfim apparecer li-
I'l'CmC1Il 111 1831, quando foi omnistiac1o,

Jo é de Barros que oeixóra enFio de ser perseguido,
l'vcele lutar cl'<lhi por diante com o indifferentismo, injus
lir:a' e ingL'atidüQ; e desgostoso, de illudido de todas as
suas espCt'l1l)ça aSI iraçõc , elle pr'ef riu nntcs a sua re
f()I'ma do quo passar- p la humllhaç,50 de se "el' pr'eteric1o
lILI~ por aqL:elles me mos contra quem combatel'a na trin
('Ii ira' da 13al1ia, c L'eforl11odo no mesmo posto de orone],
quu Iw\'ja conquistado pelo seLI lleroi mo nos compos da
IlllLalllD qUé1J1c!O 1I1e c mp lia o de brigadeiro, deixou a
fileiras do ex I'cito, a CJuc tanto soul era honr'ar e respeitar,

Mesmo IJssim, Jo ; de Banas continuou tí prestar o'
seus scrvi('os ao paiz j em 1831, por oc a ido da Setembl'i
::Uc/rl, ('oi incumbi lo pela presidencia da direcção de ul11gf'll
po de iclaclilo' ú bater os revoltosos; 01 1842 foi nomeado
aumilli 'tradol' fi cnl das obras publicos, e depois promo
\'Ido 00 d ,inspecl r, C[l['go qu . exerceu oté 1 50, desempe
lIhando allldo ntl'C oulros os ele ver-ado1' da Cam ara l\lu
lIicipal elo R "i~ , 'ujo pr sidencia lhe c'aube dirigir interi
lIilmclltc <.1' pl'OV dor da saude elo porto c o de pl'esid nL'
do csLnbcl Gim 'nto d cOI'idade,
, Coronel refoL'mudo elo cslo.<.1o-maior do exercito, offi

cml ela Impel'iui Ol'e1em elo Cmzeiro, co"olhci1'0 da de '
Bellto de A"iz, e on'cl eco I'[l (lo com u mt.:clolho de disLÍllCIJlO
(!a campanha. da Dailia, Jo", ele Borras l~ alcüo de Lacerda
Illlleccll '10' 77 annos <le idade, no dia 22 el Julho 1e 1 -1.
A' 'impl's cxpo içüo da sua "ida, feitos e er'vi.os nmla
110 pn,'c' licito OCCI' ~ccnl8l', porquc ellcs pOI' si só , clo
(jUCllt I1J ule tl'oduzem lodo o scu m recimenLo, to la n
sua .O'l'ontl ZO, !l 'I'oismo, S l'''il,:os d dicaç-Jo ú cousa ela
[ilill'la, du jibeL'eluue e da inelcpcnu Jlcia do seu lloiz,

José de :Barros Lima. lUSCCU el11 miados ]0 s CIIJO
Jlu \':<1rl, 'l'gnind< n CnlTei1"l ]n Ul'l1lCl , 111 11 d Abril
II" 178:3 fui tle 'L tlcllDc!o [Ilrel'c~ pul'la.-bol1dcil"l du rc~im -11
Ir!<1'lllllln do l-tc'i('o, C10 'Lcl'iol'mcnLc dcllJd h'lixa do s 1'

Ily) militaL', fui nomeado dil' 'dor da 1.11<.1 in de indios do
LIIJlncir' , por' POl'l'll'i'j d f-I:o"cr'l1ad L' D, Thol1loz Jos6 cl
1lcllo, de 10 de Dezcmbl' dc 1704 em cUJ' CéU'crO c can-se 'o

1'\'uU uLt" Oulubl'o de 179G.
Bul'l'o Lima enll'uu 1 n \ ° 110 s ['"ico elo xercilo,

cunSCI'\'IllHlo '1 SLlél [ ilt(~lltc ele all'eres, c rC(11~lCl'Clll0 ao gn-
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,"erno da metropole a sua elevação ao I osLo de tenente, e
informando a junta do govel'11o provisorio el sta capilanio
o seu requerimento em offieio de 23 ele Junho de 1800, diz
ser olle, um ojJlcial de bôa conelacta, e que semprejoipl'Ol1lp
to nas obrigações do real servlço, em que se elJlfJregou com
110171 a e sotl ifação elos seus otJlclaes, o que tcunbem J(/~

certo pelas atte 'íações que ajanta, 7W.-; quae~ mostt:a ler !Sido
altllnno da cutla ele geometrlel e que je"" exallle publico ele
arithmettca, tt'igonometria, algebra ejol 'íiflc(lções, frequen
tando além ellssO a aula 7'ppenüna reglela pelo le/~te daaca
clemia de marinha l\1IclIweL Jacintlw Jllogllelra da Ganw;))
c fazendo de novo valer a proeedcncia da sua pretenção,
a mesmaj unta informou ainda em 27 de Setembro elo me mo
iJ n no, dizendo q II C elle pela sua bóa conducta e lIlereciI7Le1~lo,

era cllgno ela [Irara que solicitava.
Nada obten lo, apczar elo seu merecimento, servi o e

honrosos a ttestado ' elos seus superiores, como pelos seu'
'onh cimentos relativos a arte militar, clle parLiLl para Por
tugal, m"tl'icllloll-se em Lisbôa no curso le mothcmnli
cas, obtendo entCp enLrar no r gimeFlto de artilllat'Ía qUI;

e a abava ele of'ganisar em Pernambuco, sendo despa
chado 2 o tenente por patente regia de 8 de Setembro de
1801: foi promovido a 1.0 tenente por patente de 9 de No
vembl'oele1 O, eacapiLãoporpat ntede12deAbl'ilde113.

Em 1815 j'í Bart'os Lima possuia como vimo as dra
gana' ele capitüo, e aspirando ú posto superior, o gover
nudol' CaeLano Pinto informou a sua. pl'etenção, dizendo
que, « era um oJilcio.l mUlto cllgno, e que, conjol'mando-'e
com ({ injornwção elo cheje elo seu regimenta jlllgcwCl estar
IlClS circlllnstancias ele ser gl'aduado IW posto ele 'ctl'gento
mór, como o mesmo clU'je lembr(wa na 'lta propo 'ta, )l

O mesmo goVel'l1f1c10I' remeU ndo pUI'a. a càrte en~ offi
cio d 4 ele AI ril d 1 1G o plano ela nova of'O'anisaça~ do
'x "cito, e conj llntament umrequerimento d Banas LimO
p dind acce o d' po to, diz ainda: o capiüi.o José de
Barro Lima é dlgno ela 'R..eal contel7lploçtí.o ele Sua Alte~o,
[w/a sua bôct condacta cil il e militw' e pelos sett> c,onhect
//Ien{o. ,. accrescencfo mai', 'er prc entel7len{e SubStlÍlltu da
((ula elo ' cu I'egllnento, sem [JNl.fiflcClt;,{í.o alguma.

N ~ ~ me mo nnuo, pOL' Patente R gia de 31 ue Agos
lo, f i o capi <lo Barros Lima nomendo commiJndDnte da
'ompanl1ia ele ca,\'allos, ')nnexa ao mesmo r gimcnto. I

Yamo "o'o('() Cnll'al' na ultima, 111a [ hcmet'tl c,g 0-
1'1 ~11 pha c da Yirla. elo illu<:ll'c cnpiltio José de Barros LlDlil ,
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phase cm que se immortnlisou nos annaes da historia das
lutas em prol da independencin e libe::.:rdades plltrias, a re- .
volução emancipac1ôra de 1817.

Bnrros Lima, já pelos seus "arin los conhecim ntos,
como pelo seu espirita patriotico e liberal, foi um dos cons
pil'adores, e um dos mais ardentes npostolos da CClusa
emancipadora da putria. Intrepido, b~'a\'oatéó teme~'idude,

valente e destemido, Barros Lima, o Leew Coroado) nlcu
nha que a sua nffoutesa nos perigos lhe ha ia bem mel'c
cido, foi um dos conspirauores conka o estado, e como tal
Úl'denada a sua prisão, sendo dIla cncan° gado o com
mandante ~10 seu regimento brigad iro MClnoel Joaquim
Barbosa de Castro.

EffecLuacla a prisão de Domingos Theotonio, em con
selho de officiaes, con vocudo pelo mesmo brigadeiro, diri
giu-seeIJe n Barros Lima, e dó-lhe tambem ordem de pl'isiio.
Exaltado porém) indignado com a reprehensão geral, ferido
no eus brios pelos qualific;aLi\os d infélmia e tr'üição,
oseu commandante d sign6ra os brazileiros, Barros Lima
com que levanta-s ,e lhe pergLulta audüzmente a causa do
cu ca tigo. O brigadeiro exproba-Jhe a insllrreicão, e co

meçôyô a atirar-111 as mais afrontosa injuria, quando
BUlTO Lima arranca da e pad<l, rgue-se com a veloci
dade do raio, II1'a mbebe no peito pronunciando estas
palavras: loi, nWl're infame.

As im rompia premaLuramente a revoluçiio a 6 de
1Iarço de 1 17, assim o capitão Jos6 de Barro Lima loyavu
ron1 sangue a élfronta atirada aos brios e a honra pernam
bucana. NlorLo o brigadeif'o banhado em seu propl'io
nnglle, Bnf'ros Lima manda imm diatDmente tocar a re

bate, olta arma o oldado pr ~o no calabouço, e ex
pecl o capitão P droso contra o general e fica no quartel
I'cllnln"lo os conjur'ados que a prop0f'çÜO que ja~ el1egan
do" bC!JR\'am a ensanguentada spac1a 'omo um Juramen
lo lI1\"lolDvel de \'cncer ou morrer p la paU'ia .

. abida a fuga do gO\ rnador e á liberdade c1aqll l1e
p~trlOl.a cujas pri Õ já hoviam sido effectuacla ,Barro
Lltl1a marchou com a sua tl'opa Ü rcunir-s com as outr'éls)
e eguiu nLão para o campo do Erario, cuja capitulaçuo
ceffcctuou á Larde de s m srno diC1. IO cguinte 7 c1('

IIInrço, Barro Lima segu(' el1 Ol'porac1 DO exercito, mur
cha. 111 direcção á for'lalcza elo Brum anele o g n ruI e
h~\'la fortificnuo, e capitulando 'lle, e c\'acuud,a a fOl'talcz'
rk.l1rmaclu u tropa) e suL tiluiela pela dos patl'lOtas, Barro

f,n



538 DICCIONARTO BIOGRAPHICO

Lima ficou no commando dessa importante fortificação'
e reorganisado o exercito, e convertido os dous antigo~
regimentos de artilharia e infantaria em dous batalhões da
primeira arma, Barros Lima foi elevado ao posto de coro
nel commandante do primeiro, por decreto do governo pro
visado de 26 de Março.

Em todos os actos, em todos os movimentos do ephe
mero imperio da liberdade, Barros Lima representou um
papel superior, e ostentou-se um dos patriôtas mais illllS
tres e distinctos. Não lhe permHtindo a segllrança da pa
tria sahir do Recife, pela confiança que inspirava e pela
direcção que lhe coube da guarnição da praça, elle não·teve
occasião de bater-se nos campos da batalha, em que he
roica e briosamente se disputou fi honra e a liberdade da
patria j mas prestou innumeros serviços, e só deixou o
seu posto na ultima extremidade, quando o Recife ia ser
presa das tropas reaes quejá lhe batiam ás portas, e quan
do nenhuma negociação admittiu o commandante do blo
queio, em frente do porto.

Barros Lima seguiu então a sorte dos seus infelizes
companheiros, e na ultima contenda abandonou o Recife,
e marchou encorporado ao exercito .para o engenho Pa~
lista, ao Norte da provincia, e ahi acampou. A' deserçao
elos soldados ti. approximação das tropas reaes, quando
se viram baldas de recursos, sem armas e munições, res
tando apenas 60 artilheiros, foi resolvido o abandono do
campo, e cada qual seguiu caminho diverso.

Descoberto por traição, depois de errar por ale;um tem
po pelas mattas, soffrendo todas as privações, Iaminto e
sem recursos, Barros Lima foi preso, remettido paTa o
Recife, e a 6 de Julho recolhido em segredo na cad~la,_c
dous dias depois condemnado a morte pela comnnssao
militar, «por ser o motor, e dar principio ao desenvolvI
mento da rebellião. »

No dia 10 de Julho de 1817, foi elle execulad~, pagou
na forca o crime de tentar libertar a sua patria do Jugo que
a opprimiaj e cortadas as sua cabeça e mãos, estas foram
pregadas no quartel, e aquella fincada em um poste na
cidade de Olinda j e o seu cadaver atado á cauda de um
cavtlllo, foi arrastado ao cemiterio, e sepultado.

Assim terminou fi vida o il1ustre patriota José de ~a~ros
Lima, o Leão Coroado, martyr pelo patriotismo" vletlma
tla Lyrannia, mas sagl'ado heróe pela patrio, tlJo nome
glorioso honra c xDlta.
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José Camello Pessôa de MeIlo. Filho do capitão
mór Francisco Camello Pessôo. e D. Anna Maria do O' e
Mello, nasceu no seculo passado. Foi militar e serviu no
regimento de linha da praça do Recife até 1814" quando
deu I aixa do erviço do exercito, occupando já o po to de
ten nte; nesse mesmo anno, por Patente Real de 15 de
Outubro foi nomendo sargento-mór do regimeJ,1to ele caval
lariu auxiliar da viJIa de Goyanna.

Quando rompeu a revolução democratica de 1817, o
sargento-mór José Camello abraçou-a com arelor e en
thusiasmo, e na attitude que manteve revellou-se homem
iIIustrado e de idéas adiantadas. Tomando a si a adhesão
da villa de Goyanna ao pronunciamento do Recife, teve de
travar luta com o commandante do seu regimento e com o
juiz de fóra da villa, porem triumphou a sua causa, a li
berdade foi proclamada, o governo provisorio reconheci
do, e °novo estandarte da patria livre tremulou por toda
aparte. .

Quando a sorte das armas, e mais que tudo, as circum
stul1cias em que se achavam os patriotas pelo antecipado
rompimento, trouxeram-nos os revezes da adversidade,
José Camello consegue reunir parte do seu regimento, j un
ta-lhe a companhia do valente Henrique Poppe Girão, e
tomando o commando dessa força marcha pal'a a campan
ha e \ae reunir-se ao exercito do general José Mariano de
Albuquerque Cavalcante, contra os rebeldes de Páu d'Alho.
~~3S as desgraças ela patt'ia, n retirada elo governo da ca
pital do Recife, e os infortunios que pesaram sobre esta
provincia, apagaram-lhe as glorias do seu triumpho, elle
I'csignou-se e recol heu-se ao seu domicilio de Goyanna.
, Cahinclo em miJos elos seus inimigos, preso e remet

tido á alçada do Recife, foi pagar o crime da sua rebeldia
nos carceres da cadeia da Bahia, onde gemeu por 4 annos,
até que, em 1821, restituiram-Ihe a suspirada liberdade.
Regressando á Pernambuco, e achando-o sob fi pressão do
goyerno despotico do general Luiz do Rego, José Ca~ell?
UniU-se logo á briosa phalange que tramou e consegUIu li
vrar a sua patria do jugo ferreo que a opprimia.

Frustrada a tentativa contra a vida de Luiz do Rego,
este protestoll vingar-se com o geral exterminio dos pre
os de 1817 que voltavam da· Bahia, attribuindo-Ihes esse

attentndo. Elles, porem, refllgium-se em Goyannu, reunem
opovo e cream um governo temporario qu V~ la5s . pela
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salvação do paiz, e o livrasse do despotico governo ele Luiz
elo Rego. Ol'ganisando-se simultanea e repentinamente
um exercito de milicianos e paisanos, e o mustre José Ca
mello investido elo cargo ele general em chefe, poz-s.e logo
em movimento, e apesnr do num(~roso cortejo de tropa~

com que se acbava guarnecido Iguarassú, Olinda e outros
pontos, avançou intrepido sobre o Recife.

Quando chegou a Iguarassú, e achou esta villa fortifi
cada e guarnecida por dous batolhões de caçadores, o bra
YO patriota não esmoreceu. Penetra elle só nas linhas
avançadas, proclama aos soldados, os quaes se lhe reunem
e fasem eausa commum com as suas tropas, e marché1D1
todos sobre a cidade de Olinda.

Fazendo alto o duas leguns de distancia, José Camello
reune então os officiaes em conselho, e decidiu o simulacro
de um ntaque sobre (l povoação de Afogados, emquanto se
marchava ú tomada de Olindo, estabelecendo-se o quartel
general como ponto de opoio na povoação de Bebel'ibe,
onde tambem ficarom os membros do governo provisorio.

No dia 2'1 de Setembro de 1821, foi a cidade de Olinda
atacada pelas sete horas da manhã, dirigindo a acção o
intrepido general José Camello Pessôa de Mello. Dado o
signal do combate, e emquanto em A fogados se entretinha
a divisão da Bahia alli estacionada, José Camello dispõeas
suas tropas em numero superior a 3000 homens, atac?-11
por todos os lados e trava-se renhido combate até a .nolt~,
cabendo a victor'ia as valentes tropas patrioticas, vlc~orla

explendida que decidiu da ca usa pernambucann, e ol)I'Jgou
a Luiz do Rego acceitar as clausulas humilhantes que lhe
foram impostas, as quaes eram: pagar pelo Erario as cl~s
pesas da guerra e o soldo das tropas, despedir immedl,l1
Lamente as tropas da Bahia, ficar elle no governo do Rec!fe
somente emquanto as côrtes não decidissem o contrarIo
ouvindo os dous procuradores, que por parte de uns eou
tros partiriam immediatamente para Li bôa.

Firmada a convenção do Beberibe a 6 ele OutlllJro de
1821 e l'atificada 1)01' Luiz do Heo'o no dia 9 José Cmnello, b'
ficou guarnecendo Olinda, o theatro das suas faç,anh~s e
heroismo, e quando veio a decisão das côrtes e fo~ el~Ila ti
junta do go\'erno provisorio, recebeu della os mms 1ISOIl
geiros elogios à frentl~ dos seus bravos soldados, e ~eco
lheu-se Ú Goyanna onde teve recepção estrond?sa e trJl1~l
phal. Vieram depois as lutas da independencw, e o vellO

oldodo já glorificado por tantos feitos 'do mais acrysolado
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patl'iotismo, por tantas acç.ões da mais inexcedivel bra
vUI'a e heroismo, atira-se de novo na crusada patriotica
ela liberdad ,e vê firmada a sua independencia, e o nOlJle
do Brazil trAçado no mappa elas nnçõ s como estado so
uet'ano e independente; e ap6s essa phase gloriosa da sua
vida, investido do cargo de commandante das armas desta
pl'ovineia, do qual tomou posse a 2 de Maio de 1823, pres
tou ainda valiosissimos serviços á causa da ordem publica,
ainda alterada pelas com moções politicas por que acabava
de passar o BraziJ.

O illustre soldado da liberdade, o valente patriota José
Camello Pessôa ele MeUo morreu ncanccido pelos 811110S,
clegou a posteridade um nome legendario e memoravel,
por seus feitos de patriotismo, por sua bravura e distincção
c pelo seu acrysolado amor da patria.

José Correia Picanço, Barão de Goyanna. Nasceu
na villa, hoje cidade desse nome, a 10 de Novembro de 1745.

Estudando na villa do Recif os primeiros rudimentos
de humanidades, e dedicando-se ao estudo da cirurgia, foi
nomeado pelo governador conele de Villa Flor, em 30 de
Dezembro de 1766, cirurgião-m6r elo corpo avulso dos offi
ciacs ela ordenança das entradus e reformados, por concor
rer nelLe todos os requisitos necessarios, por 'eu hon7'Cldo
edistincto procedimento, e um dos ele melhor nota ele ta
praça. Correia Picanço dirigiu-se depois para Portugul,
frequentou o curso de cirurgia do hospital ele S. José de
Lisbôil, e desejando alargar a esphera dos seus conheci
mentos profissiona s, segui Ll pa l'a a Fra nça nfim de ou vi r
as lições dos grandes mestres, foi discipulo dos celebres
D,asault e Sabatier, e doutorou- e em medicina na Univer
Sidade de rvrontepellier.

A sua demora em Pariz, e as relações de amisade que
contral?iu com o Dr. Snbntier, deram-lhe ingresso no seio
da famllia deste di tincto professor, e se nffeiçoando a uma
~ua filha, pediu-a em casnmento, e se alliou ó. ella. Regre 
,~ndo então para Portugal, mereceu, pelos creditas ]e qu
Jügosavn, não s6 como habilissimo nnntomíco, ma'" têJD1
bem como medi.co notavel, n confer ncin elo cap 110 cl c10Ll
lor .emmec1icina, offerecido pela Univer idüde de Coimbl a,
ü 1m como ü nomeação de lente de anntomia e irurgia
da.mesma Universidade, em substituição ao profe Sol' Cic
chI; c coube-lhe a gloria de pôr em prélticél no nsino da
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sua cadeira, as novas theorias, aperfeiçoando e desenvol
vendo a sciencia medica, e creando ao mesmo tempo na
Universidade um amphitheatro anatomico, o primeiro que
houve em Portugal.

.Nomeado conselheiro, primeiro cirurgião da casa real
e cirurgião-mór elo reino, acompanhou em 1807 a famili~
real ao Brazil. Aportando á Bahia com o principe regente
D. João, suggeriu-Ihe a idéa da creação de uma escola de
cirurgia no Hospital Real, o que aceito pelo principe, foi
dirigida uma Ordem Regia ao Conde da Ponte, governador
da Bahia, e assignada por D. Fernando de Portugal e Cas
tro, a qual diz que, « o principe regente annuindo á pro
posta que lhe fez o Dr. Jose Correia Picanço, círmgião
mór do reino, e do seu conselho, sobre a necessidade que
havia d'uma escola de cirurgia no Real Hospital da mesma
cidade, para instrucção dos que se destinassem ao exerci
cio da dita arte, tinha commettido ao dito cirurgião-mór a
escolha dos professores que não só ensinassem a cirurO'ia
propriamente dita, como tambem a obstetricia, tão util como
necessaria. »

Lente jubilado da Universidade de Coimbra, sacio da
Academia Real das Sciencias de Lisbôa, os seus serviço
mereceram a graça de uma pensão de 600~000, por Decreto
de 23 de Abril de 1816, e por occasião do nascimento do
principe da Beira, teve o titulo de Barão de Goyanna, paI'
Decreto de 26 de Março de 1821, e depois foi elevado as
honras de grandeza, por Decreto de 22 de Janeiro de 1823.

O Barão de Goyanna falleceu no Rio de Janeiro aos 1q
de Outubro ele 1823. Medico distincto e illustrado, eUe fOl
uma das celebdelades do seu tempo, conquistou hOl1l~osos

e elevados titulos pelo seu merecimento e distincçao, e
deix.ou o seu nome intimamente ligado á historia, quer da
phase progressiva do estudo da medicina em Portugal,
como na da sua propagação no Brazil. Homem ele talento
superior, e de illustração variadissima, acompanha a f~ma
proverbial do seu nome, muitos ele seus tralJalhos sC.len
tificos, entre elles um de muito interesse, que publICOU
no Rio de Janeiro em 1812, com o titulo: Ensaio sob,.e o
perigo dei:'; sepulturas nas cidades e seus contornos.

José Correia da Silva. Nasceu no RecHe no anno de
174.6, e foram seus paes o capitão Francisco da ~ilva COl~
reia D. lVlaria de Abreu e Lima. Antonio da SIlva COI-
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reia e D. Agueda Barbosa, foram seus avós paternos; e
matemos, o capitão Antonio Teixeira Peixoto e D. Luiza
da Veiga Cabral.

Destinado por seus paes á carreira militar, Correia da
Silva assentou praça ele soldado voluntario aos 14 de Ju
nho de 1760, passou a cabo de esquadra em 3 de Abril de
1763, a furriel a 11 de Junho de 1774, a sargento de grana
deiros a 8 de Janeiro de 1776; finalmente quando contava
19 annos de praça e 33 de idade, cingiu a banda de official
do exercito, sendo nomeado alferes de granadeiros do re
gimento de infantaria paga do Recife, por patente do go
vernador José Cesar de Menezes, de 8 de Maio de 1779.

Em 1777 achava-se Correia da Silva em Santa Catha
rina, para onde havia marchado em 1774 com o regimento
de infantaria do Recife, a que pertencia, quando appareceu
a esquadra hespanhola; e a sua vista foi talo terror que
se apoderou dos principaes cabos de guerra portuguezes
quando viram o inimigo prompto á romper em hostilida
de , que o commandante da praça general Antonio Carlos
Furtado de Mendonça, a entregou por indigna e vergonho
su capitulação ao general hespanhol D. Pedro Cevallos, a
27 de Fevereiro, apezar de estar a ilha bem provida de
gente e munições, e por conseguinte em estado de oppôr
seria resistencia aos invasores.

Mas o estandarte real, o simbolo da honra e do patrio
tismo do regimento do Recife, foi arrojada e heroicamente
alvo das mãos dos inimigos. Quando os hespanhoes des

embarcaram e marchavam á tomar posse da praça, Cor
reia da Silva corre ao quartel do seu regimen to, toma o seu
e landarte, cinge-se com elle, passa da ilha ao continente,
occulta-se e demora-se por dous dias á espera das conse
quencias da capitulação, e quando soube que os hespa
nhoes haviam firmado a conquista da praça, parte a 2 de
MUI'ÇO cm demançla ele P rnambuco, a pé, em longiqua e
perigosissima viagem, atravessa os invios sertões de Mi
nas Gemes e S. Paulo, aifronta e vence os maiores obsta
culos e perigos, e chega finalmente a Pernambuco, e vae
depôr nas mãos do governador a glorificada bandeira do
eu regimento : e assim cumpria heroica e nobremente o

seu dever de soldado, assim salvava a honra e a dignidade
do nome e do estandarte portuguez.

,Mas o audacioso soldado que assim tão arrojadamente
hllVIU abido manter os brios e as tradicções de sua patria,
I'omo havia praticado oufr'ora João Fernandes Vieira sal-
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vando o estandarte portuguez que tremulára na mura
lhas d~ forte de S,. Jorge, .n€.nhuma recompensa te'e por
esse feito de audacJa e patrIOtismo) nem ao menos um sim
ples accesso de posto!

Alferes.como vimos em 1779, foi nomeado quarLel mes
tre cio seu regimento por patente do governador José Cezar
de Menezes) de 28 de Setembro de 178G, e capitão por pa
tente regia de 29 de Maio de 1793, vencendo o soldo mensal
de 19$700. D. Thomaz José de Mello, na informação que
deu ao governo da metropole, em 15 de Dezembro de 1788,
la conducta, antiguidade e merecimento dos officiae elo
seu regimento, disse o seguinte em observação ús data de
praça e postos de José Correia da Silva: este ofticial é muito
cuidadoso na sua obrigação) serve com honra e virtude,

Correia da Silva que na vida militar fôra um dos ho
mens de merecimento, e um daquelles que pelos seus ser·
viços e obrigações, era digno de mais significaLivas dis
tincções, foi uma das victimas do esquecimento, as remu
ner'ações e distinções não o alcançaram, depois de muito
annos de serviço, e de uma dedicação e honestidade a toda
a prova, a par de uma intelligencia não vulgar, chegou alé
ao posto de saro'ento mór. O go\" rnador Jose Cesal' d
Menezes o elevou a tenente, diz um escripto que temos sob
as vistas, e logo depois a tenente aj uelante elo regimento .de
granadeiros j e como José Correia se distingui c por mUlto
intelligente, e escrevesse com leUra aclmiravel) foi cn~ar

1 egado de orO'anisar os mappas estatisticos, que 'cguld~
mente se remeU ram para Lisbôa, recommend[tdos nao
só pela precisão, clare a e importancia, c mo pelo esme
rado traba lho caligraphico.

José Correia da Sil\'a tendo direito pelos annos de pra
ça e serviços prestados, 6. conferencia elo habito ela Ordem
de Christo, abriu mão dess mesmo direito em favo,r cl seu
ntiado o padI e Jos Ignacio Ribeiro de Abren e Lima, ~lm

dos martyres mais illu tl'8 ela r volução de 1 17 j c a 1m,
o unico premio que por lei lhe era destinado, r vcrtru em
favor de eu entiado, o que real a o seLl caractee, e prova
e\ identement o eu desinleress .

Nomeado commandante do Forte do far sobre o aF
recife, pelo governador D. Tl10maz José <.1e MelJo, cUJu
nomeação foi confll'mada por Patente Regia de 29 de i\IalO
d 1793 « em (({[elllão aos, pus, f'l'cir ,') LOllo(tvel pI'O~('dl
mento, c((jJ(/('icLaclc f' p/,('s{lmo) d((llc!o jJl'oca, ' clp ,'(UI llltel
lígencia t mto 7/(18 occ({ .... iõr'c' dr' {/u(JI'I'(I, .'elldo de.:{ac{ulo (l
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eu regifl1ento pçtra ({ capital do '1\io ele Janeiro, como cm
lodas a orelel/ii ele que/oi encarregodo na dita praça»; e
em 1787 encal'l'egado da policia da vil/a lermo do Hecife,
COI'rcia da Silva presloLlluo ossignalados s r\'iços li Dllsa
c1aorclcfll e tl'unquillidael pu))licLlS, que (. inda hoje 'uo elles
pro"erbiae , e relatados com nclmirüçilo pias pes oa'
élnLigfl .

Era eno1'missima a llltin'}[l tarefD, diz o escriplor de uns
ligeil'os trDcos sobee a ~ua viela, Abul1(lavam lac1rõc e DS
'[I inos: as noiles'eram ele cuic1ac1os e de apprehencões
no recife e seus pr'oximo~ bDirros: Joc' CorTeio, Cjlle nuo
se l'ccommendoll I ela esldcla legalidade ele seus nelos ))0
Iit:iac ,e que arbilnriamente foi pr ndendo e soltando, 'Oll
mandnndo para '} ilha cl Fernondo faccinoras conheci<1o ,
e ilomens suspeitos e de envolta com II talvez alguns
inllol:enles, procedeu 'om energia tal, CJu no fim ele um
anno d eu absoluLísmo officil1.l, os lwlJitnnles do I ccif
dormiam tranquillnmente, e seguros sem mais re cio de
perLmbncão de s 'U somno, e ele nlgum descuido na segu
I'ança das portns. JoséConcia all'avessou quatro govel'l1 s
Lia capiLania, dirigindo á contenlo o'ernl por mais de 20 an
11.0 a policia do municipio do Hecife. A's vezes Rl'bilra
1'10; mas sempr b m intencionado, foi a amada garanLía
c1~."ida e da propriedade, e por isso mesmo elemenLo ci
\'Ilisadorproplio e adeqLllldo áqllella epocha.

José Correia, a quem o povo denominou o-Onça, p la
encl'gia e aclivi lade que desenvolveu no exercicio cl se
cargo, e D. pl'ompticl50 om que se achava em todo os
confliclo , quan lo menos o esperavam, C011 litLliu- e um
(llcm ,nto de'ord m e confiança, e OlerrOl' dos crimino. o
c "adIO aluem 1150 dava lregoas. Envolvido em um -a
pule, empunhando uma espada, em cujo jogo 1'0 am 
Irado c in igne, rondnn toda n noile, e ti confianç-a era lnl,
que os moradores em diversas ruas, para r frigerar m fi
'almll do dia, dOl'miam de portas aberta .
. José Correia Onça, como O'cl'alm ntc foi c1e[Joi conl1e

rido, diz um chroni la, era homem ele c talura mai que
orclinul'ia, robuslo e de Llma cOJ'ag 111 a loda 11 provo, e ' 
l-ll~Cl:l que elle mosl['ou por mai de uma vez cm pr n 1 l'

crtmlllo os que o ten ta v 111 de ynlen leso
Depois de uma longa vida publica, já como milHar, jú

romo agente poli ial (lo Reci~ , 1111. qual onsllmiu50 anllos
de -cl'viCCl' coda qua.l mais valioso imporlant, apcna.

iO
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fi l.Ungil'a DO posto de snrgcnto-lllórpm'ao qual foi nomcnclo
por'] atente de 11 de Julho ]e 1808, e morreu em Julho de
1811, contando 65 anno ele idade. Jo é Correia da Silva
no horisonte modesto de Slla vida se distinguira c sc ex~
nlLál'a tanto, na phras de um escriptor, que lem direilo 6
honorifico men~"lú na hi loda da po.Lria.

José Gomes da Costa Gadelba. Noscell np povoação
d S. Lourenço de Tejllcupapo, e foi baptisado na cap 'lia
cle . do Ro m'io ela mesmo. povoaçfto, aos 30 de Julho
de 1743; o çapiLüo ]"I'I11no .1 da Costa Gaclelha D.IVlanoelu
I 'abcl clcBafTos Pacheco, foram seus paes, seus avó pa
lemos o coronel Jorge da Costa Gadelha e D. l'fariana Tei
xeira ela Sil\'eir'D, e maternos o capitão-mór AntonioGome
Puclle o e D. Mada Coelho de Roborec1o, todos natUl'ues
d ' PeI'l1 a mb uco.

Ga l·lha dedicou-se ú vida ecclesiastica, fez os seus
eSludos em Olinda, e hal ilitado para ordens Dcras, em
17G8, foi o.rdenado presbylero pelo bispo diocesano D. Fl'un
ci. co Xa vi 'r Aranha. Dotado ele talento não vulgar, es
pir'ito illu [rado pelo mais acurado estudo, poeta distinclo,
de imaginação vÍ\ a, c genio per picaz e indagador, o Padr'e
Gaclelha emprehendeu uma viogem pelos nossos serlõ s,
como eleclara em uma de suas poe ia j e depois, com o
fim dn 'ultivar ainda mais o seu espirito visitando ollLl'u
I Iogas, e vêr, nD phrosc de Camõus

Varia::; genCes, e leis, e varias manhas,

embarcou de capeIlão de um navio mercante, visilou di
\' 'l'SOS paizes, e assim conseguiu o seu intento.

Em suas viogens compôz o Padl'e Gadelha dous poc
m dos j oco-seri os : A manu'ada, oa r. ida mal'itimCl, com
posl d 127 quintilhas, e Os suspiros da aLetria pelo seu
amado as '(tear, d 29 oitavas, ambos publicados pelo CO~l
mendodor 1'1 !lo em suos obl'as. B llezas poelicas, e IlDO
poncas, encerrOlTl os Slt~piros ela aletria, segundo aquclle
\. ct'i[ toe. Quantos seres não animou a imaginüção do.poel~

n a linda 'omposi Jio! Como 1l1es deu, com o r,nals bl'l
lhanl' propl'icdad , linguagem e acção! .. , E amda que
nüo par'li ulüri os e o .lIlarujada, diz comtu 10, o me mo
c.' l'iplOI', « que m ambos o poemas nos par cc. h~\W,
ai 'm ln ol'iginalic1acl ,imaginação fecunda e gr'D\'lS~IJlla,

l'u<.1i(,'ào línguflgem casli:D) hélrmonia, poesia cm tlm, »
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Na ~larujada descrevendo as SlHlS viogcn mm'itimos
11 im refel'e om esLüs exacta,' e poeticas imagen', os ris
co e os trübCllhos de um prox.imo naufl'ogio :

:Mostra o Lempo alegre o 1'0 Lo}
Appnre e o v'nto amigo}
Solta-se o panno com gosto;
Porem não tarda o d sgosto,
Quando está perto o pel'igo.

De repenLe a embarcaçJo
Por' parte occulta se mn mba :
Que triste situação!
Pedem todos confiss50,
Grita o Mestre: A' bomba! N bomba!

Uns na bomba a repuchar,
Outros a brecha buscando,
O licor a borbulhar}
O navio a se agachar,

a mOl'te caminhando.

Ens tempestades, a furia dos elemento, o 1m aSlJinLn:

Roucos oquilões berründo,
Pela enxarcias zunindo,
:Mul'as} escotas quebl ando,
Duras vergas ma Ligan lo
Rotas velas engulindo.

O mar convulso de ira,
Meneando a verde tl'an él,
Contra todos se conspira;
Ao abJ'smo aqui se atil'u,
A's nuvens ali se avança.

. DescI' v nelo o p I'igo dos incenclios} a o ez le
\tmlo, e POl' fim o ataque dos piratas mOl1l'os} eOl'1'cnclo

........ ri 'co o 'hri ·tão
De ter o torpe illcorilo
Em Bcrberia ou lrget},
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tl'ntn cm fim das calmaria] c assim conclu estes belli 
simos quadros:

S deste perigo copa,
Cohe nas podre culmarios]
E cja rei, seja papa,
Ali ficn posto LI 'apa
Oito] quinze] e "int dias.

Nilo mrnos bcllo interessante são estes versos sobre
o cd JJrante úlJordo:

Vae o padre D cc'lebrar:
E que ten 110 devoção,
Nilo a pôde con erva r ;
Pois por força ha c1 dansar
Pelo tom da embarcaçBo.

Alem dos dous pocmetos do Padre GadclllD, recolhido
c publi .ados pelo commendndor l'dello, consVt CJue hnvia
elle colle cionado os 'eus vel'SOS par a os pu) licar, o que
talvez não realisou. ós por m] cnconLr:ul1as duo belli.
sima poesias suas, ineclitas ainda, as qUR.es foram recl
tildas na scssi:io academica ecle1Jr-uda em Pernambu o n
lia a nüiversa rio natal icio do governa dor Jose Ce ar de flle
nezes] em H) de Março d 1775, as qllaeb publicnmo no
JornaL do Recife de 13 de Janeiro de 187G. Constam c la
campo içõe:::>, de uma Ecloga m 10LIvor, no prudente 00
('('r/LO de Jos6 CesaI', sol o nome de 111olltmw, e cm qur

50 interlocutores Fronclelio, Eulino e UrbulLo, can tando
d 289 vel'sos, t rminando por um soneto; e de m~is um
outro soneto] sob ü epigrnphe: Nada a~Se{)tlrCl 111((~' n go
verno publico, que Ci qtJclbiliclacle para com o subddos.

Poeta distinclo, de uma indole prazenteira, d - uma 'on
"ersaçEio ~ompanl1ia am[1\'el encantadora, o Padr'c G,a
dclha foi ao mesmo tempo um sacer lote de minent VII'

tude ; mas aqu lle qLIe ha\'ia reconhecido e passoclopelo.
l'i cos da vida mal'itima, e protesLado abunc1onul-a, no ul
limn quinLill1a da sua 111a7't{jacla) nüo põ]o evitar o cruel
d 'stino ], a nbal' I sgrac:'aclam nt sobl'e os mares. I

O Pac1r'e .Ios· Gomes la Costa Gac1 lha f..dle eu lia [l

Ium do Cubo l' rio, em \'iag"m de Ango!'J para o Bl'ozil, lCI'
minündo o 'cus c1ius O'olpc cl uma \'el'gu sol~l'~ a c~
hcçü llor nccllsiüu c1 um t('mp relI. (C O aceano fUI () SUl

1ul1lulu. )
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José Ignacio de Abreu e Lima. asceu aos G de
Abril de 1794; seu pai foi o padrc José Ionaci,o RiJ eiro c1
Abl' u eLima, desc nc1ente cl preclara linhagem. El'an Lo
]lllL mo elo capitão Francisco Ignncio Ribeit'o de Abreu c
Lima cD. Ro a Mar'ia de Abreu Gl'ael' .

Os seus titulos de nobreza, são por elle proprío apre-
cnLnuos em uma luminosa questão qu sustentou, sobl'

as Biblias hllsificaclas, quando o seu contendor lhe cha
mou filho ele Agar. Di 'se elle: « Fomos 4 irmãos cadetes,
2cm tempo do rei vclho (quando el'am senhores cadetes)
c2 primeiros cadetes depois da lei de 1820, que alterou o
Alvnl'lÍ de 1757. Oro, nüo sendo nosso pai major de linha
c c1 alli para imo, e tú claro que para serem cadetes era
mi Ler que tivessem 4 avós nobres, c qu m tem avós nob1'e
lem pais conhecido ; pOI'tanto ahi tendes 4 processos e4
julgamentos, provando não ó a legitimidade do no o nas
cimento, como a nobre:;a da nossa familia. Bem vcd s,
poi , que 0[[0 posso ser filho de Agar'esCI'Clva porque na.s 'i
nobl'C.)) AI'l1l disso, consta por fonte mltor isaela., que seu
pai na ving 111 CJue fez a Roma, obteve ela SanLa Sé um Bl'ev(~

\posLolico, pelo qual foram seus filhos reconhecidos legi
timo ,por ter m nllscidoantes dellehaver recebido onlen
aras.

Abreu e Lima recebeu uma acurada edncaç50. N sLn
lH'o\'incin esLulou elle o latim, philosophia, I'h Lol'ica, ft'an
ccz c ingle7., c depois de concluiI' s es sLudos pt' péll'a
100ios, começou cm 1d1J ainda em Olinda, o CUI'SO I' gi
menLnl c1e [lJ'Lilhnria, no 111 smo tempo que c lILivD\'U com
,cu pai a litLeraLurn e 1 lIe I' c bia U prim iras noç-es
t1~ O'I'ego. Em 18L cmban,ou pal'a o Rio de Janeiro e 111a
ll'lculou-s'" 11 o 1.o an no 11 a Aca clem i [l Rea I l\1iI i ta l'.

Ahi, P lo PI'CCOCC c1es Il"olvim nto elo cu bel10 e 1'0
bu Lo Lnl nLo, muiLo disLinguiu-s ,c U obtenção de pl'emios
cm lodos o anilO do curso de IllLlLh 'l1lL1ticas, foi o aLi!' ola
,ollfc2'icla por seus m LI es ao Seu aprov iLamenLo e di '
llnc\,uo.

Em 1 ,16 on luindo os eus Ludos, foi-lh onh·ido.
a pnt nte de (opitJo d nrLillHll'io, quando élJ enas onLn"fl
-O~nnos, e 10 0 '0 lc [[l 'iludo lente elo seu!' o'imenLo, . pos
ll'lO~ll1 nle ele igllLlClo para servil' 111 Angola.

Em D z mbI'o de" 111 5mo 011110 hegou fl Pernam-
buco; mas v io f ril-o um ncont ci'menlo, que bo 'tante
COllll'isloll. DOLOdu c1 • um coractcr cncI'gico, altivo c iu-
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d pendente, nCo sabemo_ pOl'quc molivo, foi pronunciado
logo d pois da SL1a I1rgacla p lo onvic.lol' de Olinda, por
cl'ime de « nssllada, resistencia fer'jmentos! » Abl'eu
Lima foi preso, mas aggravando dn pronuncia, acompa
nhou o nggra\'o para a pl'ovincia ela Bnhiíl, em principio
de Fevereiro de 1817, e logo qu ahi chegou o Conde cios
Arcos o mandou recolher ó fortaleza de S. Pedro.

Abi estava, qUílnd rompeu em Pernambuco a re\'olu
<;:50 de 6 de Março de 1817. Seu pai, um dos \ ultos mai
l)I'oeminentes dessa cl'Llzada liberal, lenelo sielo enviado á
Bahia no caracter ele commissario dos pernambucano,
foi denunciado, e logo que saltou foi pl'eso e condemnac1o .
a morle. o dia 28 de Março, a pedido do infeliz patl'ioln,
Abreu e Lima sahIU ela fortaleza pílra a cadeia, e ahi, ba
nhado em lagrüllas, abraçou seu ielolatl'ado pai, que no
dia s guinte foi arcabu ado no campo de SDnt'AnnD; ep[JI'a
maior ostentação dessa scena tri tis ima, obriO'Dralll ao
joven Abreu e Li ma a R sistir a lugu.IJre f 'sta da tYl'annio,
a execu .fio de seu pai! !

«I' a'Ci I é de com prcheneler-secomo uma mão de B1'1'0 rlf
]'(fncao l o co/'açüo traspassado ele vim'ssima :lu/' de Abr u

Lima, na sua pr p['ia phr'ase, qLll:.\l1do II , debulhado em
copioso pranto, foi arrDn ado para sempre dos braços de
s ll' CJu rido pai para dar-se começo ao sacrificio ele se
maI'tYl' da liberdade, dessa Yiclima do plll'O enthusla 1110
11 la emancipaç-o polHica da patrla. Esla lugubre sc na
impr ssionou tua in ti mamen le o seu espirita CJue pl'OLestoLl
naquclla s lcmne occasifio elo barb')ro sacrificio ele S Ll
Ir zaLlo pai, que, axemplo delle, por SUDS v nerDI1l.lo·

inzas, Ll alli paI' rliDnte tudo arriscaria, Dté a pl'opria mIa
- pela lilJcl'dad de seu paiz, ou d oulf'O qualqu '1", onden
sol't o coneluzi e.

D pois d s e horrivelll'aI1se, Abreu Lima [lindo pa:;
sou nlglllls mez s na cadeia, em com panhin cl um ell
il'l1lfío ,el outros patl'iotfls que eram I' meltidos pr 50S de
P 'rnambu o. Em OuluJ 1'0 cl 1817, onsegl1il1 s l' ollo
com S LI iI'miío, oblendo da 1\IaçoI1ar-in o tlllxilio de UI1'

100 1 o cm mo elo nbanc1onal'am [l patl"Ía c cmbor dl"a~11

s para o E 'lado - nic10s anele -11 0'1.11'00'1 em li' '\'CI'CII'O, o
cl 181 .

I E 'tndos- nido , Abr-'u e Lima pro 'UI"OU a Anto
nio GOIlçah ela Cl'llZ Cübugü ommissionari da l'c\'olu
('uo p l'llambu ona; ma diz ell prOl l'i em ligqir'os DPOII
tam nt s uutOIJIOgl'Ophi os, 1ue ess' enviado se n gOl! a
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pl'e 'Lül'-lhe o menor SOCCOl'fO, qunndo clispunlla de ba ían
tediaheiro. Ne LeponLóAJ l'eue Lima foi iIJju to. Cabugú
jú não possuia 1astllnte clinheil'o. Partindo de P rnaml Ll
CD, na qualidade de embRixador do novo ,o'overno) 1 vou
com 'igo a quantia ele 60:000$ para a compra de armamen
tos emunir.ões de gLlerra, e apenas cl1egado a Baltimore,
saLi fez essa incumlJencia e fez remessa d,)s objectos pnrn
PCl'11ambuco, onde infelizmente bem tarde chegaram! D
Baltimore pDrtiLl para \Vashington a tratar da sua mi. são
diplomatica, mas 100'0 depois recebeu a ii1fausta noticia da
quéc1a da liberdüclc. Cremos, pois, que es e her6e, pinLado
pelo aulor dos 111Ctl'tyr'es Pernambllccllws com LanLo patrio
li. mo, com tanta deLlicação, já nada pos uia quündo foi
pl'Oclll'ado por Abreu e Lima, e que is o mesmo talvez lhe
ti egLll'anc1o, elle não o acreditasse!

Bcmpouco tempo peemaneceu Abreu e Lima nos Es
tados-Unidos. Em Abeil ele 1 18 seguiq com seu irmüo
pal'aa ilha ele S. Thomaz, e o deixando como caixeiro ele
lima casa commel'cial m Porto Rico, seguiu para V ne
wcla, onde elepois de acl versa fortuna e geandes contl'arie
rlades, chegoLl em Novembl'o, quando o general Bolivar
voltava ela sua mallograda campanha de Caracas. Então
ellc olt'crccc-se e é aelmitLic10 ao serviço de Venezuela no
mc mo posto de capitão de arLilheria com que havia sahi
do da cscola, e foi adc1ido ao sLado-J11Dior do exercilo.
, Luclavam enlEio as po essões he~panltolasda Ame

I'Ica elo 'ui pela ua liberdade, contra o jugo da metropole.
Abl'~ll e Lima foi um dos heróes dessa guerra, foi um dos
paLl'iOrchas da lil)erc1ade SLli-AmericDna. A elevada pa
tent~, de general, as suas condecoraçõc e ouLros tiLulos
noblll slmos, tudo SELO al.Lestado , tudo isso fulla bem aHo
do s u mcrito, lo seu valor e ü1.Ll'epidez.

Não L ntamos enum l'ar e descre"er os seus feitos,
Ile sa longa e gloriosa guerra da independencia lcssa
porte ela Amef'ica. Venha elle proprio em nosso auxilio e
c?ntc-no essa pngina brilhante da sua "ida, e ses feiLos
~lgnnLes e iml110rr douro, que lanto ennobrecem o u
n,ome, nos seguintes periodos ele uma C[lrla que em 1 de
,ctembr de 1, G, dil'iaiu 00 g neral Jo A, Pa z:

« Ha 43 all110 que o nüo v jo, e ser arei-me de V. bem
dt, contente. ELl - t'a eml aro('o para os inLl'igant s ele Vr
~,Czl1elCl por' causa da intil11iclude que u gozo\Oa junto de

,; POltanto intL'igêlt'ê,lt11-me 'om V. c quando suppuz ram
que \ , me [Hwla a\)DI1c1onoc!o, e anojnnu11 sobt'o mim;
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por 'ffi eLi ·estava tilo initado, tão irado, que commctti a
loucura ck acutilar o primeiro canalha que me provocou,
ü que eLi soffri então, sabe V. melhor elo que ningucm",'
I or'ém aquelles infames nüo triumphara01 de mim. '

« epar0Í-me de V., le\ ando uma chao'a. no coração, c
quasi com a certeza. de que Colombia desoppareceria pela
gangren;;l de Venezuela. E pOI'óm quer V. saber uma cou n
muitoimportDnte~ E'que briguei cm Bogotá om anlDn
der por causa de V., em fins ele 1 26 ou principios de 1 '27,
V., m u General, nuo conhecia, nem nunco pôde conll CCI'
a 'antand r pelo que li nas suas Memoria. V. sabe qLlC
eu tive com elle intimidade, e lhejuro que o conheci per
feitamente em Botogú; e posso assegul'ar-Ihe, lue nunço

onl eci um intrigante e um pei'verso tüo subtil, IJo fln c
I,üo astucioso. Elle foi a causa primaria da sua accusaC'ào
anteo senado; elle concorreu para 11 desmoI'olisaçüo e I'C
volta do exerGito de Columbia no Perú e em Bolivia: D sim
como para o attentado dp- 25 de Setembro em Bogotá; c
deixou plantado o g rmen da revolução de Cordova em 1I1c
dcllim, e elo assassinato ele Sucre; porque elle estava cm
imm diatas relações om Lopes e übando-Lopes que V,
conheceu tanto e I'yiucomV.cle1 21a1 23.

« "\ • sabe que fui pam o Zuliu cumprir a senlença elo
cons lho ele gueI'ra, que se fez na sua. proprifl. resiclencia

m Caraca ; mas to lo esse /ll'tefa.cto desfi! ou e eu fui logo
nomea ]0 chefe do E. M. do Zulia para i'vii' com. Urela
neta.. Dalli me en viou rdaneta a Bogotá. a entendcI'-IllC
'om Santai1der por certos desflv .nços entre o dous.

« AploI1ei tudo, mas conheci n Sa.ntond r, P0i' OC~ll

sino los grande SUGcessos ele Ven ZLlClo-e nessas ClI'
CUI11 tancias e revellou clle tal qual ra. Entiio V. era o
nlyo ele quanta injuria, de quanto infamia poc1iam o ,3UlI"
c cu não ° poclia tolel'ol'. Um dia tive lão aloro~a cll, pula
om o pl'opt'io antander a sell rcspeilo, que me .0Jmgou

[l p c1lr minhns lellrns de r liro, e \'oltei para o Zulto' I:1D,

logo Lorneí a Bogotú m rdaneta e a ]iYisão do Zl~1U fi
Ghamado elo libedadot,. Chegando a Bogotcí em,1 21 cu
n50 ([uiz fi 'ar alli por cnn a ete Santander, llem ]1' parl:J. o
'ui, prcfGt'ind ir como chefe elo E. 1\1. po]'a o lep0I'lamcn
to et 1\fugelal na, onde se1'\'i até 1831; indo enLrelanlo dua I
y z ~ no Boaotú, umR em 1829 ou 1830, quftndo o ()'('ncrll
Roliynr rn ' ell 'at'l'eo'ou 'i \'ista ele todos os s> 1 elocumcn
to,. qlle lJOz ,1 minl\a <.lisposi('ií.o, cle scrc\'er 11m c baço
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dn sua vida publica para mandar ao Abbade de Pradt que
acabava de defendei-o na Europa de uma tremenda accu
saçfio de Bernjamin Constant.

« V. não faz id6a como o libertador me ficou agrade
cido por esse trabalho, e do que fez por mim antes de mor
rer. E' a elle a quem devo o meu posto de general, cujo
diploma foi expedido por Urdaneta. Saiba V. que conser
vo todos os meus diplomas, attestados, cartas particula
res, com poucas que se perderam; e que de V. conservo
multas documentos honrosos.

« General! ninguem sabia quem eu era; ninguem sa
bia que eu pertencia á uma das mais distinctas familias
deste paiz; que tinha nascido rico, que tinha tido uma edu
cnção de principe; que possula varios titulos scientificos;
que tinha sido capitão de artilharia na idade de 18 annos;
e ultimamente que tinha sido victima da pt'imeira t'evolu
ção, que se fizera no Brazil (1817) pela independencia deste
paiz; em que meu pai fôra fuzilado, e eu escapei por mi
Ingre, da cadeia da Bahia. E sem embargo servi em Co
lambia com os mais distinctos chefes; e apezar' de muitas
intrigas de que fui victima, adqueri a reputação de nm chefe
valente, iIlustrado e muito fiel-acompanhei a Colombia
até á sepultura! Então eu não tinha patria, e fiz de Colom
bia a minha patria. Eu vi nascer Colombia nas Queceras
d,elMeelio; eu vi a V. com 15ühomens arrojar todo o exer
CIto ele MURILLO; eu vi fugir a cavallaria hespanhola diante
dos pelotões de V.; eu vi a infanteria inimiga recuar aLé a
orelha elo monte-tudo vi em companhia dos Generaes
OUBLETTE e BOLlVAR da margem direita do Arauca; e fui eu
q~em escreveu o bollet.im dessa jornada. A nossos pés
VInham cahir as bailas da artilharia hespanhola, ou pas
savam por·sobre nossas cabeças. »

« Tambem assisti d infancia de Colombia na Nova Gra
nad~. Sou dos poucos de Vargas, de Topaga, dos Molinas,
e ultImamente de Boyacá! Ainda conservo a mesma me
dalha, que me deu SANTANDER do seu uso com a esmeralda
de ~Iuzo pelo arrojo com que passei a ponte com os guias,
creIO que de l\1ugica. De bogotá vim com OUBLETTE para
o norte, como seu chefe do E. M.-bati-me em Cu uLa, e
alvei ness'e dia a divisão, que se havia embr'iagaclo om

O"uarelente. D'ali vim ao Aguere, esU\e com V. em Achél
~ucs, e mi fui com SOUBLETTE ao OdenLe buscvr a legião
Irlancle~u. Ali me abanclonaram m.Ul"ibundo; c por um mi
Ifl~rl3 elos eéus vim para Angustma mais mo~to que yivo.

Jl
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I orém, apezar de ser Edecan o secretario de SOUBLETTE
logo que me restabeleci, fui expontaneamcnte para o An~
guere a servir om V.; lhe tomei tão grande amisade que
preferia ser seu ajudante ele campo a ser cbefe elo E. M. de
Venezuela e Aguere, ou qualquer commando de armas.))

(( E ainda quando eu Livesse outras commissões, vol
tava sempre ao seu quartel general. Eu lhe era tão dedica
do, que me batia por V. como se fosse meu pai '8 não meu
chefe. Carabobo, onde verti o meu sangue, Savana de la
Guardía, Porto Cabello, me viram sempre de lança cm pu
pho como o mais simples Punero; porque V. era tudo para
mim, eu o adorava. »

(( A V. eu deviaa minha carreira; 0::3 postos detencnt.e
coronel e de coronel foram-me dados por proposta sua.
Eu vivi no centro da sua familia, a quem devo mil obse
quias, mil favores; não esqueço, gener::ll, de BAHBARlTA,
déJ bôu c sympathica BARJ3ARITA, de sua irmã D. LUlU, de
suas sobrinhas; emfim não me esqueço ACHAGUES, V\
LE CIAe lVIARACAY. Porque, pois, me separam de V. os in
trigantes ~ General, quando me lembro de NAHI 'o, CARA
J3A o, GUSMAN, LANDEH, PEDRO P. DIAS e outros, tenho
gana de fazer a todos o que fiz a GUSMAN, a esse miseravel
que V. diz nFlS suas memorias, que sejactava de ser seu
inimigo; canalha!»

( Quando me recordo essa série de successos, das
Queceras deI Indio á Boyacá, de alli a Porto Cabello; de
alli Ú expedição do Per ú e a missão aos Estados-Unidos,
(ainda me lembro da nossa despedida em Porto Cabello),
e que ainda tive parte no ultimo successo de armas no
POI'tete de Tarqui; que servi com os mais distinctos gene
l'aes da America, com BOLIVAR, com PAEZ, com SOUJ3LETTE,
com URDANETA, com lVIONTlLLA [ IIARIA 'o), CaRl SUCR,E, e
q ue todos me prodigalisaram os mais subidos elogIOs;
quando me .recordo .que B, me distinguia com o titulo de
gllcg?Q-guapo na Sl,ta ))occa era o maior elogio que se po
,cJiu fazer em Colombi.a a um chefe! declaro formalmente
.que tenho Or:gulllO de haver servido a Colombia. Quando
um official era designado p,o,r V. como valente, todos lh,e
ubaix'l\'am a cab ça; e ssa reputação de bravura a adqUI
ri u debaixo de Sll.as ordens. Creia V., genera1, que cOl~
servo toda as mjnhas pate.nte.s de Colombia, tod,as as mi
l hus CO)l 1 co,raçõcs-qll' m cl vaneço de ter Ido g ne
rol na vellla I publicn .de ColomlJiu. TC'nho orD'lllho dr
1'11 IUl1f1.l·-me· llm lo li] rrtnc1ol'rs 1C' '\ C'll('.ZU la f' dos da
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Nova Grünadn, e sem usar das minhüs venerns. Faço gar
bo das minha cruzes de Boyacó e de Porto Cauello, e do
meu nobre escudo ele Cara bobo. Tenho e conservo o busto
de ouro cio libertador, que ell'e mesmo me deu como um
diploma muito honroso.

« Saiba mais qLle nunca pretendi entrar para o quadro
do exercito elo Brnzil; que nunca acceitei nem solicitei em
prego, condecoração ou missão algumll, quer em mando
d provincias ou em mis:3ões diplomaticas; que apenas o
poder legislativo por duas declarüções a meu favor; uma
de que estava no gozo dos direitos ele cidadão brazileiro;
outra do gozo e uso do meu titulo de general com todas
as honras inherentes. A isto s guiu-se a permissão de
u ar das minhas condecorações, unicas de que tenho uza
do e uso no paiz. A ultima vez que vesti farda foi no anno
de 1840 para comprimentar o imperador pela sua maiori
dade-d'ahi por diante enterrei a farda, e apenas uso uma
ou outra vez da placa dos libertadores de Venezuela.

« General, nasci rico, e estou pobre; l1Jas vi\ o inde
pendente do governo e de todo o mundo com um pequeno
capital, que pude accumular pelo meu trabalho-vivo ge
ralmente estimado em todos meus amigos e os meus pa
I'entes-vivo no meio da classe mais distincta-e sempre
lembrando-me de Colombia e de Caracas. Diga-me: o qu
é feito, dessas famílias com quem eu mantive as mais es
lI'eitas relações, como da fnmilia BOLlVAR (D. MARIA ANTO
NIA e suas filhas, D. JOAN NA e BE 'rGNA) de BENIGNA de quem
fui ,tão amigo, e por quem soffri por algnns nnnos aqu lia
furIOsa intriga com o tio?- Mas desde 1826 o libcr'tador co
meçou a tentar-me com muito amizade e [Irinho (é que
BE1'\IGNA já estava casada com o seu protegi 10 BRl ENa
MEl DES) a ponto de dnr-m as maior s provas de nmizade
c de consideração, vindo de Baranquilla pnra Santa Mar
ta" logo que soubo que eu havia elesbnratado os rebeldes ele
RIO Macha. Desgraçadamente poucos dj[ls viveu 111 Snnta
Martha onde morreu a 17 de Dezem bro ele 1 30. Quer V.
sa~er uma muito galante do general BOLlVAR a 111 U res
pC1to~ Fallando-se um dia liante delle de officin s e chefes
valentes, elle lisse que eu era um dos mais distinctos,
porque o generFll PAEZ lhe havia dito, depois da batalha
de Ca,rabobo, que eu era nua guapo? Isto quer dizer que a
outor'ldade de V. era decisiva nesse nSS1Il11pto; e para ser
\'al(~nte era mister ter a sua üppro"oção. . . .

« Geno\'[II, e mo diabo tiveram aqu li s 811a1ho' n
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habilidade ele me separarem de V. '? E' que elles sabiam
que eu tinha por Colombia todo o amor de patr.ia, e que
morrel'iu pela sua integridade; sabiam das minhas rela
ções com SANTANDER; e talvez suppuzeram que eu fosse
um obstaclllo para seus planos; mas essa gente nno igno
rava que ócimn de tudo cu idolatrava a V., e qLle paI' V.
estava prompto a dar a vida. E' verdade que eu faria. tudo
pela integridade da republica; é verdade que sempre fugi
da guerra civil; mas uma fatalidade inexoravel me acom
panhou sempre em Colombia, e afinal não me pude esqui
var de cahir nella.

« Estava em Bogotá, quando se dissolveu a Conven
ção de 1830, e o general BOLIVAR ~1ão consentiu que lhe
dessem um voto para presidente-~llequeria sahir do paíz
-elle viajá que Colombia se ia desmoronar e temia suble
vações no Magdalena para onde se queria retirar ;t-fim de
embarcar alli para a Europa; e me mandou adiante para
ter mão as facções çomo chefe que eu era al1i *1ito con
ceituado. Assisti, portanto, as ultimas agonias d' Colom
bia, aSSIsti a sua morte, fiz tudo por ella-desp dacei as
facções, esmaguei Carujo em Rio Racha, bati-n e com os
Goagiros corpo á corpo, libertei Santa Martha; mas nã~
pude livrar Carthagena da traição do general Lu~uE, e ahl
succumbiu o general MONTTLA, e eu com elle. Ei:!l, porém,
estava preparado para essa funesta eventualidade.

« Logo que morreu BOLIVAR, pedi ao governo minhas
lettras de quartel, e licença para ir aos Estados-Unidos, a
Europa e o Brazil pelo tempo que me conviesse, e com o
competente passaporte de ida e de volta. Assim que entrou
LUQUE na praça apresentei-lhe esses documentos, e em
barquei para os Estados-Unidos. Se durante 13 almas que
servi naquelles paizes, contando com as com missões fóra,
tive muitos desgostos, sofl'ri muitas h1trigas como estran
geiro; por outro lado nenhum official mereceu nunca as
distincções e amizade de tudo quanto havia dl~ mai~ Wado
no paiz como eu-essa ami;wde foi sempre tão dlstJ!lcta
entre os homens, como entre as mulheres. General, aIDda
conservo o relogio que V. me deu, depois da batalha de
Cara bobo, ha47 almos!! poderia eu esqueceI-o nl1nca~)~

Esta importante carta, esse testemunho de recordaçoes
de meio s(3culo) como elle proprio disse) é um documen~o
valioso) é a propria historia de sua vida nas memorav~IS
campanhas da indepenaencia de Venezuela e da Co)omb18.

O Novo lVIundo, publicando tão valioso documento de-
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pois da sua mor~e, prececl~u-ode algumas lisongeiras pa
InHas á memona desse lllustre p mambucano, e entre
ellas disse o seguinte: « Não e, porém, como historiador,
mas como guapo soldado que o seu nome merece-nos
maior respeito. Como se sabe, elle tomou parte activi i
ma nas luctas que estabeleceram a independencia da e
nezuela e da Colombin. Elle batalhou sob o general J. A.
Paez, o primeiro presidente de Venezuela e o braço direito
de Bolivar, de quem este disse uma vez que lhe devia os
louros dessas lnctas. li

Da sua posição e influencia, aproveitou-se o general
Abreu e Lima, para ser util a dous brazileiros que alli se
refugiaram, abandonando sua patria, pelo comprometti
menta na revolução de 1817, e mais tarde, o foi tambem do
infeliz poeta José da Natividade Saldanha.

A patente de general, o titulo de libertador da Nova
Granada, e o de membro da Ordem militar dos libertadores
de Venezuela, as importantes missões diplomaticas que
lhe foram confiadas junto ao governo dos Estados-Unidos,
ocargo de secretario geral na vice-presidencia do governo
de Angustura, exercida pelo general Soublette, de quem
foi ao mesmo tempo ajudante de campo, e outros titulos,
distincções e condecorações, taes foram os louros colhidos
por esse illustre brazileiro fóra da patria, dessa patria que
pelo despotismo dos seus algozes, vivia fóra della!

Fallecen<ilo o general Bolivar em 1830, Abreu e Lima
deixou a Colombia, e seguiu para os Estados-Unidos, onde
recebeu a noticia da abdicação de D. Pedro I, e dalli partiu
para a Europa. « Na Europa, diz elle proprio, contrahi
com o Imperador muito bôas relações, e suppuz que talvez
conviesse ao Brazil a sua volta; porem, Deus o levou antes
da realisação desse plano; e desele então assentei ele re
nunciar a politica.» Abreu e Lima visitou alguns paizes,
ed~morou-sepor algum tempo em Pariz, onde foi alvo das
maIOres distincções, até do proprio rei Luiz Felippe, que
recebia-o em seu palacio, e conferiu-lhe a honra de o ad
mittir á sua meza.

Em 1832 Abreu e Lima toma o caminho da patrirl, e
fixa a sua residencia no Rio de Janeiro. MAS elle tinha
perd!do os seus direitos de cidadão brazileiro, por haver
acceltado honras e mercês de uma na 50 estrangeira, sem
Consentimento do governo. Requereu eJle a Assembléa
Gera~ o goso dos seus direitos, e lhe sendo conf rid ,a re
genCla sanccionou esse neto do poder legi lntivo m 23 de
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Outubro de 1832, e por portaria de 12 de Novembro do mes
mo anno, lhe foi permittido o uso de todos os titulos c dis
tincções que lhe haviam sido conferidos pelos governos
de Venezuela e Colombia.

Em 1833, AbL'eu e Lima ligou-se no Rio de Janeiro ao
partido Caramurú, cuja bandeira era a restauração do go
verno de D. Pedr'o I, e foi então um dos mais denodados ba
talhadores em pL'ol dessa ideia sustentando uma viva c 01'
dente lucta com Evaristo Ferreira da Veiga. Já em 1832,
ao voltar á patria, « horrorisado pelo cynismo, (diz elle
proprio) pela impudencia, com que se calumniava torpe
mente o Sr. D. Pedro I de gloriosa memoria, alcei a voz, e
oppuz uma barreira de bronze contl'a semelhante torrente
de iniquidade. Sim, eu fui o primeiro que, depois de 7 de
Abril, gl'itei a uma facção immoral e corrompida-parai
e elJa parou: eu fui o primeiro que gritei-tngratidão in
famia- e o povo me ouviu, porque o povo era sincel'o e
agradecido, e os Janaarios recuaram. Trez annos depois,
em 1835, ainda fui eu o unico, que alcd a voz, que me lan
cei na arena da imprensa para defendeI' o Sr. D. Pedl'o II,
ameaçado de uma nova pL'oscripção; ahi estão os Mensa
geiros de Nictheroy e o Bosquejo htstorico, politico e litte
rario do Brazil. »

Em 1833, o conego Janua['jo da Cunha Barbosa, que
pertencia ao partido opposto a restauração, recitou na loja
CommerctO e Artes, da qual era Venera vel, um fogoso clis
curso, em que tL'atava a D. Pedro I por vil traidor, e paI'
fratricida, abomincwel, perjuro e monstro; e no an110 se-
guinte ventilou-se na CamaL'a dos Deputados a questão do
projecto de banimento do imperadoL'. Então, Abreu e
Lima oppõe pela imprensa li tudo isso, uma brilhante J!.e
presentação, a qual, diz elle proprio: « foi tida e bavld.a
por tudo quanto ha de iIlustrado no paiz, como uma bl'l
lhante dissertação de direito publico constitucional e CO~lO

um desaggravo do povo brazileLro contra a injuria de 111
gratidão, que lhe irrogavam os Januanos daquellc teml?o: »)

Em 1 36, manifestou-se no Rio de Janeiro uma VIVIS

si.ma 0.l?posição ao regente do impe~'io Padre Diogo Anto
1110 FeIJÓ, e rompendo a luta, manlfestou-st,'llogo entre os
dous poderes um antagonismo flagrante, aggravado de
mai a mais pela dura tenuci lade, com que o r gent~ tra
tava o corpo legislativo. Abreu e Lima procura entao os
arruiaes do partido contrario, e em opposicão 80 ~ov.crllO
do L' g nte, publica O Raio de Japitel', pregando a IclelD de
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passar a r~g~ncia _do imp~rio á pri~ceza D. Januaria; e lal
foi a OppOS1ÇüO, e tao renhida a peleja, que o regente deu-se
por vencido e reti~ou-se do poder, dirigindo em 19 de Se
tembro de 1837 um Manifesto aos Brazileiros.

Em 1840 trabalhava elle na sua Historia do Braúl, e
mesmo assim occupava-se na collaboração de alguns jor
naes, entre elles o Maiortsta, e publicando depois aqueIle
trabalho, Abreu e Lima prestou um grandioso serviço á
sua patria, pois constitue a primeira historia que o Brazil
possuiu, restando-lhe tambem a gloria de ser o primeiro
brazileiro que offereceu ao seu paiz um corpo de historia,
enão perfeito como era de desejar, segundo suas proprias

palavras, ao menos escripto conforme as regras da chro
nologia, e o mais completo de quantos existiam até então
(1844).

Depois de haver illustrado o seu nome na côrte do im
perio, e de firmar uma reputação honrosa e invejavel, par
tiu para Pernambuco, e aqui aportou em 1844, depois de
27 annos de allsencia.

Abreu e Lima foi recebido pelos seus comprovincianos,
com esse enthusiasmo que só a religião do saber e do he
roismo sabe conquistar. E nem era possivel que os per
nambucanos fossem indifferentes ao fixar-se entre eIles o
vulto legendario de Abreu e Lima, que na phrase do Dr.
Moreira de Azevedo, «tornou-se no Brazil o homem do ga
~inete e do estudo: que fez da penna o seu gladio, e dos
lIVros seus companheiros das fadigas, das vigilias, dos
trabalhos e das lutas, mas lutas de paz, lutas do espirito;
q~e illustrou as letras patrias e dedicou-se ao estudo da
historia, e que deixou um nome que a patria ha de per
petuar. ))

Nesta provinda, além dos trabalhos litterarios e scien
titicos em que trabalhava, tomou conta por esse tempo da
redacção do Diario Novo, orgão do p81'tido liberal, e foi um
dos baluartes na imprensa politica desse partido, chama
~o naqueile tempo praeiro, por ser a typographia do seu
Jornal situada na rua da Praia, hoje de Pedro Affonso; e
em 1848 escreveu o periodico A Barca de S. Pedro.

Logo que aqui chegou, diz elle proprio, « aproxima
':a-se_o momento critico para os partidos, isto é, a inter
\ençao popular nas eleições, era a fôrça publica e o povo
em lucta; eu tinha passado dous mez s nessa esp ctativa,
.lulho e Agosto; era mister tomar parte no conflicto, e to
mai-o só de palavras e não de vias de faelo ; cedi por fim
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a instancias repetidas) e decidi-me a escrever no dia 3 de
Setembro: 20 dias depois tinha triumphoelo completamente
a imprensa opposta; estava senhor elo .campo. Estabeleci
algumas idéas, excitei os sentimentos populares, creei no
vos interesses) e houve uma explosão) que deu um com
pleto triumpho aos praeiros. » Rompe a revolta praeira
em 1848, mas Abreu e Lima não acompanha os seus cor
religionarios aos campos da batalha, e ficou no campo da
imprensa, batendo-se denodadamente sustentando com a
penna as idéas liberaes.

DebelIada a revolução em 1849, abre-se o livro da ty
rannia, e o nome do general Abreu e Lima não foi esque
cido; e s6 pelo crime de ser o redactor do orgilo do pal'
tido liberal, sem haver sido rebelde, foi preso, arras
tado pelos seus perseguidores aos immundos porões de
um navio ele guerra, depois á fortaleza do Brurn, e fi
nalmente remettido para o presidio de Fernando, aos 18
de OutLlbro de 1849; e submettido a processo, foi pronun
ciado por cl'ime de rebeUião, e comparecendo no tribunal
do Jury, foi condemnu,do, mas o presidente Dr. José Tho
maz Nabuco de Araujo, appellou ex-officio da decisão desse
tribunal para li Relação, « submettendo-Ihe mui doutas e
j nridicas razões desse seu recurso, onde triumphou por
fim aquella causa da justiça opprimida. »

« Ainda bem me recordo das honrosas palavras, diz
o Dr. Menezes de Dl'ummond, em um discurso lido junto
ao seu tuínulo, que ouvi do eximio Marquez do Paraná a
respeito do alto conceito, que elle fazia, do sLlbido juizo s~

brc o merecimento moral e scientifico, que elIe reconhecl~
no general José Ignacio de Abreu e Lima, quando lh~ fUI
falIa r para não o enviar á ilha de Fernando. E' bem sabIdo,
que o austéro Marquez do Paraná não thuriferava a ~uem

quer que fosse, nem prestava immerecidamente elogIOS; e
por conseguinte suas palavras valerão sempre como apro
pria verdade. Bem frescos, ainda ahi estão na memo~Iade
todos os vaJiosos serviços por elle prestados, depOIS da
sua absolvição, para obter a libertação das victimas. da
quella revolta de 1848) seus companheiros de infortunlO,.e
sobre tudo para pacificação desta provincia, que haVia
sido impellida ao abysmo de uma revolução medonha por
oe a iuo da execução da lei censitaria. Para esses faclo.
muito elev rão vale!' os te 'temunhos dos honrados pre l

ei nte de ta provincia. naquellas epochas os Exm . Srs.
DI' . Virt.or (lo Oliy ira C' Jo . 1d lfon o ele. nuza Ra1110~.\)
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Em um Drtigo publicado no Diario ele Pernambuco de
2 de AI ril cle 1857; lliz eUe propri'o em um topico que trflta
da lutas politicas desta provincia: desde 1 ~17 até hoje,
cu, meu pai, meus irmãos e at6 meus sobrinhos temos
participado de sas lutas horrorosa ; eu fechei o ir'eulo
de ferro começado em 1817 na cadeia cla Bahia, e concll1iclo
nas presigangús de Pel"11ambuco em 1 49,

Dessa epocha por diante, o general Abreu e Lima Hb-
teyc- einteirDm nt de todos osnegociospolilicos doBra

zi!. Só, isolado, e recolhido DO seu gabinete de sludo, cll
dedicou-se inteirDmente aos seus trDbalhos liLterar-io c
'cientificos, CUjflS producções ão ~ob rbos monumelltos
de el'l1clição, e de verdadeiro mc!'ito e vDlor.

Para nós, descrever o vulto proeminente de tão illustre
edi lindo ci 1ac15.0, seria emp!' .za superior a suas fàrçDs,
tamanha 6 a grandeza do assumpto. Veuha pois em nosso
ílLlxilio, um amigo dedicado cIe Abreu e Lima, uma auto
ridade compet-entis imD, o mesmo Dr. Drumonel, que no
discurso itado, esboçou com trDços firmes, com vivis i
mas càr'es, e com pincel ele mestr'e, o vulto immenso do
g n fal José Ignacio d Abreu e Limu.

« Hecolhido ultimamente a vida partic.ulür, estava pa
eifico con iderando-se preju licado nas difficeis épocas, eD).
que se OGCUpOU dos negocios publicos, e até lastimando o
cu precioso tempo assim perdido, e fazia del1es total n])

stenção. Pouco sahia do seular domestico. Evitanl mesmo
uchar- 'ccrn reuniões, porqu I referia absolver o seu tempo
em tenacis ima flpplicação, ardente aspirações scicntifi
cu,'. e tllllos loborio. o e sérias medita ,ões. De ec::pif'ito
atilado, per'picaz, e indagador', de ampla con~ep ôcs \'c
~r' a\:u-s m Goll1er no\'os prodllcto para rob6rRf' sua
lI1,tellJgencin, e adquirir instrucção não superficial, IUC só
pode cr adaptada [lS mec1iocri lades.

« Apena lle procurava o circulo elos seus mai inti-
mo ~migos, ahi empre era occolhido com a mais subida
conSIderação, e particular estima; a que lhe davamjustos
lltulo - sua importancia sociol, seu recon11 cido merito,
eus homo os precedentes' tratamento este tão /)eno\'010,

que elle não ce sava de confessar cheio ele acrisolada gra
lidão.

II Era t<;tmbem vi itOll0 por' 's mesmos :u ]?ayti-
c~I~J' s ~lmlgo , c luerll Ile rec 'bia s 'mpre com IlldlSIV I
ali façQo, ou com os bracos aberto, na J)oa phl'Q e por-

luguezEl. •
72
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« A gravidade do seu porte; suas maneiras delicada
e insinu?-ntes; sua vida simples e irrcprehensivel; scu'
sentimentos nobl'es; sua vasta illustra ão; suas virtudes
civicas; as venerandas cães, que coroavam-lhe a cabeça
gl'ang a vam-lhe as affeições e os respeitos de todos aqucl~
1es, qne o conheciam; aos quacs eUe do mesmo modo rc
tl'ibuia, e por isso e elles tambem se consic1eeavam felize ,
Beati qui te oidel'llnt et m amicitia tua qui clecorati Sltnt,

« As suas poucas desaffeições nunca procederam dc
defeitos, e vicias pessoas; mas sim das pungentes provo
caçõ s que immerecidamente lhe faziam uma aluvião de
ingrulos, e emulas, que avultam na sociedade.

« I espeitado na viela, mas já sentindo-se desfallecido,
e proximo da sepultnra, sorria-se calmo perante o gr'undc
numel'O de pessoas, que o visitavam.

« Com toda a placidez de um espirito pacifico, de umD
consciencia pura - elle nesses ultimas instantes agradecia
fel'vorosamente as manifestações de aprl~ço, que lhe PI'CS
tavam,

« Em verdade, caracteres dessa tempera sempre foram
rarissimos, sempre foram dignos de 'ldmiração, e respeito
geral: bem como a sua perda s mpre foi deplorada com
vivissima saudade paI' todos os homens de bem,

« O Q'encral Abreu e Lima era sem duvida alguma o
perfeito typo do amigo leal, dedicado, incero e desinlc
:!"essado.

« O maior prozel', que elle poderia ter era achar-se cm
occa ião, que deveria prestar seus serviços, e fazer mesmo
qualquer' sacrificio em prol de um seu amigo, como paI'
vezes testemunl ci. Nesses momentos era eUe incanca\cl,
pressuroso, exforçado.

« Como cidadão era tambem um verdadeiro modcllo;
respeitador das leis, não se aparta, a da observancia d lias
um so apicc, cumpria á lettra todos os seus deveres. Era
filho ob dienle, extremoso e abençoado; parente desvel
lado; patriota xemplar, De caracter austero, incorrupto
e independente eUe nunca pedia, nem deveu cousa a,lguma
.a quem quer qu s ja; accrescenelo, que poucos diaS an
,t l'Íor a sua morte inutilisou todos os titulas do que 111
deviam. ,

« Era o protector nato elas lettras; o arrimo dos ind~
g nL que a ellas se dedicavam; em uma palarra - o 81)1

mndor do 111 riLo desvalido.
«, brio, quanto '1'0 po sivel, 'EU', ~az ronoll1ico
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procuronl yi'i'er fóra de pl'ecisões adstricto sómente ao
rcndimentos do seu pec1.11io, e fazendo com todo o recalo
o beneficios, que podia, por Iue con iclCl ava que a r v 
laç,õo 13 Ú jactancia delles fazia percL r-lhes o volor, como
oar faz per'd r os tlramas das flure '.

« Chão, e modesto a toda provn clle parecia inteira
mente esquecido do fastigio de sua elevada posição; üntes
a todos tratava com affabilidüde e benevolellciD, a todos s
tomava mui accessivel.

( O amor da patria, e das scicncias eram as suo duas
unicas, e doul'adas idéas, e a p'lr dist~) Cl'a o ~ymbolo da
honra, de llma almalJura, de um coraçuo bondado o.»

Como homem, como patriota, como cidadão, e como
escriptor, por todos os lados que se encare o generol Abreu
eLima, encontrar-se-ha sempre um vulto proeminente, il
lustre, e grande. As suas obras, correm opreciadas e en
carecidos e o seu nome respeitado e citodo em todo o im
pcrio e no estronO'eiro. Vapereau no seu Diecionario çlos
Contempol'Cl/wo , Netseher, na sua obra Os Hollande:;es no
Bf'azil, Innoccncio Fran isco da Sib a no seu Diccionarw
Blbliog7'aphteo, o Dr. :lVIacedo no seu Anno Biographieo
Bmziteiro, e muitas outros obras de r conhecido merito,
mencionam seu nome, consagram-lhe poginas, e tecem fi
coràa das suas gloria' politicas, militar s e litterarias.

Não pequeno é o numero das obras que publicou, cujos
edições acham- esgotados, talo seu merito e n11or,. c 11
avidez com que ram procurudas. Eis n sua 'numeração:

Bosquejo hi tOl'ico, polttico e litterario elo Bra:;tL,: ou
analyse criticn do r,irojecto do Dr. A. F. França offereeido
e~1 s ssi.'ío cl 16 de Maio 11 Camnra elos Deputados, redu
zll1cloo y tema .fonarchico Constitucional, que felizment
nos I'ege, Ú uma Republica democratic11: eguida ele outra
analyse elo Projecto do Deputado Rnphoel de Carvalho, so
bl'? a separaçâo da Igreja Brazileira da Santa Sé Apos
talIcn. Cldacle ele Nicthel'0Y, 1835, in-4.0

~laniJesto da M.·. Aug,·. e 'R"esp.·. Loj.·. Co.ns,íií.·. do
Rtt.· ..Esc.·. Ant.·, e Aee.·. para o Imp,·. do Em-d. RlO ele
Janeiro, typ. Fluminense 1 35.

, Compendw da historia do Era:;il, desde o seu c1esco
bl'lmcnto até °mngestoso acto ela coroação e sogro '00 no
Sr. D. P dro II. Rio ele Janeiro, typ. Univcr'al, 1,-43, 2 '1,'01.
1114. 0 com 7 retrntos.

Desta obra llo umo diçiio re umida cm um só yolul1l .
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Re :posta ao conego Januario da Cunha Barbosa Oll
llnalyse do primeiro juizo de Francisco Adolpho Varnha
gem acerCfI do Cc mpcndio da Hi tof'ia do Br-azil. Pernam
buco, typ. de 111. F. da Faria, 1 44.

Historia universal desde os tempos mais remoios até
os no sos dtas,. relatando os acontecimentos mais nola
veis em todas as epochas, e os feitos dos homens mais
c.:clebr'es de todos os povo. Composto sobre o plano ele
Gabriel Gottofredo Breeloffl. Rio de Janeiro, 1846-1847, em
5 vaIs. ornnelos com 24 estampas 11 buril.

E ta obrfl, assim como outras, não traz o seu nome;
diz apenas q ue foi escripLa por um brazileiro: 1110S lhc 6
geralmente attribuida a sua autoria e Vapereau 110 SCl!
DlCcional'io do;; Contemporaneos as 111 nciona.

Synopsis ou dedução chl'onologica dos Jactos mai no
tcweis da /ust01'la do B7'asil. Pernambuco, typ. dc M. F,
ele Fa riD, 1845.

A Cartilha do Povo. Pernambuco, typ. ela Viuvo Roma
& Filhos, 1849.

O Socialismo. Recife, typ. Universal, 1855.
As Bibliasfalsiflcadas ou duas respostas ao Sr. conego

Joaquim Pinto de Campos. Recife, typ. Commercilll,1 ?7.
O Deas dos judeos e o Deus dos chri tãos. TercClt'u

resposta DO Sr. conego Joaquim Pinto de Campos. Per-
nambuco, typ. Commercial, 1867. .

Além destas obras, Abreu e Lima .publicoul1o Correw
Otfictal ela cÔl'te do anilo de 1838, e na RevistaA1edicaFlu
minense, do mesmo armo, um trabalho sob o titulo: ~t[emo
l'ia sobre CII elefancia, e nesse mesmo volume um outro
1VIemoria sobl'e a planta conhecida na republica clÇl Colom
biapelo n07ne generico-Guaco--proprla das regl~es eqw
nociaes-; e sobrç suas principaes virtudes: ojfereclcla ede
clicada a Sociedade de Medicina de Bogotá.

A redacção da Revista l1!ledlca F{,uminense, in erinelo
estes trabalhos em suas columnas, di se o seguinte I'ela
tivament a primeil'[l: « Esta memoria versando c:;obI'c um
obj cto de uml110 inteFe se para a :I'}rcclicina Brazíleiru c
pelos factos cmíosos que contém, publ~c'aL1oscm uma PW'1l
e clara linguagem, 111 rece bem seI' tida por tod~ qS'pra
ti os do Brazil, por i so no aprcs amo cm a.1I1 cm' na
Revista lJIedica. O seu autor, posto qu nuo eJa homem
dn llrtc, . pos 6u todavia, que pela vastidão dos eu co
nl1 imento, a 'Illl-se bem na cil'cum tancías de faz I' uIll
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lal trabalho, que sempre será considerado como um dos
m Il10res até hoje publicados á este respeito, pelo que 11
humanidade lhe d ve ser s mpre mui gratn. })

Abreu Lima d ixou preparada a egunda edição do
ocialismo, e creveu uma obra sob o titulo de Mulher Ca

tholica Bra-ileà'{{., e uma out.ra sobre direito criminal. Esta
ulLimo, sul meLteu elle 00 juizo do Dt'. Antonio Vicente elo
Nascimento Feitosfl, competentissimo autoridode para isso,°qual 00 devolveI-o, escreveu-lhe uma carta dataela de 15
de Setembro ele 1853, no qual se lê o seguinte:

(( Obedecendo á ordem que me transmiUe em seu bi
lhete de hoje, remeUo as notas elo Coeligo Criminal, sem
foltar a folha avulsa.

«( Li com muito cuidaelo esse trobalho, que suppõe
uma grande paciencia e uma .preciosa precisão de espiri
ta, não só pela combinação de tantos actos leaislativos e
reD'ulomcntares, como pelo opanhamento do verdadeiro
entido da legislação, que é exposto em phrase resumida

e lal'a. Ha muitos arti O'os sobrem an ei ra interesso ntes pela
philosophia e fina critica que a e1les presidiram.

(( E' portanto, em minha humilde opinião, um grande
serviço pl'estado 00 nosso Direito Criminfll a publicação
de te Ll'abalbo consciencioso, producto de uma das nossas
mais rr.speitaveis illustrações,
. (( Muito augmentaria o merilo da obra uma introduc

ça,o contendo os prolegomenos da scicncia do Direito Cri
ITImal.
, ,(( Se quizer honrar-me com o communicação do seu
111C1Ice, far-me-ha um grande obsequio.

( Cl'eia, que foi para mim ]e immen o preço a cultura
ele ,sua amisade: o conhecimento de um gr'onde coroçào
ullldo a uma grande cab ,a.

((, A minha nullielad n<1o me permilte dispor do menor
pr!: tImo; mas como noda ha neste mundo, que não sirva
paI'a alguma cousa, se o meu amigo descobrir em mim
cou a em que pos a servil-o, achar-me-11a prompto a pôr
ludo á ,sua disposição 0111 o prozer que resultará de haver
mereCido tão distincta honra. »

Tratando espe in!mente elas Notas do Codigo Crimi
'~({l" o DI. Feitosa refere-se a um Ind~ce, que m duvida
~erü uma outra obra sobre direito, ma que nenhuma in-
arma uo podemos obter. .

Além ele todos estes trabalhos llue vimos de nume
ral', a imprensa pei'iodicn teve m Abreu e Lima um elo
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seus mais denodados e illustres cnmpeões. Nesta provin
cia, o Duxrio de Pernmnbuco, Diario Novo, Barca de S. Pe
dro, Jornal do Recife e muitos outr'os, ilIu traram as ua
columnas com artigos seus, todos d sLlbida importancia
pelos variados assumptos de que tl'Utavam.

Ainda encontramos de Abreu e Lima na collcccõo dos
-Discurso recitados no acto ela installação solelíllw do
hospital portllgue'" prooisorio em Pernambuco, em 16 ele
Setembro de 1855,-um discurso seu pronunciado nes a
solemnidade; e no livro que em 1 62 publicOLl o IIlm. SI',
Dr. Antonio Herculano ele Souza Bandeira, sobre a eleição
directa, um nrtigo seu sobr tal assumpto, escrevendo o
SI'. Dr. H. Bandeira nas palauas que pr cedem esta col
lecção de escriptos sobre a eleição directa, o seguinte so
bre Abreu e Lima:

« Constava-nos que o muito distincto e illustre Sr. ge
neral José Ignacio de Abreu e Lima tinha sobI'e esta ques
tão algum trabalho de alta importancia, como sôem sem
pre ser todos os que sahem de sua penna, principalmente
na parte relativa aos meios praticos para a realisaçfío de
tão desejada reforma nos limites da Constituição. Procu
ramos pois o nobre general, e ainda por esta vez não ele 
mentiu elle o amor e patriotismo, com que e dedica n
fazer sempre o bem que póde ao seu paiz, concedendo-no
promptamente os seus escriptos para os publicar. )

Dos seus trabalhos litterarios n8 Alller'i a llo panho
la, apenas consta um e boço da vida publica do genernl
Bolivar, escripto em 1830, para ser enviado ao ê1bbade de
Pradt, que acabava de der I1(lel-o na Europa de uma tl'C
m nda 8.ccusaç5.o de Benjamim Constant, e o boletim que
escreveu da jOl'l1adü de Colombia.

Em 1826, o gov rno de Colombia o ellcnrre()'ou de e 
crev r uma memoria sobre os limites entre o B.rnzil o aqucl
la republi a, pl1ra o que teve de estudar a l11ateri[l e. ele
procurar e clurecimento por toda a parte, além dos lm
mensos c preeiosos documentos qu se achavam nos lll'
chivos do vice-reinado ela Noy8. Granada.

NBo ogr'adanelo porém, esta memoria ao general ,-.an
tnnc1 r, vice-pr sidente encarregado elo poder execu.tlvo,
« porque, diz o proptio Abreu c Lima, era contrarl.a ~s
instrucço ,que havia dado ao mini tro p]enipotenCl~I'JO
daqu lla repuJ Iica, residente na côrt d Rio le J..anell'O,

m embaro'o de modifiG1H' as r"'feric1as instmcçocs por
ayi os posteri res, m viltude da 111 ma menJOria, com
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ludo mandou-se archivar com muito cuidado. Eu porém
po suo hoje (1844) a memor'ia original, obtida por mim em
1 30 qUündo estive em Bogotá em companhia do Sr. Con
selh~iro Luiz de Souza Dias, nosso plenipot.enciario, acre
ditado junto ao Libertador Bolivar. J}

Para esse trabalho, além de varias obras que consul
tou, Jayme Henderson, que por esse tempo occupava o
cargo de consul geral da Inglaterra, na republica de Co
lomLbiu, U1e proporcionou a sua historia do Brazil, impres
'U em Londres em 1821; e como Abreu e Lima notasse
nellu muitos erros de historia e de geographia e muita má
\'ontoc1e aos braziJeiros, aos CJuaes tratava como selva
Ç(cn, screveu uma anal1 se e refutação a essa obra e a
dúdic.ou ao general Santander.

Estas notas bibliographicas minueiosas e já um pouco
extensas, não comprel1enelem porem, todos os süus traba
lhos, quer publicados, quer ineditos. Estes, devem ser nu
mCl'OSOS e preciosissimos, pois os ultimos trinta annos de
ua ,"ida, foram exc1usiyamente consagrados a vida Iitte

raria.
Em 1844, estava revendo e extractando duas memo

rias importantes, escriptas no fim do seculo passado; urna
sobre os nossos limites pelo Oyapoch e a outra sobre a
Dntiga colonia do Sacramento e sobre os nossos primei
ro estabelecimentos no Rio da Prata, provando que os
poytuguezes foram os primeiros} que fundaram um esta
belecimento em Montevidéo no anno de 1723.

E toda essa riqueza} quem sabe se não estará perdida ?,
Em mãos ele quem porará '? Não menos importante era a
'ua collecção de documentos historicos e nào menos rica
a ua biblioLheca, quasi toda composta de livros rarissi
mos e ele subido volor bibliographico.

Na sua resposta ao coneo'o Januario, impressa em
1844, faliu Abreu e Lima desse tl1csouro e diz já nessa épo
cn, qL~C era precioso e rico peJa qualidade dos documentos.
((,Multas pessôas) 'diz e11e, me tem dado manuscriptos pre
CIO ~S, outras m'os tem confiado para extractar ou copiar;
e ult~mamente até uma pessõa muito ligada ao padre Ja
nuarJO, deu-me um documento tão importante para o Dcto
da, n,ossa independencia, que me sorprehendeu pela sua
or'rgll1ulidade e desconhecida existencia. T nho manus
~I'il~to precioso~ obro a pro\'incia de l\1utto-Gros o e seu
lUMes occidentoe m ridionaes 'tenho tambem Gm do
CUll1C'nlo om t~l d0 fll>sccrbrjmcJ1l~ el(' uma mina cie' pr-ata
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em Santa Catharina, extrahido do gabinete d'el-rei D. João
VI, e outros varios sobre acontccim(:ntos mui notaveis em
diversas cap·itanias e épocas; uma memoria sobre a fun
dação da capitania de S. Vieente e seus administradores
desde que se retirou Martim Affonso e por ella se vê qll~
estão em erro quasi tod~s os e~criptores até frei Gaspal'
da Madre de Deus, que nao é mms ex.acto que os anterio
res; possuo finalmente documentos preciosos sobr'e a ca
pitania de Pernambuco. »

E toda essa riqueza immensa, que sem dllvida deyia
estar considera velmente augmenLada naépoca de sua mol'
te, pódese considerar perdida e a historia privada de todos
esses importantes subsidios. Ha homens, cujos tbcsou
ros não deviam pas ar aos seu parentes, muitos dos CIuaes,
as vezes, não os sabem apreciar; e considerando-os como
verdadeiras inutilidades, einconscientes do seu valor, dei
xam-nos perder e in utilisar ! En tendemos, que o her
deiros de semelhantes riquezas, devia ser o Lado, por
que o bem que del1as resulta. 6 geral e não individual; c
mesmo, quando C' governo n5:0 as podesse vulgarisar, ao
menos ellas seriam cuidadosamente guardadas em um
estabelecimento publico e não condemnadas a flcal'em
p rdidas para sempre!

Eis pois o que foi o benemeriLo pernambucano gene
ral José Ignacio de Abr Ll. e Lima, como patriota, como
soldado e como homem de lettras.

Accommettido de uma grave enfermidade, ainda mài
complicada pelo peso dos annos, fnl1eceu aos 8 de Março
de 1869. No seu cadnver, vingaram-se os cus inimiO'os e
obtiveram arrancar do bispo dioce ano D. F l'ancisco Car
doso Ayres, uma' ordem que negava-lhe um pedaço de
terra no Cemiterio Publico desta cidade! Foi eIle pois e
pultado no Cemit do Inglez, e ahi descançam ainda os
seus restos mortaes.

Esse acto deLl lugar n llma gl'onde questão agitada
nesta provincia, na corte e outras mai. Nós, porem, hu
milhados pela nossa obscuridade não ousamos dizercoll a
algllma obre esse assumpto, contentamo-no apena e~n

trasladar para aqui as seguintes palavras ~10 Dr. Ar~LOnl?
de"\ a concellos M nezes de Drumond, contlc1Hs no .dlscu,-

o que prollunciou no pUmo dia do seu fallecrmenlo,
jUlllo a u turnulo: , '

« E Ul na onscienciu elos hom -n ' de bem e c1eslitu~
do' de CJLHH'squ r pr('ven~'ões, dacrLlcllf" Illc llão tcm e,[Jl-
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I'ito eternam nte rancoroso, ou não são inimigo d'alem tu
mula, que o illl.1stre general Jo é Ignacio d Abr u e Lima,
embora fos e conuemnaclo Ú separação do a ylo ultimo,
c commum dos catholicos, que aqui núo no cumpro
apreciaI', n:\o baixou a sopultura, como o pen'el so com ti
sua memoria conspUL' ada, som espel'[lnças de remiss50
- ~Tlltla redemptio.

« Não, mil vezes lião; ell não desceu a campa ralado
dos remorsos inherentes [Ias scelerados, ou tr[lnsgresso
res, nem perseguido pela execrução publicu. Neste lugar
não póde obscurecer-se quem na vidu não foi obscuro pela
pratica de suas acções meritorias.-O sepulchro nüo 6 o
inteiro esquecimento da vido, porque o dojusto é um tem
plo erigido a virtude.

« Senhores, o tumulo é sempre cercado de uma at
mosphera de luz, que lhe é propria.

« Haumaespeciedeuuroru, queprecede á Eternidade.
« A que circumda o leito mortuario do \'erdadeiro he

róe, por certo fascina e exalta.
« rvras, a q LlC acompanha o cada ver do homem virtu

oso, sobretudo infunde respeito, veneração e saudade a
todos que o cercam.

« Feliz, e bem feliz quem [lssim póde despedir-se de::jte
mundo de iJlusões, tendo cumprido nelle a sua espinhosa
mh;ão e voar a morada dos justos, a melhor recompensa
por Deus deeretada para os que na terra nunca pl'aticaram
omal, mas sómente o bem que lhes foi pos iveJ.

« E' para mim mais acerba esta dàr, quando penso quo
daquella tão rigorosa pena foi victima aqueJJe brazileiro o
vel'dadeiro catholico que foi o unico em 1835, que escreveu
e publicou uma lumino 'a obra, sob o titulo de Bo. quejo
1!l~to7'ico, Politico e Litterario contra o desgraçnclo, ir('e
l~glOsO projecto, ou aliás indiscreto e absurdo, como qua
lIficou o ,"enerando marquez de Olinda, então pt'esiclente da
camat'a ternporm'ia, om cuja sessdo de 6 de Ivlarço daquelle
unno foi .offorecido-para a separação lmm~diata,da igreja
do.BrazLl da Santa Sé, p[lra romp r o preclOso Yn1culo da
umdade do catholicismo,jlcClIldo incluido O, upremo sa~er
docw no gooerno I . .. contra aquelle yerdac.1eiro ~aU~oII<?O,
(lU paI' 10110'0 tempo escr veu ne la cidade o perlOdlco 111
lllulado a Barca de São Pedro, cujo titulo e cuja t1outri
nn. pOl' i só ba tam para demon traI' plenamente suas
PI'ofundu' c nvicçõe", . 'LI ',piritoortlJodox. ,("m.uma pu-



570 DICCIOl ARIO BIOGRAPHICO

lavra contra aquelle verdadeiro catholico e nosso il1ustr'udo
concidadão, queentl'e muitos dos seLlS brilhantes escriptos
ineclictos, que legou, deverá apparecer um qqe elle preten
·dia sob o titulo de Mulher Cathotica Brazileira, dar a es
tampa, e offerecer a uma matrona, nossa patricia, e digna
de todos os respeitos, por enxergar ne11o. principalmente a
distincta qualidade de-orthodoxa-, como por vezes me
disse em confiança, mostrando-me até ete tão' sublime obra
-alguns trechos; em uma palavra contra aquel1e verda
deiro catholico, que nos seus ultimos instantes deu ine
quivocas provas desses seus sentimentos profundamente
arraigados, já pedindo que se conservassem sempre aeee
zas as velas junto as imagens do Crucificado, e de Nossa
Senhora, proximas do seu leito; já repetindo até que ces
sou-lhe a voz, inesperadamente, que ninguem acreditava
mais do que e11e na religião, que el1as symbolisavam; já
pedindo aos seus amigos que o seu corpo tivesse na ea
pella do Gem iterio publico umá encommendação rezada, e
sem pompa, já mandando alforriar uma escrava alheia qu
lhe servira de enfermeira, alem de outros factos bem eo
nhecidos, e significativos das crenças religiosas, que elle
sempre seguiu, e defendeu com toda dedicação.

« Isto posto, não é muito natural que quem assi~l pro
cedeu no longo período de quasi oitenta annos de ldad_e,
venha nos ultimos momentos da vida, quando a resignaçaO
do philosopho christão estava bem patente em seu rO,sto,
quando e11e só aspirava a eternidade, como unica realIda
de de improviso, deslisar-se dessa exemplar conducta.

« .Nemo repent~ pessimus.
« Por ísso com todo criterio dizia um Varão Santo no

leito de um moribundo-tambem de alta gerarchia soeiaJ:
Parürei deste mundo com aprofunda convicção, d~ que nao
é mesmo posswel-que um Chn 'tão-nos seus ulümos mo·
mentos torne-se znjlel ét sua religião, traia a eu Deus, mor
ra em peceado mortal. .. »

José Ignacio Borges. Nasceu em fins do se~ulo pas
sado, e assentou praça no regimento de infantarIa do Re
cife, passando depois a servir no de artilharia. ..

José IO'nacío BorO'es seO'uin do a carreira mIl] tar, ele-o o o
võu-se por seu merecimento e distincção. Fazendo oeur

o completo da arma de artilharia, e especialmente.o (C

mathemathícas, f i I romovido a ajudante por PortarIa do
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IJoverno provisorio de 22 ele Outubro de 1801, passou a ca
pitão por Patente de 7 de Junho de 1808, e a sargento-mór
cm 31 de Outubro de 1810.

Nomeado ajudante de ordens do governador Caetano
Pinto, por Decr to de 12 de Setembr'o desse mesmo anno,
epromovido a sargento-mór, foi dispensado do serviç do
eu regimento para continuar no exercicio de ajudante d

ordens. O mesmo governador informando uma sua peti
ção ao governo da metropole, em officio de 16 de Ma io de
1814, diz o seguinte: José Ignacio Borges é wn otficictl de
merecunento, e tanto no regimento de artüharia em que
primeiro servia, como no actual exercicio das ordens deste
governo, tem desempenhado com louvor os seus deveres.

Elevado a potente de tenente-coronel, e nomeado go
vemador da capitania do Rio Grande do Norte, tomou poss
do governo a 16 de Novembro de 1816. Rompendo em
Pemambuco a revolução republicana de 1817, a causa do.
liberdade e independencia patrias proclÇl.mada no Recife,
foi ecoar no Rio Grande do orte, mas José Ignacio Borges
julgando prematmo esse pronunciamento, e mais que tudo,
sendo militar e deI gado do governo portuguez, manteve-se
fiel no seu posto, e não aelheriu a causa revolueionaria.
Preso e deposto do governo a 23 de Março, foi meLtido em
escolLa e remettido para Pernambuco, onde apenas chegou
foi atirado aos carceres da fortaleza das Cinco Pontas, pro
testando previamente pelos imprescriptiveis e inalienaveis
direitos do soberano, pelos armamentos e numerElrio elos
cof~es publicos, e pelas vidas e fazendas elos habitan tes
da capitania.

Debellada a revolução, e restaurada a autoridade real
cm Pernambuco, José Ignacio Borges obteve 11 sua liber
c1~de em 20 de Maio, e sendo muito conveniente ao real ser
VIÇO e bem, commum dos povos da capitania elo Rio Granele
dI} Norte que/asse tomar conta daquelle governo, que S. 1\.'1.
tao dIgnamente lhe confiou, segundo lhe commutlicou o
chefe ele divisão, Rodrigo Lobo, então no governo desta
capitania, em officio que lhe dirigiu em 12 de Junho, foram
dadas as necessarias ordens paro. a sua partida, e a 17 do
meilmo mez José Ignacio Borges desembarcou na cidade
do Natal, entre vivas e actos do mais justo jubilo praticado.
por todos os vassallos de Süa Magestade.

Um elos pt'imeíros actos ele José Ianacio Borges, foi es
creVer uma ]J![emoria resumida dos acontecimentospoliticas
qUe sojfrea a capitania do 'R.io Grande elo Norte no presente
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CUV70 de 1817, D qual rem tL II ao general Luiz do Rego Bar
reto go" rnador de P rnamhllco rm officio de 1~ de Julho'
traballlo notayel e d grande yaJor hislorico, não só pelo
verdade da narração dos factos, como pela precio a col
IrcÇ"i1o de dOCUIIlL:lJlos que [10 ln suw [lcllli 'ionou, cujo tra
balho se conserva em original no archivo da secretaria
do governo desta provincia.

José Ignacio Borges obteve por instancias suas, o des
membramento da capitania do Rio Grande do Norte da
de Pernambuco, por Decreto de 3 de Fevereiro'de 1821, fi
cando assim com governo proprio e independenle, sendo
então eslAtele idas uma alfandeg[l, inspecção e junta ele
fazenda; creou o Trem Militar, e deu regulamento para o
estabeleeimenlo do correio, e depois, quando o congresso
de Li8bôa mandou adoptar a nova constituição do estado,
e se el geu a junta do governo provisorio, José Ignucio
Borges entregou a administração da capitania, na qual
deixou memoria veneranda e respeitada pela snbedoria c
justiça do seu governo, e pelo eu empenho em prol do
engrandecimento 'e progresso do paiz.

Cond corado pelos seus serviços com o habito da or
dem de Ch ri to, José Ignacio Borges figurou dignamente
no periodo ela nossa emancipação politica, e mais tarde,
quando se creou o Senado, foi um dos seus m ,mbroscomo
representante de SlW provinciÇl natal, sendo escolhido por
Cartn Imperiàl ele 19 ele Abril de 1 2G, e tomando assentou
4 de Maio elo mesmo anno.

Em 1824 José IgnnGÍo Borges foi nomeado comman
dante das armas elo Paríl, e sendo-lhe negaelo o acto de
po se pelo estado 1:1I10rmal em que se achaya aqueJla ,pro
vincia, emigrou para a Europa, percorreu diversos paIzes,
e 110 anno seguinte regressava ao Brazil. Fazendo p~rlc
do ministerio de 7 de AbriJ ele 1831, após o acto da abdIcD
ção de D. Pedro I, occupando a pasta da fazeneln,.n~ qu~J
se consen'OU Dté 3 ele Junho entrou ele novo no IllIl1lsterJo
e occupou a pa tn elo imperid de 5 de Feyereiro a 3 de Junho
de 1836, e int ril1amente a dos estrangeiros, nesse mesmo
periodo. '

Reformanelo-se cm 1 31 no posto de marechal de clln~
po, eon Iheiro, senador grande do imperio, José Igna~lO
Borg subiu á eleyadissimas posiçõe sociaes do paIz,
conqui tnndo-as pelo seu merecimento e elevados dotes.
Um jornal do Rio ele Janeiro, que se publicava em 1 39, o
De ;pertadof', scr \' ndo algumas linhas sobre opa íl-
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mento desse i1lu tre e benemcrito cidadão, disse estas pa
lovras sobre o seu caT'Oetel' politico e dotes parlnmentares :

«( Jose JanDcio Borg's DpI' 's ntava om franqueza a
SilO 01 inii'ío c [\ defendia com coragem; o seu est,ylo, ainda
que incorrc to, era quasi sempre energico, e olgllmas ve
zes tocava á raia do sublime. Durante o pouco tempo, que
pudemos ouvil-o nas diseussões pDrlDm nUtres, por vezes
nos parec,eu um pouco mais caustico de que cumpria, e
deixando-se arrastar, em prejui o da discussão, daquellle
prurido de fallar que é a molestia dos velhos. Nunca se
dcclat'ou de partido nenhum; onde quer que divisasse a
verdade e a justiça, fosse do lado direito ou do esquerdo,
para lá tendia. como necessitado, do mesmo modo que o
iman pera o ferro. A sua maxima, era a de ser constante
mseus principios: nunca seguiu o deploravel systema de

occommodal-os á força das circumstancias ... »
Tal foi em breves traços a. "ida de José Ignacio Borges,

oCJL1DI se finou aos 6 de Dezembro de 1 38.

José gnaCio Bibeiro de Abreu e Lima. Nasceu na.
cidade do Recife, no anno de 1768. Foram seus paes o ca
pitão Frap.cisco Ignacio Ribeiro de Abreu e Lima, e D.
Rosa Merio de Abreu Grades. Era neto paterno do coronel
Lourenço Gomes de Abreu e Lima. e D. Ignacia Ribeiro de
Abl'eu e Lima.

Na cidade do Recife encetou Abrcu e Lima os seus es
tudos de humünidacles, mostrando notavel intelltgencia e
caracter independente e wn pouco aventuroso,. e delibe
I:ando seguir a vida religiosü, abrDçou o instiLuto carme
IIlano, e professou no convento de Goyanna em 1784, to
mando o nome religio o deFr. José de Santa Bo a.

No intuito de adquirir maior sommn de illustração e
.Ilbedorio solicitou licença dos seu prelados, e a expen
as deseus poes seguiu poro PortugoJ, e matriculou-se no

Curso ele theologio, em cuja sciencia recebeu o laurco de
bacharel que lhe conferiu a niyersidade de Coimbra.

TerminüIJdo os seus estudos) passou-se de Portugal
para a Unli.a, e na capilal do mundo catholi 'o, recch li or
dens sacros dos mãos do Eminentis imo Cal deal Ludo
visio Bernabé Chiaramonti, o qual subiu dppois a cadeira
!lc S. Pedro sob o nome de Pio VII. Em Romn go u FI'.
Jo é de Sanla Rosa de eslimo e con idé.raç50 bem honro-
os, por seu merilo e iIluslrnç50, e deliberando enlEio, dei-
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xar a vida de religioso, obteve do Summo Pontifice breve
de secularisação, voltou a Pernambuco, e tratando do pro
cesso da nullidade de sua profissão religiosa, isso obteve
no anno de 1807, por sentença dos Lribunaes ecclesiasticos
desta provincia.

Estes apontamentos, extrahidos cuidadosamente dos
ar~hivos da Ordem, pelo Padre Lino do Monte Carmelo
Luna, são de uma authenticidade incontestavel; no entre
tanto, diz o autor dos Martyres Perncunbucanos que elle
apostatou e desappareceu por uns tempos, e voltando 11
patria, disse ql.~e fôra a Roma e conseguira do Papa secu
larisar-se e ordenar-se de sacerdote, porém, que, não apre
sentou certidões!

A viagem do Padre Abreu e Lima pela Europa, e prin
cipalmente a sua estada em Roma muito lhe aproveitou.
Obteve um grande cabedal de illustração; sabia perfeita
mente o latim., conhecia () grego c a té mesmo outras linguas
vivas, estudo este de sua predilecção; sendo que, a sua
estada na cidade eterna, e o enthusiasmo com que delJa
fallava, deram origem ao nome de Padre Roma, com que
era geralmente conhecido.

Em Pernambuco, abriu banca de advogado na cidade
do Recife, e seriamente dedicando-se a vida judiciaria, era
apontado como um dos mais insignes advogados, com
muita clientella e fundada reputação e estima: occupou o
cargo de promotor de ULlsentes e capellas, e era condeco
rado com o babito da Ordem de Christo.

Quando chegou a Pernambuco a noticia da vinel~ da
familia real portugueza ao Brazil, o Padre Abreu e Llma
convoca os seus amigos e lhes propõe que se não rece
besse o principe regente D. João, sem que elle seprestasse
a outorgar uma constituição politica; porém essa idéa de
grande alcance e importancia, não foi aceita.

Mais tarde, Abreu e Lima uniu-se ti conspiração, que
trabalhava pela independencia e foi elle um dos patI'loLas
mais ardentes e enthusiastas dessa generosa idéa; e quér
pelas suas qualidades pessoaes, quêr por seus ta.'el~tos .e
ilIustração, foi elle um dos patriotas que mais se ells.tll1g91

ram na propagação da idéa e nos meios da sua realIsaçao.
Rompendo a revolução em 1817, o Padre Abreu c LIma

não desmentiu os seus creditos e o seu conceil.o, Elle fi
gurou em todos os movimentos, fez parte da expediçã?
que reduziu capitular a fortaleza do Brum, foi um elos clel-
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lDres do governo provisorio, e finalmente escolhido pelo
seu generoso offerecimento, para encarregado da difficil e
perigosa missão do sul.

A commissão destinada para a Bahia, diz Muniz Ta
vares, apresentava muitas difficuldades; requeria-se por
conseguinte na pessoa para ella nomeada, dotes muito
mais relevantes, isto é, desprezo da vida, patriotismo ar
dente, e entendimento sagaz; taes dotes possuia o Padre
José Ignacio Ribeiro, por antonomasia Roma.

Aceita a commissão, e munido de cartas credenciaes
eproclamações, partiu com destino ás Alagôas. Em todas
as villas por onde passava, diz um historiador contempo
:'aneo, não occuItava o seu caracter nem o fim a que se
propunha; aos parochos e aos demais sacerdotes, acon
selhava que se valessem do seu santo ministerio para in
struir' os fieis no odio a monarchia; com fogosos discur
sos estimulava os autoridades municipaes, e aos cidadãos
mais conspicuos, a manifestarem sentimentos patrioticos:
na villa de Serinhãem elle mesmo appal'eceu no pulpito
prégando as vantagens da revolução.

Em Maceió freta uma balsa e segue para a Bahia, onde
já sendo sabida a noticia da revolução e da sua missão, o
esperavam. O conde dos Arcos toma todas as providencias
necessarias, destaca patrulhas pelo litoral, ordenou que
seexaminasse cuidadosamente todas as pessoas que sal
lassem a terra, e fazendo dar os signaes caracteristicos do
enviado republicano, ordenou que apenas apparecesse o
prendessem! .

Cegamente nevegaya o Roma, diz o historiador da re
yolução de 1817, presumindo encontrar nos bahianos a
mesma disposição liberal, que havia observado por todos
os lugares por onde passára. Elle tinha sempre ouvido
fal~ar com reverencia dos personagens que trapalhavam
allI na regeneracão do Brazil, e pouco, ou nenhum apreço
fazia do conde dos Arcos, que mais dedicava-se aos pas-
atempas feminis do que aos negocios do estado. A balsa

em que embarcou-s , distinguia-se como todas as de Per
n~mbuco pela forma da vela; este distinctivo em tal occa-
lao.o atraiçoava, qualqLler que apparecesse no litoral ~a
Ba~Hl, não podia deixar de excitar suspeita, e ser sugeIta
a rIgorosa busca. Outra circumstancia particular concor
reu a fixar ainda mais íJ. aLtenção; a patrulha collocada
na barra de Itapoam viu bordejaraquella balsa na tarde
de 26 ele lVlarço hesitando em aproximar-se á terra. A esta
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vista os soldados puzeram-se alerta, e ao e cureccr da
nOIte quando aquella dava fundo, elles a invadiram apo
deraram-se dos individuos que ahi encontraram, c ~s le
vam a cadeia da cidade.

No dia seguinte entrou o Padre' Abreu e Lima para o
carcere, onde foi insulLado pelos portugLlezes que emigra
ram do Recife, e que o iam reconhecer para attestarem ao
governador ser aquelle mesmo o enviado de Pemambuco.
Os bahianos compromettidos na revolu 'no, tremeram ao
saber de tão triste e lamentavel acontecimento; porém °
illustre patriota teve uma especie de presentimento, ü feliz
resolução de lançar ao mar toda a correspondencia c de
mais documentos;compromettedores aos bahianos, quando
viu-se it'remissivelmente perdido.

Grandioso rasgo de abnegação e patrioti mo!
E os bahianos em vez de darem o grito de liberdade c

livrar aquelle que por el1es se ia sacrificar, humilhDm- c,
acobardam-se e lançam-se seI vilmen te ao pé' do cOlldc
dos Arcos, affiançando-[he extremosa dedicação pelo mais
querido elos reis!! .

O conde dos Arcos tinhajü em seu poder o corpo ded 
licLo, que era a acta da eleição do governo provisorio dcPer
nambuco, na qual o seu nome figurava em segundo lugllJ.

Verificada a identidade da pessôa, 'compareceu alge
mado o iIlustr patriota perante o tribunal ou commis ão
militar, presidida pelo conde dos Arco, patenteando um
valor e coragem admiraveis. Protestou contra a incompe
Lencia do tribunal a que o submotteram, nada negou a res
peito da sua missão, e instado para que declarasse a que
pessoas eram dirigidas as COl'tUS e papeis que lançara ao
mar, nada rev lou, él. ningucm compromettcu!

Grandioso rasgo de heroicidade e abnegação, que a
historia bem poucas vezes registra cm seus annaes!

Não tendo o i11ustre réo nada que allegar em sua de
f .sa, sobre os acontecimentos de Pernambuco e Alagõas,
e do obj cto de sua missão, a commissGo militar o COIl
clemnou á pena ultima.

O Roma diz um hi toriador, ouviu a s lltença scm
mudar cl côrj ncaran lo com fronte nltiva os f roze al
O'ozes, pal'eCell annun ial-lh cm tom pl'opheti o qLl~bem
l ~do cria "inO'a lo. Transferido ao oratorio da cadeIa I'e-o .. -
'eb u cum L1ificação xemI lar o occorros ela rcIJglIJ.o.

Com s 'guro pa ~o, sem prollllllciélr que ixa 'ontra pe . n,a
algumn, c0l1111111niciJllCl familiurmenlc com O' ccde J[l:'-
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licas que o Todeavam, caminhou para o campo de Sant'
Anna, rogou aos soldados apontando-lhe o peito que lhe
poupassem as agonias da morte. Os bahianos viram como
morreu um homem li vre; a lição devia ficar-lhes impre.ssêl.

Seu filho, o general José Ignncio de Abreu e Lima, que
c achou presente a lugubre e barbara execução de seu

pai, assim descreve os derradeiros momentos de sua xis
lencia.°seu porte em presença do conselllo, no oratorio e
durante o Lrajecto par'a o lugar do supplicio, foi sempre o
de U111 phiJosopho christão, corajoso, senhor d si, mo
lranquillo e resignado, Suas faces não se desbotaram se
nõo quando o sangue que as tingia corTeu de suas ferid.as,
rcO'ando o solo oneLe, seis annos depois, se firmou para
cmpre a independencia do sua patria.

E assim terminou a existen(;in es e marLyr da paLria,
esse generoso apostolo da liberdade, na tarde d 29 de Mar
ço de 1817, A su~ morte foi ignominioso, o seu nome foi.
coberlo de maldições pela tyrannia real; rebeLde, infame
etralzidm', taes fOI'am o qualificativos que lhe deram, mas
II posteridade o engrandece, chama-lhe de mnrtyr, lleróe

benemerito, e a pa tria o perpetua abrindo-lhe hom'oso
I)spaço nas paginas do seus annaes; e a lyra dos poetas
olem celebrado em belissimas e cadenciaes e trophes,°Padf'e Abreu e Lima, não só tem direito pelos seus
fcjLos e patr-ioLismo, valor e abnegação a honorifica men
çao nas paginas da historia patria, 1:0010 tambem pelos
cus meritos, illustração e abedoria.

, Como orador sagrado, deixou um nOf!le respeita.vcl;
cameia que bem poucas vez subisse á LrIlJLU1a em VIf'tU
de dos seus labores la vida fOf'en e, mas naquellas OCC[l
iões cm que c f z ouvir, sorpf' h ndia o 811ditorio com
liü cloquencia, sua voz podel'osa e harmoniDsa, e o csLy

lo cln.l'o e elega nle com que adornava os seus panegyrico, '
ludo 1 lo os constituia, y rcladeiros primores ele eloquenclU
'agrada. .

,0 Padl e José Ignacio Ribeiro de Abreu e Lima deixou
mUiLos manuscl'jptos, principalmente sobre melhol'amen
lo cle aOTicultura e tambem um commentélrio á Ord na
r:ôc do Reino, d>nsiclerado por- urna au~oI'!dade c?mpe
t~nLc. um cio melhores expositores do <ln'eIto patrJO, I a
"cm Infelizmente todos estes trabalhos ele apparcceram.

José Luiz de Mendonça. 1 asceu na egunda me
U
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tade do seculo passado. As enLando pI açu num dos cor
pos milicianos desta provincia, foi pI'omovido a alferes
passou a tenente por Patente Regia de 19 cl Ago to ele
1802, servindo então no regimento ele cavallaria auxiliar de
Olinda, e foi elevado a capitão do mesmo regimento por
Patente de 13 de Janeiro de 1814.

Homem de talento e de força de vontade, espirito pe
neLra n te e avielo de iII us tn) ção, Jase Luiz de Mendonça ati
rou-se aos estudos, seguiu a profissão de achogado, e em
sahir de sua provincia adquiriu tacs conhecimento, que
tornou-se um dos maiores liLteraLos de sua epocha, YCI' a
di simo na sciencia do direito e parLiculm mente em nego·
cios forences, conquistando tanta reputação e r nome, que
todos davam por segura a causa de que eUe se incumbisse.

Iniciado nos planos revolu ional'ios da indcpcnd !lcia
,de sua patl'ia, o seu talento ill Llstr aç,ITo, e o seu conceito
e popularidade, tornaram-no o homem necessario pOI' ex
ceHencia, e elle constitui lI-se como que a cabeça pensante
dos clubs clemocraticos, onde exercia v rdadeira influen
cia e gosava immenso prestigio, occupando ao mesmo
tempo lugar elevadissimo. AuLor da icléa da creação de
dous centros de acção f6ra da capital, as academias do
,Cabo c Suassuna, e fundador da do Paraiso no Recife, elle
cra como que o OI'aculo dos patriotas; por"m foi inteil'a
mente alheio as imprudcncias que fizeram precipitaI' o
rompim ,nLo da revolução na manhã de 6 de J\larço de ii!,
mas dado o passo, ainda que lamentasse a inopportullI
dade, elle não abandonoll os seus amigos, atirou-se jntl'e
pido na re\ olução e começou a figurar disLincLamentc,

Occupando o cargo de juiz de fóra da comar~a, co~'re

ao toque de rebate qUe annunciavn a morte do brrgacl8ll'o
commandante do regimento de artilharia, e com.o )!retexlo
de acalmar o tumulto popular na qualidade deJlll,z.d?po
licia, não tem u expôr-se ao furor dos partidos dmgmdo
se a fortaleza do Brum H conf renciár com o governador
Caetano Pinto ahi refugiado; e pintou de tal m~do as con
sequencias le qualquer resistencia, que fez lis Ipar seme
lhante idéa, julgando-se até, que chegou a aecordar com
o goyernaclol' a capitulaç5.o do dia seguinte, compromet
tendo-se por 111, a encaminhar as cousas que ficas em

alvas toda a apparencias, attenuando a sim a fraque,za
de Ca tano Pinto, qu 'lliás li punha d 111 ios dr I'e 1S

t ncifl.
o dia _ngllinll? qunndo os I atriotas aHII1<:,l1rllm so])rc
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II fortol za do Brum, e fiz ram alto nas suas immediações,
José Luiz ele Mendonca ü nomeado parlamentar pHl'a inti
mar a capitulacfio, segue para a fortaleza, apresenta as
bazes ela mesmo, e aceitas e firmadüs volta aos seus com
l)[lnhciI'os e parLe com alies prtra o Campo do Honl'fl. Ú to
lnal' pOl'te nas eleições do gov rIJO pro"isorio, do qual
ahiu eleito memlJl'u, como encal'l'egado c.l negocios da

ju Li o, .
No intuito ele meIl 01' se fi'xar o sJ'stemn ele governo

adoptado, e a proclamada indepenelencio, José Luiz ele
Mendonça propoz em uma elas prim il'él s ssões do go
verno, que muito convinha á egurança ela causa arvorar'
de no\'o a bondeira t' 01, e que remettenc1o- e para a côrte
o~overnodor Caetüno PinLo, se remelle igualmente ao
reI um memorial expondo os justos motivos qu . haviam
forçado os pemambucünos o ultrapassar os limites ela
obcdiencio, pedindo-lhe a abolição de alguns impostos, e
melhores leis qllc reprimissem a orbitral'icdüde do poder
(los capiLã s gen 1'aes, concluindo CJue lhe par-ecia de gran
de alcance protestar-se então fi lelidacle oomonarcha, em
quanto se ia instl'uinc1o o povo no regímen democratico,
Cl'cando-se um exercito onveniente tomando outl'as m 
dida , o CJue se obteria durante o tempo nece sario áquel
las negociações.

~las as sua pfllavr 13 fót'am mal interp tr-odas, e elle
t~ria sido mesmo ÚçYí110., se o seus companheiros n50 o
h\Ta se do arrojo .:lfcon::;lLlel'a(~o d~ um xaltado patriota.
Como justifica.I.'lfO c1~ sua cle(ll~açao e patriotismo, 1cn
dança publi uno clla. 10 de Mmo um cscripto sob o titulo
-Precisrí 6m que: relaLa em phl"asas enLhl1siasticas c 1'11'
dcntcc>Ús moLi,'os elo rompimento e o marcha revolucio
nw·tl ~ t6 o Jia an tceeden te, cscripto 3\ idomen Le devorado
(h,mCll'o fr-ucLo ela imprensa ntão estab lecidn cuja vjcl~

cc1éra a re\'olucão, '
I Amarcha cla'rcvolução, c rto desalento que se foi no
anelo, a.froqucza de meios pplo inopinado rompimento c
outras clrcumstancias, c finalm nte o bloqueio do porto e
marcha ue umo colLlmna de tropas sobre Pernambuco
p,reQccuparam-no assaz, e pt'esentiu 100'0 o eminente pe~
~lr~O em que se "~a a causa da ,independ~ncia. Jo é Luiz
fo~' l\lendonç~ fOI um elos patrlOtns que acompanhou as
i" \ça , I cp ublr 'I1no s Ó Pn ulis to, IU1:1 nelo o exercito reali sta
,.:1 J~tta U' pOI'ta ' cln cidoele do Recife. \hi desp(;rsado m
l nOIte de 20 de lVluio, lle "olta immeeliotam ute para a
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capital e se occulta em casa de um amigo que se atreveu
a recebei-o. Apparece então um bando proscrevendo as
victimas e aqueUes que lhe des em asylo, e Mendonca não
querendo comprometter as pessôa que o receIJerc1l1l em
sua casa, determinou-se no sacrificio}' meltendo-se n\lInn
cadeira, fez-se conduzir ao patco de palacio, e chegando cm
fr'ente a casa da guarda, sahe de repente, deixa cahi!' o
capote e o chapéu, abre os braços 'e grita para os soldil
dos: Camaradas! Eu sou o proscripto José Lul.G de Men
dança; atirae se qw;;eres, e Tnatae-me!

Preso e conduzido a presença de Rodrigo Lobo, « este
teve a baixa covardia de mandal-o immediatamente agui
lhoar e meltel-o a bOl'do do navio Carrasco, no qual partiu
para a Bahia, c onde chegou a 9 de Junho. Mo dia seguinte
entrou para o matorio onde fez a sua confissão e os ~eus

embargos a commJssõ.o militar, mas estes foram de pre
sados, e indignado exclamou no momento em que seguia
para o patibulo: Juizes malvados, cegos c vis instrumentos
da tyrannia, eu vos emprazo para os injernos. 60 réos de
pena ultilna tenho livrado dajorca sern allegar um ó Jac
to, que tivesse meio pezo dos muitos dos meus embargos:
Juizes . .. e ia continuar, quando o Padre Miguelinho volvo
os olhos para eUe e di~Jhe enternecidamente: Queri
do anu[Jo,o jaçamos e digCtlll..Os unicamente aquillo para
que temos tempo. E dizendo est~'o uala; ras, ajoelhou dian
te do crucifixo e começou a recItar ú l\([izerere. Mendonça
não pronunciou mais palavra, ajoelh~l~·se perdoou ao
seus inimigos, e marchou para o suppl1cI l? ')t.el'nando com
dquelle desditoso amigo os versos do },II1zere, . e chegan
elo ao Campo da Polvora foi arcabuzado. Esta. C1d-::l1 mar
ca o dia 12 de Junho de 1817, dia de luto e de trlste.zo,mas
que flbriu-lhe as portas ela immortalidade, confe['lnc1o~hc
a palma do martyrio e o nome de 11er60.

José Mamede Alves Ferreira. Nasceu no Recife ~
17 de.ÂO'osto de 1820 e foram seuspaes oDr.AntonioJose
Alves Fl:lel'reira e D. Izabel Ribeiro Pires Ferreira. ri

Encetando ainda bem creanca os eus estudos p.
> d ., ha"lilmarios, aos 10 annos de idade José Mame e Jr: os es-

concluido e com çando a estudar os preparatOl'lOS nec, . fi de 3 an-
sarios á matricula. .n.os cursos superIOres, no.. 111 • lOS
nos achaVA-se habIlitado a prestar os re pectl\ os cxrll' ~
o que fez de alguns, obtendo approvação plena no l

JllI'il1ico d Oiinda.
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No intuito de seguir a profissão de medico, embarcou
pala Portugal em 1 38, e desembarcando no Porto, seguiu
depois parf}- CoimlJ.ra, or~c1~ nové1mc~Le prestou .exal1!e dos
preparatol'Jo ,e fOI admltLl lo fi matrIcula na Ul1lversldade,
no curso de medicinEI. Conheçendo porém que a sua vo
ca 50 era para as sci neias exactas, e que de preferencia
devia seguir o Cllrso de matllematicas, passou para este.
Logo no primeiro anno começou José Mamede a distin
guir-se, e a Universidade conferindo-lhe o merecido pre
mio, teve ainda ele galardoaI-o nos terceiro e quarto annos,
até que em 9 ele Junho de 1843 tel'minou os seus estudos
e recebeu o grlÍo e bachal'el fOl'mado em mathematic[ls.

Rico de talentos e iltuslração, possuindo um titulo
cientifico que abria-lhe as portas á mais bl'ilhante <.;ar

I'eil'a, Jose Mamede ainda não estava satisfeito dos seus
triumphos; queria conquistar novos titulos, devassar mais
largos horisontes, ver as obras dos gl'andes mestres e es
tudar no ' monumentos da velha Europa o que havia de
mais ul'l'ojado e prodigioso na profissão d engenheiro.
Ne~te intuito o Dr. José Mamede partiu da cidade do Porto
para o Havre em Julho de 1843, e no· mez segLlinte chegou
acidade de Pariz, onde fez o curso de engenharia na Esco
la de Ponte...; e Calçadas. Terminando os seus estudos, du
rante os quaes Yisitou alguns paizes da Europa, em fins
de 1845 se retirou para o Brazil, e chegou ú. Pernambuco
no 1.0 de Janeiro do anno seguinte.

ODr. Jose Mamede consumindo em seus estudos aca
dcmicos e na sua peregrinação scien tifica pela Emopa o
e paço de 8 a11nos: muito aproveitou, porque enthesourou
avultado cabedal scientifh:o, e a sua illustração e mereci
men.to conquistáram-lhe logo um lugar de engenheiro na r 
PaI'tlção das Obras Publicas, por expontanea nom ação
da ~residencia, acto mLlito honroso para si, mas que, agra
lIecldamente não aceitou. ameado em 1847 membro da
COll?mi são incumbida de estudar e dar parecer sobr'e o
proJeeto da creaçâo de uma peniteneiaria nesta provin ill,

po t~riormente fazendo parte ela commi suo illcumbida
lIo prOjecto da Casa ele Detenção, ao Dr. Jose Mamede cou
~e o trabalho de apresental' .o plano desse edificio, que
ttt2va_do e,ex c~ta(~o no cO~1eço sob a sua direcção, con
ue o 2..?0 :'0 o prImeiro monumento que n ste g;en.ero pos

gcnhei '::.1zll, como ~ambem "uma glorIa para o ellStl11CtO cn-
En~ S11e o proJectou e executou.

1\h"\0 de 1 4.6 quando a administração dos c ta))'-
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lecimentos de caridade, empreh ndeu a fundação de um
grande hospital nesta capital, o Dr. José Mamede oITe1'e
ceu-Ihe um projecto, acompanhado do resp clivo orçnmen
to, desenhos e detalhes, cujo plano foi a >(~eilo, apI 1'0vnl10
e posto em immediata execução sob a sua direcção, sem
receber pOi' todo esse trabalho r:emuneraçõ.o algul11n; e
hoje o hospital Pedl'o II, pela sua elegancia, disposições
e solidez, é um dos melhores edificios pllblicos <la provin
cia, e um valioso attestado do merecim nto e aptidão l10
ilIustre engenheiro que o pl'ojeutou e dirigiu a execução
das obras.

Norneado em 1848, membl'o da commis:são encarrega
da de rever a estatistica da provinda) organisada pelo DI'.
Jeronymo Martiniano Figueira de Mello, assim como enge
nheiro da commissão qL1C tinha de confeccionar o projecto
do melhoramento do porto do Recif , ainda ne se mesmo
anl10 foi eleito deputado a Assembléa Provincial. Como
deputado provinciBI, apresentou diver os projectos e1elcis
de utilidade publica, como fosse o do desecamento:do pan
tana de Olinda e outros, os quaes foram appro\'ados, e mais
tarde executados.

Fazendo pal'te da commissZ'o incumbida d estuclaI' o
porto do Recife, o Dr. JoséJVfamecle entl'egou-se aos mai
se,rios e acurados e tudos sobre o assumpto, c se o r sul
tado dos seus t.rabalhos, e se a gloria que obLe\'e no c1es~m

penho dessa importante missão, não lhe 'o])e exclu Ira
mente, porque o seu nome vem associado aos s~us dou
companheiros de commissão) comtuclo, é abida a sua
iniciati va) os seus esforços, e o in teresse que ligou no (' 
tudo nece sarjo, e bem conhecidos os seus tl'abalhos pI'O
fissionaes, trabalhos que foram appro"ados pelo g,oveI'l1o
geral, executa]o ob a sua direcção aLé 1 59. Sll' ~ohn
Hawkshél\v, notavel engenheiro inglez que" ia em 187;) daI'
parecer sobre as obras á executal' para o melhoramento
do mesmo porto, ao apresentar o seu relataria ao gorerno
Imperial, disse estas palavras obre os trübalhos d,a COIll
missão de 184 , juizo honrorissimo para o engenllelr? que
fez parte da commissão : estes 'enhores) diz elle refcrmclo
se aos seus membros, trataJ.'Clm cabalrneníe do Clc,SUf7lpto

fi:;eram esmerado estudo e escrevera77/. um relatorzo. , do
Organisou ainda o Dr. Mamed o plano do Ccnr~iiOI

Publil,;o do Re~i~ , trnbülho noLü\'el pela c:.:ua c.liSPg;;U1'iCiJ,
go to, e p cwlmente p la ua elegante cape1.L< 11 fÚI'ma
cuja cupula) fechada em abobadll, acompanh;:Jl~JO
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do cdificio, que é de uma cruz grega, é uma obra arrojada
eelegDnte, trabalho que fez gratuitamente á Camara Muni
cipal. Encarregado em Fevereiro de 1850 da conclusão das
Obl'DS do tl1eatro Santa Izabel, realisou em pouco tempo
e ta incumbencia, e em 18 de Maio do mesmo anno teve
lugar a inauguração do theatro que desde então começou a
funccionar.

on1eado engenheiro encarregado das obras do porto
do Recife em 1849, e no anno seguinte incumbido da direc
ção ela repartição das Obras 'Publicas, o Dr. José Mamede
dirigiu os trabalhos desta repartição até Fevereiro de 1856,
quanelo pediu a sua exoneração; e no desempenho desse
ultimo cargo deu largas ao seu genio activo e emprehen
dedor, constituindo a sua curta administração, periodo
notavel nos annaes desse importante ramo de serviço da
provincia. Para dar uma idóa resumida da sua adminis
tração, basta o seguinte topico do officio que dirigiu a pre-
idencia em 2 de Agosto de 1855, e que sahiu publicado no

Diario de Pernambuco: « No entanto, duas epochas bem
clistincLas separam o seguimento e execução das obras pu
blicas n sta provincia: ao estudo dellas convidaria eu os
qu quizessem apreciar os trabalhos dos actuaes enge
nheiros: Compare-se o que se fez em 13 annos, de 1837 a
1850, d spendendo-se mais de 1:600 contos de réis, com o
que se ha feito cm 5 annos, de 1850 a 1855, despendendo-se
meno ele 1:000 contos de réis; apreciem-se as obras de
ambas estas epochas. Na primeira, achar-se-ha 29:500 bra
ça correntes ele straela feita, a ponte du Caxangá, a pon
te . obre o Jaboatão, a da Bàa-Vista, a ponte e aterro elo
BUJar)'. Na segunda encontrür-se-ha 25:183 braças de es
trada execllLa clae mais 18,943 em xecução; a obra da casa
u:Detenção, o Hospital Pedro II, 700 braças de caes nesta
Glc)acle, diversas pontes novas, além (lt~ outras em substi
tUIção ele antigas, varias obras pelo interior da provincia,
te., não fallando na obra do Cemitel'io Publico e sua ca

pella, feitas a cu ia da Camara Municipal, e outros traba
lho preparatorios d valor. São taes obras, que um dia
\la futuro, eu O e pero, hão de responder a es e espirito de
malec1ecencia que se ha manifestado no presente. »

Jesse m mo anno de 1855, o Dr. José 'Mamede eJ.!.tre
outro trabalho, apresentou diversos proje:.-to ele um.a
~onte que li a 8 s o bairro de I1nLo AntonIO e do ReCl
11', c os discLltiu pela imprensa, e o ele um edificio para
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Academia, assim como organisou o plano do Gymnasio
Pernambucano, que foi approvado, dirigindo eUe a ua
execução até que se demittiu da directoria das Obras Pu
blicas, no anno seguinte. Nota-se ainda a publicação de
um seu importante trabalho, a Planta da cidade do Recife
e seus arrabaldes, assim como em 1856 a· do Mappa de
monstrativo das cüstancias entre ÇlS /reguezias ele Pernam-
buco pelos caminhos nwis curtos. .

O Dr. José Mamede occupou lugar distincto entre o
engenheiros brazileiros, .sempre esteve prompto a discu
tir, e discutiu na imprensa todas as questões relaLivas a
sua profissão, e em que elIe tomou parte. As COlUD111aS
do Diano de Pernambuco, registram muitos dos seus tra
balhos, e os relatorios que annualmente apresentava ao
governo da provincia sobre a marcha da repartição á seu
cargo, são trabalhos que a ttestam o qu acabamos de dizer.

Em Agosto de 1859 deixou a direcção elas obras elo
porto, como havia solicitado desde M.aio do anno anterior,
e durante o tempo que as dirigiu, tiveram ellas grande

. encremento, ex.ecutando-se a maior porção dos ca· s lue
bordam a cidade, o dique do Nogueira, tomada elas bre
chas elos arrecifes, e excavações do porto, de cuja epocha
data a regularidade deste serviço.

O Dr. José Mamede contractou em 1859 él constrllcção
das estradas de rodagem em direcção do norte e a de Na
zareth, trabalhos que nas discussões da Assembléa Pro
vincial tomaram a denominação de Empreza1l1amecle. .Elle
realisou a construccào das estra.das contractadas satIsfa
toriamente, principalmente no que diz respeito a·s qbras le
arte, e pouco faltava para a conclus~o do seu conLracLo,
quando falleceu.

Nomeado em Outubro de 1862 primeiro supplente .de
director ela Caixa Filial do Banco elo BraziJ, nesta pravlIl
cio, coube-lhe exercer o cargo de director por não ter aceI
tado e te lugar o nomeado, até que foi ex.oncrado. .

Official da Ordem da Rosa pelos serviços que pre~taL1
em 1854 paI' occasião da grande enchente do ri Caplbal'lbe,
enO'cnl1eÍl'o distincto, mpregado publico ollcito, zelosO
e honcsto, ciclad50 pr' stimos·o, caract.er circu~ peeta, o
DI'. Jo é MBmec1e Alve Ftrreira leO'ou titulas Lao recam
11lelllln\"cis e honro s, quc a inc1u ilo elo eLl n001e11e la
pngim s é um merecido Lributo Ü SUéI illu!";tr vcnrl'undll
111 'llloda.
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José Maria de Vasconcellos Bourbon. Natural do
Recife, recebendo de seus paes esmera la educação lítte
raria, intelligente e estudioso, José Maria de Vasconcellos
Bourbon, sem sahir' de sua terra, com os seus proprios
recursos, adquiriu variados conhecimentos, e foi um dos
primeiros discipulos da aula de mathematicas regida pelo
Dr. Antonio Francisco Bastos, que tanto o distinguia
tanto merecimento reconhecia neHe, que costumava pôl-o
áfrente de todos os seus discipulos.

Dominado das mais nobilíssimas aspirações, e do de
sejo de illustrar o seu espirito com maior S0111ma de conhe
cimentos, Vasconcellos Bourbún atravessa o Atlantico eom
destino a Coimbra, mas circumstancias imprevistas não o
permittiralll passar de Lisbôa, e falhados os seus planos
de cursar a universidade, voltou á Pernambuco, e aqui veio
concluir os seus estudos.

Intelligente e illustrado, possuindo sol idos conheci
mentos quer artisticos quer litterarios e scientificos, e go
zando de geral estima e conceito, Vasconcellos Bourbon
obteve provimento regio da cadeira de geometria da villa
do Recife, emprego que a revolução de 6 de Março de 1817
veio privai-o do respectivo exercicio.

Recolhendo-se a Pernambuco na epocha em que tra
mava-se o movimento separatista, as suas luzes e as suas
theorias sobre as idéas democraticas da França, começa
ram a elevai-o no conceito publico, eextremando-se os dous
partidos que então nasceram pela invasão dos francezes
na peninsula hespanhola, elle não tardou em pôr-se á testa
dogl'upoante-europeu. Associado ás duas academias, ou
centl'Os democraticos, do Cabo e Paraiso, Vasconcellos
Bourbon apenas eeoou o prematuro rompimento de 6 de
Mal'ço, foi um dos primeiros patriotas que acudiram arma
do ao grito da liberdade.

Tomando parte muito acliva em todos os episodio que
s~ deram até o acto da eapitulação do governador Caetano
Pll1t~, voltou encorporado ao exercito para o ca.mpo do
Er~rlo, e na immediata eleição que e procedeu fOl um dos
e~eJtores do governo provisorio. Prestando no curto pe
rJod? de vida que teve a nascente republica, considerav is
ervIÇOS, reDI ,ou o seu patriotismo e coragem, offel'~cen

do- e para ser o embaixa<lor ela arris~Rda rnissão de Ir ao
RIO de Janeiro ó. tr'atar- neO'ociações com o governo portu
guez, o que não sendo ageito pela temeridade da empr -
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za, nem pôr isso arrefeceu o 01'(101' e patriotismo que ma
nifestou no serviço da patrin, nem por isso deixou de ser
vir a causa da liberdade emql1anto ella pôde suster-se.

Restaurada a autoridade real, e mallograela a tentativa
da independencia da patria, Vasconcellos Bourbon não se
occultou aos primeiros impetos da vencedôra tYl'annia.
Preso e mettido em ferros no porão de uma sumaca, que
levantou ferros e seguiu para a Bahia a 28 de Maio de 1817
levando as primeiras victimas ao sacrificio, e condemnaclo
a galés perpetuas e a cumprir o seu degredo em Angola
nas inhospitas regiõf>s dos rios de Sena, permaneGeu porem
nos carceres da cadeia da Relação ela Bahia, até que foi
decretada pelas côrtes constituintes de Lisbôa a amnistia
geral aos compromettidos politicas de 1817, e em Junho de
1821, após 4 annos de martyrio regressou ti esta provincJa.

Vasconcellos Bourbon veio encontrar Pernambuco em
luta com o despotico governo do general Luiz do Rego, e
a tentativa contra a sua existencia deu-lhe encejo de exer
cer ainda mais a sua pressão e tyrannia sobre o opprimido
povo. Multiplicaram-se então os insultos e os ultrages, e
a sua ira recalliu especialmente sobre os patriotas de 1817,
que acabavam de chegar do seu desterro da Bahia. Trese
presos seguem deportados para Fernando de Noronha, e
quarenta e dous mettidos á bordo do brigue Intnga, se
guem para Lisbôa, sem processo e culpa formada, á de 
peito das mais terminantes disposições ele leis, e neste nu
mero figurava o vulto respeitavel ele Vasconcellos BourbOl~.

A 21 de Agosto de 1821, dous mezes apenas, depoIs
que chegára da Bahia, seguia ele novo para as .terras .do
degredo, soffrendo na tormentosa e perigosa VIagem 1l1
descriptiveis encommodos e privações; mas a 27 de Ou
tubro, a aLtitude dos deputaclos pernambucanos no con
greso de LisbG>-a, restituiram-lhe a liberdade, e apenas sollo
partiu de novo pura Pernambuco, que o recebeu com pom-
pa e solemnidades triumphaes. . .

« A 13 de Dezembro, diz um jornal desta prOVIl1Cl~, de
1821, narrando a chegada do illustre patriota ..descobrlll-se
pelas duas horas da tarde uma vela 110 hOfls0,nte j era o
navio Incomparavel, que depois de 42 dias de vIagem cl1E'
gava a este porto. Pernambuco se abala, todos voa~ ao
fugar do desembarque; esperam e veem .um. p.rOSCI'lpto
pelo despotismo, e Outl'O degredado pela injustIça j esq.ue
ce-se o m'll quando se O'osa ele tanto bem... Povo !ln
m n o coalha as rLla e ~companha o martvres até o Pu,
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lacio, querendo ~odos fazee honra a.os seus. Fo~uetes c
musicas, annunCl8vam a geral alegrlQ; e volunLaIlamente
e il1uminaeam muitas casas, e a noite que fecha a porta

á elor, desta vez a fechou bem tarde ao contentamento.
Opreso que foi restitui do ao seu paiz natal, éJosé Maria de
Vasconcellos Bourbon. " »

Tal, foi a condigna recepção que teve em sua patria o
iIlustl'e martye da liberdade. Enteando no goso de seus
bens sequestrados em 1817, Vasconcellos BourlJon reti
rOll-Se á vida privada, foi sei' agricultor e entrou na admi
ni tração de um seu ngenho de assucar. Em 1824, ser
"indo no cargo de conselheiro do governo, não adhel'iu o
movimento democratico do. Confedeeação elo Equadoe,
pI'estou valiosissimos seeviços a cau a da integridade do
imperio. Desta data por diante o n0111e de José l\1aeia de
\la concellos Bourbon desappaeeceu da scena politica, elle
rctl'aiu-se e morreu mesmo ignorado, mas os seus serviços
fi causa ela independencia, o seus feitos de pateiotismo,

oseu martyrio pela genero a ideia da liberdade, recom
menelam-no a poster'idade, e nós cumprimos um geato
deveI' registrando nestas paginas o seu nome illu tre e
benemerilo. ,

José Marinho Falcão Padilha. a 'ceu na feeguc-
zia de S. Loul'enço da Malta, e foibaptisado a 8 deJulho de
1i87. Antonio I< ernandes Padilha e D. Josepha Teixeira
de Lyra, fornm seus paes.

Fozendo os seus estudos no Seminnrio de Olinda, re
cebeu ordens de presbytero, e abraçando assim a vida
ccclesiastica, viu satisfeita a Slla mais nobl'e aspiraçõo,
chegando 00 estlJdo a que o inclinara a sua vocaç.ão, os.
eus mnis intimos desejos.

Nomeado por provisão do general Luiz do Rego, de
17 d~ Maio de 1820, lente da cad ira de rethorica e poetica
dü\'lllado Recife, "encend020$OOO men aes, entrou em x
el'cicio, passou depois G reger n mesma cadeira no L)fCeu
Pel'l?ombucano, por nomea fio da presidencia de 14 de
~brU ~le 1826, na qual foi confirmado I nte pelo governo
Imperwl. Em 1834 foi incumbido de vi itae as escolas de
in Lrucção elementar dn provincia, do que apresentou (lO
~oy~rno um minucioso relatorio; por portaria de 23 de
AIH'll de 1839 foi nomeado secretario do Lyceu, e ex rc u
ocargo d dir lol' interino do mesmo estabelecimenlo,
por nom açüo de 2 d Outubro lIe 1846.
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Sacer'dote illustrado, respeitado pelo seu merecimento
c por suas virtudes, o Padre José Marinho Falcão Paelilhll
di- tinguiu-se não só como homem ele letras, ma tambem
como homem publico pelos seus serviços, especialmente
na quadra da ind pendcncia.

Serviu de secretario da junta do governo provisol'io de
1823, da qual foi presidente Affonso de Albuquerque Ml'lra
nhão, e os seus serviços valeram-lhe a conferencia do ha
bito da Ordem do Cruzeiro, condecoração esta que bem
poucas vezes usou.

De talento raro, erudição profunda, sacerdote ele um
caracter severo, porem affavel e caridoso, sem ambições
nem vaidades, o Padre Marinho gosava de subida estima,
a sua dedicaç.ão e zelo no magisterio que lhe fôra confiado
eram immensos, e só elepois de muitos annos de seniço ,
já com os pés á beira da sepultura, recebeu a sua jubilação
por acto de 3 de Junho de 1848.; e pouco mais de um anno
depois, a 3 de Julho de 1849, falleceu o Padre Marinho esse
ornamento elo cleropernambucano, e foi sepultado na egl'eja
de S. Pedro do Recife.

Litterato, legou-nos o Padre Marinho um optimo com
pendia de rhetorica, que foi impresso e adoptado no Lyce~l,

e.muitas composições poeticas, porem esparsas e de dIf
ficil obtenção. Atacado pelo Padr'e Lopes Gama no seu
poema Columneiela, porque era elle um dos membros do
partido da columna, creado em Pernambuco em 1831, em
cujo poema, elle e o Padre Ferreira Barreto eram os proto
'gonistas, escreveu em resposta a JIIfigueleiela, no qual, por
sua vez, era protagonista o Padre Miguel do Sacrament~
Lopes Gama. Porém inutilisou-o á hora da mo.rte, ~ fOI
essa a prova de reconciliação com o seu antagol1lsta lJtte
rario e politico. Poeta excellente, escrevendo sobre as
impressões instantaneas do sentimento, era uma torrente,
mas esgotado o sentimento callava-se a lyra. As festas
campestres, e a commemoração do natal que entre nós tem
uma feição muito particular e caracteristica dos nos_sos
costumes, concorria immenso com as suas prod~cçoes,
escrevendo canticas e dramas pastoris, distingull1clo-~e
entre este o que foi representado no theatro Natale~1~La,
que trabalhava na hoje reconciliada egreja do Espll'1to
Santo.

Escreveu tambem o Padre Marinho um OJ!lcio de~ql/ta
Rita que corre impresso, e que no genero poetic,o-rellglOsO
6 tido como um dos melhores; e das suas poesIas avulsa
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encontramos dous hymnos ao anniversario natalicio de S.
M. o Imperador, publicados no Diario de Pernambuco de 2
deDezembro de 1 40, uns versos gra,ados nas pyramides
e aecos dos festejos ela coroação de S. iVr. que fiseram-se
no quartel do corpo ele policia, e publicados a 29 de Julho
de 1841 na mesma folha, e a troelucção de um son to do
~oeta francez Debarreaux, publicado tambem na mesma
lolha em seu numero de 30 de Março de 1857. E o Diario
de Pernambuco ao publicar esse trabalho, precedeu-o des
tas palavras, que são o mais fiel e exacto caracteristico dos
elevados dotes e virtudes do ilIustre Padre Marinho:

« Uma das illustrações de Pernambuco, d'aquelIas que
só lhe pertencem hoje por uma recordação, foi, na verdade
o Padre José Marinho Falcão Padilhà. Homem de costu
mes l'igidos, de um caracter severo mas affavel e caridoso;
singularmente desambicioso para commodidades em que
oluxo vem á insinuar-se, e tarnbem para honras em que a
vaidade gosta de apascentar-se, elIe juntava a essas excel
lentes qualidades moraes um talento superior que não U
nho uma s6 face, que não era de alguma especialidade,
porque palpitava com a mesma força por todas as voca
ções, porque emfim era, por assim dizer, um talento cos
mopolita, dando-se em todos os climas da litteratura.

« Como mínistro do altar, que foi somente por amor
da egreja de Jesus Christo, o Padre Marinho foi mestre
theologo, profundo e atilado explicador elas materias dog
maticas. No ensino ela arte dos oradores, elIe não tinha
quem o rivalisasse, que tamanha era a vantagem de seu
saber. Como poeta, não era muito menos que o grandi
loquo Barreto, que nesta parte, segundo temos para nós,
fOI o mais brilhante genio que Pernambuco tem visto. ))

. ~osé Mauricio Wanderley. Naturul da villa de Se
rlllhaem, filho do sargento-mór Christovão da Rocha Wan
derley, sacerdote de eminentes virtudes e exemplar vida,
opadre José Mauricio Wanelerley, foi um homem elistincto
pelo seu merecimento e elevado patriotismo.

Na luta politica de 1710, aos prenuncios da revolução,
ás perseguições dos Mascates contra os pernambucanos,
opadre José Mauricio Wanderley pronunciou-se elecidiela
me~te pela causa de sua provincia, prestando patriotica e
dedlcac1amente valiosos serviços. Tr'a"ada a luta, ferida
a ba~alha de Sibiró, o padre Wanderley tomou porte ne sa
herOlcn peleja na qualidade de cnpelIão lo terço do mestre
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de campo CllrisLovão de Mendonça Arraes, assim como
tambem figurou no combate de Ipojuca, sem desamparar
o seu posto, arrostando mesmo os maiores perigos.

Marchando do interior um corpo de tropas para rerol'
çar o cerco do Recife,. o padre Wanderley abandona a
suas propriedades e os seus commodos, e faz parte desta
expedição, e durante a môrcl1a distinguiu-se pelos servi
ços que prestou, especialmente naquillo que dizia respeito
ao seu caracter sacerdotal.

Quando terminou a luta e o governador Felix José
:Machado fez recahir toda a responsabilidade sobre os per
nambuctH1os, e exerceu sobre elles a mais desabrida per
seguição, o padre Wanderley condoido da sorte que aguar
dava DOS prezos remettidos á Lisbôa, victimas do odio dos
Mascates, promove uma subscripção afim de se mandm'
um procurador para tratar de advogar a causa dos infeli
zes dest.E-'rrados, e ao mesmo tempo offerecendo-se para
se incumbir dessa missão, abre uma outra subscripção
em Porto Calvo e Serinhãem, entre os seus parentes e ami
gos, afim de effectuar a sua viagem.

Esse acto de patriotismo e philantropia que proticlÍl'o
o padre Wanderley, fez recal1ir sobl'e si a parcialidade elo
governador, que instigado pelos Mascates fez-lhe SO!'fl'CI'
crueis e amargos dissabores. Queixando-se o governüdol'
ao provisor e governador do bispado, do padre vVandel'·
ley, ~ervindo-Ihe de motivo a subscripção que promovia,
e pretextando frivolas razões, qualificando esse acto dc
perturbador da paz e da Lranquillidade publica, e tnnto in
fluiu no animo do provi or, que pôde conseguil' uma 01'
dem de prisão para sse respeitavel sacerdote.

Preso no dia 18 de J\tIDrço de 1714" como réo de lesa ma
gestade, e metticlo ntre uma escolta de soldados de or~le
nançus, o l?udre Wanc\erley veio de Serinl1ãem conduzJdo
pelos officwes de justiça, e foi recolhido no segmo ela ca
deia de Olinda. A' pretexto de offerecer pouca segurança
s a prisão, poucos dias depois foi transferido para a ca

deia do Recife, soffrendo então os maiores insultos do s81'
gen lo que o conduzia que D té ousou erguer mãos violen
tas sobre e11e, deixando-lhe sobre o corpo visiveis sgnaes
ela sanha brutal que o dominava. .

Victima da mais atroz violel1ciD, alcDdo aos pes de
eus inimigos, injuriado e soffrendo os encommo(~os. c

prl\'oçõ elo arccrc, pao'ando ns culpas do seu potrJOlJ~
mo, xpianc10 o cl'im c1 promover US meios de pnlrocl-
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nar a causa dos seus infelizes conLerraneos degredado~
em Lisb6a, o padre Wanderley dirige uma carta ao provi
sor, na qual protestou pela sua prisão, demonstrando com
expressões energicas e quixosas, o quanto ela irregular,
enão injusto O' seu procedimento, ouvindo e accolhendo

as insinuações hostis elo governador, carta que a chronica
cio tempo nos transmittiu, e se acha transcripta nas l'1e
marias Historicas de Per/~Clmbuco, por Fernandes Gama.

Não satisfeito ainda, o governador, do martyrio que
opportava heroica e resignadamente o padre vVandel'ley,

quiz dar mais expansão ás suas persegLlições, e ordenou
lhe enLão o desterro para a capitania do Ceará.

Curvado á ordem superior, 11e seguiu para o seu des
terro, e alli chegando inqueriu do mestre cio barco que o
'conduzia das ordens qLle recebêra a seu respeito, o qual
respondeu que apenas a de o botar em terra. Indagou Lam
bem do capitão-mór e de outras autoridades da capitania
e haviam recebido communição e ordens sobre o caso,

tirou certidões em que todos diziam não constar cousa
alguma que impedisse o seu regresso, e munido destes
documentos, partiu por terra, e em longa e penosa tra
vessia, veio chegar a Pernambuco em principios de Feve
reil'o de 1715. Um 111 z depois, divulgado o regresso do
padre vVanderley, foi immediatamente ordenada a sua pri-
ão, e em principios de Março apresenta-se-lhe o capitão

mór ele Serinhãem, Pedro de Mello Falcão, com uma es
colta ele ordenanças, prende-o e leva-o para a cadeia da
me~ma viIla, e depois de aIli detel-o por algu111 tempo, em
'alI fação dos seus inimigos, manda-o para o Recife.

O padre José Mauricio Wanderlei' soffreu crueis tor
f!1entos e longos padecimentos. e só pode conseguir a sua
.lIberdade depois que Felix José :Machado deixou o gover
no, e assumiu ás redeas da administração desta capitania
o seu successor D. Lou\'enço de Almeida, em Julho de
1715. Sacerdote respeitavel por suas virtudes, e .1~OI' s 'u
acrysolado patriotismo, o padre \Vanderley nobIlItou-se
por sua attitude honl'osa e patf'ioLica na quadl'a da guerra.
~os ~Ia.s~ates, e a barbaridade ~ercida sobl'e eJle por seus
ruels 1l1lmigos, e os sofl'f'imentos que supportoLl) sag['a
ram-no martyr no alta.r da patl'ia.

José da Natividade Saldanha. Nasceu a 8 de SeLem
bro de 1796. Foram seus pai o '.ligario Joiio José 011a
nha lIIal'inho e é1 parda LOlll'cn~'a da Cmz.
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Saldanha fez os seus estudos de humanidade no e
minaria de Olinda, e tendo de seguie pela vontade de seus
pais a vida ecclesiasticél) a sua entrada no Seminario
cra já o primeiro passo dado para isso: mas a sua voca~
ção era outra. Elle aspirava a lf;lurea de bacharel em di
reito. Saldanha assim conta-nos os primeiros passos da
sua vida e educação, e os seus primeiros conhecimentos
no seguinte soneto) que em 1818 compoz e dedicou a Se~
bastião do Rego Barros:

Em Setembro nasci, no mesmo dia,
. Em que nasceu do Eterno a Filha pura;
Soube aos cinco fazer qualquer leitura,
E aos dez annos a muziea aprendiDo

Aos dez annos uma rabeca eu já tangiD,
E mil versos compunha com doçma;
Aos quinze do latim tomei tintura,
E aos dezoito estucIei philosophia.

Estudei com prazer Quintiliano
Em desenho empI'eguei a mocidade,
Quiz da sã theologia entrar no arcano.

Eis, ó Rego) eis em que posteridade)
Já tem gasto o Saldanha de anno em anno,
Vinte e dous que hoje tem de idade.

Conseguindo em fim tratar da realisllção dos seus de
sejos) Saldanha encetou os estudos necessllrios ao cur o
ue direito, e depois seguiu para Portugal, e matriculou-se
na Universidade de Coimbra, em 1819. :

A vida academica do joven poeta, foi um completo trl
umpho, e o premio de accessit, que obteve e que seglll~dO
os estDtutos da Ul1lversidade elle os recebeu em dinheiro,
(400$000 rs. cada um) é o mais solemne attestado da sl~a
apI licação e do seu merito; e a 2 de Julho de1823, depOIS
ie 4 almos de curso, fazia Saldanha o seu ultimo acto, e

sendo approvado nenúne discrepanti, recebeu a carta de
bacha rei in utraque jure. _

aldanha não s6 havia conquistado reputDçno como
estudante, ma' tam bem se havia celebrado como poet.u
mavioso e inspirado. A patr-iu e o sen hero 5, o aml
(J' ,a nmena pitores a, CJuintas da LaCl'rima, Lapa
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dos Esteios e Penedo da Souc1ude, luO'oresjii tão ce] bl'Fl
dos l)clos mai::> illustres poetas por'tuguezes, ludo o in pi
rava, e as elôces vibrações da uo IYI'Fl, e os seus lriUl11
phos acadcmicos, compõem a mais bella pagina ela 'uu
vida.

Em 1822, quan lo cursava o terceil'o armo, colJeccionou
cpublicou em CoimlJr'a todas ps suas poesias, e deu-as ao
pl'clo sob o titulo- Poesias ojferecidas ao cunigos aman
tes elo Bra,,;il,. - este livro foi impresso na typographia da
Universidade, e consta de 42 sonetos, 16 ode, 4 anacre
ontica ,2 cantatas, 2 dithyrambos, 2 ic1il'ios, etc., tc.

O que resta de Saldanl1a, no seu voluminl10 de vel'SOS,
diz o Dr. Torres Bandeira, é um (~ofre elejoias inestimaveis,
bcm supef'iores, s m duvida alguma, a muitas compo~i

rões poeticCls, a que em nosso mL1I1do ]itterario, se tem
qucl'ido úJortiori emprestar o nome ele inspirações, e im
pãl' o baptismo ele creações d'arte.

No mesmo anno da sua formatura, em 1 23, "oltou ii
patl'ia, e a recepção, e os testemunhos de apr'eço que re
cebeu do seu::; comprovincianos, foram dign s de Ul1l
!noço já tão vantajosamente conhecido pelo.seLl talento e
IlIu Ll'ução, e laureado pelo primeir'o e tabelecimento sci
cnLifico queentão possLliamos. Saldanha foi Jogo nomeado
uucl,iLOI' ele guerTa, porém em br'eve deixou e te cargo e
abrIU cscriptorio de advogado na cidade do Recif .

Por esse tempo, Pemambuco havia chegado a um Lôl
e tado de desenvolvimento em idéas democl'aticas, que
cusLo amente s tolerava os acto e el smandos elo go
vcrno, Saldanha bem ceelo familiarisou-se com os mais il
lu kcs palriotas, e conquistou tal reputac:tio, que no mesmo
anl~O cm que regr'essou a Pernambuco, pl'OC del1do-~ ii
elclção d um s cl'-'tario em junta governativa ele 13 de De
Z'I11Ul'O, elle sabiu eleito; e proclamnc1a a confed raçüo elo
Equador em 1824, e1le cuntinuou a exercer o <1.t'go de se
el'clal'io do gO\ erno, com aqLlelle zelo e proficienciu que
lhe eram peculiares. Grande serviços prestou então ê. o
novo govcmo, e pelas SLlIlS il1éns, talento tino era COll-
ul,lndo, e ouvida "m Lodos os negocias e q uestõ s q LlC

nll'lluvnm,
(( O,prmambucano, em cujo coraçilo se, n~cavum Lal1

~o , enLlmentos patriotico , diz TOl'res Bandcml, l'a um
111 I&no ~oeta, jú conhecido na metropole, ond fiz ra a
fJ,ublt nçao ele suas primeira inspiraçãe c onele lOHl
Ulf!tlu bem \Íva a imI rc stio exerGicla pela . caIu (le Bo-

7(i
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cage, a C[U cJle irrecu avelmente pertencia. José c1a Nati
"ida le Salelanhu, perten.ceu a ssa gera ão crnin ntcmenLe
liberal c generosa, qlle, a partir ele 1 17, e ainda de algun
nnte , inscreyel'a Seu nome illustl'e no martYI'ologio do
pniz. Era dessa pleiade de mancebos enthusia lus da
gl'ancles e nu pi iosn idóas, lançndns no mundo, ntr'u\'éz
elas velhéls gerações, pelo espirita )'egenerador de 17 g. e
se nlgum 'xcesso [lCOSO lho nolavam os mnis exngeraclo
cl'enll' os inimigos politicas, era o aUra Liberalismo, que
om todo o caso ignifica\'a umn nobro paixüo, nunca, po
1'óm, um defeito sensivel no homem publico.»

com a restaurnçãe) do governo imperial, Saldanha pre
ven]o o fim que lhe aguarduvn, abandona a palria em No
\' 'mbro de 1 2.4, c rcfugia-s na liIJerrima republica cio
Estados unidos; no dia ele suu partidn, elle enviou ú pu-
ll'ia o sou lel'l'ac.1eiro ndeus pela linglHlO"em da poesia.

Quando <:JS tropas imperiaes entnll'am na cidade elo
Recire, pf'ocec.1eu-sc num rigoroso varejo em casa elos com
plicados nd revolução; e a casa de Saldanlw, ituúcla ú I'ua
elas Trincheiras, foi varejada; e como não o enconLrassem,
conlenLnram-se em damnificar os seus moveis, e cm ra 
gal' Ú ponta de baioneta um bello retrato sou, que pendia
da purede da 5aln de visita!

Dos E tndo -U1Jidos, passou-se á França logo elepoi .
« Muito me custou aqui não tr'azer passaporte, diz ellu~m

lIllla carta É1 Ui.1 irmo, C'scl'i pta do tIa Vf'e a 13 ele Jan 11'0
cl \ 1 25 e valeu-me conhecer eu de Coimbra um filho do
consl.ll portuguez, rue me deu passaporte, ofoi pl'eci o ir
êl I al'iz para de lú m> vir a licença. » .

Da França P'lSS0U-sc a Inglaterra, c a 28 de i\ral'ÇO de
1c25, Cl' endo c1 Liveq 001 á Sllêl .irmu, pedia que lhe
r mcLtesse os S llS dous livros em manuscl'iplo que lra
tUYlll11 das gúelT8s ], P mambuco, um folheto tambel?l
erl1 manu cripta inLitulndo Noticia elo' limites do B.f'cwl,
o' cu verso, 11111as 'urLa lJ1 he ponhol, e 111aIS um
outro e cripta lU - ta\"a em casa 1- um amigo, e uma
C'lJltnloa a D. 10'\1 z de Castl'o.

Em 1 :.6 jáo illustre xp.atriado seachava em Caraca~,
C'ilpilaL do r publica ele V'nczuela. A na vida ne S8 capI
(II, ~ nurradu por lIo propl'io m uma carta ii c la me ma

sua irmã, CI11 dota de 24 1 Ago 'to ele 1c26: . _
« Eu estou vivenL10 em Ul11 ol1venLo, pOIS MIO po vO

ainclH 1100'cll' aso e o o'el1 ['01 com (IU0111 'ivia se l1111dout" , o
1Ol'éI I1Ill sitio c1istnnt dtYqui.
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«( Jú me nce lel'Dm licença pnl'<:1 nchognr, fazendo
exame; porém, Lenho esLado muito doente, e poristo nüo
llle L nho exominoc1o.

« Cada vez tenho menos meios de po SClJ', yencli j(l
um I'clogio que aqui tinlJll compro 10,e aLé cami élS, porque
com a minha molestia neJO tenho podido tl'abalhDr. »

Jú em Agosto ele 1825, se D h[l\"'l . 'nldDnllu em Cm'a
ca , CJl1ando recebeu n noticil.l ele que hA\'ia si 10 conc1el11
nDdo Ú mOl'te, c cheganelo DO seu conllccimenlo D senL nç'll
contr'a llc elada p lo DI', l\Ianoul Pe 1"0 de l\Iol'aes ra~ el',
na qual por csameo o tl'atDra ele mulato, 'nlc1Dl1ha jll 'la
!TI lILe Indignado pelas 0'[ ossciei.ls expl' s~ i)e ele se S Ll
coll 'ga, escl'e"o-Ihe uma carta em dllla de 3 de Arfa to

com a altivez e nobl'eza de cal'a Ler de que ru dotado,
I 'mbl'a-llle que, esse ial maiato Salcl(ll1ha, era o nw /1/0

qlle adquil'ira prernios, quanelo eUe íYIC!!Jer tillha Oppl'O
wçií.o por empenho, e quoncLõ o tal 71WÜltO l'ecu aoa o
l{{gar de auditor ele gUC/'I'(l em PCI'II.{(fILbllCO, eUe o aLcan
rava por bajuLação, eic, etc.,. e nesta m sma caeta lhe en
viou um sOlleto não menos altivo e r"passado de odio e
indignação, oelio eterno e ele guel'rCl,

Nes a mesma occasi50, l'emett II Snldünha uma pro
Clll'Oçiio ao seu collega o Dr. Tllomaz XDvü'r Gal' in de AI
I~eida, um dos juizes qlJe tomolI pal'te na sua conclemna
f:UO, a qual sendo um docllm nLo ba tDl1te clll'io 'o) a tl'nn-
cr?vemos: (l Pela presente pr'ocuraçüo, por mim feita e

o, slgnada, con titLlO por meu ba Lonte pro 'madol' 11[1 pl'O
l'lll'ia de PCrt1ombuco ao meu colleo'a o Dr. TllOl11az Xn
\'!l'~Garciade Almeic1o, para em Ludo CU111r rir a pena lU"
~ol'lmposta pela commi Lio militar, podendo este mOl'l' r
IIlror'codo, pum o qLle 111e outorao toclo, o poder s qu'
pa!' lei me s50 conferidos, Cnracas, 3 cl Ago Lo de 1823, 
José da atioiâaâe SrlLcLcl1I/w,

A commissiio militDt' o conc1emnou :.í mal tn, 1110n-
dou offixar edita ,facultúnc.l0 a quem o 11 onU'as o cl o
müllll' !
. Em Y<mezu ln encontrou ald[)niHl o . cu compl'o\"in

ClOno general Abr II Limfl, Cjue scnin no ('x ,l'cilCJ ela
quelle paiz, o qunl muito o l"comOl 'miou ,lO genet'DI E,'
ralalla, Ce mos CJlle 6 esse o g nC'I'Dl d qlle falIa ~al la-
nhu cm uma CHl'ta ') SllD il'll1il omo jú vitllo '.
r De 'a c'poclw em L1iDntc ~11 1l10l'OU d Yi~10, f1f1911il'ill
tl~nn 'l'clJ,uLoçüo 'omo Ilqm 111 1I1 'Ltros, - 1 1 pl'oll' SUl'

ue hUlllillllclodcs cm 13ogoLú.
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Em 1 30, ' gundú uns apontamentos elo general Abl'eu
e Lima, ainda vivia este infeliz emigrado e desditoso p06Lü'

neste mesmo anno, quando em um dia de grandes c!lu~
vas recolhia-se ú sua casn alta noite, cahio na valia da
rua por onde seguia, e morTeu afogado. Esta noticia do
general Abreu e Lima, é corroborada pelo Sr. conselheil'o
Felipp0 Lopes Netto, quando ministro plenipotenciorio do
Brasil na Boli\"ia, o que lhe foi referido p lo consul geral
de Ven zuela, que fàra discipulo de Saldanha, e que, alli

e achava qL13ndo se eleu o lamentavel acontecimento da
perda le seu mestre, de quem ainda se lembrava e fallara
com enlhusinsmo.

No ntl'etanto, ssa noti ia que para nós merec o
111nio[' credito, por ser ministruda por dUflS rc peitaveis
êlutqriclades, é porém onst(~stada por alguns amigos, que
Dssev ram l r ouvielo elos falleciclüs senndor Mano I de
Cnn'alho Paes de Andrad , e coronel Jo 6 de Bnl'rosFal
c50 de Lac rela, compnnheiros de Saldanha, que, t ndo

lIe na qualidDde ele advogado de fazer uma clereza no tri
lJunal, a sua fama aLtl'nhira gl'Dl1cle oncurrencia,e que aili

omparecendo e n5a lhe sendo possivel fozel-a, reLiI'ou- c,
desappareceu, e nunca mais sehouvü cl 110 noticia alguma!

Sc,jn porém esc::e ou aCJuelle o fim do desventurado
I aela, s mpr'e guia lo pela falaI estrella da iufelicidade, (I
sua morte perd u P rnambuco um cios seus mais illu ll'e
filhos, o in pirado r3ntol' das na glorüJs I) dos seus he
r es. O propl'io Saldanha conhecia as desventuras de lia
\'ida, a tl'i te caminhar por entre espinhos, e no soneto
A inconstancia ela sorte, - eJle pintou com trélços fil'Dl~sc

0111 as mai bellas figura , as desventura ] sua ",leia,
De Jo ' do N,Ji',ivi lade Saldanho, apena resla °11\'1'0

de Y I'SOS qu publi,cou em Coimbra 111 1 2:." uma Oll
outra po Si'l flvulsa. OS SCl:S mélnuscriptos desaparece
ram. a Noticia elo Limite elo Brasil, dos Guerras ele Pef'
nClln'b{{co) dous volumes de versos, tudo em manuscriplo,
e mni outro trabalho, de cousa algumu exi te a menor
noticia I

Graças, porém, ú palriotica ini iali\'a d um no o
omplovinciano o illustrado - talento o Dr. José,Augu.lO

Fel'reira da Co ta, o nome de aldanha 6 repetido, co
us verso liuos com avidez entllusia mo.

E e mo. o, vel'dadeil'amcnt p l'nambucano, e in,can
IW I obr iro elo cxplcndielo edi~cio das nos as g101'1a c
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li'udições, coa l.iudo pelo concurso de um editoL' qne 1150
rive sóm nte do calculo c pelo ealculo, o r. João Wal
fredo de l\'Iedeiro , [l um.e outro dev mos a r producçiio
dos ve['sos de Jos6 ela Jatividade Saldanha, cujo livro foi
nitidamente impresso em Lisl oa em 1875,

Não foi tarde, porém, o pagamento dessa divida de
homo e gratidão que deviam os pel'llambucanos ao illu 
Irc cantor das suas glorias, o inspirado poeta José da
Natividade Salelanho, a cujo merecimento, as moi com
petentes nutoric1oc1es tem tecido a mel'ecida corôa da suas
glorias IiLtero ria s.

O Sr. conselh iro Pcreil'a da QilvD, chamü-lhe litt I'Dlo
dc O'osto fino e poeta brilhante; I' mando Holf, no seu BI'a-
ii Litterario, exalta os seus meritos, e tl'anscreve nlO'uns

llr, seus ver'sos; e "VarnhDgem, Torres Bandeiro, Innocen
cio Silva e Joaquim Norbt:rto de Souza e ilva, cada Cjual
que e a"antage mais cm memol'ar e exalt L' os scus me
rilo , e cm conferir-lhe o honroso lugar que lhe compete
como poeta IYl ico.

« Hardi lo como Pindaro, diz este llllimo, patl'Íotico
como Ecouchard Lebrum, maga toso como Diniz, aboll1ll
çou-se á elevadn e pomposa poesia pindnriça mpar 
Ihou com Pindaro n'') llDrdic1 z, com Ecou l1al'c1 Lebrul11
Il~ pnLI'iotismo, com Diniz nn mage taele e pompa da vel'-
I~caçiio cl ixou-no' quatr-o bellas ode' I inclarica ,- A

prU11eira dil'igicla a Vidal de NegL'eiros, brasileiro illLl trc
e,lnureado pela "ictoria m algumas lJotalhas, pal'ece l I'

sIdo 01 rimeir'o vôo do poetD, ma nem por isso lhe falta n
rncl'gia nos \'e1' os, a nobreza nos I eu amentos c a
bella desordem, que r queL' similhante casta cl po sia,
Nn sco'undo ao groncle Comal'lio, tomonelo i;lZLlS ele aguill,
l1!nis e moi se remonto, - Na terceira a Henriquc Dia,' "
[lInda mai pindlll'icn, s u pen amenta s50 nobres c ,u
(' tro cnceneleia- c com fUL'or, - ND quol'la tudo cre e ;
[l élcrues do immortal Hebulinho illflummam a !1wnt· In
Pi.ncláI'O brasileiro, que com clle se 01'1' jD no mcio Li sI 
le,léllore : - o soniel das arma, - o sibilaL' das bnln 
OS gritos elos gu L'L'eiros, - os tl'o\'ôes da gueL'ra lh r ti
nem nos veL' os! » •• ,

« N10 menos pal'a pl'czür-se são ,'CUS sonetos, un::i
ode horacianas e anael' onLicn. , seus elith)'ram])o l~ lias
contata J que en 'e1'[,[I111 gl'[lnde opia ele Icgancia, b 1-
leza 'po lica~.)l... .

«( E 101lg ela ]18triél, COL'pillllo S('U- moles \'h-eu l'll-
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volLo em gloria e miseria e assim terminou exisLenein tão
ll[l'ecinveJ. »

« Esse o desLino de nossas notabilic.1ac1 s, »
({ Nãosomosnús netos deAlbuquerquera aeleLuso'?"

Jose do O' Barbosa. Homem pardo, natmul elo Rc-
cife, e capitão do regimento miliciano dos homens ele sua
CÔl', foi um dos !1erúes-mar-tyres da revolução regencl'a
c1àra cle1817, Assentando pruça em fins do seculo passa
do, foi promovido a alferes pela gover-nador' D, TholTIaz
José ele 'Mello, a tenenLe p8la junta do goyerno provisol'io
cujo posto III foi confirmado por Patente R'gia 1 29dc
Olltubro de 1802, em Clttcnção a achar-se exercendo o /JO, to
de alferes com honrado procedimento, ~;eLo, jJl'estílllo, CC!

pacicLade e distincção, e a célpitão ela nona companhia do
reaimento de miJicias dos homens pardos da praça elo Itc
cire, pai' Patente de 15 de Dezembro de 1811.

Sem fazer parte dos clubs revolucionar-ios em que so
tratava da causa da inelependencia e liberelades poLt'ias,
ignorando mesmo os projectos e inciativa dos seus' com
patdotas, tendentes á realisação de tão nobr'e e D'cnero o
commettimento, o seu prematuro e fatal rompimento no
dia Gde MarC;o, foi um acontecimento impI' visLo plua o
üapit50 Jo é elo O' Barbosa; mas clle el'a um pntrioLn exal
lado, as suns id élS, o seu amor pelo engr'auc1e'imento de
sua patria fizerDm-no immec1iatamente unil'-se a aquellcs
que haviam proclamado a sun indep ndencia, e a causa ela
Slla liberela le enconLrOLl nelle um npostolo é1cclicaclo cen
thusiasmado; e prestou consielera.vci seni('os no excl'
cício do seu posto, enthusia mando com per udsjva e na
tural eloquencin os s us sol lados e 110mens da SUe CUl' á
acompanhai-o, e G pi estar os seus s I "iços em pI'ol da
obra ela regeneraçüo da patl'ia, ,

A' par elos sel'viços que peestoll como milit'H' brJO~o c
patriotél, realçam tambem os (lue desinteressada c ele~llc[l
c.!nmcnte prestou como artistü, Exerc nelo n profissüo ele
alfaiate, l1e cuja éll't eril mestre pCf'itis, imo, s gllnd~ um
11i ,todadol' elo tempo, José <.10 O' BRrbosa foi convlelac1,o
lJdo membro do o'ovcrl1o provi oeio parn se illCllD1iJl1'
<1a xe 'ução do pliJno elas bünc1eiras naciorwes ela proclll
ma da republicü, assim como do uniforme elos seus mbfll
xElclores, incumbencia sta que pel'feitElm '11Le execuLou
ujLldac10 pOI' cu irmüo o capiLUo Fran isco Dorncllos I ,'-

ôa, trabalhando ambos d 'svelladü e gratuitamente,
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Ades ripç10 das bandeiras nacionnes da republica
pernambu ano. proclamo.dn em 1817, que os historiadores
no [l'<ln miltiram, composta de eluél côres paralelIa e ho
l'isontalmcnte dispostns, nzul no alto branco m baixo,
ostentanlo-se na parte upel'ior uma estrella repre,sentan
cio Pernambuco, cujo numei'o se iria augmentando ú pro
pOI'ção que outras provincias fosse adherilldo a causa da
ind pcoelencia, em baixo o arco-i ris com as côres brillwn
Ics de que se compõe, e no sem i-circulo formado, o sol
o tentando os seus fulgores elas regiões tropicaes, efinal
mente em ,baixo, na parte branca uma cruz vermelha,
ymbolisando a liberdade, todo este traI alho feito em seda,

composto ele pequenas partes ele ta fazenda pal'a r pre-
entar não só o colorido como o dezenho de todos os em

blemas de que se compLmha o estandarte, requeria muita
habilidade e pericia da parte do artista cuja execução lbe
foi confiada; e o capitão José do O' Barbosa executou-o
com a pericia e mestria de um bom artistn, e com o zelo c
dedicação de um yereladeiro patriota, sem receber r mu
llCI'ação algllma, contentando-se com a gloria de ser obl'a
nu de s<lhir de suas müos, os, mbolo ela nacionalidade

dc ua patria, o penhor da sua libcl'dn ]e o inelependencia.
Sem nos l' stor outros documentos que attestem a na

pel'icia na arte que professa\ a, basta o primoroso trabalho
da,confecção das bandeiras naciona s, m numero de trez,
cUJa bençüo solemne te\"e lugar no Campo ela Honra, hoje
düs Pl'incezas, no dio 2 de Abril de 1 17, as quoes foram
d Linados aos trez corpos militares que então guorneciam
aprnça do Recife,

Ar'Lista peritis imo, executando perf itamente o plano
da no sas bandeiras pot/'iotica , na phri:l e do autor do
Jl!art!JI'es Pernambucano.' militar brioso, patriota que Sj
dl linguiu pelo ar'dor '-'nU;llsiDsmo com que s identificou
ao n~ovirnento regenerador de 'Uél patria, (C estes e outros

CI'V1ÇOS lhe conciliaram um adio tüo -nll'anl1ilY'1 ]a part-,
dos tYI'annos, quanJo '\ en cdol'·' , que 'usta a COI) 'orda1'
com a populm'idad e cstima, e m mo omisacle fratcl'llal
q~le toelos lhe tinbam antes ela revoluçüo; os europeus se
1lJgl~laf'isDram m accusal-o deblnsplwmio publicas pro

nunClüclas contra o rei e a familia r aI, e contra tudo qn
era ela Europa; de ameaças sanguinolenta c mil outra'
~I'OVO açô .~ com que os avillaYél, ainda me mo lJOS r Qro
XI mo ln llberdaci exr Íl'an Le »

Po,', uincln capitão José do O' Béll'bosa um unico es-
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crnvo de nome lVIelclJior, a .sua eloquenci,:t inflal11mou··o
no heroico amor da liberdade, e sem elLlvida pai' infiu n
eia sua, foi elle um dos primeiros escra vos que corTeram
Ü alistar-se voluntariamente, quando no xtremo periao
da patria o governo os chamou invocando os seus sel'~i
ços em prol da causa da liber lade, o que importaria a
suas proprias liberdaeles individuaes. .

Taes foram os serviços que prestou o benemerito ca
pitão José elo O' Barbosa ú cau a da independencia ela sua
patria, tal foi a sua attitude e o papel que representou na
quadra epl1em ra mas notabilissima em que foi ella procla
mada, para att['ahir sobre si todos os odios, e para mere
cer da v ncedôra tyrannia a perseguição e os hOrTores do
martyrio votados aos infames rebeldes, como então quali
ficavam úquelles que ousaram empreheneler a patl'iotica e
nobilissima ieléD ela regeneracão e inelependencia do seu
paiz, que por tantos ünnos gemia sob o peso da oppressüo
cios Cezares do poder.

Preso, quando as tropas patrioticas evacuaram a ci
lade do Recife; e o exercito realista se apoderou do ven
cido baluarte, o capitão Barbosa foi atirado aos carceres
da cadeia, e apesa[' de todas as, torturas e barbarielad s de
que foi victima, luizeram e perseveraram até em applicar
lhe a pena cruel de o açoitar nas grades da cadeia, pen,a
esta de que já. havia sido vic.tima o eu fiel escravo! AVI

sa lo porém dessa infamia, valeLl-lhe o expediente de ~~n
servar-se sempre fardado com o seLl uniforme de capü~o,

uniforme este quejamais despiu nem mesmo para dorn1ll';
e assim, nuo offerecendo aos seus inimigos occa iJo em
que podessem el scarTegar o golpe, JivroLl- e ela pena cruel
e infamante que lhe estaya r 'servaela! , •

Homem brioso, de cal'acter firme e r-soluto, o caplLao
José elo O' Barbo a perseverou heroicamente em ser aJ~

te c nc1emnaelo a morLe pOI' um conselho ele guerr'D, Ul1l-
'o tribunol competenLe pélra o jul a or' na sua qualidade de

militar, do qu~ vi\-cr ,H troco ele ser açoitado publicamente,
c passar o l'esLo ele sua vidn deshol1l'üclo e iufamado. Com
a 'hcaada do novo 0'0" mudar o o'eneral Luiz lo Rego, o

b o 'J'L eseus' migos obtivel'am li"l")l-o ela commissão m,l I A!',
oO'ual'dar o sell julgamento pela AI ada que se tJl1ha ele
abril' posteriol'menteJ o lue pouco melhol'aria a... sua COt1
(lkão, se 1110 f( seI ublicaclo o Decreto de pe['clao ele 6 de
Fe\'cl'eiro elo 1 11..: lavl'ado 101' occa 'iãl) do ucLo ela cxaILn-
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ção de D. João.VI ao throno p.ortllguez, em virtude,do qual
obteve a sua lIberdade, depoIs de um anno de pnsiio, d '
tormentos e martydos.

Ocapitão José do O' Barbosa, sahiu da prisão abatido,
humilhado e sensivelmente envergonhado das atrocidades
e despresos de que foi victima, e mais que tudo, pela infa
me tentativa dos açoites publicos. DespiLl então a fanla de
capitão, a cujo posto havia attingido pelo seu merecimento;
abandonou as fileiras do seu regimento, deixou a sua offi
cina e o. arte que professava; e metteu-se pelo interior da
provincia exercendo o officio de mascate ou negociante vo
lante, e assim acabou os ultimos dias de sua existencia,
desconhecido e occulto ás vistas elaquelles em cujo seio
tinha nascido, vivido feliz e respeitaLlo.

O capitão José do O' Barbosa na esphera limitada em
que viveu na sociedade, pobre e laborioso artista, condem
nado as agruras ele um incessante trabalho para manter-
e honesta e honradamente, foi um pernambucano dupla

mente illustre e patriot.a. Como homem, consagl'anelo o
seu braço e o seu peito ao serviço da palria, quando ella
reclamou a genel'Osidade e patriotismo de seus filho , e
como artista contribuindo com o seLl trabalho na obra do
symbolo da sua nacionalidade e independencia, elle con
quistou um nome digno ela memoria elos poster'os, nome
ainda mais charo pelo martyl'Ío que soffreu, victima das

LIas idéas, do seu patriotismo e dos serviços que pre tou
a causa da liberdade.

José Paulino da Camara. Nasceu no "'ngenho Queluz,
fl'eguezia de Ipojuca aos 31 de Julho de 1838, e foram seus
pues o cOl'onel Bernardo José da Ctlmara e D. "Maria Eu
lalia Nobre da Camal'a, depois barão e bal'oneza de Pal-
mares. •

~azel!do o curso preparatorio) no qual pnl 11.Leou_ a
LHlmtelhgencia lucida e desenvolveu grCll1le ar plLCaçao,

Jo é Paulino da Cama;n prestou os resp tivos exame,
makiculou-se na l' aculdade de Direito do Recife em 185 ,
c mCI'ecendo sempre a nota de distincção entre os ~eus

contemporaneos e terminou os seus estudos academlcos
~m,1~62) quando' recebeu o gréÍo de bacharel em sci 'l1cias
JUI'ldlcas e sociaes.

,Começando a sua vida 'amo promotor public<? lesta
capital} P0l' nomeação c1 10 de .Moio de 1 64, Paulmo Ca
mal'a cortou n. UI) cQ.ITeil'8 lã brilhantemente "nceta lar

7i
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por um acto do mais acrisolado patriotismo, que tornou
o seu nome popular, que immortalisou a sua memoria e o
recommendou á honrosa missão da historia.

<;> Brazil acabava de declarar guerra ao Pa~ag;uay, c
publicado o celebro Decreto chamando os brastlelf'OS as
armas e creando os corpos de Voluntarios da Patria, Pau
lino Camara foi o primeiro pernambucano que alistou-se
voluntario, e a esse nobilissimo e patriotico exemplo, segui
ram-se muitos outros, e d'ahi o enthusiasmo qLle fez el1
cOI'porar 5 batalhões de Voluntarios, que marchar'am iÍ
vingar a honra nacional tão vilmente ultrajada pelo Pa
raguay.

No dia 24 de Fevereiro de 1E65, Paulino Camara apre
senta-se ao presidente da provincia, pede a sua exoneração
do cargo de promotor publico, e se alista voluntario no
corpo que então se organisava; segue então para o enge
nbo de seus paes, reune uma companhia de 74 praças,
composta emgrante parte deparentes eamigos seus, volta
para a capital, e a 20 de Março recebe a nomedçâo de ca
pitão da Ln companhia do 1.0 corpo de Voluntados ela Pa
tl'ia. O Sr. Dr. Camara, diz um jornal desta capital noti
ciando o acto io seu offerecimento "oluntario, começou
aqui a sua carreira publica sob os mais brilhantes auspi
cias. Moço distincto por sua intelligencia e caracter illibaclo,
fiiho de um agricultor abastado e muito considerado de
nossa provincia, elle faz a sua patria o sacrifieio mais hon
roso e patriotico de todos esses dons, com que approuve
a fortuna mimoseaI-o. O seu acto, é um desses feitos de
generoso e nobilíssimo enthusiasmo, acima de todo ~ ~Io
gio, um desses actos que bastam por si sós para nobtlltar
a quem quer que os pratica, e que recommendam seus au
tores ás sympathias e ao amor dos seus ~onsidadãos.Em
uma palavra; o Dr. Paulino Camara honrou com este acto,
o nome pernambucano que r cebeu 111 seu berço.

No dia 25 de Março, foi o Dr. Paulino Camara alvo de
uma explendida o significativa demonstração por parte de
seus colLegas bachareis em direito. Pelas 11 horas apre
sentou-se no quartel uma commissão, e em nome dos eus
companheiros lhe offer ceram uma chapa de ouro, c1econ
formidadc com a mandada Llsar pelo Decreto que cr~OL~o
corpo de Voluntarios da Patria, tendo no alto a coroa Im
perial circundada por uma canna ele assucar, e um ra~o
le café, ontreLecidos na extremidade por uma fita,. cm cUJa

largura cstanlnl gravadas as palavras: ·Voluntaf'lO claPa-
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tria, sendo todo esse trabalho em alto relevo, e levantado
a cinzel, com a ll1axima perfeição po· sivel, tendo porém no
yerso esta inscripção aberta a buril: Deus, Patria, bnpe
rador. 25 de Fevereiro, 25 de Março de 1865. Ojferecida ao
Bacharel José.. Paulino da Camara, por alguns de seus col
lega eamigos.

Ao ser-lhe entregue esle valioso e significativo pre
sente, foram pronunciadas olgumas polavras repassadas
de enthu iasmo e patriotismo, e cheias dos mo is merecidos
101lvores ao br'ioso Voluntario da Patria; elle respondendo
os commovida e agradecidamente, pronunciou ent1'e on
tras, estras pala vras dignas e memoroveis:

« Empunhando as ormos, e deixando a cadeira de or
gão da ju Liça publica, COlTO aos campos .onde e pro
pugna pelos direito e dignidade do Brazil. Tenho simplIs
mente cumprido um dever que reputo sagt'ado. Of't"e~e

ceste-me a chapa que distingue o Volantario da Patria,
trazendo a eloquente in cripção: Deus, Patria, Imperador;
trindade mogestosa que reunindo a infinito e o finito, o su
blime e o grandioso, resumem tambem uma multidão de
idéas e sentimentos, cada qual mais nobre, mais tocante
e mais ven era v I! ... Deus! P atria! Imperador! Deus! S I'
dos sCI'es, a justiça da CaL1Sa invoca a vossa protecção;
protegei o Brazil. Patria! Mãi coml11urn de todos os brasi
leiros, acceitai o meLl sangue; contente verterei em vossa
deFesa. Imperador! Senhol', vós, que collocado na cupula
do podeI' social, imprimis o movimento ao grande COI po
brasileiro, e velaes no destino do, asto irnperio da Santa
Cruz, acceitai o fraco contingente da pcssôa de um vo so
fiel subdito, que se vos offerece em defesa da patria. ))

No dia 27 ele Abril de 1865, Cjuando seguiu para o sul
01.° corpo de '\ oluntarios de Per'nambuco, eml Llrcou tam
bem o DI'. Paulino Camara; o ll'ajeeto do bDtalhão, lusida
cgal'bo~amentepreparado, composto de quasi 800 pl'aças,
desele o quartel do lIa piei o ot6 o ponto do embarque no
Alsenal le Marinha, foi o de um v rdadeira mal'c.ha tri
umphal, e constituiu umo fesla explendic1D, magnifica e im
ponente.

Paulino Camara tomando parte nos primeiros moYi
l1~entos da campanha, este"c no acampum nto da Concol'
dia, e depois seguiu com o cxcI'cito Dté o d ' Talü-Corá, na
l1largeI:n esquel'da do Paron':l, onde chcgnu ado ntado d
~))Olestlas p culiares ó esses inllOspitos limas. Em vuo
111 tal'am para que leixasse o thcDtro da gu na á tralar de
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LlD. saude, mais a id ~o. de deixar os seus companheit'os
principalmente aquelles que havia alistado, a quem Pl'O:
testúra acompanhaI-os sempre, levaram-no a esperar; mas
a molestia progredia rapidamente, e quando se decidiu a
partir, chegou a Corrientes e d'ahi se transportou a Buenos
Ayres. jêl era tat'de.

Recolhido ao hospital, e sob os cuidados do nosso mi
nistro o Sr. Conselheiro Octaviano Rosa, nada lhe faltou;
porém baldados esforços, a 10 de JunhG de 1866 apagou
se a luz daqueJla grande alma, e em apparatosa solem
nidade foram os seus restos mortaes entregues á sepul
tura. A Camara Municipal do Recife deliberou então que
se officiasse ao ministro brasileiro residente em Buenos
Ayres, para enviar os seus restos mortaes para Pernam
buco afim de se mandar erigir um ma usoléo no Cemiterio
Publico para os receber, mas chegando elles em 1870, fo
ram depositados na egreja do Espirito Santo, achando- e
ainda por satisfazer aquella deliberação da Camara.

Laurentino Antonio Moreira de Carvalho. Nasceu
na cidade do R cife em fins do seculo passado, e fornm

eus ·paes Laurentino Antonio Moreira de Carvalho e D.
Izabel Francisca Cesaria.

Entrando na Congregação do Oratorio de S. Felippe
Nery, ahi fez todos os seus estudos, ordenou-se presbyte
1'0, e permaneceu nesse instituto religioso até a sua ex
tincção em 1831. Homem de talento e de reconhecido saber,
o padre Laurentino leu theologia em uma cadeira do c~rso
da mesma Congregação, e por nomeação da presidencla~e
12 de Agosto ele 1825, foi provido na cadeira de geomett'JU
do Recife. Creado o Lyceu Pernambuc.ano, o padre Lau
rentino foi nomeado seu director, installou-o solemne!Den
te no dia 10 de Setembro de 1827, e continuou a funcclOnnr
na cadeira de geometria, até que, por portaria de 9 de Mar
ço de 1841, r cebeu a sua jnbila ão.
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o padre Lourentino foi llm patriota que muito flgu
l'OU e distinguiu-se no movimento emancipador ele sua pa
l\'ia. Deputaelo pela Camara da villa elo Cabo, elle tomou
parte no conselho c lebrado na. povoaç.ão de Bebel'ibe, em
5 de Outubro de 1821, 11'0 quol se tratou da capitulação do
genel'Ul Luiz do Rego, e da instaJlação da junta constitucio
nal, mandada crear pelas cortes portuguezas, e na eleição
dos seus membros celebrada a. 26 do mesmo mez, o padre
Laurentino ficou fazendo parteda mesmajunta, exercendo
o cargo de secretario. Por portaria de 15 de Dezembro
desse mesmo anno, foi elle nomeado membro da commis-
ào incumbida de estudar o estado economico de todas as

repartições da provincia, e ele propôr os melhoramentos
que lhe eram necessarios, assim como as novas fontes de
l'eceita e elespeza da sua fazenda, fórma da sua arrecada
ção e escripturação, afim de ser remettido o respecth o re
lataria ao congresso de Lisbôa, pata serem tomadas as
convenientes medidas.

O padre Laurentino aceitando esta. incumbencia, de
sempenhou-a dignamente, e prestou muitos e valiosos ser
viços nos trabalhos da secretaria a seu catgo, pela sua in
telligencia e p rspicacio, pelo seu patriotismo e abnega
ção. Membro elo conselho do governo, deputado provin
cial em diversas legislaturas, o padre Laurentino Antonio
Morcil'a de Can alho exaltou o seu merecimento, nobilitou-
e pelos seus serviços e patriotismo, e"legou-nos um nome

venerondo e respeitavel.

rrei Leandro do Sacramento. 1 asceu na cidade do
Recife no anno ele 1778. Jorge Ferreira da Silva e D. The
reza de Jezus, foram os seus progenitores.

Oconyento elos Carmelitas Reformados o recebeu em
seu seio, e aos 5 de Maio de 1798, [lOS 20 élnnos de idade,
pr?fessou a sua regra. Frequentando com grande apro
Veltamento os aulas do curso do seu conyento, Frei Lean
dro revellou um talento robusto, e precocemente adquiriu
um grande cabedal de instruccão. Recebendo as ultimas
ordens, havia elle tocado ao 'termino da escala dos co
nhecimentos que ministrava o seu convento; mas pOI'EI
nquella gmnde alma, sedenta de iilustraçüo e sabedoria,
era pequenino, insignificante mesmo, o limitado irculo
em que se aCbaY8.

Novos cmais vastos borisont(~srasgam-seonteos seus
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olhos. Solicita dos seus superiores a necessariá licença
para deixar o seu convento, e parte paea Portugal e matri
cula-se no curso de philosophia da Universidade de Coim
bra, e o concluindo, apresenta a Füculdode a sua these sob
o titulo: Theses ex philosophia naturali, a qual lhe con
quista o titulo academico de licencindo.

Em 1S06já estava Frei Leandro do Sacramento de volla
á Pernambuco, laureado pela Universidade de Coimbra.
A fama dos seus dotes e illustração precedera-o, e elevou
se ainda mais, quando se lhe offereceu occasião de exhi
bir-se, principalmente na especialidade dos seus grandes
conbeeimentos de sciencias naturaes, a botanica; e assim,
que em 180S foi incumbido pela Junta do Governo de es
crever uma Memona sobre as nitreiras naturaes ou artifl
ciaes deste paiz, o que executou, trabalho este que foi re
mettido ao ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho, em om
cio de 22 de Abeil do mesmo anno.

Pouco tempo depois de aqui chegar, Frei Leandro do
Sacramento emprehende uma viagem ao Rio de Janeiro]
onde chegando, sem que o pensasse e ainda menos pedis
se, é sorprehendido com um Deceeto do governo, nomean
do-o lente de botanica da Academia Medico-cimrgica.

Exercendo o magisterio, diz o Dr. Joaquim lVIanocl de
Macedo, Frei Leandro n50 só leccionava no edificio da
Academia, como costuma, a ir' fazel-o em um dos dous Dn
tigos pavilhões ou 'mesmo passeando pelas alamecl~s do
Jordim Publico da cidade do Rio de Janeiro. Tão obaltsado
lente, como homem vietuoso, tão profundo como eloquent,e
em suas lições, tão affa vel como atteactivo em suas manei
ras, Frei Leandro era por todos venerado, e com ~s seu
discipulos muitas vezes se ajuntavam, para ouvJ1-o no
Passeio Publico, varõesjá de e clarecida f.lOmeada.

No Rio de Jflneieo, olém das funcçães de lente de bo~
tanica da Academia Medico-cirurgica, foi tambem FreI
Leandro do Sacramento, procuradol' geral da sua ordem1
e Director do Passeio Publico, até que em Maio de 1824 fOl
nomeado director do Jardim Botamco da Lagóa de Ro
drigo de Freitas, de cujo estabelecimento, dizem algun
escriptores, fàra elIe o fundador.

Foi este o ultimo cargo que exerceu Frei Leandro, co
studos e os trvbalhos que ahi fez, deram-lhe l~m nome

respeitavel, que lhe conquistou fama e renome nao ~ó c;;
tre os seusJ orno tamb m no strnngeiro. A SocLCclD e
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Real de Agricultura e Botanica de Gand, o Instituto Co
lumbiano, a Academia Real de Sciencias de Munich, e 01'
ticultural de Londres, a Academia da Russia, e ouLros es
labelecimentos scientificos da Europa, inscreveram o seu
110me nos quad~os ~os .seus associados; e G~1Í.seppe Raddi,
celebre botanmco italIano) que em 1817 VISItou o Brazil
perpetuou o seu nome na historia da Botanica, propond~
ogenero Leandra) na ordem das melastomaceas.

Frei Leandro do Sacramento, prestou ao estabeleci
mento do Jardim Botanico, ac~rtadamenteeonfiado á sua
direcção, os mais importantes serviços, e quando se pre
parava para executar o plano de grandes reformas e me
lhoramentos, que traçara, aggruvaram-se os males de uma
affecção pulmonar que o affligia, e no dia 1 de Julho de
1829, aos 50 annos de idade, apagou-se a luz daquella
grande alma, naquelle mesmo Jardim Botanico, onde ha
bitava.

Este illustre Brazileiro, diz o Dr. Macedo no seu Anno
Biographico Brazileiro) escreveu pouco, ensinou muito, e
sabia muito mais. Escreveu pouco e infelizmente não dei
xouelocumentadas em obra dada ao prelo numerosas plan
las medicinaes, que fez conhecidas e applicadas no trata
mento ele molestias: na phitologia não igualou, não p6de
ler o renome de Frei Velloso, o autor da Flora Brazdeira
Fluminense,. mas poderia tel-o acompanhado de perto) se
houvesse escripto a historia de suas conquistas phitologi
cas, e se .menos doente e debilitado) pudesse ter-se dado
iÍs laboriosas explorações botanicas, que poude effectuar
aquelJe sabio franciscano.
_ Mas o sabio brazileiro Frei Leandro do Sacramento,

nao era sómente versadissimo em botanica; a chimica e
oulros ramos das sciencias naturaes, tinham nelle tam
b~m dispertado os seus conhecimentos. Quando a Acade
mIa Militar desejou obter urna collecção de conchas e de
agalhas orientaes, afim de enriquecer o seu gabinete mine
I'~lagico, e a obteve, o sabio carmelita foi um dos ineum
bldos de a examinar, e dar o seu parecer.

l.ncumbido tambem, em virtude ela Portaria de 7 de
Janeiro de 1825 ele preparar collecções de sementes de chá)
c~av~ e outras plantas afim de serem remetLidas as pro
\'IUClas do imperio, o illustre natuJ'ali. ta Frei Leandro do
acramento não se limitou sómente a isto executar. Es

crcveuuma NJemorict economica sobre a plantação) cultura
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epreparação do chá, a qual foi impressa no Rio de Janeiro
no mesmo anno de 1825, e a fez acompanhar com a re
messa das sementes dessa planta.

Saudado e respeitado, conhecido na Europa como um
sabia, como um ilJustrebrazileiro, mereceu sempre o culto
e preito que ó a sabedoria e as virtudes sabem infundir' e
conquistar. Martius, S. HiJaire, Raddi e outros sabios do
velho mundo, renderam-lhe os m reciclas louvores, e apre
goaram o nome desse sabio e íIlustre brazileiro que o con
quistando, não o foi sómente par'a si, mas tambem para
sua patrin.

St .. Hilaire,q ue tão deperto o conheceu e apreciou,assim
teceu a corôa das glorias e sabedoria desse iJIustre brazi·
leiro, nas suas Viagens pelo interior do Brasil:

« O padre Leandro do Sacramento, professor debotani
ca, director do Jardim das Plantas do Rio de Janeiro, cul
tivava com vantagem a sciencia que o encarregaram de
ensinar, e possuia eonhecimentos de chi mica e zoologia,
Deve-se a elle a analyse das aguas mineraes d'Araxá, ob
servações botanicas impressas nas Memorias da Acade
mia de Munich, e uma memoria sobre as Archimedia ou
Belanophoreas que segundo espel'o, será publicada breve
mente. Leandro era um homem de costumes brandos, ae
cessivel, cheio de candura e de amabilidade. Acolhia os
estrangeiros com benevolencia; é, cumpl'e dizeI-o, nem
sempre foram reconhecidos pal'a com elle. Como justifica
vão elas queixas que os brazileiros teem dos habitantes da
Europa, basta citar o modo pelo qual foi tratado o padre
Leandro. Communicou as suas collecções aos lJOSSO na
vegantes; enviou plantas secca:3 ao muzêo de Pariz; man
dou seis caixas com plantas ao governo francez com d~s
tino á colonia de Cayenna, e foi em vão que, por n:~Ito
tempo, eu e o consul de França no Rio de Janeiro solIcIta
mos uma simples carta de ag.radecimento a duas de nos a
administrações. ,

« Os sabios que, amando ús sciencias, deveriam anI
mar por todo o meios passiveis aos americano, dos
quaes ha tanto a esperar, os sabias, digo, não foram per
feitamente jU.t0 ' para com o padre Leandro. C?lTIO se
houvesse a tdéa de fazer desapparecer até a memorJa deste
homem recommenda vel, destruío-se um genero ,que elle
formou em uma ela suas memorias; para ex,pll,ca~,e a

uppr'e ão, cliz-s ,6 verdade, que o gencro eXlstlft jU,em
manu cr ipto por "l1l jamais eleveriamos p rde!' le vlsla
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c la rC°'l'fl. sohinmcnlc 8sLélb Iccic1n pOl' ,M. Cnnc10llena ad
mira\" I Tíwori(( Elementa(', ü ~aher: que por pl'ioridaclt'
n506 nec s al'io ter cm linha d conLa os tr(lbnlho ine
dilas. ))

Conversava um c1iu St. Hilairc p FI'ci LeêJlIllro br'
holanica, especialmente sobrc a acclimnçuo du plnnll1s,
quando St. Hilairc. yolta- e pêlr(l '11c mostrando-lhl:lllm<l
planLa dizendo: El.· uma planta dp. L 0.'1.'0 1)(.lL~, que I/UO é
ül8ta senclo no 'R,LO ele JflJLCiro, c rl"a/u aú; a jJ"ODl/Z<.:la de
Santa Catharil7o. Frei L allllr'o 101Tll-U, xDmina-ll, l~ I' 

plica com viYnciclade: Ei:da espccic, Ofi Dut!'a que muito
se assemelha, viDe no Rio Doce) c eu me. lIlõlencollírei-o' na
{)/'ooincia ele Pernamúw;o, o/lde colhi lU/lCl para o mcu her
vario. 't, Hili.1il'e c1elxD YCl' m um o'esto in"oll1ntal'io as
duvidas que 0ppl1nha; e Frei Leandro isto divisando, exa
mina altenta e rapidamenLe as plal1ws c cas ela ol'd~m dn
Legumin.osas) proveni ntcs ele Pernambuco, e <.:orn exp['es
'ões meliante e ulegL'c, ap" sentn a qu PI'OCLtr'DHi, <.lO subia
l. Hilaire e diz-lhe: a amostra que fJo.'suo não e.,'tú da.·.·i

f7cncla; ma' ; ielentica ao DOiSSO Sop/LOI'a ldiol'aü.·. CoUo
qlleí-a 710 mcn /wl'(?((rio com o ,WliW vulgar dc Fcifito da
Prllia. Annos depois publicava o '[lbio 8urop o fi de cl'ip
r,:iio de la plDntD, notunc1 [[ue o sabio br·u7.ilC'iro n Ilnviu
tlcs(;ohcL'to em Pernambuco. '

Frei Lcaudl'o do SIlCI'[lmenlo tI'nl nlholl muito, ml1' iI 
felizmente <.los c;us Ll'ilbnlllOs J') rn pou os "iI'<1111 a luz eln
lJub1icidnde, e por i. 'o, além dos que e dr licnln no eSludo
da sciencill llUtUI'(JU, c <10 c nh imenlo dnquilJo CjLll~

no diz resl> 'iLo, bem 1ouco~ o conllc " m.
. Omaiol' c mnis P 'I'feito monllmcllto 'I'guiclo Ú 111 mo

1'111 d 'sL' sabio bl'DZileil'o, leyc pnl' al'cl1il elo o illu tI' DI'.
.lo é . 111c111l1ha lla Glll1W, cujo lJorn ' é o maior gflrêlnlc eln
pel'feiçã ele.' e 1,l'i:lbLllllo. E' lima xlen a c lUlI1ino li JJio
1l;l'(\jJhin, clpr- " IItalln 110 Instituto Ri torico e Geograpllico
13"üzil 'il'o, in' 'I'La 10 "vim e 3 (1' sua r \'istD, IHl qllLll
\'~m enullJ l'mlos iodos os tl'ubnlh S de Wo !';;,dJio quiiu
\'II'Ll~OSO "ado, c do qual CSll'üctal11os as s guintc infor
ITHJl,O 'S, D 011 's relüli\'1.1S :

« LNlnd['o l10 Sacl'allJ llta 0111 rou n C~Cl'e\'ef' n Utl
mOllo[l:l'üpl ia rclutivn n~ Bf1lanojlhoi'erl8, I !'1l1tn pilrasi
la, das I'tliZI ' das [Ir\' ))'('.', nlas não se <.lbe olé que ponto
('!IrgOll cll '111 suas discriW'(lcS.

li Escr'C\'eu IlI1W 111 ~111 ['ia in 't~I'C~ snnte acerca cIn cul
Iflla llo C!I,'I, { pro('(~. ~ (),' (ln p 'qJdt'"I,.,('\ I~( ~ rullli.~, blllHlll-

, iH
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do por base EIS experiencias feitas durante sua adminisLl'a
ção no Jardim Botanico da côrte.

« I os jornaes scientificos la Europa, appareceram
diagnoses suas de especies novas de flora brazileira, algu
mas da,s qUEles foram Elcceitas e outras apenEls como sy
nonym18s.

« Nada menos de oito generos foram creados por eUe
para plantas do Brazil; destes adoptaram as Botanicas le
gisladoras apenas o Funifera, ficando os outros prejudica
dos pelo direito de prioridade. D'entre EIS especies por elle
descobertEls, figura em primeiro lugar a embirn branca,
Funifej-a utilis,

« Raddi perpetuou o nome de Lealidro na historia da
Botanica propondo o genero Leandra, na ordem das me
lastomaceas, DiversEls especies classificadas na Eur'opa
trazem a dedicatoria á memoria do illustre brDzileiro. O
JElrdim dos plElntas de Pariz possue bom numero de pe
cies de plElntas seccas en"iadas pelo sabio americano, das
suas arborisaçõt::s.

« Saint HilElire faz menção destes nota"eis serviços á
França, quando }'ememoro os laços de amisade que uni
ram-no a Leandro nEl capHal do BrElzil.

« Professava sabiamente EI sciencia das plantas e a
ensinava com Elpplauso dos ouvintes no Passeio Publico.

« Conhecia EI sciencia dos minerEles e tElnto Elssim que
existe registrada uma nomeação do punho do conde da
Barca para que Leandro fizesse parte da commissão en
carregada de elar o preço e estudar a colleeção que o Esta-
do desejava comprar. ,

« Do Archivo da anLiO'a Academia 1Vledico-Cirurglc.;a
cxLrElhimos prova!;> comprobatm'ias de seu cmso e elus li
ões que laVEI sobre [\O'ricu1tura e botanica, e até com refe

l'-ncia ElO modo porque eIl orO'anisúra os pontos pura os
xames de seus di cipulos,

« E mais teriamos achado sobre o mesmo assumplo
i o incendio hElvido no morro do Castell0 n5.o houve se

consumido maior numero d documentos.»
SobrElm titulos portanto, diz o Dr. JOElquim Manoel.de

Iacedo, pnra que Frei Lenndl'o do Sacramento fig~re di 
linctamente na gal ria dos benemeritos e varões Jlluslre
do Bruzil.

Leonardo Bezerra Cavalcante. Filho legilimo c1eCos
1110 Bez rra Monteiro D. Leonnt'c1[l CnYG]c<lnle c1 ;\1))l1-
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qu l'quc, neto putemo ele Domingos Bezena Felpa de Bnr
burla cD. Antonia Hodrio'ues Delgtldo, materno de Anto
nio Cavalcante de Albuquerque) o da guerrCl, e D. Mar'ga
rida de SouZü) Leonardo Bezerra Cavalcante na cell na
sccyuncll'l metnde do seculo vxn, no meio da opulencia e
do gl'andeza, e, por sua riqueza e influencia de sua familia,
uma elas mais antigas e distinctas desta provincia) occu
pau subida posi 50 social, elevando-se ainda mais I ela
fl'anqueza e aenero idaele do eu nobre e elevado cal'ücter.

Cor'onel honorado, e moro.elor na freguezia da Varzea,
onde possuia ricas propriedo.des agrkolas, em 1710, quan
do os pernambUéo.nos oppozeram bal'l'eiras ás pretençõcs
dos Mascates, elle representou papel proeminente, e com
direito de sef' chamado o primeü'o pernambucano livre, e
(( pl'ima::;ia poclesse na ceI' da precedencia e ojJh'mento
pela liberdade. Patriota exaltado) homem ele temperamen
to forte e contumoz) Leonardo B zel'r'a publica> franca
mente não ce sava de fustigar os inimigo, até que cahiu
cm ua mãos e foi arrastado ú umo. pri ão; mas, rompendo
:lI'evolta após o. tentativa contra [l vida. do govemador Se
bo tião de Cnstro e Caldas, o povo entrando tumultuosa
ment no Itecife livrou-o do. prisão.

Partindo para Olinda e tomando parte no con.selho ce
Icbl'uclo pela camarn do Senado, Leonardo Bez rra foi um
lia que apoiaram a idea l1n independencia pela. fót'ma r 
plIblicana, pOl'óm conformou-se com a maiol ia, approvnn
do (l cleição do bispo D. 1anoel AI\'nr s da Costa para go
"cl'nador interino ela cnpitania. Hebellando-se os Müscn
te contrn o governo do mesmo bispo em 18 de Junho de
1?11, Leonardo Bezel'ra foi um cios primeiros e mais intre
pldos patl'iotas que correram para sitiaro Reci~ , «em cujo
assedw fe.J taes serviços a patria e a nobresa) que o seu no
meera o te/'/'or dos Nla 'cates) que o unaginavwn ver em
qualquer sombra. »

Cbcguodo, por6m; o novo govel'l1adol' Felix Jose Ma
chado, e tomando posse do governo da capitania, rompeu
ll'emenda reacção cOIltl'a os pernambucanos, c os Ivlas a
l~, conseguil'am a ractifi ação cla Cl'eCçRO do. villa do He
elrc c ela eleição c1a nova (;amarn do sena ]0 celebl'ados em
171~. Perdicla inteiramente a causa que tantos sacrificio e
dedlcllÇiio, ú pai' d tonto hel'oisrno, cu tal'am nos valentes
pel'nambu(;anos, cresceu a in olencia dos 1nseates, e L 0
lI~rdo Bcz~nn foi tOll1nc1o por alvo dos' t1S ill ultos. >8
dito burlescos e injmiosos fel'víam s ))r' lle log( qu'
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[Ippar 'ia cm publico, dit.o-' qu o fiu 1'[1111 c1csp.spcrnr n tal
ponlo, Cjue ubin furioso ti' escmln ~ ele pnla io, pen trou
nogélhinde do go"cl'nudol' egritou: V. Exc, C({.";{~[jltee.:t('..
Mal5co,tes; se llêío, esta es!mc!a. '. e ('IlJllUnllol1-a com ltll
mov~ml nt.o. que o aOV('rJInelol' CstI'ClJ1I'(TlI, K Ir' fnelC) deu
s no clia 17 fi .. F \' I' .:ir II \ 1712; mi:: êlO de, Cl'I' ns l':-'Ctl
das de paheio, sal c-lhe no enCOlltro o ) Ividor DD Dlhiío
seguido de num '1'0,'( S c; bil'I'OS, I r'enelem-no li ordem ele
EI-Rci, e. conduzem-no poro bon]o de um navio onde c~le

ve por tl'ez dia mctt.il1o no. Ll\"cLlda do. bomba, conceclcndo
se-lhe enLüo um cntllnroL , ond I el'man ceu por algum
t mpo.

Transferido d poi,' pura os cnxo\'ia ela forLalczn du
Cinco Pont.a ,foi rem ttiçlo no dill 9 de Outubro paJ'o b01'do
de um dos nDvios cln ft'ola, e acompanhnLl0 por seus dous
filhos e outro eomp'lI1heiros l1e martyrio seguiu pt1l'a Lis
bôa e foi en errado no. cadeia do Limoeiro, Condemnüdo
a deoTedo por 10 D11110S paro. cumpril-o llns posses líc..
portuguezos eln lu liu, Leonal'l10 Bczct'l'u cumpl'iu 1'C ig
nado o mortJ't'io que lh foi votado, e depois de 13 annos
de prisüo obt ve {J sua lib rc1ade, L v ordem de vollar para
o BI'azil, J11L1S nuo parü Pernambuco.

Leonorc1o B zer'l'a fixou- e nt5.o no provincia da BJ:
hia, ainda mogoado das t.Yt'annias e insultos ele que fOI
alvo; eln oppl'essüo exercida 01 t"C a sua j1nl.l'in c os seu
cont.erraneos, escrevia [lOS seus par nt s de Pel'l1:Jl?,buco,
tlizendo: nuo cOI'tefs um s6 quiri das m-rdLas;- tratcu ele po
paL-os para em t 'mpo Oppol'tztnO qucbl'w'c7J?,-se /1et. costa
dos marinheu·o.'" cpitheto applicac10 por escameo ao 'l~lJ 

delo' em Portuo'ai; xpl'essiio de odio qu as chl'onlco
do t mpo nos tt'onsmittil'am, e que a con ignamos ómen
te como uma bomenog 111 a \'crc1oele hislol'Íca c cat'acte
ristica da pocho.

Leonarl1o B zcrra Cava1canLe ocabou os seus dias no
sen degredo da Bahia, om Dvançado idade, tt'i te pela cc
gueir'o s llil que ohr veio-lhe, ralado de ouc1udcs da tcr!,~
n"tal e com o coracuo mao'oudo das inJ'usti('[ls de que 101u , .. ü ~

victima, .

Libanio Augusto da Cunha Mattos. Na c'cu na ci
dade do Redfe DOS 2 de utul 1'0 d V1R; seus pocs, fOl'üJl1
o marechül ele cmnpo Raymunc10 Jos'~ cio. CunI~a 1\lnl,lo.,
distincto militor e e <..:ri !J Lar, e D. -Mnrill Vcn8nCIt1 de l'un
tes Pereil'u,
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A omponl1l1ndo sen pl18 no Rio de Janeiro, ](\ enriquec
e Ll o 'Cll e pirito com o 'sluc1o elns IrUn"'ls, c ainda bem
jm'cm, rm 183G, o1J te \'u en teorla n[\ seel'cLD ria do Min isterio
'dn Glll't'I'n como ti 1cl ido, sem]l I' l'h r\' n im n to algum.
TI'cz 0!1!10S depois, ('D1 1830, foi llomCD ]0 primciro officin1
do J1)rSnln seCI'C'[nritl.

F,m 1,44: foi unhn i\fntto nomco(10 hefe de secç-o,
rm 1v4.9 offi ial m:"'Ii l' c Ln 1,60 foi el yado a athcO'oria
rle c1il'cclor gel'ol, apos n[.nnc1r -sr cm 1861 depois de ho\,el'
pre tml0 no pniz, por cspo\o de 25 onn s; grandes e YD1io-
o' scn'iç s, m l'om Ull Cl'OÇ'UO dos qLH\es o go\' rno o [wra

ciollcomo ofi1eialntoc1ü Impcl'in1 Ordem cln Rosa,
O lllilJistros da gucl'J'a cou e111 iro Alltonio 1\'1anoe1

dcMello, Joün PDulo elos Santos Borrelto, l\Innoel FelisaI'
du r.I ,Souza e Meno, P dl'O ele AI 'Dntal'D. Bellegarde o
eu comprovinciano SebDstii'ío do Rego Barros, apl' ciall

do-o de\'idDmente, e clistinguinc1o-o pela SUD. eüpu<:.ida le e
dotes que po, suia, o tOnlnl'<"'Im por offh.;inl de gnbinet du
I'HIIle o tempo que OCcupDJ'[lm o 111()'ar,

Libonio AllgU to (1[\ Cunh 'l. 'h.ttO~3 clll,l'C outl'DS pro
I'a de 0PI'( \0 fiOS sens tn1cntos tl":lhnlho" l' ceb u do
f(O\'Cl'I1ü otitulo cleConselho, co Instituto Histurico e Geo
gl'opllico Brazil iL'o, u a So 'iceltH.le Auxiliadora da Indu 
Ii'ia Nacionell, o r çcb I'DIT1 CIll seu gremio, e em ambas
c l~ tlssocioçõ s- pl'C tOll tau tos e \'(] Iiosos s rviços, que
0, tmllOil1 'OITlO um elos cus 111 ai . I I' timosos c benemc
I'ltos confrade ; ,e n provincia ele Goyoz olegeu deputado
a A scmb16u G 1'01, e como tal tomou assento !la cnrnm'o,
na legislo1;lll'a de 1857 a 1800,

,Depois de um' Clll'ta existcncin ele 4{ pnnos, porém
as Igno,lada pOl' tanta [lbneg[ll;iio e t,'[\])ulllo, pelo eu ta
lento, e Illu Lra('uo) a mortu o SOL'pl' 11 mle, e ':\lwlou o der
l'udcll'O suspiro nus 2tl de Ao'osLo ele 1 CG.
, Pal'a conlpletar o c bOç'g ela "\ ida de t5 il111SLI' (' dis
tmelo I ernüBlbucano ba Iam (IS seguinte, 0. l'luquell!.I'
paloYlu d DI'. Jon luim Mono'l LI l\Iacêclo, }Jl'ofel'id'ls nu
ql10Ilclüde ele or'cnlo!' elo Til tiluLo lIistol'iC'o, IJO discllt'sO da
cssüo onniveL'sar'ia elo m SllJO Illslituto, cUI1'JGIi:

(( ~~pel'tol'io vivo do' lJcgoeio elu l'l'lJi.U'[il;ÜO dü D'UCl'
I'B, o'tJndocle int'ati{1:aycl) que n5.o millU"'IVil {IS llOl'a ele
tl'[lballJo, e 'onflln lia a 1l0iL c m o dia no dl'sl'mpenLlO
r1c~lc;,mcmol'ia fdiz que ii.l dii.lll(' üU ('[l~'() r. 'r!kl dOS: 1:
CI,lI\'? c1.9 pa~C::,ado; pn"'llic[I cl'Ulll qUBI'tO de 'ccnlo u'l i.\~lml
111 110 'uo 11111durj 111cthoclo que pOUpll o labor c (1upllCn (I
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tempo, .intelligen~ia q.ue dá luz, modestia que ignOl·a o que
vale; eIs o que LlbanlO Augusto da Cunha MaLtas era na
secretaria, onde começou no mais humilde e acabou no
mais elevado lllgar. Pobre e abatido, o nosso onsocio
passou seus ultimas Dnnos em melancolico l·cLil'o; ;linda
nssim consagrou horas longas e nobres vigilia ;'1 paLI'iA
escrevendo um indice da legislação militar, que offerecCl~
gratuitamente ao governo em 1864, sendo ministro da gucI'
ra o Sr. conselheiro Dr. Francisco Cm'los de Araujo Buar
que. Os desgostos apressarum-1I1e o passamento: serviu
vinte e seis annos ao paiz; mor;'eu esquecido; em scu
tr'anze de agonia houve lagrimas arrancadas pela lembran
ça da esposa e dos filhos deixados em penuda, sua ulti
ma oração foi talvez ao anjo da caridade. »

Lino do Monte Carmello Luna. Nasceu na fl'cguezia
de S. Antonio do Recife aos 23 de Setembro de 1 21; foram
seus paes o negociante portuguez Jo é Joaquim deMolia
e D. Maria Francisca de Luna.

Começando a sua vida como e cre"ente do cartol'io de
Guilherme Patricia Bezerra Cavalcante, e sentindo- o com
irresistivel vocação para O estado sacenlotaJ, e trocllndo
a vida civil pela religiosa, entrou como noviço no convenLo
do Carmo do Recife no 1.0 ele Fevereiro de 1842, e fez a sua
profissão solemne no anno seguinte, nas mõos de Frei
Carlos .de S. José, depois bispo do Maranhão, ele quem
fôra discipulo e depois amigo e confessor. Preparado.com
os estudos propl'ios que fez no mesmo convento, subiU ao
gráo de presbytel'o,. e no dia 8 de Dezembl'o ele 1844 cantou
a sua primeira missa. Foi logo eleito, em capitulo, mes~re
de noviços, e as ominentes qualidades que ornavam ~ di 
tincto religio o eleva rum-no depois a gl'áos mais subIdos,
e assim exerceu os cargo~ de sub-prior do convento do
Recife, no mesmo anno de 1844; em 1848 foi designado para
ler na cadeira de Dogma no collegio do mesmo convenLo,
e exerc ndo effectivamente o magistel'io, recebeu em 1 50
a patente de Leitor em Theoloo·ia. Exerceu tambe~'1o cargo
de secretario da provincia CarmeJitana 110 Br8zl.', e o de
provincial da mesma ordem, por Breve da I UnCIat~lra /t
postolitica de de Junho de 1850, s Ilelo elle o prImeiro
religioso elo tempo do sen noviciado que cheg.ou a tae
dignidades, cujo zelo, bom desempenho e servIços 11 sua
ol'd m merecel'um condigna remuneração ela Santa S', que
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lhe conferiu os privilegias de uso de soli-deo e anel, por
Breve de 26 de Setembro de 1854.

Em 1856, por circllmstancias imperiosas, e principal
mente pela necessidade de cuidar de sua mãi e família,
Frei Lino obteve a sua seclllarisação por Breve de 6 de
Outubro. Por Decreto de 14 de Março de 1855 foi nomeado
pregador da capella imp rial; e por portaria da presiden
cia de 6 de Junho de 1859 foi nomeado bibliothecario da
BibJiotheca Publica Provincial de Pernambuco. No exer
cicio desse cargo conseguiu dar uma nova organisação ao
estabelecimento, transferíl-o de uma acanhada sala do Col
legio das Artes para local mais commooo e adequado, fa
sendo a sua inauguração com toda a solemnidade a 25 de
~larco de 1860.

Nomeado cavalleiro da Ordem de Christo em 14 de
Março de 1860, conego honorario da cathedraf tíe Olinda
por Decreto de 17 de Junho de 1872, exerceu tambem o
cargo de promotor deste bispado de 1869 até o começo do
episcopado de D. Frei Vital, sendo por este exonerado, por
motivos, que muito bonram o demittido.

Dedicando-se desde o tempo religioso ao ministerio do
pulpito, o conego Lino « g0'Su(lcras-crediLos de orador dis
tinclo, e fez ouvir a miudo a sua voz nos templos desta
diocese, principalmente no anno de 1856, em que a epide
mia do choIera-morbos invadiu esta provincia, pregando
por esse tempo numerosos sermões, para exhortar o povo
ft penitencia, e prestando outros serviços proprios do seu
c tado, sem mais interesse que o de acudir quanto nelJe
cra possivel aos males que pesavam sobre seus conci
dadãos. ))
, Das producções oratorias do conego Lino, algumas

"Iram a 1m,; da publicidade, entre ellas: Sermão pregado no
Te-Deum Lamtamos, celebrado na egreja matr'iz do Cabo,
poroccasião da visita de S. M. o Imperador áquella vílla,
rlll t 59; Discurso pronunciado na abertura da Biblio~heca
Publica Provincial no dia 25 de lVlarço de 1860; Oraçao fu
nehr: recitada nas solemnes exiquias celebradas por alma'
do bl, po de Chrysopoles, em 1864; Oração f~ll1ebre pro
nunCiada na cl1thedral de Olinda nas exeqUlas do biSpo
D. Manoel do Rego Medeiros, em 1866; a do funeral do
cneraI Flores, c das ex quias da princeza Duqueza de
axe, em 1 71.
. Como ocio effectivo e fundador do Instituto Archeolo

glco e Geographico de Pernambuco, o conego Lino prestou
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a esta a oci11çt\.o jmmcn os s t\'iços, e enriqueccu as pa
ginas das suas revistas com esles lrübnlllos de sua com
posição: lVlemo,.ia ::;obre o monte da::; 'l'abocas e a efjl'qj(l
de N. S. ela Lll~; Biogrup!úa elo 11tlarqae,J elo RectJe:
Nlemol'l{l 'obrc a oerifl,cClçelO elo lagar c!wmaelo Boqlleil'D.~
nos montcs GaCllyu'ape.~' ,. Memoria sobre o,' montes GlI({

rarapes e a egreja ele N. S. dos Pl'u.:;cres, edificada 'obl'e
um dcl/.es. 1'a1110em socio do Inslituto HistOl'ico Brllzileiro
o conego Lino compoz um trablllho sob o litulo: G{/.lel'i~
elo~ BlSpOS Br,a..:;üeil'os, qu lhe ol'f(~receu e uma Bio[jl'a
p!ua ele D, FreL PClalo ele MOltrCl, C{LlC vem nas revi, La L1il-
ql1elle Instituto.

Em 1852 publicou urna Fxposição sobre 11 devoção do
santo escapulLll'io de N. S. do Cal'11l0, e uma Noticia con
cisa dos factos mais notaveis ela vida d j Snnta Therezadc
Jesus; e m1855 uma Breve noticia <.lo culto ú jmll1i1clI
jada Cal cciçuo de Mal'ia, e da definiçii de Le 111-:; stel'io
dogmament firmnc10 111 LleD zcmbrod '18-4; nlcmclc"ll
I'ios ul'tigos pubJicmlos no DiClrlo de Pel'lwlIIbllC ,Pro[j('('.'
80 e Jornal elo lnsüt{{to Pio e Liiteraria, dos qUllc algun'
foram depois reproduzidos em ou' ra foI hns elo pl1iz, PUI'I't1I

de todos os tl'abalhos elo coneg Lilt, OCCllpO pt'ill1cil'O
lagar a sua lVlemof'ia historic({ e útogf'Clplúca do Cleru Per
7/,wnbaccmo, impr ssa em. 1857 nestn pro\"incio, c qu tão
merecidos louvores, receh II do 01 llClito bibJiogl'opho POI'
tngu z Innocencio Silva, nssim como do DiCll'in de Per
nambuco, do JOl'nalEccLe,'iastico elo JltlUf'CliI!U/O, (10 COI,(,('lU
]elcrcanúl do Rio, c doutra' folha elo pniz. «E' sem dl~
vida o trabalho mais imporlnnte c valias até [lo'ora ]1l1bIJ
codo por S II ul'Lldito autOt', diz a 1ucll' c.,(;l'iplof, C!ll/)O
rndo tão acurada exactamenle quanto é pós iycl em 1111111
pt'irncira Lentaliyn Lle tal nalul'czn. ))

\,6-s(', pois, por e 'ta uccinta enumel'ação dosear,/To'
eplC exel'C U, e dos trabüll os littel'aJ'io~ do conego LlIl~,
que eJJe f i um ho JlCl1l util c 0Pl'o\'c;ita\"cl, por seu sct'\'I
ç'os ao paiz, (1 I' 'Iigiiio C/IS Jetrlls, O c negü Lino do ~Jon!r
Carmcllo LUlla falleceu a 23 11 Junho ele 1874, na IdoL1c
(k;)3anno" fui cpultalo 110 Ccmit l'i Pul!i OdL"lnca
pitaI. O JOf'nell elo Ren/e, no dia gninlc 'onStgt'~n~ ln'
paI, \T~S li S'1O. memorill.: « HomCll c1 Ict.t!'t dlstllldo
UI't <101' <::ll íY mdo, o LjlW 111(' "ai 'o o titul cl pt'egil<!or dn
itnpL'l"ial capC'lln mcmbro in talladol' lTInito prcsLI~l1o:'
do ln, titulo Ar't'I1Nl1ogico I G<'ogr'1l1 lli< o e1l'sln pl~n\'!l1 '11l.
f'lllllllll'nl in (iL' tnllil; , (lllt '1.1~ n,'~()('i; CJIC'S ['[ 1'll'rI;I~; ,".



DICCIO:\ARrO BlOGRAPHICO

cer'dotc que soube sempre re peitar o altar s 111 mentir,
nem negiJr a face á sociedade; ua morte deye puno'ir
acerbamente no (~orüç5.o desta pl'Ovincia, que lhe fl i bel'ço
c lhe voe ser tUffilllo, e para ü qual foi eUe luzimento em
vidry, e depois de morlo honrosissimü recordação. Eis uma
sepultura, a do Rvm. cOllego Lino do Monte Cürme!o Lllna,
obl'e a qual COiTe Ü imprensa o leveI' d ~ depô!' uma co

rôo de cypreste. Er'ü um opernl'io tüo modesto, quão "
fUl'çado da civilisaçüo. Pranteümol-o. li

Luiz Alves Pinto. Núscell na fregu zia da Bôa-\ ista
dacidudedoRecifu,p losunnosde1719,eforam eu pae~

os PDI'dos Bazilio Alves Pinto ,suu n ulhef' D. Euzcbia
Maria de 01iveil'u,

Demonstl'undo muita vivucidüde e talento' no seu
esludos de primeil'Ds I 'ttrus, seus pues, bem que PObl' S,
empcllha['üm-se 111 dar-lhe uma 'ducaçJo esmerncln, '
clle CUI'SOU com üpro\'citulllcnto as Dlllns de latim, philu
sophio e I'hetol'icll. A' par de ses e tu10 , Luiz Pil lo
apllicou e peciülm nte 'í musico, c'mel/ja (lf'te,'e lhe arimi
I'(l(Xlm o' prenuncias de UIJl gemo luminoso. T rminando
o seus estudos) ülgllns amigos solicitos no üpl'o\'eilüillen
lo do seu talento, l)1'e taram-se 1l fa ilitar-Ihe os meios ele
estudar em Portugal) pl'in 'ilJolm ntc quanto [l mu ica; e

, C'llcseguill pal'a LisJJ6n, cstudou. a nl'Le ue composi<:iio Ott
conll'n-ponto, elo que~/e - soleml1e C<-CWIU', com o}JjJroc((('clo
elouvore,' mui ti::; 011geil'o;'.

Aindn no tiro 'iliÍo do scus tudo omcçol'am a \ -
cocearos suppr-imentos d Pel'l1umbuco) e por fim pri\'ado
de lodo o ullxilio, ViU-Sl~ obl'ignc.lo p lus Cif'CLllllstaociD , ú
lançaI' m5.u do seus I l'oprios rccuf'SO~, e po son éI xel'Cel'
ü pl'ofissüo ele l1l11siGO, Come ou entüo a tJ'ubnll1nJ', foi
admiltido no capcllu l' ül, ti 1'8 \'0 copias, 'ompunha ülgumn
cO~I~a, e cm fim, dedicando-se 0.0 ell ino, gel'ülmellle bom
qUI to, gosando ele nomeada por sua. Iwbilielocle Vl'ofissi 
nal, c sLias man il'US e Cc111CO<:UO, foi lllmittidC? á 'II jl~ar
em algumas cusns elo. primeil'n 110breZll do pfllZ, e D san
pel'lnnneCel! por' ulgum t mpo !ln côrl, ele Lisbàa sem ser'
pe ado a IlI11 0 'Uem cnn cO'uinc1o até fOl'mal' um pequeno

I, 'b
prCll la pül'(t f'egf'c. sal' o. P 'r'1111 mbllco. ,

AqUI chegunclo AI\'C's I into nlJriu limo nula. de mu J(',l

{' de pl'imeil'u,s letll~ns, 'mpl'l'ga.!ldo-s' lLllnb. 111 110 ell 'il}()
desta I1wtemu SUtlS duns filllns;' Pl/f)!lO j)f'{n/.elro, (! ella,'
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no segundo andar da ca.-;(l de sobrado, ultima ela rua E.
tl'eita elo Ro::;ario, lado dtJ norte, caminhando de nascente á
poente.

Luiz Al\ es Pinto teve praça de soldado no 1 ntalhão
dos homens parclos du praça do Recife, subiu a todos o
po tos, e chegando a capitão ommandou paI' a.lo'um tem
po o tcrço de infantcria aux.iliar dos mesmos paeclo elo
H.ecif(~, tra~endo o sea terço bem disciplinado e mostrando
. e IJwito actwo e de::;tl'o nas operações nulitares,. e promo
vido em fim ao posto L1 sDrgento-mór pelo governador
conde de Payolicl ,foi confirmado por patente Regia de 15
de Nov mbro ele 1778, no qüal se r foromou, percebendo o
rcsI eclivo olclo.

Musico e composilor di tincLo, Alves Pinto gosou de
fama e merecida reputação, foi mestl'e de capella da egreja
de S. Pedl'o do Recife, e foi elle, por éJssim dizer, o funda
dor elD escola mnsical de PernéJmbuco. Ainda que e tenha
p rdido em grande parte as suas composições, ou queexi 
tam sem se sübcr que fornm prooclucção do seu ngenho,
comtudo muitas nos restam, to 's como os dos trez hymno
á N. S. da Penha e do d N. S. 1v15e do Povo, poeziDs elo
padre Souza Magalhães; a do officio da Paixão, a dos mD

tinas de S. Pedro e S. Antonio e muitas nov nas, missD )
Te-Delln , ladainhas c sonatas, notando- e, quc ludo que
era concernente ú mu icü, que ent50 se tocayu ou cantunl

m Pernombl1co, er'u producção suo.
Mas elle não inscreveu sómente o seu nome nos 1111

noes musicaes desta provincia. Intelligente, espirito mais
ou menos cultivado pela pequena educaç50 litteraria que
teve, ellu foi professo!' regio ele primeiras leUras, e em 17 4
publicou em Li bôa um trabalho seu sob o titulo:, D~c~to
nario pueril para o uso dos meninos, ou dos queprtnClp~am
o A B C, e Cl soletrar dtcções. Cultivando tombem ,u Illte
l'otura, elle foi poeta, e escreveu alO'uns disticos ceplgl'~m

mos latinos, algumos glozos ele quadras suas c alhelUE=,
soneto uma come lia sob o titulo-Amor mal correspon
dido) m tres actos, a qual foi representada no theatro pu
blico do Reci} pelos annos de 1780.

O ü umpto do A.mor mal correspondido! secrundo A.
J. de 1e110, era e te: Florisbello e Celauro, alllüdos,cle Clo
rinda, mal'chom contra Troante) t~ ranno da GI'CClO, ~om
fOl CDS sua e de Albania Ú YinO'arem estD das COf'l'E'I'JU ,
c d'ova lacões le Troant~ nas f~ol1teil'as, Avisll1l11- c os
'x.el'cil ~ 'c fer-- a bütalha, I11RS suspcndc-sc pAra qu
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Cdecida pelo duello sinO'ular de, Florisbello, e Troante, no
qual stc 6 morto por aquelle, que faz o seu reino tributa
ria d Albania. Tudo isto 6 só nanado. De volta os I l'in
cipe cmAl1 ollio, IlDmorélm- de Clorillc1n, qll ~ procurolll
tOI'no!' scnslve! Ó sua ternura j incobrinclo-se ambos '1Ie'
p1'Íncipes, J'ecipr'ocamente, a sua paix5.o. Clorinda declo
ru-so em favor ele Florisbello, a qLlem asscgura fidelidqde;
mas depois captivam-na os modo, e sympathia de Celau
1'0, eelespede a Florisbello do reino. Saheeste por causa
da sua despedida, a tempo qu já Celamo tambem s ient
do "01' atilidade de Clorinda qu delle pl~oclH'a fazer en
tendor o scu amor, a detesta. Clorinda se quer tOl'l1ar a
Flol'isbello j mas este, pl'esente Celnmo, lhe cxprolJra o yil
procedimellto. Então Celauro por pr'incipios de cavnlhei
ri mo a defende, do que I'esulta irem ás nrmas, e m cam
pünha \encer Flol'isbello [\ Clor'indu, e a C lauro, e obrignl'
ae tes a casarem-se. .... c-se deste modo em varias rela
çõcs o amor mal correspondido, o que melhor munire tu
o lodo da peçn, Um annel que Clorinc11l dcu a Estojo, um
collol' daelo por Celauro a LDnceta, são a fonte da~ jocosi
rlaeles e risos da lacnia la. Tem uma especie de CÔt'O fLgn
rodo pela musica uma só V('Z, a qUül anta LI Florinda e ta
quocll'o:

Tristes lagrinws cClnçadas,
De amo,. mal correspondida ,
Se amarpl'omette acabar-me,
Prwae, prú.'ae os meus dias.

o Am.or mal cOT'I'espondiclo, se9:undo A. J. d :Mello, 6
nprimeir'a com dia cornpostn por bl'é1zil iro, que se rcprc
~elltou em tll nt.ro publico do Bl'üzil j toda em v 1'50, e niio
lI'I'CgllloJ') mormente medida pelo gosto entúo dominante
no lhcntf'o Pol'tuguez 's, onelc fr'eCJuentem nte se r pl'e-
enluvam as op ras de IVIctastasio e outras, traduzidas e

POStll,S 110 gosto portugLlez. O autor' do Amor mal COI'I'C'S-

P?f!dlclo, niio em llm obalisac1o litlcmto j l'a muito - tu
(~IO I) e npnixonodo ela poesia, mOI'mellle dromatica, e la~":
ll,m(m~,-se de que o~ poetas eus cOllterrq ,OI'[111C9S c pnlrl
CIO n~o compuzessem pnra o thel1tro, Slln j 11'10 \ ti 111'1

comec!1Q uma obrfl prima, o intel'es e é p CJyeno" o enr'Gc1o
poderia sei' mais fI rtC' e tnl\' z mesmo nno hl1.Ju tocln U
convcnienciare]ati\'al.lO'SCaractel'csdo ultosp rsol1ng n j
~nn não 6 ab olutamentc cm mcrilo: m StlG ll'ÜlI'CllU
IIlciclenlc niio perde o aLllol' o filo de allingir, c \' ri fi CtlL'
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amor mui correspondido; 6 toda em ver os, toantes e
'onsoantes, notnllelo-se alguns ele harmonin imita~i\'[\j e íl

rabula é ele pura in"en:Eto do poeto, emp!' za llsLo 'li c
nl'ri célda, elo [U ])0,' avisa I-TorElcio: DitJiciLe e:;t prop/'ia
communia dicere. E não 6 b nemerito de louvor a memo
ria elaqueile, que pl'Ímeiro e só a impulsos do a1110r ellls
belllls motes, na Mona destas se abalança a uma not[l clim
eil, lue os genios elo seu paiz temerosos e"itnm, e fI moelo
que lhe permittem as propr-ias forças preenche a carreil'[I,
e consegue c.Iobrnr a meta '? Sem c1u vicia; e seja tão nobre
corao'em poelCf'OSO estimulo aos genios ele hoje, que mui
robustos c galhardos vençam o ele\'oluto estndio.

Luiz Alves Pinto escreveu tambem urna pequena arte
<1e musica que foi traduzida m Fl'anç,a, e uma outra mais
desen\'olvidfl, 1150 menos apr'eeiüela pelos ntendeclol'cs.
O sargeIlLo-nH.'1r Luiz Alve Pinto fülleceu ao 70 DnIlOS de
idade, no m1110 le 1789 c foi epultado na egrcja de N. S,
elo Livrmento elo 1 ecif .

Luiz Barbalho Bezerra. Nasceu cm ülin'du ao ulvo
recer do seculo XVII, c foram seus paes Antonio B[lr))all1o
Felpa ele Barbuda e D. Camillu Bal'balho; Antonio Bez 1'1'11
Felpa ele Barbuda, natlll'[Il le I ont ele LimD, m Portugal,
e D. rvlario Angela, que "ieram pam I ernambuco com o
primeiro Donatürio Duarte Coelho, foram seu in'ó pater
nos, Braz Barbalho, um elos mais .onceituados colono
desla capitalliD, p lous hu"eI'es e nobilissimn asccn-
dencia, foi s u avô m[ltemo. ,

Luiz Bül'baI-ho Bezerra, a ~entando pro a no cxel'Clto
p rnolTlbucano em 1G14" "enindo gratuitamente, era já um
mililar di tincto em 1630, qUDndo leye de medil' as S~l8S ar
ma com o aguerrido exercito hollandez que in"au~u c~la
capiLania. Ao brado el guerrD, quando a patrin affllcta 111
vocou o patriotismo de seus filhos, Luiz Burbolho correu
ao seu appello não só com o sua pessôa, mois tambcI~l
com os eus filhos, scravo ecriaelos, l11nntidos por SI,

S 111 stipendio e inc1 mnisação qualqu l' do estado. .
Tomando parte nos pi imeiros ncontros dos dous ex

c1' itos, coube-lhe pela bl'Elvura que ostentou o coml11Dndo
d uma elas mais nrriscac1as posiçõ s, qunnc10 o genel'nl
Muthias de Albuquel qu lel'anton o Al'I'ainl el~ B m Je LI ,

·tab I ceu uma linha de fortificacões no lI1tento de [1

'P ~l'l,ar o inimigo nos limites ela povoociio elo Recife.
Quando os hollanelez' empl'e\lelldcl'am o Dtaqu do
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ArrEdaI, e marcharam com 00 homens de Olinda, Luiz
Bal'halho foi um cios cDpit5es que suhiram ao seu encon
11'0 cm Agoa Frio, fazendo-ll.les 40 mortos e muitos feri
do ; a im como foi o commal1 lallLe da forca que accom
melLeu a hollandcza que se di poz ú pn sal' o Recif, au-
ando-lhe grande numero de mortos e feridos, e foi ainda

,o commnndnnte de um desü.lcamento de 200 homens, que
accommelteu t\ noite o. forticnç50 do Brum, que os ho]]an
clezcs levanlavam, cons guindo as enhorenhar-se elella, e
depois d bnstante a damnifi ar r tirou-se á sua trincheira.

Assaltado no seu ponto pOL' 1,500 homen , Luiz Bar
halho defende-'e heroicamente com a pequena força ele
que di plll1.ha, mas quando carregou o grosso do exercito
inimigo, viu-se obrigado ao desamparar. Reunindo- e-lhe
então a gente dos postos Yisinhos e um continO'ente do Ar
raial, Luiz Bnrbalho \olta sobre os inimigos, e no mesmo
dia i1lranca do seu poder a conquistadu estancia.

Os ho]]andezes no intuito de preYinir os clo.mnos can-
tantes que lhes causaVElln o. estancia de Luíz Barbalho,

pela m,agnifica posi.50 que OCCUpo.V8, re olveram levan
tar mais um r ducto e deram omeco aos eus trabalhos.
Luiz Bal'balho investe-o 8rr'ojactam'cnLê, desfaz todas as
Obl'8 , deixa mortos 30 hollnndezes que O'uameciam o lo
cai, e retira-se pOl' não I oder manter a sua pos e, não só
pai' ficar situado entre us linhas inimigas, como tambem
por sm' garantido pelos fortes do Hecife,

No utuquc das Il'inchciras quc cer'CüYam üpovoadio elo
Recife, no qual Luiz Bürball10 avnn('uu pela frente, gD
nhou-a e entrou nD povoaç'10, c nos diversos feitos que
'e det'Qm no coner elc tão mcmof'G\'el campDnl1a, reL Iça
onolTlc ele t50 vaI nte gucrr'ciro, e r 'pleml ~ a gloria dos
eu heroicos fuitos. .
, o comlJD.te de Tigipió e 'no do F"ducto da sua est8n-

CIU, atacada cm 21 deDezembro de 1633 por 1, 00 oldndo',
(( fulgurou lambem viclorio a a espüL1a d Luiz Bürbalho
B,e~erTa, ajudado no ultimo 1 stes combn t 'de mais 5 co.
pltaes, não tendo todayia todos mais de 50 oldado .1>

Promovido ao po to dc mestl'C d ' cümpo p lo O'en ral
em chefe, foi-lhe confiado o commando e eh 'fia ]0 ArroiElI
d~ Bom Jesu , cm cujo po 'Lo 1 aleu paI' dUD vezes o ini
nJl C10 cm \'iO'oro o Dtaqu . Post 'riOl'l11 nL' d la :ael om
oseu terço para a pO\'oaçüo ele S. Lom IlÇU, LUlz B81'bD
~ho O'UD1'I1ec 'u diversos pontos com pequenas porLic1o " Ú
Imp'dil' o pu o ao inimiO'o qUElndo s di~pôze a conli-
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nuar a conquista do interior do [Jaiz; e conservando com
sigo apenas 100 hom n } partiu immediaLamente obre
Muribeca quando soube que o hollandezes se apossaram
desse ponto, reunindo-se-lhe alguns morador es e mai 200
homens com mandados pOI'...D. ~ernando de Riba Aguem;
porém vendo ambos que nao dIspunham de força suffici
ente para abertamenLe atacar o inimigo, s guiram pam
Serra d}Agua, onde anda.ya um troço a saquear, clel'am
sobre elle com ardor, ejá tinham obtido grande vantagem,
quando appareceu um esquadrão de reforço que fez mudar
a situação, obrigando os nossos a forçada retirada.

Luiz Barbalho acompanhado .de alguns indiginas to
mou o caminho de Sapupema, e inesperadamente dando
de rosto com uma partida inimiga, viu-se cercado e inti
mado á render-s ; mas sal vou-o a sua coragem e a ua
intrepidez, e dias após fez pagar bem caro eSSe revez, ba
tenelo essa mesma força em uma emboscada perto doCabo,

Incuml ido do commando da fortaleza de NazareLh,
conjunctament com o sargento-mór do Estado, Pedro Cor
roa da Gamfl, Llliz Barbalho para manter a defesa desse
ponto, teve de bater-se com os inimigos por muitas vezes;
e posto finalmente no mais rigoroso assedio, c (LUanda fi
fortaleza csLa\'a complet'Jmente arruinodí.l) sem tropas, e
D penuria era tõo extrema que os seus valentes defensol'es
cahiram extenuados á fome, viu-se forçado a cl1pitulal' 4
mezes depois do assedio, porém com as maiores homo
qLle em taes circumstancias se podem obter. . '

Llliz Barbalho Bezerra cllhindo em m50s elos seus JIl!

migas, ficou prisioneiro com sua mulher e filhas, sendo
elle logo depois man Indo para a Hollanda. lVlas em pouco
tempo consegue a sua liberdade, volta para a He ponho, c
alli chegan'do ao tempo em que se levantavn um terço em
Li bôa para reforço do exercito do Brazil, foi nomendo seu
commanc1nnte, e a 16 de Ago to ele 1637 aporta á cidade da
Bahia conduzindo dila tropa, apenos composta de 250 ~I~
dados. Um dos prim 'iro cuidados de Luiz B~rba.ll1o fOI
tI'atar da rcstituieão de sua mulher e filhos priSIOneIro, 110
Recife, ao que generosa e ca\'alheirosamente aCGl1dll1 o
pt'Íncipc Mallt'icio de Nassau; apr sando-se em mandai-os
para [l Bohia.

Em 163 , quando o hollnndcz s com força l1l~mero
n~ atacar'am fi ,~id[lde de S. Salvador da Babia, LUI~ ~Ol:-

bolho « di tinguiu-se como hera, e reclHlçad os 1J11I:'1-
0'0 ,r cebeu no anno s ,o'uinte I)remiu conferido pelo I'CI,, ,
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deixou seu nome perpetuado em importante forte que con
struira,» Agora vamos entrar na phose mais brilhante da
\'ida do heroico e valente Luiz Barbalbo, acontecimento
tiÍo notavel, de tanta audada, abnegação e patriotismo,
que bastaria para immortalisar o seu nom , e para conf 
I'il'-Ihe as honras de um heroe, se tantos outros não fossem
por demais pora isso.

Em 1639, relata um escriptor, chegúra a Bahia com
poderosa armada o conele da Torre, e qllasi no fim de 1
anno pondo em execução um vasto plano de campanha,
deu á vela com numero excedente a 80 nDvios, levando
forças ch~ desembarque e os principaes chefes brazileiros,
entre os quaes Luiz Barbalho. Todo o plano do conde da
Torre falhou: as tempestades o contrariaram, e a esqua
tira hollandeza em combates e batalhas navaes deixaram
muito duvidosa a SLla capacidade militar. Depois dessas
cI'ueis contl'ariedades o conde da Torre poz em terra na
povoação dos Touros, 14 I goas ao norte do Rio Grande
Luiz Barbalho com a gente do seu commando, e fez-se ao
mar,Era quasi LUl1 sacrifício barbaro. Luiz Barbalho assim
abandonado com algumas centenas ele valentes á quem o
conde da Torre déra apenas ração para dous dias, ou ti
nha de entregar-se prisioneiro com os seus camaradas,
ou atravesstlr o Rio Grande, a Parabyba e Pernambuco, 3
capitanias sob o dominio hollanelez, e ainda Sergipe, sem
p~ntos de apoio e completamente exposto ás forças ini
migas.
, Luiz Barbalho não hesitou: preferiu a retirada qUBsi
Impossivel á render-se ao hollandez. Elle commandava
cerca de 1,000 soldados e alguns bravos capitã8s: fallou
lhes com energia, e deLl principio a retirada, sahindo de
um verdadeiro deserto: avançando para o sul, procurou
d~~I'Opositoas povoações, naquellas qLle não tinham gua~
l1Içoes bollanclezas recebeu accolhimento e soccorro alt
mentidos, nas outras occupadas pelo inimigo entrou cl
fOI'ÇO, tomou o nec~ssl)rio, e incendiou o que não podia
l~vaI'. Depoi ele mil traJ alhos e difficuldacJes chegou a
VllI,u cle Goyanna, onde os hollandezes tinham 530 soldados,
LuJZ Burbalho atacou-os, e m fmente peleja os venceu, e
O1ll~clol1 passar á espada os prisionei ['os·por não podei-os le
I'~l' com igo. 3,.000 11011ancleze di, idiclos em3 columnas sa
lllram do Recife em perseO'uiçãode LuizBarball1o, CL:ja r li
mela tomou-se mais aspera e tr m nela. Oimpél vi 10 mestl'
fIe l'ampo viu- (~ f f'('nrlo n marchal' fazpnrlo gl'HndC',' 1'0-
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nuar a conquista do interior do paiz; e conservando com
sigo apenas 100 homens, partiu immediatamente sobl'
lVIuribeca quando soube que os hollandezes se apo aram
desse ponto, reunindo-se-lhe algun morador es e mai 200
homens commanc1ados por D. l~ ernando de Riba Agucl'o'
porém vendo ambos que não dispunham de força suffici~
ente para abertamente atacar' o inimigo, seguiram plll'll
Serra d'Agua, onde anda",a um troço a saquear, det'éllll
sobre elle com ardor, ejá tinham obtido grande vanlagem,
quando appareceu um esquadrão de reforço que fez mudol' '
a situação, obrigando os nossos a for'çada retirada.

Luiz Barbalho acompanhado .ele alguns indiginas lo
mau o caminllO de Sapupema, e inesperadamente dando
de rosto com uma partida inimiga, viu-se cercado e inti
mado á render-se; mas salvou-o a sua ~oragem e D ua
intrepidez, e dias após fez pagar bem caro esse revez, ba
tendo essa mesma força em uma emboscada perto doCabo.

Incumbido do commando ela fortaleza de NazDrelll,
conj unctamcnte com o sargento-mór do Estado, Pedro Cor
rea da GamEi, Luiz Barbalho para manter a defesa desse
ponto, teve de baler-se com os inimigos por muitas vezes;
e posto finalmente no mais rigol'oso assedio, e cLuandoa
fortaleza esta\'a ompletHmente arnlinad[J, sem trapos, e
a penuria era tão extrema que os seus alentes defensol'c
cahiram xtenuados 11 fome, viu-se forçado a capitular 4
mezes clepoi do assedio, pOt'ém com as maiores honras
que em taes circum tancias se podem obter. , .

Luiz BarlJalho Bezerra cahinclo cm m50s dos seus llll
migas, ficou prjsioneiro com sua mulher \ filhas, sendo
elle logo depois mandado para a Hollanda. 1Vla em pouco
tempo consegue a 'Ll[\ liberdade, volta pa!'a a HespDnha c
ahi chegan'do ao tempo em que se levant,na um te!'ço cm
Lisbôapa!'a I'efor o do ex !'cito elo Brazil, foi nom~ado seu
commnnc1ante, e a 16 de Agosto de 1637 apor'ta á CIdade da
Bahia conduzindo dita tropa, apenas composta de 250 sol:
dados. Um do primeiros cuidado de Luiz Barba.1ho fOI
tr'atar da l'cstituicão ele sua mulher c filhos prisioneIro, 110
Recif, ao que generosa ctwalheir'osumente aCGLlc]IU o
pl'incipc Maur'icio de êlssau; apres ando-se cm mandai-o
para n Bohia.

Em 163 , quando os hollanclczes com for ,8 n~mCl'o
<1S atacal'am n ddade ele . Salvado!' cln BahiD, LLlI~ ~[II:

bDlho II distinguiu-se como hera, rechaçados o 1l111~11

0'0 • r beu no anno ~cguinte, I remio conferido pelo reI, c
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deixou seu nome perpetuado em importante forte que con
struira.» Agora vamos entrar na phase mais beilhante da
vida elo heroico e valente Luiz Barbalho, acontecimento
tão notavel, de tanta audacia, abnegação e patriotismo,
que bastaria para immortalisar o seu nome, e para confe
ril'-lhe as honras de um heroe, se tantos outros niio fossem
por demais para isso.

Em 1639, relnta um escl'iptor, chegúra a Bahia com
poderosa armada o conde da Torre, e quasi no fim ele 1
almo pondo em execução um vasto plano de campanha,
deu á vola com numero excedente a 80 navio, levando
forças el(~ desembarque e os principaes chefes brazileiros,
entre os quaes Luiz Barbalho. Todo o plano do conde da
1'O!'!'O falhou: as tempestades o contrariaram, e a esqua
dra hollondeza em combates e batalhas navaes deixaram
muito duvidosa a SLla capacidade militar. Depois dessas
CI'lIcis contrariedades o conde da Torre poz em terra na
povoação dos Touros, 14 legoas ao norte do Rio Grande
Luiz Barbalho com a gente do seu commando, e fez-se ao
mar.Eea quasi um sacrificio barbaro. Luiz Barbalho assim
abandonado com algumas centenas de valentes á quem o
conele da Torre déra apenas ração paea dous dias, ou ti
nha de entregar-se prisioneiro com os seus camaradas,
ou atrayossar o Rio Grande: a Parahyba Pernambuco, 3
capitanias sob o dominio hollandez, e ainda Sergipe, sem
p~ntos de apoio e completamente exposto ás forças ini
migas.
, Luiz Barbalho não hesitou: preferiu a retirada qUBsi
Impossivel á rende!'-se ao hollandez. Elle commandava
ceeca de 1,000 soldados e alguns bravos capitã8s: fallou
lhes com energia, e deu principio a retirada, sahindo de
um verdadeiro deserto: avançando para o sul, procurou
tl~Qropositoas povoações, naquellas que não tinham gl1a~
llIçoes hollandezas recebeu accolhimento e occorro ali
menticios, nas outras occupadas pelo inimigo entrou ii
rOI'ça, tomou o nec~ssürio, e incendiou o qLle não podia
I~\'üe. Depois de mil trabalhos e difficuldades chegou li
vIII.a ele Goyanna, onde os hollandczes tinham 530 soldados,
LlllZ Borbalho atacou-os, e em fmente peleja os \'enc u, e
ma~dou passar á espada os prisionei 1'0 'por não podeI-os le
V~l' com igo. 3,.000 llol!andezes dividido em3 colllmnas sa
Illram elo Recife em perseO'uiçãode LuizBarl alho, 'L:ja r U
I'ada t0f'l10U-S mais [l peru e tr- menda. Oim pa vido m stl'e
11r· ('nmpo \'ill-SC' for<::ndo a marchal' fazpnr!o {lI'fll1cks I'n-
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deio~,á internar-se pelos serLões al'idos e desertos, u abrir
camll1ho otL'UV z das. florestas, U tL'anspor alguns !'ios ell
grossados pelas cl1eLOs, e outros ~m todo o t mpo mais ou
meI~.os cuuclal<?sos: ~s yez.es .urgldo peja fome e pejas pl'i
vaçoes despedw partIdas IIgeIr<:ls em bUSCél dealimentos:
as vezes appaL'ecendo á lescobel-to opportunam ntc bll
tia-se, e forçando á l'eCUal' a columnn inimiga que ele ~1nis
perto o pers gu ia, de no \'0 penetra \10 nas ma ttos, e illudincJo
com marchas falsas os 11011andezes, continuava a.sua lle
roica retirada.

Por fim Luiz Bal'1Jall1o cheo'ou ú mal'gem do S. Ft'nll~

cisco, e atrovessando, fez alto da parte do sul, dando de 
conso e ullivio a eu admiraveis sol(1;:ld s e não pouco
emigrontes de ambo os s xos que fugindo ao jugo es
tl'angeiro o acomponhavam. O hoJlandez não ousou per
seguil-o além do S. Francisco, e Luiz Bai'bolho depois de
alguns dias de repouso, proseguiu em sua reUI'Dela, att'a
vessou Sel'gipe, entrou na Bahia, e foi clpgor ti cidade dr
S. SoJvaelor no fim dc4 mezes de marchas cc Iculadas cm
mais de 300 legoas, tendo combotido muita' vezes st~mpt'e

com vantag m. Foi ste o feiLo tolv z mai pOl'tcnto. o de
toda a guerra 110\landeza. A l'etiL'ada de LLliz Barbalho me
receu o lou VOI' in u p ito de escriptor s ho\lanc1 zes' o
POl'tuO'Llezes a compararam a dos 10,000, c a elle clwl11a
ram o novo X °noronte.

Pouco d poi da sua Chl)gada Ó. B;1hiél, LLliz Barbalho
recebeu ordem le marchar á de alojor o inimigo que se
l1a, io fortificado no rio R aJ; otacou-o, i'ompeu as ua
fÚl'tificaçõe ,e con eguiu desbataral-o e pol-o em fuga, de
poi d 111 1110tae müis ele 300 110111C11:-3, e com oslo splel.l
didél victoria t rminar::lm 8S tentativos de il1\-asCo na Bahla
pIos 11011anelczes, c ainda com ella cOt'oou o illllstru Luiz
Borbulho os bt'ilhul1tcs feitos da sua "iela militar.

Permanecendo na Bnilia, Luiz Barbalho fez part do
governo lo E 'Lac1 quando foi leposto o vico-J'oi Marquez
d .Iontalvão, e o dirigiu por mois c1q anno, termilJ~.ndoa
suü missão quondo tomou posse lo O'O\' 1'no Antoll.lO .Te
les la Sitnl. PI' so e remettido pal'Q Portugal, nclllllU
ela in.teiga dolo elo Pod!' 'Vilhena qu trDmÜI'~ D (.lc
po i(;ilo elo .\Iarqlle2 elo lIontah50 Luiz Bnl'bEilllO Jl1.ll~
'ou-se, e te" como I l'emio elos seu s l'viços o nomeaçao
I gOY rnado!' ela capitania el Rio cl Jün iw I 01' PiJtcn~c

II 2-l eln F -ereil'á ele 1G42. Dilig nLo c infatigu\'cl LUI7
Bar1)nlllo rl1trrgl1U-SC CIOS cuidndo l' illsprt'('il() rH'_~o[l1
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do cone rtos e trabalhos düs fortificaçõe , e o tentou no
rroverno confioclo ao seu zelo e patrioti mo, toda a ua
acLividade e acção administrath-o zelosa e eneeo'ica) illus
h'ando ainda mais o seu nome no h0111'o o de emp nho
de se cargo; e apó - 2 annos de governo, eUe sllccllmbiLl
\'icLimu ela molestia que contrahiu no elesempenho dessa
mi <'ia.

Luiz BarballlO Bezerra füUeceu em 15 de Abril ele 16ü)
ejoz cpultaclo na capella-m6r ela egr ja dos Jesuitas no
Rio de Janeiro. lVIestre de campo, commendodor da Ordem
(le Cht'i. to e fidalgo da casa real, « o nom de Luiz Bar:
I alho Bezerra perpetLta- e l11ognifico em 3 grandiosos mo
numentos, as 3 pro\ incios principoes do Beazil) Pernam
buco, Bahia e Rio de Janeiro, theatl'Os immoetaes do S u
patriotismo, -do seu "alor e de suas vietudes. »

Frei Luiz Botelho do Bozario. I ascell na feeguezia
de S. Antonio do Reeife, a 25 de Agosto de 1695, e foram
cu paes Joiio Büptista Campelli, escrivão da fazenda real

elc La ctlpitania, e D. Brites Bandeim de Mello.
E tuelou humanidades no collegio elos J zuHos)' e na

idDdc de 17 annos entrou para o claustros do convento
elos cnrmelitüs observantes, da cidode c1e Olinda, onde re
cebeu o habito a 26 ele Dezembro ele 1713 e prof' ou a 27
de Dezembro elo anno seguinte. Orelenüelo süceJ'elote, Frei
LuizBot lho seguill para Portugal, c passou a ft'eqn nlar
II faculelael s de philo ophia e theologia ela Univel'si lücl
de Coimbra, com tanto di'velo e capacidaâ(', que mereceu
ser laareado na ele theologia, em 1722) como diz Barbosa
~[ilchado.

Rcgecssanclo então pnea o BeDzil, o Dt'. F1' i Luiz Bot 
lho elo Rosaeio, foi residir no seu con vento elu pl'ovincia
da Ballia, onde foi incumbido ela regencio da cadeira 1
[heol~~ia, la-enclo patente o seu I'Cll'O talento e a sua [jra/lc~e
eraclu:ao. Sacerdote 1'espei ta \' ~ i por sou ab r e mereCl
~enLo, cne occupou na sua ordcm eleyados carO'os, sendo
~1!'eClor dos estudos do coll gio d'aquclle .conycnto, qln
IJfIcador do Santo Officio, m mhl'o elo capitulo g rui elo ua
ord,etl1 celebrado 111 Ferrara em r26, pl'imcieo d flnido!'
': Idente do 'e tudo, presid nte do capitulo da Orelem do
I.armo, e eu cllroni ta sp cial.

~ Geado!' sagrado d l' 'conl1 cic10s (lotes, ,elos muiLos s~r
nlocs (lU n Cl'C\- 'U e i'ecitou, apena pltlJllC u os scgUlJ1
lr : SrrmclO pW'Pgú'i'.-'o ela incrnrêio da ,)'(fn{(f Cru;;, L i boo,

80
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íl.740; Sermão nas exeqaias do' acerdotes irmilos elc S.
Pedro da congregctção dos clerigos da Bahia, 1740; um
outro ermão obr'e o mesmo assumpto, impr'esso no anno
seguinte; Sel'lnilo panc{/Urlco na solemnidade da CClIWl1i
:;{iç'ão de S. FraliCti:;CO Regis, 1741; um ou tro sermão ainda
soure as xequias dos podres irmãos de S. Pedro, em
1742; e o Sermão moral, lústorico e panegurico no dia ent
que o bispo D. Jo é Botelho de Mattos recebeu a invcstrdll
ra do paLlio archieptscopal, impresso em Lisbàa, em 1743.

O Dr. Frei Luiz Botelho do Rosario gosou de grande
J'eeliLos como homem de talento e como sacerdote illus

trudo e virtLlOso, Sou nome figura dignamente na Bíblio
t/wca Lu,."iicuw de Barbosa IIachado, nos Varões illu ires
do Sr. cons -lheiro Pereira da Silva, na lVIemoria histol'ica
e biogmplúca elo lero pernambucano do padre Lino, e no
Aww Biographico do SI". DI'. J. M. de 1VIacedo, que assim
ajuizou de tão respeitavel varão: Go oa reputação dcgran
de pregador, e muita considerâção entre os carmclttas",
Foi homem abio, varão de grandes virtudes, orador sa
,grado famoso.

-Luiz Ignacio Ribeiro Doma. I asceu em :Maio de
J79.7 e era filho do padre José Ignacio Ribeiro de Abreu c
Limn.

EstLlClando todfls as disciplinas que entilo se ensin,ava
m 1 r:nambuco, obteve pr'ovisão pClra advogar nos trlbu

naes elesla pl'ovin 'ia no anl10 de 1815, e em 1817 acompa~

nl1ando s u pae ó. Bahia, enviado missario para tratar a~h
(la nelllesüo ao movimento separalista de Pel'11ambuco, VIU
mallograda a ua em pr S8, e foi compünh iro e testemunl~a
tio emento aCl'ifieio do autor de seus dias, fi ando enlIJo
cm mis ra Ol'lllanc1ac1e, e cntr'eguc a to los os horrores da
prisão a que o ol1demnaram.

S is mezes c1ep is Luiz Roma conseguiu eseapaT da
mão' do gover nador Canele do Arcos, e em fins do mesmo
anno d 1 17 cmigl'ou para os Estados-Unido, em com
panhia d seu irmão o capiLão Jos6 IgnaciD ele Abreu_c
Lima, d'oncle partiram ambos para Venezuela, que entao
lutava p 'Ia sua ind"'p nd ncia. Abreu e Lima p'ISSOLl n
crvir no x l' ito combat Ll pela liberdade y n zlIclana,

Luiz Roma, 101" 111, dedicou- e ao commerdo a fortuna
foi-lhe pt' pi 'ia e reuniu t)ffrivel riqucza. ,

111 jümais se quec L' da sua terra nat·ü, pat[lola
ul'clcnl c c tL'cm ciclo Luiz Homa d ixol1 Vel1CZll Ja, e C111
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pl'incipios de 1827 chegou a Pcrnumbuco; s gUill depoi
para a Bo.l1i~, começou a figmDr n~ que tü 's poliLi as que
entüo se agitavam, e por' fim cahll1do sol) as VIstas da po
licia como autor de uns pasquins inc ndiar'ios, foi pre 'o
e em a minima fórma de processo, depor'tado paro a Tn
O'lalerl'u, "\ oitando occuitamente para P rnambuco em
128, accbmmetteu por si só uma daqu lia empl'ezas, qu '
costumam trazer gr'andes consequencias pela mDgnitude
dos seus resultado . De feito, na no-ite de 1 ele:B v l'cil'O
de 1829, pôz em campo a revolta em Afogados, eguiu le
pai para Santo'Antão, onele pretendeu forma.r um gov mo
,'ebelde, mas nuo encon trou o apoio que e pera \m; o pI' -
idente da provincia fez imm diatümente marcl1ür tropa
obl'e os revoltosos, elles se viram forçados a uma deban

dada, e cada um procmou refugiar- e p lo intef'ior do pniz.
LlllZ Roma entranhando-se pelo sertões ela provin

cia, chegou m fim a Sergipe, onele foi preso e remettielo
pal'u Pemambuco em Julho do mesmo anno de 1829, e só
obteve a sua liberdade depoi elo acto da abdicação, e111
meiuclos de 1831. Complicado na revoluçJo que rebentou
no Recife n 14 de Janeit'o de 1 34, capitanenda pelo iemãos
Cal'lleiros, Luiz Roma foi preso e l'emettido pDl'a Fel non
do de Noronha, mas foi absolvido pelo jul'Y em Abril elo
anno seguinte. Ainda accusado em 1 3- omo cumpli c no
crime de tentativa contra a integridade elo imperio, COl1 tí
Ii!içelo e thl'ono ele S. i11..o Imperaelor, foi unauimente absol
Vido pelo tribunal elo j m .

Desses dous processos, em que teve por ompanhcí
ro dOl1s d seus irmãos, e cuja lefesa foi onfiadu ao Dt'.
França Leite, publicou Luiz Roma um folheto cont nçlo a
me ma defesa, e precedendo-a de uma ligeil'a Íl/,tJ'OdllCçcio
~Il! que narra os soffrimentos e as perseo'ui :õe ele que
I~I "lcLima, escreveu estas palavras que deixam ver o mo
llv~s. ele taes perseguições, e os ela trnJJziçüo de sua vid'
PolitIca:

« ús aproveitamos a occasião poro el~clarar, qu I
mos em no os mais verdes annos s O'uido s pl'incipios
republicanos, e que po!' e se y tema perdemo no, so roi
no cadafalso da Bahla e todos os nossos bens e pl'OpJ'Il~

da de , que boje Olltl'O~ estão ele pos J e desfl'llctal'õo, 111
quanlo nós prOCLlravamos em paizes stranllO, um az TIo.
I~H aelos s es t mpos lTI-CJue a pnix- I1J repr en
lua, ? 'n50 imúO'en ele' uma feli idücl p r'~-ita m syst(~
111U Imaginarios, nos reconhecemo~, lU s6 a monul'dlÍa.
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r pr sentativa convinha- ao carncter, e costume do no 80
povo, que C s ele" ria ser o goyerno do no so paiz; com
estes sentimentos o dia 7 ele Abril, cujos funestos effeilos
a Nação de dia cm dia ·vai conhecendo, nHo nos podia seI'
lisongeiro, tanto mais qmlI1to nós viamos figurar I1clle
l.1quellas mesmas figuras, que mais tinhão representado
na nossa scenD.. politica contr'a a libet'dacle do povo, Não
vimos nelle enão tr'aição, e acostumados a odiar traido
res, n6s não poeliamos amar o fmcto delle ,»

Nomeado solicitador dos feitos la corôa, soberania e
foz nda nacional por' portaria de 27 10 Agosto de 1 35 cx

I'C ue t.e cargo por lJ m pouco tempo) e nomeado a 4 de
JovcmlJro commissario pagador ela brigada cxpeclicionn

rifl lesta provincia, que foi pacificar o Parti, seguiu para
nJlí e voltou em 184.0; e em 1845 foi nomeado thczoureil'o da
adm inistraçiIo elo patrimonio los orphilo .

Luiz Roma clec.li OLI-se entiio ox.clusivdmente ao COITI
mercio, montou uma typoaraphia e um estabelecimento
de livros, e em 1842 fundou o Diario Novo) publicnção e ta
que se prolongou por muito tempo,

Homem de uma constancin r't toda [[ prova, segundo
um artigo á seu 1'0 peit ,de grnnde intclligencia, e ele uma
t nlJcidade aclmir<:t"\'el, tllClo conseguia ú força de trabalho,
de perseverança, e deu.ma probiuoele incorruptí"\'e1. Amus
lmelo pela dura experiencia de tantas reyoluçõe clle p.I'C
vira a que rompeu em 184 , ainda que fosse sal prcl1enclIdo
pela presteza de um movimento, que desejára ver r tar
elado. Patriota decidido, eUe sonhava com as venlu.l'u da
patria, e deplorava ao mesmo tempo tanla cegueIra da
parLe de to.dos o gov rnos, que ~ e tem sllcccdido c1es~l~
1840 até o presente, Viclima da tyrannia, a liberdade 1?1
sempre o seu idolo, e por ]]a viveu e morreu como o mal
resoluto patriota. Em 1842 foi elle o primeiro, q~e comc
COLI essa opposição, que afinal tomou o corpo glgnntesco
de um partido politico; a sua. typographia deu o .n?l11c,ao
par tido praieiro) cujos id6as, doutrinas, e pl'inclpIO !or
mão, por assim diz 1', a band ira politica 10 partlclo ll])c
ral em todo o Bl'oziJ.

A ullima I hDse da vida ele Luiz Roma foi ainda U ~'c
rolução. O seu jorn '1 I era o 01'0'10 E.lo partido (111. Pr81,~'
a sua casa um dos ' nlros lo 1110vim nto revoluclonal,lO
d" 1"4, Adoccndo grayem nt ,p1'oslrauo obre o ~c~to
de dores, viu a Sl1 r l CC1sa ercada e Hll'cjada ]1elR POIIClf'
c Lso com 81 al'alo c trollllo militar l1 o'ando ° JI1 li o
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li tol ponto, que n[r meçam-se obre 1 ilo, eles ohr m
bl'u C3mente o enfermo, tudo "minucio am nLe examinn
do, c a indignaçi10 causada por esse clJOCjue, por sso in
sulto, apre 'saram a mar 'ba da moI sLia; ele de então pel'
duo uso ela falIa, sofft'cu hOl'l'ivelm ~Ilt por muitos dins,
:Jlé quo a mor'te veio cortar-111 a existencia a 1D ele De
zembro de 184, ,

Niío deixem cahir a Praia; qUf'!/'O que a min!l(f, typo
[jmjJhia continue a ser o orgão (Üt lcléa.s do partido . .. , ;
li sim foliou elle aos seu amigos peln ultima vez. TO meio
ele lima numero a mulLielfio ele lilJ ru s, receb uns pul
tLlI'[J o cnelav 'r dG Luiz 19nacio Rib iro] onw, nn egl' ju
matl'iz ele S. AnLonio elo H.ccir\ e IWSS a ,lo teve' Ilon]'u5
militai' somo l11<Jjor, que el'[I ela gULlI'cln nüciunol.

Mamede Simões da Silva. Na c II il 17 de \go lo
de 1824, e raram eus pues Fruncisc;o Simões c.1a Silvo. D.
Cntharina de Jezus.
, Pel'elendo seu pac ainda CI' [lncn, r ccb u d um u

lIó u unimação c a rccm 'o' llec 'ssal'i . pnra compl LDr
o seus e tuelas prepal'atoria , afim ele mo ll'iculur-sc na
l'scolo clc.mnrinl1a, ci:HTeira qu r l'etendia abr']çar por LILI
\'OCilção,

~sscntanelo pr-o\,a aos 15 c]e Fevereiro (1f' 181,(\ nu ('om
P?nhIa le o. pi],Dnt s, a 9 de D zcm])l'o de '1. 43 fOI l?l'omo
\"Ido a o'llUl'(1o-maL'in!in sabindo cnlüo da A ati mia 1[11'11

aYillgcm cl instrucção,'a qual fez n[ls rl'ngnlns P({f'{([j[{((.';Slí

c f!:uteI7Je. Com o fim lle OXCl illJl'-sC nos cOllsh.lnLs 'l'lI
?'r'Il'OS no ll)no'o' do no 501illol'Lll illolllccl 'imões r '('C'}WlI
ol'dcm ele en~)arCal'-5e na cl1nrrlln Crtl'ioC((, f'ncio (elJois
ll'ünsfcl'icl poro o bl'iguc- 'ClllJü Olinda, e y()lL~lndo oull'H.
\'ez pura a fl'agata PWYI[jlwsslÍo

Estacionando enl10 nos lJglln ' do Rl'nzi} umn di\'isão
na"lll amel'icano comp05la c.1n5 rlo\lgnl'J.s R{(/"ital/, CUTlg7'e['.·
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e cOl'veta Neip.·ic sob o commando do almirante D:TllUl'
ner, o ministt'o da marinha) V. de Albuquerque, achou
conveniente ü1stmie alguns offidaes modernos da nos D
armada nas praticas e disciplina navaes de um paiz, cujn
armada se apresentava pelo seu denodo e aperfei ,oamenlo
como modelo li seguir-se, e o guarda-marinha i\Iamecle 'i
mões foi um dos escolhidos entre os muitos que a pil'uram
es ti honrosa commissão, e por Aviso de 22 cle Agosto de
1845, foi designado pelo ministro para embar ar na ft'agata
RaritwL, afim de adquirir conhecimento dos 7nçlhol'Clmen-
tos praticas a bordo de taes navio, _ .

i\Iomede Simôes fez parte então de duas commis 'õc
que ú Bahia fez a fr-ogata americana) e ao recolhel'- e ao
Rio lo Janeiro, um novo ensejo se lhe offerec u a prose
guir nos s us estudos e instrucção profissional, pela via
gem que ia emprehender ao Pacifico, pelo Cabr, da Bàa
E peranço, a. núo americana Colombus a GorveÍfI LCGClnt,
sob o mando do almirante Beadle. Todos os officiaes e
guardas-marinhas que haviam tomado parte na expedição
do almirante Thumer, soli itarDm.e aI tiveram do governo
fazer part desta cmpe sa, o Mamede Simões embarcando
na COI'V ta Lei ant, porUudo Rio de Janeieo em meiado d~

o\"ombl'o de 184r- _ A sua vivacidade e Dedal' no sel'viço, fOl
100'0 motivo de um de gosto, qn pod ria trtlzer-lhe moi
fun to.s consequ ncias do que felizmente teve: ao su pCI.l
doe f era) a corveta americCJna foi de encont['o a um navIo
que lhe ficDva pela pôpo, e na in \ itav I roscada que se se
guiu a e to su 'cesso, I ['acurando dO[' anhas de i o gl1~I'

da-maeinha bt'azi! iro, fer-iu-se gl avemen te r;m uma pemo
o CJu o obl:igOll a guardar a. mac a durante uma g!'ande
pade da viag m_

Mam de imões visitou n~estn expedição alglll1s pOI'·
tos da Jndia, Chinél Japão,.e c1'ahi atrav ssanclo o oceallo
1 a 'ifico tocou ú Califol'l1ia; ma havendo-se decla!'udo a
guel'l'U enlre o E tado -UnicloE e o Iexico, e n50 p~den
do o offi iél s ])[,Clzileieo faz r- parte elos cstados-môllor'e
do 1111\'ios e1':1. e qua ]r-a amol'icanD, pela neutra!iclacleglHlI'
c1adn pelo Brazil nesta qu sUio, o almirante B alcl .e! tc!'
minou mbal'cal' a todos lia l-:l rveta Leount, que cm vl~gcm

para )l'e\y-Y l-1\.. V"'lo 'aba de Horn, os cl õixo.l no {{lO .de
Jan iro_ Tel'minando a llU "iagem de cif' llmlHlHgaçao,
CIH.:ontl'Oll fi sua pl'omoç-o ao po to de segl1ndo-t 'I~enle
em 181,7 foi l11nnc1ndo mbar ar na coe\'cta Janll{[/'W no
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,111110 eguinte na União, ela estação naval do Rio da Prata,
\ desta passou para o brigLle-escuna EúLo, como imme
cliato.

E tava :Mamede , imões no lesempenho elestn ultima
commissfio, quando em 1850 eleLl-se o d aslr'e ela núo por
tugueza lla 'co ela GamCl, em frente a ciela 1e elo I io de Ja
neit'o, e lf1rganelo em so corro o vapor nacional D. A/fonso,
cll c offereceu para tomar parte em tão aniscaéTa em
pl'oza, e portou- e tüo briosamente, qu merec· u do go
"orno portuO'uez a venera ela Concei;uo de '\ illa-Viçosn.

Em t mbro desse mesmo anno seguiu para anta
Call1arina ó bOI'do do Eúlo, e depoi recebeu ol'elem pal'a
ccncorporDr Ú elivi 'üo nayal elo Rio da Prata, . tomando

parte na Gampanlla conlr-a o ditaelor Ro a , muito s dis
tinguiu, especialmente na celebre passagem ele Tondero,
por cujos servi,os teve a condecoração eommemorntiva
Je e glorioso feito da nossa armada, e a promoção a pri
mcit'o-ten nte, por merecimento, Terminada a ampanlla,
recolheu-se ao Rio d Jon iro, e entã.o foi-lh daelo o com
mnn lo do Eóto, el signado á estacionar no Rio da Prata,
onde prestou immensos serviços, com mandou elepl)i o
brigue Cearen'e o hiate Capibaribe, c em fim, completan
(lo os eus 20 anno ele bon, e continuado serviço', foi
condecorado com o habito ele Aviz, por Decreto ele 14 de
Junho de 1 61.

Em 2 ele Dezembro do mesmo anno, então incumbido
d~ commando do vapor Viamão, foi prol11oyido pOt' mere
CImento ao po 'to de apitüo-tenentc. Mamede Simões pas
,ou depois ao commtmelo do Jequitinhon/la, foi transferiJo
~~r~ o da ~i[(([je, no rompimento ela gu rra lo Paraguay,
101 It1cumbido, flOS primeiros mezes de 1 G-, do 1ran porte
dc' tl'opa' ela pt'ovin ias elo Ilortepara ü ôrte, até queem
,Junho '"-guiu com a .Ma{Jé para o Rio ela Prata c r llniu- e
u 'quadra, receb ndo ordem do almil ante Barilo de 1'[1
lllüncle1ré, d encorpomr-se a divisão bloq ucadora elo Pa
l'llgL10), ob as ordens do chefe Bano o, hoje Bdrüo do
Anlôzona ".

\ 12 ele Ago to 1\Iam de Simões toma parte na p a-
gl:ll1 de CUCYclS, « e cPalJi por diante a lIJa[jé anela as ocja
d~ ~ quo 'i todas a op 'l'üÇÕ ',' m que e di tino'uir~m o
nd\"JO cl' mad 'il'd. Ao mO\'Cl'-~e IJ esqLlodra ele COrl'lente
paro u Tt'cz-Bo c' s, foi n lIJagé CJue pl'im i1'0 CI1II'Ol1 ex
plUJ'Oll l'io Pm'agllrt , (\ a) sell 'OlllllHlIlc1onl ficou p r
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muito tempo OII1IJl LUdo u c. mmanelo da divisão de ob Cl'
yaç:üo na conftuen 'ia do Trez Rio, até a pll SDO'em do ex
el'cito Dlliado pal'a o terTitorio inimigo. No combale ele
Cur'upaily, a 16 de elembl' de 1 66, era o letceiro na\'io
d[\ linha elos navio el mnc1 ira, que funde')ndo abaixo ela
cslacada, bateram n posiçiío inimiga p lo lado elo rio, ao
tempo cm que as nos as lr'opas [I saltavam-na por terra.
Esses sel'viços elo capilão-t n 'nle Mamede Simões foram
pouco depois r compensaelos '0.111 o offi.ciulato do Cruzeiro
e o I osto de capitão de fraga la. ))

IVIamede Simões passou então a commondnr o enCOl1
rnçado I-Iel'val, tomoLl parte no. pélssagem ele Curllpail~', e
ficou collocado em f['cnte aos lel'ri\'ei basliõ s de Humai
to, vai ndo-lhe a btavma e int['epidez que ostentou c e
listincto marinheiro na jornada de CLlrupaity, as dragona'
de capitão de mar e guerra e o commenda ela Orelem da
Ro a. Obtigndo por sua no\'o. potente a ausenlar- e do
centro das operações, em vil'tulle da sua nomeação de
comuJandante da clivisuo do Alto Patanú, foi logo chamo
do e in umbic10 do ommanelo da 1.1\ di\'isüo el enCOl1l'O
çados abaixo le IIumoyLô, al'V l'ando asna insignia nu
fl'iJgata Lima BaNO.', cm ClljO po to tomou porte no r~~o

nl1 cimento de a t'amos'l fOl'lificar.5.o, assim como 1'01 in
cumbido do bombard io d.c Tcbiquary e campo ele S, Fer
nando, e elo reconhecimenlo dn batel'ias de AngustUl'a,

Terminada a guerra, Iam de Simõe !' grcs ou 110
Rio de Janeiro, e obtenelo uma licenca partiu para PCI'
nombuco, onele recebeu o D Cl' ,to de SUt1 nom ação ele ch,e~c
ele divisão, sendo depois 110m ado eomlTInnelante ela dm
s50 nn.vc:1l do 2." disll'ir-lo. Trez annos d pois do tn com
miss50, foi transf'rielo para a 'l1cfia do 3.° c1islf'icto na\'al,
cnr'go que desemI nbOLl de JVlnio de 1...72 afins ele 1873, ppr
sel' n l1l ado illspector do ArselJDI de Jm'inlla la ~[lhlH
mos não aceitando e Le cal'go, foi de novo incumbIdo tIo
commanc1o do 2.° disll'i ·to, 011 ]e se COI1S r'YOU até 1 '78.

olicilondo a sua r forma, que lhe foi concedida pO,r
D crelo de 2 de J\Iarço desse m, mo anno, no pos~o l~' chcle
ele ' quac1tu, rcO'r oupara P ['(1ombuco, e aqL1l \'CIO pa -
, ar d lTaL! ~il'oS dia c1 ua vida. ,

lomec1 ,imõ da il\'a t'oU cu n:1 cic1acle elo Re Ifl'
a 7 1 Julho elo l' 0, c.:onlanc1o -G al1nos d ic1[ule, ~ el 'CI'-

\'i :0,' militcll'e , e 2 tle l'Normo. , _
L ll1 se~l illu ll' \ companheil'o ele armas, o Sr. cElplluo-
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leflcnte iI. Pinto Bravo, p1'estando a derradeira /wmena
gem do seu profundo (Jjfecto e re peito flhal, li memoria do
chefe d e qnadra Mamede Sim-es, des e bravo entre os
mais bl'Clvos claporfladacwnpanha elo Paraguay, na phra-
e de um conceituado jornal desta capital, e creVCll a ~ ua

biogl'apl1ia, e estampou-a nas paginas da Revista J1tJ: zriti
ma BI'a~;ileir{(, cujo trabalho serviu-nos de guia neste ar
tigo, c as im ajuizou do merecimento de tão di tincto e
lJel1cmerito cidadão:

( Era sempre a justiça que guia va o seu proceder; o
desinteresse que o inspirava e influia nos seus menores
movimentos; o amor da família, o qual só sacrificava ao
amor' ela patl'ia, que 1l1e accendia no peito as mais ternas
cffusões; inacc.essivul d inveja, ao odio, como a todo os
ruins sentimentos, generoso, fr'anco e cheio do respeito de
,i proprio, tal em elle, alma grande e homem puro, se
jamais o houv .,.

« Como milita!" alimentava no mui subido gróo o
culto do dever, " Como commanelantc de na\'io e na posi
ção de chefe H que o erguel'am os seus serviços na paz e
na guerra, soube, com pa moso tD.cto, conciliDr a e tima
eo respeito de seus subordinados com D.S exigenciú mul
Liplas da sua responsabilidade militar. Elle !'<2ali OH\ ULn
typo d~officioJ, difficil de ser l'eproc1uzido~ porque tantos
pl'edi Dc10s que nellc e l' 'uniam, l'al'Elmente ~C encontram
junto e vão-se sumindo hoje no triste conflicto de perso
nalidades egoistas. »

« Brn vo, mas d' ssa calma ])ravma que mede o perigo
co affI'onta sem temor. Impe\ tUl'buvelnas maiores crises,
o cu nnimo ser no estava sempre nu nltul'El elos mais ifll
previ tos accidentes. Em Ton I 1'0 e cm toda D. cnmpanha
~~ P~rDguay. a sua e pada brilhou com bravura diante elo,
Inimigos de seu paiz e contribuiu par'} o renome da mari
nha de guerra el'este Imperio, d'esta sua patriu que elJe
c lremia com intenso amor.

« Hoje, ei-Io ferido pela lei faLul do morte que nol-o
roubou d'entre nós, seus companheir'os d'ul'ITlD.s, ao Elffe
elo lÍl'eyel' nciD., Li. eon ieleração que todos lhe d \'i~mo '
~In a ua vicIa 6 um precio~o legado que nos deiXOU
que fi_erece s r rwrrada para exemplo c li,DO ela ll1ocl~['l1a
get'açao ele officia qL1C '5.0 i1 '\ pcrúllc;a ela nossa mal'ln\1a
de guent1. »

Manoel Antonio vital de Oliveira. Ta (;Cll na ci
81
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dade do Recife a 28 de Setembro de 1829, sendo seus paes
Antonio Vital de Oliveira, eD. Joanna Florinda de Gusmão
Lobo Vitol.

Estudando cm Pernambuco as linguas.nacional, latina
fr'anceza e inglezfI, e phiJosophia e rethorica, em cujas ma~
terias obteye plena approvação, Vi tal deOliveira. seguiu para
o Rio de Janeiro cm Dezembro de 1842, e matticulou-sena
E cola de Marinha em 1 de Março do anno seguinte. Logo
nos pr'imeir'os tempos dos estudos superiores começou a
distinguir-se pelo seu aproveitamento e desempenho de
suas obrigaçQes escolares, e no primeiro a·nno do seu curso
foi louvado em ordem do dia, nu qual se lê o seguinte tre
cho: O lllm. Sr. commandante manda louvar o Sr. Vltal
pela qualidade de bom estudante, e bom comportamento, e
espera que, segundo o seu exemplo, todos os desta classe
se esforcem paraprestar-se ao eXC17ne com bom exito.

Promovido ü guardü-:marinha em 12 de Noyemb::-o de
1 45, pouco depois fez a sua primeira vl8gem de instruc
çüo, para Pernambuco, no brigue de guerra CaLLiope, e
ganhando reputação como esLudantetalentoso e applicado,
era apontado como exemplo de disciplina, admirado e lou
vado pela suaconstancia epela sua aptidão zelosa no tra
balho, e 2 annos Iepois da sua primeit'a promoção,passou
a 2. 0 tenent , por Decr to de 2 de Dezembro de 1847.

De volta de uma de suas viagens de instrucção a Eu
r'opa, Vital de Oliveira achou-se em Pernambuco, E' tomou
parte no cambate de 2 de Feyereiro de 1849, ]0 que teve o
habito de Christo pelos serviços que prestou. Em 2 de De
zembro de 1854 foi promovido a 1. o tenen te. omeado com
mandante do hiate Parah!Jbano, emprehendeu trabalhos
importante, como seja, Dlscripção da costa do BNl.õtl, de
Piúmbú â S. Bento, e de toelas as barras, portos e nos 00
litoral daprovincia ele Perncunbuco) seguido ele um rotelro
para e demandar ((s me mas barras, aco.mpanhando Cl
planta geral da co 'ta, trabalho este que publicou no Re-

ife em 1( 55. Tirou a planta dos baixos das Rocas, das 2
lagôas do norte e sul da provincia das Alagôas, e fez as
explorações e esLudos nec ssarios para se stabelecer a
navega ão a "Vapor naquelles logares.

Em 1862 Vital cl Olivejra publicou, em 5 mappa , as
arta maritima das provincias io Rio Grande .do Norte

ú AloO'ôa, cJ sde o rio Mossoró até o S. FraneI eo tr~
J)al11o, que, impresso no Rio de Janeiro na Iyth,ographlu
de r,,(1. Rcnsbul"g, 111 ['ceeu immcnso louvores da lmprcn fi
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e do governo. I esse mesmo anno, dirigindo o commando
do vopor Jaguarão, procedeu a exames e estudos para o
reconhecimento ele certos pontos da costa do sul, de Santa
MartA, no Rio Grande cio uI; vel'Íficou e determinou a po
sição do pedra denominada Hermes, existente no o tos
septentl'Íonaes de C.abo 1:' rio; encarJ egado pelo minist rio
do imp rio em 1863, examinou e sondou o rio Mirity, ajun
tando ao respoctivo relatorio uma planta desse rio; foi o
presidente da commiss50 encarregada de averiguar es
timar o computo dos prejuisos que haviam soffrido o pro
prietarios e interessados nos cascos, apparelhos e arre
O'amentosdos navios apresados pelo almirante inglezWar
ren, a titulo de represa lias, e de terminar os pontos onde
se effectuarom os apresamentos, afim de reconhecer e ti
nham sido feitos nas nguas elo imperio, sendo logiado
por Aviso do ministerio dos estrongeiros, de 19 de Julho
de 1 6B, pela inteUl[jencia eselo com, que se houve no desem
penho de tüo melindroso dever; em 1864 fOI incumbido pelo
me mo ministerio de elar pélrecer sobre uma carta ele todo
o curso do rio Amasonas, no porte pertenc nte ao Brazil,
levantada pela commissão encarregada de demarcar e re
conhecer a fronteira lo Bl'ozil com o Perú; commanelando
acanhoneirn Ypiranga, encetou e continuoll por moi rI
2annos o levantümento do calta geral elo costa cio sul do
Rio ele Jélneiro; e em 1864 começou a impressão do sel1
Roteiro da costa do BrClzil, do rio Mossol'ú ao ,.io de S.
Franci.'co do Norte, a qual foi concluic1o m 1860, depois
de sua morte.

Promovido (\ capitão-ten nte em 2 de Dezembl'o de
1862, e agmciado anterior'm nte com o officialüto do ar lem
daRosa, pelos seus importantes trabulhosscienLifico , Vito!
de Oliveira havia altümenLe honrado a ter'fEl do s u berço
e conquistado um nome illustr entre o eus compotrio
tase no proprio estrüngeiro. Geographo pl'ofundo, segundo
umjuiso competente, nenhum mais que lle conh ja o
BraziL debaixo do ponto de "ista elo geograplliD physi a,
nem sabemos de OUtl'O que Lanto como !le nchas e luz
para resolver no compol'[] ão de d nomimlç.ües antigas '
moderna de pontos do litorol do imperio problemos 's
eUl'O e duvidosos: podemos dizei-o, damos testemunho
dcque nas pobreza do nos o ignoron ia mais] uma vez
I'cceberno I'ic') esmola do sua sobedol'ill. A\)oli~aclo hy
dl'ogl'Clpho, os mios ela sua ci· ncia l)J'il!w\'DITl nU so
mcnte no seio da patdü, ma no velho muncl : cu-' trlJ-
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b'ilhos e estudos da costa do Brazil forDm as bDses con
fessadas ela obra do hydrographo fn1l1cez M. Muchez, e o
governos ela FrDnça, ltalia e POl'tugal assignDIDram o seu
merecimento, condecorDndo-o com o habito da Legião de
Honra, com () de S. MUUI'icio e S. Lasal'o e um a com
menda da Ordem de Cl'isto.

Incumbido por Aviso de 21 de Fe\"ereiro de 1R65 do COD1
mando do vapor de guerra S. Francis.co, por vDl'ias vezes
o condusiu a diversas provincias do norte, até a elo Mara
nhão, Dfim de transportar pDra o sul os primeiros bata
lhões de voluntarios ela patria; e exonerado dessa COll1
missão, partiu para Bordeaux em 8 de Fevereiro de 1866,
afim de tomar conta do commanc1'o do encOl~raçacloNe
mesis, e o trazer ao Brazil. A tarefa era arc1ua, elle desem
penhou-a dignamente; a travessia do Nemesis constitue
um triumpho da navegação hoelierna, uma pagina brilhante
ela "ida elo intrepido marinheiro que a emprel1endeu, cujo
periodo de mais heroismo assim foi naTTúdo por um seu
biographo :

« Com effeito, não fôra Vital Jc Oliyeira um habi! ma
rinheiro, não fàra ell digno daquella bancn de commanel.o
que acabava de ser-lhe confiado, e o encouraçado Nemes/!i
não faria pélrte da nossa esquadra, porque teria sosso
brado aos contratempos que sobre elle investiram, atl'8
"essando o Atlanlico. E houve ~lm dia, que não poclemos
deixar de mencionar, porque é o romance da Yieln de nossO
maritimo.

« Eta na altura de Pernambuco, e os negrumes ela
tempestade tinham-lhe completamente cert'ado o horisonte
de sua terra natal; Eólo lesenfreiÍra os ventos, que pare
ciam dispostos a destruirem em suas furias lodo o ferro
das couraças do Nemesis,. o mar bramindo ao longe pOI'
ter sido esmigalhado nas quebradas dos recifes, espu
mando raiYoso investia o navio em ondas montuosas, CJue
no meio da bruma da tormenta semelhavam monstros f~
mintos dispostos fi engolil-o; e o trovão com o seu rI
bombo convulçando a natureza, dava vida a essns aguas,
dava vida a essas nuvens, que pareciam outros tanto'
monstros, a moverem-se n'essa scena de horrores; c o
raio rompendo em fitas de fogo a immensidade das treyas,
mostrava o aspecto da morte no fundo de um abysmo .lllu
minado pelos fuzis, que ele espaço a espaço se accendJOW·

« No fim do terceiro dia, o commandante com aCJue .11
ser nidade que caraGterisa o homem do mar, no tombadl-
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lho dirigia [\ manobro, e ncaravo a tormenta; mas de re
pcnte uma 11l1V 111 d9 disg<?sto veio perturbar a impossi
lidade laquella physlOnomla, enruO'ar-lhe [\ fronte, e em
polide el-a... E' que lIe "ira [l mOO'IliLu 1 elo I eriO'o
C~l'ta a morte c1'aqu lia pobre O'enle a lU m conduzia ...
Escoleres ao mar! Ordenou por fim, e fez com que todos
c clestribuissem em j ustn proporção, para em 'caso extre

mo soltarem as talhas e salvarem-se. Só elle queria ficar,
emais alguem que se resoI"êra a partilhor de sua sorte;
cra sua esposa D. Adelaide Calheiros da Groça Vito!. E
cssa moça pallic1a e convulsa pelo terror da mort , desgre
nhAda pela affiiçiio, dejoelhos aos pés de seu esposo, sem
querer abandonaI-o, e invocando o céo em suos preces,
representava o anjo da dedicação, ou a estotua do amor e
do dever lacrymosa sorrindo DO sacrificio.

(( As orações elos anjos sobem ao céo com, o incenso
dus offerenc!os recebidas! A tempestade ucalmou-se, e umu
e lt'ella espiando no orisonte veio denunciar aos nave
... unt s affii tos, que era chegada a bonança com o seLl
prcstito de. luz e de encantos.

(( Aportou-s a Pernombuco, e foi preciso ficar ohi 8
dias pal'a concertar o navio dos estragos do temporal; em
compensaçuo a tantos contrat mpos gozou o nosso heróe
dos abraços e bençãos maternas, e saudações de seus pa
rentes c compr'ovincianos; e paro que fosse mais completa
a felicidade e a o'loria c1esso familia I ernambucana, que

CI!! o sabeI' tlperttlYa pela ultima yez em seu seio o filho
ql,uric1o de suas ntranhas, tev a lisonjeira noticia de que
VItal depois de uma viagem feliz ch gúra ao Rio de J'J
neiro a 11 de Setembro de 1866, e que poucas horas d pois
de ancorado fôra comprimentado pelo almirante <1os Es
lados-Unidos, que cnt50 commanda"o alguns vasos (l'a
q~IClIa naç50 surtos ne te porto, ouvia c1elle estas expr s
soes: é wn trilllllplw p({rCL cc navegClçüo ter-se Cltra vessaclo
oAtlantico em llIn navio encouraçaclo ela COl1strllcçif.o elo
\eme is, que só é proprio para navegar rio~.
, . \( A este elogio, que vole uma coroa, não ó para o in

~hVlduo, como pora a na '5.0 a que elJe pertence, o gov rno
JUntou os seus louvores em aviso de 20 de Outubro elo re
ferido anno. ))

. Recebendo o Nemesi' o nome de Silvado, '\ itaJ de OJi
"clra seguiu com clIe para o thcotr-o ela guerrD, onele rece
beu o ,Decr'eto d ~ ua promoção a eapiLLío cI fl'ogDta, por
m ('eClmento, em 21 cle Janeiro de i, G7.
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. A.2 de ,Fevereiro, ao ~o,mper da.aurora, a, esquadra
ImperIal dIsposta em 3 dlvlsoes atacou a fortlficaçiío ele
CUI'upaty e as trincheiras inimigas penetrando na lüO'ôa
Pir s. A's 6 horas, ao signal elo navio chefe, rompeu o f~O'o
da esquadra sobre Curupaity, e entre os encouraçado b e
ostenta o Silvado, galhardo e feroz, sobre cuja escotilha
se erguia o vulto impavido e severo de Vital de Oliveira,
trajando rigorosamente á militar, com o seu O'rande uni
forme, ostentando em seu peito todas as suas condecol'a
ções, oculo em punho, dirigindo já a manobra do navio,
já a direcção do cambate. Vital de Oliveira, diz o Dr. J. III.
de Macedo em um brilhante rasgo de eloquencia, sobre a
escotilha, desafiando as balas paraguayas, offerecenelo-se
como alvo, provocando-as, sereno em face da morte, firme
como estatua de bronze, Vital de Oliveira esquece o in
stincto da éonser'vação, o amor ela esposa, o esplendor elo
futuro, e, só lembrado do pundonor brazileiro, vae alem
da bravura, e com impayidez sublime dá nessa guerra moi
um exemplo de acções famosas, pora as quaes epreciso
crear um nome nas lingué1s, IJorque oudacia indica vai
dade, e nos sacrificios sorprehendentes, sublimes elos nos
sos heroes, l1a abnegação patrioticn, que exclue aquella
condicão em que n audacia se ame quinha. BravlII'[1 é
pO~lCO, audacia é injustiça: oh! inventa, dai-nos um nome
na nossa lingua que exprima idéa tão maO'estosa, como
são magestosas essas acções dos nossos guel'l'eil'os.

Aquelle vulto homerico de Vital de Oliveira, continua
ainda o mesmo escriptor, aquella firmeza de cavalleil'o ele
ferro, immovel, indifferente aos \ omitos ele flammas e bo
las ela artilharia paraguaYD, Dquella surelez sublime ao c 
tampido dos caJihões, e sublime ceguei!'/) á chuva ele bom
bas e ele horrores, aquella figma impavida, inabalavel,
que era de homem vivo, porque levantava o braço bran
dindo a e pada refulgente, e porque tinha \'az que bl'O
dava - fogo! Aquell nssombro de intrepidez serena mo 
trOll-se ao inimigo, nuo como simples hera, sim, CO,mo
heroica fortaleza; o inimigo fez hOlH'a a Vital de OIIVell'ü,
julgou preciso c1uplicnr a morte para poc.l r mataI-o, e ~0111
2 projccti a um só tempo feriu duas vezes mort~lmel1le~
hel'oe e derribou o colosso. Vilal d üli eira cahlll e e:q 1

rOll no broços de um companheiro, de um outro bl'tl\'O
de a phalange mara \ ilho a que escreveu com o seu üll
gue a popéa da 1Ierocidacle dos lJI'8zil iroso

o dia seguinte, 3 de Fevereiro cl 1807, ás 10 ltOra du



DICCIONARTO BlOGRAPHICO 639

manhã, o cemiterio da Cruz, da cidade ele Corrientes, re
cebeu em seu seio o cadave'r do heróe, e teve elle sepultu
ra enLre os tumulos de mais dous heróes : Mariz e Barros
de um lado, e Muller do outro.

E coincidencia nota\ el! A 2 de Fevereiro de 1849, diz
oJornal do Commercio, da côrte, combatia o então 2.° te
nente Vital ele Oliveira contra uma revolução que queria
erguer o seu collo, nesse mesmo dia recebia elle um feri
mento de bala, e er-a condecorado com a ordem de Christo.

« A 2 de Fevereiro ele 1867 nas aguas elo Paraguay o
bravo Vital de Oliveira cahia ferido 'e espirava batendo-se
com um inimigo ousado,

«A2 de Fevereiro de 1849 servia o capitão-tenente Vital
de Oliveira sob as ordens dos chefes conselheiro Joaquim
Jo éIgnacio e Eliziario Antonio dos Santos. A 2 de Feve
I'eiro de 1867 dirigia a esquadra no Paroguay o mesmo con-
elheiro, e em chefe do estado-maior o capitão de mar e

1111erra Elisiorio.
«A 2 de Fevereiro de 1849 tinha elle por componheiros

ocapitão-tenente Antonio Manoel Fernandes, hoje secre
lario do almirante, e o curava elo seu ferimento o então 2.°
Cil'LlI'gião Dr. Carlos Ft'ederico, hoje chefe de saude ela es
quadra, e a 2 de Fev0reiro de 1867, estes companheiros de
armas, depois elo combate, conduziam seu cadaver á Cor
I'ientes e o levavam á sua ultima morada. »
. Vital de Oliveira, foi, na phrase do conselheiro Dias da
MoLta, o peregrino que, depois de longa viagem, depoz o
b~rdào para d scançar, e olhando para o céo, voou á reu
nll'-se aos seus companheiros de aloria; e segundo o illus
Ire almirante, morreupela pCllria, legou-lhe o nome de 1nQtS
11m her6e!

Os restos mortaes de Manoel Antonio Vital de Oliveira,
oheróe de Curupaity, repousam hoje no seio da terra que
lhe serviu de berço, ejozem no Cemiterio Publico do Reci
fe, em um modesto e elegante tumulo de marmore, sobre o
qual e 16 este epitaphio :

Aqui jazem os prectOsos resto>
do

Capitão de Fragata
N/anoel AntonlO Vdal ele OÜVf!tra

Nascido a 28 de Setembro de 1829
e

mOl'to n.o combate de r71rllpo lfy
(( 2 dI' Ff'CI'rf'll'o dr 1 67.
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, Manoel de Arruda Camara. I asceu em 1752 e fo
ram seus paes Francisco de Anuda Camnl'a, d pois' cal i
tão-mór e commandante da nova villa do Pombal, na Pü
rahyba, e sua consorte D. Maria Sf)rniva da Silva .

.A 23 de Novembro de 1783 professou a regra dos Cal'
melttas calçados, no convento ele Goyanna, e tomou o nome
religioso de Frei Manoei do Coração de JeZl1s. Seguindo
depois para Portugal, matriculou-se na Universidade de
Ooimbra, mas não podendo concluir os seus estudos em
virtude das medidas rigorosas empregadas contra os es
tudantes que se mostravam affeiçoados as doutrinas pro
clamadas pela revolução franceza, deix.ou em meio caminho
os seus estudos ele philosophia e meclicin/.l, emigrou pal'a
a França, e foi concluil-os na escola de 'Montpellier, onde
recebeu O, grão de doutor em medicina.

Obtendo por esse tempo da Curia de Roma o breve de
sua secuiarisação, partiu para Li bôo, foi eleito socio da
Academia Real das Sciencias, e foi logo nomeado pelo go
verno, e por indicação da mesma Academia, pura acom
panhar ao Dr. José Bonifacio de Androda e Silva na ua
excurção scientifica pela Europa, como noturalistas c p n
cionistas pelo Estado.

Armda Camat'a deix.ou Lisbôa em 1790, mas n50 acom
panhou a José Bonifacio em toda a sua peregrin/.lção cien
tifica pela Europa, regressol1 ao Brazil, e em 1796 já e
acl1a\'a em Pernambuco, entregueao x rcicio da medicino.

Na serie de seus estudos, ArmL1a Cara havia particu
larisaclo os das sciencias natur /.les e com especialidade a
hoLanica, e càm tanto amor e dedicação, que continuando
a culti\'ni-as no Brazil, ganhou logo bem merecida repu
tação, s ndo aproveitado pelo governo em diversas com
missões scielltificas, quer no Rio c1e Janeiro, qucr em Per
nambuco.

Por Ordem Regia de 10 de o"embro de 1796, foi en
carreO'ac1o do exame e indagações das nitreiras naLl1l'aes
lesta provincia; e posteriormente, querendo o ~ovet'no

po uit, noticia exncta e circum tanciada dos mJl1.cr~e

ele ta mesmo. provincia, foi elle incumbido dessa mI .sao,
ao m mo tempo de ir a JacobinD, na Bahiu, c DO 1'10 '

Ft'anci co, afim de examinar as minas de cobr da9Llelle
lllo'ul' e a 'lliLt'l'ira descobel'tas em tempos llnlcl'IOt'C ,
11 l OLÜl' , arbitrando-s -lhe uma pensüo de 400S000 r~r
nn 11 o 200$000 (10. aj llc1 n lie cn to, o q IH. (ll lu do offi(,IO
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que lhe dirigiu o gov f'I1éldor D. Thomaz Jos6 de M !lo, em
12 de Julho ele 1797. Já anteriormente ú esta com missão,
havia elle sido encarTegal10 de obter productos naturaes e
artefactos indigenas, pal'a serem enviados ao museu real
ejardim botanico de Lisbôa, assim como de in lagar se
havia aqui n arvore da quina, para o quc recebeu uma c1es
cripç50 acompanhada de um dcsenho da planta.

Arruda Cnmm'a consumiu Im'go tempo cm Lol1as estas
exclII'sões scicntifica , mas conseguiu reunir'llmu l'iqucsa
incstimavc1 em documentos :5obl'c a mineralogia e 1J0tnnica
desta provincia. Passando-se ao Rio ele Janeiro, foi eleito
membl'o da 1I0va academia, creaela no t mpo do vic -r i
Luiz ele Vasconcellos e Souza, e fez parte da commi 'são
de natUt'olistas incumbida de elal pal'eccl' e ap rt'eiçoar a
Flom Fluminense, paI' Frei José Mariano da Concciçüo
reHoso, tendo por' companh iros o bispo de Ancl11U!'ia c
aDI'. João da Sil\' ira Caldeira.

Em 1802 Arruda Camam se nchaH1 cm P l'I1ambuco,
pois nc~te anno 3l'1'ematou pernnte a camal'a elc Oliudél, a
marchantel'ia das carnes POI' 3 annos, comprehendendo a
cidaue de Olinda, villa do Recife, Scrinbã 111, Igu8rassú c
Goyanna.

'Arl'l1c1a Camara trabolhou muito, quer nas suas inves
tigaçõcs scientificas, corno escJ'c\'endo o l' 'ultado della ,
c c IIcm todos os seus trabalho viGl'am D luz da publici
dade, ao melJOS con ignemos n enunlernção daqu lIes de
que podemos con eguir infornwçõe 'xacLas, sendo, ü este
respeito, o mni::; importante documento, uma CDI'ta do pl'O
pl'io Arlllcla Camara, e I'ipta no padre João Ribeiro P - -
ôa, em 2 de Outubl'o de 1 10, de HLI1nal'acó, onde então c
ücl~avn gravemente doente, corta esta que núo ' sómente
demtel'e'sse para 11 scien ia, mais tambem um importante
dO~l1menLo pOl'a a histolóia politica de ta pro\'incia, pois
deIxa ver claramente que exisLia assentado o plano ela
mullogradu revoluçüo de 1817. Eis pois a ua integra:

«( Jo:\.o.-A morte se me üpl'oxima a pa os largos. Por
temer ele alú Ilegal' \'ivo, faço-Le csta bem atLribulado pois
conheço o meu estado.

Avi a 00 Tinoco de ir mOrTer em sua a a, I):::,o]ú
chca'~IC vi"o, E las linhas sào cscriptn pOI' autellt1, para
ilepol de minl1a morte sabere. mai Tinoco, o qu cl vem
faze!' CJuünto algumas alfaia que ficam, IÚO ignora a
di'ml1 lé1cla ümbidlo de meu I1lUUO Fn:ulcísco, que tLLd !lei
drpl't1ticnl' pal'tl 'n110 l( I' I'ffeilo millhil ultima vontadc'. O

8~



642 DíccjO~ARJO BIOGRAPHICO

nosso amilJ'o João Fernandes Portugal nunca fique cm o 
quecimento de "oce. A minha Flora de capa encarnada
cLue Francisco tem em vislas, chama a ti com tempo. A
minha obra secreta manda com brevidade para a America
ingleza ao nosso amigo N. por ne11a conter cousas impor
tantes, que não convém ao feroz despotismo ter della mo
nor conbecimen to, e por ter ntão m Llito que perder os da
tua familia do ramo cIo general André VidaI ele Negreiro,
que padr'e Mathias Vidal de Negreiros, e marquez de Cas
caes hão despojados dos bens do l1itO general furtivamen
te. TeIl toela 'autel!a na minha miscelanea, anele estão
todos os apontamentos elas importanLissimas minas. Se
sucecder algum elesar} cm que vires perigo á tua existen
cia, faz sciente alO'uem ele tua fami1ia elo ramo ele egrei
ros, ao amigo ela America inglcza para preyenir tudo, e
nunca sujeilarem os meu papeis a ingratos, embora fi-
fuem paI tempos privados dos seus bens.

Tambem não devem esclarecer aquelles que'os tem de
fraudaelo. Estou foliando sobre os herdeiros roubado do
ramo do g<mera1 Negreiros. Os bens ficam a disposíção dos
meus testamentclros, tu, Tinoco, eJoão Fel'l1ondes Portugal.
Conduzam com toda a pmeleneia a moddade em seu ins
piras para que nen1luma provincia a exceda. Tenham
todo o cuidado no adiantamento dos rapazes Francisc~

J\Iuniz Tavares, J\Ianoe1 Paulino de Gouveia, José l\'la~tl
'niano de Alencar} e Francisco ele Brito Guerra; como n sim
acabem com o airazo da gente ele càr, isto deve ces ar
pnra que logo que seja ne0essario se chamar aos lugares
publicas haver homens para isto, porque jamais póde pro
O'1'edir o BraziI sem elles intervirem collectivamente em
seus negocias} não se importem com essa acanalhoda e
absurda aristocracia cabundá, que ha de sempre apresen
tar futeis obstaculos. .

Com monarchia ou sem ella deve a gente de côr t.er in
gresso na pro peridaele elo Bl'azil. A conhecida probIdade
de Caetnno Pinto não deve ser constrangic.l.a, Tú és. o meu
e colhido. As faz s porq ue tem ele pas ar o BrazlI mo 
tmrão em que deve ficar o seu governo sob1' repre~en

tante da naç,ão. Sou dos agricultores que não colherei o
fructos de meu tl'aba1l10} mas a semente está plantada com
bous baiatos. D. Barbara Cruto dev m oll1al-a como he
roina. Rcmette 100'0 n minha circular aos amigos ela Ame
rica ingI zo, e he~panh01a, ejam unidos com es es no SO
irmão utl1e!'iCUllU, porql1e tempo Yirú de sermo Lodo.
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um; e quando não for a sim sustentem uns fiOS outros.
Como ainda n50 póde o Brazil com grandes obras, falia
no entL'utanto a Caetüno Pinto I ara mandor pOI via dos
commandantes de Ol'del1Ell1çaS übrjr e . us c tl'üdos üt6
cincoenta leguEIs n mElchüdo foices com o que muito lLl
crará o commercio e Elgriculturn. <lo tl'ato de abrir ca
nae!3, porque sustentem os que l1a feito pela natureza, não
vaI a pena o sel'viço que com elles se despendeI'. ivInuri
cio situou maio Recife, sem ter ancoraclomo e em cima
de bancos de al'eia inestinguh eis.-Acleus.-Itamaracú, 2
ele Outubru de 1810.

P. S. Se ainda vires Frei Gaifundo dize a es e fr'ade·
que não le,"o qUclXElS delle, pois tudo lho perdôo.))

Alem dos trabalhos mencionados nesta cal'tEl, Arruda
Camara deixou muitos outros, como con ta de um offieio
do p;ove1'l1ador CaetElno Pinto dirigido no juiz de fóra de
GoyannEl, em 3 de Abril de 1811, determinando que sem
pel'(la de tempo lhe remettesse todos os manuscriptos dei
xados por Arl'l1da Camal'a, o qua s segundo ns infol'llla
çõcs que tinhn eram os s guint s: 1.0 Floro. Pernambu
cana, com estampas e desenhos. 2'° Tl'atndo de ngri ul
tura. 3.° Traducç;-o da obra de Lavoizior. 4.° Trnlaclo sobre
nlogica. 5.° A sua Insectologia, OLl C01l8C\iio de desenhos
sobre insectos.

Além dos seus numerosos e importllntes troballlOs ine
ditos, hoje perdidos na sna maior pado, Arr'uda Camara
publicou o seguintes:

Amso aos Lct"l-'l'adol'es sobre a inutilidade da S lIjJP o, ta
fermentarão de qualquer qualidade ele grão ou pevide,
para Cll/gnzento dct colheLtcl. Lisbôll, 1792.

Memoria sobre a cultul'a elos algodoeiros. Lisbôn,
1i99.

Discurso sobre a utilldade da instituiçüo do.~ jardins
nClS principaelj pl'ovmcia do Bl'Cc::il. Rio de Jflncil'o, 1810.
. Dissertação sobre asplanta elo BI'a.~d que podem daI'

lillho proprios para muitos usos e sUjJpru' afalta do cem/tel
mo, Rio de Jnneiro, 1810.

Alguns ele seus trabnlho ti\'el'um publicaçJo po. t11ll
ma no Archivo lviedico Bra.."iteiro, em 184.~, llssilll COlllO
se cncon tI'u um ou tro-1I1em01'ia sobre as planta' de que.·o
pocleja.."pl' a barrdha, na 11lcmorias Economic((.'; do .11ca
demia Real da. Scwncia. ele Lisbôa,. o o Diccwnal'io ele
Botwuca elo phurmac utico Joaquim de Almeida Pinlo,
lc"c como poc.lero o uuxiliélt' os LrulJall o de Arrudtl Cu-
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mara. A pari notavel que tem os escriptos daq Ielle ve
nerando natul'ôlisLa n'este Diccionario, diz UI11é1 nutoric1ac1c
comp tento, constitue o seu maior titulo de merecimento
e pelo qual ll1üis se recomm nela LI sua leitura a to los
quantos pl'e am e culLivam o estudo de botanica.

Em muitas ol'elens de plantas ela Flora BrCl~lleira)diz
o Dr. J. M. ele Mücêdo, depara-se ora com especies) ora
com gencros mencionados como homenugem tÍ. memoria
deste botanico brazileiro, além das notos relativas á parte
uti\ e industrial ele varias vegetaes ela flora brazileira.
Saint Hillaire perpetuou o nome do botünico brazilcil'o
creando o genero Ar1'ltdea na familia elas Guttiferas.

Henry Koster, visitando Arruda Camara em 1810, por
occasiilo de sua primeira viagem ao Brazil, diz o seguinte
no livro que escreveu 6. tal respeito: Era um homeH1 esti
moveI) e estava então em Goyanna muito eloente de um
ataque de hyc1ropesia, causaeln pela sua residencia em um
lugal' sugeito á febres. Elle cultivava a botanica, ele cuja
sciencia era enthusiasta. Um go, erno previdente que CElI
cula todos os servieos que póele prestor um homem de um
talento tão uperior, em um paiz sem culLuro, mas que faz
nlguns progr'essos rapidos, não podia deixar de ° acco
lher com enthusiasmo.

O D:r. Manoel ele Arruda Camara falleceu na cidade do
B-ecif ; cm fins elo anno cIe 1810, e deixou 11 0111 e c1istincto c
pprecíado pelos naturalistas sabios do velho mundo, em
cuja sciencia, ~egundo Varnhagem, disputou a palma ao
illusLre baton,ico F rei José Madanno ela Conceição' e1l0so.

Manoel Dqarque de Macedo. Nasceu no cidade elo
Recife, em 1 de Nlélrço ele 1837, e foram seus paes °com
merciante Manoei Buarque de Macedo Lima e D. Lourenço
Buarque de J:\'Iaceelo Lima.

Começando a sua educação li'tteraria em Pernambu~o,
foi terminal-a no Rio ele Janeiro, matriculou-se na antiga
Escola C ntral, boje Escola Polytechnicu, e c11l1?56 rece
beu o grão ele badwreJ em mathematicns, quando contava
apenas 19 annos de idade. Em 1855, aindD estudante, Bu~l'
que ele Macedo serviu o Cat'O'O de repetidor no Imperial
C Ile.gio D. P dro II, e seguindo depois para a Europa,
fI' qu ntou a Universidnc1 ele Bruxellas, o. qUD11l1~ ?onfc
riu cm 1R59 o diploma de douLor em sciencias polItIcas e
{Hlmini tmlivas.

NomcnL1o por e se tempo, aeldido do primeira cla (}
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êí legação imperial de Pariz, demorou-se nu Europa algum
tempo, passou-se depois pura o Brazil, e exer eu o cargo
de engenheiro njudante da estrnda de ferro ele Pedro II no
Rio de Janeiro, e nomeaclo em 1860 engenheiro fiscal ela
e lraela ele ferro elo Re ife ao S. Frêl!1cisco, regressou para
Pernambuco e entrou no exercício do seu no'\"o cargo, onele
pI'estou immensos serviços até fins ele 1873, qL:anelo ao ser
reorgunisaela a secretario. de estado dos negocios da agI i
cultura, commercio e obras publicas, foi nomeado com
honrosa espontaneidade, chefe da directoria de obras pu
blica .

Já então Buarque de lvIacedo tinha um nome conheci- .
do, havia representado um papel muito importante como
depuLado Ú Assembléu Proyincial de Pemambuco, por di
versus vezes, e uma ez ú de Alagôas l e como deputado a
A embléa Geral Legislatiyo, representanelo sua provincia,
na legislatura ele 1867, mnnelato que recebeu ainela cm 1878,
quando subiu no poder o partido libern!. Nomeado pnra
um cargo elevadis~ imo por seu Dd rel'sarios politicos, esse
acto tl'uduz o mere imento e conceito el que gosava, e na
phrDse cio Jornol do Commercio, ela côrte, constitue uma
hon.ra para a situaçfio conservadora, ter chamado por
occasião da reorga7lisoção d({ secretaria ela Clgricultura,
este adver ario, e pelo acto ele 31 ele De~embro de 1873
tel-o encarregado da clirecç((o techmca dos mais cüfficcis
trabalhos do pCli~,. efoi ele certo o seu. inconfestacel7llereci
mento que o elevou, e nunca maior dedicação, mais inccllZ
,cwel esforço cOI'!'C'sjJonclea Cl ([ma previsão tnteUigell{e e
gr'llcrosa.

Membro proeminente pt'estimoso elo particlo liberal,
r um dos mais assiduos ollaIJoraelore do orgão elo parti
do em PCl'1lDmbuco, A Pror incia, ao partir para a côrte,
mFcvel'eiro ele 1874, este jornal in eriu qm uns coI um

nas, um artigo ele elesp elida, no quol entre outl'DS phrnse ,
o sIm ajuizou elo mcrc imento e serviços ele Bunrque de
Macedo:

« O politico, o mathematico, o finonceiro, o parlal11en
to~ assisaelo, oscriptor, o enge11heiro, o esta li ta, o pa
trIOta illuslrado e in ·CI'O, oraelot' de ieléus elm·nelas, de
elocllÇHO facil, de estylo corr cLo e puro, d yjgOl' de logi
CO, elegant , erllClito c Joquente, que sempre snb apro
f~mdar as queslões, c nc]arnl-as ao nivel ele quolqu 'I· inlrl
!JrJcncia e comprcll nsüo; ellconLr-<lI'Dm no tal nlo, elol·-·,
saber e feitos do Dr. 13uarqu , um fiel rcpre entonte. Et'[l
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um dos nossos mais acth'os e constantes collaboradore
da imprensa; no Liberal primou elle em toda a variada re
dacção que exibia aqueLle orgão do parLido, sobresahinelo
sempre em seus artigos; na Provincia continuou a primar
mo trando-se cada vez mais amestrado e s nhor na art~
difficil de fazer opposição. »

Não foi ~ómente por seus trabalhos publicados no Li
beral e na ProvinCtCl, que Buarque de Macedo conquistou
os foros de escr'iptor nota vel; por mui to tempo RS colUll1
nas do Jornal do Recife abriram e paço a artigos' eu ele
variados assumptos, especialmente sobre aquelles que en
tendiam com as sciencias de sua predilecção, e na cÔl'te
do Imperio, continuou na Reforma a serie dos seus acura
dos trabalhos, notando-se principalmente os seus artigos
politicos e economicos, e sobre o desenvolvimcnto mate
rial do paiz.

Em Pel'l1ambuco, os serviço do seu cnrgo, a ua acti
vidade politica, o o seus trabolhos na imprensa, nno o
obsorviam d to.elo; e jamois recusando os s us s rviço
e o. seu concurso a administrnção da provincia, por e
achar 6 cargo de odversarios, elIe desempenhou diversas
e importantes commissões, principolmente na presielencia
do conde de Baependy, notando-se dentre ellas as ele alO'u
mas expo ições indu tC'Íaes e agl'icolas, como commi sa
fio do governo, quer em Pernambuco, quer no Rio dc Ja
neiro.

Com a ubida do partido liberal em 1878, Buarquc ele
Macedo te,·c um as ento na Camara elos Deputados; rE'
presentando sua provincia natal, e durante a dupla essao
legi lativll d 1879 elle discutiu quosi todos os dias, e 0
br todas as qu stõos importontos quo foram asslllnpto
de debates parlamentares, o(le monit'cstou o sua esclarc
cida opinião na tribuna; e foi tal a sua attitude e os_seus

erviço , e p cialmento como membro da commi sao d.e
orçamento, que o s li nome se impoz para o lugar de mI
nistro elo gabillete qu subiu em 27 de Março ele 1 80: e
dando copia na tribuna da mais solida preparação elo eu
e pil'ito, segundo um joi'nal da côrte, pé\d dizer-se, que
foi dalJi, daquolla banca<.1.a c1a deputação pernambllc~I~[I,
que elle onquistoLl vcrc1adcil'umcntc a posição ele m1l11 

tI'O ela coràa.
«Oquefoinuquulidadcdemini tI' oeon IheiroBlla_r

que d lVlacell0 não é preciso recordo!' c o publi o c[llCti.lO
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de perlo pôcl admirar a indefessa actividade, a rigidez de
caracter, o profundo conhecimento dos negocios, a honro
sa docilidade e o respeito pela opinião que captáram para
ojoven ministro applausos e sypathias muito geraes. Vi
mo]-o incessantemente applicado ao trabalho, dia por dia,
hora por hora; repartindo ingenhosamente a attenção por
multiples negocios; acudindo com providencia á qualqner
fundada reclamação; explicando-se e defendendo-se com
exemplar moderação, ou retocando e compl tando os seus
actos, se o mereciam; cortando por praticas abusivas
e substituindo-as; colligindo cuidadosamente materiaes
pam as diversas reformas que trazia em mente; preOCCll
pondo-se das grandes e das pequenas questões; impri
mindo a todos os ramos do serviço uma direcção activa e
enel'gica; projectando o que não podia realisar e reali an
do o que lhe permittiam os meios postos á sua disposição.

« Será. difficil apontar um só dos numerosos serviço
ela repartição ela agricultUl'a em que o ministro Buarque
de Macedo não haja deix.ado claros vestigios da sua labo
rio a adminisLração. Reviu tudo, examinou tudo, e tudo
procmava melhor-ar. Nem sempr o terá con eguido, mas
nunca melhores intenções influirão o espirito de um admi
nistl'aclor. Só por si seria titulo de m recimento para o
ministro Buarque de Macedo trazer de tal modo em dia o
enorme e variado expediente ela sua pasta, que, ao seguir
para S. João d'EI Rei, pôde declarar que ficavam despa
chados todos os papeis sujeitos á sua apreciaçüo. Foi esta
extraol'dinaria actividade que lhe arruinou a saude at6
cortar o fio de existencia tão util :-util para a sua gloria,
pa~a a patria, e para a esposa e filhos a quem ficou por
unlca riqueza a valiosa heranca ele um nome immaculado
elaureado. »)

No dia 20 de AgostG de 1881 seguiu Buarque d lVIacedo
C?ffi a commiii\'a imperial para assistir a inauguração da
vlu-fel'rea do Oeste da pro\'incia de Minas G raes, accom
l11eLtido no comboio p la fatal mole tia que o arranCOll
ele~te mundo, fallecell na manhã do dia seguinte em S.
J~ao c1'El Rei. S. 'M. o Tmpel'aelor, que não ce ou de pro
dlgulisar o maior intel'esse na eloloro a situação em que
eachou o seu illustre mini tro logo depois de assistir

aos cu ultimos momentos, retirou-se ao palaeio onde so
achu\'a ho pedado e participou que di pen ava os festejos
qUe lbe csta\'om preparado, eon enanclo-se Bncerr"ldo
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todo o dia, e só recebendo no seguinto as pessoas (IlIe o
deseja vam comprimentar.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• to

« O infatigavel trabalhador estava morto; para elle so
havia uma viela, a da gratidão ela poster-ic1ade. Uma porta
abdu-se para ascenção do seu nome á memol'Ía popular:
a da mais indefectivel pl'obi<lade. Os amigos foram COlTer
lhe os bolços para inventarial'-lhe os papeis e os haveres,
Acharam-lhe llma carteil'8, abt'iram-n'a, percorreram-lhe
os escaninhos e encontraram sómente-4~OOOem notas elo
thesoUIo e alguns nikeis. Nunca 110m-e testemunho mui'
eloquente ela h011l adez ele um homem! O pequeno pedaço
de couro da Russia fallava por 11m arcllivo de economia e
de honradez; era o Panth(',on glorioso da probidade elo
morto. »

No dia 30 chegou o cac1aver Ó. cidade do Rio ele Janei
ro, e foi dado ó. sepultura com todas as honl'8s ''l pompa
funerarias a que tinha direito o illustre finado, sendo col
locadas sobre o c8ixão grande numero de corôas, pela fa
mília, pela imprensa, associações e emprezas, parentes c
amigos_

Foi inc1isivel o geral sentimento e pezar mal1lfestados
em todo o pniz á noticia dR mOl'te do cons ll1eiro Buarqu,e
Qe Mncedo. O ministerio, a imprensa, repartições publI
cas, associações scientificas e litt rarias: artisticas e,bene
ficentes, corpor~ Pi s lTIunicillacs, commerciaes, agrlcolas
e industriaes, por toda a parte em fim, levanta\'Bm-se ma
nifestações de pezar e condolencia " e t\ sua fami1ia que fi
cúra pauperf'ima, aCClldiu o govül'l10 concedendo-lhe uma
p ns5.o, e os seus amigos e aclmiradol'es rOl'manclo um pa
trimonio que subiu a uma quantia avultada.

Deputado, ministro, cons ll1eiro, bacharel e!l1 m~the
maticas, doutor em sciencias politicas e ac1mil1l tratl\'as,
commencl')dor das ol'clens ela r{osa, Legião ele Honra, Con
ceição de Villa Viçosa, e de S. Mauricio e . Laza,ro, mem
bro d\'üf'ias Elssociac::ões scientificEls e litteranas entre
ella o Instituto dos E'ngenheiros Civis de Lon~lre , 1II~
nocL Bllllrqlle ele 'Macedo foi um homem que ublu e r~olJl
litou- c p lo seu elevaelissimo merecimento, que d~IXOl1
ul11 nomp memol'aveL por seus serviços á cau 'a puJ?11Ca, e
n uja m moria, ti grEltiduo nacional manifestou-se ,1111J11e
<liaLtlmenlr, dccl'C'lunlo-lhe um monumento na corLe d,o
Impcl'i f ,collocnnclo o sC'u relraLo cm diverso c tabelecl-
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mentos publicos, e estampündo-o diversos jornaes nacio
naes c estrangeiros, e dando o seu nome 11 diversas ruas,
e por fim a uma das pontes na cidade do seu nascimenlo.

O conselheiro Buarque de Macedo, diz o Dtario de
Pernambuco, destacava-se do vulgo, do commum dos ho
mens, quêr pela sua intelligencia, prompta e fuci!, quér
pelo seu trabalho, sério e esforçado, quér pela riqueza de
conhecimentos adquiridos mediante aquelles outros ele
mentos; e tudo isso elle pozera boamente ao serviço do
seu paiz, e mais particularmente ao serviço de Pernambu
co, como filho estimado desta terra, como membro dis
Lincto da communhão brazileira, para a qual sonhava elle
um mundo de venturas no seio de uma prosperidade sem
limites.

« Eis um homem que, sem nenhuma hyperbole, falia
agora o Jornal do Commercio, da càrte, póde ser aponLiJdo
como victima da sua dedicação pelo bem genl. Em Wo
curta vida não ha brazileiro que se lhe tenha avantajado
cm serviços ú patria. A sua tão prematura morte abre na
nlt? administrüção um grande \'acuo, difficil ele ser preen
chido. A uma intelJigencia prompta elucida Buarque de.
~[acedo reunia grande cabedal ele conhecimentos especiae .
que o tornaram em pouco tempo um dos maiores mini 
lros que o Brazil tem visto passar na importante reparti
ção a cuja frente se finou. A honradez e o amor cio tl'aba
lho eram-lhe qualidades aracteristicas. Estava-lhe com
c.el'teza resel"\'ado grande futuro no sc nado ela vida poli
lIca. OBrazil perele nelle um estadista. ))

« Buarqne de ~lacedo, diz o Dwrio ela Bahia, foi um
desses homens, que os po\'os rijos eI node chamam filllos
de si !11esmos, obra da SLlU propl'ia fo l'c; a , reação do seLl
pl'Opl'lO caracter.

«( Pertencia á estirpe dos athlelas. Oseu destino não foi
nunca o desses que e insinuam, e cortejam, mas o dos
que ~e impõem, e conqui tam.
. « Toda a sua existencia, Dorém (' lá resumida na ul

IlIna phase della. Trabalho, t'ccuncliclaele, übnegaçâo, fir
mesa: eis, em quatro pala\'réls, a Sl1ü aclministraçã das
ol~r~s publicas, do commercio, da agricllltm8. Nenl1 um
mlnlsLro dessa secretaria o esc deu, . q118 i nenhum o
f~gualou. As opiniões mais hostis curYaram-se diante elos
sellS serviços, que só a ignoranda e a méllevolcncia de '
Cnnhecercnn. »

« Baarquc dc Aiacec10) diz eni. fim o Cr{{~ciro, era uma
83
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f'or'ça e uma esperança. O pniz desengnnaclo do promessas
<.: pl'ogmml11é1 , inelitl'orenLe ás questões politicas tis agi
líl('Õ partidnrias, leve um momenLo de nLhusinsmo, sen
lia-se remoçar ao intluxo ela palavra pel'enne, do pCl1 a
111 nLo sempl'e a 'li\'o de seu reformador. E' que o jOVPI1
c télClisLa não Linha súmente a eloquencia LIa phrase, pos
suia oulr'a mais convencedol'a, mai poderos" a dos acLo~.

SUil_ f ~ politica sta Vil e.'\.arada nos di uLurno esforços pelo
bem ela patr'ia. Eucontróra o povo gelido, descri elo, ceptico,
sOl'rindo <.is mui alia prome sas da ac\mini 'tração e mos
I.roLl-lbe cm panca meze que um minisLro, em o pt' 
ligia de longas e repelidas 'ictorias parlamentares, podia
1 lo iri1ples pl'estigio do trabalho arrancar da apalhia a
l'or 'as lat ntes do paiz.

« Baarque ele 1l1Clceelo foi, portanto, um eloquenlc
[lpO Lolo elo trabalho, e o foi perante nós que tantas veze
desanimamos diante das difticuldades da iniciativa parti
cular. Da vU-nos o exemplo da a tividade contin ua, da atten
~i10 direcLa, do examl, prescrutador, e, em yez ele aspil'ar
ú mnipol ncia do Estado, aconselhava aos purUculat'es
C[U cmpregassem a proprja iniciativa, deixando ao gover
110 apenas o auxilio indir'ccto. Era um ministro da vercla
el ira escola constitucional. Estadista moderno, aprovci
tava a cooperação popular para o andamento dos negocias
publi 'os, Tinha amenidade, o desprendimento do felUsto,
u lhaneza democraLictl e o tl'ato faci[ e accessiyel. Selltar
,'c-l1ia, em con tl'ongimento, entre os procercs ao Ll'aba
111 ,qu a força da opiniã levaaoCapitolioda niãoAme
ri 'una. Tinha a mc ma indole a.berta a tOeléls as idéas, 11
m 'sma jnfatignbiliLlade, a m SlJ.la indifferen a pelos pe-
11Llcno e mesquinhos oh tacul.os.... .

«( Bl1arque de l\lnceLlo tocou de perto os limItes Cl,ue
approximam o homem upel'ior elo engenho xcepclO
na s que se chamam SLeilJ, Pombal, Colhert, Chatam ou
Paranc1, e imprimem a uma na<;ilo o cunho immortal dc
suas idéas. l~ oi um precursor, mas mostrou-nos no pre 
ligio que c rcou o eu minist rio e no entirnenLo que ro
deia o u funel'al, o qu pôde entre nós o homem d.e ,bem

de jntclligencia, que üpp IIn para a abnega )10 CIVI mo
do po\'o. Diant ele e \" l'c.1aeleil'o patriota cI pllZe['/)I~l a '
lll'mas o pal'Lidos únJm cm sen gesLo eloqu nle a tl11[\
g '111 da paLl'ia I1ppellulllJo I [ll'a s us filhos. I)

Eis 11 jusLa apJ'cdn~'50 (10 principa' rgüos ela il11-
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pl'ensu do pniz, sobre o serviços merecimento do iII li 
li' c preclaro conselheiro l"lano "1 BlIarque de Macedo.

Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque. N 11 S('( II

na ciclade do Recife aos 11 de Noveml 1'0 de 1753, foi Olho
do tenente 'oronel Franci co ntonio de Almeida e de ua
lllulhcr D. Josepha Francisca d Mcllo ... AlbuC[ucl'C[u ,;
nelo paterno do coronel Fr"]ncisco ele Almeida Cato.nllo e
de]). Izabel Gomes Correia, e materno, do üpili:o-m6I' lu
villa do Recife lVIanoel da Silva Ferrei I'U de D. Jo 'cphu
Ji't'uncisca ele Mello e Albuquerque, pt'eel ndo-se n sua lJ'(>_

IIcalogi<l, quer por um como por outro lado, ó mais illu 
tl'e' familiüs desta provinciD.

Educado ücsveleda e esmet'ac1Dmenle, 1\[(1noel Caetano
ele Alm iclD e Albuquerque obteve um cerlo gnío de illu 
tl'ação na alturD das nossas cil' lImsto.ncias colonine , e
pl'eparou-s convenientemente no ltll,im, fl'ancez, ingl z,
geomctl'ia, philosophia, poetica c mu 'ico. omeadu api
tào do regim nto miliciano do Reci~\ denominado elo no
bl'CS, succecleu a seu pae no officio de escrivão elos defun
tos e a'l1sentes, capcllas e residuo'3, pOI' ocLo cio aov Ino
elOI' de 1 ele Julho de 1787 passo.ndo ú vilo.!icio por Carta
Regia de 12 ele Maio de 1 i-, distinguinc1o- e pela sua in
telligencia, pleno desempenho e honradez. Litterat.o e po ta,
homem de amEna e attractiva sociabilidade, no phl~ase de
um scu biogr-apl1o, sempre civil e respeitoso, eis os dotes
que lhe conquisLaro.m as ntlenções e amisa ]e de todos os
cu superiores e de muitos per-sonog ns da provincia.

Casando- e a 7 de Janeiro ele 17 O Coom uma filha elo
tenente coronel Antonio José '\ idoriano Borges da FOIl
'cca, litterato distincto e mltol' la 'Vobitiarchia Pernamb{(
cana, teve elo seLl consorcio 18 filhos, 9 de cada sexo, o '
cupando os homens elevada posiçüo na sociedade, pois,
2foram senadore do imperio, 2 deputado, 2 eles mbnr
d?l'c , 1 mínistro de estado, 1 commandante elas armél d
Plauhy e outro presidente do Rio Grande do Norle. Poucos
poe terão tido tal fortuna!

A~mcida e Albuquerque iIlustrou,tambcm o Cll non~e
odherllldo ao pronunciamento manclpaclol' ele 1 '17, ~uJa.
cnu a ab!'açou com nthu iasmo e ser-viu constant mell Le.
EII mo trou um alvoro o tão trondo o, ]iz o (lutor d '
lI(t"~yres Pcrnambuccuws, quo u tanl fi combino!' com é1.
lIa Idacl o 'logenariD. C le1Jl'ou nas !:iua I")TtlS ou \'('1> !-)

de toc1u a orLe o iml orio da lib l'dEld , '1 "ando Ioctlca-
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m n Le até ús esLrellas as futuras vantagens da patr'ia lirre,
Foi onLinllo assi tente e comparsa sempre activo em to
das as festns e assembléas, que) tinham por objecto cele
brar e xa1tElr a liberdade e destruir a tyrannia, ada, po
rém, póde comparar-se ao enthusiasmo que ostentou na
so1emnidac1e da benção e juramento das bandeiras patrio
ticas, na lual recitou hymnos a liberdade e a felicidade da
patria; e alem de muitos outros factos querealçam a sua
dedicação e adhes50 a causa emancipadora, com paz elle
muitos outros v rsos, entre os quaes notam-se a seguinLe
quadra) que di tr'ibuiu uma tarde no pateo da egreja ma
triz de S. Antonio:

em grande côrte na côrte,
Não se gpsa um bem gel'al;
Que o córte é quem nos faz bem,
A côrte é quem nos faz mal.

Ta iS foram os crimes porque foi d nu nciado peranle
n alçada, (H') ancado de suo. ft1mília, pri'l,'ado do seu ameio,
e nUrado aos cnrceres da cadeia da Bahia, onde gemeu
por 4 annos, m[lS sem se abaleI' ante os revezes ela SUíl
80rt , e pelo contrario, sempre alegre e jovial~ calmo e!' 
sianado; e nesta vida de mo.rt 'rio e conternplução, clle
afinou as cordas de sua lyra, e escre\"eu mimosas com
posições, entre cllas umas quadri lha dedicadas a dua
senhol'as bahianas, que foram por algumas noites Locar' e
cantar de fóra da cadeia aos presos pemambucanos, ~

uma outra que continha e ta quadra, que lOl'nou- e mUI

popular e pl'oyel'bial cm Peruambuco :

lIão 11a ventur'u
Como ser tolo,
Que o ter miolo
E' mal sem cura.

Recobran ]0 a sua liberdade, restiluído a sua pall'i~ em
1821, Manool Caelano de Almeida e Albuquerque « ameia
chegou curvado de annos, virLudes e hel'oism , abel~ço
ando com versos harmoniosos a causa do seU maI'Lyf'IO,))
Nas na poncas poesias recolhida e publicadas pelo coo:
11l ndador Antonio Joa Iuim de 1ello nas suas ohen , dei
xou-no Alm ida e Albuquerque primorosos moclelo~ do
~cu genio poetico alem do muiLas comI osições que llnlHl
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colleccionallo para publicar, na maior parte sonetos, de
cimas, epitha!amio , lyras, um lithYl'ambo e algumas
odes, mas, infelizmente não chegaram a ser impressas e
pCI'dera I11-SC,

Em 1813 compoz uma tragedia em Vet'SO sobre o as-
a sinaLo do Rdministrador do vinculo do J\Ionteiro, ({ am

pliando e disfarçando D. verdade 'historica com verosimi
lhanças poetícas, nomes e local suppostos, no intuito de
difficultar a transpal'encia elo verdad iro facto. )) A Justiça
da llha elos Lagartos, é Lambem uma mimosa composição
'ua, entremez em prosa, escl'ipto ao correr da penna, cujo
ol'iginal possuia o commendador lVlello~ assim como um
dithyr'Dmbo dedicado DO Marquez de Inhambupe, quundo
ouvidor de Pernambuco e membl'o do governo interino em
17 8, composições inediLas e talvez perdidas.

Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque falleceu
cm Dvançac1a idade em 11 de Janeiro de 1834, e foi sepul
lado na egreja da Ordem Tel'ceira do Carmo do Recil' , e
dcspediu-se deste mundo pela linguagem da poesia, es
cl'cvcndo a Oração wúocl'sal do Christlanismo, ({ que foi
ou\limo perfumado bocejo desla musa encanecida. >l,

Homem de alma nobre e independente, na phrase do
commenclador lVlello, nunca se arrastou em humilhações
c supplicas ao poder ou a opulencia. Delle cabe dizer como
oull"ora Marmontel de Du Ryer: Tinha uma qualidade
muito preeiosa em todos os estados, e mais essencial no
cios homens de letras, a de saber ser pobre; qualidade sem
'] qual n50 ha nada solido, nem na firmeza do espil'ito,
nem na honcstidade dos costumes. A estI'eita mediocl'i
uade em que vivia não o amargurava nem o humilhava,
pOl'qu elle n50 conhecia nem o orgulho, que :se it'l'ita con
tra a má fol'luna, nem a vaidade, que della se envergonha.

Manoel de Carvalho Paes de Andrade. Nasccu o 2t
dr Dezembl'ü em um elos a nnos clecor ridos en tre os de 1774
c17 8, e foram seus pa s {anoel ele Cal'valho Paes de An
L1l'ade, c D. Catbarina Eugenia Fel'reira Maciel Gouvin.
"cu pae pertencia a casa dos Paes cleMangualcle cm I 1'

\ugnl, c veio para Pernambuco com o governador Jo "
Ceztll' de Mcnezes, na qualidade de secl'et81'io do goveI no;
("'a filho do sarO'cllto-m61' Bl'az Fel'l'cil'a Iaci I . D. Ca
lhal'ina Bernarc1a d Oliv ira Gouyin filha do O'enel'al Jolio
deOliveit'a GOLlvin, oriunda ele f'umi'lin hollDIlc1 ZQ.

Em prin ipios do presente culo) partiu lanoel de
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Carvalho para Portugal ú instancias ele seu Lio paterno o
ouvidor José Januado ele Carvalho Paes de Anell'aele; mas
em cons quencia da invasão franceza, passou-se para a
ilha da 1V1adeira,. e elahi voltou á Pernambuco, e enl:regou
se a vida commercial, e logo envelveLl-se na conspira ão
da indep ridencia. .
, Aelmittido nos clubs secretos, N1unoel deCarvalho sou
be sempl'e dirigir'-se com muiLo tino e prudencia, ejamui
se suspeitou de sua influencia politica. Relucionado peja
sua viela commercial com os estrangeiros, muito adquil'iu,
muitas idéas e illustração obteve sobre a forma e governo
republicanos; e rompendo inesperadamente a l'e\'olta aos
Gde Iv1ar'ço ele 1817, Manoel de Carvalho ainda que lamen-,
tasse ssa precipitação, mostl'OL1-Se superiol' ao que c
julgava, praticanelo em publico as gl'aneles idéas que mui
tas vezes apr sentára aos seus associados nos clubs se
cretos.

« J\lIanoei ele Carvalho Paes de Andrade, illustl'issimo
pernambucano de 1817, diz o Padre Dias Martins, foi sem
pre indefectivel, mas sempre prudentissimo nos con e
lhos" sessões e mais factos da ephemera libel'clade; em fa
vor clellu, fOI'Bm sempre os seus votos, e terrivelmente se
assanhou, qLHlI1do o governador José Luiz eleMenclonçll
de accordo com Antonio Carlos Ribeil'o de Anclrada 11'1n
chado e Silva, propoz que, se submettesscm ao rei c lhe
pedissem Constituição. R.epubLica e só ,.'epubtica, grita 1''']0
110el de Cm'valho, e TllOI'l'a para semprC'. a tfjT'annia real!

Por 111 mÉlO faelo presielil'l:l. o nascimento ela inclepen··
dencia ela patt'ia. Os pernaml llcanos viram-se sós, com
pI tamente sós, no momento supremo elo acrificia, e ele
!l0\ o firmou-se o go"erno da escravidão e tyrannia..

l\118nool de CUl'valbo, como muitos outros patrIotas,
procurou escapar-se, e refugiou-se nas mattas do eng ~
nho Santa Anllé.l ela fi' i'J'llozia de Jaboat-ào, até que lhe f~l
possiv I emi)at' ar-se flJrLivDmente para os Esta~los Um
cio. O Dl'. Berl1U relo Tehcir-a de Carvalho, prc Iclcnte ela
alçada le 1817, primo ele :lVIano 'I ele CarvC111lO, muitas vcze~
insinuou a sua m5i que solicitasse o perdão de sewdilhos,
mas ella ro pondia-Ihe sempre com altivez espD1'tan~:que
'eu::; fU/ws nüo tinham de que pedi,. pel'clào, porque IWO era
crime jJtt[JfZal'-sc pet I· Liberdade da pedria!! .

IDnool c1 Cnn'alho me mo '~llSel1tc, espalrwelo, ater
1'a\'[1 com D S .11 nome os [ r'tIIO'uezes curopcos c ao pr?
lJ\'io go\' rnüllo\' Luiz elo H.cgo. O Lerror c]LlC c I mon.llo
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cone beta ele te geande Andea le, diz o autor dos JlIlartyres
Pemwnbucarws, lhe fez acreditar, que sob o nome de cor-
aria lhe andava eleva tando a costa de Pernambuco, rOLl

bando os navios de commercio, e fornecendo de armas o
rebeldes do Bonito. E houve testemunhas que isto affir
UluJ'am, e por milagl'e se desvaneceu uma telTiyel tOt
menta que esteve a desabar sobre sua innocenle familia !
Entretanto, tudo prova o respeito que se Linha ao nome do
110 50 heroe!

Del:retada em 1821 a amÍ1istia geral, voltou Manoel de
Carvalho elo seu voluntal'io desterro para Pernambuco, e
recebeu então da Junta do Govel no Provi orio a nomeaçõo
para o cargo de Intendente da Mal'inl1a por Portaria d 11
deJaneil'o de 1822, assim como depois n da presid nela da
Junta,du Fazenda; mas em breve um outro acontecimento,
ou por' oLltra um erro politico do primeiro reinado, o veio
lançar de novo nos braços da :-evolução.

Dissolvida em 1823 a Assembléa ConstitLlinte, voltaram
ÚPernambuco alguns de seus deputados, e pul Ikaram
então um manifesto sobre esse violento acontecimento, o
que produsiu exaltações populares, de sorte que, a junta
do gover'no se viu em breye sem forças e recul'SOS para
manter-se no seu posto; e assim, perante um grande con
'clho que convocou, e se reuniu a 13 de Dezeml 1'0, isso o
declarou, e pediu que se lhe acceitasse a demis fio que
dava do governo, Acceita a exoneraç50, procedeu-se im
mediatamente a nomeação do novo conselho, e Manoei de
Cal'valho sahiu eleito presidente. .

Hatifi ada a sua eleição, assim como a de alguns dos
m~mbros eleitos ela nova junta, pelo corpo eleitoral de
Ultnda e do Recife a.8 cle Janeiro de 1 24, reunido sol a
pt'c idencia da Camara cle Olinda, foi clnbol ada e l'emetti
da ao Imperador uma respeitosa bem que enel'gíca repre-
entaçào, na qual pedia descLllpa deste pu so, de qLlC es-

l~eI'U\'a decidida aI provaçiío, vistas a cil'CUmstaI~cias t:l1e
111(~I'OSas da pI'ovincia, cujos males e xacerbarIam I se
\'~rjficas e a nomeação do presidente ela provincía a fl'nI1
CI co Pêles Barreto que se dizia. estar feita, Yisto sec elle
nm do membros que compunham ajunla c1emilti la, que
'CI'Cconllecel'a 'em forca moral para cuntinual' no gov rno.

'el'ificando-se pOI~ém D nomeaçüo de Paes Barrelo,
~Ianoel ele Carvalho reunio um grnncl' on 1110 pal'a con
ultul' se devia ou nii.o dar pos~e ao pl'e~íclclll nomeado,
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o que teve lugar a 7 de Abril L1e 1824. Expõe enlão o pl'e
sidentc elo conselho o Padre Venancio de Resende, qual
o seu fim, e depois de haver fallado os delegados das Ca
moras, e de corporações ecclesiasticas, civis e milHar'es
e considerada sufficientemente discutida a materia, foi dc~
cidido, que, devia ser conservado na presidencia Manoel
de Carvalho Paes de Andrade, « pl'imeiro por ser uma
pessõa de publica confiança pelo seLl decidido patl'Íotis
mo e bom governo que tem feito, segundo porqueo eleito
por S. M. Imperial, pelos passos anarchicos e snbversivos
que tem dado, promovendo a insubordinação ele parte da
tr'opa, accudindo a guel'r'a civil e derramando o sangue
pernambucano, a despeito das resoluções de muitos con
selhos, que se espel'asse a resolução de S. NI. Imperial,
tinha perdido a opinião publica, e contrahido o odio e ge
ral ex.ecração da pl'ovincia, que de nenhum modo pócle ser
senão desgl'açada com o seu governo. »

A este conselho, assistiu tambem um delegado do
commandante da divisão naval ancorada no porto do R 
cife, o qual declarou que o fim desta expedição, el'a o em
possamento de Paes Barreto na presidencia ela provincio
reconhecendo-se assim, que as l'epresentações dil'igicla
ao Impemdor não haviam chegado ao seu conhecimento,
e por isso foi accordado tambem, que se mandasse umo
deputação ao Rio de Joneiro paro apresentor aS. Magesta
de uma exposição de todos os acontedm0nto havido em
Pernambuco sobl'e esse assumpto, rognnelo-Ihe que hou
vesse d.e c.onfirmar o acto populal' da eleição de i\fanocl
]e Carvalho, « como aqueUe que mais mereGia a confiança

publica, »
Accordou finalmente o Imperador ·111 nomear a J~sé

Carlos Marink da Silva Ferrão pélra presidente ela provlI1
eia, por acto de 24 de Abril de 1824·. ]VIanoel de Canalho
apenas recebe a carta imperial m que parLicipaya eS.fi
nomeação, officia a Marink pedindo que designasse o clIa
para tomaI' posse do governo. ]VIo.rink responde no meslTIO
dia, dizendo que a 'sentára logo ao receber- o decreto deSll(f
nomeação, em pedir a sua clemi.' 'ão, ao que Uanoel ele Ca!'
yolho rcpli ou üinda no mesmo dia, dizendo-lhe que naa
tUlha cllltorisaçclo para acceitar a ~ma demissêío.

Lon 0'0. seria n cllllmerac~o elos offieios trocados enlrc
1Ianoel de Carvalho e l\lnrinl<'. ACluelle, mostrando a ~Ollye
niencia cm nüo clcrnorar um só insian Le () cxccllc:no ela



DICCTOl\,\RIO BIOGRAPI-lICO 657

ordens de S. l\L o Imperador, e e a pL'otestar em não
acceitar a nomeação, allegando continuodamente, que Ma
nDeI de Carvalho devia continuar no governo da provincia.

Estavam então os animos m combu tào. Todas as
provincias do sul, haviam aceitado a con equencia ela
dissolução da Ass mbléa Constituinte, e jurado a Consti
tuiçüo outorgaela por D. Pedro I, mas os pernambucanos
ergueram-se altivos, e protestaram não jurai-a. Já a 20 de
Marco haviam travado um conflicto, de que resultou a pri-
ão e deposição de Manoel de Carvalho; mas a guarnição

da fortaleza do BruL1l, onde o recolher-am, revolta-se a 'seu
l'a\"Or, soltam-no, e em POUC::lS horas é reintegre da pr 
siuencia. Mas a tr'opa divide-se cm opiniões, e as qu se
guiam o partido de Paes Barreto, marcharam a sua frente e
foram acampar na Barra Grand .

Ivlanoel ele Cal'va.lho, jamais em acto algum dessa ephc
mem administração, quiz que 8ómente prevalecesse a sua
opiniõo. ElIe não era um despata, diz Antonio Joaquim ele
:\lelJo, que impunha ás camaras e a outras quaesquer- in
fiuencias govel'l1amentaes legitimas, os caminhos que se
dc\'iam tomar, e seguir na marcha politica ela provincia;
o impulso de todo o andamento politico desta, elle o rece
!)ia da opinião publica e do jogo e manifestação dos outr-o
lOstnU11elltos do poder: não forçou, não se insinuou á ne
nhuma corporação ou pessôas, para este ou aquelle com
mettimento ou empreza : é esta a pUl'a veràade. Seja i to
a,qui dito de passagem m contl'aposição e rebate éÍ. in sa
lIdõo, com que alguns historiadores superficiaes lhe im
[lutam o contea.rio, por mel'as supposições ou phantasias.

A,I6m dos actos de prudencia ja men,cionados, que
constItuem uma pl'ova evidente do que vimos de apre-
clllar, outros realçam ainda mais esta qualidade de Ma

noel de Can-alho. Estacionada uma for a no limite de ta
Iwo\'incia com a de Alagôas, d~ram-sealgumasdeserçõ ~,
eos dissidentes se haviam com estes fortificado no terri
lodo claql.1ella ; e 'Ionoel de Carvalho podendo por si só
man~al' invadir a provincia d Alagôas e destl'Llir as forLi
fica,çoe que s haviam feito, convocou um conselho para
delll er'[l[' obre es e fim. Sabendo-s OLl conjectlll'anclo
com,bon fundamentos que a Camar-a l\~unicipal do R~ci~e
~ c11 punha () jurar e fazer jLll'al' o proJeclo de Constltul

~ao ele D_ Pedro I, por influencia ua são depostos pelo
povo os seus vereadores e eleito G,utros, affhoLl-se lita s
con\'iclnnrJo o povo (le t~das a classes pnrn ui 1 eunilio

8i
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darem o seu vaLo sobre [l execu<;uo 10 c1·creto que mnndí1
\'H jUl'ae a ConstiLui(;üo, o que verificando-se "enCCLl- c
fju, e n'to dcvin I' ceb I' nem jUl'ar o pl'ojeclo; 1.0 pai'
sel' illilJel'ul, contl'D]'io <.1 lib I'dade, indepenelen 'ia e dil'ci
lu do B[,(:lZil, apr' enluelo por qu m não Linha poc1 I' pí11'íl
U dor, e 2,° poe im'olv 'I' o 'uU juramenLo per'jul'Ío 30 .il1l'[\
m nLo civicu, em que c::e promeU II !'econl1ecel' e olJcclecl'l'
Ú ass 'mlJléa lJl'azil il'a constituinte e I ()'i JaLh'a,

E L,w')l11 poi' os negodos pomicos de PCI'l1DmlJllco
nesLe eslado, quando surO'e o decreto de 11 de Junho de
1 24., <.1l1nullcinnclo que uma esquadro POL'tugueza scope s
Lava no Tejo, contl'll oBJ'[\zil; foi o grito da l'eVOlllçiio, 11111
not.:l ele Curva lho põ - e o fr nte cios pernambucano li
v r'es, pl'ocla 111 a tIOS 2 ele J ui 110 elo 1824, () os povos do i'\orl('
'onYi lanelo-os a li()'8l' m-se pOl' tlID pacto, que se c;/lüma
ria-Co17jcclen.l('clo do Equador, assim terminou cs e cc
leb!' em mOl'avol c1ocllmenlo, depois de elemOlJSll'[l[' quc
u salvoçuo da honl'a, da pnlria, o (la libol'c1oel , rcc;lnma
vam m ua dei'esa, e os actos de impolilica e peljul'io c
os pCl'segui~'ões e LyrDnlJias do go"ol'no, reclamavam pela
sua uffl'onto, n d monstl'oçüo do "olor e pntl'ioLismo dos
lJl'ozil 'il'os .-

« Os pe!'ni1mbucul1o jú costumados n yenccr os \'élll
<1olos, núo temem sua JJn1V8to : doze mil ])'lionclDs ma-,
n ,judas lJ'))' uutl'OS LtlnL s cidadão soldados do I rimeil'H
e egundu linllo, fOl'llJ8tl1 hoje sua muralha in xpugna\'E'I;

m breve tCl"1l10 furças no\'a s, e algumas cm ]Jouco,
dias, Scgui, oh! ])I'azil il'os, o ex mplo dos lJl'il\'OS I,WlJl
tLInte da zonn LOl'l'iua, vo sos irmãos, \'0 sos IW1Ig?',
\'os os compuLriola ; imitDe os valcnles c1 s "is ]J1'o\'inclí1'
do Node qLl \'=io esto1Jeler..:el' sou go\'cl'no elebaixo do
molhor de todo o sy tCl11Ll I'Cpl'O enLaLivos, Um cenlro
'111 lugar colhiuo pelos yotos do nossos repl'escnLonle "

dtll'Ú viLalic1uuc ' movil11cnLo n t.odo nosso gl'Dndc corpo
su ia!. Cada estudo Lel't1 seLl l'O,'p "dÍ\'o centro; 'lI,dD um
cl sLc' c 'nleo,', f l'mando um ilnl1el da gl'ande ([ldeIi1, nos
lOl'lIDI'Ú ill\'enci\'eÍ- , »

« BrL zil 'il'o ! Pequcno con,cquenciDs sô de"cm c 
L rval' p qu nas almas; o momL:nto é este, ol,,[lll1oS ti
1I01H'U, n putl'ia a liberdade, solLando o gl'iL fe LIYO
1'iNl a Cunfederarão elo Equador! »

fruc nLllll 'ia mo com qu foi recebida o pl'oclan~D-
<:,ilo da COI1t'edel'açüo tlo EqL1Llclor, nü correspondeu pOI"'111
{) eri'cilo (IUO e cspcranl, e Ú rC'í'oltn succedcu uma [1'e-
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mcnl1n I' olJio. A colllmna de infanLlll'in (lUC lIanoel cl
Cnn'allJo tinha ellvindo contra o' di 'sic! nLes ele BOt'l'a
GI'llnl1c, diz Ab u e Lima, ( I cno ~er\'iu para pàl' ó Irava
o\'11lor pcmumbucnno, combatendo crua i liol'iml1cnLe uns
contr'(l os outros s m n Ilhumn vantagcm do parte t1 pal'Le,
Em AO'o to hcO'ou Ú Bul'l'o Gr'nncle o bl'igacl iro 1< I'on i co
dcLima o 'il\'D, vindo do H,io deJaneir'o '001 uma brigado,
. dalli mal'chou sobl'e a copit<.lI li Pc.rnnmbuc , ervinclo
lhe dc Yi"1l1 O'[WrdD n tropn di, siclcnle d ta pl'ovinciD.

Bloquciatlo o pOI·tO do H, cifc, o cupélndo o ui dn pro
víncia p los tropa' impc!'Í']cS, o 'pI' vinciD de Alügàa' n
Pill'DlJyba 11 110 tilisnr-no' cocls uma 101' s 'Ll lodo, com 
~Oll n 'C'nLil'-so f'Dlta ele suprimentos d O'uorra o lJoGCO, e
cm lHCYC" voltü\'all1 DS tl'OpOS perllumbuconos, o acampüo
'c nll frnllDs elo l11emol'av'is monte Gual'arope.

os 11 üe Sdombro, pelos G hora ela l11Dnhü, rec 
hCl! t.1anod de Coryolho uma inlimor80 UO 1Jrio'nd il'o
Limll e Silvn, c1atadajú do enO'onllo Goí'Upú, elo dia anl 
riol', pm'a que lhe Iltl'oga e a ciclade 'depuzesse as ar
mos. i\I8no I de Cün'alho parte s m dcmol'a para o acam
pamento dos Prazer-cs, toma comsigo 300 homons, dirige
'c [l r ·forçar Ounico posto por onel podel'ia pnssnr o ])I'i

goc1cil'c Limi). O :::lilvil em sua moI' '110 SOb1'C o R ciro, mér'
logo cm üminho soube que se haviajú eff Luado o p[lssn
f!crn- Tornou-se nLão impossivol n 1'1ano 1 L1 'Cül'HJ.111
unil'-se ao gl'o o el suns ll'opas, e nestn situação o seu'
amigos q onsolhão-no, c instam pnra que paz s a snl\'o
II 'L1U pe soa. 1',1anoel ele Ctll'vnl!1O l'csisLo, pl'ocul'allmjan
glldcil'o qu' o conduzi ú a lugar de poc1 r rOllnir-s ao
l'xf'rcil , m[l' não ncontr'ünc1o n nhum lue 'o quizo se
IlI't' 'lnl" por temer o fogo continuo que reinovam Lodo
~,'e ILlgDI'CS, 1'ecoll1oo- cm ultimo roelll"o a bordo da
h'[l~'ala inglcza Tweed, no clin cgllinte.
, Ar zn[' da au encio ele l',Ianoel de Cnn'alho, houve

[lln(]n 1'0 istencia ús Lrupns inva orns, o os conlbaLo' dn
Pon[ \ dos CGl'valllO , DLeno dos Af'ngnc1os e BÚil-\ i 'La,
pnlentl'DI'nm o valoL' o inLL' pickz das lropns 1'C'11ulJli ano ;
(' [la 12 do Setembro d 1821 o bl'iO'n leir( FI-nn i co ele
Lima Silva enteava nu vencida ielatJ' 1 Hecifc. 1<1no('1
dI' CUI'\'üll1o Lentou ainda l' ali [lI' 1111'][\ cnpill.lla,:,iio lIonl'o-
nc,cm fo['ma a gal'anlir elo aJO'uma malloira ,a S I'L do'

pall'lota::; comprom Ui 10's ncss . g no1'O o 1110\'1111 llLo 11

11'(1 o,' primeiros en aios do I tipoli mo dI' D. P 'L1l'o J;
1I111s Dada poeI cons guir. .
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Partiu, pois, Manoe] de Carvalho, doixando n pntl'ia,
familia e bens, tudo entr' gue ás m3:os dos seus inimigo,
e s guiu para a Inglaterra. Em 1817, no govel'11o do abso
lutismo, todos os seus bens foram sequestrados em nome
la lei, pelo seu compromettimento na revoluçuo ; em 1824,
no governo chamado constitucional, ns tropas imperidcs
invadiram ua casa, saquearam-na, e callsarm11-lhe COl1
sicleravel prejuizo! lV10noel de Carvalho, exilado, longe ela.
pntria, almejava o sua volta; mas os annos succediam-se,
e eUe continuava espatriado. Rompe porém a potr-iotica
revolução de 7 de Abril, D. Pedro I vê-se coagido a obdi
cnr') succede-Ihe o gover'11o d'l regencia, e o exilado de 1824
sé.lUda esse ürrojado feito de patl'iotismo que alJdra-lbe ele
110VO o seio du patria,

Depois de uma auzencia de mais de 7 armos, ·Manoel
de Carvalho volta á patr'ia, e aos 11 de Dezembro ele 1831
pisa terras pernarnbllcanas; e então o povo mostrou que
nuo lhe eram indifferente os feitos e patriotismo dos gran
des homens, e o recebeu enthusiastumente, e no dia se
guinte ao seu desemburquc, renovaram-se os festas, e por
muitos dias ainua foi elle o alvo das saudações e opplausos
popular s; e logo depois, os seus suffraglOs elevaram-no

orno seu repre entan te ao seio do parlamento nacional.
.iV1as nâo chegou a tomar assento na camara tempot'aria,
porqne fMa eleito senador pelo. provincia da Parahyba, c
escolbido por car'ta da regencia de 11 d Janeiro de 1834,.

Nesta epochH, occupava 1\'lanoel de Carvalllo o cargo
do conselheiro elo governo, quando lhe coube tomar conta
interinamente da presiclencia da pro"Vincia ele PernamIJuco,
e continuou a dirigil-a effectiyamente em virtude elo a 'lo
elu Regencia de 22 ele Fevereiro ele 1834·, quo lhe confiou
dito corO'o, do qual tomou posso aos 4,. ele Junho. A ua
nomeação pura a presidcncia do Pernnmbuco, no estudo
ele agita ão em que se aehllya pela guerra dos CalJan~s,
foi um a to acertaclissimo elo Hegencia, pois em taes CJI'

cumstancias só o zelo e pa triotismo ele Manoel ele Carvalho,
e a sua actividade o-emp nho pela manuten(:ào da ordem
publica, diz um jomal desse tempo, seriam capaz~s ele le
var a ffeito a t.erminação dessa luta, que tantos e mcalcll
laveis males havia causado.

Esse grandioso servi o prestado por l\fanoel,de. C8r"~
lho a causa publica, fizera ainda mais eleyada a Justa CS t!
ma e considerflção que o po\'o lhe tr'ibutova. A C8malí.l
muni 'ipal do Hecife dirigiu-lhe uma felicitDção, 1:-01' cs c
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fausloso su cesso, festejos csplendidos foram celebrados,
01'11 olro Iocional trajou-se de galos, e levou Q se na um
eloo'io elramatico sob o titulo-O Bra:úl Triumphaate, tendo
pOL' heróes 1anoel c.1e Carvalho e o pl'esidente ela provincia
cla Alagôas, em fim PernD l11buco ergueu-se festivo, SDU
dando a termina.ão da O'uel'ra, e áquelle qu tonto poro.
isso contribuira.

« Dous anllOS havia elecorrido, disse a Cül11ara em sua
~ licitação, que esso orela ele abjectos lJaneli los, seeluzida
por in Iui los noveleit'os pdncir iou a hostilisar-no .' rou
hando e assassinando sem pi dnde, nem respeito ü sexo,
idade ou condiç5.o, sob principios virtiginosos, e que só a
demencia ou interc ses pouco honestos, podiam inventor;
ede de então que m elidas ele vig f)[' se empreo'ol'om para
rcplcmil-o; mos ela maiol' publi 'ielolle é, que infelizment
se 1110 logro I'ül11, augmenlonelo-sc a ousadio ela aggre suo,
como o llUl1lCI'O elo oggI'essol'es; o descal'o.oomento ele
no os ogricullol'es e I 1'0prieLarios daquelles conLomos, a
perda ele vielo, o di 'pendio dos dinheiros publicos que
eram Lodos absorvidos nessa guerra. elesostrosa, Mas,
apena ". Ex . tomou as redea. cio O'o\'el'no ele ta provin
cia, e a resoluçuo hCl'oica de ir pessoalm ·'nte pôr- e a fren
le de nossas briosas tl'OPUS, que se limitavo a elefensh;a
elo poucos pontos que OCCUpt vam, apenas" , Exc, apre-
enlou-se a clil'igir pessoolmcnte os plano ele aLaque, e a.

pal'lilhar as fadigas e encommoelos do guerro, ntrando
tom nos os oldac.1os nos ataques, vimos mndor de fa
nossa affligente SitlloÇUO J nossas bl'avas tl'opas recobra
rem energia e cort1O'em; o ogl'icultores e pl'opl'i lOl'i "
dos importantes eslobelecimcntos daquell s pontos ela
pro\'in io, desa 'sombra r m-se, n50 mais de amparol'em
'uns lavoma proprieelüc1 s, o ele pezfl c1iminnircm e
eeonomi orem-se, e os rcvolLoso:3, 'amo fel'idos do roio,
eO~lfL1l1didos m dcsnccürelo, reCllaI'em elos hosLili lad ,
d~lxar 111 ele a 0'0'1' diI'} e por ultimo com as arma na milo,
nua abercm mais fazeI' u o elellas, e enLregaI'em-s ,))

« A V, Exe, pois, abe a gloria c1e haver' DeabD lo com
e a de olo.c1orn guena que de mui perto ameaçava no li

,oe go e tl'onquiliclaele, e a posteridade UtTl elinbem dil'il
nqucll que senãoubatella orgulho astropasdeNfl atl

e não )ibedoLl a pI.1triQ elo dominio elo atrevido 1 '10'0, se
a ag~las elo Topo uró, e os e corp.odo monte GL~OI'~I'a.
pc lia Lestemunharam suns YictorH1 ,Y 'nc 1.1 onlqnll u
lima fncl.:'Jo de organi ndo!'CI qu no cio elo patrio cravo o
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punhal matl'iciela, e tramava contra suos libel eludes c ga
l'anLias; testemunh'ls indelev is, e eterno serão 1 e

rviço do verdadeiro brDzileira, elo patl'iota incel'o, o
lO!penmlc? Jacuipe, e os embrenh~dos Cast~lhano , BI~ejo,
TIO're, FrIO e Barl'O-branco, gual'Jdas do crime, ela trmção

aleivosia, os mesmos vencidos, pal'a os CIuaes não e 
queceu a V. Exc. a maxima que, se D juStiÇ'fl m'ge o ca tigo
elo d linquentv, a humonielade exige o prote ç5.o do inno
cenL, do incapDz por· seu estado de vontade livre e üc
accommetter crime. »

Ainda na suo presidencia, rompeu umo pequeno u
b1 \'Dção conhecida por Cm neir((da, ma que nilo tomol\
s rias I roporçõ '8. Dou-se porrm um inLeressDllte piso
dia quando Antonio Cal'l1CiI'O l\IDchüdo Rios inLimou-lIlc
para deixDr D ])I'esidcn iDo Carneiro diz-lhe qu deix.n~

o governo,p0l' ser CCll'oaLllO maeleira veLlw; mos elle rc
tLH'llUe-lhe a queima-roupa: CCll'oaLllO é madeira velha
17lQS co~inha bem um Ca7'neiro !

T ndo d tomélr a sente no enado, 1\IDnoel de Caryu
lho d ixou a pl'esiden ia e embarcou para o Rio II Jéll1riro,
coberto de b nçftos cd opplalIsos do po\"o pel'l1ambuca
no. Quando no:::; nodo di utia- 'e a Dmnisti ü do Cabal10g

ütlribllindo- C'X lusi\"arn nte Da Bispo D. João ela PUl'in
coçi'ío Marques Perdigt"io o Dcabamento cla J'CV ILo l\!nllocl
ele Corvalho péde a palavro, e pond' ru que, el'({.{jf'({ve{ll-
ju tira referll' o apa."lguClmento ela I'ccoUa ao Bispo, po~.'
que e tando ella nos ultimo' paroXlSnW,." eUe lião Iwcw
feito mai elo que toelo , o padre>;, qaefa,:,em p7'eces par({
chovcl' em tempo de c/moa .I

Tra"ada m 184.0 a campanha p[lJ'1amentül' SOlJl'C fi
moiorida le d S. 1\1. o Imp rmloI' D. Pec1ro H, o Senador
Hollanela Ca "11lcont , depois Vi conL1e de Albuqu rqlH"

OIFidll e insta eom Manoei (1- Cnr\'Dlho paro ullir-s [10

pOI'tic1o CJue u tentll\'a a maioridade; 1\lonoel de m"'ülho
cele ofiJ1'11, l1las cliz-111 : tenho entrado em rel"oluçrJeli P(/f'({

derrubar, 17/Cl,' lUla !J({rCl leulfltar rei', Assim o qUf!I'('{)/,
eu o,' acol71jJon/w,. 171[(,' tali e- tpnhwJ1 de crrl'c/){!lIder-, f', ,

1\Ianoel 1 Cal'\'al!JO PI) s d Anelroc1, fallce LI 110 RIO
]c JDn iro 00 '18 ele Junho c1e 18~5, sen 10 Srl1ndo,r elo !11l

p rio cMonel de legião dD GUDl'Cla TacionDl llnlco? ~Illl
los que possuiu m sua vic1a! E s D IC\'DcJa po lf,'iJO n
qu 'begou, cl \' Ll-a uni om nt ao ,lI poll'ioli. 1110 n sua
pI'olJidaele poliLica 11011e 'Liclü.c.1c, Vi"eu s mpl" üIJI'DI;ndo
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(1 bandeira repuhlicann que seguira desde os s us princi
pio " e P01' eJlêl pugnando sempre, apezar de 11 anno de
exílio e lo pcrclEl ela maior péu'le de sua fOf'tuna,

Fm 1824" mbarcoulVhnoel de Carvalho um CDr!' ga
menla ele púo-bI'Elzil, 'nlúo monopolio elo e 'tado, e na quali
(]ul1e de pI'esidente da Confed raç'üo do Equaclol', de tinou o
S('ll pt'ocludo paI a compra de materiaes ele guerra. O ple
Ilipalcn i[lrio d D. Pedl'o I, em Londr-es, exigiu dos con
'igJ1alal'lo d navio, a entrega do páo-brazil; mas eU

J' 'CllSnt11-S, declaram que só cntregnriam a mel'cadol'ia,
ou o eu ,'alol', DO remetLenlc, ou a sua ordem. Estava en
lüo l\lnnoel d Carvalho na Inglal 1'1'0, e nobre e desint 
I'C'Sac1fl manc.1'l entregai' ao ministr-o o carregamento, de
'lal'llnclo que n5.o el'a propri daele ua, mas do governo da
dccnbicla Confcd ra.uo do Equador. Entretanto, o páo
1.ll't1zil pI'oduziu ccrca f ' 200:000, quantia de que, se qui
zcssr, ICI'-se-lliü opoderado!

lanoeI d Canalho era um homem dotado dc grande
inl !ligCll 'iEl, I erspicacia e vivacidade, mas de pouca illu 
1"[H:üo 'anil' imenlos; c]]c li\' ra a infelicic1adec1e penlel'
cu pnc ainc!a bem CI' onça, e então, a sua educação cOl'reu

descul'uc1omcnlc. Alli\'o, impetuoso, decidido republicano,
llclI11\'D-se um c.liEl no Par'o com seu tio o Dr. José Januario
de Cnt'\'íllho Paes de AIlc1racl , quando passa D. Jotio VI;
'cu lia b ijo amuo cl EI-Rei,111o elle recusa- e; e xpr-o
ba~l prlo lio por esse plOccdimento, re ponde-lhe: l\ elo
/)eu'o a nzilo de homem como eu, aLém dlSSO lIluito porco c
(,"PU[jIVI!1te, pois lião tira a mão elo aLçapão elas caLças. E
empl" cohercllLe com os seus principio, morreu, op zar

de n(1uor, ~em possuil' uma l1nica condecoração!
, 1I111no '1 deCa1'\'ülho Paes ]e Andrade, é um "ulto proe

mlllente c JcO'end1l1'io IIOS DI1lHleS do indepcnc1encia do
Bl'üzil' e enastL'am a sua cOl'àa c1 glor'ias, o patriotismo,
I~ hOI1I'[I, a dedicação e.os sa Tificios em prol da causa la
IibcJ'Clüc1e e ela puil'ia.

, Manoel da Cunha Wanderley Lins. Nas eu m Se
"llll,ücm m 1820, de füllJilio pobI' e ele onlle ido.

Começando n sua vi lu militür em 1 3G, omo oldüc1.o
do corpo cle poli 'iEl, pt1 'sou c1epoi pura o 'XCI' ilo como
jJl'ul:a voll1ntoI'ia 111 '..7 de Junho ]e 1839, e m L O1bro
dc te mesmo almo nwrcllOu para a AIElgüa, quando I' 
lJellnc1a; '111 Jam'it'o d 1810 cguiu para 1\laranh;-o, fez

'.
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toda a campanha até a pacificação daquella provincia cm
18~1, e foi então promovido ao posto de alferes por Decreto
le 16 de Junho.

\i\Tonderley Lins fez a campanha do 'uI em 1844, à 
sistiu Ú soqJresa feito ao exeI'cito inimigo em Pornl1O'Os,
foi promovido a tenente, e marchou para a 'ampanba elo
Estado Oriental em Junho de 18-1. Durante o pel'iodo de
um anno, em que se prolol1 D 'ou a guerra, a 'sim como
no decorrido desde a campanha das Alagôas, Vilander
ley Lins foi por cliyersas vezes honrosamente elogiàdo,
« pelos. valiosos serviços que, com todo zelo, bI'avUl'a, tino
e honradez presLoLl ú causa da ordem c da integridade elo
paiz, » quér pelo govemo Imperial, como I ar muitos com
mandantes das armas epresidcntes de diversas pl'ovincIas.

Por Decrelo de 29 de Julho de 1852 foi promovido a ca
pitão. Acha vu-se em Pernambuco servindo no 2.° batalhão
de infantaria quando rompeu a guerra com a republica
Orientnl e ao depois com a do Paraguay marchou para a
campanha com o mesmo batalhão, fez parte da 3.n bl'igada
da Ln divisão ligeiro, que segLllLl para as pontas do Ibi
rocay, e passando depois pnl'a a 5.n brigada, marchou em
observação ao inimigo, para n ci lade de Uruguayanna, i
tiando a mesma, sendo por seu honroso procedimento eli
gnani nte elogiado pelo gener'al em ,chefe conele ele Porto
Alegre~ m ordem elo dia de 19 de Setembl'o de 1 65, e de
pois, por Avi o do min i teria do guerra, e ordem lo dia do
commandante em chefe de excr'cito de 23 elo mesmo mez,
foi tambem elogiado por S. TvI. o Imperadol' « pela sua ot
tlíllde, eníhasiasmo e pericia, testemunhada pelo mesmo
senhor na marcha para o inimigo) » a sim como cond~c.9
rc do com a medalha depr'nta commemorativa ela renclIç,ao
lPaquelh prnça.

Em 1860, promovido por merecimemto ao pos~o dema
jor, por Decreto d 22 <1e Janeiro, I assou o Rio Parann
com u Ln divi 00 LI 16 de Abril, e heroicamente tomoup,ar'lc
no combate ele 17 jLlI1tO ao forte d- Itupirú, sendo eloglaelo
<'111 orc.l m do dia do com111anclo em chefe do 1.0 corpo,
jJ >la a 'timdacle e bravura que patenteou durante o dito com
bate, e por Aviso ele 2 de Junllo foi 10U\'D lo m nome ele

. 1\1. o ImperaLlor, pelo brillwntc feito de armas da pa 
aD'ern lo Püran<.1. A 2 de 1\Iaio tomou parle no ataqll ele

Est 1'0 B ]Jae, no qual pntent ou muita intrepidez c."a-
lenLiLl, a istill n oml alIe 20} tomando a ll'incheIrll
inimiga no Passo da Cidra, a 24 tom li I arte' 11[1 grélnele
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balall [l ele Tuyuty, 110 cf'ntro da linha do .' I"ito, sencl
louvado cm ordem do dia de 2 , peto !seu Nlio,., calma, c
WlfjllCj,.io com que .'eIllJ~"(! di,.i[jiu o seu batalhüo e IIC t,

me mo (lia assistiu ;)0 ntaquc do inimigo sobl'e ess õ mes
mo ponto; e a Ç) ele Junho, [\chündo-J~ om u spu bulülhti )
nas linha d' f1'cnle da vangl1t1l'uü, I'e. L,tiu brio 'üment \
DO ataque do inimigo, c durünte 2 hOl'l1S de fugo .. d<:l mais·
porfiada lutü brigou com o maior lenodo a mais impa -
iycl calmn, su, t 'ntonelo a fama de seu nom(', jú t<1o glo

riosamente respeitado por todo O eXC'I'cito e temido pelos
inimigo '.

\Vandel'ley Lins passou entilo a fflZ l' pade do .xe['
cito alUado, e sempt'c na Hlnglléll'da, as isLiu aos 1ombar
d 'ias ele 14 e 19 de Junho, quando fui g1'fl\'emcnl ferido, ü
mal1'e to1Jelccido üin lü, opresentou-se no ocompamento,
tomou pal'te nos clivel'sos l'Ct.:ontl'OS que sc dOI'[lm, pC'lo
que mereceu hOl1l'osos elogio~ do commandnnlc da 14."
hi'jgnc1ü, c pelo seu bl'ioso compol'lamento, foi d 'pois elo
giauü offiolmente p lo commolH.lnnte em cll(~ff' do 'x I'CitO
nlllado D. BéIl-tllOlolJ1cU 'litre, pelo !zC,.Oi,'1I1O c cu lo,. COII/,
Cjuep0l'tou-:;e '10 atelque de 28 ele ~rfaio, e por um O'l!I'O of
lido uo mesmo gCllcml, foi Lambem clogindo pelo denodo
(' S({JI[jUC (/'lO que most,.ou na·' 5 !lO/'C/.'i do bombardeio no
diu 14 cié JUNho.

Agraciado com o habito do Cruzeiro cm [lil nçJo nns
importantes sCl'"i<,'os pr stados no combates Je 16 C' 17 c1
Abril, e 2 e 24 de laia, foi pl'omovido a lcnente coron I
[lOI'uctos de JJI'anU'ü, por Decreto de 22 <le E.tembro, n
I'ecllou os seus ]omos <':0111 idos em 1866, as i lindo na "an
gUü1'da ao bomlJUl'<1cio de 17 de Oulubro,

,\ andm'lev Lins come('ou o no"o Ol1no ele 1 67 (JS i 
lindo ao bOl11borcleio de 19 ele JUl1cit'O, Ú fi' nte elo eu lJo
tnlhão, de gmlrniçüo "IS linlws 10 mOl'teiros da v[ln o'uorc1a
do xõrcito. Em1JDl'canc!o depoí' lia Pü~so da Palrio, pl'O
Ir'geu a passagem do 3,0 corpo elo cxc)'ciL(~ I?O aIt\' POt'anií,
C! a san o l1. COll1l11011llür UllHl. brigado, tOI elo O'18 lo pelo
,t~n I'a] l11ürquez do Ilervol, pelo' imporLal!te SI l'\'iço quc
pl'l'SloL1 em TL1Yu y 'fuvucuó'

A intinuo' nH\'llngl~[!1eh do X(;)' ilo, ollde 'cmr r J

achou, no bom!Jürul'io de 1~) dr Fõ"C'rl iro de 1 G8, \V[lI1
del'l .. Un,' foi elogin(lo pelo durjue ell' C<l.'in, g.'nc)'ol ~m
chrfc de t das ns f'ol'<,:'as, pOl' Ulr Cllll.IP,.ido satl,Vo ,/o/,u:
/l/f'ltcr os ,''''US (/fJc('rfJ', !Jroc.(llIdo.l/lws UIIl~{ c(J~,jJor ~1I?(lf)

1I11/lto dl.'~tll1cfr} (' !I e) 11 {'() , o, (/ jlf.~tirfl ('om (/ile fldljilll'{{/ o
ll5
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nome ele vale/~te e brioso. Muito se distinguindo no com
ba te de 21 de Março, foi depois de~tacado nas linhas a
vançadas em sitio a fortaleza de Humaytô, tomou parte
nos successivos bombardeios de quasi todo o mez de Ju
nho, e nos do mez seguin te ate o dia 16, quando a viva
força atacou essa importante fortificação no combate tra
vado em suas trincheiras, merecendo pelo arrojo e valen
tia que ostentou nesse brilhante feito de armas, ser elo
giado de uma maneira muHo honrosa e significativa pelo
general Marquez lo Herval.

vVanderley Lins fiCOLl então fazendo parte das linhas
que sitiarnm os fugitivos de Humaytá, onde permaneceu
até 15 d Agosto, quando se renderam; foi elogiado pelo
commandante em chefe pelo empenho, valor e dedicação
com que tr'abalhou para o bom exito dessa operação, e de
10 ele Agosto a 24 de Setembro fez as marchas contra as
for'lificações de Tybiquary, S. Fernando e Palmas. Em 1
de Outubro tomou parte no reconhecimento e combate das
trincheiras de Angustura, e foi elogiado pela coragem,
galhardia e calma com que se portou,. fez a marcha de
flanco na vanguarda do 3. 0 corpo do exercito. tomando
parte no combate de Lambaré, m Gde Dezembro, e a 11
inscreveu ainda o seu nome no livro dos heroes, tomando
parte na batalha de Avahy, feito memoravel, cujo episodio
constitue uma epopéa nacional, e no qual elle combateu na
vanguarda, intrepicla e valentemente. E notavel coinciden
cia; quando Wanderley Lins conquistava mais um louro
para a sua corôa de heroe, qUBnão batia-se valentemente
nos campos ele A vahy, e quando cahia gravemente ferido
por uma bala de fuzil, nesse mesmo dia, e talvez nessa
mesma hora, lavrava-se o D creta que o elevava ao posto
ele coronel, por actos de bravura! .' .

Wanderley Lins teve então a medalha de merJt~ mIlI
tar pelos seus reiteraelo actos ele bravll7'a e heroLsmo, e
foi comprehendiclo nos louvores feitos por S. M. o. Impe
rador e pelas Camaras do Parlamento, pelos seus lmpor-
tantes serviço na campanha. .

O anno de 1 G9 abriu ainda novos horisontes á vlda me
moravel ele tão illustre e valente soldado. Depois de di
ver as e penosa marchas entre Luque, Taquaral, PassO
de Pirah 'U, tendo flanqueado as posições inimig?s pela
ua esquerda até o d sfilacleiro de Sapucahy, abr:JU. u:na

pica la, p Ia qual penetrou tomou a fortificação lDI.mlga
com toda a ua ar Lilhnria) c na tarde' clps e mesmo dwem
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reconhecimento ás fortificoções dae trarla d Valenzuela, e
depois de um renhielo combate tomou ditas fortificnções,
de alajou o inimigo qLle em Slla fuan cl ixou sobre o campo,
modos, prisioneiros e armomentos; marchou nUío, sobr
fi yilla e deixondo seguro u se ponto avançou sobre n praça
de Peribebuy.

\Vanderley Lins aVlJnçou na mesma noite sobre Bor
reiro Grande, atacou depois os fortificações inimigas e to
mando-as de assalto, pol-os em debundoda até que elles
se renderam, sendo por este h8roico feito de armas elo
giado pelo commandante do 2. 0 corpo do exercito e pelo
general em chefe conde c1'Eu, pela braoara, calma, e pe
/'icia com que cuumou e guiou as forças sob o sea COI1Z

mando, que foram as primell'as de todo o exercito a se
arremessarem e tomarem a dita praça. Dahi mlJrchou
cm direcção a ClJcupê, contrlJ-morchou depois com a bri
gada sob seu commlJndo para Borr il'o Grallde, afim de
cortar a retil'alla do inimigo vindo ele ASCLHTIJ, onde IJssis
lill a blJtolha (Lue ahi se travou.

Commanclando a' fOI'ças que na vanguürdu utncurnm
eheroicamente tomlJrElIYl EIS fortiticoçõ's elo matta de Ca
quijurú, foi ele novo eloaiado pelo general m chefe pela
'lia uztrepide.:r e decidida bravura, aiJLda desta ve:; pro
vada diante de tüo fel'O - uúmigo. Sem de clJnçar, s auin
do em perseguiç5:o elo inimigo fugiLivo, ul~ampou em fim
na yilla ele CarDguatahy; marchou depois com a brjaDela
pal'a Ibitimy, IIJSSOU pelus ,ilJas de BlJl'reiros, S. José e
ValenZllela, seguiu plJru Coaguazu por viIla Rica e villn ele
Ilapé, cortando n 'sim a retiradà do inimigo que se achava
em S. Jooquim, Ludo em dias do mez de Setembro.

Estava pai' termina l~ a guerra; o mino de 1870 Iue
l11~rcou o seu termo) em 1 ele :Morço, foi Dpenas de perse
gUlçãolJos re tos c1isimoc1os elo excI'cito pDrDguayo, eWan
d,el'!cyLins rceoll1cu-se a sua putria ennobeecido pelns glo
l'las dos seus feitos, e o seu nome fl)i onlpl'ehenclielo no
ngl'adc<.:imenLos dn Assembl6a Pl'ovin ial do Rio Granel
do ui, pelos extl'aorâirwrios e importardes cl'oiço' pre."
taelos em toela a cClInpan/w, IJO elogio fcito pcl gcn rnl em
ch~('e conde d'Eu, por S. M. OJmpel'oelor e pela cumal'a
legls.'ativas, foi cm -fim agraciado com uma meela,lha pelos
el'vIÇOS prestados na companha, e com o ofilclolato do

Crllzeil'o, pelo ombot s de Dezembl'o de 18G , e p los da
Conlilheil'l s.

'VDndel'1e T Lins voltou para o Brnzi! 'ommonuan]o o
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14-.0 'orpo ele linhn, foi servir IHl gual'l1içfio ela provincia
da BahiD, ond te\7e oCco"iüo de ~ mmanclar as armas in-'
terinamenLe. Pronlo\'i<.1o n bl'igaleiro por D reLo ele iOdc
Abl'il ele 1 71, dirigiu por algum tempo o commando dD
tll'mas do Pani, aL(~ quc foi nomeado para o de Pernam
buco pOl' Decrcto d 22 ele FevereLI'o de 1873, em cujo caroo

ntr'OLl el11 ex r'cicio a 10 ele Abr'iI do mesmo anilO, No [lIlJlO

seguint , 'I 1G ele Maio, esta cnpital foi theatro de um acon
tecimento e111 conscqucncin da dissolução dc uma rcuniiio
politico, cm que elIe tomou pI'll'toprincipol, elo que resul
tou-lhe umü,l'gos e cmeis l1issnbol'es ; pode-sc affil'I11Ol',

mar Oll o t-l'mino de sua "ida triumpha1.
Exoll ~r[lelo por Decr "to ele 2:3 de Fe,'erciro de i...,7 pn-

ou o commullllo das [lI mos a 2':' de larco, ofo tou-'e in
I.eil'omente do, negocios publicos, dedico 1:"se a vida agr-i
colo, não v stiumüi a sua forclo, a qml1 Ih'a vcsUI'am de
pois pora er com elJa entcfl'odo,

O GCllcrull\-lalloel da Cunha \\ onde!'l v Lin follccCll
11 12 l1c 'Julho de 1881 na sua '!lDcma Ó e, h'ada de Bebl'
ribc, p1'Oxima ao l"ullcl'lo, e foi sepl.lltodo no clia seguinle'
no Cemite! io Publico do Recife, pr stando-se-lh todDs as
hOnl'ilS inherenLes ó sua patente ele brigmleiro. Era diglli
tario da' ordens da Rosa e Cruzeiro, Linha o habito ele A
viz, '1111(: ]oll1n ele mel'ilo e branlt'a miJitm' COIl1 os passa
dores n . 5, 11, 21 e 27 ; metldlha ela companhn do PDra
guüy com o pas oelor n, 5; medalhas dus duns cDl11panha
elo mguay de 1 52 de 1864, ü da ])nlallw el Jal~hy,
'0111 li qual o di tinguira o go\"(~l'l10 da republica ." !'gcntllltl,

Manoell'igueirôa de Fada. Nnsccl1 em Dezembro
de 1 01; foram' seus pa l\ralloell~ igll iroa D. Thercza
Figueirôa de Faria,

Pel'Cl ndo o nmporo paterno nu idade de anno?, SL:fi

familin que 1'Ô1"a residir 'm Olindo, o co)]ocou no ~emlnD1'1O
Epis opal, onele Clll'SOU diffcrentcs [lulas; mos nua podcn
do c ntinuor o seu e~ tuc10s pelo falta. de recu!' os em que
ficúra, d di 'OU-Sei'! vida commcf'cinl, elltJ'al1dopar,D~cD_a
ele u tio Domingo Antonio de Farin, onele aüquJI'll1 nno
só a praLi a n ces ario 00 meio de vida qn 'ab!'a(:,(lrD,c0Il10
tambem um p qu no apiLal, com o qual cstnb Icc L,' ~lll~a
·U [\ (1 11 go io [l 1'clalho. ntr (lI por fim f'z acqLll,'}(:il(\

ela Lypoo!'élphia do lJiul'io de PC71wmúllco em h30, cl,on,llc
dolo fi Cjllncha auspicio, a pm'a n iJi11l'Ul1 a elesla pl'(l\'lnClil,
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Em 5 de Agosto de 1818 Manoel FiO'ueirôa a sentou
proça n'um elo corpos ele 2." linha da guarnião elo Hecife,
passou tl alfer s quartel-me tl' do 3.° batalhão de caçado
l'e por patente ele 27 de JLlllho de 1c2G, foi pl'omovido a
capitão por patente imperial de 16 ele Janeiro le 1 30, e
l'eformou-se no posto ele major cm 1 56, por potente impe
rial de 3 de iVlarç'o.

Em 1831-1832 por occasião elas commoções politicas
porque passou esta provinciD, na quadra a:ffiictissima do
colera-morbas em 1856, em outras occasiões quer ante
riores á esta, como po, terior()~, Manoel Figl.1eirõa muito
e dislinO'uin pelos serviços que prestou, e foi agraciado

com o habito ele Christo, p08teríormenLe com o officialato
da Rosa, e em fim com a cornmenda daquella ordem, pelos
,en'iços que PI'cstou por occasião da exposição agricola e
industl'ial ele 1862.

Como jornalistn, porém, fazendo acquisição ela typo
graphia do Diario elP, PcmCllllbflco, l\Ifll1oel Figueirõa foi
cnll'e nós o continuador da.' lracliçõrs da imprensa soube
('1('\'01-« YDntDjosam nte, roi um operaria intclligentc per
tinaz, um dos pDLriarcllas da imprensa jornalística desta
pl'oYincia, deixando assjm 11m nome honroso, e que assás
e prende Ú sua historia, DeSel1Yolyendo e dando incre

mento á sua mpresD, procl1l'Dnc1o por todos os meios cle:.
\'iJl-a convenientemente, trabalhando, lutando, ~acI'ifican

lia-se mesmo, foi heroica a suo persc\'erflllça, ingenL sos
cus esforços, immc-nsa D sua dedÍcu~'üo' porém viu a SUD

compre ü florcccl', chcgu]' (la tCI'mo dflS suus flspirações,.
opiCll'ia ele Pernambuco tornnr-se indisputayelmellLC li pri:..
melrA empresa jornnli~ticu do norte do imperio,

NilO menos serviços pr~ tou 1\lonocl Figlleirôa no de
cnrol\'imento déls leltrns, (~ nuo menos contribuiu paro u
'na elc\'[lção e engl'[1l1dccimenlo. No SClljOl'lJ'] cncontraHt

1\ mocidüde estucliosD, columut1s francas para a publicação
elo seus trabalhos, c nclle pl'opl'io, onimnç:"i0 e enco]'nj<l
menta para no\ os commettimcllto. T50 foi súmente por
('r; e latia, que (ornOll- e benem rilo p los sel'\'i 'os pl'e '
lodos tlS 1 ttrn ; seio innul1lcras a cclições que I' 'Z cm sua
officina, illl1mneros tombem ns o])['OS que l'cirn primi LI u fo
I'llm traduzidas, sobre os Dssumptos de' mais iJllcre se
lron ceo.clcncin, cli\'ulgnndo-ns n~sim, r clNramnnclo por
l'?n egul11tr noyos e YiYificnntf's luze.' por entre' fi populn
~'1I0 ú"ida dt' opl'endel' c insLl'uir,. 'c.

DcixDlILlo assim um nOllH': 1 e peito\' I pnl'l'yiç'o qu
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um dia serão melhor julgados pela historia da imprensa
e da litteratura pernambucana, Monocl Figueil'ôa falleeeu
no dia 1.0 de Agosto de 1866, legando um nome honroso
illustre e veneral1l1a memoria. Membro installadol' elo Ins~
tituto Archeologico desta provincia, honorario das Asso
ciações Commercial Beneficente, Artistas Nlechanieos e
Liberaes, Atheneu 1Vlaranhense, Soccorros Mutuos, Unida
Beneficente dos Alfaiates, Typographica Fluminense e Pel'
nambucana; bemfeitor do Hospital Portuguez de Benefi
cencia; protector da Beneficente Maritima, e correspon
dente do Instituto Historico da Bahia e da Sociedade Litte
raria do Rio de Janeiro, estes titLllos dão ainda mais realce
ao nome e serviços de Manoel Figueirôa.

Concorridissimo o seu enterro, pl'estando-se-lhe todas
as hom'as militares a 'que tinha direito, falJaram ÉI beira do
seu tumulo os Sl's. Dr. José Bento Filho, por parte do Ins
tituto Archeologico, Leopoldino Lobo e V. Pülhares; e
aquelle primeiro fazendo a apologia do finado e syntheti
camente memorando os seus serviços, pronunciou estas
palavras, que constituem, por assim. dizeI, um resumido
c fiel traço sobre a "ida de Manoel Figueil'ôa de Fada.

« Uma das infelicidades que-de certo tempo para eú
-tem pesado sobl'e os destinos do paiz, são as pCl'dn
mui frequentes e profundamente sensiveis de seu filhos
benemeritos. A lousa do sepulchIO acaba de occultar aos
nossos olhos mais um desses yuUOS historicos. O COQ1
mendadol' Manoel Figueil'àa de Faria; foi por assim dizeI'
o principal fundadol' da impl'ensa pemümbucana. Ojoma
Jismo que cl'eára em epocha remota, cUe o foi augmentan
do·com esfol'ços sempl'e pel'scverante até ao ponto ele lol'
nal-o o mais coI lassai do imperio, e capaz de empal'?1.11l11'
com o maiol' s do mundo inteil'o. Em outl'OS esplf'lto
esse gl'ando empenho podia seI' apenas um calculo de am~

bição politica ou mercantil. Para o illustl'e finodo, qua I

que não havia mais que uma aspil'a 50 patriotica. EII.e
revia-se contente na uo grande mpr za, pOl'que a eon 1

derava um symbolo do pl'ogl esso de sua terl'a notaI ...
« Lhano e dotado de uma modestia bom rUf'a, nunca

se impoz, como podéra f<1Zc1-0 com successo, Ú mel'cê ºo
prestigio irnm nso que lhe asscgul'ava um grande o,rgao
de publicidade. Des]e que 1Ie conseguia salvaI' as eXlgen
cias de seu pl'oprio ponclonor, que tão extl' mamênte zela
va; desde que sLlppun/1a satisfeitos os reclamos do bem
publico, fi [l a-lhe a llnica ambição de ntl' gal'-se com
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aferro proverbial a esse trabalho sem tregoas, que apezar
da regularidade de sua vida, cavou-lhe tão cêdo fi sepul
tura ...

« Cercado ás vezes de difficuldades urgentissimas, não
arrefecia nelle o anhelo constante de manter a regulari
dade e credito de sua empreza, e ser prestimoso aos seus
amigos, com qucm parecia em certas occasiões preoccu
par-se mais que de si proprio ... O commendador Figuei
rôa foi um desses homens que se fazem por si mesmo,
que tudo devem a si e ao seu trabalho, sem auxilio de
ninguem. A' sua familia deixou elle não sómente um no
me honroso e !radicional, mais ainda um belIo exemplo
digno de geral imitação. »

Manoellgnacio de Carvalho Mendonça. Nasceu
no Recife, no anno de 1795, e foram seus paes o tenente
coronel José Xavier de l'vIendonça e D. Alma Victoria de
Mendonça.

Assentou praça no regimento de artilharia do Recife,
foi reconhecido cadete em 16 de Dezembro de 1811, fre
quentou as aulas do curso do mesmo regimento, e passou
depois a servir no 2. 0 batalhão de fuzileiros dos Volun
tC/rios Leaes de El-'R,ei, por se haver dissolvido o regimen
to de artilharia. De 1818 "a 1820, Carvalho Mendonça ser
viu de ajudante de ordens do commandante militar de
QUnc1a, e nomeado alferes da 1.0 companhia do corpo de
linha da provincia de Sergipe, por Decreto de 12 de Outubro
de 1820, ahi serviLl por algum tempo.

Por occasião da guerra da independencia, já se achava
elle em Pel'l1ambuco, acompanhou ao engenheiro Niemeyer
no serviço de fortificação da costa do sul desta provincia,
em cuja commissão desenvolveu grande aptidão e intelIi
gencia, em 1822 foi promovido a 1.0 tenente, e logo no
anno eguinte passou a capitão, distincções estas que re
cebcu em premio dos seus serviços na quadra da inde
penc1encia.

Em 1824 Carvalho Mendonça acompanhou o movimen
to revolucionario da Confederüção do Equador, prestou
m.uiLos serviços a sua causa, c valendo-lhe a resolução de
~ao ~companhar o exercito liberal cm sua marcha para o
Il1tCl'IOr da provincia foi incumbido do commando da for
t~leza de Tamandaré, e depois seguiu para o Ceará como
ajudante de ordens do com mandante das armas. "Carvalho
~Icndonça fez toda a camprll1ha do Ceará em fin de 1 24
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e em 1826, quando o norLe elu pr-ovincio eslava il braGo
com os corsal'Íos qu a infesLavam, clle foi incumbido 'tle
cOOlmanlar e fortificar n casto, e POUc.o depois ela organi
sação de mTI eorpo de cac.:adorl~s, do qual foi nomeado
commanelante.

Em fins <1e 1828 Car-vall1o fendonçu seguiu pura o Rio
ele Janeiro, no anno seguinte matrjculou-s' na Academia
Militar, e em 1834 recebeu a cmta de engenheiro gcogl'u
pho e elo curso ele artilharia, havendo-se distinguido entre
os· seus companheiros pelos seus talentos c applicoçuo, o
que conquistou-lhe um premio no segundo onno elo curso,
Neste periodo, de 1831 a 1833, serviu elle no batalhão de
voluntarios da càl'te, prestou valiosos serviços na quaclea
revolucionaria da abdicaçüo, e só deixou as sua fileil'a
quando foi restabelecda a ordem publica, rec,ebendo entào
por taes seniços, um voto de agradecimento dado pela
Asscmb16a Geral. .

Em 1834 veio ó Pernambuco, organisou um corpo ele
artilharia a pé, e foi incumbido do seu commnndo. Promo
vido a major por Decreto de 2 ele Dezem1JI'o de 1839, a te
nente-coronel grnduado cm 1841, teve entüo o commenela
de Aviz, ele cuja ordem já era cRvalheiro,o e sendo nomeado
inspector das fortificações da provincia, propàz ao gover
no os melhoramentos necessat'ios ás mesmas, e apre cn
tau um plano geral ele clefeza da costa.

Em 184.5 desempenhou interinamente as funcções de
inspector do Arsenal de l\Iarinha, em 1847 foi de novo no
meado commandonte elas armas por Deel'eto de 20 d~ e
tembro entrou em exercicio a 9 de Oulubro, e terD11110n
esta commissão em 19 de Abril de 1848, quando partiu de
novo para a càrto.

Corvalho l\Iendonço representou honrosa e dignamcn
te a sua província na Assembléa Gero.l L gislativa, duran
te os annos de 183 a 184 . sendo que, na legislaLura que
começou em 1842, Leve ossento na Camal'U nu IualiLlade de
supplcnte. .

amciol int lliO' nte e i1lusLl'ado, contanelo em sua .".1 da
ímmen o serviços ao puiz, quer scientificos como mIlIta
re " e tamIJem como el putaelo, aI "m ele muiLos O~ÜI~OS, Y1u~

mal ape ciado e preterido consLunLemenLe, e vJcL.lma do?
odio p lili o por uas idéa lib rae ,foi SqllL:Cldo,. 01:
[[,t'u injllsti,u_. (' (kpoi~ de' 40 onnas (lp 111'a('11 c de servIço.
n( paiz, atl'av ~snlJdo lWSSI' longo ]1t'l'ioLl,) n qnudra 1'c\"o-
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lu'ionarin de Pemambuco e CeRró, e as luta da indepen
dencia e do. abclicação, e a campanha parlnm ntar elo. maio
ridade, linha el1c o'élclo apenas a tenente-coronel!

1\'18nocl Ignucio ele Curvalho Mendonça fallcccu no Rio
deJan 'iro, fôra dd cidade, fi 13 ele Abril ele 1851, e foi sepul
tado na cnp ,11<.1. da imperial faz nda ela SDnta Cruz.

Frei Manoel de Macedo. NélSCCU em Olinela no nnno
Jc lGOS. For1.1l11 seu pncs, o Dr. Cosme Rangel, des 'mb<:1l'
gOdOI' ela Ht:,laçüo elo PorLo, c SU') c nsorte D. Jounnu Ca
nllcmJt" oriun 'Ios J illustre e di tincLa familio..

Bcm jO\"l~m ainda, deixou Mfl/10el ele Mne do os lares
pnll'ios, s 'guiu para PortuO'al, uhi cOl11pletou a sua educa
tJlO lillcraria, \ começ.oLl logo a enO'I'L1I1decer- e no r ul
pilo, conquisL<.tndo os fóro de pregaelor notU\ el: enLr'( II
no cOI1\'ento cl S. Domingos ele LdJua, da ordem do' Pr 
()'ndol'c~, e terminando o curso ela J' gl'a dominicana, foi
clcvado ao presbyLcl'Dto e graduad Dr. em Theolugia. Tn
lenlo robusL , liLteruLo dil ineto, ol'ador eloquenLc c nn'c
balador, Frei Mnnoel de Ma edo grclJ1g aLI ubida csLima
c l'espciLo, jusLissima homenagem que 'omente no genio
c no tulcl1tO, us virtudes e sal edoriu, são ['cndidas e tri
buladas.

Por es e Lempo, gemia Portugal debaixo do jugo d
ITcspanha, ma o fogo sagt'aelo do amor e inc1epenclencia
da pateia. ardia cm Lodos os peiLo porlllguezes, e as SLt<.lS
clwmmHs incendia am, espalhavam-se c iam Lomunelo
I'Glcanicns pI'OpOt'C'Des. A càl'Le de J\Iadt'iel, empenhada
~Imnlamentc na po se e cons rn.l '[ia elc tão ricos domi

1110 , atLL'ahiu, seduzia mesmo á sua cuuso, todos quanto
Ü él [ rcson ln VDm dota elos de ta lCI1 Lo e i l1ustru çüo, c que

podiam xcrcer Lal ouqudl influencio sobre o animo c t 'n
LI neia elo portugllezcs; e tão brilhanle r putação tinha o
PudI' }\iIanoel ele :Macedo, que a cÓt'te pr'ocurou üttr[lhil-o,
cassim- rcc beLl da. duqueza. de IélnLllra, D.lvlürgarida
d'Au Ll'ia, govemacloro. então elo reino ele Portugal, a no
meação d s u capcllão e prega lar, honranclo-o ao me mo
lempo com a maior esLima c con iclel'aç-o.

Quando rompeu a revolução I nLrioti a, em 1640, !Il'
deu o grito c.l liberdade c inckpcnelencia la péltniD, pr -·.Itl
monc1o t'ei a D. João n Iano I ele Macedo nr-Iw\'a-se 't11
L' b' )

l,' .oa; ma a 'UólS L' 'Iélçõe com êllLa p 'r OllélO' II

mini tl'OS IlesponllOcs, os favol'Qs c as honras que r 'C8-

'o
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bero. da côrte de M'ldrid, tornaram-no suspeiLo; e vinfl'ada
a revoluç.ão, foi arrastado ás barras do tribunal da incon
fitleneia.

Manoel de lV1aeedo, injustnmente Dccusado, como au
tor da precipitada fuga de alguns fidalgos porLuguezes
como partidarios da Hespanha, cm 1641, gemeu largo tem
po nos eareeres, e finalmente, depois. de rigorosa pl'isão,
de superar graves incommodos, pri\'flções e dissabores,
foi desterrado para as inbospitas regiões dus Indins por
Luguezas. D. AnLonio Caetano de Souza, no. sua Historia
genealogica ela casa real portugueza, tratando deste facto,
não affirma a intervenção de Frei Manoel de Macedo; diz
npenas que era fama, que os interessados deste negoC'io,
scrvirnm-se da autoridade de Frei Manoel de Mneedo, «( rc
religioso dominieo de grande discripção, e com gl'i1nde
appla uso da nobreza, »

Achava-se pois Frei Mnnoel de Macedo desterrado nas
Inclias, vietima innocente dos triumphos e louvor(~s quc
os seus talentos conquistarnm dos hespnnhóes, quando
a ver lade dos fnctos fez reconhecer a s.ua innocencia, ú
despeito de miseraveis intdgns; e D. João IV, com a proya
nas mãos da injusta prisão desterro do illustre domini
cano, ainda no calor da contenda, quando o ex.ercito hes
panhol já se movia em marcha sobre Portugnl, confere a
graça ao ex.ilado de voltar ao reino, restitue-lhe nliberdade'

naturalmente ao reconhecimento da innocencia, diz oDr,
Mne do, ajuntou-se o. explendida fama do eloquente e pro
fundo oro.dor sngrado para apressar a sua volta do. India.

Mas os dias desse bra-lieiro elistincto e celebre e::;ta
vnm contados. Recebendo o real decreto da restituição de
sua liberdade, Frei Manoel de Macedo parte da India c~
um navio com destino á Lisbôa, e arribando a Angola, ahl
fallcceu no anno de 1645, longe da patria, mnis defronte da
patria, e com os olhos no horisonte, em cujo fundo es~on
dia-se a terra que lhe déra o berço, enviara o seu ultlmo
adeus, as suas derr adeiras despedidas, cerrando os olhos
ú mesma luz do sol que saudara ao seu nascimento, Ter
minando a sua vida, aos 42 annos de idade, {( digna pelos
dotes de que era ornado de ser mais feliz e prolongada, ))
quando ante ella ra gava-se largo e explendiclo hori7.ont~,
Frei Manoel de Macedo, o sabio e eloquente orador cUJo
v rbo inspirado conquistara applauso e renon~e, I:norreu
s 111 clLl\'icla ralado de cle:sO'o Los, victima da inJ lstlça do
hom n ,
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Mas os proprios contemporaneos la 'üram ü nodoa que
sobre elle lançaram, e a posteridade ergue monumentos as
suos gloeias, sabedoria e virtudes. Autoridade compe
tentes, como Barbosa Mnchado, Conde da Ericeira e Frei
Pedro JVlonteiro, sEio pregoeiros dos seus talentos, tec ndo
honrosos louvores ao seu merecimento, aos s us dotes e
vil'Lll eles.

Das proc1ucções de Frei Manoel de Macedo, apenas uma
é conhecida, escriptu em hespo.n11ol, língua pre iominante
naqllelle tempo, cujo trabalho tem por titulo:

Politica religiosa, y carta de um padre a um !tijo. Sara
goça 1633 in 16.

Esta obra foi traduzida em portuguez por Frei ManoeI
de Lima, e impressa em Lisbôa. Segundo Barbosa Ma
chado, consta de uma instrucção que dá um pae a seufllho,
do modo como se h.a de haver com os religio os, dos guete::;
vae seI' companheu o.

Manoel Madeira. Nasceu aproximadamente no pri
meiw quartel do seculo XVII. Homem de càr preta, de
humilde nnseimento, mas nobre por suns acções, e por
eus feitos, Manoel Madeira conquistou na guerra da res

laul'ação de Pcrnümbuco do dominio hollandez, um nome
honroso e illustre; müs a sua memoria, como a de tanto
ollLl'OS heróes, tem passDdo esquecida, porque a historia
celebrando os feitos gloriosos, essas epopóas de um povo,
csquece quasi sempre os nomes de muitos cl'aquelles que
os praLicaram.

Devemos estas linhas consagradas a memol'ia de Ma
noel Madeira, ü inclusão do seu nome em um documento
,'clutivo ao m.estre de campo Domingos Rodrigue Cam i
ro, cm cujo documento vcm uma succinta exposição dos
cus serviços, os quaes, julgados por sentença do Juizo

das Justificações, 'recahiram em favor do dito mestre de
campo Rodrigues Carneiro, seu sobrillho, por elle n5.o ha
ver logrado a justa e merecida remuneração, a que por
toe' serviços tinha incontestavel direito.
. A phase da viela de Manoel Madeira que tanto o nobi

htOll, resume-se, pode-se assim dizer, na historia dessa
'popéa pernambueanachamada-guerJ a çla restauração elo
domínio hollanelez. Proclamada a re\'olta em 1645, Mano I
Madelt'll reune IJma companhia le homens pretos, marcha
ao' acampamentos elo exercito iibertador, e penetrDndo na
tenda le João Fernandc Vieira qu e acha\ a á fI' nte do '
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revoltosos, offerece os seus serviço e os eloquC"lle qne o
acompanl1avélm, recebe a patente ele cnpitão, euSSUlllC aO
cornfT}an lo da companhia tlue havia reuni \0.

Na batalha de Tabocas, J\Ianoel i\ladeil'l.l bateu- e com
DS t1'Opas hollandezas sob o commando do general Henri
que Bus; pouco tempo depois tomou pnrLc no comb[lt do
encontro do fio Capibaribe, c logo após na batallll1 da Casa
Forte, em cujo feito cahiu prisioneiro o commanclantL: cm
chefe elas forças hollanc1ezas,

Uma noite, por orelem do seu mestre ele campo, Ivla
noel Mac1 ira pade do acampamento, atro\'essa a linha
inimigas, penetra c1ent.r·o dos muros da fortaleza das Cinco
Pontas, agarra a um soldado hollandez, põe-no sobre o
bombros, e parte immec1iatamelltc; porém cahindo ob as
vistas das sentinellas inimigas, 6 perseguido at6 ao Capi
baribe, e elle, sem largar a sua presa, lança-se ao rio, atra
vessa-o a nado, e consegue ganhar o margem opposla,
[linda que ferido em uma perna. Este feiLo de coragem e
lo üuc1acia que praticou ·Munoel Iac1 iro, foi-lhe de gray 's
conscquencias; o ferimento qu"C recebeu, oggl'ü\'ou-se o
~lle correu eminenLe perigo, mos salvou-se, ainda que alei-
ja lo.

Esta a, cntura de Manoel J\'Iadeira, tem alguma COIl a
de romanesca, e não parece indicar um plano d- ordem
militar, mos sim a satisfação ele alguma contenda com os
seus carnarados, na qual dicesse ter a coraO'em de ir' a fOI'
taleza inimiga, agarrar a um hollandez, pol-o á costas e
trazei-o vivo ao seu ocampamento. S ja amo fôr, o facto
é real, e imprime no caracter daqueJle que o praticou, uma
coragem immensa, um arrojo inaudito, e ao me m~ tempo
a sua temeridade, em desafronta talvez du s u b1'1O poslo
cm duvida.

Apezar de defeituoso em um o perna, cujo 11l0.\·im~n
Los eriam sem duvida penosissimos, Manoel Ml1clOlra m~l~
da jIJustrou-se em outros feitos de armas' e a sim, eJle (01

um elos heróes dos dois assaltos que os bollanelcze ~lerDJll
ú Estancia de I-Ienl'ique Dias do combate ela Campll1D.l1o
Taborela, do enconLro elG Mmibcca, da primeiro batalhD. dos
Guararapes, e de outros feitos que são como que estl'oph s
brilhantes (Pe a soberba epopél1 que se chama-guerra
da restauração de Pernambuco.

ão finda ainda aqui a serie dos serviços pre tado .a
'1lusa ela patrio po.1' Manoel Moeleira. Ellcs foram mais

ai "m., e ó tel'minarom quando Pernamb.uco enloou o lJym-
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no da victoria pela terminação do guerr'a, e quando após a
capitllloção io T[lbol'da as tropos victoriosas marcharam
em trillmpl10 pelas avenida da vencida Mauricéa, a capi
tal do imperio batllYO da America.

Manoel Mad ira i]lustrou-se ainda na marcha que se
f Z ú ilha de Itam()ra~ú e no l endimento da força que alli
havia; na penden ia elo sitio Imbiribeira; no encontro dos
Afogados, e na peleja que houve em outro lugar do m smo
sitio, em cuja occasião recebeu no hombro o t rirnento de
um pellouro, elo que muito soffr-u, correndo a su viela emi
nente perigo. Incumbido ainela uma vez de buscar nos
acampamentos inimigos um h01landez para servir de lingua
ou interprete elo nosso exercito, 1vJanoel Madeira com a
intrepidez e audacia que o caracterisava) atravessa os ar
raines contrados, agarra a um h01landez, amarra-o, e en
LI'a com elle no seu acampam nto! Fazendo estas acções
eoutras s melhontes na bateria e rendimento da força do
Hego, diz o documento de qu nos servimos, apertando o
inimigo de sorte que se rendeu a partido, largando as for
ça do Buraco d San tiago, Borreta e Afogados, tres casas
fOI'tes cercadas de Lrincheil'as e esLacadas; passando noite
e dia com DS armas nas mãos até se renderem as praças
do Recife, obrondo tudo com satisfaç.ão, Dssim foram pre
enchidos por Manoel Madeira o ultimos dias da guerra
hollandeza) assim 1Ie rematou o tecido da corôa de SLlOS
O'lorias e facanhas militares.

Firmadoa a paz, livre Pernambuco do dominio h011an
dez, Manoel lVladeira não continuoLJ no sel'"iço militar;
mas em 1656 entrou no quadro do exercito, onde serviu
alé 1 ele Julho ele 1683, em cujo dia fa]]eceu. Soldado do
Tel'ço de Henrique Dias, não eb mos at6 CJue posto che
g~~; no entretanto no tempo da guerra occupava o de ca
pItoO; assim como tambem ignorDmos as rccompen.s_as
que tlv ram os eus serviços prestado por essa occaSlê1o .
. , Homem de càl' preta, vivendo em uma pocha de pre
JUIZOS e preconceitos sociaes talvez o seu merito c os u
eryi os de nada valessem áquelles ele quem dependiam D

rell1UIl rações e r compensas dos esforços, declica,õo,,\'o
lore heroismo; e renlrnente Manoel lVJadeira nada obtl\' 
ra d~ tantos e aliosos ser{iços que presLDra, não só n.o
glorIOSO pedodo da guerra da restaurnçuo, como d pOI.
no erviço do exercito por mais de 31 DI1110 ,o que ]pl11,on 
lra a Carta Regia ele 23 de Abril de 16 8, que l't~ l.l1\1 CiD os
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seus serviços, e por elles galardoava a um seu sobrinho
o mestre de campo Domingos Rodrigues Carneiro, 5 anno~
depois do seu fallecimento.

Eis pois em largos traços a vida de um homem illu 
tre e arrojado, bravo e audacioso, cujo nome, cujos feitos
a historia calou. Salvou-o porém do esquecimento a Carta
Regia de que fallamos acima, unico documento que serviu
nos de guia para traçarmos estas linhas em homenagem
ti sua memoria.

Manoel Mendes da Cunha Azevedo. Nasceu D 2 de
Dezembro de 1797, e foram seus paes José Manoel Mendes
de Azevedo e D. Maria Placida da Conceição Mendes.

Concluindo os seus estudos primarios, estudou o la
tim, philosophia, rh torica, geographia e geometria, se
guiu para Lisbãa em 1824, e no anno seguinte matriculou
se na Universidade de Coimbr a. Mas as com moções politi
cas de que Portugal foi theatro por esse tempo, e o acto do
governo mandando fechar o Universidade, decidiram fvlen
eles da Cunho a partir para a Italia) á terminar os seus estu
dos; e matriculando-se na Universidade de Bolonha, rece
beu em 1830 o gráo de doutor em Direito e em Canones.

Mendes da Cunha visitou então os principaes estados
da Europa, e di pondo do conhecimento de varias lingua~)

especialmente da franceza, italiana e hespanhola, adqUI
riu grande somma de conhec.imentos, que ainda mais real
çaram a sua bella intelligencia, e o seu espirito já bastante
cultivado; e resolvendo regressar ao Brazil após um anno
de viagem pela Eurápa, aportou a Pe;'nambuco em 1831
com sua esposa, cujo consorcio contrahira na cidade elo
Porto, em 1825.

Mendes da Cunha foi logo nomeado guarda~mór da
alfandega desta cidade, o que não aceitou, e posterJ?rmen
te foi despachado juiz municipal e de orphãos do RIO For
moso em 16 de Julho de 1835, juiz de direito da mesma co
marca em 20 de Abril de 1836, e em 7 de Setembro do mesm.o
anno foi removido para a cidade do Recife, sendo effectl
vam nte nomeado por D creto de 17 de Setembro de 183 .

lVlaO'istr'ado rigido, ju ticeiro e indep ndente! 9s seus
de pachos e sentenças eram I' vestidos de erudrçao e 10
gica profunc1issimas; e a honestidade de seus costun:es,
a sua sabedoria e riaidez de caracter, e por cons~guJl1te
suaju teza e imparcialidade, tornaram-se pl'overbl8es no
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Brazil, e o seu nome copsiderado e respeitado. Tendo por
maxima de que os juizes deviam ser fracos para com os
fracos, e forte para com osfortes, « nunca pactuou com o
potentado nem com o caprfcho; pLll1io sempre o delin
quente, attendendo ao crime, despresando a pessôa. Nin
gucm em occasião alguma ousou peital-o nem corrompeI-o,
porque sua rigidez era tão notoria que fazia recuar o mais
atrevido e intrepido. »

Removido para a comarca do Ipú, no Ceará, em 1849,
por suas idéas politicas contrarias á situação dominante,
Mendes da Cunha não se curvou a humilhação de uma re
moção accintosa, permaneceu avulso, até que em 23 de Ju
lho de 1853 foi aposentado como desembargador da Relação
do Recife.

Representante de sua provincia no parlamento nacio
nal em trez legislatmas, e em muitas da assembléa pro
vincial de Pernaml:.lUco, Mendes da Cunha se ostentou ora
dor imponente, de logica profLlmlissima, e de elevados me
recimentos. Era timido, diz um seu biographo. A fortaleza
da sua logica, a sua elevada intelligencia, e mais que tudo
a independen ia de seu caracter, e o seu genio um pouco
inclocil, eram qualidades que o faziam respeitar; e ainda
hoje os seus eloqu ntes discursos parlamentares, são
apontados como modelos de logica e erudição.

Tratando da reintegração dos conventos da Gloria do
Rio de Janeiro, como dos ele S. Bento e Carmo, e tambem
dohospicio dos Capuchinhos elo Recife, aos seus respectivos
religio os, Mendes da Cunha pronuncion então um discurso
lãoimportante e honroso, que a Santa Sé, conferiu-lhe o LÍ
lula ele pregador evangelico, o primeiro com que foi honra
do um brazileiro. Na assembléa provincial, elIeostentou-se
vulto elevadíssimo e proeminente, principalmente na ses-
ão de 1849, quando após a revolução liberal, sustentou e

defendeu intrepida e valentemente a causa do seu partido
edos seus amigos politicos.

Desinteressado, de uma abnegação a toda a prova,
em vaidades e ambições, nunca usou do titulo honorifi

co que lhe conferiu a anta S6, não aceitou a chefatura de
poli~ia d sta provincia, que lhe fo.i off~ecida, n~m a sua
presldencia, assim como a 10 J"'Iaranhao, nem tao pouco
fi pasta da justiça que lhe offereceu o 1-Iarquez do. Paraná,
na. formação de um elos eus gabinete . Ainda maIs; e ?9
ilUdo para a commissão da falIa· do throno, por occasl8.O
da acclama<:ão do actual Imperador não aceitou a conàc-
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cOIa.ões das ordens de Christo e d~ Rosa com que foi oO'ra
ciado, assim como nào [Icei lou a commenda daquella ordem
que lhe foi conferida em 1 55.

Jurisconsulto de nomeada, quolificado mesmo um elos
mais profundos do paiz, já no fim da vida sllbiu a cadeira
1e mestre, e foi lente da Facllldade de Direito do Recife, no
meado por Decreto de 23 de Abril de 1855. A 28 de 1\'laio
teve lugar a inauglll'ação da cadeiru ele direito romano, c
uo illustr professor o Dr. Meneles ela Cunha, coube a hon
ra de, com o seu nome, marcar a era do ensino publico elo
dire.ito romano entre nós, pronunciando nesta solemniela
de um .eloquentissimo discurso, no qual, a prudencia do
ancião, a sabedoria do mestre e a religiosldaele do cat!wli
co formam o seu, todo. :lVIendes da Cunha, diz um contem
poraneo, era ouvido como oraculo, considerado e re pei
tada como sabia j julgavam-no o-Justiniano b7'a~ileiro.

Mendes da Cunh.a publicou os seguintes tL'abalhos:
Conclucta dos governQs da Europa nas suas relações

exterlOres. Rio de Janeiro, t~ p. de R. Ogi -r, 1834.
Ra~ões de CljJpellaçüo interposta pelo Dr. Felippe Lopes

Netto da decisão dojurypara a Relação do di'tricto, com
observações sobre o accorelam que con/i,'l1wtl a eleGi '[ia
appellaela. Rio de Janeiro, t~ p. de F. de Paula BI'ito, 1850,

O Coeligo Penal do Bra::;il, com observações .'obre ctl
guns de seus aJ'tigo . Rqcife, typ. COl1lmercial, 1 51.

Observações sobre varlOS artigo' elo Coeligo elo Proce'
.'0 Criminal, e outt'os da Lei ele 3 ele De~embro ele 1841. PCl'
nambuco, typ. da Viuva Roma, 1852.

Alem destes trabalhos, "ncontram-se mai os egLlintes
que foram publicados no Diario ele Pernambuco: diverso
discursos recitados por occasião ela abertura la sessão do
Jury nas comarcas do Recife e Olinda, em os numeras ele
26 e 29 de Julho e 2 de S tembro e fi le Outubro de 1 37,
27 de Agosto e 23 de OuLubro do 1838, e 13 de Setembl'o de
1842; Discur o recitado na Faculdaele ele Diretto pO!' OCC(l
.')ião da abertura ela aula ele Direito Romarw, 30 de Maio c~c
1 55; o uma poesin sob o titulo O caminho ela Morte, e mal
um oncto) em 19 de Julho de 1 42.

Mondes da CLll1ha Leabalhanl cm uma obra de Direilo
Romano, m dous volum s, m lalim e portl1gucz, UllpOI'
tantis 'una obra que mn/w I'r'fo/'/lw/' Cl ' It~;;Litltiçôe . de ',Val
deck qu "1'\ cm de ompcndio 11R no sa Faculc1acl , Cjuan
do :'1 mor[e n sorpl'l'It('llli('11 ('til 1:3 (leJl'IlIlo ele 185,.
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:Mngistl'ado, pal'lamental', j Ul'isconsulto, li Ltel'a lo e mes
trc, eis os titulos que engnmdecem e nobilitam a memOl'ia
desse vulto homer'ico, que honrou a toga ele mngi lrüdo e
as bancadas da repl'estntaçào nacional, que foi juriscon
sulto notavel, escript.or distincto, e mestre abalisado, elo
quente e proficiente. « }vIeia dlt~ia de homen como o Dr.
MaaoeL Mendes da CllnhaA~eoedo,faziam afeücídacle do
Bra-ii, sefo sem comprehencliclos. »

D. Manoel do Monte Rodrigues de Araujo, Conde
de II'ajú. lasceu na fI'cguezia ela Boa Visla a 17 de rvIarço
de 179R, e foram seus paes João Rodrigues de A1'L1.ujo eD.
CaLharina Ferl'eiI'8 de Araujo. .

Manoel do Monle RodI'iglles de AI'aujo, que de simpl s
padre ubiu a dignidade d príncipe da greju da capilêll do
imperio, litular e cobedo das maiores 110nru edignidac1e ,
nasceu em berço humilde e pobre, lutou com difliculc1ades
immensas, mas perseverou, venceu todos os obstacLllos
que se lhe opposerum, e viu coroados todos ·os seus es
forços, sutisfeitas as suus aspirações.

Perdendo seu pae ainda bem creança, sua m'le to
mou então o seÍJ posto. Mulhel' dota la de animo heroico
c varonil, não desanimou unte a diffi.cultosa silua 110 em
que se viu, atir'ou-se ao lrabalho, r'esignac1u c coréljosa
mente, fez-se quitandeir'], e assim conseguiu educar seus
filhos na mai 11om'nda pobresa. Sim, não esqueçamos ne
nhuma destas paI'licularic1ades da vic1a do pl'incipe da e
greja, do titular, e mais que tudo do sabio, porque isso
con lilue mais uma grandeza, mui uma gloria para o va
rijo illustl'e que somente pOI' seu saber' c "i['lucles subiu
do nada ús sumidade dR oTandeza. E o bi po r'donte, o
Condr. de I['ajj, a todos repelia a humildade da sua origem,
II lu.tas que Sll lenteira paf'aser padre, o seu mais a['c1cnte
deseJO, a sua unica aspi['aç50.

Sem meios e recursos, sem poder enceLar a. serie d.e
esLudos necessal'ios ao acerdocio, apenas conclUIU a prl
meil'as letras foi seI' escrevente de um cartor'io de Label
lião, e ii par elos trabalhos do seu pequeno mprego en
h'cO'ol1-se aos estudo com uma cl c1icél ão h ['ai B, com
uma pel'severança invejaveI. Estudou philosopl1ia com os
pad.r-e· ela Madr'e ele D LI , geometria e mathematicBs com
~l'CI Pedro de Santa Marianna, depois bi po de Chrysop~
lJ , e ao mesmo t mpo que se aprofundava nos 'onil CI-

87
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mentos do lalim, pus ou él eSlLlUDl' o fI Dncez, inO'lez e i~ali
ano e depois o gl ego.

Em1817 entrou no Seminario de Olinda, repeliu alO'uns
estllClos lU já havia feito, apenas concluiLl o cm o ele
theoloO'ia moral, foi incumbido da rcgencia dessa mesma
cadeira de que acabava de ser- discipulo. Concluindo o
'eu estuclos ao t-mpo em que se [lGhava vaga a sé ele O

linda, pnl'liLl par-a o Rio cle Jancil'O, rec heu o presby~e

rado las mãos do bispo D. Jos6 Cael<mo da Silva Couti
nho, em 17 cle Fevereiro de 1822, ycio celebrar a ua pri
meira missa em PernambLlco, consDgl'anc1o assim esse ac
lo, o mEüs solemne da vida do padre, ó. sua patria e Ósna
familia.

VElO'ando por esse tempo a cu lcil'a de theologia mo
1 aI do Seminar-io e posta a conClIl' '0, o Padre Ivlonte a
prcsenloLl-se, foi o primeiro classifl 'ndo e proposto, e no
mead pelo governo. Sequioso ele illusll Dr-se ainda mais,
Dpenas abriLl-se o Cmso JUt'ÍcTico ele Olinda foi elle um
dos primeiros eslLldanles que se l1lülr-icLllaram; ma de
pois de Clll'sar dous Dnnos em que foi o pL'imeiro premi
a lo no acto dos exames, ao entl'ül' no terceiro, foi cons
trangi 10 a deixar a Academia, abandonando em meio o
seus estudos de direito tão brilhant menle encetados, Mas
clIe conLinuoLl a estLldar comsigo mesmo, e adquiriu tac
conhe im ntos, que um dos Ol'nélm ntos do fôro do Riodc
JDneiro di se ser elle nua 6 um eminente iheolo[jo e CClno
nista, mais iambem um abalisCldo jaríscon.'alto que lhe cau
sava muita inveja.

Inleirélm n t consngrado ao min i -teria do ensino, c
aos seus estudos de direito e theologia, completamente re
tirado ao silencio de seu gabinete, o Padre JVIonte gl'üç~S

a sua dedicação e ao bello talento que possui a, consegulll
reunir avultado cabecla] scienLifico, e apesar da sua mo
destia e timidez, o seu nome ~l'a apontado como um dos
homens ele mais sab daria do sou tempo. D. Tholl1az de
NOl'onha, um dos prelados mais illustres da diocese de O
linda, dizin já nesse tempo do iIlustre sélcerdote: O Padre
Me:; ire Monte, é um monte de sabedoria e de bondade.

Em 1 37 os seus comprovincianos o sorprehendcrllll1
com a el icão de deputélClo a Assembléa Geral. O Padre
:!\fonte obe i eu, e tomou assento no parlamento naciona.'.
Sabia le aobineL , pndr-- ex mplar e patriota incero, dIZ

Dr. Rop o Lle Almeic1n, lae [1'[\111 os traços de ~1111
l)hysi nomin polilicl1 qllnnf10 lIppnr(\('('ll nn pnl'lllmrnln,
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A Llél vida parlamentar, teve por principio politico defen
der a auLoridnde, e principio pe soaI defender a religião.
ealli não brilhou pelo prestigio da palavra como seu H

lu Lre col! ga D. ROTIlualuo, pr \ tou orn [1 sua variada
insLmcção imporülIltes serviço nas c0111l1li3sões ele que
rn membro. D. Romualc1o com a palawa faHada, eD. l\Ia

noel do :1\{ontc com [\ pnlavrn ,. riplD, prestaram no par
lamenlo r 'lcVLll1Le s rvi<:"os ii gl'cja bra ii ira, d lue fo
ram s dOllS primeil"os luminLlI'es.

Se, poróm, o illusLI·c deputado pCI'nDmbllcano não po
de chegar 6 cro.veil'a do illustre meLropolita D. Homual<J ,
continua o mesmo escriptor, nem por isso deixou de legar
paginas preciosas aos annaes do parlamento de então, um
dos mais gloriosos que temos tido no Brazi!. Por occasião
de discutir-se a resposta li falia do r gente, que pretendia
effect1l8l' D confirmação dos bispos independente do. Rulo
riclac1e xclusivn elo pontifice romano, profcriLl um dis
CUI'SO, que só por si 6 büstante o. fazer uma r puLação lit
leral'ia: esse di Clll'SO é ubstancial dc doutl"Íl1a, e bri
IhnnLe ele eruclicDo.

Eleito bispo' elo Rio de Jan<:iro por n cl'eto e1c 10 ele Fe
vereiro de 1 37, quiz n principio re US8l' n miLI'U nlleganclo,
n falta ele cnpacidad' c a sua inexp ricncia a(lmini tl"ativa,.
masim pellido por seus om igos ú aceitM, foi preconisnd 023
de Dezembro do 111 -'smo o.nno, e logo que fl Bulia de sua
confirmação t[yernl11 o bCllcplacito inir crio1, entr u no go
"el'llo da li oe s fl 27 dc AJJl"il de 1840. A 24 dQ Junho do
mesmo ônno recel ('lI D lV1anocl a SUlJ. sélgrélçüo piscopol
nu capcllo. imperial, mIo eonsôOTanle o bi po d Cl1yabú
D. José An10nio dos I is, acto sol mne a que IJSSiSLÍlI a
familiu impuio.l, m('mbl"os de 11ma e onLl'a casas 10 101'
lumento, corpo lIiplomaLico c immcn o audHorio.

O Sr-. D. M8no 'I lIo 1v10nte, diz um seu biogrflpho, foi
Ohomem provid 11 ialmcnle Lulhôdo pm·a a (li se elo Ri
de Janeir-o.... POl· lIas altas vil'tudes, e obre Luclo pelas
da resignôçõo c pn icncia, peln ~L1n il1usírnçiio CJue nin
guem contesLavlJ, . p lo S Ll tl'nto de umo ôffnhilidndc pI' 
"CI·bial, tornou-se lImu da glor-jns ela no o. cgrc.'jn, um.
d~) nobres orgulll S da suo provineiD I FILa], Illll1lFl elas 1110
~Ima honras elo Brl1zil: o eu nom ertl mpre rep 
lido ao plJr do llonw ill1lt1ensamcntc illustre do Sr. D.I 0
munIdo.

Em 1843 D. Mnnl cl n ·ompanhoLl n . '. )'vi. o 1ml r;rnclol'
ti Pl"Ovincio do Hio GrL mI do Sul, le volln \"i·itOll a d
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Santa Cut!ún'Íl1u, e pOI' toda u PUI't recebeu inequivas pl'O
vas ele consid I'açiio e acatamento, deixando entI'e todos
as mais gratas I'ecordações das suus vidudes e pI'oyerbial
affabilidade.

Püróm durante o seu longo episcopado, duas ques
tões enchef'am-no de amarguras e clissabore , a primeira,
u com! etencía entI'e elle e o arcebispo da Bahia sobre a
sagração le S. M. o Imperador, e a segunda, a questão
Ker'te, S Ieve'ndo sobre a primeiJ'a um folheto que publi
cou no Rio de Janeil'o em 1841 sob o titulo: Opu culo so
bre a questão que tivera o Exm. Arcebispo da Bahia eme
tropoli-tano do Braúl D. Romualelo Antomo ele Seixas, com
o bispo CapeUão-m6r do Rio de Janelro a respeito do mi
nistro a quem competia Ja:;er a ceremonia ela benção eco
roação ele S.lV. o Imperaelor elo Bra~il.

PI'eteI'ido em seu direito, D. Munoel submetteu a ques
tão ao conhecimento da Santa Sé, que a decidiu a seu fa
VOI', ainda que resolvesse que tal decisão não fosse publi
cuda durante a vida de D. Romualdo.

Tempos decorridos, escrevendo o arcebispo as suas
Memorias, disse o seguinte sobre esta questão: «Releva
declarar, que nunea tive a menor intençZo de offender o
meu coHega e antigo Ilmigo; c que nada me havia mais
sensivel do que o rasaibo ou rescentimento, que parece
!laveI' deixado em seu, aliús tão generoso COI'oção, essa
tl'i te occul'I'encia, privando-me assim elos soccorros, que

II me lisongeava ele receber ela sua interessante corre 
pondencio, e coadjuvação de seus profundos conhecimen
tos, qu sempl'e tive no mais subido opr- ç.o.» D.Manoel
tratando em Slla obl'a Direito Ecclesia tico, elo acto cl~ .a
gração, disse apenas estas palawas: « O principal l11111,k
tro da ceI'emonia, a que assistiram outI'OS bispos, fOI o
Arcebispo da Bahia, que S.l\!. o Imperador re olveu fosse
o consagrante, como metropolitano do Brazil. » ,

Eleito deputado pelo Rio ele Janeiro, D. Manoel esql~l'
vou-se dessa honrosa incumbencia, inteiramente alhelU
ÚS suas inclinações e desviadoras de sua missão pastoral.

Ainda em Pernambuco e simples padre, D. Manoel pu
blicou em 1837 o seu Compendio de T/wologia moral para
llSO do Senunario de Olinda, em 2 volumes, obra esta que
p la sua importancia foi adoptada em POI'tugal, .onde conta
div l' as ediç- s, independente elas que tem tIdo no ~ra
zil. Mas tUI'de pu] licou os Elementos ele Direito eccles LClS-
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lieo publico e partif.!ular, em, relação á disciplma geral da
egreja, e com appücação aos usos da egreja do Braúl, em
3volumes, impressos no Rio de Janeiro em 1857 -1859.

Homem omado de eminentes virtudes, era nimeamente
caritativo e zeloso do engrandecimento do povo pela in
strucção, e como tal mereceram-lhe especial cuidado o Se
minario Episcopal, e os estabelecimentos de educação ebe
neficencia. A sua 'ongI'ua, os rendimentos da mitra, e o
eus bens par·ticulares, tudo consagrou á côl'idade e á bene

ficenciu. Fallecendo seu irmão o conego João Rodrigues de
Araujo, herdou toda a sua fortuna, e m pouco tempo desa
parcceuelJa, e ninguem soube em que tinha sido em[Jregad0
o scu producto porque nada respirou. Mas depois de sua
mor'te, os hospitaes de Santa Catharina e da cidade c1eCam
pos, e o Seminar'io, faziam publico ,a doação dos bens que
recebera. Por occasiãoda epidemia que assolou o Rio deJa
lleiro em 1856, deu tudo quanto tinha, e quando nada mais
lhe restava, sahe á. esmolar o abulo da caridade publi
ca, e a somma que arrecadava passava logo ás mãos dos
pobres.

No seu episcopado ele 23 annos, na sua vida de 65 an
nos, o amor das sciencias~ o amor dos pobres, foram os
dous lllnicos nortes para onde se encaminhuvDm todas as
suas vistas. Sciencia e caridad , eis a sua unica missão
obre a tet'ra.

Conselheiro, capel!50-mór do imperio, Conde de IrDjá,
grande dignitario da ordem da Rosa, grã-crllz da elo Cru
zeil'o, e commenda 101' de Christo, titulos sLes confel'idos
pejo govel'l1o imperial, tinha ainda a gr5.-cruz das ordens
de S. Januario e de Francisco I das Duas Sicillas, a grã
cruz ele Sant.iago da Espada, de Portugal, e os titulos de
prelado domestico de S. Santidade e o de bispo as isLente
ao soJio p'ontificio.

D. Manoel do l'vlonte Rodrigues de AI aujo, fal! ceu a
11 d,e Junho de 1863, e embalsamado o seu cadaver e re
vestido das vestes pontificaes, foi exposto por 3 dias na
sala do docel do seu palacio, convertida 111 camara al'
cl,en~e, sendo depois sepultado na capella do mesmo pala
CIO, presLrando-se-lhe honras e funeraes soJemnissimos.

« Exclusivamente dedicado ao governo e piritual da
na diocese, diz um seu biographo, o venerando bispo D.

Manoel do Monte não foi sempl'e feliz nesse grandioso mas
arduo ministerio. A's vez s um só defeito compromeLLe,
apouca o poder das mais preciosas qualidades. O wúco
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de/eiío d D. Manoel do Monte foi FI sublime exogerncão
da sua bondade, e da LU) admiravel bumildade. Sabia, 'ca
rido o ate o extrem.o, Lão mo 1e lo qu Yivia á arreceiar- c
da sua uppo ta ignorancia humilde, timi lo, bom como
um anjo, com a innocencia c1 ' uma virgem á acreditar nas
informações de Llualquer padre, C[Lle o C[uizesse engDnar,
exemplo de toda [IS vil'ludes, e '] julgar os homens sem
pre com indulgencia e com credulidade como C[L18 infantil,
I a pureza das intenções de quem o pl'ocuravD, homem
santo, o bispo D. Manoel do Monte compram LLiD toctas as
suas singulares e venera veis qualidades pela falta de enCI'
gia e de acção severa e forte. »

« Elle foi a viclima dos 111<10S padf'es e de alguns do
empregados da administraçiio da sua diocese. Quando al
gum amigo, e algum padre eh, seu alto ministerlo franca
mente lhe diziam que eUe se deixava cahil' em ardiz de
hYPoGrisia ou por exagerada crednlidacle em pel'fido ma
nejes, o santo bispo respondia as vezes chorando: Como
hei depensaf' que alguem toma o írabalho de subi!' a ladeira
da Conceição só com o empefüw abomincwel de me M[Jrt
nar! .. , Não é presllIuwel tanta lJ'wlelade! ... mas c;llPI'(J
firo ser enganado á expor-me a julgar lI7jusíWllcnte mol
cÜlquelles que procuram o seu biVJo. »

cc A sua virtnde, asna morFl] tran luz em breves pala
vras por elle proferidas um dio. Snbinclo a lücl il'D do rnorl'ü
la Conceição para recolher-se ao s u pDlacio, D. Manoel
lo Monte viu de longe dezenos de pobfl:'s mendigos sen~i1

dos nos c1egrao , e nehendo a entrada pl'incijJal do edJfí
cio: surrill-se docemente, e di se aos pu Ir' s qu o H~OI11-.

panhavam, nponLunlo para a mnltidJ d· }Jol l'es: Elsalh
Cl guarda ele honra elo bispo. E o I ispo D. :Manoel do Ivlontc,
que viveu sempr com o mais modesLo trotamento, sem
luxo algum e sempl'e l'cstricto i1 mesa LJo limiLado, qL~e J'[l

quasí mesquinha para si, tinha JS mi1.os 'heiCts do pn ela
'aridac1 e cl ouro para o COrf'cr famílias desafortuni1-

dü , e Ó lia gUClrda ele honra. »
cc Qllacsquer que fossem 'L1[\8 fraqueza, sua incol1\:e

ni nt indulgencia, s li CITO' de bondml nngcli~D_nabIS
pado elo Rio de Jüneiro, fàra indisclllpu v 'I ingratldao, che
gaI ia a Cl revoltallt', crimlllo a illjll 'Liçd não rendcl' cul
to de nc1miraçJo Ll n cmol'ia de~sebispo, Mnnoel doI\lonLp,
a quem pouco igualar'um, 'nenhum o C'x' lou '111 n])c
daria, e cm vil'tud s .' ,111 joçn. Se IIUO foi bispo, fOI pnul'c
mod lo: no u unicu der iLu como lJis[ a (-'xollou-s ,npu-
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rOll- e SLl() \"i rLude como podre, e como homem. :Müs o sa
Jjio não I vou cO'oisLLl, ou indolente sua sob doria pal'a a
epl1ltura. O sabio escreveu, e suas obras perpetuam s u

nome.. á cuja gloria bastava aliás a santidade ele sua vicia
na tcrr0' O. bispo D. ~IIal~oel do lVlonte deixou a sua paLria,
e as SClenCJaS eccleSIastlcas, obras que os Lheologos mais
eminentes louvam, citam e applaudem. »

Manoel Pereira de Moraes. Nasceu no engenho Ca
l'ouba, frégLlezia de Trncunhãem, aos'20 de Janeiro rIe 1 03,
c foram seus paes o capitão de ordenanç.as Manoel P reil'a
ele lvloraes CampeJlo e D. Anna Maria Rosa.

Em 1821, ainda bem jovem, mas enLhusiasmaclo no
santo amoi' da paLl'la, Manoel Pereira de Moroes prestou
"oJuntal'iam nte os mais relevantes serviços em prol da
li!JcnIade c novo reaimen constitucional, marchando en
corpol'ado iÍs forças do GOyrll1na contra Luiz do Hego, sem
que por Laes servi~os tivesse .remuneração algumél. Em
1)24, por portal'ia ele 12 ele Junho, foi incumbido de orga
nisar umu comI anhia de guert'iJha. em Pindoba, e nomea
do commandante da mesma; e concluindo a sua missão,
marchou para o Recif , prestoü grandes serviços ti causa
tia libcrdade no epbemero p I'iodo da Conf d l'ação do
Equador, mer cendo sempre ser considerado pela sua dis
tincçiio, patriotismo e desinter sse.

Envolvendo-se em 1 35 nos movimentos poJiLicos que
tivcram lugal' no ta I rovincia, o presidente Vicente Tho
lIlüZ Pit, s de Fjgueil'edo.Camargo lavr'ou uma pOI'tarja em
29 ~c Març , mancla.ndo-o prender e trazer ao Recife com
Olulta eguf'Gnr.a, POI' ter-::iC revoltado contra ° gooerno,
(onutnclo w'nut.i epondo-se em campo e ltnindo-se aos sedi
('10808 Antonio e Francisco Carneiro Nlachado Rio .

Retil'aLlo inteiral11enLe t't "ida pri,·aclD, cuidando pal'ti
clIhl'ffiGnl,e elos trabalhos de seu engenho, mesmo as im
Mano I Per'eira d ~ Mora sj')mais se eximiu de prestar os
'?lIS cl'vi ,os mpre que foram rvGlama los; e exerc u
dil'l'cecn te cur'gos ele policia em Iguara SÚ, foi juiz d paz
e \'Cl'cador da C:lllHU'U lVlunicipal; e entrando no e\'\'iço
tia Guarda Nncional foi nomeado capitão d<l quarta com
punhia do bClLa.lhão da.quelle municipio, mi 37, r forman
do- cno po Lo de tcncntc- oronel commandante lo me mo
ballllhuo em 13 ele Mar '0 rle 1 4, a 22 de Abril do m smo
anno, foi nomeado coronel chef ·do. segunda. legião da
GUlll'c1il Xftriollé11 (l'c Olinda e Iguara Ú.
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No movimento politico de 1848, Moraes representou
um papel importante e foi um dos seus chefes. Rompendo
a revolução, elle foi um dos primeiros que se p6z á sua
frente, desempenhou a commissão de chefe de divisão, di
rigiu o commando das forças que atacaram Goyanna, em
13 de Dezembro, o combate de Crllangy, o do engenho Ca
maragibe, em Serinhãen, e foi um dos chefes elo assalto
do Recife em 2 de Fevereiro de 1849. Mornes fez parte do
Directorio da reyolucão, e depois do revcz do dia 2, seguiu
com as fOl'ças para o interior da provincia, pass'ou-se de
pois á Parahyba, e vendo perdida a causa que défendia,
voltouoccultamente para o' Recife e embaI'cou paI'a os Es
tados-Unidos.

Dmante a quadra revolucionaria, Manoel Pereim de
Moraes soffI'eu todas as vicissitudes e privações de uma
guerra desigual, sem preparos e sem rel:ursos, mas sem
desanimar e encorajando a todos com o seu exemplo. 1n
trepido, corajoso, dotado de nobres e generosos sentimen
tos, são innumeros e tão notaveis os seus actos de cava
lheirismo e humanidade, que o proprio adyersario escre
vendo a historia desse movimento, referindo um daquelle.
actos, rende louvores ao homem coraJoso e sensiveL, que
resi tia [to. seus para cumprir um dever de humanidade e
reLigião. Concluida a luta, e quando nenhum recurso lllai
lhe l'estava, elle resigna-se a emigrar, e então dirige um~

caeta a BOl'ges da Fonsecajustificando-se perante os ami
gos desse seu acto, pelo desamparo em que se viu, eprotes
tando a sua lealdade e dedicação, lamentando a per~a da
causo, mas que em taes circumstancias a permanencla do
movimento armado era reprovado e infructifero, e qU9 elle
proprio estava compeneLrado desta verdado, e que nao se

acrificas em inutilmente.
Mano LPereira le Moraes permanecendo nos Estaclos

Unidos por algum tempo, passou depois para Portugal,
d'aili volLoLl ao Maranhão, e r gressou então por tert'a para
PCl'l1ambuco, emprehen lendo assim uma viagem extensa
e all'i cada, m que soffI'eu crueis privações e trab.albos
immensos. ChCO'OLl em fim a terra querida da patrI~ em
1 52, foi amni lindo, e pro eguiu na sua vida de agrIcul
taI' I' pal'ando RS p rdas que soffrera em sua fo~tl1na du
rante o periocLo revolucionario, mai abalada amda pela
SUIl au enda de trez 8nno . AccommetLiclo le grave en
f I'midacl"', cl ixou o cu engenho Inlwmam, em Igu~rar
SI'), l' colheu-o c [ln Recif e rlqui fnllcceLl a 20 ele AbrIl (r
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1 5 ' O coronel lVlanoel Pereira de "Moraes, foi um patriola
illustr-e e distincto, géneroso magnanimo, um homem d
Yirtudes eminentes, um cidadiio prestimoso e de inconLes
lflyel merecimento.

rrei Manoel da Piedade. Na ceLl em Olil1l1a no anno
de 1572. O capitão Joiio TavI)l'es, um elos conquisLadores
e fundadores da Parôhyba, e sua mulher D. Constan ia
Dias, foram os seus progeuitores.

Munoel Tavares, pois era esse o seu nome no mundo
pl'ofano, enLrou ue noviço no convento de . Francisco de
Olillda, professou aos 13 de Março de 1598, e tomaI.: nes a
oeca ião o nome religioso de Frei lVlanoel da Piedade.

Ordenado sacerdote, pouco depois fez parte da exp '
clição ela conquista do Maranhão elo poder dos francezes,
dil'igida pelo intrepido capitão Jel'onymo de Albuquerque.
« Com as virtLlClcs e dotes da gl'aça, que na sua alma re
luziam, diz um hisLoriador, era elle adorna lo de outro
pUl'ticulares ciD natureza, douto, sabio, c muito intelJigen
le ~ v rsaelo na lingua brazilica do gentio. Por isso, a13m
cleoutl'as varias emprezas, em que era escolhido para pre
gaelor, e interprete desta gente, foi tombem enviado a jú
referida do :Maranhão; » e assim, ao laelo elos soldados la
milicia do rei, seguiam dous soldôdos da milicia diyina:
Frei :Manoel da Pi dade e F rei Cosme de S. Damião.

Os Capuchos de S. Antonio, diz Berr do nos eus A~1

nues, parece, qu.e jú prognosticavam ao gl'emio ela egreJa
os muitos interesses que lhe gl'angeou esta expeelição, pOI'
flue offeL'eceram para ella dous religiosos, orte que coube
ao' Padres Frei Cosme ele S. Dômito e Frei 1'IIano I ela
Pieelade; o primeif'o, que bavia si lo gual'cliuo no seu con
vento da Parnl1ybn; e o segundo ela principal l10beeza elo
Bl'azil, e granel theoloO'o' e sendo ambos ele uma vida
exemplar, e illustL'acloso d'as maior'c virtudes, deixaram
uom canonisac1o, pOL' todos os I r111l.;ipios, o dccr'Lo da -os
colha.

Aos 23 ele Agosto ele 1614, partiLl Frei i\Ia,n~cI ela ~i 
dade par'a o Maranhão, encorpoL'ado a expedlç'ilo cle t.I,na
da ÚSlIa conquista, e depoi ele uma longa p nosa Jor
nada, cheO'ou "IS plaO'é)s mUl'anhen es.

GI'andoes e valio~o ser viços prestou est illusLr a-
cCl'~lote á causa que de~ ncliam os pol'Luguezes, e na pri
meira batalha ferida portou-se briosa c heroicamente. Ber
rcdo, depol ele el1n~ raL' os nome. dos principa s heI' 's

88
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desse fc:il.o d ürmas, diz que « tambem gr'üngearnm a im
l110l'lolidudc dü memol'ia em todas as fl1llcções do eu mi
l J isl,eri , os d JUS religiosos d S. An tonio I, rei Cosme cl
S. DLlllJiiir e Frei }\t1anoel da Piedafl " com novos cr dilas
d.üs SUi.l ' \'il'lucles lJO cOllstanle despl'eso do maiores pc
I'Jgus.

A esse fito de armas, em que, por as irn dizer, fôra o
nossu beróe o commanc.lante do exercito indigena, eguiu
se Ull1U Sll pensuo de [IrmílS por aigun dias, em cujo es
)111(;0 se empregou no xercicios religiosos do seu mini 
t 'l'io.

Temel1L10 os fl'ancezes que os indios seus alliado ,
se le\'(Intas~cl11 contra ellcs, não 50 pelo ôlcançamenlo ela
"ictOf'ia pelús nos o ,como p ·la püz celebrac1o, suspeilan
do que isto r'edunclava em seu prejuizo, no seu capti\'eiro,
o g 'neral m chefe elo exer 'ito francez, olicitoLl cle JCl'Ü
nymoeleAlbuqu rque o I aclre Frei Iv1anoel dD Pieelüc1e, afim
d' os conl [' e pel'suadir) pela fama que gosü\'u nüo só
rntl'e os in lio ,como tambem entre os propeios fl'ancezcs.

Pal'liu pois Frei Manoel da Piedaele par"} o campo dos
fr[ll1c~z s eJ11 companhia elo sargento-mór' Diogo de Cam
po', <10m d{~ persuadir aos.inclios de que nFlela recciassem.
FOl'i.ltn 11a iIlw b m r'e 'ebic1os, diz Berrejo, primeiro no
1'Ol'te ele S. Jo é que ficava dcrJ'onte elo nosso Guaxencluba
ou "1I1tn IVlal'in, U bem hospedados pelos francezes, anele
se. detiveram todo aCJuelle dia) com p<H'te· no seguinte lHl
,'cl1uc<;i'ío cios inelios, sobre a desconfiDnça da presente
II'f'gou; conseguida com felicielade, continuaram ambos
11 sua jomada pelo contin nte. .

Assim olJti lo mais esta vicloria pacifica) voltou Frei
Mnnoel ao acampamento portugucz, c terminada ü cam
panha, 11 la conquista c posse do Maranhão ú or~? de
POl'tugal, regressou por tena á Pel'l1aml uco, onclCJ.cl e
élcl1Ll\'tl cm 1017. Elle' cominharam n longa clistaJ1~w de
TlIt1i~i ele ~oo I ,goas de tUrTD, diz Jal)oalão, por can:llllllos
C1SpCl' s, de pidus LI povo) e só habilados de varJO n~

~·õ 's el' g nUas, s m estr")c1a, e ver'eela cerlo, s III l~D1

1>l'ovisão que) a qu lh s ministravilo Cl'" !1erv(Js que coll1wll1
n anima s que mala\'am os 'olclac1os e indios que O' aCOl11-
ponha \'1:11n. ,

N(~~'te me mo anno ele 1617, Frei 1\1anoel l1a Ple.dode
foi el 'ilo, em 'upitulo, guardião do cOll\'ento ele Ipo.luCiJ,

al'Cl'o que ex I' 'cu pOl' 0 annos pa sando 111 1620 au <.;on
\' nlü de Olim1n) cm "il'lurl? d~ lw' r ido incurnlJir10 da
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l'egL:nciu uo cnel ira ele philosophin do mesmo on\" 'nlo,
n qual dcixou cm 1627, afim de Lomal' conla ela SlIe gUl"lI'

dionia.
Ne te corgo se conserVOLl PI'ei Monoel du Pi('l/odc por

CJuusi 3 unl1OS, nté que \ iu-se ('prçado u abnndonnr o s u
convento em 1630, em yjl'tllde la in\'osõo holJünd 'zoo

Na IIlLo ferido em Olinda entle Ilollandrzf-'s c I Ol'tllgU 
zc , FI'ci Manoel dn 1 iedocle achou-sc ..:cmpl' JI s lugnl'cs
dCl11oior perigo, animando o nossos n pel 'jLl!' m.

Vcncedores os holland ·zcs, e 'Lu \'a t1"01Ddu a [08S0 da
l'icu e opulento vil!o ue Olincla; e entüo, despojados o 1"

JiO'iosos do scu com'cllto, partem pat'il o do Hecifc, t \nelo :1

'Lltl 1'1' nte (}.c:: u yenet'ando pr laelo o Padl'e 'Mallo I dtl Pi '
dod" e aqui sc insLnl/om.

Poucos dins depois, cabe a nascente povooç'uo (lo TI. 
eire iglla.l sor·t n cl Olindo. A qu rio do fOI'l de S. JOt'gt,
anel hoje compên a moele to cap Iln ele N. S. do Pilor, [il'
mucla o])l'e os seus glol'iosos balLH11tes, abJ'iu as pOt'I:ls
do R 'eifc no ex ,I'cito invnsor; e cntüo se vil'nm os J'eligiu
sos pri\"ados clessc novo obrigo que lJusca!'ol11.

Frci Manocl do Piedade nbandonn enLtio esta pl'o\'ill'
cia c l!Hll'le paro o CLl convcllto da Par'[I!lylJu, « 1I1eaLI' I

que lhe Linha o t "o dcstinado pélra ultirnn pl'O\,(1 l10 seu es
pirilo, e cOI'ôa elos s us merecimcntos.)) Ao 11 'pai nl
pl'chen lem os 11olloncl zes a con luista cio POl'allylJn, c IIU

tlssíllto JLJe clel'om na fortaleza dI) Cobcd 110, m 11 d D,'
zcmbl'o de 1631, cntr'c os 11eróes quc a hislol'jn omll1emu
I'a, destoca-se o vulLo elo heroico e vClJel'ando Püdl'e FI'ei
~[onocl elo Pieelodr.

OSI'. José de Vosconcellos, clcscl'c"cnelo nas suas Drl
tas ceLebres elo BraúL) esta pagina da histol'io da in\'osiio
hollílneleZD) assim tCl'mina: t( Por muito t 'l11pO lUlou 1t

pugno alé que os hollanclezes ce lcndo L1?oi (t lJ:) fl'aqnesn
rjue no \'[1101' elos no sos, fon1111 obantl nando o comI o,
'~ndo L1lão metl'alhado pcla arlilharia elo l'OI'Lc Ú pl'Op ]'
\uo que se separavom dLl nossa g nlc. E 't, I'enllido com
bale custou 00 inil11irro 140 homens mOl"los, pel'c.! ndo n

r:> -;,' •
no sa gentc 33 e ficando 4:.. feddos. Enll' os pl'JJ11lll'f)
C,lU\OlTI os copilües D. JoJo de X l'eela, ebostiào de Palfl
CIO, D. Aleixo d'Azu e Bci hiol' d Valn<1al' 's, o o1f'el'cs D.
Xicolóo ele Plof'nolfl e o Pnelr l' l'ci \ono 1 da Pi ci,HII,
I'l'on 'iSCQIIO d s~olco'. O scu fel'vol' roa lUl1lanh,), qlle all
dou scmI 1'8 no m :ia dos GomLJDt '111c com um cl'ucifho
nu:; milos 01limtl nl1u os nUSSOS. l)
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Frei Manoel. da Piedade, foi pois, com!? seu exemplo,
com o seu herOIsmo e com a sua abr:.egaçao, um dos hc
rl)es desse feito d',)l'mD , c no colar elo combate, qllDnclo
uns e outeos esfoeçayom-se lJatalhayum elenodadoJ11cntc
em defeza da patI ia, inscrevendo om o seu sangue os scu
nomes de heróes nas paginas da historia, c quanelo o com
bate tornou-se em cnmpo raso, o arma bronco, um hollo11
dez embebe nos peitos do hel'oico froel uma olabarc1o, c
tirando-a com força, de 'carrega sol re a sua cabeça noyos
golpe, estenelendo-o moribundo.

Serenoelo o combate, retirodo o inimigo, Frei ManoC'1
da Piedade foi tl'ansportac.lo ao conv nto, e dias cl pois,
[Ias 1 de Dezembro de 1 31, "ôou ao c',os nqu lia nlma
I i dosa, cheia de Yirtudes e patriotismo, « ft gosar laquclle
pl'emio, que por tan to obras ele piedade, beneficio do pl'O
ximo, e vil"ludes christ;es elD merecedôl'a. ))

O convento de S. Früncisco dü cidade da Pnrahybn,
gU[lrdn os re tos do illu tre e virtuoso varão) r'rei l\lnnoel
do Piedade.

D. rrei Manoel de Santa Catharina. Na~urnl do CÍ
dnde de Olindü, filho de Antonio Cavalcante de Albu(jucl'
que e D. Izabel de Gôes, D. I' rei 1\,jonoel de Santa Catl1al'i
lia receb li ele seus paes condigna educação, abro\,oll fi
vida r ligiosa, e entrou de DJ'melHa observante no COIl\'cn
to do Carmo ele Olinda, onde fez a sua profissJo.

Intelligente e ilIustruclo, insigne tl1 ologo e cxcell nlt:
pregador, na pltrase do outor da Bibliotheca LlI~dal1(()m '
receu pelo seu merecimento e Yirtueles [l nomeação do .ClIr
g de proYisor do bispado, que lhe foi c.lmlo pelo bISpo
diocesano D. lVlanoel Alvélre' da Costa, correspondc~1do
lignD e honros(1m nte a cssa distincçno que lhe confcl'Il1 o
zeloso prelado.

1 as guerras dos 1\Iascntes que rompeu em 17.10, D;
FI' i Manoel prestou imm n os e grandiosos sel'\'lço. ti

cau a de sua patri/]. Celebl'ündo o povo de Olinda uma 0
j mni sima ft'sti\'ic.lade a N. S. do O', implortlllc1o o seu po
trocinio afim ele aplacar o mal que ejulgaya ir.nincnte, D.
Frei 1\Ia r~ocl pregoa com muita unção e eloquencza em todp
as novenas que prec deram ú. essa solc;l11l1ieladc,.e ~e ~ll 
tinguiu por muilos outro aclos nessa qllndra affltetJSSII11U
por'quc pas ou esta provincia.

Quando o bispo D. IJano-} Ah-arcs da Cosla tC'yC cI'
c dei ao COI richo elos l\Iascates que obtjycr'am elo go-
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yorno da metropole chDmol-o Ú côrtC', o illus(r pt'elado
confiou ú sabedoria critel io ele D. Frei ~Innoel de 'antn
Catharina o govet'l1o da sua diocese em 1715, aro'o que
ficceitou pela gratiduo e dedicnçuo que lhe onsogl'avo, '
que esmaltou com acertos e virtudes. Investido de 'so au
loridade, l.lona um escriptOl, D. Frei 1\1anoel teve ~e Intor
com a indignação do mesmos JVIélscotes, e supLrou· gr'üll
dcs difficuldodes, porém cumpl'indo ])l'io amenLe [IS fllnc
çõe do logar eminente que ocupava. Lio pólio tocln\'ia
cscapnr do ser, como foi, accm:aclo injusLam nLe na d('vo -

fi cio ouvidol' Bacallló'o, e conseguintemente per gllido;
mo nunca foi preso, e a LHl inllocencia os s lIS . rvi
~os Liv I'am depois justo reconhecimenLo, Lr'iullill1nllcl0
as im das intl'igfls e violencias dos seus inimigos,

Deixando o gO\ el'no elo lJisp' do de Perndmbuco, D,
Fl'ci Manoel s guiu para POI'Lugal, xel'ceu o cOl'go de Xil
minador synodal do bispado le Angra, o losL I'inrmenle
o ele provisor do cl0 Angola Congo, Homem d I \'ildo
mer' cimento por suas virLu les e sabedorias, p Is. u'
serviços e honrosos precedente, m receu a II nru de CI'

'leito bispo dn dia ese de Angolo, e apl'esentado por EI-P .j
João'\ a S. S[lntidado em 20 de ,IDio d 1720 foi COnfll'mél
do e recebeu n sua sagl'oç50 pi copol no cgt'eja patl'ial'
chal de Lisbôa a 14 de Julho do me mo anno, sendo UIll

do a sistentes o bispo que fura de P"rnambuco, D, lVIa
noel Alvares da CosLo, celebrando o Dclo o cardeal patl'ial'
cha de LisbOa.

Elevado a esta dio'nic1ode de lJic:po de umLl das moí
impor'tnntes possessões pOl'tugll za , D. Frei Manoel de

anLa Catharina pül'tiu para Angola, f'z a sua entrado so
lClllne na ciclade episcopal de S, Paulo de Loanc.lD, Lo
mou posse do go\'e~'no da sua dioce e no me mo anno d •
17~O, Bispo, que honrou por suas vil'tude' e sn.ntidnde il

Il1ILm Cjlle cino'iu m nu fronte nobre e c'clilreclda, gl'nll
de theologo e I I' godor cloquenLissimo, D. F!'ei .1[1 110el foi
tambem CSGl'iV tOl' de nota, mas a sua 01 I'a me ]ILn Srwo,c
harmonia sobre Cl ' cinco [?o~es oujJCl/cwra.' qu frtl tou U (l/'lU

Santis.sima Sen/lorCll\ os a, bl'a qu cgulldo il1~'OI'I1lD~'I)t'S
,c conserva em manuscripLn e tem "m mUlto' tll1][1,
lalv 'Z tenha desappar-ci lo. Hesta, p c'm, 1.1111 s u ll'nlJcI
Ih.o cm respo La a uma cada d COI1S 111 Il'l cl e :Lucln
))10°'0 de :t\1endonca CorL li [lI daLada cl 30 <1' lülo Ic
1722, nu qual pedia.' inrOl'fnD(:ú('s~obre as misso '5 d~ Con
'10, cm virluc1e de Ul11n queixu cinda pelo' CUPUCllllllws
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contra os padres elas mesmns; trabalho extenso, en I'nico
e de argumenta 50 Ingica, que destr'lliu a qu ixns pro
duzidas pelos rereridos missionarios. E 1 este o ul1ico L!'a
balho qLlC nos fiCOLl ela pennn elo snbio bispo dc AnO'olll, c
que se encontra na obra do Visconde de Paiva l\I[ln 0-
Historia elo Congo. .

D. Frei 1\/1anocl de Snnto. Catharina [all ceu no nnl10 de
1737, e foi sepultado na catheelral de S. Paulo L1e LOHnda
deixando entre o. seus diocesanos gl'ata e \'cncl'ondn mc~
moria, e um nome respeitavel e benemer'ito como bispo,

cl'iptOl', theologo e ol'ador sagrado.

Frei Manoel de Santa Thereza. Natural da cidndel10
Recife, filho legitimo de 11')110el Corl'cin de AL'UlljO cD,
'fhcreza de Jesus, FI'ei Manoel ele Santa Thereza prof'c ou
a regra lo. Ordem Ci:1rmelitana, no convento de Goyunna,
n 14 ele Fevereiro de 1744, e fazendo os seus estudos rc
gular-es no respectivo collegio, foi-lhe confcl'ida a patente
de 1 itor de thcologiD.

Homem de talento superior e de reconhecida iIIustl'o
,50, Frei ranocl de Santa Thereza occupou os 10giHe de
;;ecl'etal'io ela província no anno ele 1750, o ele prior elo
onv nto da Parahyba, eleito no capitulo elcbl'mlo m

1763. ste cargo, prestou Frei 1\r8noel importantes c renes
s rviços a religião e pai Licularmente a sua Ol'dem, e du
I'Gnte o longo espaço de 15 annos em que dirigiu O pl'io
l'ndo da Parahyba, conseguiu fazer de novo a egl'ejn c10

u convento, é01 cuja obra empregou a mniol' soli iLu.dc
passiveI, despendendo não pequena somL1la de linheiro
do convento, avultados donotivos que pôde adCJuiril' entre
os moradores elo lagar, assim como o que obte"e de cus
I ae , basLantes fa\'oreci los de bens da fortuna. ,

Concluin lo a obl'a dn egl'eja do COIlV nto ela 'Icl~clc da
Parahyba no anno ele 1778, cxactamc~nte qunndo d .I:\OU o

eu lJl'iorndo, Frd ~fl:lno I de Sant.a Thereza legou-no UI11
b 110 ll1ngestoso monLlll1 nlo, uma obl a c1 subido·go lo
e \'alol' artístico. E 1 com ere ito bella a cgrcja, que o Padrc
'nlltn ThcI'eza f z SUI'O'il' do ruinns ('m C/l1e se oc!w\'o,

gun 10 um e 'cf'iptol'; ella é hoj apontada nnquella pro
vil1 ia c( mo um dos seus mngnitl os templos, tomando-se
r ommcnc1a\'el, tendo pr fel cncia nos d mais, pela ~11[\
mOc\C'I'na nr'chite tura, cl gon ia e bom o'osLt), c obl'elutlo
101' er toda de pedra a 'lltl constl'ucÇJo, nLé 111 S1110 o, lnlll~
c r 1, \'0 do alLal'lS olumna.:;, ni hos c tudo o mOI que
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cancern a belleza disposições de um tal monumento pri
mando ainda o policio cio dourado sobl'e as mesmas obras,
o que tudo revela. o apuI'aclo gosto artístico do seu fUll
dador.

Recebendo dos seus superiores, dignos e mel' ciclos
r.logios, pelo reconhecimento e .importancia elos erviço
que preslara, go anelo em sua Or'dem merecida e tima e
subitlo conceito, l' r'ei l\11anoel de Santa Ther za te\'e a hon
ra ele ser escolllido yisitador geral e reformador de ua 01'
dcm, na provincia de P rnambuco, por Breye elo Nuncio
AposLolico ele Lisbôa, de 20 de Fcver iro el 1799, e inv s
lido desta subida dio'nidade, clesemp nhou com a crlo e
inLelligencia tão e pinhosa quão importante e levada in
cumb 'ncia; e no capi tulo celebrado a 10 de 'Maio de 1781,
aunanime \'otaçuo elos seus irm5.os religioso, 'Jevararn
no a Llignidaele ele proyincial da Ordem.

Nomeaclo, pOI' Breve de S. Santidade o Paptl Pio vr, o
Dr. Frei Josó Caetano ele Souza, religioso carmelilu ]c Lis
lJoo, Yisitac1or'e reformador aposlolilico ela Ordem CiJI'me
litana em todos os dominios da corôa portuguezo, com po
dere illimita los cle delegar a visita ele alguns conyentos
li outros religiosos, o Dr. Frei Caetano cle SOllza. nomeou
seu elel gndo YisiLador c refo1'l11adol' o Paclr Frei Manoel
de Santa Ther za, em 12 ele Setembro cle 17 1, nõo só cla
[11'o"incia carmelita ele Pel'l1ambuco, como e 'pecialmenLe
da provinciu carmeliLü da obsen'oncia ela Bailio, cm vir
lude elas grandes questões sobre jl1l'isdicçiio que ühi se
susciLavam. Incumbido dtlSSa impor'Lnnte commissão, Frei
Manoel deu começo nos seus trnbalhos cm PernamJ uco,
cpas anelo-se depois ú Ballia á concluir os s us lrabalho ,
de empenhou-os tão plena e cabalm nt , CJue apr sen
lundo DO rer rielo Dr. Frei Josó Caetano o relutorio ela Lia.
c~mmi suo, recebeu mcreeidos encomios, c o m mo "i-
ILador'aposLolico passando-lhe uma patente llOl10riflcu cm

3dc Outubro de 17 ':;., dispensou-lhe tas I nla\Ta s , qu'
uem rev liam o S 11 mel' cimcnto e o allo apreço cm que
CI'U tido enLre os prelados superior s da Uil Ol'dem : ,

« E alt ndcndo muilo lTwis aos relenll1lcs crvlços,
que o 1ito R\'m. I'. Pad I'C r\'lesll' , Pro vi tl iallcm fei Lo ti L{('
IIfl'iüo,nuo só fazendo no COllv'.nLo do Pal'Llhyl a Lima gl'cja
ue 'de os 'eus fundal1lenLus nüo só lH.10l'tlo IlClo-u lOlh, mü
lambem pro.'imamcnte inC~1ll1bill 10-, cla \'jsila c. reforme
da ])roviuc:in ela BaIJi;), (llJe lhe cutl11l1ellcmos, clCS1'm[JC-
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nhou com zelo, pruelencia e religião, do que somos plena
IT!en.te inform?dos por alguns religiosos da me ma Pl'O
VIr1CW ela J3.ahw j portanto, e perando no Senhor lhe remu
nere Lodos estes serviços, somos servidos fazer e consti
Luir o Rvm. Padre Iv1estl'e Frei lV1ano I ele Santa Therezü
H 'Lual Provincial e nosso el 1 gado, como com effeiLo pel~
pi' sente o fazemos e constiLuimos perp tllDmcnLc con
\' 'ntun\ elo nos o convento elo Carmo do Recife.

Frei 1\lanoel havenelo desempenhado na sua Ordem os
cargos ele mais elevação e confiünço, coberLo de hol1l'ü c
dignidade, venerDdo e respeitado por tantos titulos de i1
lustração, seniços e caracter religioso, teve de tragar no
ulLimo quartel da sua vida o calix de amarguras, e tanLo
Leve de illusLre e gloriosa a carreira de sua "ida religio D,
como de lastimosa e fatal o seu fim.

Deram-se na sua orelem scendS elesagradaveis, narra
um cscriptor, e houve uma epocha em que a paz do claus
lro foi alLerada. em virtude dn celebração do capitulo quc
o Paelre Sonta Thereza, na qualidade le provincial, Linha
ele convocar para eleger os novos prelados. Em 1784., um
Br 'v exp 'elido pela Nunciatura apostolica de Por Lugal, c
impeLra lo pela rainha D. Mal'ia, e com o S~ll beneplacilo
regio, foi aI re ntado ao capiLulo, em cujo Breve se desi
gnavam o l'eliO'io os para a . respecti\'as prela ias, e daelo
p 'Ios P')clr s por- subpreticio, procederam sl.gundo as con-
tituiç:ões clêlu tra 's no capitulo que celebJ'aram n 6 ele

Maio de 17 4. Chegando este acto ao conh ~cil11ento ela càl'lc
de Lisboa, fJi consi'der-ado como uma for-mal clesobeclien
cia, e imm 'e1ialümente soliciLado um outro Breve, foi e Le
expedido pela Nunciatura, conLendo a nom aç50 dos no
\'0 prelo. los, e declarando nullo e irrito o mesmo capitulo.

Uma carLa elo ministro ele esLado elif'igida ao 0'0 erna
dOI' cI 1 crnnmbuco ord nou-Ihe, que sem perda de tempo
s dirigis c m companhia do ouvido!' ger'al ao cot1:enLo
le Goyünna, fizes e reunir o apitlllo e desse execuçao ao

diLo Bre\'c, o que teve logar- em 13 ele Setembro ele 1785.
EntretanLo uma pl'o\'ar.50 b :l1 dólorosa [lO'uarelava úqucl
1 S J'C'lio'iosos C/ll· h'lVi.üm dado o re~ rielo Breve p'Of' ub
prcti 'io 'em \'irtudu ele llma Ordem Hcgia foram con
'ic1 'l'ndos c.1t'sol i 'nLe , e como taes c1 portados pD~'D. ?
'otlvcnt s d ouLra provincias; c o Paelre ex-PruYll1cJale' isilac10r g'f'ul Frei 1\lono Iele SanLa Thet'eza egulll para

o ela BalliCl, qu lhe fàra iesigl1tlClo para o seu eles! no, o
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mcsmo convento onde OuLl"ora fôra recebido com todas dS

honra e dignidades no seu caracLef' de VisiLador Aposto
lieo e Reformador da sua Ordem!

No fim de sua vida, ferido pelo raio do infortunio, exi
lado e cheio de desgostos, Frei Manoel resignou- e á sua
orte, e soffreu com humildade verdadeiramente christã o

scu desterro. Terrnll1ado este, não voltou a Pernambuco,
c no convento da Bahia passou os seus derr adeiros dias
dc vida, e ahi falleceu em -idade adiantada esse bemeriLo
'oldaclo da milicia divina, « que havendo fruido pOI" lia
qualidades e talentos, as mais altas dignidades e subida
honras na sua ordem, deixou murchar o viço dos louros
fluC conq uistára, por uma dessas fata.Iidades. »

Manoel de Souza Magalhães. Nasceu na. freguezia
da Sé da cidade de Olinda, e foi baptisado nessa mesma
cgreja no dia 19 de Novembro de 1744, e foram seus paes
o Dr', Antonio ele Souza Magalhães eD. Maria Jo é ele Jesus.

Dotado de talento, cuidadosamente educado po I' seus
paes Manoel de Souza lVlagalhães fez rapidos e brilhanLes
progressos em seus estudos, e não meno no cultivo da
litleratura, a que se dedicou particularmente. Depois de
residir por algum tempo no Rio Grande do Norte, VOILOLl
para Peenambuco, e fixando-se em Páo d'Alho, abriu um
Clll'SO de latim, e ahi residiu por 3 annos, desde 1768 aLé
1771, e ao depois passou-se pal"a a cidade de Olinda, onde
continuou nu ensino ela mesma disciplina por espaço de
7annos_

Em 1776 l:Vlanoel de ouza Magalhães resolveu nbraçar
fi yida ecclesiastica, fez o curso neces ario, e os seu exa
l~in,adores o declal'aram sempre muito digno, . e sLt(ficien
tcssuno,. e na informação que deu a seu respeIto o Padr'e
Manoel do Espirito San(;o Sarah-a, coadjutor da freguezia
de S. Pedro Martyr, o declar'a d estatura mediana, de c,6r
clara, olhos pardos e rasgados, cabeJlo crespo; e mlllto
bem procedido .

.O~clenaclo pres! 'tero em 1778 pelo bispo elioc sano D.
FreI DIOgo d Jesus Jarclim, o Padl'e <Janoel de Souza I\la
galhües, foi nomeado cap lIão do pre idio de Fel'l1f1ndo de
~Olollha, por provisão d goveJ'llaclor José Ce ar d' ife
nezes, de 9 de OutLtl 1'0 cle,1780, ele to te!' o mpl'ccimento pre
('l~O e neces '(trio. R commenc1nnclo-se logo pelo seu ta
lento e por outt'os titulas cl di tincção, o Padre 10galhiie
IlfrerlLlel1~Ollo pulpilo com mlliLaacceítaç-ão e H[)plauso ,I)

!)
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Cultor apaixonado da lilteratura, adquiriu solido e bri
lhante el'Udiçào, e foi poeta desde a sua mocidade e as
suas composições, ainda que em numero limitadi~simo
recolhidas e publicadas pelo commendador :Mello, consli~
Luem o apanagio dos seus fóros ele poeta.

Constam ellas de 3 canticos ú N. S. da Penha e um
hymno a N. S. do Carmo, 4 sonetos, 2 glosas, e umas cle
cimas em numero de 17, offe reci das aogovernadorD.Tho
maz José de Mello, de quem, e do seu ontecessor José Ce
sal' de 1\11 nezes, gosou o Padre Magalhães particular es
tima e amisade; cujas decimas desenvolv m este argu
mento .:

Refutam-se os fundamentos
De alguns homens entendidos,
Que ralhão dos instruidos
Em outros conhecimentos:
1\I1ostrão-se os merecimenLos,
E excellencias da poesia:
Que qualquer sabedoria
(Se não abusamos della)
A nossa ventura assella,
\. nossa famêl o"alia.

Refere-se como causa dessos Decima , diz A. J, de
NIello, a pouca consideração, senão claro despreso, c~m

qLle perante o governador se expressaram sobre a poesla,
descallindo um pouco no poeta ausente, alguns figm-es
-que alias por SLlas profissões e caracter, não deveria~l
assim comportar-se. Nos versos de N. S. da Penha, dIZ

ainda o mesmo escriptor, parece-nos, que os leitores, en
tendidos acharão com prazer um hymno socro subllll1e,
Os gregos, cuja orelha era tão sensivel e delicada para o
numero, tinham reservado o pé dact~ lo para os poema
heroicos: e he o que fez o Padre Magalhães empreganclo-o
em maior quantidade nessa primorosa composição. Os
similes, as mysticas e bellas alegorias, a riqueza dos t~l'

'1110S) e expressões, fortes e imHativas, a doçura e harmonw,
o fogo e a unção desses poucos versos caracLerisam a su
blimi ~ade do seu eslylo; pois que este, segundo D'Alem
bert, o que foz reinar a nobrezo, a dignidade e o l12ages
tade em uma obra, na qual todos os pensamentos s~o ele
vndos, todas s expre sões gra v ,sonoras e harmol1l0Sa '

. lem dos vcr o l'ccolhielo pelo commondlHlor rvIello,
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o Podre Uno do Monte Cürmel10 Lunü, na sua Memoria
lústoflca e biographtca do clero pernambucano, offerece
nos mais um soneto do Padre Magalhães feito ao natalicio
da rainha D. Maria I, em cujo dia so festejal'am conjuncta
menLo om Pernambu(;o os casamentos dos infantes de Por
tugal e Castella.

Sem contar com essas poucas, porem mimosas 131'0
ducções doPadreMagalhães, compoz elle'duas obras, que
infelizmente perderam-se: O Monte de mirra, e uma tru
ducção em portuguez das Noites Clentenün.as ,. esta, como
declarou elle propeio em seu testamento feito 2 dias antes
ela sua morte, fôra entl'eguo ao Padre Congregado Manoel
José do Goes, para a fazer imprimir em Lisbôa, e aquel1a
jú e Lava á imprimir-so na officin8 de Galhardo, 1 a mesma
cidade; porem quer do uma. como de outra, não ha noticia
alguma.

O Padl'e Manoel do Souza Magalhães fal1eceu aos 11
de Novembro de 1800, ejazsepultado naogrejadeS. Pedro
elo Recife.

Manoel de Souza Teixeira, Barão de Capibalibe.
I aturaI da cidade do Recife, oriundo de uma familia im
pOI'tante, rica e abastada, Manoel de Souza Teixeira seguiu
a viela militar, e foi promovido a alferes de caçadores do
I'cgimento de linha elo Recife por patente de 20 de Outubro
de 1808, o passou a segundo ajudante do mesmo regimento.
pOI' patonte de 7 de Novembro de 1815.

Em 1811 Souza Teixeira fez uma viagem á CÔl te do. Ri0
de Janeiro, e voltando começou a tomae parte nos p.1aJilOS
~o mo, imento separatista que rompeu 1111817. As suas
lcléas, o seu patriotismo, e a suas eelações intimas com
Domingos Jos6 Martins, Padre João Riboiro e outros pa
tl'ioLas, deram causa á SOl' preso no dia Gele Mal' o. AtiI'a
do na fortaleza das Cinco Pontas, o rompimento da 1'e\'o
luç50 abeiu-Iho a portas do cal'cere, e elle começou a fi
gmor dislinctamen to nesse gene['oso movimento, que Linha
por fim a jiberdad-. de ua I atrin. .

Mallograda ossa tentativa, preso e meLLldo em feroros á
horelo elo briguo Corrasco, foi lIe uma das primeiras victi
ma que soguil'llm para a Bohia; c condemnado Ó degre
cIo per'poLuo na costo. d'Afr'ica, foi-Ih commutac1u. os~a
pena o pormaneceu m pl'isão nRquolla m ma provll1c18,
atô que o o.rnnistia geral das cOrLes d Lisbôa] em 1821
perm itLi u-I he volto I a 'lia pI'O vin cia.
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Souza Teixeil'D começou de novo a se", il' no ex -reito,
e em 1830 se reformou no mesmo posto ele aj udanL\~ do ex
tincto regimento de infantaria, por Decreto ele 21 de Ou Lll
br'o; e posteriol'mente passando a servir na Guarda Nacio
1101, reformou-se 110 posto de tenente-cor011 1commandantc
do 5.° batalhão do municipio do Recife> por portaria c1e14'
d Dezembro de 1843.

Nomeado presidente de Pernambuco por Carta Impe
I ial de 18 de Fevereiro de 1841, em conslderação ao seu
dlstincto I7wrecimento, patriotismo e adhesão a causa sa
grada da indepenelencia elo imperio, e mais qualidades re
commendcweis que concorriam na suapessóa, tomou posse
da administração a 3 de Abril, e dirigiu-a até 7 de Dezem
bro do mesmo anno. Na qualidade de "ice-presidente, di
rigiu ainda o governo da provincia por duas vezes, sendo
a primeira de 5 de Junho a 11 de Julho de 184:5, e a segunda
de 19 de Abril a 27 de Maio de 1848.

Administrador zeloso e consciencioso, honesto e dili
gente, Manoel de Souza Teixeira prestou valiosíssimos
serviços a sua provincia, e ao deixar a sua primeira admi
nistração t:m 18[5, um acreditado jornal desta capital inse
riu estas palavras em suas colllmnas, 10Llvando-o pelo
serviços que acabava de prestar: « Quem attentamenle
tiver observDdo o estado desta provincia, não póde por
I~erto deixar de lou"ar os relevantes serviços do Exm. Sr,
Manoel de Souza Teixeira, cobril-o de bençãos, e recom
mendal-o a gratidão de Pernambuco, e do Brazil todo, ven
do que a sua vice-presidencia foi o balsamo consolador,
que veio cicatrizar todas estas feridas que se a9hav~m
abertas, foi o iris de paz que veio remover a inqUletaçao,
o susto, e a consternação, que já se ião apoderan~10 ,dos
espiritos menos fortes, foi o sol radiante, que veio dIsSIpar
o espesso neyoeiro, que ameaçava desabar sobre nossa
cabeças. )) , ' .

Tal foi uma das situações em que lhe coube dmgJl' o
governo desta provincia, e talo honroso desempe,nho que
lhe deu. Agraciado com o titulo de Barão de Capíbaflbe, com
as honras de grandeza, por Decreto de 2 de Dezembro de
1849, fidalO'o cavalheiro ela casa imperial, commen.dac1ol' da
ordem de Christo, e tenente-coronel da GuarelaNaClOn_al, ~s
Les titulos resumem o merecimento e patriotismo de lao ~lls
tincto cidadão} e ajusta apreciação do governo aos s~rvlçO
que pl'estára ao seu paiz; assim como o do reconhe Imento
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popular, as eleições de vereador da Camara Municipal do
Rccife, cuja presid ncia occupou, de deputado provincial
c'de senador do Imperio. Manoel de Souza Teixeira fal1e
ceu a 11 de Agosto de 1861.

Martim Soares Moreno. Bem poucas informações
podemos obter sobre a sua 'vida, e absolutamente nada rela
tivamente as epochas do seu nascimento e fallecimento,
filiação e outros dados de sua vida. Como ponto de par
tida, encontramos apenas, que, em 1603, ainda bem crean
ça, foi mandado na expedição de Pedro Coelho de Souza,
afim de aprender a língua dos indigenas, expedição esta
que tinha por fim a descoberta do El Dorado. Martim Soa
res partiu para a Parahyba, e dalli seguiu pelo interior do
paiz até a serra do Ibiapaba, no Ceará; e conduziu-se tão
acertadamente, e conquistou de tal maneira a confiança e
affei 5:0 dos Tapuias, que tornou-se estimado e conceitua
do, á ponto de não consentirem na sua volta.

Pedro Coelho retirando-se sem nada conseguir, e desa
creditado mesmo pelas suas barbaridades e reprehensivel
comportamento, Martim Soares ficou, e manteve as rela
ções que conquistou dos indios, o que mereceu a sua no
meação de tenente ]a fortaleza do Rio Grande do Norte.
Servindo com distincção nas guerras ele IbiFJpaba, moço de
espirita, «Martim Soares depois da retirada do capitão-mór
Pedro Coelho, sustentou sempre o credito com aquelles
Tapuias, e com uns taes respeitos, que até o seu principal
Jacaúna lhe chamava filho. »

Incumbido em 1610 pelo governador geral D. Diogo de
Menezes, de fundar um estabelecimento colonial no Ceará,
que servisse ele avançada para outras fundações, «porque
bastando o merecimento pessoal para qualificar o acerto
da escolho, concorria nelle tambem a circumstancia tão es
p~cial das attenções cqm que era tratado de todo$ os in
dl~S,» Martim Soares te\ e então a patente de capitão-mór,
deIXOU o Rio Grande e partiu para o Ceará, apenas acom
panhado de dous soldados, para não infundir no espirito
dos indios a idéa de guerras e hostilidades.
. Escolhido o local apropriado á fundação da nova colo

nIa, IvIartim Soares deu começo a fundação ele uma egrejn
ob a invocação de N. S. do Amparo e DO mesmo tempo n

dCllm forte, obras estas que avultaram m pau os dias de
trabalho, pelo auxilio que lhe prestou o cher Jacauna, o
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qual apenas soube da sua chegada, e do objecto da sua
empreza, veio com a sua tl'ibu c estabeleceu a sua aldeia
no sitio onde se achava Martim Soares.

Assim ficaram lançados os fundamen tos da hoje cida
de da Fortaleza, capital do Cearó.

Por esse tempo appareceu alli um navio hollandez, e
Martim Soares reunindo um certo numero de indios, mel
teu-se entre elles, tingiu o corpo com genipapo para se as
semelhar á côr delles, partiu com uma flotilha de canoas,
e foi abordar o navio, Os hol1anc1ezes não suspeitando do
ardil, foram tomados de sorpresa, e Martim Soares apode
rou-se. do navio, tirou toda a sua artilharia, munições e
mantimentos, deixando-o partir depois.

Eternisou Martim Soares a sua fama, diz Berrado, e
ao mesmo tempo a reputação das armas portllguezas, nas
acclamações daquella victoria, que se fez ainda muito mais
importante pelas consequencias, pois esta noticia afugen
tou um outro navio holJandez que se achava perto,

Martim Soares viu-se completamente abandonado pelo
governo, e teria mesmo naLlfrado a sua empreza, se não
lhe valesse a ascendencia que tinha sobre os indios, a van
tagem de corresponder-se com elles em sua propria lingull,
e o completo conhecimento dos seus uzos e costll,me~; e
s6 muito tempo depois é que chegaram-lhe os primeiros
soccorros, que deviam Ler seguido im mediatamente á sua
partida, como se havia convencionado.

Em 1613, quando a expedição do Maranhão Locou n,o
Ceará, Martim Soares offereceu-se para fazer o r conheCI
mento de toda a costa e pelo rio :Maranhão acimo, ofim d
prestar informações exacta das posições occupadas pelo.
francezes; e quando terminou a sua missão e vinha expor
as suas observações, o seu navio foi arrastado d ~uLro ,'u
mo pelos ventos e correntes, e foi arribar as Ind18s He 
panholas. Martim Soares seguiu depois para a Eurol~a,
deu conta da sua missão ao governo de Madrid, e,em melO
dos de 1614 escrevia de Lisbôa dizendo, que alll se acha
va, e informando que havia descoberto a colonia dos fran
cezes e reconhecido bem a sua força e ministrando outros
dados, e relatando os obstaculos que'encontrou ú sua volla.

Em 1615 Martim Soares chegou a Pernambuco, e par
tiu para o Maranhão encol'pol'ado a expedição aqui 01'
gani ada pelo governador Ga par de Souza, tomou, plll:'lc
nas ultima 01 raç'õ s lla onquisLa dnquella capllanlD,
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Locando-lhe na distribuição dos pontos fortificados, o com
mando dG disLricto de Cumá.

Nomeado governador da capitania do Ceará em 24 de
raio de 1619, repelliu vigorosamente os hollandezes quan

do em 1624 tenLaram a sua posse. No anno seguinte fize
ram ainda uma outra tentativa, e de novo Martim Soares
oppoz heroica r sistencia, obrigündo-os a retirarem-se bas
tante damnificados.

Em 1634 Martim Soares mililava na campanha da in
vasão hollandeza em Pernambuco, tomou parte nocomba
le de Iguarassú em 25 ele Janeiro, em 1 de Março foi assal
lar a povoaçfio do Recife, empreza perigozissima, que não
Llrtiu o fim desejado, porque faltou-lhe o resto da tropa

que lhe fôra confiada, e em Dezembro marchou para o Rio
Grande afim de bater os indios Janduis; mas acampando
no engenho Cunhaú, econstando-lhequeo inimigo ia atacar
a Parahyba, não julgou prudente adiantar-se, e demorou-se
então, pela conveniencia que havia em sustentar aquelle
ponto. Sabendo porém da invasão daParahyba,contra-mar
chou immediatamente seguido dos moradores daquella lo
calidade, e de um reforço de indios, e fez alto em Maman
guapc, afim de impedir a passagem do inimigo que vinha
cm sua deman da.

Depois partiu para o forte do Cabedello, conseguiu
passar por entre o estr'eito sitio em que o tinham os hollan
clczcs, e deu as providencias neeessarias á SLla defesa.
Rendida a cidade, marchou com as tropas do seu com
mando para o interior, e acompanhou toda a marcha e
movimentos do xeI'cíto até que fOl'çado pelas circumstan
cias emigrou para Pel'l1ambuco. Em Janeiro de 1635,' quan
cio °inimigo tomou a villa ele Goyanna, foi elle um dos
capitães nomeados para o baLer, e inuLilisar todos os re
cursos de que poelesse lançar mão; e depois da rendição do
forte Bom Jezus seguiu com o exercito para as Alagôas, e
l'oiincumbido de diversas e c1ifficeis commissões, taes como
a,de,occuparo posto elo rio Una, percorrendo todas as pro
Ximidades até Rio Formoso.

Tomando parte em toclos os movimentos do exercito
cm sua retirada pura a Bahia2 ahi perman.eceu até qlJl,
I'ompcu a guerTa da resLauraçao, quando veIo de novo ml
Iitar cm Pernámbuco. Mm'Lim Soares foi logo incumbido
do siLio ela fOl'Lal za c1 azareth, a qual e rendeu em 8 d
"cLembro de 1645. Em J'weiro do anno seguinte coube-lh
o commnndo (111 fnl'tal('zEt do Ai'l'lúnl do Bom Jezus, . fi-
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gurou briosa e lígname.nle n.a primeira phase da guerl'B,
até que por ordem regIa deIxou o campo e SCgLliu paI'a
Portugal.

Daqui por diante a historia não menciona mais o nome
de Martim Soares Moreno. Cremos qLle tomou parte ainda
na guerra da restauração de Portugal do elominio da He 
panha, e lá terminou os dias de sua viela, vi la glorificada
pelos seus feitos de mais grandioso valor e patr-ioLi mo.

Mathias de Albuquerque Coelho. Nasceu em Olinda
em fins do seculo XVI, e foram seus paes o do 3.° donatal'io
desta capitania, 'Jorge de Albuquerque Coelho, e D. Anna
de Menezes; e seus avós paternos Duarte Coelho e D. Bri
tes de Albuquerque, e maternos D. Alvaro Coutinho e D.
Brites da Silva.

Mathias de Albuquerque seguiu a careira das armas,
em 1620 foi encarregado por seu irmão Duarte de Albu
querque, 4.° donatario de Pernambuco, do governo desta
capitania, o qual dirigiu até 1626, quando seguiu para POI'
tugal, cabendo-lhe ao mesmo tempo dirigir o governo ge
ral do Brazil, quando em 1624 a Bahia foi invadida pelos
hollandezes, e cahiu prisioneiro o respectivo governador
Diogo de Mendonça Furtado.

Por este tempo havia a capitania ele Pernambuco aL
tingido a um estado p'rospero e vantajoso, e Olinda a sua
capital, era uma cidad~ rica, Iuxuosa e opolenta, mas ao
mesmo tempo sem meIOS de defesu, e Ó. paI' do seu explcn
dor e magnificencia reinava a desorganisação social, c im
perava todos os vicioso

A Hollanda que acabava ele firmar a sua indcpendcll
eia, atirou-se aos mares, e procurando cortar todos os r~

cursos da Hespanha, e assim concorrer para o seu abaLt
mento, lançou as suas vistas sobre as colonias portugue
zas debaixo do seu domínio, e o Brazil foi então o alyo dos
seus calculos politicos e commerciaes.

Não se ignorava na Hollanela o estado em que se a
chava Pernambuco, sem meios de defesa e resistel~cia, a
sua marcha e desor·ganisação social, a depravaçao ?Os
c~stumes, tudo finalmente, assegnrando por cons~gulllte
a sua _empreza um feliz resultado. Alem disto, o Judeus
qu~ haV"iam aI raçado o Christianismo, e qu por caute."a
se refugial'am aqui, para se livrarem das tyrannias da Jl1
quisição, sabendo que este horrivel tf'ibunal vinha sere~s

label cido em Pernambuco julga ['am-se perdidos, c nIno
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tomaram a desesperada resolução de auxiliar aos hollan
dezes, sob cujo governo se veriam livres da inquisiç'io, e
no goso de suas crenças religiosas.

Mathias de Albuquerque achava-se em Portugal, qUEIl1
do ahi chegou a noticia de que se preparava na Bollando.
uma grande armada contra esta provincia, por ser, como
diz o conde da Ericeira, « a mais faci! empreza pela d bi
liclade das fortificações do Recife e da villa de Olinda, p-'
lodescuido dos portu~uezes, a quem o paroxismo da lar
ga servidão havia sunocado o alento, e entorpecido os
braços. ))

Recebeu pois Mathias de Albuquerque <lmisão d go
vernar Pernambuco, « por ser o mais capaz de se lhe fiar
esta empreza, porque além do seu valor e largas exped
encias, era Pernambuco de seu irmào mais velho Duurte
de Albuquerque Coelho, e aqui senhor de uma grande for
tuna)); dando-se-Ihe o titulo de superintendente na guerra
e visitador e fortificador das capitania' do Norte com total
independencia do governo geral da Bahia.

Aceitando a commissão, Mathias de Albuquürqu par
tiu parü Lisbôa, com ordens francas para que se lhe d sse
toda a infanteria e munições necessarias; porém ahi che
gando, todas as suas vistas e diliaencias foram frustradas,
e apenas pôde conseguir 3 caravellas equipadas por poucu
gente, e bem mal municiada.

Mathias de Albuquer-quc ao rec bel' tão diminuto soc
corro para um paiz ameaçado, « pr-atestou ao ministros
a perda e damnos que sLlccedesse, diligencia inutil nn fe
licidade e na desgraça dos que tomam por ua conta gran
des empregos; porque, se '0 logram, não serve, e Se não
consegu 111 nüo vaI. )) Sem em barO'o, parti u de Lisbôa s .- .
mente com uma cara vella aos 12 ele Agosto de 1629, ae m
panhando-o I1p nas 27 soldados, c aos 18 de Outubro apor
tau a Pernambuco; e apenas tomou posse do 0'0\ erno, co
meçou a dar as providencias nece sarias, não per~ ~ldo
um só momento, um só instante. Percorreu os presldlOs,
ex~minou as fortificações e achou tuc10 em tal estado de
ru!na e desmantelo, «( que se arrepender'a do posto que .ac
celtara se não fôra maior o seu animo que todas as cliffi
culdades. ))

Por-ém este lamentavcl estado não '0 (le anima; conti
nuou as obras de defe a do porto, attendeu á di cip.lina e
armamento da tropa, organi ou mais duas companhias de
grmlC' dI' mfll' ordenou que todos os homens de armas do

90
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interior da capitania e das visinhas e assim aos indios, es
tivessem preparados para acudirem onde se mostrasse o
inimigo; e todas estas providencias e todo esse afanoso
tl'abalho a que se entregou foi impotente ante o poder da
fôrça inimiga. Mathias de Albuquerque, diz um escriptor,
dispoz tudo o quejulgou util para a defensa; porém como
havia deanimar 60 leguas de costa, em que se contavam
26 portos capazes de desembarcarem nelIes os hollande
zes, e a gente era pouca e mal disciplinada'? Não foi passi
veI que o effeito correspondesse a diligencia.»

Existia então para defender a praça uma guarnição ele
130 homens, poucas armas e artilharia e mesmo assim
desmanteladas; quatro companhias em Olinda, com 550
homens, outra no Recife com 100 e as do interior estavam
desarmadas e sem nenhuma disciplina. Luctando com to
das estas difficuldades, sem meios de fortificar-se para
oppôr-se a já sabida invasão, e sem elementos de outra
qualquer' ordem, não era passivei que pudesse resistir a
um numeroso exerciLo, aguerrido e bem provido.

No entretanto Mathias de Albuquerque tem sido c1a
marosa e injustamente accusado; porem o juiso auto
risada de alguns contemporaneos taes como BI'Íto Freire e
o Conele da Ericeira, vem restabelecer a verdade, pois elles
são accór'des em asseverar que Mathias de Albuquerque
fez então tudo quanto estava a seu alcance.

« Já passou felizmente. o tempo, diz Warnbagem, ele
serem os escriptores obrigados a inventar falta aos agen
tes do governo para desculpar os erros ele.stes. Quando
appareceram os desastres, não deixou de haver quem por
elles increpasse unicamente a Mathias de Albuquerque, e
ainda em nossos dias varias escriptores o teem censurad.o
ele haver' perdido tempo festejando com disparos de artl
lheria a noticia do nascimento de um infante; como se
ainda assim fosse, não pudesse desse mesmo appar~t?
bellico r suHar um protesto para o alardo de toda a rnllI
eia. A verdade em todo o caso é que o novo governador
DOS cinco mezes menos quatro dias que esteve no seu pos
to, antes de se apresentar á esquadra inimiga, fez quanto
podia. »

E tuvam pois, a cousas neste estado, quando chega
a ta pro, ineia um patacho de Cabo-Verde trazendo ano
ticia de que alli havia tocado uma poderosa armada 1101
lancle7.fl, J qu ' por inLermedio de alguns sold.ados que sal
t,oram n tC'ITR . 1-' f)nclp colher que o eu destIno erél onr!'
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Pel'l1ambuco, aviso este que, em vez de produzir o desejado
effeito, serviu de al'gumento contr'ario; e então conjectura
ram: Se estafrota se tivesse dirt[Jido para o Recife, não
chegaria ella primeiro do que o patacho, que partia depois
delta de Cabo- Verde? .

Entr'etanto, Mathias de Albuquerque, convoca em con
selho as pessoas que mais interesse deviam ter na de
fesa do paiz. Neste eonselho deliberou-se que, nenhum
morador tirasse da villa pessoa fllguma de sua familia,
nem couso que perten~e se á sua fazenda. Consideraram
que sendo igualmente de todos o interesse, seria tambem
de todos o dever do empenho na defeza, e dos seus meios.
Alguns, pOl'ém, foram de opinião contraria, dizendo que,
cada qual pozesse a sal vo o mais pr cioso e mais estimado
de suas familias, para que na occasião da defeza e do pe
rigo se empenhassem sómente em sustentai-a. Mas pre
valecendo fi primei~"a opinião, Mathias de Albuquerque pu
blicou um edital em nome de EI-Rei, no qual ordenava aos
habitantes que se não ausentassem, e que nenhuma de
suas fazendas e haveres til'assem de suas casas. No en
t,retanto, apezar desta terminante prohibição, foi tal a des
confiança, que os habitantes 'secretamente conduziram para
ointe1'Íor a melhor parte das suas riquezas.

Oito dias depois da chegada do patacho, surgiu na
altura do Gabo ele Santo Agostinho a armada hollandeza.
Então, o desanimo, o temor e a consternação se espalharam
immediatamente, e pintavam-se em todos os semblantes.

Mathias de Albuquerque, porém, não desanima, acti
va os meios de defesa, encornja aos timidos inspil'ando-Ihes
u confiança COul a sua presença em toda a pal'te, e arman
do a todos que estavam nas circumstancias de tomar pat'te
na defesa do paiz, chegou a formal' um corpo de ex l'cito de
2,000 homens e 100 cavallos, guarnecendo c fortificando
lodos os pontos.

No dia 15 de Fevereiro de 1630, a al'mada llotlandeza,
composta de 64 \ asos, surge em fr'ente elo Recife, vistosa
mente embandeil'ada, e com todo o pano demanda a .sua
bat'rll. Tenta entrar no porto, mas não lhe sendo posslvel,
destaca 16 vasos, e as suas tropas desembarcam em Póo
Amarcllo, marcham sobre Olinda, tomam-na de assalto, e
~o dia 1.0 de Março estavam no Recife, com a quéda do
lorte ele S. Jorge. .

l\lfathias ele Albuquerque cm'iela todos s meIOs para
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impedir o passo aos inimigos, combate ó. frente de suas
tl'opas, mas o numero e a disciplina dos hollandezes tudo
conseguÍl'am. Com o intuito de cortar a communicação do
inimigo com o interior do paiz, fundou a fortaleza do Ar
raial do Bom Jezus, e fez outras fortificações, porém tudo
depois ele longa e heroica resistencia, cahiu em poder dos
inimigos, e em breve tempo ficou Pernambuco possessão
hollandoza !

Obrigado pelas circumstancias, depois ele uma lucta
heroica e de immensos sacrificios, Mathias de Albuquer
que abandona o campo ao inimigo, e concentra as suas
forças em Alagôas, onele se lhe offereciam mais vantagens
e meios mais faceis de prosoguir na guerra; levanta o
acampamento, e com todo o exercito e povo que o acom
panhava, embrenha-se pelo seio das mattas em penosa
peregrinação ás Alagôas.

Ta I foi a ultima phase ela guerra ela invasão hollande
za no territorio pernambucano.

Mathias de Albuquerque, nesta guerra ele infortunio
e privações, conquistou um nome immorreelouro, o nome
de heróe. Cada pagina da historia da guerra. da invasão
hollandeza, é uma pagina gloriosa da vida desse illustl'e
general pernambucano. Abra-se esta historia, e na dis
cripção dos seus mais brilhantE.s e notaveis episodio~, en
contrar-se-ha a narração dos seus feilos heroicos e gIgan
tescos. Mas sempre o infortunio a persegui\-o, sempre
guiado por uma funesta e má estrolla.

EI-rei· Felippe de Hespanha o apreciava devidamente,
e lhe dirigia honrosissimas cartas, entre ellas a seguin~e,
em data ele 26 de Janeiro ele 1631, quando em rcmllneraçao
dos seus serviços, e como galardão elos seus feito~, lhe e!1
viou o titulo ele conselheiro de guerra: «Em conslcle~açao
« ao zelo e cuidado com que sempre me haveis servido, e
« do bem e elo valor' com que ultimamente procedestes. na
« occasião da invasão ele Pernambuco, em submergIr e
« queimar os navios; hei tido por bem fazer-vos mercê de
« nomear-vos do meu conselho de guerra, esperando qll~
({ em tudo cumprireis com as vossas obrigações, como a~e
« aqui o haveis praticado; do que vos hei querido advertir
« para que assim o tenhaes entendido. » _

Bem bastavam por certo as singulares expre~soesdest~
carta, diz o Marquez de Bastos nas suas Memorws D~ar((\1;
da guerra do Bra~il, a honra e o pr mio quo ellas JnVO-
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vem, para classificação do procedimento de Mathias de
Albuquerque neste successo; mas ao adio e 6 emulação,
nada é sufficiente.

ão foi s6mente com os inimigos qqe Mathias de Al
buquerque teve de lutar; além da insuffieiencia do nu
mero dos seus soldados, da sua disciplina, e do completo
abandono em que estava Pernambuco, outras circumstan
cias bem poderosas o inquietavam bastante .o-a traição.

Lutando com o abandono da metropole, com a supe
rioridade elo numero, e com a deslealdade daquelles que
tanto o deviam auxiliar, não era passiveI que pudesse im
pedir o passo a um inimigo poderoso, que apoiado pelo
seu governo, cada vez mais audaz se ostentava.

Em vão tentava Mathias de Albuquerque conter a in
vasão dentr'o dos limit~s das trincheiras erguidas; priva
do de tudo, e sem poder receber auxilio algum pelo litoral,
ljue era dominado pelos hollandezes, em bréve a fome in
vadia os arraiaes pernambucanos.

A miseria entre os nossos chegou a ponto tal, que mui
tas vezes se deu de ração aos soldados uma espiga de mi
lho! Para p.revenir essa calamidade, Mathias de Albuquer
que mandou plantar mandioca, milho e varias ligumes.
Afalta de polvora, era tambem extraordinal'ia, assim como
de balas para arcabuzes, sendo que, para remediar esta
ultima, lançou-se mão do chumbo das redes de pescaria.

Grandes por certo, foram os serviços prestados por
Mathias de Albuquerque, esse martyr da dedicação e do
patriotismo. Mas elle não era s6m.ente um general illustre
e distincto, um bravo e valente eabo de guerro; possuia
o~tras qualidades que ainda mais o nobilitavam. Magna
mmo, caridoso, humanitario e generoso, abandonava o seu
quar~el generol, e quando se devia entregar ao repouso
depOIS das batalhas, elle entrava no abarracamento do
e~ercito, curava os feridos e enfermos, animava-os, pro
Via-os de mantimentos e outros soccorros, tudo ii sua cus
ta! Para essas despezas, deu aos officiae da fazenda real
4,000 ducados que lhe emprestaram, de que pas ou letras
sobre os seus bens, e com esse dinheiro uppl'iram-se al
gumas faltas das muitas que se sentiam, e deu ol'elem para
que se lançasse mão das fazendas que se encontrassem de
eu iI',mão, o donatario desta capitania. . .

A. estes rasgos de magnanimidade e herOIsmo, varI~s
proprletarios vieram offerecer as suas fazendas, e os mais
proximos elo acampamento, le,'uvam para as 'uas casos



710 DICCIONARIO BIOGRAPHlCO

os feridos e enfermos, onde com mais cuidado e commo
didade eram tratados, do que no hospital do Arraial. Neste
lugar, escapou Mathias de Albuquerque de mOrTer suffo
cado, na occasião em qu temeraria e corajosamente lan
çou-se a apagar uma bomba impregnada de materias ve
nenosas, que havia sido lançada pelos inimigos.

Eis pois o lamentavel estado de abandono em que se
viu. Em vão Mathias de Albuquerque reclamava para a
côrte, expondo as circumstancias, e pedindo soccorros
instantemente. Mas eram surdos aos seus reclamos, tudo
era baldado. Estavam pois as cousas nesse estado, quan
do foi sorpl'ehendido por uma absurda ordem para que
entregasse o commando das forças e partisse immediata
mente para Lisbôa !

Em Novembro de 1635, chega a esta provincia uma
grande esquadroa hespnnhola e portugueza, a qual condu
z~a um consideravel reforço, afim de activar a guerra, cujo
fim teria conseguido, se desembarcassem as tropas e mar
chassem sobre o Recife, apenas guarnecido por 200 ho
mens! Mathias de Albuquerqueao receberanoticia da che
gada desse poderoso auxilio, sentira por cei'to um prazer
jmmenso; porém, quão estranhas eram as instrucções ré
gias que trazia o commandante daquelle reforço ~

Quando esperava marchar em defesa do patrio tOI'rão,
usurpado pelo poderio da for'ça inimiga, EI-Rei por inOuen
cia e insinuação do seu ministro, o conde-duque ele Oliva
res, ananca va o bastão de general elas mãos claquclle que
por mais de 5 annos havia prestado os mais relevantes sel'
viços ao estado, sacrificando-se, Gonquistando um nome
heroico e immorredouro, defendendo denodadamente a
eausa da liberdade de sua patria !

Este procedimento inqualificavel, mereceu a reprova
ção geral não só aqui como em Portugal e Hespanha. Pal~a
justificar-se, ousou o perfido m,inistro ajuntar a calumnIa
ao insulto: fez cir'cular que havia assim procedido, porque
Mathias de Albuquerque só eleseja-va augmento de fOI'ç.a
para, debellando os hollandezes, tornar-se independente,
e formar em P rnambuco um estado soberano!

Era pois necessario cumprir-se a ordem real, entregar
o commanelo a D. Luiz de Roxas e Borja, nomeaclo mestre
de campo gener aI para o substituir, e parti!' para a Europa.
Desejou Mathia de AlbuqllerqLle seguir na mesma eS9ua
dra portadol'a da sua demissão, afim cl evitar as fadigas
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de uma penosa viagem por terra á Bahia j mas a precipi
tação da sua partida não Ih'o permittiu, e por isso vio-se
forçado a emprehendel-a, e caminhar para mais de 100
leguas por caminhos invios e escabrosos.

« Deixou este conspicuo chefe o exercito em 16 de De
zembro de 1635, diz Warnhagen, depois de haver milita
do com tanta constancia e firmeza no Brazil; durante 6
annos. O sentimento geral que se observou na sua partida,
serviria ele fazer-lhe esquecer. alguns desgostos anteriores.
Não cobrara júmais ordenados, e grangeúra sempre mere
cida reputação por sua honradez e prudencia. A julgar
pelas geraes demonstrações de sentimento que neste dia
appareceram, diz um escriptor contemporaneo, o marquez
de Basto, podia elle com razão dar por bem empregados
tantos trabalhos e privações q"ue nesta guerra supportou
pelo decurso de 6 annos, nos quaes procedeu do modo
que se póde inferir da leitura destas memorias, conforme
se vê de varios docuID:entos, que de certo merecem mais
fé que os emulos inimigos, os quaes nisto o for'am mais
capitaes do serviço de EI-Rei que os proprios hollandezes j
porque negando aquelles a verdade, estes confessavam,
dizendo constantemente, que emquanto Mathias de Albu
querque lhes fez a guerra com esses poucos meios que
possui a, lhes fizera perder mais de 16,000 homens, sem
poupar sua pessõa ao's maiores perigos nas occasiões em
que o conde Bagnuolo e outros lhes faziam protestos sobre
os riscos a que expunha tudo, expondo-se tambem a si j
julgando difficultoso achar quem o substituisse se ellc che
gasse a faltar. »

« Devido sómente aos seus esforços e actividade, muito
despendeu e soffreu o inimigo, antes de chegar a se asse
nhorear do paiz. Grangeara sempre mereCIda reputação
por sua honradez e prudencia, e o seu desinteresse e pro
bidade eram exaltados por seus proprios inimigos. Nunca
recebeu o soldo a que tinha direito, ficando o estado a de
ver-lhe mais de 36 mil ducados. e da sua immensa fortuna
muito gastou, e tanto que ficou: empenhado. Não é menos
qualificada aprudencia com que governou por 6 annos tão
longe da Hespanha, em uma guerra tão licenciosa, e sem
pl'e com tanta falta do necessario para animar os solda
dos, mantendo a maior união entre nações tão bellicosas
c opiniosas, como hespanhoes, portuguezes, italianos, ma
melucos, indios e negros, sem qu~ ~unt,;a apparece.sse o
1l11.110tõ ele. contentamento. Certo mIl1l tro e cOl1selhcIro ele'
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estado, de grande experiencia na guerra, quando isto lhe
chegou á noticia, louvou-o summamente como cousa mui
rara. »

Partiu, pois,_ Mat~1ias de Albuqu~rquepara a Europa,
e lá chegando, nao fOl gozar du premIO dos seus serviços
e readquirir a vida quasi exhausta pelos soffrimentos e fa~
digas dessa penosa guerra, lut.ando sempre com o infortu
Dio e com a adversidade. Esperavam-n'o as sombr'ias pri
sões do castello de S. Jorge em Lisbôa, onde logo que
chegou o encarceraram! « Punia-se como crime o infor
tunio,'echamava-se impericia do general ao que fôra apenas
desleixo do governo. »

Em obser\'ancia á carta regia de 31 de Janeiro de 1640,
a Mesa de Consciencia lhe mandou.tirar devassa pela perda
de Pernambuco, e por todo o seu procedimento como go
vernador dest.a capitania, a qual foi incumbida ao Dr. Fran
cisco Leitão; e ainda em fins desse anno se dava anda
mento no juizo dos cavalheiros ao processo que lhe ins
tauraram, quando rompeu a revolução de 1 de Dezembro
de 1640, e lhe abriu as portas do carcere.

Mathias de Albuquerque sahiu do carcere abatido por
tantos revezes e injustiças, mas fremente de vingança.
Apresenta-se a D. João IV proclamado rei de Portugal, offe
rece a sua espada em defesa da liberdade desse povo opri
mido, e aceito o seu offerecimento, elle vae organisar as
fortificaçõ s do Além Tejo e instruir o exercito dessa pro
vincia no exercicio das armas.

Mathias de Albuquerque parte para Elvas, e reconhe
cendo que esta praça estava em bastante estado de defesa,
passa para Olivença, onde era muil1ecessaria a sua presen
ça, por ficar exposta além do Guadiana, a invasão dos
hespanh6es.

Deu começo ás obras de fortificação escolhendo os
pontos mais dominantes, e coadjuvado pelos moradores,
em poncos dias já estavam mui adiantadas, e os balu!1r
tes em sufficiente altura. Deixando as suas instrucçoes
para a continuação da marcha dos trabalhos, passou-se
para Elvas, deu andamento ás obras de for.tificação, as
quaes terminadas, ficou estabelecida uma via de comm~

nicação entre essa cidade e a de Olivenç.a. Passou-~e deeo1
para Campo Maior, approvou o plano das Sllas fortlficacoes,
c para ainda maioL' defesa accrescentou o baluarte de .

bastião.
QU[lnc1 voltC)(l a Elms, já achou formacla~ alguma
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plataformas, montou a atUlharia, e deu principio á fabrica
dos ca\'allinhos de friza, de que usou em muitas occasiõ s
ele combate, com muita vantagem para a infantaria contra
a cavallaria hespanhola.

Em 1641, D. João IV o nomeOLl Conselheiro de Estfl]o
e quando rompeu a guerra, foi nomeado governador das
armas da provincia do Além T jo. O prim iro rompi
mento teve lugar na cidade de El as onde elle se achava:
mas a sua disposição, o seu valor e a sabia xecução de
suas manobras, conquistaram os louros da victoria, co
briram de gloria as armas portuguezas.

Foi, pois, o heroico pemambucano Mathias de Albu
querque, o homem que na phrnse do Sr. Pinheil'o Chagas,
primeiro cingiLl com a aureola da victoria a resurgicla ban
deira de Portugal!

Porém os infortunios e os soffrimentos desse l1eróc,
ainda não estavam terminados.

Quando se descobriu a conspiração antipatriotica do
marquez de Villa Real e' do arcebispo de Braga, as sus
peitas de D. João IV pela sim-pIes e ominosa informa ão
ele um só homem, recahiram tambem sobre Nlalhias de
Albuquerque, apezar do absurdo dessa dccusação, indigi
tando como cLlmplíce dos hespanhóes aquelle que [Ma
viclima delles.

Con tava apenas que o conde de Vimioso em uma
conferencia que tivera com o arcebispo de Braga, indiscre
tamente !lle perguntara se :MàLl1ias de Albuquerque entra
va na conspira.ão inferindo-o da co-relação que Linha com
o marquez de Villa Real. O arcebispo respondeu. affirma
tivamente, sem mais motivos que lembrar-lhe, que ]\la
thias de AlbuquerqLle tinha em Madrid seu irmão Duarte
ele Albuqu rque Coelho, c que constava mai , que deter
minavam os conjurados mandar o bispo eleito le Malaca
a sondar-lhe o animo: falsos e pequenos in licios na ver
elade, diz um escriptor, para proceder-se desaUenciosél
mente com um homem tão grande, tão leal e tão generoso,
como era NIClthias de Albuquerque!

No dia 28 de JLllho de 1641 são presos esse dous per
sonagens e mais outros conjurados, e no mesmo dia man
dou EI-Rei a E tremaz Manoel Lobo la Silveira, ond en
tão se achava lVIathias de Albuquerque, afim de obser ar
~ effeilo que produzia nelle D. noLicio. la descoberta da con
Juração e Lla pr'isuo elos seus cLlmplices, e que se informas-

!)L
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se cm grande segredo de pessàas de m/liol' confiança elo
seu procedimento, « por ser mui pequenas as provas que
ha via contra elle, e mui gr'ande os seus merecimentos. »

Chegando Lobo da Silveira a Extremaz, procura infor
mar'-se do procedimento de Mathias de Albuquerque, ma,
ou vindo de fJr'eferencia aos seus inimigos estes sempf'e o
julgaram culpadu em alguma cousa, e dando credito a to
LIas DS hlsas e apaixolladas informações, e sem esperar
por Martim Affonso de J\'1elio nomeado para substituir 1\10
(,hias de Albuquerque no govemo das (lrmas, dirige-se a
SU'l casa, apresenta-lhe a ordem regia, e dá-lhe a voz de
pl'is50, infr'ingindo de ta maneira as instmcções que lhe
foram dada, as quaes determinavam que, no caso de nua
encontrar indicio bastantes contra elle, aguardasse a vill
da de Martim Affonso, porque fican lo Matl1ias de AllJu-
[U rque privado do governo das armas, des(lppareceriol11

tudos os receios.
Sorprehendido ao rer.eber semelhante orelem, iathiDS

de Albuquerque não fez a ma'is leve opposição, e conl1e-
'endo a sua procedenciaobdeceu,e en tregou todos os pa pais

e as chaves do archivü da rE-partiçào a seu CDI'gO. A' noile
partiu e coitado em uma liteira para Setubal, ma insul
tado, injul'iado, coberto de maldições e de opprobios paI'
esse mesmo povo, que pela fama de suas glor'iosas acções
pouc.:as horcls antes ll1e p rmittiam as honras do triLlOl
pho! Chegando a etubal, foi encerrado na torre de Ouliio;
mas foram taes e tão desordenddas as manifestacõcs c in
sultos do povo, que o govel'Oo o transferiLl para á torre de
Belóm.

Puróm, por bem poucQ tempo permaneceu privado ela
sua libel'elaele. Processados e conelemnados todos os con-

• jmados, e executado no dia 29 de Agosto de 1641 o mar
quez lo Villa Real, seu filho, Duque de Caminha, o Conde
ele Armamui' e D. Agostinho Manoel, oxaminaram-se os
'ulpa elo que [oram presos, e não se encontrando provas
tu tantos <lo seu c.:ompromettimento, foram todos ,po ~os
em liberdade: J\Iôthias ele AIlJuqllerqll , que havIU SIL~O
pl'eso, lJÜO por sua inficlelidad , mas sim vi clima ele Vl~

inimigo, e cuclado nos sous direitos o na sua 11011['[1,
procurou que se in \' Ligasse rigorosamcllLe o seu proc 
climento, o s. 'u processo, tLldo finalmente, então Cal:l U
êllli\'cz ~a inl10cen ia, forido na sua honl'a e no sous bI'lOS,

,'igio qu' porjustiça, e n<1o por i'av,or s e gl'éJça~, lhe rcs-
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Lituissell1 o goso elos s us direi Los, a sua honl'D e n sua
dignidade, e os titulas que pela sua dedicação, valor e he
roismo havia conquistado.

Fjzernm-se então 'lS maiores dilig ncin e p sCJuizl1s;
especularam aLé as mais leves circul11staneiDs, e (l misern
\'el calumnia e intriga dos seus vis inimigos calJio impo
tente, e Mathias de Albu luerqu sahiu do carcel'e trjllm
phante, n sua honra e fidelidade lustro amente apul'ados.

Entl'ou, pois, MDthias de Albuquerque no go o da lla
liberdade, e em 1643 já vemos o monarchD entl' gDndo Ctll
lias mãos o bastão ele genel'al, (( com gl'ande satisfa50

dos soldados, ele quem era SUl11mamenLe amado, por'qu
nelle tinham um amigo e um protector, que não cessava de
prodigalislll'-Ihes toelos os cuic1oc1os e commoc1idades, »

Em! o sado do carO'o elo commando do xel'cito e d 
poi de diversDs cscal'amuças, marcha a 29 ele 'LembJ'o
d 1643 obre AI'conchel e occupn o nHo de um 'levado
monte, no dia seguinte ~ rindo batalha com o exer'ciLo
I1c panhol, os louros da victoria coroaram llS sua" Drmas.
Antes de deixar Arconchel, mandD !'econhecer Figu il'o d
FI'flgns, e r'endida esta prDça, marcha sobl'e a Villa Nova
dei fl'csno, acampa em uma eminencia, e passa depois D
outros pontos.

Em 1G44 pnl'le 1Vfathias deAlbuCJuerque de Lisbôa anel •
e achava, () tomar conla do seu governo elo Além T jo,

onde a guerra slava eminente e mostrava indicios ele I'

di putada vigorosamente de pade a parte. Clpgando ti E '
LI' nJOz, preparou tudo que era ne essario para a futuro.
companha; neste 'interim, o castello de Ouguella foi ata
cado pelos hespanhúes, quand MaLhias de Albuquerque
soube desse aconLecimento em E tremoz, mal'chou pal'D
Elvas, destacou um COl'pO do ex I'cito sob o commnnclo d .
D. Roclr'ígo de Cas 1'0 a occupal' e inc ncliol' n vílID de Mon
tijo, c cm seguida despede a D. Nuno de Ma carenhas ú
queimar' Membl'ulho.

Depois de toda e 'Lo~ clisposiçôe , 1\latlJias d A l,bu
Cjuel'que marchoLl sobl'o VilIar cl I Roi, pl'a ,n gl'ande e 1'1 ü,
IlLra nella facilmente, e [l manda incendiêJI'; e o mesmo
Orrl'e Puebla e Roca ]e MansêJneLe. Dühi pD 'a a _10n

lijo, lugal' elo gI'[lnde estl'aLegia, aCDmpa e e p l'a o inin i
go por 2 dia , c como e Lo nuo o pl'ocurass , s gue pal'ü
Cü ll1p -l\Iaior.

esLe mesmo [lnllO c1, 1G44, fel'iu-se LI cei ']),'e baL'I1IIr1
tl ·1\101 lijo, m lel'f'os da Hesponha, conll'u o BanIo de ~lol-
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língen. NesLa explendorosa pagina du historia portugl1CZO,
nesta famosa batalha, correu o il1ustre general Mathios
de Albuquerque grandes e iminentes perigos, aos quaes
afrontou com heroico denodo. Acode aos pontos de mais
renhida. peleja, v6a em toda a linha do exer ito, e nest
desespero heroico perde o seu cavallo, e os inimigos lan
çam-se sobre elle. Então, vem em seu auxilio um dos seus
officiaes, Henrique LamarLe, valente francez, defende-lhe
a vida as cutiladas, e heroicamente d spresando a Sl1'3,
desmonta-se e offet'cce-Ihe o seu cavallo. Revive a sonho.
<.lo combate, peleja-se corpo a corpo, bl'aço a brnço, c o
ex rcito hespanhol é denotado, c a victol'1a vem coroar
as aemas portuguezas.

« A victoria de Montijo, diz o Sr. Pinheiro Chngos, teve
uma influencia incalculavel, porqne deu nos portuguezcs
confiança em si mesmos, e roi a bel1icosa sanç50 <.lo mo
vimento cle1.o de Dezembro. »

Chegando a Lisbôa a noticia rIos feitos de Montijo, n
cuja gloria se associava o nome LI0 i1\llstl'e pemambucano
Müthias de Albuquerque, foi el1a festejada com pomposos
e solemnes festas, e tal foi a importancia desta victoria elas
al'mas portuguezos, que EI-Rei D. João IV a noticiou Il to
elos as nações arnigas, ufano ele t50 grande e explenelido
triumpho, e lavrou um decreto conferindo a Mathias d Al
buquerque, o beróe de Montijo, o titulo de conde ele Ale
grete, « como galardão do seu valO!' »

Neste mesmo anno de 1644, lvlaLhias ele Albuquerquc
passa-se a Olivença e a fortificou, e em1646 foi pela terceira
vez .nomeado governador do Alemtejo, com a putente ele
co p i tão-genera I.

Terminou em fim o celebre guerra da restauração que
fiemou o throno e a independenciu portuguezo, lVInLhias
de Albuquerque fatigacI0, cansado e exausto de for .{as, pe
dio uma licenca 00 gov rno o r 'G01l1 u-se a sua coso.

Bem POUc.o tempo, porém, logrou elle d-sse repouso
llutriente c vivificador, a sombra dos I uro de tantas e
famosas victol'ias que alcon ár a. Of no e a balas inimigo •
sempr o resp itaram, e vinhum submissas cahir a scus
P Si mas accommeLLiclo de uma gravíssima l110lesLia, onLc
a qual todos os cuidados, todos os I'ecu!'sos do medicina
foram improficuos, succumbiu este famoso her6e, honra

lustre desta terra aos 9 de Junho de 1647, na cidade de
Lisbôa.

O seu ca laveI' foi sepultado em um jazigo na egrcjn da
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Trindade, e o seu funeral foi celebrado com toda a pompa
esolemnidade, prestando-se-Ihe todas as honras inheren
les ao seu titulo de conde, a sua patente de general e as
suas condocorações c outros titulos. ,

Mathias de Albuquerque é um vulto monumental na
historia. do Brazil e de Portugal. « Elle mecereu a opinião
que conseguiu, diz o conde da Ericeira no seu PortugaL
Restaurado, porque era valeroso sem jactancia, entendido
sem des'Janecimento, libetal por natureza e pr-uc1ente pOI'

, 'ésperiencia; c 10gl'oU no BI'C1Zil e em POI'tugal valerosas
acções, com menos encarecimento do que merecel'am. »

Mathias de Albuquerque Maranhão. Nasceu cm
Olindo. EI'a filho de J ronymo de Albuquerque JVlaranhõo
e D. Cothal'ina Pinheir'o I< eio, filha de Antonio Pinheiro e
D. Leol1or Guardez; pelo 18'do paterno era néto de Jerony
mo ele Albuquerque, e da inclia D. Maria do Espirito Santo
Arco Verde.

Mathias de Albuquerque segeiu a vida militar, foi um
dos voJuntarios ela expedição do Maranhão, acompanhou
11 seu pae, batalhou a seu lado, e como elle conquistou um
nome que a historia honrosamente menciona. Datam pois
o seus serviços de 1614, quando partiu para o Maranhão.
Levada a eífeito a restaurnção dessa capitania do poder dos
frllllcczes, Mathias de Albuquerque alli pennnneceu em
companhia de seu pae, que ficou dirigindo-a na qualidade
de governador. .

Em 1617 achava-se Mathias de Albuquerque])o govCL'
no elas aldeias de CLUl1a, pouco distante de S. Luiz, pos~
SI/indo então a patente de capitão de infantaria. Ao tomar
couta desse cargo, encontrou elle o üldeiamento '111 C0111
pleta desordem, o trübalho sem regularidade alguma, e os
incJias com muita üHiv z e assaz desconfiados dü amisad
dos portuguezes, por se lembrarem das sinistra pratica,
dos seus prllneiros hospedes, na phrase de um cl1ronisLü.

Procurou elle reduzil-os com suavidade á mm' 'cida
confiança, diz Berredo nos seus Annaes, c o conseguiu
com grande fortuna. Mandou levüntEll' egrejas com a clc
cencia que lhe foi passivei, e os indios penetrados la v 1'
daele cütholica, não só publicamente reconheciam ü con
veniencias que tinham grangeado na mudança da sua su
geiçõ,o, mas tambem se inclinavülTl com taes c1emonslL'a
~ões ao culto divino, que cada di.n davam müior s spe-
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ranças do seu amol' ao chdstianismo; r, vivendo tão COI1
formes, se empregavam todos na cLlltura do campo com
gel'allJLilidade. Obtido este resuHado, gnnha estns vanta
gens, e sem mais receiol' dos indios, parLiLl para S. Luiz a
chamacl.o d'" seu pae para tl'atae d negocios impol'Lantes,
deixando 30 soldados guarnecendo a aldeia.

Em sua ausencia, porém, levantnl'a1l1-se os indios,
mataram todos os soldados, e l'eso\veram I assar a Tapuy
tap -ra, sublevar os indios d'ahi, e seguÍl' elepois ~) S. Luiz,
onde com os Tupinambas sOI'prehend I'iam a cidade, ea
I' uuzil'iam a cinzas. No enLe tanto ter minando r"Ialhia
de Albuquerque o seus negocios cm S. Luiz, voltava pal'a
Cuma, ejú se achnva cm Tapuytapero, quando chegoll1 o
ínc.1ios revoltosos. Immec1iaLamente atacou-os com éI pouca
tropa que teazio, obl'igando-os a retroceder em vergonh.osa
fuga; e com os SOCCOITOS que recebeu, mUl'chou Ú pel'sc
guil-os, e em seu. alcance caminhou 50 I goas, « com nm
1I0bre c1- prc'o das aspceezas do caminho, » cons guindo
butel-os completamente; e então volLou emborcado par'a
S. Luiz, 6 dar conta d -'ssa inesperoda empeesa.

Em 161 ,quando j6 nüo existia seu pae, c RSSl1111irn ao
governo ela capitania seu il'mõo Antonio c.1 Albuqu 'rqu ,
levantnl'all1-se os indios Tupinambas, c caminhavam já
p lo rio GL1l'll[Y a unir-se com os ele sua tl'ibuno Pal'll,
qUDndo bcgou a S. Luiz a not.icia dessc facto; LomOll 11
{Lia o gov rtlodol' o l'esolu ão de os nLücar cm suo mal'cha,
(( 111 a c peronça d que v nceria toda a difflculdade obua
c1ilig ncio, maionnente quando por' acclamação l1ni\ersul
U ncon gou a cu irmüo rvlathias ele Albuqucl'qu .»

A 21.1, ele Agosto partiu a expcuição, compo ·ta ele 650
110m -ns, e foi tal a sua mnl'cha, (( que \' nceu mais cle 1. O
leg os pelas nspel' ,sas do sertão cm tão pouco tempo,
C(Lte dLé pOl'eceu CJue n[ío cobiu n '11e n. mesma bl'evid'lLlr,
ÇfudI'lclo se I' guIava pela conLa elos dias.» Peeto do POl'tl
ellCOIÜl'OU ivlatl1ias ele AlJ llquel'que o inimigo, c callindo
sobre lJe el stroçou-o complcLam -'11 to, salvDllclo-se o, póu
co que obanelonarD111 o campo eln lei 'ja o internOI'am
SIlo J ,qu s;.. assim tennirl'lda a uI lovação elo ill
dios, lepois ti' uma penozi imo 'ampanlta lo 4 mez s,
I't'gl' 's LI a xpecli )i.o.

D ixanclo s II il'm50 o go"orJIo ela copitanin. elo Mal'[l
111110 c scguind par'lt PorLugal, rl'1nLbias ele Albllqll 'I'quc
purtiu poro o Porü, m1Gt0 as umill ao guvel'llo L1es,(1
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cupitania, por occa'sião do fallecimento do respectivo go
vernador Jeronymo Fragoso, seu pr'imo. Mathias de Al
bUCjuerqL1e tomollposse do governo e o dirigiu sem c1LIVid']s
nem reclamação alguma nos primeiros dias de Setembro;
porém 20 dias depois depozeram-no, sob o futil pretexto de
que nuo era valida uma provisão do primo depois de sua
mOt'te, a qual conferia-lhe o direito de o SLlbsLituir cm sua
fl.llLa.

Dessa epocha até 1630, nada encontramos reJati vo a vida
tle Mathias de Albuqu r )ue; então achava-s elle l1e1 Par'a
hybn com seL1 irmão o govel'l1ador Anton io de AI buq L1erq ue,
quundo cl1egou a noticia da inv8s50 ele Pernambuco pelas
ll'opas ho,lIandezas. Antonio de AlbuqL1erque envia imme
diuLamente Llm refol'ço em soccor1'O desta provincia, e no
meia commDnelante a Mathias ele AlbL1quel'que. I al'tiu
poís o pcqLleno reforço para Pernambuco, e aqL1i chegando
foi aquD.l'tellaelo na ermida de Santo Amaro de Agua FriEl,
pet'to de Olinda, cuja estancia lhe foi determindda. A 6 d .
Juneiro ele 1831, teve lVIathias de AlbuquerqL1e occasião de
meciir,as SL1as armüs com os hollandezes, no lugar chama
do então O]oriras, e hoje Sonta, a meia legoa ele Olinda,
conseguindo vantlJjoso resultado. '

Distinguindo- e já no lVIal'anhão, como em P rnam
buco, Parahyba e Itamur.aCtl, Mathias de AlbL1gucl'que se
l'eLir'ou pal'a Portugal ap'ós as conquistas dos 1101landez s
no BraziJ, e d pois voltoL1 para o Hio ele Janeiro, onde che
gOll cm 1G43, prestaudo ainda jmmensos sCl'viçàS, como
c \'ê elo Alvaní. ele 26 de lVlaio de 1949, confirmando a pro

messa, que, elo. commenda de . Vicente ela Figueira, 10
1lestrac1o cle Chl,jSto, lhe havia feito EI-Hci, ({ por haver
o' i Lido a tudo o que seoffereceu, a ompanhac1o de rja
dos, ele de 16 de Agosto de 1643, em que cbegou aquella
l'opita nia, o. Lé 22 de Ju] 110 de 1G4G; e proceder sem pre C0111.
sllLisfaçüo. »

Tllathhs ele AI] uquer'qlle se conservou no Hio de Ja
ncil'o alt~ 1655, e I11Llit,) onCOl'l'eLl para o apresto ela arma
do que dalli parI iu plJl'u [l rostüLH'açüo de Angola, jú com
od nativ que foz de .400 Cl'U aelos, omo tombem por
ouLro' cn:iços fJLle pro luu, Os quaes foram l' munera los
COl1l o llomeaçuo de go"cmacJol' ela capitania da PUl'ab '-
ha,p [' al'ta patente dc20 cI goslo de 1G56.

PaJ'tilldo elo Rio de Janeiro com destino a Pal'lJhyba,
lomou posse elo govcr'no no dia 17 de Uu Luh1'U d, 1057, e
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governou at6 o 8nno de 1663. Mathias de Albuquerque foi
na ordem ehronologica o 12.0 governador e capitão general
da capitania da Pal'ahyba, e um dos que mais contribuiu
para o seu a ugmen to e prosper'idade. A administração
da justiça, a fortificação da praça, e o desenvolvimento
da agricultura, mereceram-lhe particular interesse; e em
quanto a esta ultima parte, basta dizer, que, achando ape
nas na praça dous engenhos de assucar, quando deixou a
administração da capitania, elevava-se já esse numero a
42, e isso no curto espaço de 5 annos.

Daqui por diante nada mais sabemos da vida desse
heróe; cremos, porém, que retif'ou-se ú vida privada, e
recolhendo-se ao seu engenho Cunhaú, no Rio Grande elo
Norte, ahi terminou os seus dias em 1685, já em avançada
idade. Mathias de Albuquerque Maranhão, era fidalgo ca
valheiro da casa real, commendador da commenda de S,
Vicente da Figueira, da Ordem de Christo, e cavalheiro
professo de S. Bento de Aviz.

Miguelllodrigues Sepulveda. Nasceu na villa de
Igual'as .ú e recebeu as aguas do baptismo na capella elo
engenho Novo da mesma villa a 21 ele Abril de 1699; foram
seus paes Carlos TcixeÍl'él de Azevedo, fidalgo cavulheiro ela
casa real, e sua mulher D. Catharina le Faria.

Fidalgo cavai heiro coni.o seu pae, rico e abastado, du
cado digna e esmeradamente, Miguel Hodrig 10S Sepulveda
desprendeu-se de todas as grandezns do mundo, ele presou
elevadas posições a que podia attingir, foi ser padce, e
foi sacerdote de virtudes singulares, e de umávida a toda
a prova exemplar. Passando o paell'e Arltonio Fialho em
missão pela villa de Iguarassú, as suas palavras e o seu
exemplo, tocaram tão intimamente o coração elo Pndre Se
pulve la, que foi espontaneamente unir-se aos Padres Ma
noel David dos Passos, André de SOllZU Sepulv da e Sera
fim'de Souza, que inteiramente segregados do mundo for
maram LImo. especie de retiro, anele se entregavam a todos
os actos de piedade, cuidando elo serviço de Deus e do
} cm e piritual do povo. . , .

A re oluçfio desses padres, os seus exercI CIOS de de
VaGão piednde, e particularmente as suas \ irtudes, leva
ram alO'lImas senhoras a formal' uma espccie de congre
ga fio religiosa em suas proprias casa, t ndo como con
f ssor s directores de ua vic1a espiritual, o.quell?s mes
mos acenlotcs. Após 5 anno da mais exemplar "leIa pra-
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licada por' Gssas sen hOr'as, oPiJ ] r'c Scpul vedn em pr'el1endeu
fundar' uma casa apr'opr'iada em que cllas I odessem viveI
em communidade, e assim melhor' empl' 'garem-s no s ['~
viço religioso a que se haviam votado.

Communicondo o seu pl'ojecto ao Padt'e Gabl'iel lIalu
grida, m issi ollario j esui ta, i nl~lI m bido ela fundaçiío de novo
recolhimentos no Brazil, e r'eeebendo a neces ar'iR aI [ ro
vação e consenso par'a a sua emp['esa, o Padre epui da
espontnnea e gerwro amente fil'mou uma - cripturac:,50 de
doação d todos os seus bens, con tantcs ele vario pr
dios e escravos, nrna grande p['opricdndc pedo da villu de
Iguarassú e uma fazenda d gado no seltão.

Não sendo sufficiente os bens que cloúm, quer pFlra
a fundação do recolhimento C01110 para formor o seu pa
tl'imonio, o Padr'e .pulveda unido com os seus cOnJpa
nhei['os resolveu acompanhaI' o Pad['e Malagrida em mi 
são aos sertões desta e de outras capitanias, afim de a
genciar donativos pal'a coadjuvação .:la obra. Diffic('il e
trabalhosa foi a jomada do Padre Sepulveda, ma elle su
pceou lleroica e resígnadamente todas difficnldades, e de
pois de 1 anno de peregeinação voltou á Iguat'as ú, d 'll
começo a obras do re olhimcnto, e no dia 1." de J\Iarço de
1742, estavam ellas concluidas, cus enhoras faziam a sua
nteada religiosa nesse novo monum(,:nto e['guido a virtude

c a piedade chl'istã.
A solemnidade de se acto, nal'rn um escripLor, foi 0

bremodo tocante. I< ol'madas m communidade, êlcompa
nhadas 10 Padre SepulveclD, se c1il'igil'am ii egrcja malriz
do Santo Cosme Damião, onfe oram e communga
ram,oLlviram umü praLicR analogn ao acto, ,'ecitada lPl.o
Padre Antonio Luiz de Sena Cavalcuntc, e depois s gUI
rum em numero de 20 com o proLecLor c fundador de sua
nova c<Jsa, 'om o Pa lres companheir'os elo m smo 'e
pulveda, com o vi<.;e-\ igario dn fl'eguezia, o Padre JOllO
Percira Lima, e ma is pu' o c10 Jogar, e a t;im entraram e
Lomaram conta ela sua casa.

Vendo assim coroados os seus sforços, sêlLisf'ito pOI'
y'r realisada parLe da sua empresa, o Padre Sepu\"eda to
mou êÍ si a dil'ccção do esLabeledmento, confec lonou os
seus estatutos, I I' c['eveu tugl'as para o bom'f' girnem do
clauslro, c procligalisou oulro~ benefh.:io . Pouco l '.mpo
depois, o . creditos la a a clcnlm-lhe grande afflu 'nCla Le
rccollliLla~, e cm tuo gr'i.lllc1 ' escala, que n. s~as mocl tas
Pl'oporr;--c já lJão P'r'lJ cHiam ê.l COlllll1oc1açélO para tanlo.

2
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o Padre Sepulveda tratou então da construcção de uma
nova casa mais commoda e espaçosa, obteve avultallas
esmolas, e no andamento da obra, elle proprio, acompa
nhado de seus escravos, ia as pedreiras, tirava com suas
mãos as pedras necessarias, e no silencio da noite as con
duzia para o recolhimento; e depois de 5 annos de fadigas
e trabalhos, sem despresar os cuidados da direcção do es
tabelecimento, a idéa e realisação de uma outra empresa
o absorvia inteiramente: a fundação de uma egr ja pal'a
o mesmo recolhimento. .

Passando a sua di! ecção aos cuidados dos seus com
panheiros, os preditos Padres, Sepulveda parte de novo
para o sertão, agencia avultados donativos, conclue a si
tuaçào de uma fazenda de creação, que havia começado o
Padre lVlalagrida, e após 2 longos annos de trabalhos con
sumidos nessa peregC'inação volta a 19uarassú, dispõe os
materiaes para a obra, e em 1747 o bispo diocesano D. Frei
Luiz de Santa Thereza lança a primeira pedl'a fundamen
tal da nova egreja, sob a invocaçào do SS. Coração de
Jesus.

Nomeado vice-Vigario da egreja parochial de Goyanna,
o Padre Sepulveda obedeceu a determinação superior, par
tiu para alli, porém jámais se esqueceu de prodigalisar as
religiosas todos os seus beneficios, e até os seus proprios
benesses elle os remettia para sustento do refeitodo. Ter
minando o seu vice-vicariato de Goyanna, o Padre Sepul
veda regressa á Iguarassú, dedica-se todo á construcção
da sua egreja, vel-a finalmente concluida, e a 30 de Janeiro
de 1758, o bispo diocesano D. Francisco Xavier Aranha
celebrava o acto solemne da sua sagração.

Assim, viu o respeitavel e virtuoso sacerdote, coroada
a grandiosa empresa da fundação da egreja e recolhimento
do SS. Coração de Jesus da villa de Iguarassú. Poucos ho
mens tem tido uma dedicação tão pronunciada, e um zelo
tão fervoroso no serviço de Deus, como o Padre Mig.uel
Rodrigues Sepulveda, segundo um escripto á seu resp.etto.
Na fundação da egreja e do. recolhimento, elleconsurnIU os
seus bens, suas forças e sua vida em fim, para receber ,de
Deus a avultada recompensa, reservada aquelles que asstln
praticão.

Em 1768 falIeceu o benemerito e virtuoso Padre Se
pulveda, a sua sepultura foi regada de lagrimas e a sua
memoria abençoada e santificada por todos aqu~lles a
quem havia prodigali aelo toda a sorte de beneficIO, e
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especialmente pelas recolhidas, que sentiram á sua mor
te, a perda irreparavel de um bom pae, e generoso pro
tector.

Miguel do Sacramento Lopes Gama. Nasceu na ci
de do Recife aos 29 ele Setemblo de 1791. Foram sens
paes o Dr. João Lopes CardOS0 Machado e D. A1111a Ber
narda do Sacramento Lopes Gama.

Dedicando-se a vida ecclesiasticü, entrou em 1805 como
noviço no mosteiro de S. Bento de Olinda. e d pois seguiu
para a Bahia, onele continuou o seu noviciado no mosteiro
de S. Bento, ahi professou, c foi logo nomeado lente substi
tuto de uma das aulas do curso daquelle mesmo convento.

Demorando-se algum tempo na Bahia depois de rece
ber as ultimas ordens religiosas, regressou então á Per
nambuco, e recolheu-se ao mosteiro de sua OI'dem na ci
dade de Olinda. Fr'ci Miguel dedicou-se ao ministerio da
pl'edica, pura o qual a natureza enrique{~era-ode todos os
dotes. Figura elegante, alto, bella physionomia, olhar ra
diante, palavrEl facil e eloquente, gesticulação e tl'ansportes
naturaes, taes el'om os dotes que distinguiam-no; e a tudo
is o unindo a sua intelligencia vigol'osa,. e a illustração
que ostentava em seus discursos, tornou-se um ol'ador
sagl'ado de primeil'a ordem, conquistou louvores e reno
me, e o titulo honorifico de pregador da Capella Imperial.

Em 1817 Frei Miguel elo Sacramento recebeu do go
Yel'l1adol' Luiz do Rego a nomeação de lente da cadeil'a de
rhetorica do Seminado de Olinda, o que foi confirmado por
Carta Regia de 20 de Setembl'o de 1821, e depois passou a
ler a mesma cadeif'U no Collegio das Artes, na qual con
servou-se até o al1l10 de 1839, quando foi jubilado.

. ~omeado cm 1823 pela junta pI'ovisoria .r.e~actor do
Dwrw do Governo, ficou dispensado do exel'CICIO d.a sua
c~deira; em 1824 foi nomeado director da Typograp~laNa
Cional, e pedindo a sua exoneraç50 no anno segull1te, o
g.oycrno respondeu-lhe em officio de 6 de Agosto, que.sell
t!rl nãopoder eUe continuar na direcção da typograplua, á
pre '~ar.ao publtco o~ ateis serviços que ~ram proprw.s C!0 seu
patl'lotfsmo zelo e saber' e em 1826 fOI nomeado vlsltadol'
das aulas p~imal'Ías e sebl1ndarias da capital, e director do
Lyceo.
_ De 1829 a 1831, Frei Miguel empenhou-se na sustenta

çao das libel'dades publicas, defendendo com toda a elo-
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quencia que lhe el'n Pt'opl'ia, na gazeta-O Cunstit.ucional,
n monal'(;lliü ollstitucionolt' pre enlativa, contra élS idéas
ai solutos de 1I1lS, e os democraticas de Outl'OS.

Tet'minada a Inta dos partidos qu enLão agitavam o
Imperio, com n abdica 50 de D. Pedro I, dissolveLl-se 11 so-

ieda le absolutista do hecife-A Colwnna, e Fr i Miguel
do S' cl'amento tomando por assllmpto o sua iniciath a 130
liti 1;1, escl'eveu 11m interes ante poemn em quaLr'o cantos,
jntitulado-A Colllmneicla, em esLylo h roi-comico, e abre
viado, mas engl'o.çac1amente, histol'iou a vida da Colwnna,
discl'e"endo DO mesmo tempo os seLlS filiados. O Pndre
Mal'inho Fo.I ão, escreveu enUio um poema rebatendo o
Colwnneicla, e denominou-0-1l1l9ueleicla, no qual, segun
do informações de pe sons dessa epocha, exclusivamenLe
se occupou de Frei IIigll el ; mas nã.o publicou o seu poe
ma, e consta mesmo que o lançt'lra t'ls chammas dias antes
d Sllil morte.

A instrucção pnblica teve em Frei Miguel um apostolo
de licado e zeloso. Como mestre, elle sabia infundit' aos
seus discipulos o respeito e o amor, e emjorros de eloquen
cia, inflammnva-os e Lransmittia-Ihes claramente tocla a
ri lueza de ua proficiencia nos materias que leccionava;
e omo escr-iptor, alli corre como padrão de seu amor e
dedicnção pelo magisterio, as suas obras, variadas em as
sllmptos, bellas na forma e contextura.

Além dos s LlS trabalhos para o magisterio, a educação
m geral, mereceu-lhe tambem particular aUenção, assim

como o estudo dos sciencias e lilLeratura; e no propa.g~

~ão dos bons costumes e da moral, e no combate do VICIQ

e dos crimt:s, lle foi incansavel, manejando então a armo
do ridículo muitas vezes, á critica quasi sempre. .

Tornado o ultimo arTimo ele sua familia, Frei Miguel
impetrou da Santa Sé bl'eve de seculal'isação, e deixou o
habito de religioso benedictino. Recebendo em 10 ele ~o
vembt,o de 1839 a sua jubilação da cadeira ele rhetorlc~!

occupou depois varias cargos, taes camo a vice-directona
do Curso Juridico de Olinda, em 1841 foi nomeado profes
sor da cad ira. de eloquencia nacional e litteratura d? Ly-

eo lo R cif , passou em 1843 a reger a de lingua llact~nal,
e em 184 foi removido para a ele rhetorica; em 1850 fOI n~
meado director do mesmo Lyceo; em 1834 foi nomenclo dl
r CtOI' lo Col! gio dos Orphãos, e em 1851, director geral
dos estudo. Em todos'estes cargos, Frei Miguel fot sem
pr o t 'po lo emprega lo zeloso e intelligentc, pr stou o
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causa elo instrucção publica sCI'viços reaes e valiosissimos,
mas em "odo esse afanoso trabalho, consagrava ardente
ClIltO (Js lettras,.e os productos do seu trabalho faliam bem
alto do seu mereeimento.

D putado nassembléa proYincial de Pel'l1ambuco, elei
lo em 1 52 r presentant da pr ovincia das Alagôas no par
lamento nacional, o Padre Lopes Gama n50 d smentiu do
110111'050 mandato que 1I11~ fôra confiado, e correspondeu
plenamente a sua missão de representante do povo.

No Rio de Jal1eiJ'o, pu] licou no Marmota Fluminen e,
tIo <1l1no de 1852, uma serie de artigos sob o titulo-O phi
losopho provinciano na córte a seu compadre naproL1incta,
fII'tigos estes muito applaudidos e apreciados. Os primei
ros, tratam da cidade <.lo Rio ele Janeiro, seus usos e cos
tumes, civilisaç50, etc.; e os ultimas, ela litteratura, espe
cialmente sobre a questão do classismo e romantismo, e
sobre o thcatro, ostentando nesse trabalho uma riquesa
ele I'udição c conhecimentos immensos; e no mesmo jor
nal, publicou tomb m algumas producções poeticas, sob o
pseudonymo-O Solita/'LO, e um artigo sob o LiLulo-A mu
Lher e o seu caracter.

I as columllas do Diario de Pe1'lutmbuco, muito escre
veu, c entre os seus artigos ahi publicados, notam-se, uma.
Traúucção da 7." meditação ele Lalnartine-Bonaparte, em
o numero de 11 de Outubro de 1841, e sob o titulo Littera
tUl'a, uma serie de artigos litterarios, em os numeros de
8 de Jun ho a 17 de Setembro de 1836. Dos seus trabalhos
publicados, encontramos os seguintes:

~Memorict obre quaes ão os meio de/undar a moral
ele um povo. Tl'ad. do fl'éIDCeZ do Conde de DestuLt de
Tl'UCY. PCl'l1ambuco, typ. Fidedigna, 1831.

A Columneida. Poema heroi-comico em quatl'o cantos.
PernAmbuco, tvp. Fidedigna, 1832.

Refutação completa da pestilencial doutrina do interes
se, propalada por Hobbes, Hobac, F(eLvecio, Did~ro.t, J.
Bel~thClm., e outros FiLos%s sen açtlt. tas e !I~aterlaltstas,
O~l tntrodllcção aos principios do Dtrmto Poltüco d~ FIono
no Torombert, (trad.) Recife, typ. de nI. F. de Faf'lD~ 1 37.

Priacipios geraes de Economia Publica e Indu tnal, eln
forma de conversações, por P. H. Sll~al1.ne. (trad J Pernam-
buco, typ. de IvI. F. de I· aria, 1 37. _

A religião chrisüi demonstrada pela corwer ao e apos
tolado de S. Paulo, por Lytclton. (trad.) P l'1lambuco, t.'p.
de M, F. ele Faria, 1839.
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Novo curso de philosoplua redigtdo segundo o 120('0
programnw para o bacharel em lettras. Trad. do francez
de E. Géruzez. Pernambuc01 typ. de M. F. de FariD, 184{),
(2. 0 edic.) .-

Codigo criminal praüco da sinú-republica de Passa
mão na Oceania; organisado segundo osprincipios dopro
jecto da Constituição-republico-demagogico-do Dr. Mar
che-marche. Perl1ombuco, typ. de M. F. de Foria, 1841.

Este escripto não traz o seu nome, mas geralmente
lhe é attribuida a sua autoria.

A pharpeleida, ou principio, meio eflm dasfllhas de
Jeruzalem, com seus visos de poema. Pernambuco, typ.
Imp. de L. 1. R. Roma, 1841.

Este escripto está nas mesmos condic~õesque o an
tecedente.

Lições de eloquencia naclOnal. Rio de Janeiro, typ. Im
parcial, 1846, 2 vo1.

Desta obra ha uma segunda edicção impressa em Per
nambuco, na typ. de Santos e Comp., em 1851.

Observações crtticas sobre o romance do Senhor Eu
genio Sue, o Judeu errante. Pernambuco, typ. de Santos
e Comp., 1850.

Huma lição academica sobre a pena de morte. Trud.
do italiano de Carmignani. Pel'l1ambuco, typ. de M. F. ele
Faria, 1850.

Dos deveres dos homens. Discurso dirigtclo a wn nUln
cebo. Trad. do italiano de Silvio Pellico. Pernambuco, typ.
de M. F. de Faria, 1852. (2. 0 ediç.)

Selecta classica para leitura e analyse grammatical '!ClS
escolas de instrucção elementar, e para analyse oratorwe
poetica nas aulas ele rhetorica. Pernambuco, typ. de San-
tos e Comp., 1866, 2. 0 ediç. .

Estes trabalhos que vimos de enumerar, os seus ar~l
gos de collaboração nos diversos jornaes desta provinc!u
e da côrte do Imperio, e o seu jornal-O Carapuceiro, suo
titulos que hastam Li. conferir ao iIlustre sacerdote, ll!gar
muito elevado entre os litteratos e jornalistas do BrDzIl. O
seu jornol O Carapuceiro, cuja publicação começou a 7 de
Abril de 1832, é um dos periodicos mais interessantes que
tem sido .publicado nesta provinca. Pequeno, constando
apenas de 4 paginas, e sahindo uma vez por semano, o Ca
rapucetro era lido com interesse e avidez, pelos seus va
riadissimos artigos sobre politico e litteratu1'D, pril11Dndo
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os de educação] moral e critica, além de uma secção de
\'adedade, constante de poesias, anedotas, contos e ou-
tros escriptos desse genero. .

Consagrou, pois, o Padre Lopes Gama a sua vida que
allingiu a idade de 65 armos, as lettras, a educação da mo
cidade, a patria e a humanidade. Não cabe no resumido
espaço do plano adoptado nesse nosso trabalho, particu
lat'Ísar todos os actos de sua vida,. procuramos de pre
fel'cncia tornar mais saliente os de sua vida publica, e os
seus trabalhos litterarios] isto é, simples datas e sua enu-
meração. .

E o que lhe coube como galardão de tantos serviços,
que premios, que remuneração teve esse apostolo da ins
trucção publica, esse litterato distincto, esse sacerdote e
pregador illustradissimo~ Viver na mais excessiva pobre
za, e com as honras de conego e pregador da Capella Im
perial, e a commenda da Or.::lem de Christo ! !...

OPadre Miguel do Sacramento Lopes Gama, fallecen
aos 9 de Dezembro de 1852, e o seu cadaver foi sepultado
no Cemiterio Publico da cidade do Recife.

Nicoláo Paes Sarmento. Nasoel1 na villa do Cabo de
S. Agostinho, em meiado do seculo XVII. Foram seus paes
Francisco Paes Sarmento e D. Maria Francisca Coelho.

Fazendo~emPernambuco os estudos necessarios ávida
ecclesiatica ordenou-se sacerdote, seguiu depois para Por
lugal, matriculou-se na Universidade de Coimbra, dout.o
rou-se em canones.

Creando-sepor esse tenlpo o bispado ele Pernambuco,
foi o DI'. Sarmento investido da dignidade de deào da c~
lhedral de Olinda, exercendo tambem os cargos de provI-
Sor do bispado, de vigario geral e visitador. .

Rompendo a guena dos Mascates em 1710, esubll1do
80 govemo da capitanLa o bispo diocesano D. lVlanoel A.I
vare (la Costa, tornou-se o aho elas injurias elos masca-
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tes, que pretendiam erigir o Recife em viJla. Nestas cir
cumstancias, o deão Dr. Sarmento convoca o clero, e pro
põe-lhe a ct'eação de um batall1ão sa~rQdo para a guarda
e defesa do pr'elado, e aceita a idéa, roi creado o batalhão
eelleinvestido cio. dignidade de coronel commandante. '

O Dr'. Sarmento p lo seu t.alento e illustração, e POI' Slla
influencia e cr'itel'io, tornou-Se O braço direito e <,;ol1se
lheil'o do bispo. A' fl'ente ele seu batalhão composto de Lo
dos os clerigos, com seus escravo, e de geande parte elas
principaes pessoas desta capitania, de:3te batalhão que na
phrase do padre Joaquim Dias Martins, tanto electl'isolt as
tropas seculares da nobre,.,a, e que a elle cleoe- eem grande
parte os tl'iamphos daquella guerra, elir-se-hia que o Dr,
Sarmento era um homem affeito as lutas marciaes, e nuo
um sacerdo te.

Ao romper a guer 1'0., o bispo delegou o Dr. Sarmento 'lO

campo elos Mascates no Recife, pedindo-lhes que d puze 
sem as armas; mas os inimigos prendem o emissario, c
depois fazem-o voltar a Olinda, sem nada deddirem.

« Orador terrivel, diz o padr'e Dias lVlartins, mas fecun
dissimo, da patria e nobreza; fiagello infatigavel de Mas
cates e europeos; compositor do primeiro volume das mc
morias daquella gLlerra, e do violento manifesto, appenso
ao mesmo volume, eliz finalmente a tradicção que em todo
o restante da SLla vida, ero'uia-se de madrugada, accendia
velas, e, olhando do alto ele Olinda para o Recife, o excom
ll1ungava, depois da imprecação - maldito, ain,danão C'
tús submergido nas en,tran,!1as do aby mo: - tal era a per
petua indignação deste sublime petnambucano.»

O Dr. Nicoláo Paes Sarmento era inc8nsuvel em em
pregar' todos o meios a seu alçance, para terminar essa
lucta de sangue, que por tantos annos enlutou e deva L~u
esta provincia. O seu braço, a sua pena, a sua eloquenclO,
taes foram os meios que empregou nessa ILlcta que Sll.

tentou. Mas, viu a caLlsa pernambucana POI' terra, e oy~
umpho dos mascates, e o martyl'io elos seus irmãos, Vlctl
mas do adio dos seus inimigos.

A hi toria ela guel'l'a dos :Masca tes, ainda está pOI' es
crever, mas o que nos legoLl o Dr. Nicoláo Paes Sarm('nlo
nas suas m morias, eo pouco CJL1e existe escriplo, é~Llffi
cient, . demai', para tornaI' ex.ecl'alllla, pal'a cobrIr de
maldi. õe~ a memoria lús venll1gos que ~anto nos maJ'ly
risara m c'on serva II elo-no sol o j ligo cio mais atroz elespo
ti. mo.
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Renunciando a sua dignidade do doão da cathedl'ul dn
Olinda, ontrou na ordem carmelita na, e professou no con
vento do Recife aos 24 de Fevereiro de 1724 tomando o
nome rei igioso de Frei Nicoláo de Jesus lV1ari8 José.

IIlustre e respeitavel sacerdote, foi elle o primeiro d fio
da nossa c'athedral, e um dos mais sabios e virtuosos que
tem exercido esse cargo. Dez annos depois de profes ar
falleccu esse lnminür do clero pernambucano, esse varão
illustrc, esse martye da poatria, no dia 1.0 de Maio de 1734,
sendo sepullado nosjazigos doconvento de ossa Senhora
do Cal'mo do Recife.

Ovidio da Gama Lobo, Nasceu na cidade do Recife
cm 29 de Sotembl'o do 1836. Foeam seus paes o coronel
João Baptista P reiea Lobo e D. Maria Thomasia Nunes
ela Gama Lobo.

Encetando os seus estudos preparatorios ainda b m
creança, Ovidio da Gama Lobo revellou-se uma yer jadeira
cspLrança para as lettras, não só pela sua applicação e pro
gressos, como pelos fructos quejá apresentava da sua in
lelligencia e amor ao trabalho, fazendo muitas traducções
para o Diario de Pernambuco, escrevendo aeligos liltera
rios para pequenos jornaes que corriam entr'e os estudan
Les, e publicando a traelucção ele um opusculo de. CI~armá
obre o somno. Matriculando-se na Facuidade de Dlretto em

1 54, atirou-se dedicadamentc aos estudos, fez brilhantes
pl'ogressos, e conquistou não só a estima e consid ração
(\o.s s.eus condiscipulos, como tamhem .dos seus J?estres,
pl'1l1Clpalmente dos Des. JOctO José FCI'l'elra de Agll18r, Braz
Florentino Henriqu s de Souza o Joaquim -Yillela de Cas
LI'? T~\'ares, qtle não du\ idavam rec~ber <: Jo.vem ~ca 1e
JUICO a uma verdadeira e intima conVlvenCJa 11 LterarlCl.

Em quanto seouia o curso academico, Ovidio da Gama
cnkegou-se a outr~ seeie de estudos, cujas producc;.- es 1 u
pllblici lade. F i por esse temI ó que cJle traduziu elo frun

03
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cez uma obra de dir'eiLo criminal, sobre a qual lhe escre
veu uma 110Ill'Osissima car'La o SI', cOIlselh iro Aguiar a
quem offereecu se tiTlbalho, no mesmo tempo que esc;'e
via pa'ra os diversos jomnes aCüllemieos, entre elles o
Athenell I ernambllcarw e Ensaio philosopluco, a (ojujas EI 

sociações pertencia; e tratava com outr'os coctlpanheil'os
da fundaçJo ele um Monte Pio Academico, que se propu
nha manter a um certo numero de e tudantes pobres; e
eollnborava com assiduidade no jornal catholieo O PI'O

{;re~so, merecendo por seus belLissimos escriptos elo sabio
areebi po D, ROlTIualdo, marquez ele Snnta Cru?:, e do ve
nerando bispo de S, Paulo, D, Antonio JOAquim de MelJo,
honroso acolllimento e animaçüo, externa dos em estreita
c continuada cOl'respondcncia.

A sim, entl' gue inteiram nte aos seus estudos, e ao
mais acurados trabalhos litLeral'Íos e sei ntificos, pas ou
elle os 5 annos do curso de direito, e ao terminal-o, quall
do os seus collegas de anno tivel't1ll1 de eleger um d'entl'u
ell s qu represenlasse a nova pleia 1e de bacl1areis na
solemnidade ela colJaç.ão do gr'itO, na fórma dos esléltuto
ent50 em vigor, o seu nome foi ql1asi quc'aclamado, Accei
lu essa honrosa incumb ncia dos seus collco'as, Ovidio
Lobo recebeu com elles o grúo de bacharel em direito, aos
28 ele ovemlJro de 185 , e o nota\ el di curso, que paI'
essa oceasião proferiu e cone impresso na Aurora per
I/wnbucana, cm seu numero 15 desse mesmo anno, dá tes
Lelllunho do moelo porque se houve no desempenho desse
Ilonroso mandato,

Poucos dius depois d formado, a 5 de Dez mbro, foi
nomeado pela presidencia, pura interinamente ex I'ceI' élS
func.,ões le pI omolor publico ela comflrca da capital, e no
curto espaço qu' des mpenhou e te caro'o, « fez-se bem
conhecido na tril una jndiciaria, pelas accusações que teve
d~' sustentar pel'ante o Jury, os ql.W~S fOI'UITl modelos de
bom senso, de justa moderução e de consciencioso eSCl'll
pulo no X'Hl1e c aprecia<,:50 das provas. II omead? dele
gado d policia.ela apiLéll Jl1 15 de Janeir'o elo anilo JmD1C
tlialo, 1ç59, pouco t mpo ~rceu e se cargo, porque o De-

T'-'10 ti 31 ele s 111 mo m z, nomcou-o secretario ela pre
sidcncia do CeêlrJ seguindo em br \'e Ú tomur 'onlo. do
. u novo C(ll'go, Removido po,' ] ccreto ele 27 ]e Ago ~lo
d 1859, parn igual mpr go na I rovincia do Mal'Dnl1ao,
enlrou 111 exee 'icio, e pelo longo espaço de 12 nnnos qu
c1irjn'iu o~ lraballlos Chl secrelaria (ln prc iclcncia claquella
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pl'ovincin, o Dr. Ovidio revellou-se funccionorio intC'gl'o
illustrado, gOSOll da inalteravel confianç'[l de quontos admi
lIistrRdor s se sucGederam, e se recommendou,p los seu
el'viços, ircumspe '50 e elevado mel'ccim nto.

Jornalista irriparcial e d merito super'ior, I'edactor de
uma das pl'incipae folhas cla província O Pubücador 1110
ranhense, « traduzia a SIW linguagem na impren a os dot s
ingulares do seu coraçõo, nunca foi impetuoso-, al'l'ebu

tndo e severo, e sabia revestir a censur'H em fór'mns ele ex
tl'cma delicade fl, evilnndo cuidado amente des 'er' do do
minio dos principios c das ideas PUI'U o cnmpo estr ilo das
l'ccriminElçõ S pesson'" . »

Cidadão pI' sl.nnle e potl'Íoto, o seu inlelesse er'o im
men o em tu lo que tendio ao bem e 'lar e desenvolvimell
Lo elo paiz, e 101" occDsi50 da guel'ra d Plll'ngUF.lY, con"D
gl'anelo ojol'llul CJuc rcc1io'ia 6 inicinr, e tímulnr proll1ov I'

ogeneroso movim -nLo elel clesaITl'onLn Jos brios nacionoes,
dc\'e-s '-lhe em muito o nobre enLhllsiasmo com que a po
pulação do Maranhi:io corTeu tt alistnl'- e nos fileiras dos
clcfensores do honra c cio \)I'io no ionoe ; e quosi que aos
scus esforço , a flll1daçuo da associuçuo rllnncipueloru
Finte e alio de Jullw.

Se como fUIl 'ciOtlEl r'io publico, cidaclfio e jornaiistll
occupou o DI'. U\ iclio ela Gama Lobo lugar muiLo distin 'lo,
l1ão menos se r commencloLl como eSGl'ipLol', orno atte '
lflm o ' seu' numCI'OSOS LI'aballlo' em llma cUI'ta vic1ü de
35ünnos. Deixondo ele pDr'L os u- e cl'ipt.os nos di er-
os jorna s cm que coll'JborOll, os quaos mellcionDrno ,

publicou elle as s-OgllÍnles obra :
O sOl1mo, por A. Cll'lrmá. (tl"ac.1.) Pernnmbllco, 1854.
lYleiaphfjsic(l elCt scient;;la ela::; leis penae.', 101' Luiz ZlIp

pelta. (trDd.) Recife, 1856.
Os Je~ltitas perante a histol'la. l\Iol'Dl1llúo, Lyp. Consti

Lucional,1R6Ü.
Indlce alphabeíico elas lei.', elerreio, , (({'{.Sos e CO,I1"~/U((S

do Conselho ele Est((do ::::.ob/'e (l.' A 'SelJlblGa::; P/,oCll1ClCle:;.
11nl'an,hão, typ. do Fl'ias, 1801., .

jJrreitos e elece/' )s dos e,'il'o!1geu'os no Bra-lL. Mara
nhão, 1801.
, lIol1l'osamentc a o1l1i] o' seus tl'abnlllos pOl' louü a
Ill~pl'ensa (lo paiz, l1l 're "mio 1J Ilis imo [lI'Lio'os cn ~ 
!llIasLico clle ainda tinllél muiLo lU faz r, trabalhnYD 111
C'l'ss,nnLcm.çnLe, (pIando (l morLe o sOl'pl~c11('llcl u aill,cln 'h ia
de \'lllo. U DI'. Ovi lio da Gama Lobo f<lll 'U II[\. 'lutld de
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S. Luiz do Maranhão, aos 19 de Setembro de 1871, e o g 
ral sentimento que a ompanhou o seu cada ver: ú ultima
jazida, as manifesta 'õe de apreço que prestaram a sua
memoria os empeegados da sua secretaria, não consentin
do que as elespcza do seu funeral conessem por conta da
familia, e tomando luto por 8 dias, os quaes Jm sua viela
lhe h'1Viam offertado o seu reteato a oleo em I'iquissima
moldura, e os artigos que pOl' essa occasião teceu a im
prensa, lamentando a sua perda e fazendo justiça ao seu
m recim olo, serviços e virtudes, são eloqu ntes teste
munhos elo que valia e I l'cstava o i1\ustl'e Dr. Ovídio cIa
Gama Lobo.

Frei Paulo de Santa Catharina. asceu na cidaue
Lh.: Olinda em 1574, e foram seus paes D. Fellppe de Mou
]'0, que foi capitão-mór e governador de Pernambuco, e D.
G nebra Ca\ alcante; pelo lado paterno eea neto de D. Mn
110el ele Moura e D. Joanna de BLllhões, e pelo materno de
Felippe Ca valcan ti, fidalgo florentino, e D. CaLharina ele Al-
buquerque. todos ele mui llobee e iII LIstre geração. ,

Na idade de 20 annos, Frei Paulo de Santa Cathal'Jno,
que então chamava-se D. Paulo de Moura, contrah,iu ma
trimonio com sua prima D. Brites de lVle110, de cUJo con
SOl' io teve uma unica filha. Dons annos depois perdeu ()
t:sposa, e esse golpe fatal o feriu tão sensivelmen.te, que
desvaneceram-se-Ihe as illusões da vida e as asplroçors
do seu futmo; e elle tudo sacrifiCOll á sua dôl', e proc,urD~lelo
um retiro, e inteiramenteisolado,pDsSOU assim os prJrn 11'05
tempos du sua viuvez. Quando appareceu, viram-no,en
caminhal' os cus pa sos para o convento de S. Ft'Dnc/seo
de linda, e no dia 29 de Setembro ele 1596, o jovem ficIDIgo
D. Paulo ele Moma, fazia a sua profissão religiosa., toman
L10 o nome de Fl'ci Paulo de Santa Catharinn.

Elle não havia ottinO'iclo ainda os seus 22 annos de icJn-
I::> • '

de. loço, abo tmlo de bcns ela forluno, ligodo as ITIms lD1-
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pOI'lal~t,s, familias da '0pitania, principalmente ó (u-lIa
que dmgta os seus dcstmos, ' dos donatarios, ell tudo
saceifiGou, mocidade, nobresD, fortuna e posição social
em fim. l\~as esLe p~sso ,ainda não ,satisfez a medida elos
seus deseJos, elle fOI maIs ül~m, deixou a terra da patria,
parentes e amigos, embarcou para Portugal e se recolheu
(I casa capitulDl' ela sua or dem, em Lisbôa. Foi .então ael
mitLido DO collegio, fez os seus estudos regulaI' s, a 'su
miu ao sacerdocio, e pouco depois, attendendo os seus su
pedor s os seu' m 1"cimenLos e Yirtueles, confinram-Ihe
agunrdiania do convento 1e ' . da Conceir.áo de Catanhe
c1 , e depois a elo de S. AnLonio da 1\J J'ciana.

No capitulo celebrado pela Pl'ovincia a 14 de JaneiJ'o
de1617, Frei Paulo de Santa Catl1ul'ina salliu eleito custo
dio ela Provincia do Brazil, e flssim, depois ele uma ausen
j,l"Cle mais da 20 annos, voltoLl á Pemambuco e entrou no
xercicio do elevado cargo que lhe fôro confiado. Frei Pau

lo começou então a visita da custodia, « cuidando dos
ubtliLos com ex.acta vigilancia e J'eligioso de. velo, mas

dirigindo tudo com pnfc.l ncio, mansidão e ac r'to, e ao
mesmo tempo que mosLra\'n p'lf'a com todos em geral um
natmal agr'ado, urbanida le, COI tezia e att nç50, sabia fa
zel'-se respeitar obedecei'. Abriu um cllrso d estudos
em 1617, cuidando do bem spil'itual de sua ordem, do aper
feiçoamenLo material cios conventos e specialmentedo que
I'C peitava no culto, e reedificou a ca~')elln-mól' ela egl'eja
de S, Fr'ancisco de Olirul0. Concluindo com acerto, pJ'lI len
cia e religião o seu governo, diz FI' i JaIJoatão, nem a pa
tl'ia, nem as estimaçõc. o pod I'am persuadir a que fica -
c na custodia, e entre os seus, Dntes com estl'anha reso

lução se embarcou pal'[l o reino, entregando-s resignado
ús conLingencias de Wo ii/certa e perigosa vingem, »

Chegando a POl'tuO'ol, e quando foi tempo de premiar
os seus trabalhos e justo 7nel'ecimenlo, eleg 1'8m-nO gual'
dião do convento ele S. Antonio d Castnnheil'a, onde n
LI' gou- e oQ infadonho trabalho ele ol'o'ani aI' o cm'Lol'io
do convento, o que lhe valeu a patente de chl'onista da sua
ol'c1em. Fl'ei Palllo de Santa Cathal'iJlD falleceLl no 3nno de
1620, e foi sepultado 110 mesmo cOll\'ento ele Castanh il'a,
onele ainda exercia as funcçães de gLlEll'diã .

AJSm de te!' sido um elos famo o pr'CO'D ]ol'es do eu
l mpo, na phl'ase do Padre JalJoatõo, foi ao o)(','mo Lempo
um religioso de ,"ida exemplar, pe,la suas [llDlldo9 s p .s
orres e pcla al1stel'idade ele sua 'Vida j com() subdllo, 101 o
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Lypo l1a obeeliencio, da humildade e da modestia, e como
pI' -lado, o da caridade, complacencia e urbanidade, edifi
canelo com o bom exemplo e exel'cicio de obrDs meritOl,jas,
e governando eom prudencia, acedo e rectidão.

Frei Paulo ele Santa Catbarina foi um dos,nobres a 
cen lenLes do Marquez de Pombal, pois ele sua filha D. Ma
riD de Mello, casada com Franciseo de Mendonça Furtado,
na 'ceu D. Mayor Luiza de Mendonça, a qual casou com
D. J050 d?Almaela de Mello, de cujo consorcio nasceu D.
Thel'eza Luiza ele Mendonça, que casou com lV10noel de
Carvalho ele Al:ayde, paes de Sebastião Jos6 de Cal'valbo
e 1'1'1 !lo, Conde de Oeil'a e Marquez ele Pombal, o celebl'e
e tadistu c ministro de EI-Hei D. José r.

Pedro de Albuquerque. Nasceu em principios do se
culo XVII, e foram seus pues Pedro d Albuquerque eD.
CuLhul'ina Camello.

Pedro de Albuquel'Cj ue assen Lou praç.a em 1626, e quon
110 os hollandezes ilwadirum esta pro\'incia em 1630, já
dl occupava o posto de capitão ela villa de Serinhãem,
dondl~ pnrtiu para o Recife com uma pequena fOI'ça qu .
pôde reunir, em num - ['0 de 50 homens, e veio Lomar pal'te
11[1 O'U I'ra; e começou logo a manifestar tua briosamente
U s li mcrecim nto e brÇlvma militor, que em 1632 foi in
'ull1\)ielo do commando do fOl"te elo I io formoso, que aCâ
lJuvn de ser construi 10.

Tão importante ['ortificaç,10 p la posiçuo que oCCllpa
"O, clstinada núo s6 a defender o porto c a villo, como
tamlJ Jm nimpedi[' a continuoçüo los ataqu se pl'esa DO'
navios e outras embat'ca 'ões pOI' aqu llelodo, ia de ncol1
tI'O ao int r s s dO.8 inimigo, e a im l1elibel'Dt'am I?go
n sua tomada, c pum isso aprestaram uma c quadrilha
ue 10 navio e 15 lnnchas, cOlldllzindo 500 110m ns sob o
l11011clo do g neral S gi mundo Van S Ilkoppe. ,

rIo dia 6 de Fevel'eil'o d 1G32 fundeou a e quadrIlha a
umu leguu ao sul da] orra elo Li. io Formo o, c4:l mbalcoU
p<1!'tc lo. tropa, e guiada por Cnlabal' mal' Ilou u aLac81~ o
('ll'te p r tCl'l'él em qUOl1to a 's llwdrilha partiu pDr'u o 111

\'eslit'pol' 1111:11'.
O f( I't" ra uma in ignificante fo[,tificac:50, e tíio !mpel'

fl'ita qu s gllnclo Beito Fr'eire crvia untes ele atalul(l que
c1 clL'f'c a; el'a artilhado pOI' 2 pCqll nas p C:8s d feno
de cnlibl' ,c 6, ~ gU<11'll ido por 20 homen sob o COll1
ml1nc1 II C'npiliío Pedro el Albuqll rqul.
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Na madrugada do dia 7 em plena cscuridadc, alaGam
inopinndamente o fraco rcducto. I edro de Albuquerque
,,'-se cer' ado pOI todos os lado, sem esperança alguma
(le r'eceber SOCCOITO, e dispondo apenas de 20 homc.n ,ba
Le-se heroicamente, reI elle o inimigo muita vezes, mala
lhes 80 sol lados e qUDndo cahia por terra o seu Llltimo
oldado, e quando elle propl'io achava-se ferido morLal

mente, cessa a resistencio elo forLe, entr'am os hollandezes !
« Jamais houve sol lados que cumprissem melhor o

seu dever, do Ç{ue este punhado de bravos, diz Jetsch 'r,
historiador horlandez! Intimado para render-se o intre
piLl0 commandante respondeu que defc'lnder-se-hia 'lté o
ultimo olenLo, e com eC'feito resistiu a 4 ossaltos con ecu
Uvos. Do' 2u soldados que tinha 19 fizerol11-se motor; o
viO'esimo, (linda que ferido, atravessou o rio a nado, es
CDr ou assim aos vencedore" que encon trarom no forte o
commondante Pedro de Albuquerque cstelllliLlo ao lado el
sell 10 br,1\'os: tinha 1'eceJ ido um tir'o de mosqu ,t no
peito. O, nossos, os ombrados e commovidos de tanLo
heroismo, prodigalisarom-Ihe SOCCOITOS, aos CJuaes es e
alficiol elevou o sen restabeleGimenlo.

« \10 sei eu quando a fidelielade portugucza se \'iu
mnis apurado) diz Frei Rüphnel de Jesus, nem quando a
pu 'icncin militar mais sofl'l'ida; nunca o valol' dos h mcns
'obrc,ühiu mais esclarccido C]lle nesta occasião. Tudo
qUDnto a antiguidade ne'ta materin nos c1ei:\.oll escripto
para a som bro, cllegúrtí. q uün do 111 ui to a ser sombrQ c1 o qne
c CI'e\"CI110 .

« A el fesD foi 11 roicü, diz "\ nl'l1lUJg 'm, constitue
rntr'c nós uma I nc1D, semelhante a elo pa' o l1a T rmopi
las cntre os gregos. »

A tDl11ünho rasgo rI valor e heroismo n50 foram in
difl'crentcs o' "cncr.clores. Pl~dr'o ele Albuqucrqu ,CJu ,j'lzia
ngonisRllte e·[. n lido sobre ü Pl'o.(:" lo forte, [10 lado le
Sl~US cOO1pnnh ir'os, foi cui ladosamcntelrallsportaelo paro.
oH cife, onde fui dr'._'velndamentc tl'nlndo pelo~ holltlnclc
lCS, « C as~im Ilt s ,'cio Ilc por c1 'I't'üd iro vele\' r a sal
\'D<:,ão da "ida. »

'ulvo 'ornpletDmcllle roslo]) I cido, foi mandado
para as Indias, ~ob <1 polü\'l'n de n50 tumur nrmns contr~
a Ilollunclu. Das Inclio' sc'guiu para a JIeSptll1llfl, ,cl'ahl
~~s oll-se ti POf'tugül, cujo f'(;'g-ate \'01 Ll-Ih', o J)ellIc~so
leito dr Rio I' 1'm050, p<:tl'\llt ando desta t1lilnCII'V EI-rel D.
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João IV, o seu reconhecimento e homenagem úquelle que
immortalisanc1o e nobilitantlo o seu nome, immortalisáC'B e
nobilitára tambem o de sua patria.

Em Portugal foi Pedro de Albuquerque encorpoC'ar-se
ao exercito, e tomou parte na famosa guerra ela l'estauC'a
ção, e batalhando em varios encontros e ataques contl'a
os hcspanh6es, deu novas e brilhantes provas do sell va
lor e intrepidez.

De Portugal parLiu Pedro de Albuquerque C0111111an
dando uma companhia que marchou em soccorro do Rio
de Janeiro, alli permaneceu algum tempo, e seguiu depois
para a nietropol , donde ainda voltou á mesma capitania
conduzindo tropas, na [IUalidade le almil'ante dos navio
que tr'ouxeram o governador do Rio de Janeiro, onde se
demorou em serviço anno c meio. r omeado capitão-mór
de uma fl'ola de 28 navios que el'[llli partiu para PoC'tugal,
Pedro ele Albuqu.er'qlle seguiu pura a Europa, recebendo
então ele EI-Rei D. João IV, a incumben 'ia elo governo ge
ral do estado do lVlaranhüo e Grão-Parü, que acabava d
s r creaelo, paC' Carta Reo'ia de 4 d Setembro de 1642, «jJOl'
folgar pOI' todo~ os seus Se7'VlçOS ele lheJazeI' honra, acres-
centamento e merce, » assim como tambem conferiu-lhe o
habito la Ordem de Christo, e depois o foro ele fidalgo de
sua real casa.

Foi, pois, o nosso ilIustt'e compro\"inciano o primeiro
nomeado para o govel'llo do novo estado, a cuja honra se
juntava a confiança ela missão ele cxpeJlir os hollanelezes e
recuperar aquelle e lado do seu po ler.

Aos 29 ele Abril ele 1643 purLiLl Pedro L1 Albuquerque
de Lisbôo em dernunela do Brozil e a 13 de Junho avistou
terras do tfaranhiío, mos não conseguindo enlrar no porto
por falta de pratico, fez prôa para o Pare"), on]e p"lo mes
mo molivo f( i enculhal' na rc tinga d' um ban 'o ele areia.

Lançaram-se ao mal' o 'scaleI' e a laocha1 refere um
escriptol', e acudi@ com duas canôas, cm qu andava ó pes
ca na \'izinhança elo banco, P elro da Co La Favella. fez
Peclt'o de Albuquerque embarcar 33 pessàas, en tre as qunes
algumas mulheres e r ligiosos, com ordem ele desembar
Gados na primeiro praia, ,"oltarem incontinenLe as quatro
cmbar ações pura pt'oseguir m na conducção da re tan~e
g nte. 1\'108 o furor das anelas com a enl;hcnte da maré ti
nha crescido tanto que na ,"olla uma das canôas n50 po
dendo rompeI-as nrribou .:\ terra, e a outl'n embnLcn(~o, e
ê)rrombéllldo-s(~ por "aria paI tcs no co~ lado elo nano 1\



DICCIONAHIO BIOOHAPHICO 737

desamparOl'om os remeiros. ComtllClo chegaram a lancha
e o escaleI', e em ambos embarcando Pedro de Albuquer
que e as pessôas que couberam, salvat'am-se com elle 40.
Tuelo o mais pereceu lastimo amente. Hecolhido <1 ilha elo
, 01, onde descançou alguns dia , fez cPahi a ua entrada
solemne na cidade de Belem, onde tomou posso do go
verno no dia 31 de Julho do predito anl1'O, com reaes ap-
plausos dos seus habitantes. .

Pedro ele Albuquerque, diz Berredo, chegou a cidade
de Belém tão opprimido, que mal podia sLlstentar o peso
elo governo em uma conj unctllra Lão cheia ele occurrencia
as mais Lr'abalhosas pela visinhançll das armas inimigas;
por'ém excedendo ús suas mesmas fôrças, mostrava bem
nas promptas providencias, assim politicas, como mili
tares, as louyaveis virLudes que o habilitaram para aquelle
emprego; e sem que faltasse'á correspondencia que se
entretinha ainda com os hollandezes do Maranhão, na con
fOl'midade da pl'imeil'a proposta do seu governador, acu
diu logo a necessidade do cüpitão-mór Antonio Teixeira
de lVIello com differentes SOCCOrTOS, principal objecLo elo
seu grande cuidado.

Porém bem pouco tempo lhe restava de vida. ConlJe
cendo pelo seuestaelo de saude que se aproximava o Lermo
ela sua existencia, Pedro de Albuquerque nom ou para
lhe succeder no governo a Feliciano Correa, tendo por ad
junto o sargento-mór Feliciano Coelho ele Cürvalho, e no
(lia 6 de Fevereiro de 1644 tendo a penas de governo pouco
mais de 6 mezes, exhalou o derradeiro susI iro. A pompa
e honras funebres que lhe tributaram os paroens ,foram
dignas elo heróe que pran leavüm ; o seu cadavel' f i sepLll
ludo na capella-mór ela egreja do comento do Carmo.

Pedro de Araujo Lima, l'vIarquez de Olinda. Nasc LI
no engenho Antas, em Serinhãem, ao 22 ele Dezembro d
1793, e aos 3 ele Março do anl10 seguinte recebeu as aguDs
cio baptismo na capella do engenho G<?yanlHJ, perLe.I1C nLe
a mesma comarca . .A data elo seu na Cllncnlo tem SIdo um
ponto controverso entre os seus biographos; mü a que
vimos de apresentar, é de uma al1t~I1Yciclüele i~(;ont sla
vel, pois consta da sua propria cel'tIdao cl baptIsmo, Pll
blicücla no DiarLO ele Pernambuco ele 16 ele Julho de 1870.

Filho do capitão 1unoel cle Araujo Li~na. commanelal~
1\3 do districto ele Serinh5em, e D. Anna TUlxeml CavalcanLl,
nela paterno elo sargento-mór Antonio CasarloLima cD.

U4
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'1ar'garida Bezerr'a CaHllcanLi, e materno, do coronel Pedro
Teixeira CuvellcanLi, e D. Luiza dos Prazeres CavalcanLi, o
lvlar'quez de Olinda, segundo o SI', Dr. Mel10 Mo1'8es, eles
cendia cm linha r cta ela nobilissima familia elos Barbo
sns COlT ia de Araujo, de Ponte de Lima, na provincia elo
Mil ho em Portugal, que se pnssal'am para Pernambuco

om o donatario Duarte Coelho, e qu , trazendo comsigo
os seus havel'es, se forom estabelecer nas terras das Ala
gOR , hoje pr'ovincia do mesmo nome, sendo ell s os seus
I r'imeir'os povoadore ,e onde ainda existem os ramos des
ta untiguissima familia, que se espalhou nos primeiros
tempos do Brazil, por P mambuco e pela Bnhia.

Destinado ú carreira das lettras, fez os seus estudos ele
lIumanidades em Olinda, seguiu para Portugal em 1813,
Jl1l.ül'iculou-se na Uni versiclade de Coimbl'a, e e111 1816 J"

c beu o diploma de Doutor' in utl'oquejul'eJ e em 1 20, foi
despachado ouvidor da comarca ele Paracalú, em Minas
Geraas; l11êlS não chegou n tomM posse desse cargo, em
virtude do mandato ele deputado as cÔl'tes constituintes ele
Lisbôa, como representante de Pernambuco.

Tomando assento na a 'sembléu em 1821, Araujo Lima
« defendeu com vigoI' os direitos do Brazil; mas elesde
l ~se t mpo eli linguindo-se pela mod l'ação e pelo respeito
e obedi ncia ao p der legal, assignou como outros illustl'e
deputados bl'azileiros a constituinte pOl'tugueza, não aCOJ11
pê.llJbando aqLlelles que mais melin h'osos e ardentes em
SOl1 patriotismo negaram-se a fazei-o, ou se r Lirar'am ela
con 'lituinte e de Portugal. »

Em 1823 embarcou par:a a 1nglaterr'ê), donde voltou pa:a
o Brazil, chegando ·ao H.io de Janeil'o em 30 de AJ)['Il,
Rchou- e leito deputado a constituiute bl'üzileira, e a 3 de
Maio tomou assento na camal a.

O m smo ardoi' e dedicação pela 'ausa do engrande
ciment.o lo Brnzil, que ostentara o eleputado por'l,uguez, os
tenlava agora o d pulado brazil iro. A sua attitude na as
sembléa, as suas icléas politicas mo ler'nc1as, a I (lldade ele
seu arael,er as ua luzes e prest,iaio revellaram 0110-, C' , r .
mcm ele gover'no; a sim, dissol vic1a a consl,ituinte, I~l

chamado ao mini 'teria com a pasla do imperio. J\r'al1Jo
Lima recusa, prote tando a sua mocidade e inexperlencla
elo negocio publicas e administraLivos, e a falta cle conl~e
clmenlos politico e luze necessari8s; o 1mp raelol' Jll

~'i t, II aceila por fim, ma 3 dias elep is apresenta Cl sua
demLsã .
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. Desgo toso do acto violento da clL solução da con ti
tuinte, afostado dos negocias politicas, emprel1endeu uma
viagem á. Emopa, visitou alguns paizes, c voltando em 1827,
tomou assento na camara e occupou a carl -ira de presiden
te. Araujo Lima foi então chamado ao ministerio, e occu
pau a pasta do imperio de 15 de Novembro de 1827 a 15 d •
Junho elo al1110 egllinte.

Reeleito deputado a assembléa geral na seD'unda e ter
ceira legislaturas, occupou de novo a cadeira de president
da camara em 1829 e em 1837, e por- vezes foi leito seu
vice-presidente. Nesse anno deixoLl a ua cadeira de de
putado, em vil'tLlCl ele h'3Vor sido escolhido senador pela
IFOvinci/l de Per n/ll1lbuco, por arta imperial de 5 de Se
tembro de 1837, havendo já. em 1 32 feito parte do ministc
rio chamado do.' qaarenta dia:i, organisado depois de frus
lrudo o golpe de stado de 30 de Julho. Araujo Lima occu
pou então a pu Ln dos negocias e trang iras, e inleeinu
mente a da justIça, e como encarregado da primeira, COI1-
eguiu restabelecer nqvas relações com a França e com os

Eslados-Un i dos.
AI braços a regencia Feijó com a revolução do Rio

Gl'(ll1cJc do Sul, em luta decidida com o geande opposiçfio
üa camara, tOl'l1ou-se então impossivel a sua p rman n
cia no govel'llo. Feij6 resigna o u mandato, e oe l1pando
AI'aujo Lima a pasta do imperio, coube-lhe assLll1Jir a re
gencia, em virtLlde das prescrip ões constiLl1cionae, ,
assim, inte;'inamente a exerceu de 1 de S tembro de 1837
uté 22 de Abl'il do anno s guinte, quando foi eleito l'eD'enLe
cm nome de . M. o Imperador, ces~ando desde então a sua
in tCl'j n idad c.

Calamitosa qllDdra atravessava então o BI'azil, oneroso
cncal'go I usava por conseguinte 'obre a regencia, As re
\'olllç,õe~ ela Bahia, Maranhão e Rio Gt'onde do 'ui, t'om
pel'am CIUflSi ao me mo tempo; esLas trez .provinc-ia am ~
ça IRS I elo revoltosos, oCGupanclo Cjuasl que as extr~ml
dade e o centro do imper'io, reclamavam fOI'ças sufficlen
lcs pura as aniquilar e restabelecer a paz, suga."~m por
con. co'uinl toJa ti. eiva do e tado. lIdas a Dctlvldad
cn rgicn peo"idencia tomada pelo regen~e A~'alljo LimD,
fizeram tl'iumpllor' a c.ausa do ordem publIca, a l'e\'o1t~s
da Bnl1in c do 'Maeanhão foram suplantDdas, e a cio H.JO
Ul'onde do uI que n50 poder'a s r nniquilncln no seu o· 1'

110, ficou porém lJa tante combaLida, e do gOVCl'tIO que u
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Llccedeu n50 coube senão a gloria de ligar o seu nome ao
acto de sua pacificaç50.

TDes fOI'am no interiol' os serviços de Araujo Lima, no
exorcicio da regencia do imperio; o aos qm ao mesmo se
ligaram no exterior, figura entre outros ii terminação du
quest50 comaSanta SéÀpostolicn; e descendo do poder paro
o entrogar 1Í m50s de S. M. o Imperador o Sonhar D. Ped,'o
TI, declarado maior pela assembléa legislntiva, o ex-regenLe
Araujo Lima, foi entüo occupar a sua cad ira no Senado,

Em 1841, por occasião do acto da sagraçào e cOJ'oaçüo
de S. M. o Impomdol', foi agraciado com o titulo de viscon
de ele Olinda, com gl'aneleza, sendo ele~ado a mar luez cm
1854. Ministro de ostado em 1823, 1827, 1832 o 1837, orga
ni ou o illLlstre marquez elo Olinda, e presidiu os gabineLes
10 29 de Setembl'o ele 1848, de 4 de Maio ele 1857, de 30 de

Maio de 1862 e de 12 de. Maio de 1865, tomando sempre
parte activa na politica e em todos os negocias importan
tes, já. como parlamentar, já como ministro ou Conselheiro
de Estado, desde 1 42, cargo que exercell at6 os ultimo
dias de sua vida; e foi olle um cios mais i11ustrados mem
bros do consolllO de estado, um dos seus mais activos
trabo Ihadores.

Os ous discursos om ambas as cosas do parlamento,
os seus actos como ministro; o os seus paroceres no con
solha de estado, « 50 documentos authonticos da illllsLra
ção, grande intolligencia, alto critorio o amor ao trabalho
dessa longa existencia, inteiramente devotada a carreil'8
politica, o que nunca conheceu o desanimo nom o cansaço,)

Ao começo de sua vida politica, ali tara-so o marqllcz
ele Olinda ob a bondoira do partido consorv3doL'; poróm
modificando ás SLHlS icléas, começou a distan inr-sc clellc,
t1Le que na cL'ise parlamentar de 1857, ao chamaclo da co:
1'6D, organisou o gabinete lib"f[tl de 4 de Maio, do ql~al fOI
])L'osidente, ministorio quo firme 0111 seu posto, resi tJl1 paI'
quasi 2 fUmos a docidida opposição do partido cO~1SeI'Yo.
(lar. E ainda em 18G2, em con equcncin cio outra cr'lse p~r

11ll110ntar, foi elle o ol'gani adol' do gabineto do 30 de J\laJO!
h0111ado gabinete dos velhos, porque yolhos oro a quasl

totalida le dos seus 111 mbros.
No governo desse gabinete, sobreveio a c.olebro ques

tão Chnstie, ou o insulluoso e violento abuso da prepotcn
ia ino'leza, o o gabin te Olinda extremou-se na dofeza 0[1

110nl'<1 nacional, c 01111863 recel ido no parlamento hostil
l11-nLo p lo~ COll~Cl'Yadores, clis..::oh'cu a DI1101'[l, e creando
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n nova situação, que se denominou Progressista, e ainda
paI outros L~beral, entl' gou-lhe o governo em Janeiro 1e
IBM cm face da nova call1al'(l temp0l'aria.

Em 1865 veio o l11nrquez de Olinda a Pernaml ueo, fi
sua tena uatal, ausente pOI' tantos annos, a 4 ele Jnneil'o
saltou no Hecife, e a 11 de Abl'il r tirou-se de novo pal'a o .
Rio de Jan iro, rec bendo então os mais significoLivas e
honrosos munife tações de apreço. A comara municipal
do Recif\ c as el) GOJ'Dnno, Ipojuca, Rio Formo o Noza
I'cth, Villa B~lla, Olindel, Iguarassú, Flores e Ouricury, cn
vial'om-lhe mensagens de felicitação; Pemaml ueo cobrio
assim de louvores o filho illustre, que tanto o honravo n
gl'nnclcia, pios seLS feitos, pelo seus triumphos. Em
1866 vcio de nov a Pernambu o, e foi esta a ultima \ ez
que saudou a terra natal.

Durante o governo do gabinele ele 30 de :Maio, uma
iIlustl'aela e prestigiosa fJ'acç50 do padido conservador se
pnssDl'[t para as fileil'as do parti 10 libero!. Em 1865, não
eslavam b m ap l'lados [linc!a os laços de allianço entre o
novos e VE:lllOS libel'aes, quando deu-se o queda elo gabi
nele FUI'tado. Fazem-se algumas tentativas de ol'gaJli 0.
çJo do no\'o gabinele, n5.o siio levad8s o effeito, o marquez
ele alindo 6 em fim chamado, e o 12 de raio apl'esenta-se á
frente do no\"o gabinete.

O mOl'qLlez ele Olinela presidindo o cons lho de minis
LI'OS, lama \'a n sa epoca sol r'c os seus hombros pesado
cn al'go. A guet'l'a do Paraguoy, por si só, absol'via touos
os cuidados (lo no\'o gnbinet ; o Brazi! otra\'essava umn
c[ oca dimei! c melil1dl'os[I. A 5 de Junho de 1865, annun
cioLl o 111[11'CjUCZ de Olinda 'JS camal'as, a partiua de . M.
o Impcra rlor ós provin ias invadidas pelos inimigos, e
pone depois annunciavn ao Brasil a rencliç"io dD pra a d
UmguFlYt1l111ü. ,

, No LlnIlO segLlinl , a 2 de Agosto, deIXOU o podei' o ga
blllelc Olinela, fi}) iaúo e louvado sempre .que s tI alH\'a
ti l11edielü relnti\'üs á gucna, aiuda que vlvüme~le gu~~'

I'cado quanto ti politica intenla. a marqll,ez (~C alJlldil, elI.7.
um s u biogl'aplJO, incansovel e ext~aOl'dlnül'I[l.m nte aSSJ
(lua no tl'aballlo, enfl aquecido pelo Id~de, abD.talo p<?l' m~
Icstif1s mos consel'vando viO'orosa, sa e ac!mlravellntelll-

, I::> 'dgcneia, vio subir ao governo cm Julho (~O 186 o partI o
conS('l'\'odol'; em 1 G9 ainda occupou a trIbuna (~O ' n~J(l ,
pl'onuncjando-se cn opposiC','ão; no anno scgulllte alllda
alé os pdm iras dia ele Junho de 1 70 c mo lrou em U8
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adeira nn call1ara Yitalicía; ITID a 7 desse m z pelas 4
horas da madl'ugado expirou vic:.tJma de uma cong stâo cc
rcbral aos 77 allnos incol1lpl tús de idade.

A' noticia do seu fallc:cimento, reuni lo o senado e a
amara dos deputado ", suspend I'am uma e outra camarn

as suas sessões c:m signnl ele nLil1lento, merecido tribuLO
ú memoria do illustre patl'iota qlle acabava de morreI le
gando um nome 110lll'oso e illusLI' ao s u pniz. No senado
11 \'ozeloquente do seu presÍl1entc o visconde de AbaeL\ e
a dos senadores Saroiva c Octaviano Rosa, erguel"3m-se
cm homenagem ti. Lltl memoria, e na camara dos depuLa
de ,a dei mini tI'O do impet'jo.

Ei as palavl'as do \'cn I'an 1 Visconde de AI acLé 00
communicar ao 'nddo a noti ia do fnllecimenLo do benu
mel'ito marCjuez d Olinda:

« S nhorc ,confrange- 'e-me o coração ao ter dc C0111
munical'-vos uma infausta nolicia.

l( Acaba d fallecer nesta côrt" hoje pelas quatro 110
T'ns da madrugncla, na ca a. de sua. resid ncia, um elos
nossos mais illl1 tres collegas.

« E' o r. :l\Inrquez de Olinda, senador pela província
d PCI nnmbuco, nomeado para esLe logar por carta impe
riol de 5 de Setembro de 1837.

« A sua voz abia c loquente começou a ser ouvido 3
favor e em II ~ sa do direItos io Brazil nas cârtes consti
tuinte '(la no:50 porLl1gueza e1111821.

« Essa voz conlinuou a ouvir'- e, cada vez mais per
LHI 'iva e en rgic[], nos ti ibuna s (le uma e outl'a camara

do Impedo d fendendo com fil'mesa os s50s principius da
lilJ ['dade, dn ordem e elo progres~o.

« Nunca el iXOll o illu 'Lre finado (h; ter, como nenhum
hl'8zil"iro dc.\' deixar de ter, l1ma fé viva nas instituições
Lia nossa poll'ia, I 1:11'[] fazer trilImpll8r o luelles principios.

« Pau o' dias anLes da sua 111OI'te nó todo o VI1110S
faz r- e tl'flll parlAr ao en(1(10 Ill8 i l1111ribllll 1o, como
lord ChaLll8m, célss"nLtll'-s 110 'adeira que tanto 11om'oue
illu tl'OlI.

« .l"J retil'a lo <los negocias pllblicos, como o 8!"LodUa
inglez C( muat L1 ~('l11pl' , '0111U llc, tocla as medidas qllg
lh pnr 'iam c ntrarins <'I ju liçn, ou aos intel'es sela ua
patrin. Foi COIl~ 'llIeil'o de ..::tl1do, e no exer kio dest· CDI'
0'0 o SC'U OIlS lho') os us lr'üiJnllIos fltteslaL'<10 quando

> I uulic[lI'C'Il1, [] Slln prlld ncio D sua pt' '\'isüo e os.. s lIS
pI'ofundo' cunlIcLim IJlos 'Ln I olilica e ncll1JillisLraçuo.
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« Foi ministro por "ezes no primeiro e egundo r-i
nodo, e prestou ao Estado ser'viços que tecommendam o
seu nome e a sua memOl ia ao louvor e ao reconhecimento
dos seus concidadãos.

« Foi regente duas veze ,a primeira como ministl'o
do imperio que era, quando renunciou aquelle minenle
cal'go o Sr. Diogo Antonio Feijó; a segunda, por el i 50
popular.

« E' e te, senhores, o cida Hío que acobamos de per leI'.
« Unamo-nos hoj em um só cntimento-o da 16r

pai' tcl-o perdido; e ol'emos, para que p lo' bens a 1uc s
e pelas honl'as v5s da lerra, oblenha clle no céo a bcm
aventurança eterna. »

Embalsamado o seLl cada"er, foi sepullado r;o dia se
guinte, 110 cemitcl'io de S. Fl'anci co de Pi.1ula, com lodDs
as honras e pompas funer-oria inherent s aos eus titulas.

O mal'qllez de Olinda foi um dos homens que « llbio
no Br-asil até onde eru licito subir'.» Regenle do imperio,
8 vezes ministro, oe upanelo os pa ta elo imperio, .iusti~a,

strungeiros e fazenda, president do conselho de minis
tros cm 4 gabinetes, conselheiro ele estudo por mais ele 27
annos, deputado, senador, gran 1r, do imperio, marqu z,
official do Cr-uzeir' , Grã-CI'uz das ordens de Chri to do
cio Br-clzil, ele Santo Estcvi'io da I-Iunario, da Legiuo de Hon
ra, ele S. l\Iaur'icio e S. LazDl'o da Halia, ele l\Ie<Jjedie da
Turquia e de T. S, elo GuaL1clupe lo 'lcxico, taes eram os
seus titulas honorificas, i.1! ~m cI muitos outros litterarios
e cientifico, como o ], doutor in lltroqaejure, socio fun
dador e elepois lJOnor-ario do InstilutD Hi lorico e G ogra
phico Br'asileil'o, e membro ele Olll!'QS (Issociações lil.teru
rias e ci ntil1ciJs, Lnnto elo Bl'iJsil como do e trangeiro.

O marquez ele Olinda, na phl'ase ele UOl jornal ~o Rio
ele Jan iro, nua era sómente uma gloriü perlJambu anuo O
Brasil inteiro se elesvan 'ia m 1'a 50 ele contaI-o á frente
de eus 110men mais emin nlcs, di ·-0 deu leslernnnho
R imprensa ele lo lus os parlidos no conceito unanime a 1'

ca elo finado, ao noticiür o s 'u ild'uu -lo pa amnlo.
Um OLltl'O, a Rl?fornw disse o eguinlc:
« O illustre morto ru um do IJllirno r stos da pleia

ele ele talentos llolaveis fJll(~ l1gLH'aram nl1 lutas el(l ,incle
p~ndencia e ela fundação elo impcr'io. A sua.longa CXl~t ,!1
la foi toda consagrada êlO ' r\"i(:o ela pa tr][l , J ql1a 1lJ~O

ha llma clala historica elo Bt'asil incl '11el1el nle, ú qnal 11< °
ande liO'Bcl o n me elo "CIl l'[Indo c~tac1i ta .. ,.·
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« Durante uma carreira tão longa e tão prehenchiela,
como outra não 11a que se lhe compar , nunca o preclaro
varão, tendo por vezes de atravessar periodos elos mais
clifficeis e agitados de nossa historia, d smentio a pmden
cia e a moderação de que sempre deu provas.

« Era o nestor de nossa politica.
« Os documentos de sua viela publica, acham-se co

piosamente accumulaelos nos discmsos prof rido por ell
nas duas casas do parlamento, nos luminosos parecere
do cons lho de Estado, e nos a tos dos seus eliffer' nLes
ministerios. »

Honra, pois, o marquez de Olinda pelos seus feilos o
nome brasileiro, e constitue uma das glorias de que mais
s ufana Pernambuco, a terra que lhe dera o berço, cujos
filhos com a confiança dos seus suffragios, abdrlJ.m-Ihc
as portas da constituinte portugueza, do parlam nto e elo
senado brasileiro, por onde conduzia-se ao panLheon das
glorias nacionaes, esse templo da immorta]iclade.

Pedro Correia Barreto. Illustrissimo pernambucano
de 1710, na phrase de um escriptol', capitão-mÓI' de Ipoju
ca, nobre p lo posto e por sua ascendcncia, Pedro Correia
Barreto ainda b '01 moço alistou-se nas tropas ele oJ'denan
ças d sla cupitania. Ser\'iLl prirnciran ent como solde do,
passou a alferes, e por patenLe do go\' mador D. Fernando
Martins Mascarenlta ' ele LencnsLre, de 8 de "Maio de 1699,
foi promovido ao posto de capitão de or-denanças da fl'C
guezia de Ipojuca, e posL dOl'l11entu, por patente do govel'
nador Franci co de Ca Lro Moraes, ele 7 de SeL mbro de
1703, foi servir no terço de infantaria de Go)'anna, « por er
um dos homens nobres e pl'incipaes da lerra, como pelo
bem que tem ~ervido aS. 11., em praça de soldado, alfercs
e capitão de uma companhia ele infantaria de ord nan a ,
procedendo com muita satisfação, zelo e cuidado em suas
oJ)rigaç- es. »

1 ameado cnpilão-múr da fr'eguezia d Ipojuca porpa
tente do governador Sebastião ele Caslro e Calela , de 23
c1 1 ovembro ele 1707, é nota"e] o selJ'uinte topico de se
documento, consignando o merecimento e serviços de Pe
dro Correia Barreto: « por s r um dos homens nobres,
principaes e afaz mIados desta terra, como p -lo bem quc
t m s rvido a . 1\1., no posto de a] feres e capitão de orde
nança ,e deste pas ar ao de capitão de cavallaria ela frc
gllrzia de Itamaracá, que enlão exercia, l1ayencJo-se cm to-
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dos com gmnd' zelo elo real serviço nccudinc1 pi omptn
mento n tudo que era da sua obl'igação, L ndo s 'mpre os
seus soldado bem disciplinados e lJrOm[ tos para CJuol
quer necessiclad que podesse havcr', como bem mostl'OLl
em duas occosiõ s Iue tocaram are] aL nas f rtal"zns el
PitimlJú e Catuama, pOl' occnsiüo de apparccel' algun nH
vios de que se não tinhn conhecimento, acudir pl'onlpl,J
mente ao po to ela marinha CJue lhe foi consignc1clo com
sua f~ompanhia; e ondo levantado o fOl'l.e de Pil.inJbú por
ordem do meu antecessor, assistir aos s 'lIS Lrabnll10s com
toda a ,'ua companhia ernais 4 s rn\'o~', dUI'ante 12 dios
sustentando a todos a sua cusla, no quo dcspellllclI de
sua fazenda: e por esperar delle, que d'aqui em dianlc se
haverú ela 111 SOla maneira, c muito con1'orl11 '\ "on!1nl1ç'u
que faço do seu procedimenlo, ))

Em 1710, qUêlnd slll'gil'l1l1l ns ambici 'ns prcLenções
dos Mascates, cujo fim era ('manei paI' .m-sc de Olil1 la e
lançarem os fundamenlo da lia c[ milIElI:iio, o cnpilJo
m(,I' Corr ia Baneto uniu-se 100'0 aos setls c: mp"II'ic lns e
com -Iles oppoz todas os forças afim de coaI' 'Lur o' plulJo.s
do inimigo. Nlallograda o primeil'll tcnLüli\"1 dos l\-lllscales,
Lromaram clJes uma ouLra, e a 1 de Jun1Io de 1711 1'0111
perDm em tremc11da reDc,50,

Correia Barreto, [lpenüs I'eceb ,l] 1] noticill elo flcont ~

cimento, e "endo f ridos o~ IJrios ele ua pnt!'in p los de Cl

calos insultos commettido contra o bispú-go\'cl'lHldol',
ouvidor da comarca c cam[ll'El de Olinda, rC'Ulle [IS ll'OI ,1 '
do eu cornmnnd , e marcha d IPOjllC[I para o Pc cifc.
Calcando e de 'pre El11clo as ducçõe' iJl 'iclio 'U', COI11
CJue pr tendel'um corrompel-o Dlguns dc srtl d o' I1I,t'nclos
compaLrioLas e par nte cio Cabo, unido ti cau a elo i\ln ,
caLe ',cll gOll finalm ntc H Olindü, e apre_ nléll1do-_<' ao
bispo e a camarfl, pediu ]Ll' lhe pcrmilLisscm I. )111']1' pnl'l)
no assedio do Recife, ndo-lll 111('5mo eonf1ndLls I1s I 1

siçõc de mais ri o o importan ia, Incumbido di' ~IHlI'

neccr a cslancia ela Bal'r 'tü, 111[11' 'hou immrc1ialnnwIILe,
tomou posiçuo e le\'DnLoll os seus qU'II'Lr'j::;, I~ logo a 2:. c[L
Julho, atI) alo fodcmente por umü r 1'('(\ dI 500 i\ln coLc_s,
rcp lliL:-o inLr picl'1m nlc, (~ninda qUI' I 'relesse n;1 i1C(:L10
nUt11CI'O sup rior rI soJdud s, enLro II'~ o ])r,l\'o SilT'p;en
tO-1116r Fel'l1uo Bezcna :i\lonleiro. « que \'ülia por muito.;
r,enlo.::,)) comtudo o~ Ll'iul1l[ llos c as 110m'fls da \'iclol'ia
llle COUbCl'l:lrn, I"pellindo o ilJimigo e manLencJo o posln
fi III' dign a m ('11[(' II j(' ftl f'il con findo,
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o seu enLhusiflsmo, os seus serviços, e a confiança
lue illspil'ava ao gOVCl'OO, fLz 'l'am-no firme no po to ela

BéJ1TeLa, e embora solicit'] se in tantemenLe a gloria de
11) dir as SLHlS ê1l'llHl nas batalhus campaes contra o ini
migo, embora quiz s e tomar paJ~t nas jornadas de Si
JJir6 e IpojLLca, jÓ!11oi o gover'no o consentiu, e assim se
, ns rvon , empL'e na O'uoL'ela e defesa da BorTeta, cuja
poss Lonto almejava () inimigo.

Quando chegou o goycl'1ladoL' Felix José Machado, e
nLrou na administração ela capiLania, foi leyantado o as

s -dio do F'ecife, e parecia teL'minada a luta, o capitão-mór
P (11'0 CorL'eia Bal'l'ct 'e r colheu êÍ sua. propriedade ele
Ipojl1ca, lnmenLando cm breve tempo as perseguições, que
I'npidnm nLe se foram praLicando sobr os seus infelizes
~(lmI aLl'ioll1s, vicLimas cio odio cios l\Iascates e da parciali
(lod do novo governador. Co]'['ei[l Barr Lo conseguindo s-
'[lpar (1S prim iras [urias do inimigo, buscou eguro asyJo,

[1 banclonou a sua propriedades e fazendas, mas veio (l

'er c1escobel'lo e preso a 13 de D zembro] 1713, « como
ob ça de facinol'osos;» foi nUlo recolhido aos enrcere

da fOL'Lnleza los Cinco Ponta. logo l'omettido pa.ra borcl,o
do navio qu o Linha de conduzir ú Lisbôa' maIS, publi
ca lo o DecreLo d I or 15.0, antes lc partir n froLa, Corroia
Barreto obteve fl sua liberdade m virtude desse acto ele
clemencia real. Eis os unic.os d''ldos que encontramo 0
br a vida. lo illu tee capiLão-mór ele Ipojuc[l, P el1'o Car
l' "ia Barreto.

Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquer
que, Vi conde ele Camaragibe a cen a 19 ele Abril ele
180G, e fOl'om sellS paes o capiLiío-mór FI [Incisco ele Paula
CtlYnlconLi de Albuquerque ua mulher D. Maria Rita ele
A Ib uq uerg II 1\1ell o.

1< lIZendo em P rnambl1co o CUI' o ele humanidade ,Pe
dro CuvnlcanLi seguiul ara PortugFlI m 1821, nde estu
<lou 2 anno na uni"ersidade de Coimbra, e passanelo- c
el pois para a AllemanllG, f Z o curso de direiLo na univer
si(lade de GoeLLingu , no gLwl se 1011torou em 1 27.

Vo1temdo para o Brnzil no tempo da cr aç.ão do' Cur-
'os Juridi , do imporio, o Dr. Pedro Cavalcanti fOI no-
mea lo I nLc ln ·a.dcmia de S. Paulo, por DecreLo de 9 cI
1:" 'vel'l'ÍL'( 11(' 1 2. 1I1(l"i nüo Cllf'gOIl a tomol' posse ~c ,se
~arp;o POL'(ll1(' roi l()gr r0J1lo\'iclo r arH a cadeira dI' (llrclln
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civel da Academia de Olin ln, por D cI'etú de 17 de Dezem
bro de 1830, a qual regeu por algum tempo, jubilondo-s
d pois em vencimento alO'um. Quando pela I'efol ma de
cretada em 1854, o Cur o JUI'ic1ico d Olin la passou 11 ser
Faculdml de Dir ito clu Hecir" o Dr. I udl'o Cavalcanti foi
Ilomeado sou director, enl'ao CJue 'X !'rOll pOI' muito 1.1n
nos, e no qual s(~ j llbilou P )1' Deel' to ele 20 ele Novembl'o
de 1875) dispen ando a p \f'ccr ('5.0 do honornrio o que tinha
direito.

Deputado o As'3 ,mbléa Ger-nl Lcgi lotiva em 61 gisla
tu!'as, eleito por e tu pl'ovinejl1, tomou as onto na comora
pell1 primeira YCZ m1832.comosupplente,enes l10cca iõo
foi um L10s que votou pell1 vitaliciedade do senado. O Dr.
P dro Cav111canLi f i tl1mbem por di\'Ol' I1S vezes eleito
membro dl1 A cmlJlén Leo'islati\'n Provincial, cuja presi
c1encia sempl'e lhe foi colltiauo. Eloito senl1dor do imperio,
e escolhido por Cor-ta lmp I'i[ll de ...5 II Maio de 1869, dei
xou a presidcncia da AssemlJléa G 1'nl que então occu
p(1\'11 , e tomou ossento 110 SC'l1odo no dia seguinte ao el
~l1ü scolho,

Agl'acim10 p lo O'oycrno imperial om o titulo d TIMão
cle Camür-agilJc por Decrcto cle 30 de Novembro de 1 55, em
1 60 foi elendo a Visconde com os hOllt'11 de gron I za.

Na qUFllida<lu de 1.0 vice-I re i lente desta provincio, o
Visconde ele COl11a1'agibe pOl' duns vezes dil'igiu a ua ad
mini lroç5.o; a lJrimuirn do 13 cle Abl·il [12 de j\'laio de 1844,
c n sugllnua <l 2D de Abl'il a 15 d' OutlllJl'O de 1 59.

Homem d bem, dotocll de um caT'<.lcLer nobr e cir
cUl11specto, o Vi conde de Camal'agibe mer'ccou sempr-e
[I considel'ac:50 com que o acataVl1lTI, e como cher elo pnr
Li e! conscl'vadoT' de PCl'llDmbuco, gosava do influencia e
prestigio nJo só 110 pI'o"incia como lJa CÔl'tc do imp· rio.
O Visconele de Camaragibe falleceu no elia 2 do D zem
bro de 1875, • na l110nIJii L10 dia 'egllinLe roi sepulLado
no Cemiterio PllbJi o do Recife. Vi tim[) ele uma con
go tiio CCl'osa, ql1Hsi repentina como foi a sua mOI'te essa
inesperada noticio can 'ou pl'ofllnd<l scns[lçi'ío o cntim nt .
Tl'ansmittida á " I'le elo imp rio pelo tel [lTopho, o,. ['.
Conde ele Bo 'p '111ly lil'igill llm tC']r;rêlml1la a "ua fI mJlID.'
Lo tcmullhand por p[ll'le de . M. u 1m]) '/'odor os senil
mentos de pe~;al' e ele ('()/u/n/r'ncia do lJ1e,~mf) Augtl to Se
nho/' peLofalleclInento elo l'i,'conde de CWllUNI{jlúe,

.nador . grnnl1c do imp riu, \ is 'Olllk, fidalgo Cfl\'U
Ihcil'O lu cas[l in pcri/iI, du CUlJS '111u d' S. 1\1. U 1111]) 'J [)-
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dor, griío-cl'llZ da Ordem de CI1l'isto, c eOlTlmcneloc1or da
de N. S. dn Cone içfío elE. Villo "içosn ele Portugal, O" is
conele de CDmn!'agilJc alLingiu ás mais I y[ldns posiç- 'S
SO 'id s, foi um hOI11L;ll1 l'C peitavcl, e oceupou na poliLica
do puiz logal' disLil1clu; su1)['c o scu ll1f'l'ccimcnLo falh
bem alLo um jOl'J1ol insLl peito, a Provllu.:iu, oJ'O'ilo elo LJUl'
tido liueml ele P rlHunbuco, lando noLicia elo eu falleci
menLa. J':L fi Sllas P01D\"l'ClS :

« Diantc <lo tllmulo lo no o advel ~uri , c. quccemo
a livel'gcncia politica quc d II nos s "'pol'D.va, para Clpt' '
cior c pl'antear o homem, c t'cspcitnr a dor que nssalta
domina seus parentes, amigos ulJiados. O Visconde ele
CDmul'ugibc I' pl'e entlH1 pê1pel importantissimo na poli-

, tica de sua poLt'ia ... Nu opo '!ta da lvlaioridacle, o Visconde
de Cumar'agibe UPOiOLl o minisLerio libel'al elos Andt'adas.

« Foi uma p!tnse cut'ti simu .. " c depois tal posiçi:ío
t1 'sumiu, to.ttLo tor êJ cOIJc~ntr'a\"n em suas mãos, que lJU

pt'ovincia nntal ra oraculo, o o aponLa\"um, no r ar'tido
'onsel'va<1 [' como o chefo lllt1is considerado cm todo o
nor'le do Bl'uziJ, pela influ ncia que ahi ex.crcifl, Homelll
SiZllllu, de pnla\TD, de tl'<ILo seyer'o, mas acccssi\'el, era
tUll1u· m dotado ele perspicaciD, intelligencio, sobresahindo
em seu caracter a nergia de \'ontuc1e, o tenacidade na
exeCll ão de seus plDno~ poliLicos. AbsLrahin<1o das idéas
politicu_, não recusamos a confiss50 de que nos diversos
cargos que occupou, prestou serviços a pl'ovinda e ao im
perio, notando-se que por sua não pequenu fortuna, en
trou como fi cionista em varias empl'ezas llteis, e assim
conCOl'reu efficazmente para. o melhoramenLo e progresso
lu sua terra.

« A biographia politica do Visconde de Camaragibe
não nos omp'te fazeI'. Registl'amos sómente nestes tra
ços necrologico , o facto incontestavel de que o no~re
Visconde de Camaragib , figmou e primou no seu partIdo
tanto quanto a nmbiçuo dopolitico pode ex.igir, e subioaté
onele o p rmitLirDl11 as nos as leis constitucionaes, e ~

condi õ socias do seu tempo. Seu critcl'io revelou-se maIs
d uma vez. N50 sejulgando orador parlamentar, homem
ela discussão que dá yiela (lO systema representativo" re
cusou faz r pat't do ministerios, sempre que o convIda
vam pura isL . Honra os u nome esLa l'ecu a, que é uma
glol'Ía lJara a SllU menlOria. Pelo pu samento dos hOO1~ns

poliLi os qu ocCUparlltl1 c1e\'adas posiçõ s, com justIça
~O\11n pe aelo luto o puiz em que elles lJuscet'am.
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Pedro Jvo Velloso da Silveira. Na ceu em Olinda
no nnno de 1 11; foram f'eu pa s o cOl'onrl P c1l'O Antonlo
Velloso da Silveira e D. Uele'nn Perpc'tua da ilv 'ira, e eus
avó paternos Pedro 1\'0 V'lIoso da -'jl\'cil'ü, conll cido
por-Pedro 100 Redú'lco, D. Thr'rcza Fl'llllGÍ c:a de Ibu
querqu-',

Ao, 1 annos de' i ]l1dc P c1ro I" [1s~cntou praça no
rcoimcnl cle artilharia (lo R.cife, e íoi militar brioso c Es
tio 'l,o, \'l1le'ntr c 8rrojlldo, pAt1'iola exaltado e politico de
idéas fil'mp.s e inl.l'llllzig 'nt(~s.

Pedro Iyo era lil eral, em 1848 jú era capitão de al'li
lhuria, e achava-se commanc1anc1o o destacamento mili ar
de Agua Pl'úla, quando o seu pat·tic1o foi apeado do poder,
e elle demiltido claqllella commissõo,

Pedro Ivo c1omorou- e em Agua Preta, obt ndo uma
liêellça pm~é1 isso, mas rompendo a revolta, e o governo
querendo subtrnhir o destacamento <1 SUl1 influ ncia, e ao
mesmo tempo chamar Pedro ho ú capil.81, deu as n c sa
rias pro\'id n ias, ma, nncln conseguiu para clue lle se
rcUl'asse lücruella localic1adr.

PCdlO Ivo atirou- a 1'e\'Olll<;<1o 'om toda a impetuo-
sidade elo seu genio altivo e bellicoso, ostentou em todas
as a õe em que tomou parte muitn COlagem e vnlentia,
con quis ta ndo pclos seus fei tos no ompo dl1 bn tal ha ri sua
elevaç50 ao posto d" brigac1 iro, scnd [10 m ;:;mo tempo
nomeado com mandante da 2,° di"isilo do ex -reito com
posta de 2 bl'igadas, por- acto do Conselho Director ele 2
ele Janeil'o de 1 49,

No atoque do Reeif , que teve lugar no dia 2 de Feyc
l'eil'o, Pedro Ivo commandoll El divisno qu atacou pelo sul~
e rompeu em batalhu at; o !)nirro ele unlo Antonio, tomou
a ruas principae e qUflndo 11 gOl1 Ú mais pl'O.-imL s no
palacio do presid 'neia, cuja tom[lc1a eru o cu 0]\,0, encoll
trou seriu resistencia, travando-se entüo I'c.mllidis ima Ve
leja á impedir-lhe o passo, Nõo COII 'cguindo i!' ulém, des
alojado mesmo da magnifica po, içuo Clll ' oeclIpu"\.1 nu rua
cl~ 01, e proximo ao palado, Pedro 1\'0 c. Illl'umorc..:h u .
fOI tomar posição nos largos do Céll'mo Ll\Tal1l D nl.o 1
nha e rua Estl'eita elo Ro aI'io, onelo de 110VO tnl\'Ul1-Se D.
peleja; e no meio de uma luta incessanl e rcnhirl0, quan
elo talvez a vi tOrJa ia pronl1n 'iar-;:;e pelas tropas hlJ 'rLl s,
entrA na cidade, pelo ludo da Buo-Vi ,ia, utl1a,fol't, colum
!lU sob o commando elo genel'al Jos JO[l(lUlfll CuclllO,
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assim decidiu-se n victorin em favor elo goyel'l1o, já mUlto
adiantnda mai,' ainda não segura.

TenLnnclo ainela algumn rosistencin nos ruas do Pcnha,
Hibeira, Concordia, AugusLa e adjacente, foi n sL"s pon
tos mais do que em toclos os outl'o , renhido e sanguino
lento o eombDte; e na ulLima extremidadc, quundo viu-se
completamente penlielo, ob[l1lelonou o ampo, roel ou o Ca
pibal'ibe pela ilho ele Annn BeZOlTD, e ganhou o interior,

No dia 7 de Fe, crcil'o, quanclo se l'euniram ns tropas
liberaes e o Conselho Director d u nova ol'gonisaçi'io DO
exercito, P elro Ivo foi nomeado commanc1ante da 2,n di
visuo composta de4 baLalh -os c clas força elo Verde e Agua
Preta,

Occllpanelo po ições vunLajo as no sul da pr'ovinciu,
perseguido sempre pelas forços elo O'OVOI'no, Pedro 1\'0 pa -

ou-se para as m Ltas e acampou cm t ITas do engenho
Verde. Posta a premio a no p 'ssôa, marcando o gOVCl'110
8:0008000 róis a quem a appI'ohendesse, e 4:0008000 réi se
acaso fos e Ue morto no acto da pris50, Pedro 1\'0 resis
tiu hel'oicamente, e nesse difficil empenho, sem recurso
'llgum, lutou, e lutaria aLé mOI'l'er, e nüo fôru n inLerren
ç=J.o de eu pac, que lhe garanlill a ull1ui Lia, o qll' lle já
havia reO'eiLado pelas condi 'õc llul1lilllnllLes em llle tinl1a
sido proposta,

Peelro Ivo pas ou-se entuo paro as Alagôas, d'ahi pal'
Liu para 1.1 Rahii.l L elepois de ,do'uns dias de demora ~c

guiu pOICl o I io du Jun iro, on lo logo qu ch gou foi I'e
colhido ú uma fortalezll, sob senLinellas immclIsas pre
Cauções. Dias depois Dpt' sentaram-lhe o D creLo cle an~

11 i tio, com a c.lnu ula pOI'ém, de a signa r Lel'mo de rCSI
dencia por 6 annos f6ra do Imperio e em lugor approvüclo
pelo governo, ao que reg itou, üllegando as conclicõe mc
lllOres que lhe pr po Cl'11 a pt' iclollGia ele PCl'I1ombu(;o, c
mesmo pOI'll'io l' o quo se htlVia tratndo, pois IDI'gOll os
nrma ob promes ô de amni 'lia geral. ,

Pec1I'o Ivo p rmancccu na müis rigoro a e esln,iLa pr~-

são C rCll ele 1 ê1l1nO, ma' cOl1seo 'uiu evadir-se a 20 de AbrI!
le 1851; e t 1>11 lido pelo 'offrim 'lllos c pI'ivacõ s do cay
cel'O, pouco sobrc"i\"eu ú sua fuga. roi corr nLc a "crsê.l,o
el que Ilr foi viclima du 11m o' '\ sinnto, e ain la hOJ,C 
muita gente () [I I ediLa; no clltl'l.;tanto conseguimos arel'l
gual' c~Lo ultimo pel'Í! c1 elô vic.h ele P dro ho, groçll as
t1!!ig ncia ele um 110' o pnrLiculDl' amigo o I1lm, Sr'. DI':
\lléenL' Fl'I'er el Borro \i\Tnncl rlcy AI'DUjO, como s vc
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elas seguinte. infol'l1lRçÕeS que dignou-se mllll tn\!-n .
« Salisfazendo, quanto pos i\'el, sell e Limen cl pedido,

passo a referir-lhe o que ouvi dos I'S. João Baptista FI' i
re, morado!' na cidade de Rezende, provincia do Rio de Ja
neiro, DI'. José lVlanoel Freirc, moraelo!' nR fdzeridn S. Theo
cloro, comarca de Queluz, pl'ovincin d . I aulo, e P c1ro
Fagundes morador em S. José los Campos d'cs a llJLimü
provincia, acerca do distincLo patt'iotu Pedro 1\"0 Velloso
ela Silveira.

« Evadindo- e da prisão cm que se nchava recolhido
na bahia do Rio de Janeiro, Pedro Ivo dl~sembDrcou em
companhia de seus cumplicc:s de evasão (um cabo e um
furriel) no caes do Pharoux, e immediatamente seguiu para
IJ fazendo l\'Iarambail1, elo commendador Breves, e cl'ahi
para a fazenda P110 d'Alho, em S. Anna dos Tocos, do co
ronel João Ferreira, disLincLo re"olucionnrio de 1 42 e tio
dos Sr's. 1:' reires. N 'ssa fazenda esteve Pedro I o algum
tempo cercndo de todas as I1ttenções não só pelo coronel
João FerI' ira, como tambem pelo~ seus numerosos paren
tes e COf[' ligionarios que a porfia procuravam amenisnl'
os amargurados d ias do i II ustre fora o'ido,j Á. soffrendo muito
c exlremamente paJlido, como att sLam duas testemunhas
oculnres, D, Anna Freir , irmã do coron I Ferreira e müi
elos S1's. Freire, e Pedl'o Fagunde que então comparLi
lIH1va n hospedFlgem do mesmo coronel.

« Da fazenda Puo d'Alho partiu Peelro Ivo, eparanclo
s de seus compnnheiros de eva, ão, pal'a o litoral; e, de
vielo a influencia do commendador Br- "es, cml: arcou nllln
navio portuguez, com de tino á Europa; mas aO'O'ravalld -
c-lhe os padecimentos, falleccll em "ingem nelo o s 'U

corpo Innçado ao mal'.
« Embora, pela condições peciae em qu·e se élGha

\"a Pedro Ivo, não podesse eu pa sam nlo er yerific:ad
de um modo legal, comtudo o commandante do navio sci n
Lificou do occorrido o r spectivo consignatürio, qu pOt'
sua vez, o participou ao commendadof' Breves, constando
até aos mellS informante existir em poder do me mo com
mendador a carla que m ncionou o pa samento do pü
lriota pernambucRno.

«( Ne tu cic1nde di se-me o Dr. Jouq lim de AqlJino Fon
ceca, cun ba lo elo Pedro Ivo, que o fallecimento tjyera lugar
lJél. a Itu ra de ta I roYi ncia, e confi rI11011-m e os r levanles
sC'I'vi(;os nttio preslad s a seu cli.~ tillCtO cunhado, pelo om
lnl'ncli:lc!m' Br'cY ~.
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« São e~ tas as inf'ol'ma(;-cs quc posso I rcstar-lhe, af
ünnçnnd a idon -idade dos informont s. »

Eis em ligeiro Lra os a vida de Pedro Ivo Velloso dn
Silveira, eis a ulLima phase da vida desse valente e bl'ioso
milHar, desse I atrioLa ilJuslre e benemerilo.

Pedro de Moraes Magalhães. Nasceu na villu'do
Redfe em fins do seculo XVII, assenLou pl'úÇ'El lle soldado
a 26 de Junho ele 1709, passou a alferes de grnnnc1eiros e
tenent de cavnllos, ajudante de infantMia do Lcr~o ela
gUêll'l1içüo de Olinda, por PatellLe de 13 cle Junho ele 1723,
ajuelünte de mlnlel'O do mesmo terço a13 ele Set mbro de
1742, ajudanLe ele tenente-general da praça ele Pernümhuco
por Carta I al.ente ele 25 do mesmo mez e anno, SOl'O'onl.o
mór de infantaria do Recife f1. 29 de No\'embro de 1743, e a
ten nl.e-coronel commanutlnte do regimento de infantario
ele Olinda por. PEll.ente Regia de Gd Outubro ele 1753.

Seguindo pal'll Portugal, occupan lo ainda no exercito
o posto ele offkiol subalterno, Morae lVlagalhues tomou
1 arte na O'uerTU contr'u a IIcsr unbEl, achou-se no rendimen
to da prnça de TI llagLlcr, nos batalhEls ele AlmenarEl e Sa
I'agoça, foi inemmbido da expedição da tomuela de um '0111
boio qu o hespon\1ó '8 haviam Elpresado, havendo ncsta
occasi50 não só o dito comboio como lambem mais ele 100
'nvallos, que muito serviram para o üugmento ela cavaIIa

rio as im como flgllr u digna e honro am 'Dte em todos
os feito e op rac:ões ele gucI'ra, alé u nLrac1u do exercito
portl1gucz na cidmle llo lVlac1ric1, servindo com bôct satisfa
Cao, distincção e honrado p7'oceduJlento em io ias as occa
::siões que se lhe oifereceratn, mo -·trcllldo sempre o zelo e
valor de bom oldado, como eliz EI-Rei D. João V em uma
de SLH1S patent s,

N s 11 campanha o illu~ I.I'e copiL-o Pech'o elo fvlorae
t\Inrralhães, cal1iu prisiolleiz'o em lJ1ÜO elo inimie;o, mas
foi rc 'gatnelo pelo governo pol'luguez, voltou ó. Lisboa quan
do ttlrminou a gucl'l'a, c d'al1i veio pera sta provincia cm
cuja prac,'(1 pas ou ele 1l0\'O ti 'ervil',

Em 172G poe occa~ iii do I vn I1lamCIl Lo ela tropa elo
Rr ir,: por fnlLD elo lJ(lO'amento rIo 1 0110, m COI1 ielora
v 1•.\tl'O 11 l'[J S r.lngnllli1cs pre~ tou imm n o ~ erviç'o il
'ou'a cio 0]'(lr111 pllbli 'It, \ 'OIlSCO'llil1clo DO m sm L mj)o
L"/lzrl' n .-olelnl1o. eln ~tln companhia r111 bA[J ordem, !,oi
CUIll ·llc.' L!:llltl'nCC(\l' LI f'ul'lnksn do Brllrll, il1ljJrl1incln il~cql1l
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a que o~ r<=:voltosos se apossa sem desta fOl'tificação, im
portantlsslrna pela sua posição.

Fazendo parte da guarnição de Olin'da, quanclo se su
blevaram os moradores do Cabo de S. Agostinho, veio de
guarnição para a praça do Recife, onde esteve semprepromp
to a. tudo que se offerecea e .-;e o encarregou, sendo por
vanas vezes mandado á r('jorçar a guarnição ela jortate-a
de ftamaracá,

Occnpada a ilha de Fe::-nando de Noronha por uma ex
pedição frôncesa organisada pela Companhia Orientat, o
governo da metropole immediatamente ordenou ao gover
nador e capitão general desta capitania que fizesse mar
char sobre F mando um corpo ele tropas ii desalojar os
francezes ahi e tabelecidos) e aos 6 de Outubro de 1737
pUl'Liu do porto do Recife uma expedi 50 sob o mando do
tenente-coronel João Lobo de Lacerda, da qual fez parte o
intrepido capitão Moraes Magalhães.

Com poucos dias ele viagem chegou a expedição ao
porto de Fernando, desembarcou, e facilmente rendeu o
inimigo, que, sem meios de defesa alguma, não oppoz
resisLencia éria, e então começaram-se as obras da sua
fortificação, que ficaram concluic1as dentl'o de 8 mezes.

Rendido a tropa expcdicionaria por um destacamento
que partiu desta pl'ovinda, Moraes Magalhães regressou
enLiio á Pernnmbuco n 11 de Julho de 1738, mas no anno
seguinte partiu de novo para Fernando incumbido do com
mando da praça, onde se demorou por 5 mezes.

Voltan lo do commanclo de Fernando de NOl'onha, o
capitão Pedl'o ·de }'\'lorae. Magalh5 s partiu para a capita
niD do Ceal'á em mis 5.0 do governo, em cujo desempenho
revellou o seu ~-;e/o e vator ele bom otdado, como diz El-Rei
D. João V em uma d'IS I nLenL s que lauou em remunera
ção dos seus senlços.

Conqui tando pelo seu mer cimento e brioso pl'OC di
menlo milHar o diversos postos <.10 exercito, elevado em
1753 El patente de tenente-coron I commandante do regi
mento de infantaria de Olinda, em 1744já pos uia as dl'~
ganas de coronel, quando teve de marchar para a colol1la
do Sacramento.

Inv'ldicla essa possessão portuguesa pelas tropas he -.
panl1olàs, o governador desta 'apitania José Cesar de Me
nezes, em cumpr'imenLo ele ordem ela melropole, fez mar
char o regimento de jnfantaria cio Recife sob o commando.
c10 coronel Pedro de lVloraes Magalhães, o qual embarcou

!J6
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no dia 10 de D zembro cl 1774, com d tino li Santa Co
lhal'ina, élfim de se reunir a outras tropas, e clal1i marchar
para li colonia do aer'umonto. '

C( ns guilldo as lropas portuguezas l:l posse da colo
nia, alli ficClram de guarnição, até que cm 1776 mandando
o governo ela Hespctnlla uma poderosa armada, a 27 de Fe
Y8L'cil'o do anno segllinte foi u colonia rendida vergonho
samente a disCl'ipção, pelo tel'ror panico que se apoclerou
dos principaes cabos de guerra portuguel,es, ÉI vista do
jnimigo, apezar d estar a ilha bem pl'ovida de gente e mu
nições, e em estado de resistir por muito tempo.

-O coronel Moraes rVlagalhães, ousando censurar a co
bar lia do general portuguez que não se quiz batel' com os
hespanhóes) entregando-lhe vergonhosDlTlente o posto que
llle fàl'a confiado, sem oppôr a mais insignificante 1'0 is
ten jél, foi preso, I'emettido para Lisb6a, atirado aos CGl'ce
l' s de uma for'tal ZO, e alli foll ceu ObSClll'<lmente em uma
rigoro a prisüo, sem quenllnca se lhe nomea se o conse
lho de gllel'ra que requer ta para justifical'-se!

A 'sim na obscur'idade, yictima ela cobardia de seu
inimiW1s, felllcceu o brayo e illu tre coronel Pedro de Mo
I'Des l\IagaI115es, na côrte do reino portugez, cujo monal'
cita, tanla, vezes, nas patentes que lavral'a conferindo-lhe
p 'tos e distincções) lou\'ara e exaltara o eu merecimcn
tu, 0 seu zelo, dedicação, brunu'u c heroismo.

Pedr{) Ribeiro da Silva. Rico e obostado agricultor,
capitão-mÓL' da villa ele S. Antão, hoje 'idade da VicLoria,
homem d patl'.iotismo e entimenlos n01 pcs e elevaclo ,
Pedro Ribeiro da Sil\'a foi um dos ntltos proeminentes, e
oe upou logar di ti'11c.L-o HEI lula trü\'ac1a cm print;ipios lo
seculo passado, lula conheci<.la na hi torja por - LTucrra
dos Mas aLes.

Ali~.Lando- ~ bem jo\' m ain.da nas tropas de ordenan
ças de la eapitania, o gov 'l'Iladof' l\larquez de Monte Bello
o prol.,' -'ll no po to de nrgento-mú.r do regimento de in
fanturiD da fI' WLlczi.R de Nossa SenhOl'a da Luz, no qual
~ li cc nflrmado pOI' Pôlenle Regia de 30 de Dezembro de
1(-)92, II por 'el' pe' 'ÔCl nobre e esta/' ;;erL'inân 110 IItesmo
po 'f,o com ;;aÜ ifaçff..O e com a mesm.a 'e te/' hacido no cftrgo
de prnclt/'oclor do conselh.o ela,Gamara da cidade elaOLmcla
e no de jui' de o"phãos que cxel:ceu com P(fI'ttcuLa/' ~,eLo, l)

p( sL l'iol'll1 'tIt foi n meado capitão-mór 'da ft'cguczla de
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S. Antão pelo governador Caetano de "Mcllo e Castro, por
Patente de 4 de Agosto ele 1698.

Quando smgiram as pretenções do Recife e começfl
ram os tramas reaccionarios ele Olinda, o capitJo-môr' lli
beiro da Silva pàz-se a frenle do movimenl , e na phrfls
de um !'listol'iador, ostr;ntou-se tão bravo DUeto. e fogoso
campeão da pall'iH, que bem póde hamat'-se o Domingos
José Martins le 1710. fvlallograela a tenlativa contl'a a vi la
do governador Sebo.stião de Ca ko e Calelas, Ribeiro da
Silva foi alvo ele toda ns violencias, ele cujas pCl'segui-
Ges quiz li v I'EI r-se l'esistindo a mão armado.

Estabelecendo o governoelor um presidio em . AnUlo
sob o commanc1o do CilpiLào João da Moita, com o fim d
ll'ner seguro o capitão-mór H.ib iro da Silva, elle convoca
lodos os conjl1l'aelos, arma as SLfOS tropas, prende o COI11
manelante do pl'C'sidio e marchEI por'a o Recife. Rib il'o da
'il\'n faz o govcrnador abandonar o seu posto e fugir pDm

[l Bohia, demule o peloLlt'Ínho cio nova villa, ca Liga os in
Lru os membros do senado da CamOl'il servindo-se das
suas me~mas bengDlas cal elleiros, e recolhe-s n idade
elE. Olinda onde foi rccebido tl'iumphoJmenle e ntl'e uni
versaes applousos.

Este aet de auc1acia e yalenLia elo capiUío Pedro Ri
beiro da ilva marca o rompimento da celebre guena dos
Mascates, que de.tão graves conseCJuencias foi pa 1'8 t'StD pi 0
vinci a.Con vocado o gl'ande conselho no paço dêl municipali
dade de Olinda, afim detratar-se da direcção do n gocios
publico e [MOla elo goyerno, Ribeiro da ilva, opinou como
'incero c zeloso paLriota, concluindo, que, o penwmbu
canos se gooernassem a i mesmo '1" porque. Ó a sim fica
ria a patria liore do ri. 'co porque acabava de pa.'.'af'. Po
rém, ra oayeis ponderações l11l1darRl11-no de opinião, con
cordou finalmente COl11 El maIOria sobre chamar-se o bi IO
diocesano para tomat' conta do governo da apitaniFl, com
a clausula Lle que: em nome de El-Rei olha.' 'e o passado
como ilUwcente desjorço da nobre-a epooo opprimido.

Com tal deliberação elis olveu- e a r uniõo, ficando a
camul'a lo senti lo imcumbida da direcção do governo, alô
qu o bispo diocesano regres asse da Parahyba [I tomar'
conta de se novo cargo, que a saberania popLllar 111 a a
bA.Hl dc confiur. Porém os :Mascate pr'eparam trem nda
I'eocção, arl11Dl11-Se COIl"eni ntement" abn tecem o Re,rif~}
de orneros e montimentos, e LtlO a SPU SAlvo I ~ \'i-ll"nm ti et
feito t dos os cus planos, queo bi'p -gov 'I'nador veio a
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cahil' pri ioneiro em uas mãos, e elles levantam o estan
darte da l'evolta, e rompe a guen'a com todo o seu ard r.

O capitão-mÓI' Ribeiro da Silva, que então se achava
cm sua propriedade de S. Antão, "ôa á Olinda, reune-se
aos patriotas, e concertado o plano de pôr-se o H.ecife ern
apertado cerco, elle pediu que se lhe confiasse n cstancia
de Afogados, a mais importante pela sua posição, tendo
em vistos não só reduzir os sitiados á maior penuria "e
uando a entrada de genel'Os por aquelle ponto, como tam
bem para impe{lir-Ihes a communicaçiio com os cus par
ciaes do Cabo. A 22 de Julho de 1711, Ribeiro da Silva
Dc.'m1pava no ponto que lhe fôra confiado, e pelo seu he
roismo e ürl'ojado pa lf'ioLismo, teve elle sempre no decurso
da cümpanha, grande parte e decidida iní1u ncia.

Quando a adversidade da sorte feriu os pernambuca
no ,e triumphou a causa dos lvlascates, Ribeiro da Silva
fez porte da liga de Tracunhem, cujo fim era fazer-se forte
nas mattas, e resisti!' a oppressão,' defendendo-se mutua
mente das tyrannias do novo governador' Felix José Ma
chado, até que o governo da metropole melhor informado,
mandasse pôr termo as perseguições de que eram victi
mas os pel'J)ambucanos. A liga deTracul1hem CJuetornou
s re peitavel e terriyel, resisliu bl'iosam nte a todos os
meios de destruiç,ão que lhe movera o goyernador, e sô
c1cpôz as Drmas quando foi publicado o perdão geral con
c dido por EI-H.ei D. João V.

O capitão-mór Pedro Ribeiro da Silva, pôde então re
colher-se em paz ás miseraveis reliquias da sua pôssada

a"ullnda for'luna, em idade adiantada, quando tinha de co
lher os fl'llCtoS do seu lrabalho em yida descônsada c fe
liz, viu- e nrl'uinado e pobr , mas resignado por haver
cumpl ido o s u deyel, c::acrificanclo-se por bem da patria.

D. rrei I'edro de Santa Marianna. Tas eu no Re
if a30cleDezemlJrode17 2. FOl'amseu paesCarlosJo é

de Souza e D. f\Iarianna MaclIndo Freire.
Aos 14 annos de idade entrou no conv nto 10 Cal'mo da

mesmn cidade do Recife, recebeu o habito a 17 de Feve
reil'o de 1797 e professou a 7 dé Fe"el'eit'o de 1799. Fez com
di tincç50 o curso elos cstulos de seu COI1\'cnto, disti,n
guillclo-se especialmenl no de philosophia e tbeolog lB ,
pas ou dpois n CUI'SDI' IlS aulas do cminario de Olinda,
e dedicando-se particularmente a gcornetl'ia, estudo ele sua
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predilecção, obteve ao prestar o respecti\'o exame appro
vaç50 cwn lewde. Fl'ei Pedro cursou ainda 11 aula de m8
thematicas regida pelo Dr. Antonio Francisco Bastos, e
esgotando-se então os meios de instrucção que offcl'ecia
esta provincia, elle volveu os olhos para mais largos hori
sontes, em bUrcoll paro Portugal, e em 1805 tecebeu o pI'CS
byterado das mãos do bispo paulopolitano D. Fr'ei Miguel
na copella de Bemposta, e no anno seguinte matriculou
se na Academia Real de Marinha, ou collegio dos nobres
cm Lisbôa, onde conseguiu approvação plena e foi con i
a rado pelos seus profundos conhecimentos.

Frei Pedro gosava então ele subida repulação, e dos
considerações que a sabedoria e as virtudes sabem in
fu n el ir,

No convento do Recife, quando ainda corista, conquis
lou a patente de leitor de geometria e gosou dos fóros e
i enções de mestre abalisado, e na academia « avantajou
se de tal sorte a tantos illustl'es collegas, que chamou logo
a altençáo de seus mestres, recebendo os mais justos en
comios e q laurel acndemico, digno premio ele seu merito,
verdadeira recompensa das lucubrações e lentamen cien
tificos do c forcado lidado!'. »

Nuo foi sem- difficnllade que Frei Püdro conseguiu ma
tricular-se nn Acullemia de !v1arinha. Instituição pura
mente militar, unicamente !'eservada á instrucção de uma
classe, foi recusada a ndmissão do religioso brazileiro ..
1'I'1as fazendo-se ouvir um dia sobre geometria entre os es
tudantes, em uma dos occasiôes em que se achou pa Aca
d mia como visitanle, attl'Dhiu tal attençáo, patenteou tão
vantajosDmente o seulalento e os seus conhecimentos, que
foi calorosamente applaudido, e os proprios lentes que tão
obstinadamente se oppunhão á sua admissão, foram então
o pro!Jl'ios em conconer á que se abrisse uma excepção,
a favor de Frei Pedr'o.

Concluindo os seus estudos l:lcademicos ao tempo quc
se acabnva de CL'eor no Rio de Janeiro a Academia Militar,
foi-lhe offerecida n caeleira de mathematicas, em 1813 e 
treou o mngisterio como lente substituto, em 1818 teve
effectividade, e em 1833 foi jubilado com elogio do governo
pela dignidade e zelo com qtte desempenhara o eu mandato.

Escolhido pelo tutor do então principe imp rial. c. h.oje
Imperador do Brazil, para o honroso encargo de dirigIr a
educação scientifica e religiosa do príncipe, o governo da
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r gencia confirmou a escolha feita, e no mesmo anno de
1833 o minisLerio do Imperio lanou o Decreto de sua no
meação.

Vaganelo po teriormente a mitra do bispnelo elo Rio ele
Janeiro, foi designado para n pr 11 'ncel', « mas foram bHI
dados todos os esforço do' amigos, e FI vontade inlpel'ial
encontrou ob taculo invenciv~l na consciencin xces i\'a
mente escrupulosn elo elistincto mestl'e, que aUa e olel11
nemenle se reconl1euia lwmilLl , pequ no e incapaz Llc
xercer e r c b l' tiio alto mini terio.» Entf'etanto, foi SOI'

p1'ehendido poucos mez s d pois quando lh [l]11'- selllHram
as bulIas ]e confirm,lçJo el bispo titl1lar ele Chl'ysopolis,
as qUlle forllm impel,l'udA da Sunlfl 'é sem a llU int 1'

venção e sciencia, e leve ntão ele 'eL1er' an nobl'e impulso
do 1'econl ecimento 'ela gl'éilidão.

Confif'maelo Li po pOl' Bulia ele 6 ele 1\1(1io d 1EM, I'e
c beu a agraç50 nR capelIa elo Paço Imperia I da Bôn-\'isrn
a 13 de Junho elo mesmo anIlo, sendo bi po con agl'[lnte
o da diocese do Rio de Janeiro D. 1\lullocl do Monte 1 oc1ri·
gues ele Araujo, seu compl'ovin iano e discipulo, e fi sis
tente o bispo de Olinda D. Joüo ela Plll ificaçíio i\Ial'que
Pereligíio, e o de Anc.muria D. Fr'ri Antonio de Arr<'t1Jida.

Nesse mesmo anno recebeu D. Frei Peelro a cOl11Jl1rncla
ela orelem ele Christo, e depois foi nomeado esmole1'-0161' elo
Imperio,er('cebeuogrc.íod eloutorem mnthcDlati a ,quan
do o gov rno concedeu emelhantc titulo ao lentes efftc
ti os e .iubilados do Academia Iilital'; em 1843 recebeu el

anto Padre Gl'eO'o['io XVI os titulos el seu Prelado Do
mestico Bispo a i tento ao solio pontiflcio e Conde Pala
tino, titulas est s os mais elevados na Curia R ma no. e com
os quaes o pontifl e honrl)m as pessôas de s ][I p:Jl'ticu
JaL' estima, sendo que foi ellc o primeiro I I'a ii il'Ç> a quem
s conferiu a dignidade de Conele Palatino.

D. FL'ei Pedro d [Intn!\Ic L'ianna depois de o'ozar digna
e hOl1l'osamente dos mais el vados cargo, e dignidades
da egr ja, falleu u no Rio de Janeiro aos G de i\Iaio de 1864
na aV8llca.:la idade de 82 anno~.

HabÍtando no par,o ele S. Christo\'ão, a fDmilía Impe
rial ac"rcou- e do seu leito e pl'odigali oLl-ll1e os l1laioL'cS
cuidados, attençüc ' e <.1is\'ellos; S..M. o Imperador acom
panhou os seu restos morta s [lO ultimo jnzigo, pegou cm
uma das argolas do fcreLl'o, a sistiu a todos os officios c
cxequiDs, r comm nclnnc10 at6 aos PI'-'hldos r sp cLivas,
qu ncnhunJ I) 'to ron cc:n, _ s 111 a sua pr'Cscl1r:ü. « A rca-
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lezu tomou lulo em demonstl'ação de sentimento profundo
pelo passomento do venerando carmelitano ~ »

A' morte do abio e virtuoso bispo ue Chrysopolis, a
imprensa pagou o seu lril uto de homenagem e respeito a
sua veneranda memori ü ) innumeros artigos biographicos
lhe foram consagrado, e SObl'C a sua sepultura na egreja
dos religiosos carmelitas, no largo da Lapa) inscreveu-se
um extenso e eloqu nte epitaphio, memorando as smiS vir
tudes, a sua sabedoria c os seus levados titulos e datas
ele sua vida; e dentr'e os escl'iptos que lhe foram consa
grados) extractamos os seguintes topicos da biographia
que escreveu o SI'. Dr. José Tito NalJuco de Araujo, ter
minando assim com o seu uutorisado juiso o presente ar
tigo.

« A sua vida illibnda, a purcza de sellS costumes) a inex
cedl\'el severidn le de suo morol sempre seguida de Dcções
de bcneflcenciQ e caridacle, sobretudo uma nunca desmen
tida mode tia a par do absoluto LI spreso para as grande
ZDS ela tel'ra e o luzir cio mundo, cada. "ez mais realçava
lJ fama pre 'Ial'o de que gozuvu pro lamando-o um sabio
pllilosoplJo, Ulll genio trunscendente eum santo "arão 1. ..

« o spaço d 31 annas que tontos hflbitOLIO veneran
do bispo o paço Impel'ial, llenl um só momento d ixou elle
de seI' o humilde, modesLo e virtuo o monge carmelitano
FI' 'i Pedl'o de Santo J\lorianna,. ,

« 1 fi vcrdade> é I ol'a admil'ar que um simI les monge,
que sc v6 t':\.altndo ús mais altas posições sociaes, pte
ceplot' do 'oJJerano, seu esmoler-mul', conde palatino, p1'e
la lo domeslico, a i tente DO solio pOlltificio, commenda
dOI' c doutOI' cm sei n 'ias cxa 'tas, gosanclo da privança
dos au, 'U 'Lus imperanLes, e (lc cffccti\'o resiclencia no paço
lmpel'iuJ, IlUllCU cm um sú in tante, I 01' um só momento
prOcur'ossc e.-ercer o minim<.1 influen ia no spil'ito do seu
Imperial disciI ulo, ou se cl1\'ol\'CI' p r Cju[l'1quer modo nos
Jlcgocio do estado .. , .

« 'abia ex. rceI' a cal'id de) Cjualidade que muito o clis
linguia t1. par le suo. illêdlct'o\'ül mod stia,; nunca, a s~a

bolsa se fcchoLl patu o pobre c illfeliz nece sltado, eJamals
li vim'a e o orpl1üo c1 I '\,êllido cI 'ixou le encontI'ar o bal
~amo da onsolacii.o o abulo elo rente derramado ele sua
alma bem f'ol'macía ~ el 'itn pUl'U a immorlulidade. EJle re
P~11liu scmpl'u com seu Il'o.'imo (le "enluro.,do, c 11<:10 po
dia Oll\'il' o gemido ele s u semelllClnle Uffllcto1 sem que
"oassc em seu auxilio, lc I1lHlo-lhc a pnz e o r ·pouso.
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« Era uma alma angelica, um coração bem formado, um
seio que rcscenelia os perfumes do paraiso. Frei Pedro
por mais elevado que fosse, acercado de todas as honras
e gloria, na maxima grandeza social, respeitado pela som
ma d~ conh~cimentose virtudes que tanto o distinguiam,
nunca se lisongeava nem com seus brazões, nem com o
sen saber por todos proclamado; e jamais ostentava as
graças que recebera da munificencia imperial!

« Era um prototypo de virtude, um modelo de abnega
ção e de modestia sem par ....

« A hora extrema ia soar; o cansado caminheiro sobre
ergueu-se, e depositou nas augustas mãos de S. M. o Im
perador a sua bíblia, cruz e annel; elle trDnsmittin as in
signias elo episcopado ao soberano pr'incipe de quem tinha
recebido tão elevadas honras.

(~ Era a ultima lembrança repassada de nobreza reco
nheCimento e saudaele.

« Estava tudo consumado' ... , ))

Pedro da Silva Pedroso. Nasceu em fin do eculo
·pa ado; assentou praça de soldado no regimento ele ar
tilhaI'ia da praça do Recife, foi sargento, passon a seO'twüo
tenente por Patente de 13 de Julho ele 1808, foi pI'omovido
a primeiro tenente da nova companhia de a rtilh aI'iu a ca
valia do regimento de Olinda paI' Pahmte de 15 de Junho
ele 1813, e a capitão do regimento elo Recife por Patente de
3 de Fe\ ereil'o de 1816.

lVlilitaI' instl'LlÍdo e brioso, iniciado nos tI'amas revolLl
cionaI'ios ela nos a emancipação politica, Pedro da Silv~
Peelroso foi o principal heróe militar dI) prematuro rompI
mento de 6 de~la['ço de 1817. Condemnado <iprisão pelocon-

elho de guerra con vacada pelo governador, Pedroso põe-se
á frente do movimento que rompeu após a morte do com
mandante do seu regimento, manda tocar a rebate, posLa
se á fl'ente do quartel, e félz cühir morto o ajudante de or
dens do goyernaclor que vinha indagar do acontecimento.
Seo'uido por alguns soldados e com 2 peças de artilharia
foi apoderar-se do govel'l1ador, mas sabendo da sua furra
para a for'lctlezfI do Brum, contra-marcha e vae fazer alto
em fr nle á cadeia pu] lica, Pedroso solta immedialament.e
a Domingos Jose Martic1s e a. todos os pFesos alli I'ec0.lhl
dos c reforçadas as suas tropas, marcha paI'a o El'arJO c
S Dlodera eles, e ponto. lO dia seguinte Pedroso toma
parte na capitulélc:fto do Brnm, di. tingue-se briosamente
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em todos os movimenLos e tl'abnlhos do no\"o esLado de
cousas, pri n~ipélll1lente na reorganisêlçõo do exel'ciLo, e Lev
condigna remuneração no posLo d cOl'onel commandanL
de um batalhão, e senelo-lh nUío confiada ü incumbencia
de completar com miliciano o' no\'os corpos creados,
conunissão deLicadissima que executou com rara p,'uden
cia. Os serviços de Pedroso, a sua dedicação e ü confi
ança que o corpo do seu commando inspiravn ao governo
eram taes, que sempre o fizerom pel'mane el' na copila),
sendo o seu hatüH1iío o unico de que se não d 'stacaram
soccorTOS para os diversos pontos ameaçados, 11 m mt~S

mo no maior auge do perigo la patria.
Perdida a batalha de Pindobas, e com c1ln a causa ela

proclamada libel'dade, Pedroso acompanhou o elis olvido
governo aLé o engenho Püulista, onde se debandou o 'xel'
cito e cada qUéll ~ 'guiu caminho cli"er o. Cahindo pJ'io i
neiro das avançada~ do exercito rcalista, foi remeLti lo
para o 'Recife e logo que chegou a céJ(leia meLteram-no '111
um estreito segredo onde os raio do 01 nu ,p ncLI'üvêlm,
e conlo nii.o basta$se um Lal sllpplicio despiram-no com
pleLamente, e a1li o deixaram com Q'l'i1l1ô s aos pés c COI'-
rente ao pescoço. .

RemeLLido elepoi para a Bahi(l com os S li compa
nheiros de marLyrio e infot'tunio, P dro o rcsignou- e á
sua sorte, e entr'eteve-se em diffundiros seus conhccim n
tos entr'e o presos meno iJlustrüdo_, ensinando-lhes ül'i
Lhmelica e a]gebn1.

Sem lhe valeI' a a mnistia concedida, pela côrtes de
Lisbôa DOS compr meLtidos nD revolução ele 1 17, porqu
a relaç,Ju o eX1;eptuou como Iwmicicla qualificado, c o con
c1emnou a degredo perpetuo na forlalezas de NlomulgJo
nas costas da Asia, foi remeLtido para Portugal ii b rdo la
fragata pf'(J/'cipe D. Pedro, soffrenelo na \'iageLl1 grande
trabalhos, encommodos e pri\'a<.:'ões.

Chegando a Lisbôa, foi r colhido fl, pri, '6es do Cas
tello, e a 10 ele Abril de 1 22 foi intimado pelu regedor elas
justiças, para embarcaI' na manhã do .dia eguin~e para
o sell destet'ro, Porém em sessdo das corLes con llLulntes
desse mesmo dia, o deputado pemambuci:1l10 João F '1'

reif'a. da ' ilva apresentoll uma inc1icDc:'ilo implontndo a
J11unificencia do sob ~r[ltlO congresso, parn c1ecl'clTlr Q s 'tl
perdão e manda1' 'o] ['c-estal' o embal'que, o que ~endo at
L'ndido cm pal'te, foi immcLlwtEimcnte mmUnl(~éJclo ao
mini lro da justiça. Dous mczet: (lepais; cm. (' ~ilO de 12

!)j
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de Junho, um outro el puLado apres nlOLl d' novo a mes
ma indicação, e proc -dendo-se a votaç'.ão depois de alguma
discussão, foi appl'o\,[Ida a concessão do perdão, e no mes
mo dia foi lavrada uma portm'ia do go\'erno dil'igida ao chan
celler da Casa da Supplicaçâo para dar execuf'ão a ordem,
e P droso enLrou no goso da sLlalib rd[l(le.

Restituido ó Pel nambuco, Pedro da Silva Pedroso sel'
viu distincta e dedicamenLe a causa l1a constituição e du
illllependenciu, e quando a 17 de Setembro de 1822, creou
se nesta provincia o o'overno temporal'io pela deposição
do junta governaLivd, elle subiu eleito gov mudar das ar
ma . No anno seguinL ,já elevado ao posto de tenente co
ronel, e oinda no exercici elo commanc1o dos armas, Pe
(h'oso I ôz-se em conflicto com ajunta do governo, eche
gou ao excesso de cercaI-a em palo cio com tl'opa e ortbi
1IJ8['io, SLll indo as desordens a ponlo de subil' a junta do
govemo da capital, e iI' estabelecer d sua séde na villa do
Cabo, ficando a cidade sem govemo algum por sete dia
consecutivos.. Cedendo em fim ú instancias da camara mu
nicipal, Pedroso resignou o commancJo das armas, em
bem da tr'anquilidade publico, e foi eml arcado para o Rio
de Janeiro, onde 15el'maneceu preso por algum ten1po.

V Itanl10 o Pernambuco durante o periodo reyolucio
na1'Íe da Confederução do Equudor, que teve logar em 1824,
serviu briosumente a cousa da integri lade do imperio.
Desembarcando nu Bana Grande, mal'cllou commandando
uma força, de inLelligencla com outras, contra a capital, e
ef1'ectuondo a entra la do cxer ito imperial, no Recife, Pe
dl'oso poucos dias se demorou, e regressou para o Rio de
Janeil'o, anele vivell muilos annos tranql1illo e inteil'amente
afasLado da politica e da "ida puhlica.

Em 1834, quando se disse queJos6Bonifacio fàra quem
dera. o primeiro grito da nossa emancipação politica, Pe
droso fez publi 'nr, na Blls:wla ela Liberelaele de 20 de S~
Lembro, esLas palavras cm eontcsLaçfío : « Não pude ouvIr
a sangue frio que o Sr. Dt'. José Bonifacio fo se o primeir~,

que des c o gt'iLo da ind pell 1 neia do Brazil: e ta glerw
só a mim p dence, porque u é que fui o primeiro que na
cidade elo Recifec1 1 ernambuco, a 6 cleMarço de 1817 pe
las 2 horas da tard , fiz soaI' la palavl'a magica, que ao
lepois foi ~COé1(.1[l ('m 7 de ScL('mbro de 1 22 pelo Sr. Dr.

Jo 6 Bonifaeio do Amit'nda!1n cllmpos do Ypir nO'a. P('['-
doe-me' ! -'Cll ii SeU c1uJ1n. »
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o coronel Pedro do Silva Pedroso fnll ceu no Rio d,
Jê nei1'o, ,nliantaelo em annos, e cm epocha que n50 pode
mos vel'lficar.

Ped'ro de Souza Tenorio. r as cu na freo'uczin ele
Santo Antonio do Recife, aos 29 de JLlI1ho do 1779 foi
hnpLisudo nn Illflll'iz ela l11CSmél fl'C'gu 'zia ·\OS h ele 'Julho
seguinte; eus pncs foram Mnnoel d' 'OUZH dos onlo)
e D. Bnnida TC'nol'ia elo . 'antos.

~cnorio fez os seus stuc10s primnr'Ío no ta provinria,
e dellb~ranc1o 011'8\,01 a vida e I inslico, sC'ouiu I ara
Portuga I, c em Lisbôa concluio o sen Cl1l'So, Nüo sulJ ,
mos, por 111, se rclellou-se em Portugal OLl cm PeL'lJflmbll
co; no ntl'etanto, lú se achava quando no juizo eccl sias
tico desta diocese corr'i n o pr-ocesso De Gene7'e eí M07'ibu, ,
para assumir ao presbHcrato, o qual foi julgado por sen
tença de 18 le Setembro de 1799.

Voltando a Pernambuco, foi nomeado vigorio collac1o
ela freguezia d ILamal'êlc(l, e como tal, 10 0 '0 d pois foi con
decor'a]o com o habito da Or-c1em de Chrislo. 80breo des
mpenho ela SUei missão de pastor, ouçamos o tcstcmunh

de um cstl'angeil'o il1ustl", (IlIC visilou-nos cm principios
deste e uIo:

« A parochia de ILnmarnCi), diz Henrique Ko ter, gosu
ha alguns Dnnos do fel i idac1e de ])0 SUil' por cura DO Pa
dr Pedro d Souza Tenorio. Seu mcrito foi reconhccido
p lo governador, d quem foi capel150, ~ que solic.iloll do
principe regentc o luO'or que LSt digno suc ['elotc ora excl'-
'e. Seu zel{) pelo b m estar' do ('!' guczin quc tem sob a sun
ndmilli traçüo, 6 infntigR"el. ln 'llmbiu-sc do tl'nbalho 1.
explic81' aos Og!'iCllltol'cS a uLiliclaclc d novos meLh do
ele cultura, elR ma 'hinos pnrR os ng nhas de [lSSUCür, e
todos os 111 lllonmwnLos dil me mil Dntureza pl'aticados
com successo nas COIOlliDS doutros nnç -es; tudo qU'lnto
é innovação não sc adopta sem o ~('u I ar ,C(?!'; [or"m-nií~
lhe tem si lo focil destl'Uir os v >\!tos pI'eJulzos dos hoJ)I
tuntes. Affuvcl com as gentes elas cluss's infel'iol' s elo
povo) eu o OL1Vi por dive!' iJ' \' 'zcs, ml ~"gul' polH\'l'oS
p'ersuasi\'as, epedil'u muitos j sUl orOehJD.ll0S de qu m
tll1l1u conhe imento dos cus costuOlCS li ~SICgl'[\(Ios,1[1m
que mudassem d conc1ucla. O sel'mõ s o\)re alguns
pontos de moral, [rOllUIlCiac1os no pnlpito" 'Om,Ul1lD voz
grüv(' s nOl'D, pOl' '8' llOm(~1l1} tI' umo flgU!',l jl1111ol)(~n-
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te, l'evestil1o ela lwtilla preta, yestimentu habilllul elos ho
mellS de sua lo se, pl'odusiam uma vivissima impressão.
Elle mpl'ega os mniol'es esfOl'çoS no aptrfei oamento da
ch'ilisaç50 em suo parochia, em prevenil' as di cordias en
tl'e os habitante, em o pel'suaelir a abandonar esses pre
juizos sobl'e a reloçJo ntl'e os s nl10r ses Ll~ scravo,
o lLW ~ ajul1a mui gernl, e os obl'iga a instrui!' seus filhos,
a tl'azel-os bem ve tido::; as im como a SU[l familia, a
consen'al'em suus coso m os cio, E' um ex Jlente ho
mem, que comprohencle os seus elevei'es. e qLle se sfol'ça
para cumpril-os o melhor que 6 possivel. »

Surge porém u revolução de 1817, o governo dirige-se
ao vigllrio Tcnol'io, não só pedindo a coadjuvo ão dos seus
sel'viços, como recommendando-Ihe pal'ticulol' vigiloJ1éia
sobre o juiz de fóru elaquelln villa, e casualmente, achan
do-se ~ste em sua casa quando lhe foi nLr gue a carta,
Tenor'io começou então a fa]]ur ela revolução, afim de me
lhor penetrar as inlençõ do 'eu recommendado; mas
elle retirou-se precipitadamente, e sem nada responder.
Tenorio spspeitou então da organisaç50 de ulgum plano
que podesse embaraçar o movimento reyolucional'io, e
nestas circumstancias elecidiu- e a proclam'lr a r volta
quan to an teso

Esquecendo-se da humilde profi uo que exercitava,
em vez do brm iario empunhou a espada; ao eSCllL'ecer
do dia ajuntou e armou do melhor moelo que pôde aqucllcs
dos seus freguezes com os quaes contava, e marchou a ex
ecutar o seu plano. Postando-se a pequ na distancia da
fortaleza, a frente do numeroso povo ar'mado, delegou o
viga rio Tenorio o padre Ignacio ele Almeida Fortuna, ca
pellão da mesma fortaleza, pal'a reduzir o commandünLe a
entregal-a.. O enviado, porém, nada pôde obter; o com
mandante declarou formalmenteque só tratal'ia com opro
prio parocho. Este porém, refere Muniz Tavares, confia
do na dignidade do SOLl ministerio té n150 respuitado com
servilismo, não aLteneleu ao perigo; vôou á fortaleza só, e
armado occultamenle de duas pi tolas, previnio que se
dentr'o de duas horas não visse alli içaela a bandeira bran
ca, tl'atassem de o Hnar. TanLo tempo não intcl'mediou a
üpparição daqu II signal, que foi acompanhado com sa1
"as de al·ti1haria. O commanc1ante pertencia a numero is
sima catcrvn dos medio Te~ nascidos para serem comman
c1ndo!=:., incapazes ele obrar acção estrondosa ou em rela-
ã ao b !TI, ou ao moi; a guarnição ra pcrnambucana, os
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pernambucnnos no momento não faziam senão um só voto,
lIberdade e md pen lencia da patria. »

Os serviço pre ta lo pelo vigario Tenorio, no desem
p. nho ele Liio arriscada e difiicil cmprezu, n50 foram esque
cldQs por nqu II s a quem D patl'ia lwvia confiado os seus
ele tino. O gOY mo pro 'isorio chamou parajunto de si o
iI lu tre pul! iotD) e o elH.:alT gOll do carg de [Ijudante se
crelilri .

Duran l a ul'la, pOl ém gloriosa marcha da republica,
Mio d iXOll o vigario Tenorio um ó dia de assignalur-se
por mui 11m r[lsgo de abn gação, por mais um grandioso
serviço prestado ti. causu santa da liberdade de sua patria;
e quando o ol da republica começou a empallidecer) elIe
abandonou o theatro das ua gloriCl, e seguiu com os
eus companheiros para Pauli tu, onde separaram-se, e

cada um s guiu caminho diverso.
Em bt'eve, porém foi o padre Tenodo descoberto em

eu a ylo, por ntonio CorTeia Calheiros, por cuja pri ão
recebeu o I remio le 400S000, letermmado óquelles que
realizassem a prisão dos réo.' de alía traiçi1o, pelo Bando
ele 12 de Junho, e s m lemorn foi remettido para a fortaleza
das Cin o Pontos, donde foi tran ferido para a cadeia, a 6
de Julho, e posto em segredo.

O pudr T nOl'io, diz Muniz Tavares, prevendo que lhe
sel'ia impossivel affl'ontar com heroismo a morte ignomI
niosa, (lue lhe pI' pOl ava, r solveu suicidar-se. Não po
dendo por falta de 111 io viol ntos executm' ssa resolu
ção, oh Lil1ou- m rcO'ei ta l' os alimentos, preferindo as im
milito mais dolor a mOI'Le. ,A rigi la ab tinenCÍl-l produziu
febre, csta o su LenLou. Luizelo Rego, informad ,opres on
11 commissã , pel ante a qual obrigou o enfermo o comI a
recer em stoclo co la\' !'ieo_ Este esLndo, produzindo de
bilidode mental, o fez saltar a hflrr iro ela def SD notll1'nl j
elle disse: « er injusta. a porcinlid'1de, com CJue? I.I'o,La
vam, pois que se mel' jo a. peno de morte pOI' tel' sldo OJll
clante do sect-eLorio do govel'no provi orio Jos6 Carlos :Ma
rink, que I enn merecia. o mesmo secI'clt1l'io"? EnLrel,nnto'
achava-se este solto e xercitondo o 'mpl'cgo, que Dnt s

depois da r voluç5~ occuporo; 11 prisão d~ juiz de fúrn cl
Goyanna ter-lhe sido ol11mandnclo (J coudJu\'odo por todo
~ povo da ua parochiu a. quem esle juiz tinha-se LOl'l1odo
lns upportaveI. » ,.., ,

Por sentença IU\'l'ada aosc.1 Julho de 1 tI fQI 011
clemnn do a mOl'rer 'n forcado por ho v -r: 1." occol11l11cllido
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com uma pistola, e des.pojado do s u poder e insignia o
juiz de fóra de Go Tanna quando entrava na fortal za d"
Itamaracá: 2. 0 por ter arvol'ado com os seus s ctm ias n
bandeira da liberdade na mesma fOl'laleZêl, gritem ]0 entl'
salvas d arlilharia-viva n religião e a paLha; 3.0 por tel'
:3ido ajudante do sccrel.élf'io (10 gO\'Cl'no pl'ovisol'io!

O illustre patriota Pedl'o cI 'OUZIl Tenorio subia ao
patibulo aos 10 de Julho de 1817, e d pois (le xecutado, n
suu cabeça e mãos foram ol'tadas. Estns onduzidos)
pregudns n'um poste na villa de Goynnlla, nelle cslivc
ram por espaço de seis mezes, até que 'onompiclos p lo
tempo se despl'enclel'am e foram enl. nadas na cap lia-mÓI'
da iareja da misericordia da mesma villa; a ab ça foi con
duzida em triumpho pura Itamaracá, e fincada em um
poste; e o tronco do seu cadav r) depois le arrastDelo ii.
cauda de cavallo, foi sepultado llO ccmiterio da matriz
de Santo Antonio do Recife·! .

Eis como Fernando Diniz (liscre\'e <1 alem nidadc da
execução dos pntl'iotas de 1 17) e pDrti 'ularm nte do Pa-
dre Tenorio : .

« Os habituntes d Pel'nambuco oin la não p rderom
a lembrança desta terri"el xecução, ele qu vamos referi['
ns circum tancias principaes, Foi no m z de Julho que
pr anunciou fi sentença, O condemnados, com o baraço ao
pescoço, largo tempo aguurdarom que e reunisse a co
mitiva, que devia ncompanhal-os. Os olduc1o', que fllziam
parte ela referida comitivn, mar havam como nos fun ra
Segundo o antiao uso, as confrarias ch 0ar'am a pôs 'os
lentos, umDS ap s outras, levando pendõ s, que ante os
padecentes sl1ccessivamente apresentavnm. Um mini tI'O
vestido de capa e volta, llppureceu montado n'ul11 ovall
preto e precedido d'Llm alcaide \'estido ele encornado, tam
bem a cavalIo, tenelo na mão uma vara amar lIa: um mo
mento se presumiu que se ia ler a sentença de mOI·I.e; po
rém novas depllLnçõcs do clero foram chegando, e l'eci~a

rDm as or'açõcs das quarenta hOl'as ante o porLal da caelcw.
O acompanhamento paz-se em fim em mar'cho e atraz
clelle cam in havam os executores ela a!tu jus Liça,. estes erél~n
dous pTetos condemnados a morte aos quaes c haVl11
perdoado o ultimo supplicio para que prestas em á justiça
o seu terrivel ministerio, Chegado CJu foi ao sitio da .::-I:C
CUÇ50, o ClH'8 ele HamOT'llCÜ, o Podl'e Tenario) vestido (Pai
va, pôde np nas elal' alguns pnsso pOl'll a fOl"'[I; esl[l\'ü
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debilitaelo por uma enfermidade. Frades franciscanos o
su linham, e um benedictino o acompanh.ou até junto ela
fatal e cada. Ç) paelecente não podia fallar; porém a voz
elo benedictino e fez ouvir.-Com a vida satisfaz a divida
que contral1iu para com a s.ocieelade; além da morte vede
nelle um Íl'mào.-Os verdugos, derramando lagrimas, cum
I ri ram o seu terri vel dever. ))

« Este var50 insigne, diz o autor dos Martyres Per
nambucano , ser-nos-ha eternamente saudoso, porque
sympathisando ambos desde a primeira juventude, con
discipulos nas m smas aulas e faculdades, e conservando
indissolu"el amizade, tivemos tempo e proporções para co
nheceI' a ua b lia alma; bella em principios da mais su
blime philo~ophia, bella na pratica de todas as "irtudes
civis e religiosas, e te nosso elogio poderia ser suspeito,
Sf'l não fosse confirmado pelo testemunho irrecusayel do
inglez Henrique Roster, na historia das suas viagens, e
ousamos affirmar que o nosso elogio seria hoje o grito
llni\" r DI e a cnu a da liberdade não succumbisse, le
vo.nc.1o-o d rojo comsiO'o. Amante da liberdade, desd que
sou]) r fi ctil', ma talvez ignorando em que ella con is
t ; inimigo implacavcl ela tyrannia, sem querer desculpar

s II cno, 111 mo os n cc sarios ülyoluntarios,
sabia omtuelo s r tol rant na pralicn, yjvenc10 cm per
feiln harmonia com o ~ eu ami 'os concidadãos, e com o
genero humano. El'a o i 1010 da suas ovelha, (l quem in
fatigavelmente cl "obusaY[l sem c cnnelalisal-as; n'uma
palavra ch gou o dia 6 d Ivlarço d 1817, dia em que bri
lhando como campeões da lib rc1ael quasi todos os seus
mai favoritos amigo, pouco elu\'idn houye de er elle um
<.los mai pl'ofundos ad ptos dos myst rios democraticos,
segr elo que sempre no occultou tenücissimamente,
para tirnr toda a duvida sobre o seu cl'edo politico, decla
rou-se tambem do numero do campeões, fazendo muitos
mais serviços Ú lib rdad , do que são el1lH'neraelos nos a1'
ligos cl a ua con dem nação. »

Tal foi o illustrc patriota padre· Pedro 'ele Souza Teno
rio, martyr da mais SDnta e grandiosa icléa-a ela liberda
de la suá po tria e por ella sacrificada pelo seus despoti-
cos e tyrannos opressores. , "

O nom 1e umo c1a:s ruas do balI'!' de . FI' 1 Pedro
Goncalves elo Recife, (rua do Vigario Tenorio) memora
c1rsl0 Hill!. [te r h nrmerito pernambucano.
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) )l,

D. Rita 30anna de ouza. NElsceu em Olinda El12 ele
Maio I 16-96, c Cl'U filha. do DI'. Joi'io M nClo Tcixe;ir'é1.

A pl1ilosoplJin, a hisLol'Ía, o g ogrnphia c D pinLul'o, Le
cem a corõa de gloria dessa illusLrc pcrnambucana.

«( PernambLlco, a provinciu heroica, patl ia ele LanLos
filhos benemerit08, diz o SI'. J. Norbcr,to de S, e Silva, eleve
ufanar-se de poder cantor enLre os nomes da senhoras
illustres, qUQ 110. produzido, o da jo\'en Rila JOflnna lo
Souzu, que muito honrou a bellas nt'L s e letLra. a
cida sob aquelle formoso e splenclielo c60, entre aqLlCllas
encantadoras e rizonhas paisag"ns, unte LodElS aquellas
bellas e inspiradoras scen(lS ela cidade de Olinda, no Elnno
de 1696, quando Oregorio de Matlos ex] il'a\"él com fi poe
sia do arrependimento nos labias e o canhão Elnnunciava
o aniquilamento da republica africana d Palmares, passou
elIa a sua moc:i lade [l!eDTe e ruidosa no enLr LenimenLo
proprio da pintura e quando depunha os seus pincei , o
tento e pall1eta, era pEll'll se nLr 'gar ao I:l tudo ela histo
ria e da geogr'aphia, qLle fazil1m os seus encantos, e sobre
o que escreveu alguma' investigaçõ '8, que tülv z ainda
se conservem sob a poeira dos annos, ou L nha, o que é
mais certo, levado o descaminho, qu tem Lido tanta ri
queza liLLer'aria, graças ao nos o <.lescuielo e incuria, e o
nenhum apreço elas no as cousas. »

D. Rita Joa·nna lle Souza,· recebeu ele seus paes uma
desvelada e esmel'êHla clucnçÕ:o.

Se atLenelermo a que nos Lempos colonia 'S, o derra
mamento ela insLrucçiío, e eliffu 50 LlElS scienci~ s não pas
saVElL11 além elas portariAS dos conv 'ntos, c se utt r lermos
[:amb m, [l que omente na IvIetropo]e lodel'ia colher
cerLos conhe imcntos de outro I'umos clns SciCll ius, Iit
lel'nlmi.1 e 1 lias arLes, D. I iLa d Souza sóm 'nLc lJelo eu
bcll< Luleuto, p la SLla '·oeaçÕ: e amor ']Os stllClos, > guiacill
por 81'11 illu::-;lr'(' pile, pr1lle '011 eguir sem lw,\'cl' sahido (/e
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Pel'])Dmbuco tamanha SOlllmo de illustração, que pelos
s us trélbalhos, p las suas lo ubro.ções mereceu applausos
ele Damião de Fro s Perim, no Theairo Heroino, do abbacle
Bnrbosa :Machado na Biblioth:eca Lll~itatUl, ele Ferdinand
Diniz no Resllmé de l'Iústoire dlt Bre,úl elo conselheiro Lis
bôa nas suas 1\ otas Biograp/ucas, ele José rvlal'celino P. de
Va concello' na Selecta Bra~iliense, de Souza e Silya nns
Br(~ileit'(l,' Celebre'; e de lVlacedo no A.nno Biographico
B ra -iLeiro.

Nada por"'m nos resta dos trabalhos de D. Rita Joanna
d Souzo; nenhum desenho ou quadro, nenhuma llas SLlélS
memoria' e trabalhos de investigações historicas, chega
ram DOS nos o dias!

R 'sto-nos pOl'ém ti. ua memoria, a honrosa menção,
o preito de homenagem cle tantos e notave::is escriptol'es,

ao seu talento, a suo illustra 50.
Natlll'alm nte o de enhos e quadros da juvenil pin

tora diz o Dr. l\'IRcedo, os escri[ tos sobre histol'ia da no
vel e candida philo opho se r'esentirialll de sua idade, 1'0 a
em botão mal cI abrochaela, o de sua inexpef'iencia de in-'
nocent lonzella, mas cm uns e ouLros brilhariam lampe
jas do O'enio, que o. fama, infelizmente não documentaclu,
apregoou por longo annos.
, A e te juizo elo r. Dr. Mace 10, antepomos o de Du-

miiio Froes Pel'im nutol' Gontem[ oroneo. Eis o que II'
diz no seu Theatro I-Ieroino :

« D, Rita Joanna de OllZo. se fez recolllmendacla na
po t ridacle pela obra de seu juizo e engenho, Na arLe
un pintma o mestr s que nuo excedeu, igualou, Na [lIi-.
lo ophia natural scr vcu cliveI' os Li'atados, e rIU !ir,õo da
lti toria foi tilo applicada lue l'e\'olv LI os de HeSpéll1ha e
F['an('8. »

P rnambucana e artista, continúa o Dr. 'Macedo, o que
significava patriota c inspil'a lo, D: Hi~a <.le SO~lZl1 floresce,u
m epocha nota\' I para sua C"apltanlG, e lIJo acon~e l~

mentos n cessal'iamenle d \"iol1l influir cm sue pinto:
u guerra do Palmares e a 1 'Iação di! m.orte pil\'OrOSü, do
suicidio btwnaresco do Zumbi e dos principaes chefes do
negro foram as historias que sem duvida ouviu em sua
infal1cia, e a guerra dos InCuiccttes tüu cxcita 10m dos brios
c elos ardores per-nambucanos terminada tl'esloucadom ntc
pOl' violenta e tyranni a p l'seglliçõo, tOl'~1 nto e ~l terra
de Seus irmã s [ela pflLria, for'c'osnmenLe lmpr 5810nal'0111

lUI pl'imf'irn jq\'cnlllc!c.
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Ias destino fatal do genio, os seus dias e tavam coo
tEldos, [l morte a sorprende na quacll'a mais risonha da mo
cidRcle, quando apenas 23 primaveras oclornavam o cyclo
da sua existencia, em Abril do anno de 1718.

D. Rita Joanna le Souza, segundo apontamentos 8n- .
Ligas, era uma clonzella tão sábia e virtuosa como modesta
e formosa; morreu em Olinda; a sua perda foi chorada
por todos e o s u adaver foi levado á sepultura Gobedo
de flores.

D. Rita Jounna de ::::>ouza não foi um talento commUl1l,
uma illustr'ação vulgal'. Dua corôa , cada qual mais bri
lhante cada qual moi' rica de explendol'es, adornavam a
sua fronte. E li honras que tril utam á uo memoria, e a
c peeial mençüo que fazem do seu nome autol es contem
pOl'aneo , como Damiüo ele Froes Pcrím, FI' i J fio de .
Pedro e o abbêlcle Barbosa ]\'[achado, quando ainda cxis
tiflm os dOGumentos compl'obatorios dos seus merítos ar
tísticos e litterarios, são attestaelos inconto tav i e pro
\ as J em robu las de tudo i soo

Tivess mos a impr'ensa, fosse ao ln nos conservad')
uma pequena typographia que se tabelec-u em Olinda
no anno de 1'706, que a nos a hi toria politica li tLera ria
não teriam de lamentar a perda ue tantas produ 'ções,
ele tanto e impoI'tantcs do ~umenlos, uns pela mão impla
eH "el do tem po, outr'os pela incuria e de amor a objectos
de tamanlla importancia!

« Que culpa t m a joven e candida donzella inspirada,
interroga o Dr. ia cdo, que no seu tempo nem houvesse
])0 BrazU typographia pnra publie r seus criptos, nem
ao menos zelo e amor de thesouros litLe1'8rios e arti ticos
em eLlS contcmpol'ôncos t •• ,

«( Flor que perfumou os jêJl'dins el Olinda, meteóro que
pa ou rapido, ·u.ave harmonia que pouco a pouco ~e ex
tinguio no cspa o, rica legatnria ele quem se J strmo por
bar'bara iJlcuria do e polio I recioso, donzella formosa
pura que encalltou 22 annos Olinda e anjo ubio para o
Géo, D. Rita Joanna cle ' ouza ten direito á Sl18Ve, grata c
ma\ iosa lembr1:tI1(;a na l1i taria da patria. ,

~( Foi arbuslo mimo o que m lettras c arle ele pll1tura
produziu [ruelos apl' cjél:vej~ e louvado.

(( Os fr'uct.os s PI'['r! CI'f1I11.

« FiC[Ll' a meno no (J lto l' ela patria por ornamento o
s u n.omo - o nome da fio1'. ))
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Frei Buperto de Jesus. N;l' cu na yillll de Ioul'lrnssú
'='

00 9 d Agosto d 16.44 e fOl'am seus pa s Iano ,I de Souza
sua mulher D. i\It1l'ia do~ Santos,

Abraçancln a vida relio'io a, pl'ofl:..: sou no ln 'Litut ode
S. Bento da cidnd - de S. cbostiti) elo ruo d Joncil'o, alIei!'
]'egcu UI0'~1l11~~ cad 'ira um bn lonteoproveitnmcllto pt~l'a

os s u di CI[ uI Pu _ondo- d poi ú Por'tugnl, Ft't.,i
RUP-l,tO 1 Jesu cur ou a unível iUélele d' Coimbra, e 1'0

ceb-u a borla o ~Gpello de doutor em conon",
Homem d mel'ito, de illustl'oçno "irLud 's, o Dr, Frei

Rupel'to ele Jesus oecupoll na sua ord m os Gélrgos mais
el vados, e a sim '",rI" 11 o::; de quoUfkador do _'anLo 0(:..
flcio, d pl'ovin ial ' visil'i.lClor o'era!.

PI' godor Ilollwrl, de grallde llttel'otura) dos lJIuil!),..;
.<: f'mõe' (/lIe P/,('{IOfl ('(lm. (ljJplaLlso, egunL10 () outor do Bi
bliot/IPCCl L{l~,,;i{(JI/(/ apcnn.~' o s guilltes viram a luz la
pl1bliciL1ad : Sel'IIlDo eLe SOll.to T/wf'e -fi, imprc. O 'm Lis
I ÔO em 1699; Sef'/Ilãu cL j S, Bento, 'm 1700; T/'e- Sel'lII(jps
de S. r1po tinho; .Sel'lllêio do Sa/ltissilllo Sru.:l'amento, mnn
dado impl'imir pLio ml.~ 'LI' de vEtmpo , ntonio Guedes de
Bl'ito' o Sel'l71eio de S. Pedro 111Clf'tVr, n anda lo impl'i
mil' p lo fêlmiliOl'rs dn anto Omeio, srnc10 toL1as es 'as
peça OI'atorias proferido na cli,'Cf'soS ('O'rrjo da 'iL1ad'
de ' olvado!' ela Bulüu) e imp,'e as em LU)àa no mesmo
onno 1 1700.

O Dr. Frei RUI ( !'lo d Jesu~' morreu no mosteiro de " .
B Ilto da Ballia oU l' Ago to de 170 ,no idade de 64 anilo ')
F i um varu douto c virtuoso) o s u nome flO'uranuo
eom lou\'ol' na BL'úliothec(t Lll_~it((na do a1Jbad Barbo a
Ala hado, no Diccn1n{/l'io biblio[JI'CljJhico }Jortu[Jlle - de ln:
no neio Fral1ci . oua Silva, 1l0S 11arões iUu 'tre~ do Br(l_:d
do I', Con ell1 iro Pel' 'irél da ilva) no ~lemoria historie(/,
e bio[jrajJhica du C/era pernambucano pelo on 0'0 Lino do
Monte CarmeJlo Luna, em )litros esel'ipto ,é a sás 11011
)'0'0 a LlO. memoria, Ó uma llOm nE1grm digna dos S llS
111 - [' imentos vi l'tuc1cs.
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D. Sebastião Pinheiro Camarão. Nasceu pouco mais
ou menos em meiados do seculo XVII. Era filho de D.
Diogo Pinheiro CUlTJari:ío, gov roador geral dos indios
desLD capit'lllia, o n to ele Franci co Pinheiro Camarão.

Abraçando a nobilíssimo cal'roira das armas, conquis
tou bem cedo pelo seu valor e mer'ecimenLo, os mais altos
po tos do exercito, latando os seus serviços de 1673, quan
do teve praça. e D. Seba tião Pinh iro Camarão não se
itlustrol1 na homerica e gloriosa campanha da restauraç50
de sua p':ltria elo dominio· llollandez, porque talvez ainda
nüo pode se manejar uma arma, e nem me mo fo se nas
cido Dinda, illLl trou-se pOI'ét11 11a celebre campéll1ha dos
Palmares, na qual pelo seu ,'aIOl' e heroismo, patenteou
que o sano'ue do legendorio D. Antonio F lipp Camori:ío
que lhe gir'êWH nas veios, n50 se havia degenel'ado. D. e
bnslifio Pinh -iro Camm'50 fez parte tambem da compo
nha do Rio Grande do Jol'l, ' nll'a os índios rebellados,
lIa lual I ortou-se bl'iosolllente, e m 1693 achanl- n,o
ex I'cicio de umn commi süo militar na front~ira d . ]\11
guel de Araripe, na mesma capitania.

D. Pedro II de Por'lugal, na Carta R gia de 13 d ]\farço
de 1688, m que pelos s -us serviços lhe cone deu uma
t onça de 4 8000 I'S. anmwe , declnl'a que eJle « huyia pl'O
cedido com grande disposição e volor, sendo muito obc
dienLe e sujeiLo [IS ord ns qne recebia, exercitando os seus
officiocs e oldados com tocla a bôa fOI'ma, muito 'uidodo
~o no cullo divino, s -m IJgl'ftY8r' morador algum da Ala
guas ondo fi 'sistiu, antes reprehend ndo os índios que re
conhecia culpados; e nas gUCl'ras dos Palmar 's, se ha\' ['
como fiel yassarlo, endo elos primeiro no acudir- com a
sua infanlaria aos rel at 8 de guerra, e nas cntradas com
dilatada Ilssistenoias no serliio, supportanclo os trabalho.s
e fom ',com valor constancifl, empenhando-se sempre
110 npaslguomclllo ]0 povo. >l,
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Ta,mb m Ogovernador d sLn copitnnio D. Jo:o de ' u
zn mL1lto 10U\'[II'G (1 D, SebasLião Pinlleiro Con10rão por' tiio
as iO'nnlDdos en'iço CJu pl'l~ 'túro, c El-RCl os l'econhe

nelo, galül'C.looll ao illu LI'e soldado com o f6ro de fidalgo
de sua r al cosa, com o llabito de antiogo, em cuja 01'
dcm profcs ou.

PO!' morte c.1 s II pae, foi D. Seba tião Pinheiro Coma
rão nom [l lo pelo go\' I'nador I\'Ia1'quez de Mont Bello P[H'[l
o ~ ub tiLuÍl' 110 govemo O' I ai dos iudios, cuja jUI'isdicç50
compr Jh ndio todo o tCI'f'itol'io quc se exLendia do rio .
F1'ancisco [lO C OI'LI, r elJenllo DO mesmo tempo o nomeu
Cilo cio c mmonclo do LC1'r.1 ]c infantal'in elos ditos inelios.
, Confll'maelo no po, Lo 'de goyemBclor e cal itUo-ll1úl' elos
iml io clL:~ tn capi Ln nia, por Pu tcn te Regia dc 5 eLe J\I arço ele
1ü94" são memorC1\'eis c clignas ele menção, as pala v1'as
c m qu El-R i ju tiflcou e 'e aeLo, e a j homo os ú
p üa elo aggr(1 iado: « PO! ser pessôa pl'DLicn e com ex
pel'ien -iu na eliscir lina militaI', lt,WCI' sen'iclo com pI'(1ça
li s ldüd , üpitJo-m6!', a]'g nLo-m0!' e Lenente dos 111 ~

mos indios, om L da iJ sntisfa '{ia, cm fulLol' n tudo o que
lhe foi n ~fll't'('o'ado, assim )]as oeca iõe da guer'l'as elos
I <l1l11a!" cm qu e OCllOU 101' muiLns y ZC~, 'omo ptll'Li-
nlurm nL 110 gu '1'1'[1 uo g nLio lJorlJa1'o elo cor iLDnia cio

Hio Gt'al1cl do N I'tc-, onde o isliu pOI' cabo de alglll11nS
compa1111i')s do s II Lerço, na campDnlln do Assú emquonto
clUI' u a gllCI'I'U com o Lapllios, n lia s hoy l' com a '
signala lo valor na oc osiõ' d maior impo!'Lnl1ci[l, p 'Ie
j[llldo muiLa ' \' Z onJ o inimigo, fnzcnclo-lh s c nsic1e
l'orci l<.ll1111os, iudo m s gllimel1Lo por nCJlIellcs 'I'Lõcs
u pe!" Q'uindo, Lomanuo-lh 's muiLos dc pojo bagagens
qu lia \'iam 1 iXl:lll0, [I i Linc10 dcpoi 1111 aI leio d - Ar<l
]'ipe go\' 1'11011clo os indios muito unnos, hl1\' ndo-s nestn
o cupaçiío om honrac1o Z lo c LrDZ n I os ditos inclios
mui b 111 douLl'inndl s. »

D. 'cbn Liõo 1 inb il'o Comal'iio mOI'I' unos lJl'imeil'o
011nos do ec.ulo XYIU m a\'ünrndu idac.! , Icgando Ú SIItl
paLI'itl um 110m h nl'oso e l' speí'Loelo. pelo s us el'\'i,o
o m l' cim nLo. I' ic1algo elo, osn I'col, cavalheil'o de. nm
tinga, 'ar iLda-mÓI' gO\'!'l1a 1 I' gel'ol elo indios ele til Ga
pitania e uo~ anl1 xns, esle' till" 'c;iio o (1 eloqucnLes
pal'o con~ ri!' ú uu m -mario mCl'ccidos 10l1\'orc dn po 
teI illoc1 ,pOl'qu ignificam a SUtl c1i;:5tincçõo, o cu \,[1101' C

o scu mCl'ccimen lo.
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Sebastião d~ Sego Barros. Nasccu o 18 dc Agosto
ele 1803; fOI'am seus po o corOI) I 1"l'an í8 o do Rl'go
13alTos c D. i\111l'ia Anna FI'anci '(1 tl" Pa tia Cnvul 'Ollt' de
Albuquerq ue.

Destinudo :í. cal'l'eil'ü mililol', teve praça de cDtletc em
SeLembl'o ele 1817, interrompendo Clssim os li' primeiros
estudos, e no onno seguinte mar lloll paro o illlcl'iol' c1n
provin ia llcompanhando f.l f 1'('0 qll LiIlIHl ele nqlli 'lar' os
espíritos re\"oltosus, e muntel' a orel 111 enltio p l'turlJa(]a.

T I'minaclo o . I'viço expedicional'io, 1" olh I1do-s <'l
capital com um f l'imcnLo que rece]) II em combatc', 'm1819
pa ou a,servir ob élS orden do I n nte-coronel 1"I'8n 'isco
de Albuquerque 11cllo, e m 1 2'1 I (Ig0Ll n IJrc II ilJlIlo Íls
idéas libera es xcitn lo pelu reyo 1uc:ào de Portu[""u I, sell do
preso e rcmcttido pllrn. Li bôa por' ol'(lcm do O'o\"Crnüd )'
Luiz do Rego, Conseguindo a 'llfl lilJerelotl ' pOll o tcmpo
elepoi, ebastitío do Rego obtt}\"e lic nçD do gOY mo püra
cursaI' as UUIDS de scienciCls matl1 'mutí us pllilo 'opl1i
cas na Uni\'ers,idocle de Coind)ra, po]"'m el 'i.·ou o~, eu'
estudos em 1823 pela' l'i\'oJiduc1c Ctlll'C os 'tmlallles bl'8
zileiros e l10rtuguczc por moli\"os da nos u inclepcllc1en
cia. Foi então conclui!' os ~811, c tudo lia I·I'[lIl~·t1, ll1 h'~j

fez uma \"iogem ti AllemalJlw - no anno immec1illlo rC'c'elJe'll
o gráo ele büc118l'cl em m'lLl1emfltica nn ni\'c rsidudc I'
Gottingcn, tendo ue ado C'ln Par-iz n c 'cul:1 111'ntí t1 dc
tado-maior elo 'XCI' 'ito.

R grcss8nclo <.10 Brazil el11 nn de 1 2G, roi no rtio d'
Janeiro, c ohtc\' ' [aSsflg m cio 'Ol'pO ele l")(:adol'c,' u que
pertencia para o (I ~ cng n II iro ,fr i pl'omoyido () apili!(),
e I'-gre sanelo f'ntiio ,,,\ Pcrnalllbuf'o, o' s 'us comI!' \,]\1

cianos dist ingui J'aD1-n com acleil;50 uc l llulnd n A 'scm
b10Q Geral.

Tomnn<1o 8, sC'nto no pnl'!nm nLo nocional 111 1 30,1'111
rpocha difficil (' I11clindl'osD, prcstol1 imm 'n os cl'\'ip~' a
causa Ira ilcil'u C'ntiio cm lula eonlt'a o antagonismo pOI:
1.11 0 '11C'z, c nilo lLlerCIJC!o IlCcitDI' a pu tn la marinllD elo 1111
ni 'te['i ol'gani ad() depois da obdicilc50, I'Ccr1JrLl D non.C:1-
',lO de> COl1Jmandunte g'I'i.l1 du O'Lli.lI'c]a mllnicir [lCS d,a

cô!'te, cal'go este muito dif'fl 'il C' de muita cml fiança no Sl
lLlêIÇ'-IO, (' ljllC muit cliblHI hunl'osD.l11cnte de empellll ,l1.

Pedindo a Lla x.oncl'nçilo depois de pas ado o I erlgo
ela itLWf'iio C' qllllndn o cspi['ilO [lllhlico se lil1llll êlcolmol!lJ,
Scbaslii-lo t1n nC'go cnl/Jl'ell(' ldcll 1lma. "iogem II ~IonlcvJ-
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lléo, em 1834 foi a Bucnos-Ayres, aS provincia de Santa
r.al1lnrin~, I,io Grul1c!ú do 'ui, S, I aulo o ~1inns Ger-ae ,
donde \' 10 P 'I CU1tro alé o rio,', Francis 'o C' dullia até o
H,ecire, '

ltcl'leilo 'on pro, Ú (':"C 'pçüo ln legi J(ltl1l'ü~ ue 1845
~ 1, !k, ~ebCl tião (10 Hl'go b:l\'~ ClS' nta no pal'iamcnto como
l'Cprl~ 'C'i;[anlL el lIa pl'o\incia, foi um do mai influentes
Icputndo ele Pel'nambll o üinc!n que JJUO por notcwcl '

('olld(í'üc.') fJ((f'(~. úril/wl' 71a {{'ib{~ll((, el'o, f]llWlcLu /Clllcwa,
COI/CUjO e Cllel'gU'O, c ,'f!IJ/p,.e aUGido com attf!nç((o,

. llhinl10 [la mini Leria, no gElbinete de 10 de ·tembro
eh'" -1, 37, 'o 'cuI élflclo Ll Hlsla da o'ue!'rü, . 'e] nstiJo do Rego
(;uidou c p ciulnll'nlc (1'1. ol'gnnisaçJ.o \ di . 'iplina do exer
cito consegllill ê1 I ucirlcEl.J.o da fJl'ovinc.iiJ (10 7\laranhüo
C~11l 0'l'D\'C J'('belliLio, foi pc 'oalmenk ao Hia Grol1de do
'ul SObl'C 'n go ',i s lu 'amponbn, nnimnncio enm a ~ua

\11'(' IJnça a 1'01'('US 111 opl~raç(jes, que a sua frcnle cllega
nlm aló aJ('m do I'io Pil"llinin.

PC()'l'l' salldo a CÔl't \ c aclHlndo di' oh-ido a milli~te

rio, fc i insta 1 Ü ollLillLHlt na p'l 'Lo que occupaHI, negou
se a i~;[ll, 'n - 1(' ]\1a1'ço de 1830 entregou-a ao u ~ ucces
sal'. T 'rlllillünl1o a. s s tIo pal'!amnnlat', cba tião do Rego
\'Cdl u a Pefllnml ueo, 111 1840 cmpeell ndeu uma Yingem
11 EUI'op'} e (Ihi l1cl11oeou-se oté 1842 visitando Londr 'S, Pa
l'iz .I1'!HllLln, E co' ia, ltalin, repu] lica de . ),1al'inllO. os
AIp , aboia os cantõe ui , achafou~ e, Ba iléa,
BI'lgic I lloJ.lalll!n (' Liv ['pool dondc yoltou [l PerillJmbuco .

.Em 1 )4:) 'foi incumbido do o 111110ndo elo batalhtio de
\ olunlnrio CI' aelo plJro. guarnecer fi prD('G do Recife, quan
do ta I I' \'in 'ia c riu ii bl'tlC' s com a r ,"alta pracira.
Em 1850 ~cguil1 p[ll'a ü ul'te c mo deplltnc1o, e sen 10 in
cumbido pc lo n' \' rno inl13crial c1(1 cOl1lmi 's60 d contra
lal' Ll'opas "lrl:lnITeiras, pHt'tiu pora a EUI'opa, COI eguiu
em pOl1COS mczes de Cl11[ nl ar 'I sua mi silo em Julho
tio il1l110 seguintc 2:000 It )[11en ' de lJuCl tl'opa l1csembarca
1'(1111 n [tio Granc1 10 :-:)111. ..... ']wsliõo elo Hego apro"cito.u
.utãl) o ensejo ele s' ucll!lI' IW l"ul'opO e \ i 'ii u a uccia
:.\OI·Ul'gU, I ussio, Polonin e toda 'I 11 ponha, voltando
c1'ulli po"o hio d ,fêllll'il'u, ,

Foi-lhe entüo orfc'l'ccidu uma 13a la no gODlllet Para
nú,> o que r CUSOll, aceitando porem apre idencia ela pro
vincia ele P'lrit, cuja po se t \'0 100'1:11' a 16 de etembl'o d,e
1851. Voltand \ clepui H cMt , foi-III offerccl la a p1'e_51
1 nei'i daRia G"UIlC[C mLlS 11;10 uc'iLaLl essi.ll1omoaçao,
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regi' s ou 00 Parô, e continuou nn 'uo DllministrH(',üo alé
1857, qUHndo n entregoLl ao eu SIJ-" SOl', pnrlindo C'nluo
I LlriJ os Estados-Unido" "isitDnc1o depois a ilha de Cuba
e o Conmlú.

Em fins de 1 -7 partiu de no\"o para o Europn, cl mo
rou-se cm Constantinop!D, seguin pora (l Tena 'ontn, vi
sitou Smirna, Rhode ,Chyppe, B ynlth, DonHlsco, I'UinDS
de Balbcck, AI xanl1l'io, Cuiro, o mar Ver111elho, e ilhas
JoniDs, Sicilia, MDlLll e Nopoles.

Voltondo ao Brazil cm 1859, tomou assento no pnl'1n
mOllto; 1110 ele Agosto entr'ou ele 110\'0 no ministerio, occu
pnl1da a pn, ta da gu rt"l oté 2 ele {orço de 1 G1, notLlnd -

• entre outros serviços que prestou, o ;' gul<. m nto orgo
nico dos escolas militares do imperio, e a impl' ss50 qUQ
f zelas Pl'üvisõe elo upremo Conselho Militar e eh.: Jus
tiço, elos annos de 1R23 a 1856.

CançDdo pela idade e pelo trabalhos, e soffL'endo ela
"isto por' duas catüratas que o tornaram qua i ce0'o, por~ill

d 110"0 para a Europo, subm tteu-se a uma op 'rüc:'lo na
AllemDnha conseguindo r cuperar a \'istn, mas \'ollüllclo
o Pal'iz foi gravemunte atDcoclo le uma ga tro-heptlLit ,re
grcssando entiio pnra Perll'H11buco aconselho do 'm licas.
Por6m o mal pel'sc"erou, e sobre"inc1o-1he um dc lllTnnjo
llOS orafios do r::oraçüo, füll c u na cidade do Recife Ll 7 de
MIJrco de 1863.

éonsclheiro, bochDrel em mlltl1emalica , tenenle-coro
nel reformado, commenc1nelor' de; . Bento 10 Avi?"'" officiul
da H.OSD, uha titio do RCíl'O Barros no! ililoll-~O I 01' seu',
seniços, e eleixoLl-ll0S u gloriostl mem ria de seu nome
t,lo merccedor de 110S a admíraçJo, Politico, paL'lnlll nlnr
e aelministrador, ell esforçou-se nuo só pelo zelo e intc
l' s e de bem corresponder a mi 'sõus de que foi n tll're
gado, como ttll11bern em contr-ibuir inelivieluall11 nte cm
ludo que inter aVD DO progresso elo puiz.

eba lifio cio R go Barros deixou o s guintes 'scrip
tos:

Cartas ele ((m {f1]lf'ricrwo sobre as l'cull(([Jcns elo [foDe/'
noJede/'{{(ioo (tra L) Rio d Jéln ira,1 33.

1.\ OÇÕ'8 elementares elo.'; 'áen 'ias opplicacla fl a[jn
cultUI'{I. (trad,) P l'I111I11IJuCO, 1( ,1:8.

Simão de :Figueiredo. SDcerllole respcitnyel paI' uns
Yir-tlldes e pEltrioLi mo, SimQo ele Fin'u 'ir'cd {'O i milifal' no
primdl'o periodo ele. SUR \"i(ln. o () SCll nnnl nglll'll liglln-
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mente' entre os I11llis forçados batalhadores que el ixa
ram, por sells f8itos e bra vura, 11m nome immortat nos
annaes da guerra ela invasão hollandezéI.

Em 1630, quôndo Pernambuco viu em suas plFlgas as
hostes inimigas, o o general ]\ülthias de Albuquerque, no
intuito de guarnecer div rsos pontos, fez umn divisão ela
tropa sob o seu coml11al1do, crenndo 22 esquadrêls, e con
fiando-as ao commando ele diversos cabos de reconhecida
corngem e intr piclez, aos quaes CO"lJfel'ill a patent eleca
pitão de ('mbo 'cadcl, Simão de Figueiredo foi um dos çom
prellendido na scolha do gener'al em chefe.

Bntenuo-se ller,)icamente p ln cousa jas lib rdaeles
patriu , um elo seus pl'im il'O feitos foi a lleroica c1 fesa
cio po to que lhe linhn ido confiado, ncaranclo o inimigo

m eli O'll i lael e valentia. A 16 el Outu])r-o de 1630, 4.00 sol
dados hollaml ze de infüularia, com 14 bdtt;elol'C' a ca
ndlo, qu' ellll'llnt a madrugaela tinham ~1l11iclo da villa ele
Olinda, aLaCCH'am je sol'l r Z'l a c lllncia elo Hio Doce com
mandada pelo capitõo imão ele FigueiL'odo; mns alie es
laV[l pt' venido vigilante, e DpresenLou tal r slstencin,
qu o il1irni a o VCI cio fL'usLL'üela êJ tenLativa ela posse (1'a
quelle ponto, e Len lo já p relielo gr-ancle numcro de 01
dl;1dos mnt'cllou ~m retirada s nelo p ~r guielo at:' i1 pl'O-
ximielad 10 Olinda.

Figul'ou ainda m l11uilo OLMos fcito d ~ssa guef'l'á
memora" I, mas que a hi loria e 'quecclI cl mencionar o

cu nom~. Quando e fll'mn r-nm (1 lI' 'gons Pernam-
buco nll'OU cm um pedodo (h~ paz, embora o)) o jugo
d butl.1\'O invasot" ,o capiLuo Simuo de Figueir elo ti 's
piu a fal' ja 11I tanto l1aYin li 11I'U]O pela IHl intrepidez e
"alenUa, e d ixündo a milicin ele l\ülI'Le, (-dislou-se na mi
licia de Chri to, ucvidam 'nto pr parado receb u Ot'<.10IlS

a ta ' G dando el L'arte Locla xpansiio aos seu l11nis
al'denLe d _ jo', lurnOLl- e UI11 'ilCCI dole zeloso e c1Í::;
tin to, o paI' muito Lel11I o exerccu dignol11 nt o cargo le
ViO"ll'io lc Olinda,

t:l Ap ar cl uccrdolc, e inteiramente consDgraclo ao
xcI' icio do seu minist'l'io, comtuc1o não se apagnra ele

s u peiLo a sc ntclhn patrioti a, e no padre dominava ainda
os mesmo gen 1'0 o s 'nLimenLo , o me mo fet"'ol' ,e CI1
thusia m l, que na "i ln miliLtlr o fi era Ilel'Oe. A retIra ela
elo pr'incil ' i\lllul'icio de l'\assêlll e n subsequente per?e
gui fio r ligiosêl \'otllcln aos pCT'l1ambllcanos eoutt'osmeJOS
cl 0pPI'f'o.;:-:iio I'xcrcirlns "obre O10\'0, deram causa ao 1'0111-

fifi



778 DlCCIONARIO BIOGRAPHICO

pimento da guerra da restauração, o Padre Simão de Fi
gueiredo alliou-se aos eonspiradores, foi n meado capitão
do posto de S. Lourenço, e quando o exercito independente
occupou o monte Tabocas e feriu-se a por'fiada batalha, a
sua atLitude, a sua coragem, e a tatiea militar' que desen
vol\'eu, ennobreeeram ainda mais o seu nome, tão hon
rosamente mencionado na historia.

Frei Raphael de Jesus descrevendo, no Castrioto Ltt~l

temo. a batalha de Tabocas, diz: Entre os capitães qae
se acharam no conflicto. .. O Padre Simüo de Figueiredo,
sacerdote e capitão, igual no zelo de encaminhar as al
mas, ao valor de esgrimir as armas. E mais adiante tra
t~ndo dos sacerdotes que tambem tomaram parte na ac
ção, diz: O Padre S'ilnão de Figueiredo, já rnenclonado
entre os capitães, eagol'a nomeado de naco, porque oji
~eram duas vezes conhecido a dignidade e oposto.

D'aqui por diante a historia não mais menciona o no
me do Padre Simão de Figueiredo, desse saeer'dote que
foi (cum astro luminoso») do cler'o pernam buca no, desse pa
ttiota illustre e distincto, que soubera honrai' e bem servir
a sua patria, quêr como padre culLi\'ando zelosamente da
vinha do Senhor, quêr como soldado afouto e valente ba
talhando em prol da causa da liberdade de sua patria.

Simplicio Antonio Mavignier. Nasceu na cidade do
Recife no a11no de 1800; era filho legitimo do negociante
LI sta prDça Joaquim Ignacio MaviO'nier, e D. Cordula l"la
ria elas Virgens Ma vjgnier.

l~ azendo os seus estudos de humanidades no Semina
rio le Olinda, Simplicio Mavignier seguiu para Portugal
em 1818, e matriculou-se na Universidade de Coimbra, no
curso de mathemaLicas, o qnal frequentou at' o quarto
êl1l110, não o concluindo porém, para não ir de encontro
aos lesejos de seus paes, Seguiu entiío para Pariz, matri
,cuiou-se na escola de medicina, e terminan lo emfim os
seus estudos, nos quaes muito se distinguiu entre os seus
collegas, apl'esentou a Faculdade a sua these, que versou
sobre o Chma de Pernambuco, sustentou-a brilhantemen
te, revelando muito talento e aprofundados conhecimentos,
e a 30 de Maio de 1829 recebeu a lamea de doutor em me
djcina.

De volta á sua patria e,começando a exercer a sua pro
fissão, o Dr. Mavignier (( deu 1~!I o~la do seu talento, emI?e
nhanclo-se scmpl'p, no proOTc<;~O Livilisnc1ol' cl ta pro"lll-
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ciu, se aqui, como medico não gosou de toda a reputação
o. que tinha direito por sua instrucção, ninguem deixava
de reconhecer nelle um fucultativo illustrndo e conscien
cioso. )

Em 2,7 de ,~)ril c1 1831, fui 110m~ndo egundo medico
d? HO,sJ Ital, JIIMlr; em 24 ele Jan ,Iro do. anno seguinte,
clruJ'glêlo-mor do or'po ele guar'da mUl11eipaes voJunta
rio do Re ir ; em 6 de Abril de 1835, presidente dn aelmi
ni tl'açã do patrO nonio elo ol'phãos; cm 19 cl Dezembro
do' al,lno seguinte, I nte de physica elo Lyceo; em 22 de
Janeiro de 1841, lente da cad ira de obstreclicia; em 2 de
:Março de 1 50, membro da administração geral elos esta
belecimentos ele cal'Íclaele; no armo seguinte, membro da
com missão incumbida de estudar e prevenir a propngação
da f0bre amar'ella, e em Novembro de 1 55 recebeu a sua
jubilação de lenle de physica elo Lyceu,

O Dr. Simpli io Mavignier, além de todos esses car
gos que exerceu, occupou dignnmente uma cadeira na As
sembléa Provincial na sua primeira legislatura ele 1835 a
1836, sendo reeleito por varias vezes até 184 . A' sua ini
ciativa como deputado, deve-se entre oulras resoluções a
que autorisou o abaslecimento el'agua Li. cidade do R, cire,
e muita 'outrrts t nd ntes ao de envolvimento moral e ma
terial da provincia,

Nomeado I nte do. cadeira de ob 'tetricia do extincto
Lyceo, diz o Sr. DI'. Aquino Fonseca em um arligo nechro
logi o á seu respeito, quando já el'a con hecido pela Slla pe
ricia operatoria, tornou-se um los mais elistinctos parteil'os
desta cidad e o mais conhecido; e como membl'o da 0
ciedade ele Medi ina, da qual era r dactor em chefe, pulli
cou em seus Annacs, um mui bem labol'odo artigo acerca
da constituição medica elesta provincia, em que sobr'esn
hia o seu tal nto, e sse golpe de vista apl'eciudor que 1150
é dado a todos, c elle era um desses poucos medicos cuja
instrucção ultl'npassaya os limites dH sciencia de Hyppo
cratis, e que só póde seI' adquil'ida dentl'o dos de OLltl'o.S
sciencias.

Além do seu tl'abalho Constituição Medica ou molestia
reinantes, ins rto nos Annaes de medicina perru;t,mbUcClnCl,
publicou cm 1 29, em Pal'iz, um importante escf'ipto sob
o titulo: Rapide e amen eles principaLes eeuta; de Perncun
buca, o qualjú havia inserido nas columnns do Journal ç:.le
chim.ie medicalc et de toxicologte, da mesma cidade; e em
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1834 traduziu elo he punhol por in umbencin dn Camara
Municipal do R cife a seguinte obro, que nesse m smo
anno foi publicada: Tratamento th(,f'apeutico, e pre ero(t
tioo da cl10lera e -:pasnwclicCl, pai' D. B. Hordas e Vnlbuena.

Tal foi a vida desse fu ultativo intelligente e illu traelo,
desse liL1ndor incansavel na rúta da sciencia, cl ssc homem
firme na honradez e nos pl'eceito da cal'idade e do amaI'
elo proximo, desse cidadEla benemerito que soube fazer da
sun profissão um verdadeiro sacer loeio, o Dr. Simplicio
Antonio Mavignier. ElIe deixou um nome r speitayel 've
net'ando como homem ele sciencia, um nome honrado e
puro como homem publico, e como medico, c corno h rnem
pat'ticular, a memoria dflS suas pcrcgriJ ii qmllidncl s,
elo sen caracter franco e leal, e d um cora 110 bon lo o
e nimiamente generoso. O DI'. Simplicio Anlon'io Ma ignicr
fali ceu no. id<.lCle de 56 ann s, aos 2 d Agosto de 1856, .
fOI sepultado no Cemiterio PublCco elo H. cif '.

lJZl

Tabyra. Filho da nobre e YDlente tt'ibu elos indios Ta
baYDres, nasceu pouco mnis 01.1 m nos ao nlvorecer elo se
cuio X, I, e pelo seu valor c h roismo, bem cedo conquis
tou uma das insignié.ls de chefe de sua tribu.

Logo depois do desembarque de Dual'tG Coelho, pri
me,iro clonatario de Pernambuco, ÚS prnios de Igué.lrassú e
da posse desse lugar, os indios Tabüyares conlrahiram al
l.ioFlça com 0S portugu zes.

Duar'te GoeLho fortificando Iguarassú, depois ela sua
conquista, seguiu I ara o sul, cxp lIio os Cahetés da mag
nifica e aprazivel collina que habitavam, a que f~hamaVDD1

Marin, e fundou sobre elia a vUJa de Olinda, tão celebre
depois pela sua opul neiR e gl'an ]eza.

Os Cahetés cederam ao p eler da forçl1, por6m,~em breve
tempo vieram layar a afíronta que haviarn sufft'iclo. Os ata
ques a nascen te povoa ão, por essa lribu barbo ra e selva-
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gr.tTI, ram constantes; mas em 1535 foram elles tua fortes
e tão gl'ande o l1Llmero de combotentes indigenas, que
Duarte Co lho via-se em grandes perigos e tel'ia mesmo
succumbido, se não fosse nm general tão habil, e se não
tiv sse a oac1juvação ele cabo tlio \'nlentes como elIe.

Fines. es ataCJues e emlJos aL1Ds dos indomayei CD
het ,que TnhYI a de envolv u toda a. sna pel'icia e saO'a
cidael pat nl ou os O'l'nnd tal nlos de CJue era. dotado
na att la gllena.

Tal yra t[l o tel'ror dos inimiO'o sel"Dgens, pl'incil a1-
mente do ahelé cru o temiam e re peitavam.

Ell m('~mo ia e. piDI-os nos seus arruiaes, para des
abrir o Pl'Oj t s CJue porventul'o. quizessem por cm pra

tic:J, apro' eitDn ]0- c para. e se fim, da, Dntagem de fallar
. a mesma linguD. Atma\ a mboscadas, dispunha com ha
bilidade immensa, innumel'as ciladas atacava os inimigos
pela noite, e era tal a sua actividade em os perseguir, que
os Lrazia em continuo sobtesalto.

Os Cahet ,já cansados de soffrer tantos revezes, cau
sado sómente pelo ynlent e intrepi lo TabYl'a, reunem
todas as LH.\ forçns, marcham obre elle, cercmTI-no, e
alacam-no inopinadamente. [lO maior fUl'or da peleja, quan
do un e oulros disputnvom I alma [l palmo o terreno que
defendiam, umn flecho paI'Le do bando dos Cal1etés e vai
cravar-s cet'Leira no olho ele TabYI'él. Elle, porém, longe
de abandonar o campo da baLallHl de cutnu'-se fi dôr im
mensa da lU Ile re"oz, e sem a menot all tação, arranca a
selta e com ella a pupilla do olho e applicDndo no golpe cer
to herva que fez stDnCo.l' o angu volta-se para o 'cus
companheiro e lhe diz: Taby.rCl: cC?m 1lIJ1 s6 olho, vê quan
to é bastante para bater seus wlI7u{Jo .

Gonral\'es Dias, o príncipe do poetas brazileiro ,
a sim dêscreveu essc heroismo I"agem de TabYl'ü, nas
suas poesios am riC[lnos'

Tcm um olho c1'um tiro frechado!
Qu bl'8 as seLtas lue os I assas lb'impcd 01,
E elo I osto em scu angue lav[ldo,
FI' xa e olho arrebaLa som dó! .
E aos imio'os que n cflmpo nf.io ccd 'm,
Olho e fl'e~llt1 mosLrando :dor plicl s
Diz, em l z que mais tflIll l'ugi(l~s:

-Basta, vis; por vcucer-vos um I:iU t
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E com furia tão grande arr meU m,
Com desprezo tão nobre da vida;
Tantos golpes, tão fundos repetem,
Que senhores do campo já são!
Potigunres lá vão d fugida,
Inda á fel'a mais torva e bravia
Disputando guarido. d'ul11 dia
No mais fundo do vasto ertã ....

E panca depois de tão renhido combate, [lpezar do nu
mero superior dos Cahetés, Tabyra entrava em tl'iumpho
na villa de Olinda, e depunha nas mãos do donotario os
louros dessa explendida victoria que aeabava de eonquis
tar, a qual foI considerada como uma das mais famosas
daquelIes tempos.

« Tabyra, diz o padre Simão de Vasconcellos na sua
Chronica ela Companhia de Je::;as) el'a um capitão de va
lor, esforço e arte. Venceu batall1as, e fez taes proezas em
armas, que só com Tabyra sonhavam. O mesmo era sa
ber que vinl1a no exercito, que dar a empreza por perdido.))

Gonçalves Dias, nas suas poesias americenas, consa
geou um .canto a Tabyra, canto esse, que é por Dssim dizer
a prQpria apotheose desse iJlustre guerreiro selvagem.

E' Tabyra guerreiro valente,
Cumpre as partes de chefe e soldado;
E' caudilho de tribu potente,
-Tobajaras-o povo senhor!

. Ninguem muis observa o trntado,
Ninguem menos de p'rigos se attena,
Ninguem corre aos acenos da guerra
Ivlais depressa que o bom lidador!

Já dos Luzas o troço apoucado,
Paz firmando. com eJle traidora,
Dorme ilIeso na f6 do tratado,
Qee Tabyra é valente e leal.
Sem Tabyra dos Luzas que fôra !

. Sem Tabym que os o'uarda e def nde,
Que dos pazes talvez se Drrepende
Jú feridas outr'ol'a em s n mal!
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Nada mais sabemos a respeito desse ílIustre filho das
elvas pernambucanas, desse guerreiro audaz e distincto

que tanto facilitou a conquista e colonisação desta provin~
cia. No entretanto, cremos que veio a faBecer pouco de
pois do anno de 1535, quando sua fronte já pendia ao peso
de tantas corôas que conquistára nos campos da batalha.

Thomaz da Cunha Lima Cantuaria. Nasceu aos 29
de Dezembro de 1800. Dedicando-se desde a sua mocidade
ao estudo da musica, passon a servir na banda de um dos
regimentos de linha do Recife, e começou logo a revellar
o bello talento artistico de que era dotado.

Nas revolu ões republicanas ele 1817 e 1824, Cantuaria
muito se distinguiu, e soffreu pelos seus principias demo
craticos todos os rigores que pesaram sobre a maioria
dos seus correligionarios. Em 1821, nas lutas constitucio
naes, e em 1822, no movimento politico-emancipador, Can
tuaria ainda tomou parte e muito se subresahiu pelos seus
serviços e patriotismo, quér n'uma quér n'o'utra phase po
litica.

Homem de bem, honrado filho do povo, volveu ú vida
laboriosa quando a patria não mais precisava do concur-so
do seu braço em prol da causa da sua liberdade, entre
gou-se inteiramente fi sua profissão, e por annos serv.ill
comD me tre da banda de musica de um dos corpos da
guarni 50 desta provincia. Apresentando-se ao concurso
aberto para prehenchi.menlo da c~deiJ a ~e musica vocal e
instrumental do colleglO dos Orphaos, fOI plenamente ap
provado e nomeado por portaria de 17 de Agosto de 1837,
vencendo o ordenado de 600$0001'8. Can tUflria :'egeu a sua
eadeira com muito zelo, proficiencia e interesse de seus
discipulos, e em 1868, depois de 31 annos de servi os re
cebeu a sua jubiloç50.

Geralmente respeitado, quér pelo seu caracter p soaI,
quér pelo seu merecimento artistico, as su~s numerosas
composições tanto sacras como profana , amda hOJe ~e
vidamente a.preciadas, grangearam-Ihe fama e merecIda
reputação. De 1 38 a 1850, exerceu o cargo de mestre de
capella e orO'anista da calhedral de Olinda, dest~mpenhan
do-o com z~o e dedicacão, o que tor nau sobremodo sen
siv .1 a sua retirada, quÊll1do alquebrado, mais pelos tra
balhos elo que pela força elo? al1l~o~,. teye ele deix.al-o. Em
1854 o Surnmo Pontifice PIO IX dIgna e mereCI lamente
('on,frriu-lllC' o tilul ele cêlvalleiro ela orelem de S. Grego rio
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~Magno, titulo que o i1lustre e honrado al'tista nunca usou
por ll1e faltarem os meios ele saU foz r ao O'ovel no impe
rial as d spe as necessmia , afim 1e obter n precisa li
cença para ae ituI' e u ar tão honro a 'on 1ecoração !

Volvendo á vida intima e privaLla, permanecendo em
sua residencia de Olinda, Cuntuaria passou os elerradeiros
dias de sua viela na mais honroso pobl' Sêl, mas con ide
raelo e estimado; e se como artista de merito e de reconhe
cido talento, legou-nos um nome illustl'e, como homem,
porém, as suas virtudes e o seu carclctel' p ssoul, hom'am
sobremodo a sua memoria; e depois c1 Luiz Al\'es Pinto,
cujo vullo, por assim dizer, abr'e o prologo da hi toria mu
sical de Pernambuco, elle incontesta \'elmente occupa logar
irnmadiato,

Se como 111 usico pr'opl'iamcnte diLo, Cantuaria era uma
verdadeira notabilidade, como compo itor niio o era me
nos, e as suas numerosas pro lucçõcs o aUestul11 vantR
josamente, e ainda que lesconl1ecidas, ou mesmo perdi
,das as suas composições profanas, sub istem porém as
sacras, e d'entre alIa as seguintes: 2 grand s mis a (S.
Salvador e S, Ther za); 1 grande Tc-Deum (Imperial); di
versas antiphonas ele r os a enhora, e uma de S, Braz;
uma Regina Creli, e dos San Los; 3 vespCl'as solemnes,
UrDa antiphona a Nle [jenere ll7'T'exií Dominas,. diverso
hymnos religiosos, 4 matinas grandes ele No sa Senhora,
S8. Sacramento, S. Bento e~SantaTI ereza, c diverso mi
nuetes. Da SULlS tl1U i a profanas resLam-nos apenas
uma collecção de quadrilhas, copifls de umElS wal as que
offereceu aS. M. o Imperador, do que tevc agradecimento
muito honroso pm seu nome, porinl 'rmedio ela mordomia
,da casa imperial. Em 1 36 Cantullria publicou a SUEl Pe
qllerw arte de nWSlCCl, geralmenLe adoplnda por todos os
l)l'ofessores, e com Lal uceiLaç'üQ que fUI am succ SSi\'8S
suas roimpr s0 s.

Tl10niaz ela Cun1Ja Limu Cuntu01'ia falleeell a 4 e1t: Sc
Lembro de 1878, na cidade cl Olindn, e tl'anspol'tado o cu
cac1hver Ú cg1'cja do LiYt'al11cnLo, alli L[yeram.loO'or a ex
quias c10 seu salJimento. Poi um acto solenJl1e, uma 110
menag 111 digna do merecimenlo L10 illusLre arLista, A 01'
cl1esLra composLa do mais ele 60 artistas, na qUDsi Lotali
dade seus lisciplll 5, o con 'UI' o d confrürias cil'manc!a
f10.S l'cligi (l~ H Cjll 'p 'l'lencio d c1 rigos LanLo ecular,
como l'!'U'uiI 1'('8, l'llln' C'slcs u missiollnrios Cl ]1l1cl1inhos,
(111 yj!'luc!I' do Sr'lI gn'ln (11'('H \'nJlf'il'f) dr' , . Gl'f'gnrin IIlp:nl1,
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lima co01missão ela Imperial Sociedaele elos Arli las :Me
canicos c Libcraes, qL1C apesar de n lia seI' ello membro da
asso iação, foi enviaua como lima excepção honrosa, e
granel numero ele convidados, p['estal'am assim o elelTa
doif'O tributo do respeito e admiração a memoria elo illus
trc e vunerando af'tista.

A imprensa consagrou-lhe os mais beIlas.: artigos ao
con igna[' o seu passamento, ao mesmo tempo que 111e010
1'[\\'U os eus serviços, o seu nome e as suas glorias de
artista, e o Diario de Pernambuco a sim teceu a co['àu elas
suas glorias e ['enome artisticos: « Thomaz ela Cunha Li
1 a Cantuéll ia era um homem motlcsto, mas uma veec1o
deira notal.>ilidaele na arte a que se dedicou, e a que ou
Ilo daI' lu tre, conquistando louros pal'él si e para a terra
de P~l'llambuco, que lhe foi berço. Sua arte 111L1 icaJ, que
at· hoje não pôele sor supplantada por nenhuma das tau
tas publicadas depois c1ella, é um \'ercladeieo flor'ão que
fará pel durar sua memo['ia aliús aureolada pOI' muitas pro
du 'ões mu i 'aos, sacras pl'o1'anas, em quo o al'tista
r 'v 1I0u todo o seu sentimento do bello, de pô[' com o mai
l'equintado conhecimento das I'egras da divina arte. Com
o de 'opparecimento de Cnntuariu, per'dem os seus collega
pela moI' parte s us discipulo " um crc1ac1eiro amigo e um
m strc digno deste nome, e Pernambuco um filho Il'esti
mo 0, uja vida, entr tonto, como o de tantos outros ta
l nto d pulso, quasi que pas ou ele apercebida no meio
do [ll'I'uidos ele 'to seculo, tão cheios d gI'ande Hcont-

im nto ,como ob rlo ele lant joulac:.»

Urbano Sabino Pessôa de Mello. Na ceu no a111l0
de 1 ti. EI'D. filho legitimo lo brigadeiro José Camello P s

<Js ele 1\1:('llo.
Fa~('.ndo com dislinc 'lio o eus esluelos de humani

dade., Urbano Sabino mátriculou-se 110 Curso Ju.rid,ico de
Olinela e em 1831, tomou o grÃo elo ]1aclwrol em dlrOlto,

} 100
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Ainda estudante, Urbano Sabioo foi nomeado profes
01' ele philosophia e geometria do Semioario de Olinda,
~m 29 de Abril de 1831, e no anno seguinte teve o titulo de
pl'of"ssor vitalicio pelo governo imperial.

Deixando o mugi 'terio pouco depois da sua formatu
J'R, foi nomeado juiz municipal e de ol'pbãos de Goyanna
em 13 de Julho de 1835, juiz de dir ito da mesma coma!'ca
cm 20 ele Abr'il ele 1836, pa sou depois para a elo Recife, e
c(<)JJtr'ur-iado por uma capI'ichosa remoção para a comar'ca'
elo Assú, no I ia Grande do Norte, abandonou a magistra
tLU:i:J - m 1849, « deixando merecida reputação de juiz inte
o'cITim0> e eI uperior intelligcncia. ))

Mogistl'aelo e homem politico, a politica anancou-o ú
magistr'atura para dar-lhe completa indcpenc1encia do go

'.\'81'11.0 no ban 'H de advogado.
1\m 1836, nl:1 primeiJ'a legi latura provincial dePernam

bllCO, Urbano Sabino teve a s nto na A sembl a, e exibio
touo /wtavet merecimento como orador. Eleito deputado a
Assumbléa Geral, re,presentoLl sua provincia natal nas le
gislaturas de 1838 a 1841, e na seguinte de 184..3 a 1844 que
terminou por dissoluç.ão. Reeleito na de 1845 a 184.8, dei
xou neste al1no (IS bancadas do padam.ento pela ubida do
'partido conservadol', e só ,"oltou d novo á amara em
1864, na qUC11 r' pJ'CS ntou ainda importante papel, unido
ao gr'upo dos liberaes Iústoricos, em vigorosa oppo ição
110S ministerios então chamados pr@gT'e~szstc6s, de 1865 a
,1866. em que terminou pGlI' assim dizeI', a sua vida parla
mentar' e politica.

Membro proeminente do pal'lido lil eral, ou praeiro,
como e cbarnava entre nó , e um dos seus principaes
c.hefes? Urbano Sabino apOs a subida elo par'tido conser
vador em 1848, e das rol 'elidas tomada em reunião dos
deputados senadores lilJ I'aes n.a. cÓl'te do Imperio, sobre
a attitude que deviam mantel' em lias pJ'ovin 'ias, pl'inci
palmellte na de Pernambuco, 011 le havia receios de um
rompimento revoltoso, resolveu ficar' no Rio de Janeiro, e
« começoLl a exer'cer a advogacia, ganhando credito e no
meada, quejustamUlte o collocaram entre os primeiros
ad voo'ados da capital do Imperio. ))

Hompendo a revolucão em Pel'l1ambuco. e aindÇl que
não tomas e parle no movimento armélclo, comtudo, Ur
buno Subino pre tou immensos s rviç,os á causa do seLl
partielo, mo Lr'ou-sc alliado fiel e dcdicvdissimo, e foi na
imprensa da corte as iduo e cncrgico defensor elas id6a
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liberaes, e ela causa elos seus corl' ligionarios em Pel'llDm
bL1CO; e mais taf'd , após á sua elel rota, foi generosa e cs
forçadam nte o advogado de muito da lLJellt.:~s que foram
victima do odio e pressão dos seus inimigos politicos.

Urbano Sabino manteve a uu cmsach poliLico nns co
lumnas do Correio Nlerccmtil, em período que compl' b 11
de partu dos annos de 184 e 1849, e nesL' ulLimo puLli Oll
um lh ['O sobre a Revolta praelra, « historia ele e pronun
ciamento armado, cileia de intere antes noti iR' e es 'Jél
l' cimento, ma em dll\'ida eivada de sLkpeiçõe , e mui
tas v zes apaixonada, )

Urbano abino, bom 111 de talento superior e ele apro
funda ln illustl'ação, magistl'ado, pnrlamentDl', politico e
jornali Lo, (l foi um bom 'm verdadeiramente grande, foi
mais uma victima illu tre dEls illju tiças e ingl'F1ticlões dos
contemporaneo~, que baixou en oito na immell D grande
za da mDi ac1miravel mod stia; foi um gigm1te de tnlel Lo

o sombro as \ irtuc1 ,êlrnesquin!1Ddo pela ~Dnho dos
mediocri 1ad s e dos torLufos !, .. E Pernombllco, que não
quiz nUll o engr8ndec- r-se, elevondo-o ~! .. , )

Em 1863 Urbano 'obino foi cDndidato á senatoria pOI'
sla provincia, ma nào logrou s a honra qu tanto DI

m jaHl, lle, a quem obraHlm os mais ignificativos tiLu
los para b 111 de mpenhar o mandato, pois reunia á sua
grande intellig ncia e ~ abcdol ia, o mai a Ti olado patr'io
tisma e probielael cx.emplarissima,

Dep !todo tantas VeZ ,havia revellado o que seria o
senado!', pois « na tribuna ela canJara foi sempre oradol'
muito e timado pelos cus notoveis dotes: elle tilllla voz
agl'ac1av I e in inuante, palel\ l'a fti 'ii pl'ompta, força po
tente na ar'gum nla .lio, c enel'gia no atoql1e: par'ecia sem
pL'e empenhado em mo tt'élr-se mais logico~ do que rhc
thorico. »

O Dr. Urbano Sabino Pessôa de ?vrelfo foll ceu na côrte
do Imperio aos 7 cl 'D ,z mbro de 1870. A im[ ren<::a pagou
á m moria do illustre patriota o justo preito de saudade e
homenagem a que tinha jus por tantos li~ulusJ c o CllIb
Popular P -rnambucano cel brou 11ma ses ao fUl'lebre cm
sua honra em 17 de Fevereiro 1e 1 71, 110 qunl foram me- '
morados o'~ s us fitos os us rvi, . Foi uma mo
cl sta manif staç5 ,mas bem hauro n ti mcmada dBqll II
que cm vicio. só 'IlC ntl'oLl ingnHillõ _s iuc.lifferelltismo!
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Venancio Henrique de Rezende. Kosceu no \'illn ue
I'inl1iícm no anno <1 1784, c fOl'om seu pnc" Jo é lIell

rique de Rezende cD. l\IlJl'in ele Nazureth da Gl'nc;:[l.
}azenelo em Pel'nFlmbuco o curso dns elis iplina ne

ccssaeias tÍ viela ecclesiastica, s guiu pal'a ti Bohia em 1811,
e I'ecebeu 01' lens sacra das mãos do oL'cebispo D. FI C'i
Jo é de SnntD EscoJastica.

Ordenaelo presbytero, regt'essou pm'a estD provinci[l,
em 1813 foi nomeaclo cooc1j utOl' pl'o-pal'ocho ela fl'egueziü

elo Cabo, onele se conservou ot61817, 'acerelot digni 'si
mo, diz o autor dos Martyres Pernambucal1os, e coadjutor
do insigne João Cavalcante de Albuquerque, quando rom
pcu a re"olução ele 6 ele Março, para seu Gomplcto logi
talycz fosse bastante dizer, que, entre elle e o seu viga rio,
('I'a tanto a semelhança na cnu a ela liberdade, que seria
difficil julgar, qual dos dois era modelo ou copia; todavia,
devemos a resc' ntar, que a Hlsta comprehellç50 meta
phisica, a singular eloquencia e o enthu iosmo marcial elo
coadjutor diffiria immen80 ela do yjgario, Defeneleu cm
consequcncia a esLimnveI liberdade com a penna, linO'ua (l

c pada, em quanto foi possivel susLentar-s ,.
Invadido o territorio ele Pernambuco, o Poell'e V"nan

cio de R zende acompanhou as tropas patrioticas de LinD.
das j bater o exercito realisto, mas a batalha elePindobu
foi adversa a causa dos pernambucanos, elle cabiu prisio
neiro, marchou para o R cife, e foi immediatam nte r met
Lido para a Bailio, donde voltou em 1821, cm virtude ela.
arnni tia concediela p -Ius cÔl'tes de Lisbôa.

Obtendo a reintegração da sua coadjutoria do Cabo, o
Pac1l'e VenanGio começou ele novo a exercel-a com o mes
mo z lo e dedicação, mas sobrevindo nesse mesmo DnJ10
a tentaLiva contra 'a vida do govel'l1ador Llliz elo Bego, a
unica circumstancia de ser 8111lg0 dos i1'm50s Soutos Ma iot',
seus companhcil'os de Dwrtyrio nas prisões ela Bobio, f l-o
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suspeito da conjuração, foi prc o e remettido com outro
companheir'o para Li boa, d sembarcou a 19 de Outubro
d 1 21 mettido entre numerosa e colLa, e marchou para a
pris-es elo Castello.

Oblendo a sua liberdade e voltando para Pernambuco
nesse mesmo onno, no seguinte de 1822 quando foi convo
Gada fi nssembléa constituinte brazileira, o Padre Venan
cio r c beu do seus comproyincianos o honroso mandato
ele representai-os nes e congres o.

1\.1 a o Paelre Venancio era republicono, e nosjornaes
.AJal'lbonclo e GCl~etaPel'nambltcana pregava as suas elou
~l'inas e vunLag ns, e por isso fizeram-se reclamações á

aml:u"'o opuraelora de Olinela,'omo contrario n cousa do
Rl'[\zil, pl'umoven lo o sy temo republicano, e a camaro não
lhe onr l'iu ore pccti\'o diplomo. O Podre "'\ enancio ap
11 110 então poro. a ossemlJléa constituinte fazendo valer o
séu dil'cilo, n Ila p tição é envioua a respectiva commis
são, e sta, cm luminoso poreccr dntado de 12 ele Maio ele
18:.3, opinou quc se lhe de se assento na camara, o que
effeclivomcnte t \'e no lia 17, depois de renl1idissima di:5
ru' 50, na CIuol tomaram pal'te os Andradas, Al'aujo Limo,
Pinheiro de li\' ira, 'ouza :MeHo, Alcn -'01', l\'luniz Tava
l' s P r im da Cunha outros nl1tos,

Ne a me~ma occasiiio, o dcpulauo Corneil'o da Cunho,
pXD1tou o mel'iLo do illustl'c I olriota o Padl'e Venallcio
Henl'ic[lle ele R zcnde' Lomou nlicnL todos o acLos de
sua vido, exp z todos os el'viço' que pt'estól'a a causa ela
palria n s mom nLos ll1Dis criticos e pCl'igosos, o ·cu mal'
L/rio, sofTt'imcllL se p r gui~ü s, a sua con Lan ia, amor

paLei Ii mo dc todos sses louros compoz a coroa de
'uas glo\'ias civÍL'os paLeioti a .

~Pud\'e Rezende tomando a cnto na as embléa COIl
'Lituint , não el 'smentiu ela honrosa mi ão dc-scus com
I f'o\'incirll1o . cUe ele cmp nhou-a digno e illustl'adal1len
t , ost ntanelo muito abc\' c eloqll nciB, muito ci\'ismo 'Ç
pá.trioti mo, milita inclep nd n -'ia tle nracter u desp 'iLo
de alguns cmbul'llços.

Di olvida a con titLlinLc, o Pudl'c Yenancio I' gr . Oll
Ú P rnambllco, e ao lado de s u compall'iotas 0ppoz cneJ'-:
rri o protcsto DOS actos do Itnperaqor e e c pl'oLcs_lo rOl
o grito ela I'c\'olta, foi a pl'oclamac;clo ela Confed ro..(\o elo
EqlladoJ'. O Padre Venflncio ostcntol;l-sc enU'io o !11~SmO
patriota II 1817 1821, e o, seu enthuslIlsmo _ polr'lotlsmo
eleixoulJ m tra luzido em diversas pI'ocI8maçoes,elas quaes
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resta-nos uma qlle flgul'a no pl'ocesso de Frei Joaquim c1
Amor Divino Caneca, como sendo de sua composição, mas
que, segL1I1do o commcnc1ac1or J\'Iello,/oi escriptapelo muito
honrado patriota e ' empre homem, de bem Padre 17elwncio
]-lem'ique de Re_~enele) o que as eoera por declaraçi10 pes
soal elo proprio e crrjJtor.

Debellada a revolu ;üo, o Padre Rezende espaLriou-se
-m 1 25, seguiu para o Estados-Unidos, visiLou o Mexi 'o
e ouLros paizes da America, e de volto em 1829, rec J eu o
diplomo de deputado [\ a' embléa geral, como r pt' sen-
Lanle d sua Il'ovincio, .

Ne s~ 1 gisloLurn, e em oLltra em que lomou part
omo deputado, muito e di~'lingLliu, foi um dos mais d 

cidillos pt'opugna lor'es c.ln r"forma onsLitucional, e muito
concorT811 pal'a a resolução do acto addi iOl1nl. Em 1833
a pr sentou a camal'a um projecto de bOllimento a D. Pedro I,
que por muito pouco \"oto ahiu; OCCUPOll dignam 'nte
a cadeira de pI' sid nle da assembl a) em 1,,43 foi ainda
eleito deputado, mIo que, s6mente em duas legislaLmas
ate essa data, deixoll c.1 ser eleito.

Desde nttio, o Padre '\ enancio renunciou a. viela pu
blica, modificou /JS sua' id "/J POlitiCélS, fiJiou-s no paelí
elo consel'yador, mas bem tlmargos di snbol'es lhe cuslou
esse passo de ua yid/J.

A impl' nsa liJ 'eul foi unnnime em accusal-o, e at" na
camara dos deputado ergueu-se contra elle o vulto c.l' An
tonio Carlos, e por milito tempo se prolongou a gu -na d
morte que lhe votarnm os seus antigos alliado polili os,
Por diver as yezes veio o Padee Venancio ú impr 'n a jus
tiflcae-se elo 'eu proceclimento) mas os lib I'ae ni} Dl1rniL
liam que um homem que lonto se havia compr'omclLido
nos movimentos polilicos de 1817 e 1824, que s hoYio en
yolvido nas Illtas conll'a Luiz do Rego em 1821, pt'Oposlo
banimento ele D. Pedeo I, l~ nto se distinguido na fileiros
do eu portido, se passasse impunemente para o con~cr-
yadores ! '

Pobr c sem t'ccursos"e mal ch ganc10 para l11nnt e-se
os meios que lhe propoe(~iol1é1\'ao sacet'docio, o Podre- V 
nancio abriu um Cl1eso de Jütim, fl'ancez e ino'l z, e por
algum tempo leccionou esla disciplina, olé que cm 1 48
oppondo-se em conc.urso [l \'Dga parochial da fregu zia de
"anto Antonio elo Re ire, foi approvado c nomendo, on
trnnclo em exercício 11 ~8 de' Maio do mesmo oJlll0,
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o Pndt'e cnaneio enllegoll-se inteiramente ao en'iço
de sua I aroel1ia, cjamais s~ el1\'olveo m Cju t50 alguma
politica. Velho, euryado ao p so de longos trabalbos, des
gostoso pelos li sabol'es erll ~ Ibe tr'ouxc a modifica 'uo po
liU a de sun id ~f1S, me mo a. sim rclrahido, foi notl1cadl
vice-pr idente da pl'o\'incia em 1848, dir etol' do Lyceo
Pel'l1aOlbuc no em 1853, e el pois dil'cctor get'al da ins
trucção I u liea.

O P'ldre Venaneio Henrique de R zende falleccu a 9
de F verei l' de 1866, no a\'oll.üda i lad de 8:. anno , in
leil'amente eon ügrado' ao '['''iço do I atrill, la egrrja e
ela humanidade. A iOlp nsa I'enelou ClltüO o mceecic10 tl'i
J)Lllo c.1 bomenagem a 1l1emorin de se 1101110111 por tantos
titLllos illustre, e ° DlClrio ele Pernambuco consogroll-Ih ~

e las p[llauas :
« E ' mais um \'ulto importante que d sDppDr 'e no

.. ombn1s ela morte' moi uma reliquia elo pr'imciros
t mpo elo Imp rio do RI'[lzil CjU e cs\'ae no pó do sepul-

111'0, el 'ixando apú i todavia um nome gento ti reeorela-
('110, ' tampado nas I agino do l1i toria ....

« Desde a proelamoçfío ela ind ,p ~nden ia que fui c1 '
\'olado ao y tema eOIL titu ionnl, endo I' petidamente
~I ilo cl putado, el cl fi a cmbl(~a con Utuinle all~ poucos
é1nno ; e na a s mbléa 111 r II té.lnta eOIl iderat;õo Clnc
• I'\'ÍU quasi empre de pr 'idcnte ela ']mal'a dos S1's.
d putados, on le tinha o mell10r conceito po i\' -1 peja sua
nu LCr'Ídode de principio ; pois 'l'o. tal flUO nunca I ediu
cmpr'cgo algum para si, ncn pOIO pessua alguma.

« O upou pOI' vezes o Cé.ll'go ele director do instl'UcçuO
pulJiica de la p1'o\'incia, ha c t'ca ele 20 tllll10S que exer
cia o logar ele vigario collac1o desta freguezia de Santo An
lunio, t ndo "ivido sempre com simplicidade tal, e onelo
v"to c.aritati\'o, que a congnHl e os direitos pal'oclliaes mal
t;h gavam par'a a d spezas, nuo deixando por is o cou u
alguma com que se fazer o seu funeral, tanto que, antes de
fallecer recomm n lál'a e. to uHimo trabalho a irmandade
de . P clJ'o elos Clerigus.

« Fez parte le toelu o. commi sõe de cariel,ade nas
o casiões de pi lemin pol'que tem pas ad? sta i?ldêlde' e
on1 cons quencia de Wu ,imp~rlOllle se]'\'lço, fOI nom -.a
do official da ord m do Cruzelt'o e comm ndador clcChns
Lo e le\'e o LiLulo de eon 'óo 11011 rtlJ'io ela capeI la Imperiôl,
lJ~m como o lratam nto ue sCllhori ô por !la\' 'I' ~ iLo laI'te
da as~<:'mbléa na maioric1nc1 ele ~. l\I. O Impel'aelo!'.))



7t)2 . DICCIOZ'iAHIO 1310CllAPHtCO

Victorino José Carneiro Monteiro, BarJo de S. Bor
ja. Na::iceu no Recife no anno de 1816, e foram seu paes o
major João Francisco Carneiro Monteiro e D. Izal el Rosa
Carneiro Monteiro.

Ainda estuelante, orfereceu-se e marchou para a guer
ra de Panellas de Miranda e Jacuipe, e fel'ielo gravem nte
foi dispensado do serviço em 1833, e recolh u- e a capital.
Nomeaelo amanuense da prefeitura da policia da comarca
do Recife em 1836, foi neste mesmo anno ·nom ado alf 'res
da guarda nachmal por eleição popular, passou a ajuelünte
em 16 de Agosto de 1837 e a 16 ele Outubro do mesmo onno
foi nomeado capitão. ,

1 este posto offereceu-se e marchou para n campanha
do Rio Grande do Sul em 1837, fOI nomeaelo alferes de pri
meira linha por Decreto ele 20 de Agosto de 183 , no allno
seguinte serviu de ujuelante de campo do commonelo da
2." brigada e foi pl'omovido u tenent ,pus ou a apitão em
1841, e a majol' no a11no seguinte. Fazendo a guerra ontra
os rebeldes elo Rio Grande elo ui de ele Nov 111 bro d 1 07
até a sua pacificação em 1845, Victorino lVlont it'o mui,to se
distinguiu, como se vc dus successivas pl'omorõ s que
teve, notando-se entre os us feitos os ataqu cl Taqua
ry. S. Borja e banhudo Inhatiul1l em qu f i ferido, os
sitios de Vacacuü, rincüo lo Tr'ilha e 'Villa do Alegr' te.

Em 1845 Victorino lVIonteiro foi transferido pal'a a 'u'
ma ele cavallaria, e passou a servir no 2.° regimento, o
qual fiscali ou posteriormente, cabendo-lhe por algumas
vezes dirigir o seu commando, as im como o do 3.° regi
mento em que tambem sel'vio. 1" ez a campanhA la r PL1
blica Oriental do Ul'ugua , em 1854, tendo pal'tido pam o
Uf'uguay commandando o regimento da fronteil'a ele Bagé;
foi promovido a tenente-coronel, e condecorado com o Offl
cialato da Rosa e nomeado comm<lnelante la 1." I J'ignela
em 1855, regres ullll0 então de Montevidúo paro. o E io-
Grande. .

Promovido u coronel 111 18 7 foi-lhe confiado o com
mando do 3. u regimento de cavallaf'iu ligeiro, e no anno
seguinte teve a comrnendu da Ro~a foi nomeado l~om

mundante da 1." bl'igadu, desempenhando em todo e se
tempo difficeis e an'iscadas missões, por cujo desemp nho
mereceu sempre dos cus superiores elogio c 1 L1\'ores·

MarchandO' com o seu ren-imenlo pilra Bagé m Julho
d 1 61, chegou a Pirahy Gl'ancle s(jnclo o arpo Llu seu
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c 1TI00ando O primeiro que cllegoll áquellc logar, c onde
acamparam todas a fOl'ças que formar8m o ex rcito qLl_
innleliLl o E Lado Odental, senelo ao mesmo t mpo n0I11C8
do 0111111an lnnte geral dus 111e mns forcas ulli e ta 'ionn
dEls. omeElelo co'inmandante ela 1.n brfgElcla ll'an_poz n~
fronteira da republica Ori n[':11 elo Ur uguuy, u_ si 'tiu [10

oml ate contra a 'fortificaçõé da cidade le Pays anclú,
'o111l11unclanclo a fOI' o ele caHJllaf'ia) marchou d 'pois panl

o sitio ela .i lade de rvlontevidéo, onde permnl1 'cu 1.IIé a
LHl capitulaçào; merec nelo então I cio hel'ohno \';tIen-

th que o tentou, a <.1ignitoria ela Ro a e depuis ti medalha
<.1[1 campanha elo UI'ugua:.

~Ial'chilnc1 ele Monte"id',o poro. a villa 'anla Luiza
III Junho ele 1 65 trDllspoZ o l'uguay e passou-se I a1'a

ti proyillcitl ele Entr '-Rio, na confederação Al'genlina,
llcampando junlo a "illa c1a Concon.lia j e des pontl) on
el foi ol'o'üni ado o ex ['cito 'onll'Cl a republica do PnrD
guuy, com 1Ie manJlOu para a 'ampunhn, CIJ(''''31l110 a
villa ele ~I rc ele cm Corri ntc~, foi c1 ' ignado pclo fi; 'ne
1'<11 cm 'Ill.:fe, par'u bu cal' c reunir ao ex r' ito uma força
qu e li hava nél margem e querela elo UI 1I0'UDY, pOl' cujo

rviço foi 10UVEldo peto modo activo, :::eio 'o ' inteUigente
om que de 'empenhou a núss(io que lhe/ai confiada,

r omeac1o commanelanle ela G.n eli"i 50 c1e infanlaT'Ía em
6 de Janeiro ele 1 66 e pI omo"ido a lJeigR 1 iro por Decreto
lc 22, tl'anspoz o PümrJõ, hegou ao t l'l'ilorio ParüO'uayo,

e tomoLI pUJ'te 110 combate el 2 de l\Iaio, 'enelo por (' c
moLi"o elogiado peJo gen ral em Ilefe do excrcito p ln

eguinte nlüneir-[\: ( Apr'c iElndo c1 vic1amente anergiu
'om qu 'u Elnçou com fi 'LHI eli\'i 'UO, e a per'icia lU d 'scn

"oI\' u na distr ibuiçuo d eu botalllõ s pal'a. rep 'Ilil' c
p r eguir o inimigo, o lou"o e agl'ud ço 1'-tO I'ele"anle u 1'

vir'o, })
, r o dia 201'(,[01'('onc10 um El LW l1ivi <tO o 'xercilo c1l1

yanguOf'ela, o gcnCl:al Victol'in f ['ÇOU a fortificaçõcs do
E tel'o Bella o, faz nc10 allo em 'fuyuti diante eln ~ de Ro
jtl , nc1e a 'i. tiu a batalha ele 2.1., mel' 'c l1l10 por seu bl'Ío o
comportamento s r 'Iogin lo cm 01'clem lo dia elo gencral
em '!lefe (Iucr' elas força bl'8zit ·i!'o ,qUCI' das fOrç8$ sol
o ommando elo g ncrul D, ,,'enuncio Flore:, .

Rcgr'essanelo enLuo par'a o Rio Granele elo Sul cm '.'lI'lu
de ele um ferimento qu 1'ecellen no combaLe, p']l'llLl ele
no\'o para (\ cumpanllEl em 1 67, e 1:l, un]iu C! ~O~11mal1clo
du 1." divisEío, Comm'lndünt10 der 01S li ;:l,a dl,\,j~u ele ca-

101
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\"allnda, combateu em 21 de Outubl'O em Talagiba, no fll:1J)
co direilo déls forLificar.õe de Humoyld, sendo elogiado
em ordem do dia pela pericia com que se houve e cabal
desempenho da of'dens qfle recebeu, tendo tido occasião
de, por mais de wna ve~, patentear a sua ea:perimentuda
únwura e denodo.

Promo, ido a marechal de célmpo por Decreto de 11 ele
Dezembr'o de 1867, pDS ou em principio do Rnno seguinte
a com mandar o '1.0 corpo do xerciLo que se a 'ha\"a cm
Tagi, fazendo a vanguarda do gl'ande exer iLo foi conde
corado com a grande c1ignitaria dü Ro a, e em 1869 Le\" a
medalha de mef'ito miliLo!', em aUenrilo aos actos de bl'{Wll
7'a praticados em ClíL1ef'SO - comúate:::;.

Nomeaclo chefe do e tado-maior' elo 1.0 corpo elo 'XCl'
cito, commandou depois o 2.° COl'pO de 'xl'rcito, « em
aLtenção á di Linc('ão e nel'gia com que o'uiúr'u o mc~ nJO
COl'pO, quando commondante int l'ÍIIO, entre a fodigas c
privaçõ 's, e com lJotavel pL'oveito I ara a CDU a nacional. »
Compreltendido no elogio mandado faz L' por . Nr. o 1111
perfl lar a todos Clquelles que Lomaram ptH-te no combale
.('onLra as fortificar'ões de PirebelJulty, batl.llha de Camp
Gnll1de outros feitos, são notuvei as palavra da ordem
do dia do principe Conele d'Eu, genel'al m eh f , que lhe
diz r-'speiLo; sobre Pir bebuhy, di e elle: No centro (
K-m. SI'. marechal de campo Viclol'ino José Corn il'o Mon
t(~iro com a intr'epidez que ha muiLo o dlstingue, não li
llJitou a simular um ataque, mas car'l'egou com tl força que
~e ocha\"a ás suas immecliatas orclcn .:obl'e o lodo da Lrin
'!leira que lhe ficava em frente r 0\' onde o defensol'es lo.

praça procul'avam evudir- e.» TruLando ela batalha de
C'Hnpo GL'Clnde, diz, que do prompto e conveniente /1lOá
menta do corpo de exercito de ,-eu commancLo, pelo quat
lhe cabem u' mui subido' lOlll/ol'e , âependeu em {J7' /lzde
parte a completo de ·troço do exercito do clictadoI'Ju{Jitiv().
E finalmenLe Lratando <.lo combat . nos dcsfilüd iros do Ca
J'aguHLa/ty, diz o seguinte: « No te elia deLL-me r rO'[l cl
sua eller'giA, LiDO militRr e incDn avel de lieDc-o que Li:lI1Lo
o disLingue, de~cmpenhanclo <.lo modo mais prompLo e
completo a sua missão, »

Pa ~anclo a GOmmCllldar a forças em operações ao
norte do rio l\landuviró, quandu se d u lima novo. organi
sacão ao exer 'ito, tomou pHrLl~ enLúo cm l.odos os movi
mentos que deram fim a pOrfiC1dll lutH (l;~ guel'ra do PaI'D
guay, sobre o que disse o segl1int (I gC'lll'L'Cll C nde d'Eu
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nu onl 111 elo elia sobre fi final derrota do inimigo: «( -'1',

p rém, fos e liGito rep1:ll'lil' com outr'OS o glol'in CjLJe p('l'h~n
('e aos tl'iumpl1ndol'e ]e CerTo-Coni, (\ maiol' elev"rio dc'
pai dcll-, to Mao Extll. Sr. tllDf'ccllnl ele campo Vidol,i
no José Cal neiro Monteiro, cOmmlJndéll1te ela f'OI'c:ns no
nOl'te do rio l\lanc1uYir'ü, a cujo zelo pelo S I'Yic-u e incllll
sov I previel ncia s devcm ler m Dqucllos fOI'ç'D podido
cl emp nhal' a cu tosa tm'efR, sem qu ~ por tllnnwnLos lhe
falta em o sustento e os meios impl'escineliYei ' d ' tllolJi
lillollc, ))

Nomea]o por A\'iso do mini tro do r.::uC'rJ'a lk 19 d
Irlr<;o d 1 70 poro sub liLuir 00 g norol Conde cl'Eu, !lU

ommanclo el11 chef elo xel'citl), Dila 'I 'sumiu Ú ' CDI'
0'0 pela licença que antel'iorm Dtc lHl\'iiJ olJli<lo do nwsmn
g nel'al pêll'O I'eg"es <lI' ao Brnzil. O gov mo Impel'ÍClI g'l
lardoou enlã o hel'oico YLllente, oldfl lo honl'oso (' COI1

dign[\lTlent~, conferindo-III o lilulo cl ' Bnriio li ,BOI'jCl, n
me ]olha g ral ela componha elo PélrngllilY, a Jignitill'in do
ol'c1em elo Cruz iro o furo ele fieln I0'0 'a\'tlllll'iro da Cfl::'11
imp-I'ial, pos uinelo jú Ilo o grand c1ignital'ia ]a Ho~o c'
U (;om menda ele A viz.

r.oi nOlTleac1o 'ommnnc1nnte das ol'mns ele Pel'llllmlJu
co por Deer -lo de Gdetem bro tk 1 70 o 11 troll m ex' 1'

ei ia a 1 d OuLubl'o, Ú velho e hl'l'oit;n ~C'lIe['(lI \'oltaIldo
a na provincia IlIlGEl! dt,pois de uma longo. au enl'Ía ele 00
OlHlOS, traz ,Il 10-ll1e o glol'ia do, Cll feito o o I' nome cios
xpl ndilla \ iet I'ÍD qu 'onqui [(lrR ü!l1 tllnln o 'c:õe~,

le" Ul11!l trÍlll111 hlJl recep\,uo; '11'10 meIlO~' digna fui 11 qlle
t ye no Rio d JéJll il'o, qll!lnllo pOl' li) pn~ ou de ,"alta di::!
'[lmpunha,' 111 Imunda <Ie ~ua I l'O\'illcin nlltl1l.

Transf I'ido para o 'omll1nn lo]~ Clrt)la elo Ri Gr'lln
]e do ui por Decl'elo d ~ 18 cI F v I eil'o el 1 71, entl'egou
o c1 ~ to pro\"ineiD em 1 ele 1\l[1l'ço, e a 14 ele Abril cntl'Oll !lO
'x rcicio elo tl no"o carO'l. 1.\0 Rio GI'onC!e foi ell alvo

cle no\'as manife toçõc , e I artinelo pnl'<l n campanlla ií
in pc 'ionar as liv rsn gual'l1içõ se t"'olltcil'élS pOI' lo ]os
o logare 111 Cjue pus ou te"e l'ecepç'uo c, LI'OI1C!Osa c ex
plcneli 'Ia, lrin ipalmente em . GLlul'ie! c AlC'gl'l'!I'.

Ú Bal'10 de ',Bol'ja falle "LI na cic1ml' de Pol'l Al('
gr em 1 77, ]eo'ou a sua pall'ia um LJonw Lü \' nll1c1t'i
ram 'nl- illustl'e gl'onde, que fi I1Ltul'in llÜU p()<.k LI 'ixol'
de d sLinar-lhe Ul11 logal' d honro.

Virginio Rodrigues Campello. :'\n" ~1I nn fl'l~gll zio
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do Vül'zcn c foi 1- apLisndo D 21 d Ago lo de "1770; cra Olho
de Joaquim José Ho 11'igue Campello e D.- 'lo ria. do Cu l'J11 o
Uczerra..

Educado 110 Recifc ondc fez os -u c tudo, « ele lt!JW
cOlldlleta cirtllO a desde a lla ln/aneia e c/e assiduCl etfJpli
caç'ilo em .'eu e.'ütdos, \) Virginio RodriO'llcs Campollo s 
guiu a \'lda. el~clesiosticD, ordenou-sc no l'io lc Jan ir'o,
mais vcio c lebl'D.l' [l ua primcira mi a em Pernambuco,
lia apella do engenho .. Bl'az, no fI' gu zio elo Cabo.

Nomeado vigaI'io da freguezia de COlllpina Grande na
Pornhyba, e condecorado t~om o habito da Ordem ele Chl'i 
lo, foi colla lo pelo bispo dioc SLlno d Olindn, cnlTOll no
c\:cl'cicio do eu C'[1l'go, e nesta po ir:üo o or'prehendcLl o
l'Olllpilll ~nlo c10 r "oluç'50 p 'rnamhucana de 1817; « ii uu
~orpreza, diz o Pô 11'C Dia l\Iürlins onv rteu-~e ])1' \'('
111\ Ilte cm cntl1usiéJ mo pela [lusa da lib reladc, que I CL'
I1wneceu efficazml'nl(', ül'l'oslanc1o pal'a rlla to lo Opovo
da ~l1a xtell D parocllia, )ue, com fa ·jlidüd e c: D\'cnc II
dn justiça e H\nlogem ele uma CélU. a CJu \'in f1bI'lJ('IHla
rlogimla por 11m pat'o 'ho Wo sabio e \'il'tuoso. »

Dcbelloda a I· ... \'oluri:'ío o Padre Virginia foi pro o por
hovel' iLlo um (ln' elniado pelo go\'cl'no inteI'jno c1n Pa
]'f1hyba paro proclamar o 110YO \' tC'ma, niio só no inl I'i l'

doqueIta pro"in io. como no Ce[lnJ, foi condemnfJ lo a 10
nnno de ele r elo cm AngolEl, c rem lLiclo cm 17 de Junho
ú clisposil;V.O do O'OVerl1El 101' dc Pel'l1om))l.1 o, ll'ond pOl'liu
para a Babio olli gem LI cm e ll'eita c l'igoro a pri~üo.

Com:cguillc1o a uillilJerclllde c enlrando no exer iClo
das SLlas func'õ s pal'ochiacs, o Poure "\ il'ginio « e 111 '
rou-se cm edificar uas ovelhas com exemplos 110VOS de
Vil'tUClc., dovendo ser spe 'i8lm ntc mencionada o. heroicn
humanidade d rccolllCl' na sua casa, nlimentol', educar c
instruir na qcienciás, o meninos pobres e oballdonado"',
('mI enhando- c mcsmG com alO'LHls paes para do funLI
LIa ermo - 'er'lôe lhe tl'ozer m scus filhinhos. ))

Os scniços do Podre Vil'ginio, lU \1' amo 101'0 'ho,
quór con o Cic.lilCFio, n50 foram esqu eiclos pelos péll'nlr:J'
hanos; elles o elegeram (lcr utado ás cortes constituinte
le Lisl ôa em 1821, mandato este que cu to am nle a ~ 'i

tou, só bem tfJrcl resolyeu-se a pElrtir, tomando o. s nto
no cOllgl' sso em 14 de Ago to de 1822; e proclfllnada fi
inc1epenc1enGia e convocada a constituillto brazilcir'a el1l
tS..3, el geram-no (linda s u represenlante.

YDl'JO elegl'anel's \'il'lucl' civicos c n oraes, no phl'QSe
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lo '[', BorJo Homem de I\[ello no seu esLuc10 sobl'e a Con
stituinte, o Padre Vil'ginio, a por dos seus eminentes ser
vi os ú c.; uso ela r ligião, la liberdade e <la humanidade
nobilitou-s Lambem pela ele\ ação e rigidez do seu ca 1'0-
'l I', 101' seu doLes inlel\e ,luaes, e por sua não yulgar i1
lusLl'HCão.

Deix:onelo n sua "iguraria, recolh u-se ó. Pernambuco,
e entregou-se x:clusi\'ümentc ao magisterio, mas pOI' gosto

por de<li ar.i'io, zelo n e gl'aluitamente, \ isando o unico
intere e Le s r uLil ao' seus patr'icio e ele contribuir' 0
quanto Ih em po~ i\' I para a obm do engrandecimenlo
moral ele Sllél paLr'ia, preparando cinstr-uindo a mocidad ,

LiLL rato, poeta di tincto, as suas innum ras produc
ções não pas al'al11 o c:il'cul ela fomilia e elos amigo , c
assim csquec ram-se percl 'ram-se comI I tanwnte. Es
re\' u dl'oma,' pastol'i , omedias outrns peça thenll'a

que tiveram r pr IllflÇÜO no ngenho Brum, na fl'eguezin
ela YarZe[1 pelos tempos L10 natal.

D, ~lla pae i'JS ncolltramo 011 nos 4 glosa m ele
cima, solJI'e u mote:

O~ c/WI'OS perll((mbu('((lw.s
V'Olinda o' ji.l/IO.s IJlimo.so,',

c mais uma outra m oitava, impl'O\'i nela rI)] urna rCll
1 ião, 50) I'C os v:r d 1111ll:l modillhD rnto0 muito cm
"éJo't'\ ap1'eciado:

1\'"0 liero elo, inJeli~e'

O I1Wlt nome eSCniJlO a hei,
Como na,'ci sem ventura
Sem ventura aCClbClN'i,

o Padre "\ i1'ginio Ro<.1l'igues Cnmp IJo m01'reu llO cn
enho Br'um 1)-10 anno' ele 1 30, no me,'mo ql1arto 111

que n<1 '(' u,' 'foi sepultado 11fl cap Jla de:'-J, ,'. ela,' Dor
da r Hltr'iz do."\ al'zea.

D. rrei Vital Maria Gonçalves de Oliveira. Filho
] gitimo elo capitão Antonio Gonçalves ele Oliveil'n 'D, AII

tonia Albina de Albuquerque, naf': 'eu cm Pedras de Fogo
(Itambé) oos 27 ele Tovembro ,de ,1844, ,

A11tonio Gonçahes cl Ol,lVCll'a Jl~l1lC?r no lar.pat 'l'no c
na prim ira phose de SUD \"Ida, Frer VItal 'MarIa de Pcr-
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nambuco no claustro, D. Fr'ei Yital 1\Io['ia Gonçol\' 's de
Olh'eirTI no solio episcopal ue linda, bem .iov 111 ainda
yeio pRl'a a cidade do Recife, fez o cLil' o prcpanllol'io no
collegio B mfica, e depois matl'i ulou-~e no 'eminDI'io de
Olinda onde cur ou o primcil'o anilo de tllcologia, '11l10
lhe confcl'idas as ordens de pl'ima tonsura a 16 ele D 'zem
bto ele 1SCO.

Em 1 de Outul tO de 1862 seguiu parD a Europo, enLroll
no Seminnrio de Iss)', perto ele PI:lI'iz; e um anilO li poi'
recolheu-se ao convento elos cüpuchinho . em VCl'soilles,
tomou o habito a 16 de Agosto ele 1863' e pI'of 011 no anno
seguinte adoptaildo o nome r 'Iigioso de FI' i "\ ital l\Iarin
ele Pernambuco; e concluindo o seu novi ia lo, foi comple
tar os seus estudo no com-ento de Tolo::;8, onele l'e'bCll
ordens menores a8 ele Julllo ele lSG6 ela miio do DI' cbis-
po D. Juliano DespI' z, ele sul dioc,on a. l' Dezembro cI
1867, ele eliacono a 6 de Junho de 1 G , c ele pr '. bytr'ro D ~

de Ago to seguinte, pelo mesmo ün,:cbispo, 'el 'j)I"llld o
ua pril11eira missa no dia immediut .

Em Outubro de 18() regressou péll'il o RI'l'zil Ol1l d "$

lino a proyincia de S. Paulo em 'ujo sen illül'io ~x rcuU
ns funcçõ de pI'ofessor de theologi'l, cll'pois os li Cfl
pcllão e directol' e~'pil'iLLlal do coll 'gio elo 1 ulr lcinio, "11l
Itú.

Foi nomeoelo bispo do dioce e d Ollllda por D creto
de 21 d Maio de 1 71, confirmn lo em con j lori li 2:.. d'
Dezembro elo me mo onflO, com elispenc:u de :J anDOS dI)
idade legal, e foi sagl'il lo n11 call1celra[ el' S. PnLllo a 1í ele
Mal'ça de 1872, pelo bi po l10 Hio ele J8n ir' ,D. Pedro :Ma
J'ia c.1e La el'do.-

D. Vilnlmanelou t0l118r pos"e dI) lJiSJldcln por pro u
l'nção pa sado ao concgo Joüo Chry ostam d POi\'tl To1'
J'es, o que te"c logar fi 2 c1 Abl'il,lnUs 'Ilegando a 1 'l'IJDl11
buco a. 22 de l\Iaio, no llia 24 cio 111(' mo mcz f z o ~ li') en
trmla sol'mn na. eiclac.1e cI is opol ele OlinL1o, ratili 'ou a
po se que ha\'ia tOl11odo por pl'O 1l1'OC'flo,

Um dos LJl'imeiros cuidados do jovem pI' lado, que lfio
pompo a e llthusiasticamente fôra r cebic10 m sua c.1io
ese, em sua terra natal, foi a flll1daç50 ele um pequeno
emin8L'io [ora os estuelos prepllrnlorios do CUI'SO "lnoni

co, e começava a regularisar o sel'viço disciplinar do seu
elevado ministel'io, e o tratar c.1e alu'umas reformas e outros
a 'sumptos t 'nc1 nts ao negocio da egrejn, quando SUI'-
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giu () qnestão r ligiosa, em que por assim dizer, fez extre
mar dous partidos, em lula renhida e porfiada.

ApPflrúceudo na ol'ena da imprensa) e1111872, o perio
dico livr )-pensador A Família Unwersat) c dcpoi seguido
pela Verda ele) oro'fio da maçonaria pernambucana, quel'
um quel' outro publicot'am ulgun escriptos que hiam de
enCOlÜl'O Ú crença e idéas religio as e clahi a inicioti\"a de
D. Frei"\ ilal el1ll'elJat I' taes propo içõe5, zelonclo e esfol'
çan lo-s 11 roica e dec1icadamente pela firmesa e usten
luçuo do 1oo'ma e pr'incipio do catholicismo .

.... eguiu-se 'ntüo agitada e calara a discus fio; D. Frei
"ilal 1'tn(~ou miio das lei 'cclesiaslicas que condemnam a
maç nUl'in lançou o pena ele interdicç'ão ás irmandades qne
não uI d0CCI'llln 00 111(ll1elD1.0 q i copol ele expulsaI' do seu
grcmio a todo nqu II . qu ll:l'lcn 'cssem o mnçonario, e
qu ' niio abjuro sem tlH ua ordem.

J-L im Ct ncl '1111H1 ln a iI mandadc , uma cI lJa a do
..-', ."'S. l' -'anlo Anloni ) 1 pois de solicitar em lermos
'on\"lli nl'serc peituososcl D.Frei"\itEil)qu ,reconsid

l'ilnd a s .nl nçn hou\'e se por b 111 levantar o interdicto,
res h'( LI inleq)( I' da ' ntt:n<;a recurso para o Conselho d'
Estnc1 , elo qUHI 01 t \' pro\'imento, n ,gDndo- e comtudo
D. FI' i Yilol a I )\'untDI' o intel'dicto fundam ntanc10 a sua
recusa nüo Ú IFI peça fficinl que llil'igiu ao go\' 1'110, como
n'um 01 us('ulo ljlln c,'ere\'ell: O bispo ele Oünda e os 'CU!)

aCCusClctuI'es 110 tl'íb{(fwt do bom en >0.
omeçou nUlo l.l in ta ll'ação do pl'oce o contra D.

Frei iLal p h de obcLlien in tis onlen do gov !'na' foi
denunciado p,-I'nlltl~ o SUpl' mo Tribunal je Justiça, n co
pia dt1 d l1uncia \'cm <'Is ~uns müo 10m re ponder o de
l1ul1cinç'ü , mas ell 1" uso- ,allegondo não conhecer [l

'ompetenL:ia elo tribunal civil m materia relio'iosa; e as im
f i o praGa o cOIl'endo lodo o cu tUI'l10 onelo pronun
ciado como incurso na di 1 o içüo do Gel. 06 do Cocligo Cri
minal, e logo xpeclido o rcsp cti\'o mondado ele pris5.o
por or o Gl'ime inafiaIlç'uvcl. .

Preso recolhido ao AI' enal de ~lc 1'llIha 111 2 ele J[l-
11 iro de 1 74, s guiu ckpoi para lUa ele Janeiro, compa
l' ceu pel'unte o tribunol, foi concl mnaclo ti. 4 annos el pri
suo com lr'übalho custas elo procc o, c commutada H
pena 111 4 annos elú pri. 5.0 'impl', , 1'ecolheu-se a forta) 
ZlI ele '. J010, on de peelTl aneccu pelo le lJlI o (lL [lnl1° 111 '10.
êlté [[LIC foi amnistiado por Decreto de 17 cli- . ctembro ele
1875.
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D. Frei "'\ ital empl'ehendeu então a sua viagem A.d li
mina Apostoloram, e a 4 de Outubro partiu para a Eul'o
pa, desembarcou em Bordeaux, seguiu depois para Lon
dres, visitou Tolosa e lV1arseille, e d'ahi seguiu pura a
Ualia; aportou em Gcnova, foi a Flol'en .,D, e chegou emfim
a Roma.

Admittido ó. presença do anta Padre, foi bem r cebi
do, e nas diversas occasiões que te'ie de fallar om Sua
Santidade, recebeu sempre as mais elevadas mf!nifesta
ções do apreço em que era tiuo, assim como dous riquís
simos presentes, um cochim de sê la bordado a ouro, dado
por Pio IX no dia do seu anniversal'io natalício, e um mi 
sal romano ricamente encadernado.

D. Frei Vital partiu depois para Pariz, porTl1I'in Lyon,
l'egressou de no\'o para Roma, e depois le algumo 1 mol'u
c1il'igiu-se a 'Marseille por Geno"u, e dahi pora Toloso.
Visitou Lomdes, Canterets, Pal'iz e outro logares da
França, seguiu pora a Belgica, lemorou- e m 1\'lons, Tolll'
na)', Bois d'Haine, Bruxellas e AI1Luerpia, voltou de novo
<í Pariz, visitou Angers e Le lV1Dns, Lomou emfim o ca
minho de Bourd ax, com destino a Pernambuco.

D. Frei Yital apartou no Recife a G de Outubro de 1876,
sendo recebido entt'e as mais significati"as e estrondosas
demonstraçãe , seis dia lepois embarcou para o Rio de
Janeiro, e após curta demol'a tomou o caminho de sua
(liocese, e Dqui chegou a 9 de Novembro. I o Ul1no seguin
Le D. Frei Vital foi novamente ao Rio de Jnneiro, le onde
partiu para a Europa, saltoll em BoI' 1 aux, e c1 poi de al
guma demol'a seguiu paL'a Pariz.

D. Frei Vital dirigiu- e então para J.lfoní-Dorf! aAm de
usar das aguas sulphurozns, pJ sou- Ú Tolo él, foi n
Marseille, Geno\'a, Flot'en.o, Bolonha, Lür' to, Nupolcs c
cm fim a Roma, ond h gOL! m 27 ele L'mbl'o de 1t)77.

Foi nesta cidade queD. Frei "\ HuI entill-se [\ commeL
tido do mal que o le"ou t1 s pu1tura apó~ túo curta xi 'Lel1
cia. PUl'tinc1o por'o a França poe pI' SGl'Ípçõo meelicél, e como
jú se sentisse muito fraco, foi demorando-se cm al o'ul1 la
gares, até que cheg0u a Pari:;>; e se l'ccolhl1 no cOIl\'enLo
C!o,s Capuchinhos, onde fallcccll a 4 de Julho c t:: 187 .

Longe do. patria, ela familia e los amigos, merec LL
empL'e D. Frei Vital as maiol'es proHls de atLençl10 e COI1

sideraçl1o, do que ha de mais sei do nu hy rarchiu reli
gioso, c ele todos em geral. Passanc1l os ultimos dias ele
sua curta exi, t ncia ,111 UI11 COl1yento pobre s m rCCllI'-
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SO , no.da lhe falLou, e teve funerae solemnos e pompo sos
sem que nada deixa sse paro. i so.

O seu ~adaver foi embalsamado, e sobre o eu ataude
ostenta 'am-se lin las corôas.de flores naturaes, algumas
de delicado trabalho, que de todos os lados foram envia
das, e coUocado o feretro sobre um mod sLo mas 'Iegan te
maLLsoleo, na egreja do convento, abi tiv ram logar [IS uas
exequias, a que assistiram o cardeal arcebispo de Par'ÍZ, o
l1uncio apostolico, e os bispos de Vo.nnes e de G[llvetow
(Estados Unidos), officiando o bispo de Riobamba, no Equa
dor, e sendo orador da solemnidade o celebre escriptol'
1\1ons nhor le Ségur; e transportados depois para a caso.
de V rsailles, foi levado processionalmente para o cemite
do, onde o enterraram em uma sepulLura suIJtelTan o. elos
paelres capuchinhos.

D. Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira conqL\i [ou
pela sua abedoL'ia, pelo seu heroismo e pela firmesa (ln
suas crenças, nm nome immorto.l nas paginas da hi tol'Ío.
cclesiastica e politica do seu paiz. Uma penna autori ado,

o Sr. Dr. Antonio fanoel dos Rei, escrevendo o sou pri
moro o Livro, O bispo de Olinda perante a historia, consa
grou á sua memoria um digno e pel'c1uravcl monument ,
monumento este, « que recordará aos vindouro ~1 cr nço
inabalavel, o caract- r iIlibado, a enel'gia mascu!o, a abne
gação sublime, e o heroismo até o a rificio dessa honrn
da patria e gloria da egreja, que mereceu SOl' cognominado
o Athanasio Brazileiro ... E' um livro que narra, que dis-

ute, que demonstl'o, que prova, que convence, qu inter
roga) qLlejLLlga, que conclemn[l, e afinal pOldôo. ... Elle e'
pelha o grande vulLo e refie te a grande alma do h~l'ôe que
o escrev u pagina por po.gina, e rsco1'd[l o zelo (10 DpOS
lolo, a ciencia do doutor, a uncçüo do ponLifice, a enel'gia
elo conres 01' e a aureol[l do mnrtyr ! »

f02
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Zenohio Accioly de Vasconcellos. Na ceu em Olin la
ao alvorec r do seculo XVII. Foram seus poes Ga pôr Ac
cio!y de Va concellos, natural da iltla da 1adeirô, e D.
Anua Cavalcanti d Albuquerque, Jlatl1l"a! desta provincio.

Em Abril ele 1ô34, no maior côlor da guerra (Ia in\'as50
hollandeza, Zenobio Vasconcellos ôssentou praça de sol
dado, e enGor'poroLl-se <Js fi!eirôs do exercito p rnambu
cano, que brô:o a braço lutava nos 'ampos da baLalha
pela liberdade de sua putria,

O sitio da praça de Nazôreth foi u primeira acção em
,que tomou part o jOV8/1 e no\'el soldado. 0[1' n I'u! 1\la
tllia de Albuquerque achavD-se mui distünte d se ponlo,
'acampado com o seu ex rcito. Era, poi ,nece sal'Ío P<:1['
ticipal-o de lue o hollal1 I zes haviam siliado a préJça de
Nazaretll, e.;:eccber as suas orelens. Zellobio Va 'onccIJos
offer:ece-se para executaI' eSSD per-igosa mi 's'lo, pa r'te, alra
vessa o cômpo illÍliligo com graneles riscos ü difficulela
des, communica-se com o general, e volla ô pôrticipar da
sorte dos seus companbeiros, soffrendo com Iles as mai
or~s privações, a fome e outros incommodo , 101' e paco
ele 4 mezes.

No ataque de Porto Calvo, porLou-se honrosa e bl io
so.mente. AccommelteLl a prin 'ipu! fortificaçã que os 1101
lêll1dezcs occupavam na vi[I<1, e queimou-lhes umas ca ô
furles. Partil1do deste ponto, e cllcorporado ao ex.ercito,
tomou parle no combatejunto a fOI'('a da Barra Grande, no
dos céJmpos de Camaragibc, de Porto Calvo e Malta Re
donda. Partindo os hollal1Llclt 's a invadir a Bal1ia, por mar
e t ITa, Zenobio de Vaseoll '1~llos suhiu-lh uo cnconll'o, e
o fez retiral'-se vergosamcnte com p rela consi lerav l, o
comlJoiou o soc OITO ]LW se C'11VioLl ílqu Ila pl'açot.

Da BalJia voltou a I el'l1i:1lT1bLlCO nu o.rmada d 'soc rro
enviado p 'lo canele da TOlTe, cuja viagam f i quasi qUL'
uma eon lanto bulalll'l n~ rRI com a esq LlU Ira hollanc1eza.
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Cumprida essa missão, cgue de novo lora a Bahia ClI
'omp' nl1iadeLuizBn!'l allloBez lTo;foine sojolnadnp I'

L rra, n se immen o caminhnl', a saltado o cnda pH 80
P -lo hollandezes, porem, porton-se sempl'c com valor e
intl'epid z tol, que mel' ceu louvores dos seus clwr ,

Z nobio "\ asconcellos niio ficou, porém, e Locionodo
na Bahia. ElIe voltou ao Rio G['ande do orte, baLeu o illi
migo em Cunhaú, no engenho Goyanna e Salgado, e se
guiu d pois para as Alogõü .

Rompendo a gu r['a da r stauro,ão, ('orre a t1l1il'-se
com o s u ompatrioLas, ateu ves a pelo centro da p1'o
vincia,e marchD para o engcnho de lzabel GonçaLv s, on ]e

e tinham fortifiGado os llollandez s. Fere-se a batalhn,
esse memoravel feiLo de Of'ma conhecido na historia por
batalha da Casa Forte e ~lIe I'ccebe um gl'ave fe)'imento,
pOl'em tambem as honr I e as glof'iDS da victoria, depois
de a ter conqui todo m OTande parte.

No combate da força de Afogados, e na primeira e m
mOI'av 1 batalha do montes Gllaral'apes, elle obrou os
maiol'es prodigios ele valor. N -ste ultimo feito, nessa pa
gina mais bl'iHlé1l1te ela hi tOl'iu das nossas glorias militu
1'e8, Z nobio "\ asconccllos Leceu a corôa de louros elas
sua glorias, e in cre"CLl o cu nome nos fasLos immo1'
tae dú no sa hi torio.

Bate-se hel'oicamente, ac ommcU8 um baLalhão hol
lanelcz, e al'r<1I1CO da miíos do oflicial inimigo o seu es
~andal'te, vem depo ital' o tl'ophell das suas glorias, nas
mão do commandante m clJCCe elas nossas forças, o o·c
n raI Barreto d 'Ienez s!

Em muilos outl'OS feito 1'enl a o nome de l50 ilIustro
e \'al nt pel-nnmbucDno. EII [\ 'entara praça no exercilo
omo simpl s soldado, e pelo eu "alor chcgal'êl 00 posto

d ~oron J, conquistando cnda um dolles, por um feilo 110
Lavcl, por llma élcçã IlCroica brilhanLe. Em um docu
m nto firm<lClo pelo pl'in ipe regente, d poi D. P elro II,
16- C que, nos po 'tos que occujJou, procedeu com g1'Clnde
valor e :,elo do eu real servico,

A signaela o capituloçãó do Taborda aos 27 ele Jan - iro
d 1654, restaurada e la r ro\"incia e os domais apiLanin
do r oc1el' dos hollaml 'zes, coube a ZenolJjo de "\ D c(ln~ .1
los a incumbencia cl seI' o poetador ele tao gl'llnde nollCla
ao go\'et'l1EldoJ.' geral ela Bohin. . '. '

Du volta ü P [n'lmlJuco, c qUDI1l10 a paLr'w Jtl hav][\ en
toado o hymno da lib 'I laeIc, der oz a sua spada d guel'-

~
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reiro, e t!'an poz OS 11mbl'aes do santuario da família, unin
do-se a sua prima D. Maria Pereira de Moura.

Tão grandioso' assignalados serviços prestados 11
causa sa Tosanta ela patria, em uma guerra terrivel e cheia
de toda a especie d- priyações e de incommodos, não po
díam ser esqueci lo , e deixar de ter condigna remunera
ç:fio. EI-Rei 111 conferiu o foro de fidalgo de sua 1'eal casa,
él a1ca idaria-mór da cidade de Olinda, e a eommenda de S.
l\Iiguel da Ribeira de Diu, da Ordem de Christo.

Até o anno de 1681, occupou Zenobio de Vasconcellos
o po to ele coronel das ca va llarias da ordenança, com dis
pendia de sua fa~endal por não tel com elle soldo algum,
havendo-se em tudo com muita satisfação, olé que, pOl'
carta patente ele 22 ele Outubro desse mesmo anno, foi ele
yado ao posto ele meslre de campo, por Et-Rei esperar
délte que ela mesma maneira lhe erviria d'ahi em diante
em tudo de que o encarregasse do serviço conforme a con
fiança que fazia ele sua pes oa.

Dessa epocha por diante nada mais encontramos so
bre a vida do mestre de campo do terço da guarnição da
pra. a de Pernambuco, Zenobio Acc.ioly de Vosconcellos.
Elle consagrou a sua vida inteira á causa da patria; fez a

ampanha. das guerras ela inva 50 e restaurauo, e o seu
yolol', os seus actos de bravura, e a sua inexcedivel intre
pidez, sagraram-no heróe e benemerito da latria.

-~~D---
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