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CONSULTAS DO CONSELHO ULTRAMARINO RELATIVAS A
GUERRA DENOMINADA DOS MASGATES, NO ANNO DE

1710 , COPIADAS PELO CONSOCIO MAJOR JOSÉ DOMIN
GUES CODECEIRA, NA BIBLIOTHECA NACIONAL , DE
UM MANUSCRIPTO IN FOLIO , ALLI EXISTENTE E
DAS QUAES SE VERIFICA A PRIORIDADE DE PERNAM
BUCO
INDEPENDENCIA NACIONAL'E . ORMA DE
GOVERNO REPUBLICANO .

« O Dezembargador Christovão Soares Reymão em
Carta de 28 de Julho deste anno ( 1 ) faz presente a V.
M. que quando em Novembro de 1710 se sublevaram

alguns dos moradores de Pernambuco , e intentaram
fazer republica , a que fora preciso ir elle e o Dezem
bargador Manoel Velho de Miranda e o Ouvidor Geral,
José Ignacio de Arouche que tinha acabado de Ouvidor
Geral daquella Capitania , e se achava na da Parahyba
lhes sahira ao caminho . Josc de Barros, filho de Fran

cisco de Barros, da Capitania do Itamaracá, depois de
ter passado por elles, e seu irmão Felippe Cavalcante,
e se informar dos seus criados se avançara ao dito
Dezembargador Manoel Velho, e prendera de palavra ,
e que acudindo elle Christovão Soares Reymão a este
excesso o desacreditara e injuriara e affrontara de pala
lavras e acções e seus criados, que se nio achar presente
o acotilariam , ou matariam seni duvida alguma ; que o

motivo fora porque indo o dito Dezembargador om
correição a Goianna prendera a seu pae Francisco do

Barros, por elle Cristovão Soares Reymio o laver an
tecedentemente củlpado.
1)
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« Que certificado o Governador de Pernambuco Fe

lix José Machado do referido o mandara prender, e
soltar sem demonstração alguma de castigo por uina

injuria feita a 4 Ministros de V. M. e dito é de ter
a jurisdição de Pernambuco , 2721 criminosos ( como vira
na rezidendia que fora tirar ) nascia a animosidade com

que se ti nlrão havido em repetidas 'sublevações, e per
versos intentos de que como offendido lhe parecia dar
conta a V. M.

<< Dando-se desta carta vista ao Procurador da

Coroa, respondeo que devia V. M.

niandai dovassar

deste caso pelo Ouvidor Geral de Pernambuco , recun

mendando- lhe pronuncie e prenda logo o culpado.
«.40 Conselho parece o niesmo que o Procurador da
Coroa. Lisboa 15 de Dezembro do 1712. - 0 Conde de
S. Vicente. - Telles.- Costa . - Miranda.- - Abreu ,

Silva . »

Vendo - se neste conselho as cartas inclusas do Go

vernador da Bahia sobre as novas alterações que houve
em Pernambuco , e as razões que o moveram a conceder
The en nomo de V M. perdão deste delicto se deo vista

ao Procurador da Coroa, que respondeu que se não de
via tomar resolução alguria sobre estas alterações de
Pernambuco de que dava conta o dito Governador , sem
quo primeiro chegasse a noticia do estado en que se pu
zeram com a chegada do novo governador Felix José Ma
chado, e como perdão do mesmo Governador da Babia
diz que déra em nome de V. M. aquelles moradores, por
que qualquer resolução que se tomasse sem a segundir

noticia , não só poderia ser inutil , mas prejudicial ,
porque se poderiam por as cousas em estado que fosse

preciso e necessario para se applacarem confirmar e ha
ver V. M. por bem o dito perdão , e tambem pelo con

trario podia acontecer que fosse convenientissimo não
haver V. M. , por bem o tal perdão, como na verdade,
não está obrigado ao approvar, nem será justo que o
faça , salvo no caso em que por outra via não possa ex
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tinguir, nem apagar a quellas desordens , que tem posto
em evidenlissimo perigo aquella capitania e algumas
circumvisinhas, a que dera causa as imprudencias de
alguns Ministros e Governadores , como se colhia destes
papeis , e se V. M , sem precisa necessidade houver por

bem aquelle perdão ao depois de perdoar o levantamen
to das minas e o antecedente de Pernambuco , que foi
a causa deste ultimo, bem podia considerar que não cral

Rei e Senhor daquelles vassallos, senão emquanto elles
quizessem e que cada dia hão de fazer semelhantes tu

multos, e por em evidente perigo aquelle Estado ; po
rém entendi ( se o que podia neste particular interpor

parecer ) que V. M. devia mandar preparar Navios , ar
mas e ainda ger.te , porque no caso em que viesse noti
cia que era preciso accudir com ellas , estivessem tam

promptas, que logo sem demora alguma antes que
aquella rebelliño ( se a houvesse ) tomasse mais força, e
podia succeder que esta preparação fosse necessaria para
outro fim , qual era o de espulsar alguns inimigos da co

roa , que talvez tivesse entrado em algum porto do Bra
sil , o que Deus não permittisse.
Depois de se haverem recebido estas cartas se viram

varias contas que dera a V. M. o Governador da Babina ,
o Bispo de Pernambuco com as devassas que mandou
tirar do dito lovantamento , e do Ouvidor Geral Luiz de
Valenzuella Ortiz o dos Ofliciaes da Camara de Olinda e

Recife , e do Commandante João da Matta , que o gover

nava, c'do Capitão João da Maia da Gama , e de outras
muitas pessoas, e dos Religiosos de grande autoridade,
em que descrevem a origem desta tão lamentavel per
turbação, arguindo aos que foram causa principal destas
desordens, rccontando tambem o primeiro facto desde o
principio em que feriram

ao Governador Sebastião de

Castro e Caldas, e entraraiu nas mais alterações d'aquel
les vassallos, uns contra os outros, se tornou a dar
vista ao Procurador da Coroa, o que respondeu , que
este levantamento do Recife fora mais escandaloso,

e mais prejudicial que o primeiro de Olinda, assim pelo
que d'elle se seguira , como foi a perda de tanta
fazenda Real nas munições de guerra que se consu
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miram , como se via da relação junta e ainda dos parti
culares e da vida de tantos vassallos quantos mor
reram nes
occasião , como pelo evidente perigo em

que se poz aquella praça , c ainda toda a Capitania ,

porque se n'aquelle tempo chegassem os inimigos dosta
Coroit équelle porto, sem duvida alguma entrariam
Mit praça sem, difficuldade, e assim por estar exausta
de munições de guerra , que tam inutilmente Se
consumiram contra os proprios vassallos de V. M., como
pelos achar em guerras civis entre si , que era occasião
inais acommodada para entrarein os inimigos de fora , e
por isso não devia de ser dessimulado, mas castigo do
com severa demonstração para que com o exemplo do
Castigo se evitasse a occasião de novos tumultos a que
estam acostuinados os moradores do Brazil , faltando tan
tas vezes a obediencia do seu Rei e Senhor e dos seus
Ministros ,

Que nem elles se desculpavam bem do detestavel
crime com o pretexto que tomaram para o emprehender,

qual foi , o persuadirem -se com verdade, ou sem ella
que os moradores de Olinda intentaram roubal -os, as

senhorearem - se das Fortalezas para ao depois nega
l'em a obediencia ( V. M., remerosos do castigo que

justamente deriam esperarpelo primeiro lerantamcito
que fizeram ,por que ainda que tivessem alguma pro
babilidade desiu suspeita . não podiam por si assenho
riarem - se destas Fortalezas, nomear Capitão mandante,

eo começar
uma guerra civil por sua autoridade e contra
respeito do governador, posto por V. M., que era o
Bispo, antes deviam recorrer a elle dando -lhe parte da
suà suspeita , porque elle com a jurisdicção que tinha

evitasse todo e qualquer perigo, que justamente se te
messe, ainda que elle entende que o dito pretexto é in
verosimile affectado ; com tudo de tal sorte foi persua

dido e influido, que geralmente foi reputado por verda
deiro, e conseguintemente que o levantamiento fóra

justo e conveniente ; mas ainda a segurança da praça,
como se manifestara de varias cartas de pessoas particli
lares que vinhas recourecidas, as quaes foram escriptas
a outras semelhantes pessoas, em que se não podia infe
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rir dellas afectação ou desculpa para o delicto em tanta
forma que em unia dellas aſfirma um Padre da Compa
nhia , que elle entendia qne o levantar- se o Recife fora
inspiração divinit, e fora tam poderosa esta commum
opinião ou falsa ou verdadeiramente introduzida, que
muitos da parcialidade de Olinda, muitos Capitães -mores
e ainda o Governador da Parahyba seguiram as partes
dos levantados para os soccorrer no sitio que os de Olinda
The tinham posto, e o que dito Capitão-mór se houvera
com pouca prudencia, o indiscreto zelo, e o que mais que
o mesmo Governador Geral da Bahia D. Lourenço de
Almeida mandara soccorrer os levantados com manti

mentos, como se via da sua carta .

Do que bem se segue que todos aquelles que ao de

pois de feito o levantamento o seguiram e approvarani ,
enganados d'aquella geral persuasão tem desculpa e de
vem ser perdoados , como tambem os de Olinda, por
rasão do citio e hostilidades que fizeram oos do Recife
cuadjuvando - se contra elles em guerra, pois os viam
contra si com as armas na mão , e senhores das Fortale

zas e justamente podiam temer serem invadidos.
E que só deviam ser castigados os primeiros moto
res do levantamento ; e os que levantaram falsamente ,
aquelle pretexto , e induziram e aconselharam o levanta
mento, ou persuadiram ou fomentaram assim antes como
no mesmo dia em que elle se fez , ou tiveram culpa em
o não aplacar, então podendo e tendo obrigação de o
fazer, e todos os mais devem ser perdoados para o que ,
V. M. mandará a Pernambuco um

Ministro de maior

supposição para que tirasse devassa deste caso averi- ,
guando- se quaes foram os autores do levantamento na
forma que acima fica apontado, e como tambem se o pre- ,
texto que se tomou para o levantamento foi falso ou ver
dadeiro, e se na verdade houver algumas disposições ou

terminações da parte de Olinda para invadirem a praça
e ao depois negarem obediencia a V. M., como se lhes
imputava pelos do Recife , e que pronunciaụdo os cul
pados, e feito sequestro ein seus bens os rematta presos
á Relação da Bahia com a devassa para que n'ella sejam
sentenciados como merecem , pois em Pernambuco não
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era possivel serem sentenciados em alçada como era con
veniente se fizesse pela falta de Ministros adjunctos.
Para o que tambem era convenientissimo que V.
M. mande alguns soldados veteranos do Reino para
preencher os terços d'aquella praca , e ainda mais, se
fosse possivel, e alguns cabos maiores e do maior auto
ridade e sciencia , que os que nella existem ; não só para
a defensa contra os inimigos da Coroa ; mas tambem
para maior autoridade e segurança do Governador e Mi
nistro que houver de fazer il diligencia , e da mesm :1
sorte se deviam remetter algumas munições de guerra
pela falta que se suppunha haver d'ellas, a vista das

muitas que se consumiram com o levantamento que
uma e outra cousa necessitava da misior brevidade pos
sivel .

Que tambem lhe parecia que se devia estranhar ao

Bispo o largar o Governo , porque entendia que se o
nio fizera nio se seguiriam do levantamento tantas hos
tilidades como se experimentaram , pois é verosimil que
em desconfiança e odio dos do Recife se havia de accen
der mais, vendo o Governador mettido nas mãos da par
cialidade contraria , e esta havia de ficar mais ousada
contra elle .

Depois destes avisos sc receberam outros do novo
Governador Felix J. Machado o do Ouvidor Geral e

Juiz de Fora , que foram succeder nestes lugares ao Dr.
José Ignacio de Arouche e a Luiz de V. Ortiz a do Bispo
e dos Officiaes da Camara de Olinda e Recife em que

repetem o principio que teve o levantamento do Recife, e
das disposições o determinações que se seguiram neste

particular, e o justo receio que tinham os ditos Ministros
å novo Governador de haver novas alterações n'aquella
Capitania de que de tudo se deu tambem vista ao Pro
curador da Coroa e respondeu -- que quasi todos os pa
peis que se juntavio neste grande maço, tinha respon
dido em outro maço grande e em outros, e por isso res
ponderia agora somente os que accresceram de novo,
como são uma carta do Governador, do novo Ouvidor, e
Juiz de Fora e outra & Bispo em que refere o successo

com inclinação aos de Olinda, cujas partes seguio sem
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pre ao seu parecer enganado, que o Onvidor dava conta
do caso e accrescentava que elle fizera eleição dos Offi
ciacs da Camara para a Villa do Recife, por quanto os
Pelouros antecedentes os tinham queimado os de Olinda ,
quando vieram derrubar o Pelourinho, e que tambem
fizeram levantar aquelles inas nio sem contradição dos
de Olinda, que uma e outra cousa quiseram encontrar
com obstinados requerimentos, e que elle entendia que
os de Olinda haviam de fazer 3.º levantamento , e que

do mesmo parecer era o Juiz de Fora , e que com o mes
nio receio estava o Governador, e que por esta causa

mandara aquartellar junto de si os soldados da Junta , o
quando sahio fora os levara comsigo armados, ainda que
elle o não dizia assim na sua carta ; que elle entendia
tambem que seria muito provavel tornarem os de Olinda
a tumultuar pela grande repugnancia que tem a creação
da nova Villa , c entranhavel odio que tem aos do Re

cife, que a cautella do Governador boa era, mas que lhe
parecia devia ser mais disfarçada porque não a enten
desscm aquelles vassallos soberbos , e que seria conve
niente, como já respondera, que se mandasse ao Gover
nador os cabos e soldados que pedia para refrear aquella
soberba , e que ao Bispo so devia estranhar o modo com

que se houvera neste successo, pois devendo procurar
quanto lhe fossə possivel aquietar aquelle tumulto , sem
mostrar inclinação a nenhuma das partes, elle se incli
nava a favorecer a uma dellas.
De novo se viram tambom outras cartas de D. Lou

renço de Almada, Governador e Capitão General do Es
tado do Brasil e a do Governador de Pernambuco , que
The escreveu , e uma do Ouvidor Geral da dita Capita
nia , e do Governador e Juiz de Fora em que dio conta

a V. M. do que accresceu de novo nelle com outro le
vante que se intentava .
E dando-se outrosim de tudo vista ao Procurador

da Coroa, respondeo que tres motins ou tumultos houve
em Pərnambuco , os primeiros dous foram consumados
e reduzidos a acto com grande vexação dos Vassallos,
assim nas fazendas como nas vidas, e muita parte da fil

zenda real, o terceiro , que é o presente , foi só premedi
23
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tado, ainda que já com preparações extrinsecas, quaes
foram corromper com dadivas alguns soldados para que
tumulluassem e se amotinassem contra o Governador e ,

como informa o Ouvidor, o primeiro commetteram os de
Olinda contra os do Recife com escandalosa offensa das
ordens de V. M., como é bem presente, porém que este

já se achava perdoado por V. M .: o segundo levanta
ram os do Recife contra os de Olinda coin pretexto ou

fundamento de que estes os queriam invadir segunda
vez e assenhorearem - se das Fortalezas para negarem a
obediencia a l'. M. e que este se não achava ainda cas

tigado nem perdoado, o que quando respondera soðre
elle no outro maço, entendera que se deviam castigar
unicamente aquelles primeiros inotoros delle pelas ra
sões, que apontara naquella resposta , que offerecia neste
lugar, e entendia agora que nem se deve castigar e nem
perdoar, havendo respeito ao estado presente em que se
achava aquella terra e o perigo em que a considerava

e a falta de meios que se experimenta nos Reinos para
The acudir com proinpto remedio, porque se V. M. cas
tigar os do Recife , tendo perdoado aos de Olinda que
foram i causa , e os primeiros motores de todos estes

males, justamente se queixaram de serem menos atten
didos, quando na sua presumpção se persuadem i que

fizeram serviço a V. M. naquelle tumulto por lhe con
scrvarein as suas Fortalezas contra os de Olinda, que

as pretendiam invadir, negando -lhe a obediencia, e 11
caria V. M. por este modo com uma e outra parcialidade

queixosa e com maior difficuldade para a socegar ( a de
Olinda com a sua antiga queixa pela separação e creação
do Recife em Villil quando continua como é presente
pelas cartas que a Cunara escreveu ) a do Recife por se

ver com castigo , quando esperava premío , e se a neces
sidade publica e estado presente do Reino obrigou in
que se perdoasse aos de Olinda, a mesma pede que se
não castiguen os do Recife agora ainda que aliás o me
reciam ao menos cos primeiros que deram cauza a elle ,
como conciderar'a na outril resposta .
Que tambem se nadeva perdoar expressamente,

assim porque a repetição dos perdões era meio mais
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efficaz para se continuarem os delictos, como porque este

perdio não ha de ser bem acceito pelos do Recife, por
entenderem que não necessitavam delle, como já o fise
ram quando o Governador da Bahia llio offereceo em
nome de V. M. porque estão na presumpção de que não
commetteram delicto algom , antes serviram bem a V. M.
e que assim tinha por conveniente se usasse deste perdão
mas que somente V. M. imande que se não proceda
pelas devassas que se tiraran daquelle motiin do Recife,
nem por ellas se faça obra alguna, porque por este modo
se evitam os inconvenientes já considerados e so seguia

o mesme effeito, e assim sc praticara já em outros
casos .

Quanto a este ultimo premeditado motim , de que
agora davão conta o Governador, o Ouvidor e Juiz de

Föra conveniente era que V. M. mandasse um Ministro
de maior supposição a examinal-o, e conhecer delle parit
castigar os réos se os houvesse naquella mesma terra,
para terror e exemplo dos mais , porém que em uma e

outra cousa tinha grande difficuldade quanto ao Minis
tro , porque se V M. não achara um para mandar agora
para o Rio de Janeiro , como acharia mais outro para
Pernambuco ? E se houver de mandar da Relação da
Bahia que se encontra a mesma difficuldade, porque
como pretende mandar 3 Ministros d'ella ao Rio , se

tirar mais outros para Pernambuco, ficará aquella Rela
ção sem Minitros com que se sirva .
E quando a sentenciarem-se os réos naquella terra ,

couservando -se na prisão em que estão, não indo Minis
tro de fora tinha por impossível a execução e perigosa
por serem muito poderosos os reos, que já estào
presos, e os que andam ausentes , e facilmente poderani
intentar e conseguir o screm tirados da prisão com vio
lencia e novo motim , principalmente ao depois de partir
a frota , pois ficava a terra com menos forças, e assim
tinha por mais acertado por so evitarem estes inconve

nientes, que se ordene ao Governador, que remetta os
presos para o Reino com a propria devassa , que por sua
ordew tirou o Ouvidor, ficando o traslado na terra para

serem sentenciados tią Casa da Supplicação como mere
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cem as suas culpas , e que faça toda a deligencia possivel
para prender os mais rcos, c presos elles os remetta nit
mesma forma , conservando - se sempre o sequestro dos
bens de uns e outros , o que fará ainda no caso em que

alguns dos reos ou todos se achem já em livramento

perante o dito Ouvidor , porque, por este modo, terá
melhor execução a justiça, e se evitarão os inconveni

entes referidos, e quando pelo processo se não mostro
culpa bastante contra os reos, ou por a não terem , ou
por não estar bem examinada em forina , que segundo
o merecimento dos autos devam ser absolutos (mas

conste a V. M.) por outra qualquer via que perfgará
aquella Capitania, e se não conservará em paz se estes
reos tornarem para ella mais seguros, ficam no Limoeiro

para dispor d'elles por modo de governo, como lhe
parecer, que lhe era permittido por direito, o que julgava
ser preciso pois não lhe parecia conveniente que agora
se revalide aquella devassa, como o Ouvidor pede,

ainda que necessite de revalidação, sem que primeiro se
veja o que poderá fazer ao depois de remetiida e vista
se for necessario.

Que tambem era justo que se mandasse logo sahir
de Pernambuco para a Bahia o Juiz de Fora, que foi

Luiz de Valenzuella e o Ouvidor, passado J. Ignacio de
Arouche, sem embargo de não ter acabade o tombo dos

bens do Conselho, que se lhe remetteu , por razão do
escandalo , que justa ou injustamente causava naquella
icrra por parciaes, e pela mesma razão se devia ordenar
ao Bispo, que salisse de Olinda cm distancia de 70 ou 80

legoas , atė nova ordem de V. M. porque supposto se
persuade que elle não fomentava estas desordens
com mao aniino , mas por engano o falsas informações,
contudo isso mesmo bastava para que seja apartado

d'aquelle lugar em que dá occasião a dissenções, ainda
que seja com animo enganado, pois o damno era sempre
O mesmo.

Que não podia desculpar ao Governador e aos Mi

nistros que o aconselharam i publicar e a declarar por
um bando aquelles poves , e aos que fugiram por traido
res e sediciosos , antes do serem declarados por taes por

REV . DO INST .

ARCH . E GEOG . PERN .

187

sentença definitiva, e somente podia mandar proceder 9
prisão ; mas de nenhuma sorte a declara - los n'aquella for
forma, e que assim se lhe deve advertir, e que elle mes
mo c faça aos ditos Ministros, o que lhe estranha da
parte de V. M. porque não façam o mesmo em outra
occasião, que se lhes offerecer.
Que ultimamente dava conta o Governador de que
na Capitania do Itamaracá, que · Donataria , se consci

vam parcialida des entre pessoas poderosas e parentes
destes reos com grande escandalo e prejuizo do servi

ço de V. M ; c ainda com prejuizo de haver ali as
mesthas desordens que em Pernambuco; que isto proce

dia de que os Governadures de Pernambuco não tinhão
n'aquella Capitania administração alguma no politico, e
os Ouvidores geraes nio cntravam nella como nas mais
terras, confessara que isto necessitava de prompto re
medio, e que mais efficaz, como já cm ouira occasião
respondera era mandar V. M. notificar a todos os Dona

tarios que há no Brazil para que em certo termo ihe
apresentarem as suas doações, e então mudificar -lhe
as por modo que só fiquem com jurisdicção na forma
das Ordenações, pois assim o pode fazer, visto a expc
riencia mostrar com o tempo que se não podem consei
var as jurisdiccões que foram concedidas nas doações
sem , inevitavel damno do bom

governo, e

conserva

ção dos vassallos; porem porque este remedio neces
sitava de maior dilação lhe parecia que por ora so

ordene que o Ouvidor entre n'aquella Capitania alem
dos casos em que já por outras ordens se lle tinha de
clarado , e todas as vezes que ao Governador lhe parecer
que é necessario e conveniente , e que assim se lhe es

creva , tanto para fazer prisões e outras diligencias como
para devassar
Nesta frota accresceram de novo oltros avisos , assim

do mesmo Governador de Pernambuco, em que refere
as razões que o moverão a mandar prender os cabeças

principaes das sublevações passadas e pelas novas machi
nações que intentaram de entrar em 3.0 lcvante, e empren

der tirar- lhe il vida e remetter para este Reino os Mi

nistros , que na dita Ciupitapia serviam e passar a outros
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excessos ; como tambem a carta do Ouvidor General Joio

Marques Bacalhảo em que representa mui extensamen
te as inquietações e levantamento destes povos, e a fido
lidade com que obraram os do Recife, e as prizões que

lizera por ordem do Governador nos principaes motores
destas sedições, e o que resultava da devass : quo se ii
rara deste caso , pedindo -se revalide , e que se sentenciem
os culpados n’aquelle mesmo lugar em que commette
ram o delicto, e que o Bispo favorece muito a parte des

tes revoltosos , c que um Leal Falcão, aggregado com al
guns revoltosos , na freguezia de Tracunhaem começara
por força a juntar gente de que já tinha o seqdito de
120 hoinens, e que dando parte deste seu intento ao Ca

pitão-mor desta sua freguezia, seu cunhado João Caval
cante de Albuquerque, para que o seguisse, achava nelle
tal renitencia que lhe fugio para o matto, e logo come
cara a juntar gente para se lhe oppor, dando parte desta

novidade :10 Governador, e que o mesmo fizera logo o
Capitão -mór de Iguarassú Antonio da Silva Percira , e
que mandando - se em seu seguimento um

destacamento

de 200 homens o não poderio prender per haver fu
gido de uma casa em que se recolheu no matto , em que se

lle posera citio , e soniente se prenderam 2 que estavanı
com elle, c que se mandaram arrazar as casas dos cabe
ças deste levante , e que sobre o procedimiento que so
devia ter nesta devassa, se avisara a Bahia entendendo

ter logo neste cazo o Capitulo 5. ° e 61 do Regulamento
do Governador das armas a que sc não assentira .
Que é certo que os 2 ministros José Ignacio de Arou
che e Luiz de Valenzuella Ortiz notoriamente eram par

ciaes dos de Olinda, e que se não devia dar credito ao
que se acha nesta parte.
Com esta occasião se vio tambem a carta do Go
vernador da Bahia em que dá conta em como propose

ra ni Relação esta materia, e o que nella se assentara,
e tambem outra carta do Capitão-mor da Parahyba do
que obrou nestes levantes, e o zelo com que tratara de
os pacificar com grande despeza de sua fazenda, e outrit

cartit do Desembeyador Christovào Soares Reymão,

em que affirmava que todo o empenho do nobreza se

--
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cular, como tambem de alguns ecclesiasticos era vi
verem sobre si, e sem obediencia as ordens de S. M.

das quaes cartas e devassas se tornou a dar vista ao
Procurador da Coroa , que respondeo que sem embargo
do que acrescera agora de novo , ainda The parecia o
mesmo que já respondera ultimamente sobre esta mate
ria, e se persuadia pelas razões que então ponderara que
era conveniente que os rcos que se achassem presos en
Pernambuco que viessem logo reinettidos ao Limoeiro,
como tambeni todos os mais que pelo mesmo respeito
se prendessem ou prenderem ao depois, ordenando-so
ao Ouvidor que remetta com elles a propria devassa ou
summario, que por ordem do Governardor tirara , e do
que agora remetteu o traslado, e juntamente as pro
prias cartas de cujo traslado encorporou neste que agora
remettia ficando de tudo outro traslado em Pernambu

co, e havida que seja havia de requerer se remetta o
seu conhecimento ao Juiz da inconfidencia , porque na
rerdade pelo que se mostrava deste truslado os do
Recife justamente se poseram em defensa contra os

de Olinda, que estão inais que indiciados de que pre
tendiam assenhorcarem -se das Fortalezas, degolar

os do Recife, e ndo admitlirem novo Governador, que
fosse se não com os pactos que elles quizessem , fuzen

do varias conferencias sobre levantarem republicu,
e convidarem para seu protector a El Rei de Fran
ça , ou outro que lhe fises : e melhor pariido do que se
infere, que tam longe estão os do Recife de merecerem
castigo ou perdão que antes se lhes deve agradecer,
como também os mais Cabos e pessoas que de fora os

ajudavam e tomaram partidos e defensores da praça e
escrevendo-se a cada um em particular, como apontavil
o Ouvidor, louvando - se - lbes o seu zelo e fidelidade, e

que uma e outra cousa ficava ' na Real lembrança de V.

M. par: lhes fazer honrus e mercès, porque por este
modu seguravam estes na fidelidade, e se convidavam
outros para os imitareni, e pelo contrario 'os tumultuo
sos desanimavão e não se atreviam il novas revoluções .
Que o Ouvidor nesta diligencia bastante cuidado ti

vera ; mas que sem embargo dessa sua pouca experien
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cia fora causa de se não averiguar tudo com total clare
sa ; por que podendo examinar bem alguns dos reos
presos a que fez perguntas lhes dera lugar a juramento
assim a respeito de terceiros como de si proprios ; que
um dos reos bastantemente confessara sen embargo de
que o dito Ouvidor lhe perguntou logo diretamente pelo
crime principal, sem se cançar com rodeios, o que o
mesmo fizera com os outros, que comtudo negaram , e
que assim se devia advertir ao Ouvidor que tal não

fizesse daqui por diante, por que só devia de dar o jura
mento pelo que tocavit il terceiro.
Que elle dava conta clo novo levantamento que no

campo se fisera agora de proximo com Leal Falcão ag
gregando a si mais de 100 homens, porque sendo persi

guido fugiram , e se prenderam alguns dos que o acompa
nhavam , e que se mandara arrazar a casa lo dito cabc

ça , e qne com effeito assim se ſisera, e cirusara grande.

terror ( que não louvo isto ) porque o nio permettia o
direito, nem ninguem

devia ser condemnado sem

ouvido, principalmente com a ruina da propria cas:1 , que
irrogava infamia, mas tambem o nio condemnava por
que muitas vezes uma temeridade ou disacerto senie
Thanto emendava muito , e serial de grande tomor, e

que assim não fallava o Ouvidor neste particular, antes
The recommendara tirasse devassi e il remettesse com a

outra , como tambem os culpados que nella houver, e
que ao Governador se deve escrever faça remetter as
ditas devassas e presos na forma sobredita .
E para maior clareza, o menos confusio , e se per
ceber melhor os factos expendidos nestes papeis, das al

tercações e movimentos que houve em Pernambuco se
ordenou ao Conselheiro deste Conselho o Dezembarga
dor José de Carvalho Abreu fisesse um

extracto do que

nelles se continbão e interposesse o seu parecer, ao que
satisfez com o primeiro papel por elle feito e assignado.
E por que depois sobrevieram novas cartas do Go
vernador de Pernambuco e da Bahia e do Ouvidor Ge

ral João Marques Bacalhao com a devassa que tirou do
novo levante que se intentava, e do Capitão-mor da

Parahyba, em que dá conta do zelo com que se houvera
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nas inquietações dos moradores da Capitania de Per
nambuco e do Dezembargador Christovão Soares Rey
não , em que exprime em como o intento dos principaes
moradores daquella Capitania era ficarem como em
republica sem obediencia ao Governo monarchico .
Se tornou a ordenar ao dito Ministro visse de novo

os ditos avisos e disesse tão bem o que se lhe offerecia,
o que fez com segundo papel por elle feito e assignado .
Achando -so este negocio nestes termos apresentou
o Conde General da Armada, presidente deste Conselho
as cartas que teve do Governador F. G. Machado sobre

estas mesmas alterações , nas quaes descreve com mais

individuação todos estes movimentos, e explica muitas
circumstancias que se não involvem nas cartas escriptas

a V. M. e do que sente da fidelidade dos moradores do
Recife, e fiando muito a culpa de alguns sediciosos , e
os que seguem com amor o serviço de V. M ; e que o
Bispo se vè nelle uma grande inclinação aos tumultuo
sos, e que esta mesma mostrara sempre o Ouvidor José

Ignacio de Arouche e o Juiz de fora Luiz de Valenzuela
Ortiz .

E sendo tudo visto .

Pareceo aos Conselheiros os Dezembargadores João
de Souza e Alexandre da Silva Correia representar a

V. M. que este caso é dos mais graves que se pode

considerar e digno de um exemplar castigo, e como se
não possa averiguar a verdade por estes papeis, pela
opposição dos odios em que se acham os moradores des
tas duas povoações de Olinda e do Recife, que V. M.
deve mandar um Ministro de toda a inteireza e suppo
sição a Pernambuco a tirar devassa destes casos, e que
prenda os culpados e os remetta presos a este Reino
com a mesma devassa para nelle serem sentenciados
conforme merecerem pelos seus delictos.
E pelo que respeitar ao Dr. Jniz de Fora L. V. Or

tiz em se mandar logo recolher à prisão que se não deve
usar nem proceder com esta demonstração contra elle

por este Conselho, se não pelo Juiz da devassa, sendo
por ella culpado, porque não será rasão que este Minis
tro esteja tanto tempo preso our quanto se não tirar a
26
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dita devassa sem estar com culpa formada, ficando por
este caminho de peor condição do que os socios do
crime que se lhe imputa.
Ao Conselheiro João Telles da Silva lhe parece o
mesmo , acrescentando que se faz inui preciso tirar - se

nova devassa destas alterações que houve em Pernambu
co por Ministro de todo a inteiresa, recta intenção, para
que averigue e examine a verdade sem odio nem ainor
entre tão confuso labyrintho de odios , quaes se divisam
nos moradores destas duas povoações , procurando cada
um acreditar o seu zelo e fidelidade, culpando-se estes
vassallos uns aos outros em materias tam graves , por

onde se fasem suspeitosas todas as deligencias e devás
sas que se tiraram por estes Ministros que serviram na
dita Capitania, e tambem o do Ouvidor actual J. M. Ba

calhao, pelo arguirem de ser mui parciar aos mcrado
res do Recife .

Ao Conselheiro Dr. José Gomes de Azevedo lhe
parece o mesmo que o Procurador da Corða, com decla

ração que para se evitar toda a duvida que se possa
mover contra os Ministros a quem se remetter a dita
devassa sobre a sua validade quando pelo caso não ser de

devassa que se sentenciar por ella, a deve V. M. revali
dar ou mesmo V. M. tirar nova devassa por Ministro
de inteira satisfação a qual deve remetter a esta Côrte

para se sentenciarem por ella na Relação os culpados, e
que os que já estam presos os envie logo ao Limoeiro

pelo suborno que podem fazer naquella Capitania, no
caso que se mande tirar nova devassa .

Ao Conselheiro Desembargador Francisco Montei
ro de Miranda The parece que este negocio é de tão alta
importancia e o crime de rebellião, sedição e desobe
diencia destes vassallos ao seu legitimo Rei e Senhor de
tão pernicioso exemplo que precisa de uma exacta ave
riguação, e de um castigo muito exemplar e como se este
não deva dar sem V. M. ter sciencia certa, ou a culpa ser
legitimamente formada, pois se não deve proceder a
condeninação por cartas de uns governadores queixosos

e de Ministros com si peitas e tinhão tambem esta re
pulsa as devassas que tiraram os Ouvidores da Cidade
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do Olinda, nesta consideração deve V. M. mandar tirar

uma exacta devassa por Ministro de toda supposição e
intelligencia e resolução, não só do tratado para a ulti

ma rebellião, e da segunda sedição do citio do Recife ;
más tambem do primeiro motim sedição e desobedien
cia sem embargo do indulto e perdão qne V. M. havia
dado aos réos deste primeiro motim , porque pela rein ,
cidencia e repetição de tão atroz crime perderam este

indulto e a graça deste perdão e tornaram ao primeiro
estado, e ficaram réos desta primeira culpa, e incursos
nas penas que por esta merecem , e tirando este Ministro

a devassa a pronuncie e prenda os culpados, mandando
tambem escrever ao Governador lhe encarrega. V. M.

estas prisões, e que de toda a ajuda que o Ministro lhe
pedir para estas diligencias , e tirada a devassa o Minis ;
tro a remetta a este Conselho com sua relação e conta pa
ra se fazer presente a V. M., e feitas as prisões remetta
os prezos que foram autores, motores e concorreram com
conselho, ajuda, dolo para estes motins, sedição, re
bellião e descbediencia , com toda a segurança para este
Reino, e lhes faça sequestro em todos seus bens, e re
metta os autos delles e os mais presos que não tiverem
as qualidades referidas, os deixe em prizão segura , fa
zendo - lhes tarnbem sequestro em seus bens atė V. M.
mandar o que for servido nesta materia e tirada e cer
rada a devassa , e feitas as deligencias das prisões e se

questro se recolha pagando -se aos seus officiaes pelos
bens dos culpados , e porque a contingencia das prisões
não tem tempo certo, lhe deve V. M. mandar que fazen
do toda a diligencia para ellas no tempo conveniente, e
não as podendo conseguir se recolha deixando o rol dos
culpados ao Governador para que elle as mande fazer, e
que a este se escreva que assim execute e na forma que V.
M. o mandė ao Ministro, e que tambem remetta logo
con segurança e cautella á este Reino os prezos de que

dá conta tinha já em prisão , porque como estes homens
sejam

mais poderosos , respeitados e apresentados na

quellas terras, nunca convem

aos Reaes

servicos de

V. M. quo nellas fiquem , nem de em estas se lhes faça
corporal execução quando a mereçam , para que em quan :
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to esta se lhes não fizer, podem continuar e fomentar
ainda das prisões a rebellião dos seus animos com alte
ração de seus sequazes , como já se ia experimentan
do, querendo o Governador acceleradamente senten
cial-os.

E porque ainda que estes tão atrozes e perniciosos
crimes por sua gravidade e atrocidade mereciam a de
monstração de V. M. os mandar sentenciar em alçada na

quella mesma praça , em que es commetteram , lhe parece
iinpraticavel o poder -se fazer este procedimento, não só

pela consideração representada, mas tambem por não
ter V. M. Ministros naquellas conquistas , que possa
mandar para adjuntos na dita que pelos ter nomeado pa
ra varias diligencias e para adjuntos na alçada que
manda fazer no Rio de Janeiro e não ser conveniente aos
Reaes serviços de V. M. e boa administração da justiça

fique seur Ministro a Relação da Bahia , e quando V. M.
seja servido, e de assim o resolver, deve mandar que re
mettidos os sobreditos presos

este Reino com as suas

culpas, sejam sentenciados na Casa da Supplicação pelos
Dezembargadores que V. M. nomear, e sendo alguns

dos ditos presos sentenciados a pena de morte natural,
feita nelles execução se ponham as suas cabeças em
estatua nos lugares e praças publicas da Cidade de
Olinda e Villa do Recife, com taboleta de pregão de

suas sentenças para exemplar demonstração de seus cas
tigos por tão atrozes crimes .
E porque tambem é arguido pelos Governadores e
Ministros daquella Capitania o Bispo actual d'ella, e

tırar inquirição judicial,
deste não possa V. M. nandar dito
Ministro uma exacta
deve V. M. mandar tirar pelo

informação extrajudicial do procedimento do dito Bispo
nestes casos, e do excesso e abuso, que se ve no governo
que executou e acceitou , recommendando ao dito Bispo
so recolha a Villa do Recife, e della não saia emquanto
o dito Ministro estiver nestas diligencias, não por modo
de prisão, mas por recommendação pelo bem commum ,

e para que não tenha a facilcommunicação com os réos
deste crime, que tanto oflende ao Estado e conservação
de sua real Coroa e dominio : porque este procedimento
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não é tirar o exercicio ao dito Bispo da sua espiritual
occupação, nem esta é a tenção de V. M. porque da dita
Villa a poderá livremente exercitar, e que tambem o dito
Ministro tire outra exacta informação extra- judicial de
todos os Ecclesiasticos que tiverem concorrido com ajuda
e favor , obra e conselho para estas sedições, e que estas
informações as remetta para que sendo V. M. informado
verdadeiramente, mande o que for servido, e que pare
cendo ao dito Ministro não ser conveniente aos Reaes

serviços de V. M. que alguns Ecciessiasticos assistam
naquellas praças enquanto estiver nestas diligencias os
possa mandar da parte de V. M. retirar para os lugares,
que ao dito Ministro parecer conveniente, o que d'elles
se não saiam com separação uns dos outros .
E tambem deve 'V. M. mandar ao dito Ministro,

que logo que chegar aquelle porto prenda ao Ouvidor
Jose Ignacio de Arouche, e feitas com elle as diligencias
que lhes parecerem necessarias o remetta il Parahyba a
entregar ao Governador desta praça para que nella o

tenha com cautella e segurança, e lhe deve V. M. remo
ver a commissão do tombo, que lhe tem encarregado ;
e porque o Juiz de Fora da Cidade de Olinda , Luis de

Valenzuella Ortiz se acha jå nesta Corte o deve de V.
M. tambem mandar prender em custodia ; por quanto
estes Ministros sãu notoriamente difamados nestas sedi

ções, para que sendo assim presos e sahindo culpados
nesta devassa , que V. M. manda tirar, sejam castiga
dos severamente como merecem , e quando não sejam
culpados V. M. os mandará restituir as suas honras e li
berdade, premiando -os conforme seus merecimentos
serviços , com attenção a infamia imposta que soffreram ,
se nella não tiveren incorrido .

Ao Conselheiro Antonio Rodrigues da Costa parece
que o estado em que se acha Pernambuco necessita de
uma providencia muito prompta e efficaz, para que não

caia no ultimo precipicio de negar abertamente a obe
diencia devida a V. M. , e fazer uma formal rebellião ;

porque pelo que tem experimentado nas tres ultimas
alterações e pelas noticias do tempo intecedente a ellas
se vé manifestamente, que os animos dos naturaes de
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terra, que elles chamam nobresa estam totalmente des
pidos do amor e temor de V. M. e possuidos do espi
rito de soberba, desobediencia e rebelião, só cuidan en

sacudir o jugo do governo de V. M. e seus Governa
dores e justiçu, e fundar uma Republica a seu arbi
trio, como consta expressamente, do que avisam a V.
M. e affirmam as pessoas que tem melhor conheci

mento daqueles povos , e mais dignas de fé e credito,
e supposto que da devassa que tirou o novo Ouvidor
não se provem algumas das circunstancias da falta da
lealdade dos moradores de Olinda , isto na fé do justo
temor que tem as pessoas, que depoem nella de serem
assassinados pelos de Olinda , como já tém succedido a
alguns Cabos, que seguiram o partido do Recife, e como
as obras são o testemunho mais manifesto do animo,

e não necessitam de outra prova , como o citio que os de
Olinda puzeram ao Recife fasendo - lhe uma cruel guerra
sem causa nem apparente, fica manifesta a sua desobe

diencia e rebellião, e assim por esta razão da justiça evi
dente com que os do Recife justamente receosos pela in
vasão proxima se intrincheiraram e defenderam , segu
rando as Fortalezas de V. M. que os de Olinda tinham
ém poder de seus confidentes, como tambem porque a
razão do Estado não pede que estes successos se julguem
por indicios e indifferentes no Real arbitrio de V. M. e

é preciso seguir um destes 2 partidos para () Ler contra
o outro, porque dando a ambos por culpa dos se poderam
unir para propulsarem o perigo commum .
E' não só conveniente, mas necessario que V. M.
se declare contra os motores e autores da sedição dos de
Olinda, como desobedientes as suas reacs ordens, e

sediciosos , e a favor dos do Recife.
E porque do Governador presente pela sua varieda
de, inconstancia e irresolução se não pode esperar que
remediará inconvenientes tão grandes com a prudencia
e efficacia necessaria, parecia que V. M. devia mandar a
Pernambuco uma pessoa de grande autoridade, e em
quem concorram os requesitos de que se necessita para
semelhante negocio , de que depende não só a seguran
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ça de Pernambuco, mas a de todo o Brasil, porque a
Capilania de Pernambuco por ser habitada por pes
soas reputadas por demais nobresa, valor, brio é en
genho, serve de exemplar as mais, e já nella se têm
visto estes effeitos, conio na Bahia, villas do seu re
concavo , e em Sergipe.

Que esta pessoa deve levar poderes superiores aos
do Governador actual , e independentes do Governador

da Bahia, e partir com a frota e em companhia de todos
os Navios de Guerra, que se deven. deter naquella

paragem até que elle desembarque, e a infantaria que
levan parece deve ser de 300 homens, somente ; que
justamente deve hir um Ministro de toda a inteiresa e
capacidade para que continue a devassa que tirou o
Ouvidor João Marques Bacalhao, e a sentença em alça

da , tomando por adjuntos o mesmo Ouvidor e os Ouvi
dores da Parahyba e do rio de S. Francisco e o Dezem .
bargador Christovão Soares Reymão , e o Juiz de Fora

de Olinda e Recife, e que nesta devassa se deve inquerir
contra os culpados não só no 2.º levantamento , que foi
o do citio do Recife, e no 3.º da conspiração contra o
Governador F. J. Machado , mas tambem no 1 ° que

foi o da conjuração contra o Governador Sebastião de
Castro , e da primeira assaltada do Recife porque como
o citio da dita Villa do Recife veio a ser formalmente

uma continuação do 1.º levantamento, não se pode verifi
car neste o perdão que V. M. The deo na consideração de
que aquelles sediciosos se tinham abstido da sua suble
vação.

E assim devem ser punidos por todos os excessos
commettidos em todas as 3 sublevações visto se não po

derem aproveitar para a primeira do perdão que V. M.
Thes concedeo pois continuaram nella.
Mas porque não será justo nem conveniente que se

castiguem todos os culpados, visto o seu grande numero
poderá V. M. ordenar que não sejam condemnados á
morte mais que até 8 ou 12, e em pena extraordinaria
20 até 30, e que uns e outros sejam dos mais culpados

proporcionadamente ; que logo que chegar aquelle porto
o General o Ministro se declare que levam ordem ex
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pressa de V. M. para castigarem somente mui poucos
culpados , e dar perdão aos mais, os quaes devem ser

todos aquelles que aos Ministros de alçada parecer que
não devem entrar nos numeros referidos porque desta
sorte se evita que o temor não faça unir todos os do
partido de Olinda, com que se faria mais difficultosa
esta diligencia, e que aos menos culpados deve dar per
dão v General para o que levarà faculdade de V. M.

porque isso o fará mais respeitado e temido ; que os que
forem condemnados em pena ordinaria e não poderem

ser presos depois de feitas todas as diligencias devem
ser banidos com premios consideraveis para as pessoas
que irouxerem as suas cabeças .

Que o mesmo General deve levar poderes para se
informar das pessoas que são sediciosas , e as mandar
retirar daquelle governo, conforme lhe parecer, ou para

este Reino, ou para a Bahia ou Maranhão, e principal
mente Clerigos e Frades, porque se entende que nos
Ecclesiasticos há muitos que perturbam a paz e quieta
ção daquelles vassallos , e os induzem á desobediencia as
ordens de V. M. , porque com a isempção do foro se tem

por mais seguros, e se atrevem mais a esta diligencia,
pode e deve V. M. mandar faser não por modo de juris
dicção , más de facto por via de defensa e conservação
de seus vassallos .

E porque entre todos os Ecclesiasticos o mais cul

pado é manifestamente o Bispo , pois consta , e elle con
fessa que mandou faser a guerra aos do Recife e fez ou

permittio, sendo Governador, se citiassem duas praças
de V. M. como foi a villa do Recife e Fortaleza de Ta

mandaré , e mandou tirar a artilheria armas e munições

das mais Fortalezas da Marinha para estos citios, dei
xando-as expostas a invasão dos inimigos da Europa, e
não cessa ainda de fomentar as discordias entre um e

outro partido, e castiga severamente com pretextos
affectados os que seguiram os do Recife.
Será justo e preciso que V. M. lhe encommende
que logo saia das Capitanias de Pernambuco, S. Fran
cisco , Parabyba e RINGrande, porque todas estas estão
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inſficionadas do espirito de discordia e sedição que este
fomentou, e não cessa ainda de fomentar, e se retire para

o Ceará, que é um paiz mui largo e da sua Diocese, que
receberá tambom

o beneficio de ser visitado pelo seu

Bispo, o que nanca logrou, ou que se recolha ao Maranhão
porque permittir -lbe que venha para esta Corte, seria
premiar V. M. os grandes desserviços deste prelado,

com a mercê que elle mais appetece, e tambem em tão
grande distancia não poderia accudir ao governo do Bis
pado, e como Luiz de Valenzuela Ortiz, juiz de Fora
que foi de Olinda e Recife , estando servindo de Ouvi

dor, Mi um dos yeneraes em quem

o Bispo delegou o

governo das armas , e assistio e promoveo o citio do Re
cife, e toda aquella guerra civil em que houve muitas
mortes , roubos e estragos, e se averigua que o numero
dos mortos passou de 700, e o dito Luiz de Valen

zuela anda passeando nesta Corte com grande escanda
lo de todos os que sabem o que elle obrou em Pernam
buco, deve V. M. ordenar que logo seja preso atė se
averiguar de todº a sua culpa , e se lhe poder dar o cas
tigo que por elle merece , e porque tambem o Desem

bargador José Ignacio de Arouche, que acabou da Ou
vidor se acha indiciado de haver concorrido para estas

alterações, e proseguindo-se a devassa lhe poderá ainda
resultar maior culpa, será conveniente que V. M. o
mande recolher a este Reino para que ainda que esteja

despachado com o lugar da Relação da Bahia, a visi
nhança daquella cidade de Pernambuco, e o poder e au
toridade do lugar de Desembargador poderá ser preju
dicial ao socego e quietação d'aquelles povos, e parece
que nesta Corte se deve mandar coutinuar a devassa que
tirou o Ouvidor Geral João Marques Bacalhao , pelo
mesmo Ministro que a houver de hir findar em Pernam

buco e ser presidente da alçada , porque nesta cidade se
acham muitas pessoas de boa opinião, que vieram na
frota e poderão depor sem receio o que souberen , com
que se achará mais a verdade .

Tambem tem por preciso que V. M. ordene que da
Camara de Olinda se tire a administração dos contractos

e rendas que tem , porque além da má conta que delles
27
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dão , e dos desmandos que commettem entende - se que
uma das principaes causas destas alterações foi enten

derem os da Governança de Olinda que V. M. mandava
tomar informação do que havia nesta materia de que se
diz The dera noticia o Ouvidor Geral Joio Ignacio de
Arouche com a copia da carta que o Governador Sebas
tião da Castro havia escripto a V. M. neste negocio , e
a do General que V. M. escolheu para esta empreza
será justo que V. M. The conceda poder para compor
as cousas daquelle Governo , e da Parahyba que está
totalmente interessada nas alterações de Pernambuco
em tal forma que não só se evitem as perturbações mas

se tirem as causas e motivos para as futuras, como
será extinguir o Terço d'Olinda parcial dos sediciosos
com o qual fizeram o citio do Recife, porque, emquanto

o houver o terão da sua parte principalmente se se lhe
não tirarem os contractos que administra, de cujo rendi
menio se lhe fazem os pagamentos e porque nunca con

vém que os Officiaes e soldados de que consta depois de
se lhes dar baixa fiquem na terra, será conveniente man
dar os soldados para recrutar os Terços do Rio de Ja
neiro , e os Officiaes que não sabirem culpados para a
praça de Santos , onde se lhes podem dar os seus entre
timentos, e alguns tambem para a C:1pitania do Espirito
Santo , e dos 300 soldados que levar levantando na terra
os que faltarem formará um Terço que assista tambem
no Recife para d'elle se guarnecerem as Fortalezas ma
ritimas com outro que alli ha por ser a sua assistencia
na Cidade totalmente inutil, pois ella não tem outra de
fensa mais que as dos Fortes da marinha e do Recife,

e a esta Villa parece que se deve tirar o termo que se
Thes deo nas Freguezias do Campo ; porque com estas
influem em si muita parte da nobresa de Pernambu
co , e o fim de fazer Villa o Recife foi separar na go
vernança da terra os homens nobres dos mercadores

do Recife, porque aquelles se escandalisavam de que
estes se misturassem com elles, e entrassem no gover
no da Republiça , se vem a cahir no mesmo inconve
niente que se pretendia evitar, ficando o termo do. Re

cele na forma que lhe assignou o governador Sebastião
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de Castro, porem como estas freguezias seguiram o par
tido do Recifs, e juntando-se outra vez a Cidade seria

premial- a merecendo ella uma demonstração exemplar
de castigo, e viria a fortificar -se mais o seu partido, pa
rece ser preciso que nella se criem duas Villas, como
melhor parecer ao General a cujo arbitrio se deve dei .
xar este negocio, como tambem compor tudo o que
pertence a gente de guerra paga e miliciana, e dispor a
forioa em que hão de ser guarnecidas as Fortalezas e for
tificações, que so devem fazer e para haver inteira sepa
ração de Olinda e Recife seria nuito importante que em
cada um destes povos houvesse um juiz de Fora e um
Escrivão da Camara .

E porque assim como os vassalos desobedientes e

revoltosos merecem um gravissimo castigo, e pelo con
trario os que se lhe oppoem e procuram com o risco de
sua vida, fomes e trabalhos, e perda de sua fasenda sal
var a obediencia são dignos de premio e honras, será
justo que ao General a quem se encarregar este negocio
se ordene que na formatura do novo Terço occupe nos

postos os vassallos que mais se assignalaram em procurar
à conservação da obediencia de V. M. e que V. M.

mande escrever e significar por conta sua ao Capitão
mór da Parahyba, João da Maia da Gama a satisfação
com que fica do serviço que lhe fez nesta materia porque

se entende que o seu grande zelo e diligencia e activida
de contribuisse mais que tudo para que aquellas Capi
tanias não acabassem de negar abertameute a obedien

cia devida a V. M. e tambem será justo que V. M.
mande escrever as pessoas principaes que o ajudavam a

este mesmo fim , como foi o Capitão Commandante
do Terço do Recife, o Mestre de Campo D. Francisco
de Souza , os Capitães -Mores de Una e do Porto Calvo,
Christovão Paes Barreto , João Cavalcante de Albuquer
que, e Antonio da Silva Pereira, e a D. Sebastião
Pinheiro Camarão , govercador dos Indios , aos Deãos da
Sé e aos Prelados da Casa do Oratorio e da reforma do

Carmo ; e para mais pessoas que não são deste caracter
e merecimento poderá levar ordem o General para que as
chame á sua presença e lhes agradeça o que obraram da
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parte de V. M. com a differença que couber na qualida
de e serviço de cada um .

E como o executor de negocio tam grande, por to
das as suas circumstancias, deve ser pessoa de muita
autoridade, valor , prudencia, diligencia e actividade, e
todas estas concorram em Caetano de Mello e Castro

e além d'ellas a do conhecimento daquella terra e seus
moradores, pela haver governado com grande reputação,
sendo no tempo do seu governo tão respeitado e temido

de todos que se entende que o seu nomebastari para
refrear em grande parte o orgulho d'aquelles homens ;
pareceo a elle Conselheiro representar a V. M. seria
inuito a proposito a sua pessoa para este emprego ,
porque ainda que Caetano de Mello tenha sido Vice- Rei

da India, logar tam proeminente que não asba facilmente
outros iguaes, não é crivel que em empresa de uma ini

portancia, e de que depende a segurança de todo o
Estado do Brasil, que recuse de ir servir a V. M. se
för premiado com as mercês que cabem na sua pessoa
e qualidade, e pedem as consequencias deste serviço .
Ao conde General presidente parece que em quanto
a 1." soblevação de Pernambuco não se deve mandar

devassar nem inquerir, por ter V. M. perdoado todos os
excessos , delitos e desordens que houver nella , como
tambem se deve mandar por em perpetuo silencio a que
começou no Recife , porque aquelles moradores o fizeram
por guardarem as suas vidas e fazendas, o entregar
as Fortalezas a ordem de V. M. como a experiencia
mostra ; a 3.º que se diz se fulminara contra a pessoa do
Governador Felix José Machado em que se acham algu
mas pessoas presas , se deve encommendar esta diligen
cia ao Dezembargador Christovão Soares Reymão, por
ser Ministro de muita inteireza e limpeza de måos, e
que concluida ella a remetta á Relação da Bahia sendo

as partes citadas na forma do estyllo praticado nella ,
porque havendo culpados , conforme as penas que lhe
forem postas se executarão em Pernambuco.
E nunca será de narecer que V. M. mande Minis

tro das Relações de Lisboa e Porto só a este fim , porque

a experiencia lhe těm mostrado que não produz mais
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effeito que fazerem uma grande despeza a Fasenda Real,

e elles passarem quelles lugares que por nenhum prin
cipio lhes podia tocar nem passar pelos sentidos.
Lisboa , 17 de Dezembro de 1712 .
0 Conde de S. Vicente .--- Telles ---Costa
--- Abreu .---Azevedo .--- Silca .--- Souza . »

1

Miranda

HISTORIA

PATRIA

RELATORIO SOBRE O LOCAL DO REDUCTO DO RIO - FORMOSO ,
APRESENTADO AO INSTITUTO

ARCHEOLOGICO E GEO

GRAPHICO PERNAMBUCANO , NA SESSÃO . DE 16 DE

MAIO DE 1872. ( 1 )
1

A historia patria registra poucos factos de acryso

lado heroismo , como o que se deu no reducto do Rio
Formoso.

Ao ouvir este nome, dir-se-hia que o espirito volve
se ao passado, e , por um milagre da imaginação, assiste
á heroica defeza, que ahi teve lugar, na madrugada de
7 de Fevereiro de 1633, e que o Sr. Warnhagen com

para á lenda do passo das Thermopylas. (2) .
No anno de 1632 os hollandezes haviam queimado
duas caravellas e apprehendido cinco navios, que tinham
vindo ao Rio - Formoso com soccorio para os nossos.
Este acontecimento fez -nos sentir a necessidade de

fortificar aquelle ponto, para assegurar a sorte das em
barcações, que demandassem a barra ; pelo que princi
piou-se um reducto, que dentro em pouco estava conclui

do, posto que não satisfizesse perfeitamente ao fim , que
se tinha em vista .

Ficou, como diz Brito Freire , servindo antes de

atalaia , que de defeza ; e, apezar da imperfeição da
obra , foi nomeado seu commandante Pedro de Albu
(1 ) Reproduzimos o presente trabalho , o qual já foi publi
cado em o numero 24 da Rcoista, para addicionar -lhe algumas
notas explicativas.

(2) Historia das Luetas com os Hollandezes no Brasil.
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querque ( 3) e designados para guarnecel- o vinte homens
com duas peças de artilharia :
Não tardou muito que os hollandezes soubessem da
existencia desse reducto e procurassem

remover o

obstaculo, que com elle se apresentava .
Tendo per capitão Calabar, partiram do Recife a 4
(3) Pedro de Albuquerque era militar desde 1626 .
Na epocha da invasão hollandeza, ein 1630 , occupava elle
o posto de capitão de milicias em Villa Formosa, d'onde veio
offerecer os seus serviços a Malhias de Albuquerque com 50
homens, que se alojaram na povoação do Recife.
Retirando - se d'ahi, por lhe ter fugido a genle que o acom

panhára, foi incumbido em 1633 de commandar o reducto, lugar que aceitou , apesar da pequena guarnição que se lhe deu ,
lanta siginificação tinha para elle o amor da patria.
O nosso fallecido consocio, major Salvador Henrique de
Albuquerque, no seu Indice nominal e alphabetico, diz que
Pedro de Albuquerque era casado com D. Catharina Camellas ;
O que é inexacto .

Pedro de Albuquerque, o heróe do reducto, não foi casado,
nem deixou descendencia : é o que nos diz o nosso fallecido
consocio e amigo, commendador Antonio Joaquim de Mello ná
biographia desse heroe.

E , quando o houvesse sido, não teve por muller D. Catha
rina Camellas que einigrou em 1625 .

Esta heroina, que o major Salvador suppoq mulher de Pe
dro de Albuquerque, era súa mãe, como mais facilmente se
poderá verificar pela leitura da citada biographia .
A inexectidão a que foi levado o senhormajor Salvador nas

ceu , sem duvidu, da leitura das Memorias Diarias em que o seu

autor, enumerando as senhoras que sahiram de Villa Formosa
em 1635, contempla a D. Catharina Camellas, como viuva de
Pedro de Albuquerque . Mas aqui o autor das Memorias Dia

rias refere - se a Pedro de Albuquerque pai , que tinha, o mesmo
nome e não podia deixar de alludir a elle, porijue seria inadmissi
vel suppor que e :n 1635 D. Catharina Cimellas fosse viuva de

Pedro de Albuquerque, commandante do reducto, quando elle
ainda era vivo e só veio a morrer em 1642 no governo do Mara
Alão.

O sr. major Salvador labora ainda em outro erro , quan
do, no mesmo trabalho de que nos occupamos, diz que o com
bate foi em 1632 e que morreram todos os que compunham
a guarnição do forte ; o que não é exacto, pois que, segundo as
Memorias Diarias e a Nova Lusitania , foi 1633 0 anno do
assalto e um dos da guarnição salvou-se a nado, de nome Je

ronymo de Albuquerque.

u
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de fevereiro em dez navios e quinze lanchas , e chega
ram ao Rio Formoso no dia 6 do mesmo mez .
Dividiram a sua gente cm dous esquadrões de tre
zentos homens cada um . (4 )

O primeiro teve ordem de postar-se a uma legua
de distancia para o sul, afim de atacar o l'educto pela
retaguarda .

O segundo deveria investir pela frente oas lanchas
e embarcaçães que os conduziam .
Assentado o plano do combate, marcou -se a ma
drugada de 7 de fevereiro para a escalada ; e, a hora

que se convencionou , vio -se Pedro de Albuquerque sor
preliendido por seiscentos hollandezes.
O silencio da noite , a inferioridade do numero da

guarnição: em uma palavra, a difficuldade de ser soccor
rido, augmentavam o horror da situação.
Render -se a discreção ou resistir atė morrer eram

as duas pontas do dilemma, que se offerecia ao comman
dante e a seus valentes soldados .

Mas elles , considerando que a salvação, que la para
os vencidos, é não esperar salvação aiguma,
Una salus victis nullam sperare salutem ,
feriram uma das luctas mais encarnizadas, de que a his
toria se occupa .

Quatro vezes foram assaltados e quatro vezes rela
terain corajos: nente o inimigo.

A'proporcio, porém , que combatiam , rarea vanguar
nição, porque a mortc arrebatava um por um dos estre
nuos defenscres.

Finalmente , ,tendo os hollandezes perdido oitenta
homens e observando a nenhuma resistencia , que se lhes
( 1; Nelcher, na sua obra Os Hollandezes no Brasil, é in
exaclo quando diz que o comb ite foi em janeiro de 16:33 e que
foram 500 os hollandezes que accommetteram o reduclo .
Segundo as Memorias Diarias do marquez de Bastos, de que
nos serviinos para esses e outros reparos, não foi em janeiro

mas em fevereiro de 16:33 que ſerio -se aquelle combate , e não só
o marquez de Bastos, como Brilo Freire na sua Noca Lusitania,
ambos contemporaneos da guerra hollandeza, fazem subir is
quaes foram divididos
600 o numero dos invasores do forte,
em dous esquadrões de 300 homens cada um .
28
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oppunha, resolveram pela quinta vez apoderar- se do re
ducto .

Ao penetrarem ahi desenrolou -se aos seus olhos o
mais edificante espectaculo de heroismo.

Dos vinte, que compunham a guarnição, haviam
morrido dezenove, os quaes jaziam estendidos no chão ;
sobre elles ayonisava Pedro de Albuquerque com duas
feridas, um mosquetaço e uma chucada, e o unico que

escapara, Jeronymo de Albuquerque, salvåra -se a nado
com tres feridas .

( 5)

Que drama sublimeilluminou o sol , que despontava !
Os hollandezes pasmaram em presença de tamanho
rasgo de valor ; retiraram d'entre os cadaveres Pedro de

Albuquerque quasi moribundo e o levaram para o Reci
fe, d'onde o transportaram para as Indias , sendo em so
(5) N’uma traducção do Resumo da Historia do Brasil de
Ferdinand Diniz por Bellegarde, publicada em 1831 , vem men
cionada essa maravilhosa façanha, e, ao passo que ahi se con
sidera Calabar o instigador dos hollandezes na resolução de
apoderar -se do reducto, ao passo que é o mesmo o nome do

commandante e o numero da guarnição, poatos estos em que
concordam diversos escriptores, diz: se que o combale foi em
Itamaracá, que elle teve lugar em 1632 e que morreram lodosos
20 homens da guarnição.
E ' verdade que,em 30 de abril de 1632, Theodoro de Wan
derburg , por conselhos de Calabar, sahio do Recife com 1500
homens, afim de saquear a villa de Iguarassù mandando ao
mesmo tempo lodas as barcaças e lanchas para a barra de

Itamaracá , a esperar pela sua volla no forle que alli tinha
levantado .

E com effeito, realisado o saque , que foi o mais completo
possivel, caminhavam os hollandezes para a barra do rio que
separa Iguarassú de llamaracá e, quando estavam em acto de
embarcar, foram surprehendidos pelo capitão D. Fernando de la
Riba Aguero, que com 80 homens linha sido mandado para alli
pelo general Mathias de Albuqnerque.
Abi pelejou -se bastante, do que resultou para o inimigo a
perda de 50 homens.
Masesse successo é muito differente do do Rio Formoso, com
o qual o unico ponto de contacto, que existe, é ler sido guia
dos hollandezes para um e outro alaqne o transfuga Calabar.

Não foi em 1632, como tambem se affirma na obra citada
que se deu a gloriosa resistencia do reduclo .

A sua construcção é de foi em 1632, a resistencia foi em
1633 ,
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guida resgatado e promovido a governador do Mara
nlão. (6)
Narrando esse feito brilhante, assim o commentam
as Memorias Diarias do marquez de Bastos :

« Se bem se apreciar este facto ver-se-ha que mais

se ganhou do que se perdeni no reducto , pois ha perdas
com taes circumstancias que ellas mesmas muitas vezes
dão mais reputação e que os ignorantes ou maliciosos
julgam sempre erradamente; os quäes, si se achassem

nas occasiões, que condemnam , talvez que houvesse nel
les mais que condem nar. »
O autor com estas palavras cobre Pedro de Albu
Nem lão pouco morreram , por occasião do alaque, os 20
liomens da guarnição: um delles de nome Jeronymo de Album
querque escapou a nado, posto que ſerido .

Pode ser que em edições posteriores se tivessem emen
dados este e outros erros.

O que é certo é que ja nessa versão o traductor confessa

que a obra era pouco exacta , e trabalhou para que o fosse
menos na traducção , accrescentando que juntou a esta passa
gens de Damião de Goes, Rocha Pitta , Southey, estranhas in
leiramente ao livro .

(6 ) Merece especial menção o juizo de Netcher sobre esse
combale .

Como hollandez não pode elle ser considerado suspeilo .

Estas são as suas palavras dictadas, sem duvida, pelo
amor que o historiado : vota á verdade, ainda que ella esteja do
lado inimigo:

« Entre as numerosas expedições e ataques lentados nesta
epocha em Pernambuco , um facto se deu digno de honrosa
nienção : refiro -me á dereza heroica de um forle siluado sobre

Rio Formoso , contra o qual havia sido mandado, em janeiro
de 1633, o major Schkoppe com quinhentos homens. Esse forte
linha duas peçase por guarnição vinte homens , sob o com

mando de Pedro de Albuquerque. Nunca soldados cumpriram
melhor o seu dever do que esse punhado de portuguezes.
Intimado para se render, o bravo commandante respondeu
que se defenderia até morrer; e com effeito resistio a quatro

alaques consecutivos. De vinte soldados dezenove cahiram
morlos; o vigesimo, posto que ſerido, atravessou o rio a nado
c escapou assim aos vencedores, que, entrando no forle, acha -

ram o commandante portuguez estendido ao lado dos dezenove
bravos, com um mosijueloco no peilis Os nossos admirados
P commocidos por esse rasgo de heroismo prestaram - lhe os
soccorros necessarios , os quaes concorreram para a sua cura .
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querque das censuras de que foi victima , por não haver
capitulado e ao contrario esposto a sua vida e a de seus
companheiros n'um coinbate, cujo exito deveria prever ,

em face da superioridade numerica do inimigo. ( 7)
Seja qual för porém o juizo da historia a esse res
peito , o certo é que devemos pagar um feudo de admi
ração ao commandante e aos vinte homens, que se
immolaram pela patria , c , o que mais é, de um modo
desinteressado, porque comprehendiam , como um dis

tincto escriptor, que « a verdadeira gloria do forte é a
acção gloriosa ; a verdadeira fama é o sussurro de sua
consciencia ; o verdadeiro applauso é o que se dá a si
proprio , julgando que ha obrado bem . »
E , já que por uma ingratidão da historia permanc

cern sepultados no tumulo do esquecimento os nomes
(7) Apreciando esse feito d'armas, assim se pronuncia o

venerando comiendador Antonio Joaquim de Mello, na biu
graphia de Pedro de Albuquerque:
« Entrevemos que podem estranhar ao nosso hieroe extremo

enllrusiasmo ou ſanilismo patriotico, com que na enorme desi
gualdade de forças ein vez de render- se, para o que diz alguem
que föra intimado, preſerio sacrificar-se e a lantos inutilmente ;
quando salvas as vidas, poderiam lantos bravos continuar seus
proveilosos serviços á sacrosanta defeza da patria . E' cerlo que
o dever mais sagrado de um guerreiro é poupar o sangue da
humanidade. Quando as forças são inferiores ás ( lo inimigo e

quando maior för odamno perdendo, que a utilidade ganhando
em regra deve -se evilar a batalla. Si o vencimento de uma ba .
talha é de pequena importancia ou resnllado, o general não

deve expor a sua pessoa para o alcançar ; e é só quando il
victoria decide de uma empreza grande e justa que o chele não

refusa os riscos e o sacrilicio da propria vida, si lanto é ne .
cessario para vencer. Mas por oulro lado lainbem a batalha
se dá, apezar da inferioridade de força, si o ardor e valor dos
soldados a ella conduzem ; e sem tal ou qual fanatismo nunca
vereis no homem alguma acção grande.
E depois. que importancia poderia ter a debilidade numerica
de vinle para torçar a soberba de seiscenlos a capitular a ce
der- lhes a plena liberdade de os continuar a combater obstina
damento ?

Quem sabe no confiiclo e perigo todas as circumstancias

que accenderam aquellas alınas, de costumes simples e seve
ros, fortes de fé e incorruptiveis, na bravura de lão espantosa
l'esolução ?

Taes devotações na guerra firmam e exaltam a determina
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desses novos espartanos, fixemos tanto quanto possivel o
local , em que elles so assignalaram , afim de que não se
vå de todo extinguindo a memoria de acção tão lieroica .

II

Consta das Memorias Diarias , acima citadas, que
depois do combate os hollandezes destruiram o reducio .
O facto da destruição do reducto , o abandono a que
estiveram sujeitos os seus restos gloriosos e o espaço de
duzentos e trinta e novo annos decorridos desde 1633

até o presente, hastavam para apagar todos os vestigios
daquellit fortificação; e esta era a convicção, que nos
acompanhiava, ao projectarmos a nossa excursão archeo
logic ::.

O lim , portanto , a que nos propunlamos, era somen
te firmar a localidade precisa , que foi theatro daquelle
drama de valor.

Esse fini conseguimos nós com o concurso das intor
mações, quc colbemos.
cão e coragem dos guerreiros superviventes, c lalvez apavoram
c esinorecem o inimigo. A morte dus trezentos espartanos,
commondados por Leonidas nas Thermopylasidiz um historia
dor) valeu mais que uma victoria.
Os persas aprenderam que um

punhado de homens livres,

defendendo sua patria é sufficiente contra uma nuvem de escra
vos O exemplo animou a Grecia ; e os nomes de Leonidas, de
Dioneceo , e dos irmãos Maron e Alfeo, repetidos por todas as
boccas , excitavam a imilal -os .

Assiin na invasão de Roma pelos gaulezes 80 venerandos

senadores se votaram à morte, e a receberam impassiveis as
sentados em suas cadeiras curules , e assim Mucio , queimando
a mão no brazeiro , a vista ameaçadora e fixa sobre Porsena,
sem nenhuma moslia de dor, para o convencer do valor e for
taleza dos romanos, o que obrigou a levantar o cerco de Roma.

Terrivel e dolorosa condição, da especie humana ! Ajnizai
porem como quizerdes, o que restará sempre sem duvida é que

semelhantes ardimentos e holocaustos , por amor e bem da
patria não são qualidades de almas cominuns e nos forçam á
profunda e santa veneração e culto aos que os executam .

2.12
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Podemos pois asseverar ao Instituto que o lugar, em
que existio o reducto , á que alludimos, fica na margem
meridional do Rio Formoso e a pouco mais de uma mi
lha de sua foz .

Ainda hoje conserva clle o nome de - Lugar do Re
ducto-- o que prova que não foi sem fundamento que a
tradição lhe emprestou esse nome. (8)

Esse lugar fizia parte antigamente do engcnlio
União; desmembrou - se posteriormente, constituindo por
si só uma propriedade e actualmente pertence aos her
deiros da viuva de José Henrique Carneiro de Almeida ,
D. Ignez Maria das Dores.

O local exacto, em que os nossos levantaram o re
ducto , que os immcrtalisou, é um oiteiro , que avulla
naquelle lugar.

Elle o escalvado em alguns pontos e muito ingre
me, especialmente da parte do rio .

Está defronte da propriedade Moriassú , e , como
destaca - se da margem da praia e finda a sua raiz n'uma

especie de ponta, é chamado pelo vulgo o focinho do
reducto .

Na parte superior lia uma excellente assentada, nua

inteiramente de vegetação, a qual percorremos sem que

deparassen.os destroços de fortificação, por mais insig
nificantes que fossem .

Na parte inferior as aguas do Rio -Formoso banlam
The as fraldas na preamar, de sorte que corta por
alli toda a communicação .

Ahi por occasião da baixamar divulga -se uma por
ção de pedras denegridas, que se suppõe ter entrado na
(8; O lugar do Reducto é separado da Barra do Rio For
moso, chamada Praia dos Carneiros, pela cambộa do Ariquin
då .

A povoação da Bari a é uma das mais pillorescas que temos
visto .

Situada a margem meridional d'aquelle rio, sombreada por
innumeros coqueirus e edificada de lindas casinhas, apresenta
o inais risonho aspecto aos olhos do curioso viajanie.
A' margem septentribaldo rio fica a propriedade Guadalu .
pe, que nada offerece de mutavel alem da sua formo: a capellinha,
que alvoja no cimo de um monte ,

-
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construcção do reducto; opinião de que nos apartamos,

por não serem ellas semelhantes as que se costuma a em
pregar en edificações desta ordem .

Todavia não ha duvida que foi nesscoiteiro que
elle se erigio .

Nenhum escriptor , é verdade, ao menos os de que
iemos noticia , aflirma que elle estivesse em eminencia
e tão pouco no oiteiro , de que se trata .
Mas do destino , que lhe attribuem e das pesqui
725 á que procedemos, conclue - se essa circumstancia .
Eitro os historiadores 2 chronistas do seculo XVII,

Brita Freire , fallando delle , assim se exprime na sua
Nova Lusitania :

« Ficou este reparo, por attender-se mais a limita
cão do nosso poder do que a necessidade da obra , ser
vindo antes de atalaia que de defeza , io abrigo dos nave
gantes e a conveniencia dos moradores. »

Ora atalaia , como sabemos, significa torre de vigia
situada em , eminencia, d'onde se descobre ao longe
omar ou a terra ; e si o reducto prestava- se a servir de
atalaia é porque estava necessariamente em lugar alto ,
d'onde se divisasse o mar ou a terra em ponto longin
quo .

Naquellas proximidades não ha um oiteiro , que se
oche, como este, nas condições de ter um reducto, que
servisse de atalaia e ao mesmo tempo de defeza para os
navios, que ancorassem no porto e para conveniencia
dos moradores.

D'alli se descortina quasi tudo o Rio Formoso ;
vêem -se os lugarejos , que lhe são adjacentes, descobre-se
ao longe a azulada extensão do mar , ; sendo por conse

guinte muito facil espreitar-se o movimento das embar
cações hollandezas, que procurassem a barra, para pre
vinir -se aos nossos, pondo-os em attitude de esperarem

o inimigo ; e tão inconveniente lhe era estarmos alli
fortificados que elle buscou destruir o reducto e esco
Theu a noite para isso, porque á luz do dia seria de certo
percebido.

Accresce mais que em qualqær outro oiteiro não
poderia uma tal fortificação, posto servisse do atalaia ,
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defender as embarcações surtas no porto ; ao passo que
nesse , que está situado pela natureza à beira do rio ,

conservar-se -hia em distancia de abrigal-as com a sua
artilharia .

A grande elevação do terreno nos convenceu tan
bem de que foi nelle que se ergueu a reducto, porque, sü
pelejando tão á cavalleiro do inimigo, poderiam vinte
homens e n'um forte incapaz repellir quatro ataques de
seiscentos hollandezes e causar lhes uma perda de oi
tenta .

Uma descoberta ultima veio ainda confirmar - nos de

que outra não foi a posicio do reducto
Referimo-nos ao pedaço de uma peça de artilharia,

de palıno e meio de diametra na culatra , que se encontrou
ni parte inferior do oiteiro, onde pela baixamar apparecia
mergullada na areia.
Os que escreveran

sobre esse combate mencionam

que Pedro de Albuquerque e a respectiva guarnicio
defenderam - se dos hollandezes com duas peças; pelo que o

por demais admissivel que tão preciosa reliquia houvesse
pertencido a qualquer dessas cumplices de sua gloria ;

tanto mais quanto a bala , que ellil poderia arremessar,
deveria ter de quatro il seis libras, o que concorda com
as Memorias Diarias do Marquez de Bastos.
Ouvimos a moradores do lugar que as enchentes
tem

feito desmoronar dalli diversas camadas de terra ;

sendo provavel que, de envolta com ellas, viesse esse pe
daço de peça , ou que alguem , lavrando o terreno , fizesse
de cima rolar aquelle historico fragmento.
En todo o caso a descoberta de um instrumento de

guerra , abaixo do oiteiro , revela que no alto delle exis
110 outr'ora o reducto, visto que , em virtude do seu peso ,

que é de duas a tres arrobas, não podia ter sido trans
portado para alli pela jorrenteza das aguas.
Convém igualmente notar que ainda distinguem-se ,
segundo nos informaram , traços de fosso, no qual é im
possivel penetrar-se em razão do moto , que ha crescido
no fundo e nas bordas ; que nas visinhanças se tem apa

nhado balas de diverses calibres ; que finalmente é tra
dição geral entre as pessoas mais antigas que o oiteiro
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daquella fortificação é o que confronta com a proprie
dide Mariassú .

A frente do reducto era para o rio e para o lado da
povoação da Barra do Rio - Formoso, o que se conclue do
plano abraçado para o combate .
( ) esquadrão, que devia subir pola frente , vinha
embarcado em lanchas e navios pelo rio , o que nos induz
a crer que ella olhava para abi ; mesino porque na parte

opposta é que foi collocar-se o segundo esquadrão que
devia galgal- o pela retaguarda.
Deprehende so que ella deitava sobretudo para il

povoaçio da Barra do Rio -Formoso , porque dest'arte
clominaria elle com mais vantagem o oceano ou vigilan

do ou impedindo a approximação do inimigo, logo que
esto tentiisse passar a destruir ou aprisionar os raios
fundeados a sombra de sua artilharia .

IU

Mais poder -sc -hia averiguar mediante excavações,
ou desbastand ) o matagal, que obstrue principalmente
o sul do oiteiro.

Entretanto, si pouco verificamos, concorremos de
alguma sorte para que não continuasse ignorado esse
local , que alimenta um capitulo interessante na historii
de Pernambuco .

Aquello que sentir bater no peito um coração
amante das glorias patrias deve tomir- se de enthusias
mo, ao contemplar esse oiteiro .

Ha uma força de attracção secreta, que nos preade
ao solo em que esteve encravado qualquer baluarto,
representante da nossa grandeza no passado.
A lembrança do que temos sido, o estimulo de ser
mos mais do que fomos, accorda em nós as mais gratas

emoções, suspendendo -nos do sitio, sobre que demoramos
os olhos.

Foi por isso que experimenamos uma inipressão
que não se define, ao respirarmos ir frescura daquellas
29
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auras, como que impregnadas ainda de patriotismo, ao

fitarmos aquelle oceano, para onde na mesma direcção
se alongavam ha mais de duzentos annos as vistas das

vigilantes sentinellas ; ao pisarmos aquella terra. que
recolheu o sangue de tantos heróes, e que talvez esti
vesse sendo profanada pelos nossos passos.

E' deploravel que alli não se tenha alçado um pa
drão ao denodo dos bravos, que se bateram com os hol
landezes.

Embora o maior monumento, que se possa consa

grar a esses vinte homens, seja proclamar que elles mor

reram pela patria, comtudo conviria que no cim6 do
oiteiro se realisasse a erecção de uma lapida ou de

uma columna, que, perpetuando o local do reducto, cer
tificasse ao estrangeiro, que o visitasse, que elle estava
diante de um altar de heroismo .

E, si: sobre a base dessa lapida ou dessa columna
nos fosse dado escrever , estas seriam as nossas palavras :

« Aqui, ao mando de Pedro de Albuquerque, vinte
intrepidos guerreiros, no anno de 1633 , repelliram qua

tro ataques de seiscentos hollandezes , produzindo -lhes
uma perda de oitenta homens.

« Sendo intimados para capitular, preferiram morrer
a se entregar ao inimigo. »
« Honra a essa pleiade de bravos , que, rendendo - se
á morte, tornaram -se immortaes . »

1. Baptista Regueira Costa,

O SUPPLICIO DE FREI CANECA

MANUSCRIPTO ORIGINAL DE FERNANDO JOSÉ MARTINS ,
ENTREGUE POR SEU FILHO O ENGENHEIRO JOSÉ MAR
TINS DA SILVA COUTINHO AO EXM . SR . DR . JOAQUIM

PIRES MACHADO PORTELLA , PARA SER OFFERTADO AO
INSTITUTO ARCHEOLOGICO E GEOGRAPHICO

BUCANO.

PERNAM

(0)

Recay'dações de factos acontecidos ha mais de meio

seculo, por uma testemunha ocular

A proclamação da nossa independencia fez iniciar os
Brasileiros nas lides politicas; mas ainda tão novatos nel

las, com poucas excepções , que não poderam avaliar de
vidamente o acto regular da dissolução da primeira As
semblea Constituinte em 12 de Novembro de 1823 .

He bem verdade , que no presente assim se pode
denominar essa medida regulada pela constituição, o que
não acontecia naquella épocha em que a lei fundamental
ainda não esistia. O que tinha antes havido no Estado,
com relação a taes ajuntamentos, foram os Estados Geraes

antigos, e ultimamente o levantamento da cidade do Por
to nos fins de 1820.

Acto tão recente que , como os

daqui os de la achar-se-hião nas mesmas condições de

inexperiencias ; e cada um avaliava a dissolução como
( ) A' parte as apreciações do autor sobre os acontecimen

tos de 1824, contém o manuscripto, que publicamos, ininuciosas
informações sobre os homens e as coisas d'aquella epocha ,
pelo que julgamol-o digno de figurar nas paginas da Revista ...
Nota da Redacção .

1

218

REV . DO INST . ARCH . E GEOG . PERN .

vingança, retrogradação ao antigo un conforme as ideas
de que se achava possuido.
Os do sul do imprio o approvaram , mas não assim
os do norte, especialmente Pernambuco, onde presidia
Manoel de Carvalho Paes de Indrado ; e a noticia de o ir
substituir o morgado do Cabo , Francisco Paes Barreto,

acabou de exaltar os animos, a ponto de se proclamar a
republica do Equador a 2 de Julho de 1824 .
Constou que a corte pretendera contemporisar com
a repulsa de Paes Barreto , nomeando um terceiro , Jose
Carlos M. da Silva Ferrão ; conciliação que tivera con

trario effeito por se persuadirem os exaltados de chicon
trarem o governo embaraçado na côrto e por isso sem
meios para os debellar.

Nesse tempo havia - se concentrado na capital o
maior numero de tropas de 1. * linha , porque continua

vam os boatos de achar-se em viagem uma Esquadra da
mãe patria , sahida de Lisboa para recolonisar o Brasil.
O famoso batalhão do Imperador commandado por
José Joaquim de Lima e Silva huvia regressado, coberto

de louros, da Bahia, depois da derrota do general portu
guez Ignacio Luiz Madeira ; e o chefe do Estado, fazendo
lima diversão, ao mesmo tempo util e agradavel, aos pe
Vosos cuidados da defeza do novo

Estado,

resolveu

transportar -se com todo o exercito i Praia Grande e
passar alli a festa de S. Juảo .

A força foi dividida em quatro brigadas para ma
nobrar - se todos os dias das 6 horas dit inanhã ás 10 nos

campos de Icarahy e Santa Anna: eram as brigadas com
mandadas, a 1." por Dom Francisco da Costa de Macedo,
a 2. por Lazaro José Gonçalves, a 3." por Francisco de

Lima e Silva , c a 4. " por Bento Barroso Pereira.
A tarde jantava o Imperador no topo d'um extenso
barracão armado ao longo da praia , começando da casa
de pasio do Archeiro para a banda da Armação, onde
cabiam , mediante uma leve separação do Imperante,
toda a officialidade ; e a cada saude salvava com 21 liros

um parque d'artilheria ahi postado.
I'lole principi& io os divertimentos das logueiras

po r aquellas estradas, agora bellas ruas, por oude em
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barracas de campanha se accommodava a tropa ; e então

officiaes, generaes e o mesmo chefe, todos sein etiqueta
e divisas se confundiam em completo regozijo e fol
gança .

A soldadesca não ficava ociosa , e cada um tambem

se esmerava no fadinho da Ronda do Vidigal e na dar
ça da Panella dos feitiços, que andava en moda.
Concluida a festa, e recebida do norte a noticia do

malogro da condescendencia havida no tocante a nomea
ção do governo pernambucano, fez - se apromptar a 3. "
brigada ao mando do brigadeiro Francisco de Lima, e
no 19 ° de Agosto seguinte deu ii vela a frota que a con
duzia a apaziguar os dissidentes.
A 18 aportou -se á Maceió, desembarcando a tropa

em jangadaspara Jaraguá onde haviam dous armazens, e
d'ahi até a Villa seguiu pela praia ou por cima do comoro
d'areia coberto de pitangueiras .
A 3.0 brigada , de que constava a espedição, compu
nha -se de tres corpos de caçadores, 2.° , 3. ° e 4. ° ao man
do do tenente -coronel Souto e dos coroneis Manoel

Antonio Leitão Bandeira c conde Escragnole; e tambem
um parque de artilheria de posição commandado pelo
capitão Solidonio J. A. Pereira do Lago, e um esqua
drão de cavallaria com o capitão Cabral.

Accommodou - so a expedição por nove dias nesta
Villa , que constava de uma rua principal, no fim da qual,
para o lado do norte, terminava n'um largo, tendo em

frente a matriz, á esquerda um sobradinho com grades
de pão onde aposentou -se o chefe e a dircita a cadeia em
Casas tcrreas.
Nos fundos das casas da parte direita
desta rua , indo para a cidade das Alagoas, havia uma
capellinha coberta de palha.
Na madrugada de 28 abalou a força ao seu destino
indo pernoitar en Pioca , povoução situada em uma pe
quena eminencia ; no 2.º dia de marcha acampou em
Santo Antonio Grande, tambem pequeno povoado ; na
3." dia na Villa de S. Miguel dos Milagres ; no 4.º na
do Porto de Pedros ; havia no estaleiro desta Villa um

navio en construcção e no 5." diy do viagem chegou -se
á Barra Grande, onde o corajoso Paes Barreto defendia
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as partes da legalidade, dizia-se que a sua propria custa ,
com perto de 100 homens.

II

A tropa de linha de Pernambuco compunha- se dos
1.° 2.° e 3 ° batalhões de caçadores , e de artilharia ao
mando do coronel Aleixo .

Era cominan dante do 1.º.

de canhão verde e gola azul. o major Antonio Correia
Soára; do 2. °, gola e canhão azul, o major Marques Lis
boa, conhecido por Pitanga; e do 3. °, gola e canhão en
carnado, o major Bento José Lamenha Lins.

Seåra e Lamenha acompanhavam o Morgado, e Pi
tanga seguio as partes de Carvalho; com quem militavam
igualmente o coronel José de Barros Falcão de Lacerda,
que no anno anterior se havia distinguido

na Ba

hia contra o chefe Madeira, os majores Ferreira, Emi

liano , Agostinho Bezerra, capitão Nicolau e outros.
Operada assim a juncção das duas forças, de Lima
com a do Morgado, tratou-se de avançar sem mais de

mora logo no seguinte dia, internando-se o pequeno
exercito na povoação do Abrell, e transpondo o rio de
Una já de noite .

Descançou - se um dia em Serinhaem . e no Cabo
dois. Daqui até o termo da viagem seguio -se quasi a
marche-marche : constnu que o general tivera aviso sc
creto de lord Cocraneo ( 1 ) da chegada deste ao porto
do Recife e de favoravel opportunidade de atacar a cida.
de, por andar fora o chefe José de Barros, e tambem
Carvalho, para as partes do sul , o qual não podendo
censeguir chegar á cidade por terra por encontrar a

passagem interceptada com a inesperada presença das
avançadas das forças contrarias , embarcou - se em uma
jangada e refugiou-se a bordo de um navio fnglez.
As 4 horas da tarde de Domingo 12 de setembro
( 1 ) Pronuncie cada uns como quizer o nome do bravo alui
rante , pois nada sabemos do inglez.

REV . DO INST . ARCH . E GEOG . PERN .

221

rompeu o fogo nos Afogados; ao qual, não podendo os
dissidentes resistir, foi tomada a ponte , de 260 passos de

extensão , em poucas horas .

Tomada a antiga Illa de Marcos André, depois
denominada bairro de Santo Antonio , tratou-se de o se

gurar fazendo fachina e construindo seguranças na Ga
melleira para evitar alguma sorpresa por essa parte,
que era inteiramente desamparada.
Da calçada do sobrado do major Peixoto, ultimo

edificio daquelle correr, em frente ao forte das Cinco
Pontas , cujo sobrado ficava fronteiro ao Curral do As
sougie, d'ahi ate a ponte dos Afogados só havia á mar
gem do rio com frente para o mar um lanço de casa
terrea pertencente a um ancião a quem chamavam o Pa

vão, mestre chapelleiro, com quem conversamos quando
nessa vccasião commandavamos um ponto á margem do
Capibaribe e por traz dessa casa ..
Os dissidentes ainda occupavam os bairros do Recife
e Boa - Vista; fazia - se mister combater este em primeiro
lugar, por que a columna do chefe José de Barros abi se
sustentava defendendo valentemente a ponte de 350

passos de comprida . Tinha duas peças pequenas embo
cadas por ella ácima, além de sufficiente fuzilaria .
O meio de tomar este bairro era avançar pela ponte ,

porém quem fosse na frente poderia contar com o sacri
ficio na primeira descarga.
Resolvendo -se definitivamente

na noite de 15 a

tomada do ponto , esperava-se que apparecesse uma des
tas dedicações voluntarias ou despreso da vida para
marchar na frente , antes de ordenar para uma morte
quasi certa.

Depois de algumas difficuldades e principios de al
tercações e já depois da meia noite, o intrepido mineiro
Alferes Ajudantè Marçal, desembainhando a espadla ,

offereceu - se ao general para commandar o pelotão da
frente ; exemplo que foi seguido indistinctamente de
outros e formado elle , tratou -se de tomar precauções
para o bom exito .

A’ vista do perigo era da maior vantagem dar de cá
primeiro a descarga e segura, com o fim de neutralisar
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ou pelo menos minorar o effeito da contraria ; rias para
isso tinha -se de chegar ao alcance ou ilo meio da ponte.
Ainda havia outro perigo a evitar em virtude do qual
tornava - se de necessidade que a avançada fosse ra
pida .

Consistia nas balas que mandava o forte Perrexil (2 )
então denominado do Brum , apenas subia de cii aiguem
na ponte; vindo os projectis tambem de noite parece que
havia signal convencionado dando aviso a fortaleza de
subir gente pela ponte.
Finalmente marchcu - se no maior silencio ; ia Marcal
na esquerda da fileira, lugar proprio de quem a com

mandava, e quem escreve estas linhas logo ao pé delle .
Deu - se a descarya , é verdade , porém a contraria ou
foi simultanea ou demoraria um segundo se tanto.

Os rarissimos que escaparam da morte e de ferimen
ios tiveram o bom accordo de bradar victoria, grito que

produzio grande effeito a vista da incertez: do destroço
do nosso pelotão pelo fumo das duas descirgas, que o não

deixava distinguir. ( ) infeliz Marcil cahio sem profe
rir una só palavra.
Os dissidentes , abandonando a ponte, foram forti
ficar - se em differentes lugares do bairro ; houve luta
encarniçada, bastantes mortes e ferimentos na rua do
Sebo, em Santo Amarinho, Hospicio até a Agua Fria .
Poucas casas haviam no largo, logo adianto da Ma
triz , d'ahi a Soledade erão bordos de differentes chaca
ras , sendo por esses contornos bastante ferido o coin

bate : constou que nesse dia morrera o major Pi
tanga. ( 3)

Algumas casas mais proximas da ponte foram exa
(2) Diz um autor antigo que föra edificado no anno 1631

com aquelle nome, que era o da matrona do general Theodoro,
hollandez.
(3) Sua viuva , mulher bastante espirituosa, morava na ul
lima casa da rua do Collegio a chegar ao convento de S. Fran

cisco onde se aquartellou o quarto batalhão do Rio . Algumas
vezes os soldados diziave- lhe algumas pilherias e ella retribuia

graças sempre , com esta delicada e prompta apostrophe :
AN ! Cains' !
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minadas por desconfiança de se haverem nellas alguns
emboscado. (4 )

O palacete do bispo via-se fechado sem signal de
habitação nesses dias de conflicto, mas pela externa cha
cara tambem se combatia .

Restabelecida a autoridade legal nos dois bairros

Santo Antonio e Boa Vista , restava o do Recife, cuja
ponte , de 280 passos de extensão, os dissidentes haviam
cortado .

Por emquanto não se tratava de alojamento para os
corpos expedicionarios. Quem não fazia parte das guar
das ayançadas, de piquetes e vedetas , ficava pelas ruas
gosando do bello ar da inclyta terra de Camarào e

Henrique Dias ; e a Pracinha da Polé era ordinario
centro da maior parte .

Mais desassombrado de lances arriscados principiava
a tropa legal a gosar de certo bem estar. Quem escapou

da surpreza da Bóa - Vista, os da parte contraria , volta
ram pelo Varadouro e vieram reforçar os do Recife, unico
baluarte dos dissidentes ainda sustentado, dizia-se, por

Agostinho Bezerra e frei Caneca , que pertencia ao con
vento da Madre Deus situado naquelle bairro .
A pertinacia destes já se tornava inconveniente ,
attenta a falta de Carvalho, e auzencia do coronel La

cerda, major José Antonio Ferreira e mais alguns extra
viados .

Todavia achavam - se animados . Pela parte do mar
haviam prevenido a entrada de gente e forças da esqua
dra , não só com a vigilancia da fortaleza do Brum como
a do forte Quebra - Pratos perto do arsenal de marinha;
e com a ponte cortada e guarnecido o Porto das Ca

noas , suppunham inexpugnavel aquelle porto .
Era arriscado transitar no largo do Collegio e na
rna da Praia por causa das balas atiradas das janellas
do convento .

Convencionado o assalto do Recife para a madruga
(4) A casa d'on le sabia o governador Luiz do Rego em 1817
e que nessa occasião recebeu os tiros no hombro esquerdo foi a

quarta do lado direito de quem sabe d& ponte para o lado da
matriz ,
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da de 17 , bombardeou - se na vespera o que ficava ao al .
cance do canhão, a alfandegil cos sobrados das imme
diações do Corpo Santo, que mais soffreram .
Desembarcando do lado do sul, pelas bandas da
ilha do Nogueira alguma força dos barcos de guerra ,
fez-se diversão, il pontos de se avançar pela ponte, le
vando-se ao mesmo tempo barrotes c taboas, de manei

ra que ao clarear do dia aprazado, 17 de setembro de
1824 , não havia mais a quem combater.

III

A população ou os mais opulentos habitantes da
cidade , recciosos com a idea de saque, dizem que se coti
saram com o fim de indemnisar a tropa da dispensa des
se direito e uso antigo ; e o dinheiro foi distribuido em
proporção : o abastado capitalista Bento José da Costa
fòra o que iniciou a nedida, segundo constou .
Começou a apparecer nas ruas homens tão abatidos,

desfigurados, magros , cor de enxofre que pareciam. te
rem resuscitado, como Lazaro , e escapado agora da se

pultura. Vinham a ser os portuguezes , caixeiros , e ne
gociantes alguns , que permaneciam ha dois mezes em

subterraneos para escaparem ao ferro dos sold : dos da
terra , quando sabiam ao mata -marinheiro .

A soldadesca andava naquelles dois dias dispersa ;
como não commettiam o menor insulto , nein queixas de
desacatos chegavam ao General, este de sua parte tole
rou esses momentos de expansão, de que igualmente se

achava possuido pelo bon desenlace da lucta .
Os salvados dos subterraneos, congratulando - se com
seus defensores , era facil levar meia duzia de soldados a
casa de certa meretriz, onde sabiam que deviam resgatar
fazendas tiradas de suas lojas.

Em seguida ao desfecho do ultimo combate do

Recife foram perseguidos os chefes dos fugitivos, e al
cançados voltaram presos : Fr. Joaquim Caneca, majores
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Agistinlio Bezerra , Emiliano, Nicolau, Bartholomeu e
mais um ou dois .

Igual resultado teve no Ceará a facção alli levantada
a favor dit Confederação do Equador, por José Pereira

Filgueiras e Tristão Gonçalves de Alencar Araripe,
para onde foi mandado a fazer parte da Commiºsio
Militar o coronel conde de Escragnole, levando o capi
tio graduado major do 3.º batalhão da corte José Ger

casio de Queiroz Carreira, que na primeira legislatura,
de 1826 á 29, veio deputado por aquella provincia.
O commando do 4.º batalhão do Rio , em falta do che

fe Escragnole, ficou no Recife au major do mesmo Tho
mas Antonio de Villa Nora Portugal, mais conheci
do por Canoa, em virtude da semelhança deste objccto
com o chapéo armado, muito raso, de que usava. (5)

Acompanhava a expedição desde Maceió, onde a
ella veio reunir - se vindo de Campos pela Bahia, o briga
deiro José Manoel de Moraes , permanecendo todo tem
po sen caracter official. Julgava - se um mysterio do
governo geral, e até hoje não o deciframos, por ser elle
mais antigo que Lima, posto que de igual graduação,

aquelle já tinha o posto de brigadeiro em 1821 ao passo
que este ainda era em 1823 coronel commandante do

Regimento de Bragança, depois 2. ° de caçadores .

Em

qualidades civicas e militares não havia quem excedesse
a Francisco de Lima : honra á memoria do compassivo
chefe e de tio distincto vulto .

Mais indecifravel tornou - se o enigma quando clie

gou inesperadamente ao Recife Barroso Pereira por
occasião das execuções dos condemnados, como ao dian
tc se verá, sem menção alguma de Moraes .
Conio ajudante de ordens deste , igualmente se
(5)

Era filho de um celebre ministro antigo de D. João VI

collega de Targine, a quem alludiam um pasquim que appa
receu no Rio, por esses tempos , dizendo :
« Excelso Rei ,
ram paz,
Se queres viver
« Euforca Targing
CC

« E degrada Thomez »

-
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autoridade militar, ia o Furriel de Gosto ; ninguem co
nhecia por outro nome o coronel de milicias dos Pardos

do Rio Joaquim Francisco das Chagas Cattete.
Enviou -se á corte com a noticia do bom resultado
da pendencia o coronel de milicias do Rio Grande do Sul

Antero José Ferreira de Brito, que fòra no exercito
como Quartel mestre general, o qual ganhou o posto de
brigadeiro de 1. ° luha , e foi em Maio do seguinte anno
de 1825 com outra brigada render a do general Lima.

Entretanto cuidava este em regular , com prudencia
e acerto , o governo da capitania e provincia a seu car
go . Por sua indole pacifica e nobreza de alma não se

exerceram perseguições, geralmente, espera das em taes
occasiões ; os corpos foram aquartellados conveniente
mente, o 2.° na Madre de Deus do Recife ; o 3.º no Hos

picio, da Boa Vista ; o 4.º em S. Francisco, do bairro de
Santo Antonio , a cavallaria e artilharia na Soledade .
O serviço dos poucos vasos de guerra que ficaram

no Lameirão era operado pelo arsenal demarinha de
baixo das vistas do Intendento capitão de fragata Gui

lherme Cypriano Ribeiro , em Fora de Portas ; e a car
go do Velho Gaspar . porteiro , inspector, capataz e uni
co agente do armazem , que ataviado diariamente com
o seu extenso casaco de brim branco e bordão a tudo

presidia .

Servia de prisão da gente do mar e recrutados para
marinha uma cella no arco do Bom Jesus; ( 6 ) deste ao

primeiro sobrado e calçada do bairro Fora de Portas
andava-se pela praia , e no preiamai dos novilunios cus
tava transitar, por tocar a maré n'um velho armazem em
cima do comoro que servia para recolher fragmentos
de ferros e cabos.

Supposto que o rigor da luta se tivessc limitado
aos homens já presos, com tudo os que haviam militado
com Carvalho andavam por cautela ainda homiziados,
(6) Ouvimos dizer que a furia dos tempos modernos de des
truir sem piedade os monumentos antigos não poupou o
Arco do Bom Jesus; um escriptor portuguez, clamando contra
van
essa deploravel lendencia lá de sua lerra, chamou - i
dalismo .
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não obstante os promettimentos do general Governador ,
que eranı sinceros e sem dissimulação, como afinal todos
experimentaram .
Tornava -se conveniente ir dando mostras de con

fiança, e uma das medidas adoptadas e ao mesmo tempo
util consistio na creação de um corpo de Libertos, igual

ao que na capital havia-se organisado e se aquartelava
na Armação da Praia Grande .
Alistou-se com effeito os pretos fòrros a soldo , dan

do - se - lhe regulamento e divisões de companhias e es

quadras do estylo , sendo nomeado para commandar cor
po o capitão do 2.º batalhão do Rio , Sebastião de Vivei

ros e Vasconcellos , e depois o capitão do mesmo bata

Thão João Manoel de Lima, (7) irmão do general .

IV

Em virtude dis b novolas (lisposições do governo ,
das quaes não era licito duvidar, e tambem de vislum

bres , ainda que remotos, de esperanças de salvação dos
presos, os habitantes felicitavam -se e mais desassombra
dos cuidava cadir uin em seu meio de vida como d'an

tes ; e parecia um sonho as desordens à pouco suppri
midas.

Approxima-se a folyança do Nata!, funções de rua
que em Pernmbuco crão bem concorridas ; o boi , as mu
las, os Cavallinhos, as cantatas de Reis , são passatempos
assaz recreativos para o povo.
Lembrava dar exercicio 20 theatrinho, então fecha
do , que era em uma casa terrea do lado da cadeia com
( 7) Jovem esvelto e de bonita presença ; sua marcha ordi
naria para os exercicios nas Cinco Pontas era pela rua de Hor
las e na passagem havia seinpre na sacada de certo sobrado
dessa rua uma pessoa a quem o nossommandanta não fal
tava com a continencia . Morreu depois no sul , sendo major
nas lides de Bento Gonçalves, d'uma metralha no rosto .
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fundos para o rio, ultima indo para o Campo da Honra;
porém todo o embaraço que nos fazia privar d'um dos
mais uteis entretenimentos fundava - se na falta dos acto
res .

A maior parte ou quasi todos se tinhão extraviado
na refrega, uns por Grecia e cutros por Troia ; abando
nando ingratamente por novo planeta a infeliz Thalia,
que a deixaram as escuras, pensando tristemente no
pouco valor de seus cothurnos.

Do pessoal do theatro só restava aproveitavel tres,
cscoimados de pecha : 0 jocoso l'rancisco , ancião , com
botequim na rua do Queimado, a muller deste, que re
presentava de 1." dima, moça e insigne artista em to
dos os papeis serios ; e a interessante D. Joaninha Cas
tiya . Provinhi este appellido do duelo que ella can
tava e dançava com summa graça e habilidade com o
Francisco , que principiava :

Se quiser casar commigo.
Ha de ter segredo em tudo
e lindava com o

Castiga, castiga seu preto aqui esió .
Todos nomeavam o afamado Ciry Gordo , a alma do
espectaculo, o primeiro galã das comedias : e na verda
de que o era em todos os sentidos .
Mas este homem

havia militado com

Carvalho e

occupara o posto de 1.º sargento dirigindo guerrilhas; e
apezar de que não fosse propriamente um chefe nem co

mo tal procurado, achava - se occulto e receiava appa
recer .

Tornava -se scnsivel a falta de Ciry Gordo para a
abertura e começo dos divertimentos , deu - se parte 20

general governador do obstaculo principal e este reme
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diou o caso mandando lavrar um salvo - conducto em fa

vor do fugitivo. (8)
Para completar o numero de actores indispensaveis,
procurou-se na tropa quem mostrasse mais aptidão e
Entre os que appareceram
ficou um soldado do 3.º batalhão de nome Jeronymo, o
qual mostou tanta capacidade para o diante que la ficou

habilidade nos ensaios,

nothieatro , era lisboeta .

Entrou outro de nomo Serafim , da artilharia , filho

de Minas, trigueiro, bastantes signaes de bexigas , gros
so e feiarrão , seu officio não era declamar nem fazer de

lacaicg mas só e unicamente dançar a chula nos inter
vallos que não eram cheios com dueto Castiga. Serafim
executava este antigo dançado, elle só com tanta graça,
galanteio e habilidade a não deixar nada a desejar-se ;
e se alguns não o preferiam ao Castiga, é porque D. Jua

ninha , com os seus faceiros apanhados , vantajosamen
te arrebatava o auditorio : além do Castiga, executava
ella as vezes um dançado á hespanhola bem lascivo .
Devernos neste ponto consignar un facto bem no
tavel , afezar de alheio a nossa narração. Discutem e
disputam os homens das sciencias sobre a origem dos
acasos .

O ouro tem

grande valia em cima da terra se

por acaso foi achado e tirado da profundeza em que ja
zia sem valor algum ; a mudança de sorte foi operada
pelo acaso ; assim é o destino dos homens.
Procurou -se na tropa um homem que servisse de
comico, e não acertaram com o futuro Taima brazileiro ;

o acaso não permittio que pozessem os olhos no gran
de João Caeiano dos Santos , ali tão perto e a uns 50
ou 60 passos do theatro !
João Caetano , filho de Macacú , jurou bandeira co
mo voluntario de tres annos , no 4.º batalhão de caca

(8) Era um homem ainda de boa idade, cheio do corpo ,
prazenleiro, jovial. No ensaio de um octo em que elle devia

ser Puzilado em razão da peça que ia uma noite em scena, re
commendou aos soldados que deviam executar e atirar, dizen
do : – « Camaradas tenham em vista , logo na occasião de car
regar as armas , não vá de mistura com a polvora algum caro
cinho de milho, porque eu vou morrer, mas é de mentira. ;)
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dores em 1822. Seguio o corpo na Expedição, e nessa
occasião, aquartelado no convento de S. Francisco per
to do theatrinho; era elle Anspeçada da companhia do
capitão Apanha Frezas, ( 9) e então contando 17 annos
de idade com pouca differença .
Quem póde prever o porvir ? Qnando este homem
nota vel tocou , por seu justo merecimento artistico, ao
apogeo de suas glorias , admirando a Patria e a Europa,
procurado ser visto pela multidão onde chegava , não
pela multidão meia , mas pela classe instruida e de 1.9
ordem dos lugares, pensaria que nem nelle se reparou,
d’uma vez , quando se diligenciava encontrar um actor
ou actores para remediar faltas ; e procurando - se pro
priamente entre um grupo onde elle se achava ? !

O que são os teinpos e as mudançaz operadas nas
condições da humanidade !

Estes exemplos de mais nos irio servir adiante
para demonstrar a superfluidade em privar da vida

aquelles cinco desgraçados que jaziam na cadeia . Entre
tanto, deixando o incidente, entremos no periodo mais
deploravel da nossa narratival .

Os presos foram sentenciados, como se previa , á
pena ultima pela alçada militar .
Todavia , a confiança no benigno general era tanta

que quasi se dava como certo o perdão ; confiança assáz
firmada em solidos pormenores que se foram succe
dendo.

A demora de mezes em dar-se á execução as sen
tenças muito concorria para firmar essa confiança ; a
lem disso corria como certo que Lima enviara á Corte
(9) Os companheiros assim chamavam ao Capitão do 3."

companhia, por observarem que no fim de algum jantar, em que

havia entornado de mais, costumava sahir firmado para o ar e
com os braços em atlitude igual a dos rapazes ao atiçar-se al
gum foguete .

T
231

REV . DO INST . ARCH . E GEOG . PERN .

o pedido de clemencia em favor dos Reos; e até propa
lou -se a noticia de se haver socretamente permittido a
evasio de Cancca e Emiliano, tendo se este aprovei
tado e aquelle recusado fatalmente.

Nesta espectativa conservavam-se os animos ; as fa
milias dos presos não cessavam com seus rogos de ini

plorar do governador impossiveis , que sua boa alma
concederia, mas não os crucis deveres de seu elevado

cargo ; os eclesiasticos , irmandades de cruz alçada pe.
diam tambem em favor de Frei Caneca .

Ainda por esses tempos as noticias de longe não
chegnvanı, como agora , por encantamento ; nem vapores

nem telegraphos havia ; o mal e o bem , o agradavel e
desagradavel, tudo rebentava de sorpresa .

Avistou- se uma vela em largo mar ; era um navio
de guerra que d'ahi a poucas horas lançou ferros no la
meirão.

Não deu cuidado cste facto , visto como desde a guer

ra os barcos da armada se revesavam quasi sempre,
para o sul e para o norte e quasi sem centro e systema
de operações, desordem que começava a vulgarisar -se
em consequencia de já andar no Maranhão o Almirante
Com o Craneo as viravoltas como presidente Bruce
para pagar -se do que, dizia , lhe era o Estado devedor,
e de la transportou-se a novos ares.
Incerteza que pouco durou , porque do navio desem
barcou para terra saltando no arsenal o brigadeiro Bento
Barroso Pereira, em grande uniforme e acompanha
do de seus ajudantes d'oraens, e dirigio -se a palacio.

A curiosidada do povo não tardou em divulgar si
nistro presagio : que o general Lima fòra demittido ,
e vinha Barroso ( 10) para o substituir e dar execução as
( 10) Os Limas foram sempre briosos militares e limpos de
mãos em

todos os cargos, desde o tronco vindo de Portugal,

( cremos que como major d'um dos corpos ou cascos de corpo ;
enviados à colonia ) sendo Francisco de Lima o mais velho

da familia; tinha igual graduação com a de Barroso , quando
este commandava como coronel o Regimento de granádeiros
aquelle com o mesmo posto mandava de bragança sendo am

bos promovidos a brigadeiros em fins de 1823 ou principio de
31
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sentenças proferidas contra os reos presos. Assin veri
ficou -se infelizmente .

Comiudo, a substituição não se effectuou , mas as
execuções começaram , cabendo a sorte em primeiro lu
gar ao major Agostinho Bezerra Cavalcante, homem de

côr preta, airoso, mocetão e na hora extrema sobeja
mente corajoso sem affectação.
Para que tanto rigor ? Toda a provincia achava -se

no mais perfeito socêgo, tranquillamente os habitantes
repousavam e ninguem mais se lembrava do passado; os
productos da agricultura dos fericis sertões centraes
affluia.r, á praça quotidianamente e com largueza pelas

tres vias, dos Afogados , Boa-vista e Recife ; e reinar
geral e visivel bem estar na população, e nem sombra
apparecia de novas perturbações ; o que resta va das fa
digas e afans dos combates, de tanta ostentação bellica

cifrava -se nos cinco infelizes presos ; qual a utilidade

pois, que lucrava a sociedade com a morte de homens
completamente inoffensivos ?
O abalo havido não teve base nem tão pouco ori

ginou- se de um plano geral de revolta com ramificações
em grande escala : não passou de uma commoção de
paixões entre Carvalho o Paes Barreto por despeito de

privação da autoridade governamental, talvez azedadas
por antecedencias pessoaes de conterraneos.

Mais risco poderiam correr, e por isso mais justi
ficado algum rigor, os levantamentos de 92, en Minas
o o de 1817 .
Naquelle prevalecia uma idea , a da
24. De Barroso lambem não havia nota ; lodavia este é que foi

preferido no primeira fornada de senadores , em 1826 , por par
ie de Pernambuco; sendo Lima mais larde, em 1835 escolhido
por Feijó e eleito pela provincia do Rio de Janeiro.
Na profusão de litulos com a Maioridade em 41, den se - lhe

o de barão de Barra Grande, ao passo que coube a Araujo
Lima o de visconde de Olinda; ambos forain regenles, esle occu
pou o ministerio do 1.º Imperador, aquelle um lerée na pacili
cação do norle.

Não haveria motivos de reparo e nem era idea seria aco
Thida por quem deu seepre exuberantes provas de magnani
midade, porém o nosso general recusou formalmenle o litulo
de barão

-
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emancipação dos Estados - Unidos, ha pouco realisada , e
que cumpria precaver ; e José Alves Maciel de lå vinba

procurando propagal-a ; e em 17 dava-se o exemplo da
sublevação das colonias liespanholas, diligenciando a
separação da metropole. A pezar de que o Martins e
seus companheiros de 17 ou não tinham ideas fixas

no objecto a que pretendiam attingir, ou caliam em
formal contradição .

O Mexico, o Perú cos Estados Platinos rebella- '

vam - se contra a Müc -patria ; e os pernambucanos,
com o rei entre nós , de quem queriam separar - se ?
Mais consequentes nesta parte foram M. Fernan
des Thomas, Ferreira Borges e seus partidarios, er
1820 , no Porto levantando o grito de alarma para fazer
voltar a monarchia a Europa e se eximirem da tutela
de c ; e D. João VI não teve o bon accordo de preferir
este rico paiz para os ultimos dias de sua existencia.
Estes homens, a quem se ia tirar a vida , ainda po

deriam prestar bons surviços á patria, como Carvalho .
mais tarde o mostrou no aniquillamento dos desordeiros
de Punellas c Jacuipe.
Claros exemplos desto inesmo theor deram - se de

pois em 42 c 48 ; quanto não mereceram , passada il
lucta , entre aquelles, Marinho, Ottoni , Fernandes Soa
res e muitos outros ; e no numero destes os benemeri

tos que inda vivern !

Tanto essas commoções não tiveram plano de re

volta perigosa para o Estado e foram , per assim dizer,
desabafos de paixões momentaneamente exaltadas por

parcialidades decalidas, que o resultado , se ganhassem,
vinha sem contestação a dar no mesmo .

Quem reflectir no empenho e esforços dos ataca n
tes do Recife, em 2 de Fevereiro, para tomar a cidade ,
ha de cuidar que no ganho da acção estava o busilis,

o qual se nio effectuou pela catastrophio ' de Nunes
Machado,

Porém o desfecho final viria , com mais demora a

ser identico ; Coelho cercava pelo centro, a esquadra

no porto, Jalli para o norte e para o sul ninguem se mo
via a favor daquelles homens envolvidos, sem o pensa
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ren , n'um incendio, ateado imprudentemente em Na
zareth .

Notamos estes exemplos,

conhecidos agora , para

deduzir a desnecessidade das execuções de que trata

E' bem verdade que ha a descontar os tempos e
as mudanças operadas de espaço. Todavia , em epo
chas.muito mais atrazadas não se dava vulto a brigas em
mos .

que não perigasse formalmente a nação ou uma gran
de idéa a realisar ; para castigo dos pequenos tumultos
bavia galės e degredos ; e só empregavan severas puni
ções quando, por exemplos, D. João II e Luiz XI de

França tratavam de esipagar o fcudalismo e D. João
IV , em 1641 , tinha necessidade de intimidar com es
trondoso feito os rebeldes refractarios ca poderosa Hes
panha, que se oppunha ao acto da acclamação, sendo
mister envolver no castigo a propria nobre casa de
Villa - Rcal.

Esta desordem , portanto, iniciada por Carvalho,

e que lhe deu o nomepomposo de Republica do Equa
dor , avaliou - se devidamente na córte , a ponto de no
mear- se Ferrão como meio termo entre os dois desa

vindos ; porém no fim das contas e no melhor da em
preza uma deliberação funesta da capital fez enlutar os
habitantes ; não devida ao imperante, como se dizia,
que era calmo e generoso e disso deu evidentes provas
em toda sua vidit, mas a instigadores encobertos , e al
guns nortistas, que desta forma o expunham e de fac
to è collocaram na frente de desastres até 31 , sem que

o inexperiente principe podesse com tempo conhe
cel- os ( 11 ),
Annunciado o dia para a execução de Agostinho,
partio com elle o prestito quasi a passo dobrado.
Caminhava aquelle homem para o ultimo fim de

sua existeucii tão tranquillo como n'um passeio regu
( 11 ) Parece que d'aqui partio a preferencia de Barroso
pora senador em 1826 e um quasi esquecimento de Lima , que
em 1830 é que foi nomeado General das Armas da Côrte até 7
de Abril de 31 , quando preslou por sua coslumada moderação

e acerlos l'elevantes serviços á ordem publica e reappareceu,
por justo merito , nos mais elevados cargos da Nação.
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lar ; isto é, assim parecia exteriormente : ha grande
duvida em acreditar-so que o mesmo acontecesse,lå por
dentro.

Em todo caso è certo que nunca mudou o

prazenteiro ar e nas Cinco - Pontas morreu como

um

heroe .

Seguiram depois a mesma sorte tres infelizes em
um só dia , Bartholome'ı, o capitão Nicolau e outro.
Nicolau , que nos combates havia dado, como se

dizia , sobejas provas de intiepidez e denodo , ao descer
as escadas da cadeia impallideceu horrivelmente e cabio
desmaiado, sem signal de movimento algum .
Mandou - se vir um carretão ruizo e nelle estendido

o padecente , jovem cheio de vida, assim caminhou coin
seus companheiros de infortunio até o ponto fatal:
Fóram fuziiados ; sendo preciso prender ao poste
o desfallecido. A primeira descarga nenhum cahio, o
da segunda só um veio á terra .
A pressa de carregar de novo as armas, os clamores

daquelles homens já feridos instando altamente para
que os matassem logo, produziram certa confusão ines
militar usada
a etiquetamento
perada pela qual desappareceuindistincta
approxi
O pelotão
em taes actos .
mou - se , e cada soldado, o que primeiro carregava sua
espingarda, ia atirando a queima-roupil n'uma das vi
ctimas que lhe parecia mais necessitada de seu aurilio !
Parecia uma carnificina .

Appareceu um soneto attribuido a Caneca com al

lusão ao desmaio do capitão Nicolau , o qual assim
dizia :
Não tenhas Nicolau menor saudade

De a existencia perder na fló: dos annos,
Heroes houveram gregos e romanos
Que acabaram a vida por vontade .

Catio , tendo perdido a liberdade,
Em si crava o punhal, previne os damnos ;
E Socrates, entregue il VR tyrannos,
Bebe a cicuta e võa à eternidade,
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Heroismo ė virtude requintada ,
Que sendo por certos actos combatida,
Prefere à vida uma morte honrada.

Eia , pois, segue a estrada conhecida,
Por tantos patricios nossos já trillada ,
E que só as alias fracas intimida .

quim

Tocon il tez do nosso clorado patricio, Frei Joa
Canecil ( 12 ). Representata a iade di 50

alinos ou pouco mais, corado, alv.is cis , mcio clici

do corpo, ar honesto o notavelmente resignado, sem
mostra exterior de susto nem ostentação de coragem .
Desceu as escadas da cadeia de habito da Madre

de Deus e seguio com a tropa em alas atė a Capella do
Terço, termo de duas ruas que ahi se confundem em
uma só, bem espaçosa até o largo das Cinco Pontas,
terminando o seu lado direito no sobrado do Peixoto

em frente ao Cural do Assougue.

No adro desta igreja do Terço e contiguo ii porta
principal havia - se ornado d'antemão um allar portalil
completamente paramentadu, e já ali reunidos alguns
ccclesiasticos, vestidos com suas roupas de gala , i es
perada comitiva.
Eez - se com a tropa um

grande circulo, e se man

dou affastar do lugar da scena o algoz , ajudante , meiri
rihos, ficando o padecente , que o principal dos padres,
o que presidia o acto , convidou a approximar -se do altar.
Revestiram -no com todas as alfaias proprias para
celebrar ; e depois de assim ataviado, de pé, e collo
cados dois padres cada um co!l un missal nos topos
do altar, leve começo a ceremonia solenne, estranha

e admirada de todos os que a presenciaram : successo
novo , espantoso , nunca acontecido .
12 ) Nome que li de um moderno escriptor: não contesta :
Mos

Cremos que ouvmiros nomear nesse lempo em Pernam

buco, Miguel Joaquim Pegado Caneca .
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Aquelle padre que ficava n’um dos topos abrio o

livro e leu por pouco tempo , o outro respondeú lendo,
parecendo uma especie de dialogo ; e com certo signal
acenarlo pelo primeiro o outro sacerdote, que estava
junto do Caneca, despio desto a casula , aspergindo-a
antes.

Depois de outra leitura e igual resposta e aspersão

tirou -se a estola : desta houve oblação de incenso ; em
seguida e com igual etiqueta , menos a oblação, o
manipulv ; logo o cordio ; depois despio-se a alva ; e
da mesma forina o amito ; pondo -se remate a operação
com a tirada do habito . Ficou o desautorado em ca
misa e calça de ganga ( 13 ) .
Chegado o ceremonial a este ponto , e postos de pe
os sacerdotes que liam , circularam o padecente e lhe
applicaram com as mãos alguns signaes na coroa,
acompanhados tambem de aspersio ; e por ultimo o
eutregaram a um meirinho, que fizeram chegar, e que
o vestio de novo com a alva branca dos condemnados.

A paciencia e resignação da victima foi completa .
Findo o acto , marchou com ella o acompanhamen

to até o largo destinado, subindo Cancca as escadas da
forca com desembaraço e descançando em meio della a
espera de seu ultimo fim .

Não tardou a perceber -se entre o grupo que rodea
va o magistrado e director da execução, uma especie de

ailercação : era o algòz que recusavit exercer o seu
officio ; ordens, ameaças de nada serviram para o tirar
de sua obstinação. ( ) ajudante , intimado para subir ,
não aceitou igualmente a intimação.
A ’ vista de tal difficuldade, o juiz mandou - os para a
cadeia e ordenou que de la trouxessem qualquer senten
ciado para servir no acto .
Demoroli horas a vinda da resposta negativa : ne
nhum preso se prestou a servir de carrasco ; ameaças e
gratificações de nada serviram .
( 13) Diziam os mais entendidos no materia que aquellas for
malidades chamavam -se lesautoração das ordens, para poder o
réo ser enforcado.
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A vista do que combinou o ouvidor do crime , com
o commandante da força , para ser o condemnado entre
gue á aljad : militar ; desceu a escada, fincou - se o pos

te avançou o piquete, e suas ultimas palavras foram :
amigos peço que não me deirem padecer por muito
meus tempo ... e assim aconteceu : á primeira descarga
cahio sem vida .

FIM

PREHISTORIA

OS

MOUNDS

NO

BRASIL

Os mounds, segundo define o marquez de Nadail
lac , são montes de terra ou de pedras de toda a for

ma, redondos, ovaes, quadrados, mais raramente poly
gonaes ou triangulares, variando em sua altura de al
guns centimetros a 20 metros e em seu diametro de 1 a
300 .

Fundado eni Squier, divide aquelle escriptor os.
mounds em 6 cathegorias : 1. ° obras defensivas ou ver
dadeiras fortificações 2.º recintos sagrados 3.° templos
4. ' mounds destinados a sacrificios 5. tumulares 6.º re

presentativos de animaes ; parecendo-nos mais precisa
a divisão que faz Stephen D. Peet , na sua memoria sobre
os mound builders 1. em mounds emblematicos 2. ° tu -

muli 3.° templos 4.° fortalezas 5. ° palacios.

No Brasil , si não se tem até hoje descoberto rui
nas de palacios e templos prehistoricos, não se pode
dizer o mesmo da cathegoria dos mounds, que symbo
lisam fortalezas e sobre tudo dos que eram destinados a
servirem de tumuli.

Dos que recordam fortificações antiquissimas sú
temos noticia de dous mounds, un no Pará e outro em
Pernambuco
32
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Na sua obra 0 Selvagem e n'O Ensaio de anthro .

pologia falla-nos o dr. José Vieira Couto de Magalhães
de um forte de forma circular, feito de terra, o qual
existe na ilha de Marajó, na fazenda dos Cajueiros,
pertencente ao dr. Joaquim José de Assis, forte este
que não pode deixar de ser considerado um verdadeiro

mound, como aliás , no seu artigo sobre Os Ceramios
do Para, o reconhece o sabio dr. Ferreira Penna, que
se propunha a visitar essa curiosidade prehistorica.
Tambem refere o marechal Raymundo José da Cu
nha Mattos, na sua Disseriação acerca do systema de

escrever a historia antiga e moderna do Brasil ter
ouvido a pessoa, de muita veneração para elle, haver se
encontrado nos sertões de Pernambuco a ruina de uma

obra , que parecia fortificação , alguma cousa semelhan
te ás que existem

nas chapadas do Ohio , nos Estados

Unidos da America do Norte .

A ligarmos à affirmação do illustrado escriptor a
importancia, que merecem as suas palavras, devemos
concluir que já tivemos em nosso Estado um desses re
cintos fortificados, uma dessas cidadellas , com seu fos

so exterior, acompanhando a extensa muralha, que ser
viria ao mesmo tempo de abrigo ao sitiado e de obstacu
lo ao inimigo .

E a circumstancia de ser essa fortificação alguma
cousa semelhante ás que se observam no Ohio nos da
una idea da solidez. da sua construcção e da extensio
do seu recinto .

E realmente é naquella região dos Estados Unidos
que se vêem as mais gigantescas fortalezas prehistori
cas : a de Bourneville, por exemplo, que occupa o
cume de uma collina escarpada e cuja muralha é, por
excepção, composta de pedras collocadas umas sobre ou

tras , sem nenhuma especie de cimento , conta mais de
3 kilometros e meio de extensão ; quasi das mesmas

proporções é a denominada « Fort- Hill , » cujos muros
se estendem na distancia de 2 kilometros e meio ; des
tacando-se sobre todas a chamada Ancient Fort sobre

o « Miami » , a qual tem muralhas de 6 kilometros e
meio de comprimento sobre 6 metros de altura ,
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E , si assemelhava - se a estas a fortificação dos ser
tões de Pernambuco, a que allude o marechal Cunha
Mattos , comprehende-se que muito perdeu a sciencia
em não se hàver explorado esse mound existente em
nosso Estado, e que poderia offerecer - nos uma base se
gura para o estudo do povo industrioso que o cons
truio .

Além destes não nos consta que existam no Brasil
outros mounds, pertencentes iis domais cathegorias, es
tabelocid : s por Squier e Peet, il nio serem os tumuli, os
quae se acham espalhados por to lu o nosso territorio e
as mais das vezes reunen a essa cathegoria a de mounds
emblematicos.

O dr . Carlos Ratli, na sua Noticia ethnologica
sobre um povo que já habito a costa do Brasil, bem
como o seu interior, antes do diluvio universal, diz

que no centro do nosso puz se encontram diversos
mounds, que consistem em oiteiros feitos de terra e pe
dras e alguns somente de pedra ,os quaes todos têm o
mesmo tamanho isto é 10,29 atė 60 palmos de espessura
e circumferencia ; nenhuma duvida podendo pairar sobre
serem destinados a servir de tumuli a visti dos ossos

que nelles se teem encontrado e das armas e utensilios

que elles encerram e com que costumavam os antigos a
enterrar os seus mortos .

No proprio Estado de S. Paulo, no qual por muito
tempo residio o dr. Carlos Rath e por onde é natural
que começassem os seus estudos sobre os mounds do

Brasil, descobrio ultimamente o dr. Domingos Jaguaribe
Filho , no Dora , perto de Fachina, um monticulo de

terra recentemente revolvida, d'onde , procedendo-se a
escavações, se exhumaram ossos hum :inos , sendo muito

possivel que existam ainda alli esqueletos, urnus

e

ontros objectos, segundo lhe informaram .
Parecem -nos tambem mounds tumulares Os mor

ros, que se elevam na serra do Carmo, no Estado de
Goyaz e de que trata o marechal Cunla Mattos no

seu Itinerario do Rio de Janeiro ao Pará e ao Mara
nhão, sobretudo o que elle denominou Mausoléo, offe
recendo- nos do inesmo um curioso fac-simile .
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Esto, que chamava - se anteriormente Cabeça de Boi

e que tem mais ou menos essa contiguração, apresenta em
uma de suas faces quatro ou cinco linhas horisontaes e

um quadrado, que representa um

porta.

Mencionando, entretanto , a existencia de seme
lhante morro , está bem longe o eruditu escriptor de

suppol- o algum mound tumular ; attribuindo a sua con
liguraçio, que aliás pode revelar iim mound emblema

tico, bem como o quadrado que nelle se observa, a uma
simples curiosidade natural, e explicando as linhas ho
risontaes, que se lhe notam , por veios de argilla de que
a serra é formada ; não assentando em base solidal essa

sua opinião, uma vez que declara elle não lhe ter sido
possivel examinar de perto o morro do Mausoléo , o

que, si fizesse, talvez chegasse á conclusão de que se
tratava de um monte artificial e não natural.

Embora sob o nome de aterros, nos falia ainda o dr.
Couto de Magalhães de verdadeiros mounds, construidos
na bacia do Amazonas e no Estado de Matto Grosso , á

margem do Cuyabi e do Paraguay; sendo notavel pelo
seu tamanho entre os do rio Cuyaba o que deu o seu
nome ao furo do Bananal e na bacia do Amazonas , onde

são em grande numero , os da ilha de Marajó.
Nesta ilha menciona aquelle escriptor a existencia
de um mound emblematico, por onde elle passou , o
qual affecta a forma de um jacaré colossal; accrescentan do que em todos esses aterros se terr. encontrado urnas

funerarias, de argilla cosida , assim como instrumentos
e ornatos de pedra, o que prova que eram destinados a
servirem

tambem de tumulos ao povo que sobre elles

habitou .

Nenhuns mounds, porem , da cathegoria dos tumu
lares despertam mais interesse do que os de Camotins
e Pacoval, existentes naquella ilha e dos quaes larga

mente se occupam o professor Carlos Frederico Hartt

nas suas Contribuições para a ethnologia do calle do
Amazonas e o dr . Ladislao Netto nas Investigações

sobre a archeologia do Brasil.
O de Picoval é &ma collina , formada artificialmen

te , a margem do lago Arary , de que sappổe o dr. Netto
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ter sido ella uma ilha, como ainda hoje o ė por occasião
das cheias do Amazonas.

Esse mound , alem de emblematico , pois tem a for

ma de uma tartaruga, é, na phrase d'aquelle escriptor.
uma verdadeira necropole, il qual uma nação inteira vi
nha antigamente contar os despojos de seus mortos, e

tanto elle como os demais offerecem margem larga para
serios estudos, pois é nesses jazigos da morte que se
deve estudar a vida do povo que os construio, os seus
usos , os seus costumes, a sua religião e il sua ori
gem .

J, B. Regucura (osta .

-
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X IDÉA ABOLICIONISTA
EM

PERNAMBUCO
CONFERENCIA DO DR . F. A. PEREIRA DA COSTA ( 1 )

Meus Senhores : - Propondo-me desenvolver esta
these -- A idea abolicionista em Pernambuco, eu te

nho de passar em revista os factos mais notaveis occorri
dos nesta provincia , que directa ou indirectamente se
prendem a esse generoso movimento , a essa quatriotica
Cruzada ; accentuar as suas phases mais nota vois, e dei

xar ainda que esboçada a tela desse grandioso quadro,
que um dia será aperfeiçoado e concluido por mão de al

gum mestre, cheio de inspiração e patriotismo e melhor
compenetrado da grandeza do assumpto .
A escravidão, cuja nefasta instituição se remonta
a epochas immemoriaes, que se perdem na noite dos
tempos , filha da força , da prepotencia do vencedor sobre
o vencido, teve por origem a guerra, porque o vencedor
( 1) Esta Conferencia teve lugar no Theatro de Variedades,
na Nova Hamburgo, no dia 15 de Agosto de 1887 e foi publicada
n'A Provincia , em os numeros de 23, 26 , 27 e 28 de Outubro do
mesmo anno, á cujo Trabalho precederão as seguintes palavras
consignadas pelo seu illustre redactor, o Dr. L. F. Maciel Pinhei
ro :

« Um dos mais esforçados cultores das lettras e principal
mente da historia patria em Pernambuco é o mais modesto de
todos elles , o autor da conferencia que agora publicamos nesta
secção .

« Quem attende para os estudos que se tem feito ulti
mamente nesta provincia sobre a sua historia, terá encontrado
frequentemente o nome desse trabalhador devotado e infati

gavel, que não pretende sino que lhe seja permittido o ensejo
de uma dedicação que nos conslitue a todos no dever de reco
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dispondo da vida dos seus prisioneiros, julgava mais
conveniente , mais humanitario mesmo, reduzil-os á
escravidão, e tirar todo o proveito possivel do seu traba
Tho , a não marear o brilho de suas victorias com o

sangue daquelles a quem a sorte das armas forajadversa.
Originaria da Asia, o berço do genero humano, já

conhecida nos tempos biblicos, passou -se para a Africa ,
depois à Europa , onde já existia ao tempo das primei
ras descobertas, e emfim para as livres regiões do Novo
Mundo , e desenvolveu -se a par da civilisação que os
europeus implantavam em suas plagas .
Suscitada por Christovão Colombo a primeira idea
de se fazer commercio de escravos na America em 1494,

no regresso da segunda frota de S. Domingos para a
Hespanha, em 1501 pisavam terras do Novo Mundo , na
nascente colonia hespanhola de S. Domingos , os primei
ros africanos reduzidos á escravidão .

Voltadas todas as atienções dos portuguezes para a
America, perdida a convicção de que as Indias não eram
o paiz do ouro que tanto ambicionavam , lançaram as suas
vistas para o Brazil, até então inteiramente abandonado,
e começou a obra ingente da sua exploração e colonisa
ção.

Mas as colonias africanas tornaram -se uma mina de
do escravo robusto e resistente á acção

ouro negro

deleteria dos climas tropicaes, do instrumento inaprecia

vel com que no Brazil se faria o assucar e se lavrariam
as minas. »

nhecer-lhe o seu grande merecimento e os seus valiosos servi
ços .

« E esse merecimento e esses serviços lem-os elle augmen

lado dia por dia vas horas que lhe sébrão dos aſfazeres de um
emprego de secretaria, com uma constancia, com uma firmeza
que dão ao seu caracter notavel distincção .
« O orador começou a sua conferencia com uma timidez
que contrasta com o valor do seu importante trabalho . E pe

dia a benevolencia do auditorio, como si realmente sem ella o
ameaçasse o perigo de um máo successs !
a A modestia é realmente um signal de merecimento.

« Tomamos a liberdade de supprimir desta conferencia a
parte , em que o orador pedio a indulgencia do auditorio »
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Seguindo, pois, os colonisadores do Brazil a róta
das ideas predominantes do tempo , não escapou a nas
cente colonia de ver em seu seio o abutre da escravidão ;

e se de um lado escravisava-se o valente indio que
defendia a palmo a palmo o bello territorio de sua patria
invadida e disputada por estrangeiros , do outro, chega
vam em carregamentos, escravisados para o serviço agri

cola, o miserando africano, que não só via perdida a sua
liberdade como ainda infinitamente a de todos os seus
filhos e descendentes !

A data precisa da introducção de escravos para o
Brazil é inteiramente desconhecida ; mas em 1531 já
haviam escravos africanos em S. Vicente ; e portanto , á

fundação da colonia seguio -sc logo o commercio de
escravos .

Para fixar igual cpocha relativa a Pernambuco,
actuam as mesmas diſliculdades ; mas não seria errado
affirmar que fora contemporanea i sua fundação e

colonisação, porquanto, em

1551 , poucos annos depois

do estabeleciinento dos portuguezes, escrevia desta pro

vincia ao soberano o padre Manoel da Nobrega, « que
existiam muitos escravos, que viviam como gentios , e

que seus senhores tinham receio de casal -os , suppundo
que esto acto importaria a sua liberdade. >>

Estava por conseguinte introduzida a escravidão no

Brazil, não só entre os indios , como ainda pela mons
truosa importação dos miserandos africanos, arrancados
á força , ou induzidos pela sua ingenuidade, a atravessa

rem o Oceano, e deixar a liberdade em seu paiz, pela
escravidão em outro, com todos os horrores, com

toda il

sorte das mais crucis barbaridades.

Senhores , a historia da escravidão é um poema de
lagrimas e de sangue .
Arrancados os africanos de seu paiz, de seus lares ,
do seio de seus parentes e compatriotas, do meio daquel
la vida selvagem , mil vezes para elles mais agradavel
que a vida entre gente civilisada sem a sua liberdade,
atirados ao porão de um novio immundo, de capacidade
inferior à carga que conduzia , a longa travessia da
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Africa para o Brazil era um martyrio , uma via dolorosa,
um quadro de infamia e de miseria !

Eis coma Oliveira Martins desenha esse quadro de
horrores em seu precioso livro - O Brazil e as colonias
portuguezas :

« Um navio de escravos era um espectaculo asque
roso e lancinante. Amontoada no porão, quando o navio
jogava batido pelo temporal, a massa de corpos negros
agitava -se como um formigueiro de homens, para beber
avidamente um pouco desse ar lugubre que se eccoava
pela escotilha gradeada de ferro. Havia, lá no seio do
navio balouçado pelo mar, ferozes lutas, gritos, uivos de
colera e desespero. Os que a sorte favorecia, nesse
ondear de carne viva e negra, aferravau -se á luz e ro
Thavam a estreita nesga do céo . Na obscuridade do

antro, os infelizes, promiscuamente arrumados a monte.
ou cahiam inanimes n'um torpor lethal, ou mordiam ,
desesperados e cheios de furias . Estrangulavam-se ,
esmagavam -se : a um sahiam - lhe do veutre as entranhas,

a outro quebravam -se -lhe os membros nos choques
dessas obscuras batalhas. E a massa humana, cujo ru
mor selvagem sahia pela escotilha aberta , revolvia -se no
seu antro , afogada em lagrimas e immundicie.
« Quando o navio chegava ao porto do destino -

uma praia deserta e affastada, - o carregamento desem

barcava ; e á luz clara do sol dos tropicos apparecia uma
columna de esqueletos cheios de pustulas, com o ventre
protuberante, as rotulas chagadas, a pelle rasgada, co
midos de bichos, com o ar parvo e esgaseado dos idiotas.
Muitos não se tinham em pé ; tropeçavam , cahiam , c
eram levados aos hombros como fardos .

« Despejada a carga na praia , entregues os conheci

mentos das peças da India ao caixeiro do negreiro, a
funebre procissão pärtia a internar -se nas moitas da cos
ta , para d'ahi começarem as peregrinações sertanejas ; e
o capitão voltando a bordo, a limpar o porão, achava os
restos, a quebra da carga que trouxera : havia por vezes
cincoenla e mais cadaveres sobre quatrocentos escra
vos . »

Depois das torturas e martyrios da longa travessia
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no navio negreiro, triste e miseranda sorte estava reser
vada aos pobres escravos.
Atirados å senzala do engenho, á cabana mal cons
truida dos estabelecimentos ruraes, ou aos aposentos
humidos e immundos das casas urbanas , maltratados ,

acoitados , mortos as vezes ao tronco , ou atados ao

carro do engenho, convertidos á triste condição de besta
de carga, eram forçados a soffrer com humildade todos
os tratos, e se alguns procuravam fugir a semelhantes
martyrios abandonando a casa do desalmado senhor, re

dobrava o seu martyrio, e recebiam sobre as espaduas a
marca infamante de um F em braza , a primeira vez , e
tinham uma orelha cortada, a segunda , isso sem processo
algum , e só pela notoriedade do facto, como prescrevia

o Alvará , com força de lei , de 3 de Maio de 1741 !
A crueldade dos senhores , a deshumanidade com que

tratavam os seus escravos , collige-se claramente das di

versas disposições legislativas em geral decretadas , e par
ticularmente das dirigidas aos governadores de Pernam
buco, valiosos documentos para a historia dos escravos
nesta provincia .

Foram tão tristes scenas , quadros tão lugubres, in
justiças e ataques tão directos ao sacrosanto direito de

liberdade, que inspiraram os generosos corações des al
mas bem formadas a condoer- so da triste sorte dos es

cravos, e procurar por todos os meios possiveis sua
visar a sua triste existencia e defender o mais sagrado
de seus direitos .

E' assim que foi admittido o resgate pela indemni
sação pecuniaria, é assim que começaram as alforrias em
recompensa de serviços e dedicação, e por outros tantos

meios, que tiravam o escravo da condição de cousa ,
para a condição de pessoa .

E' assim, que já no seculo XVII, em 1633, quando
os invasores hollandezes procuravam firmar o seu domi

nio em Pernambuco , vio - se o legendario negro Henri
que Dias , partir do interior da provincia á frento de um
punhado de homens de sua côr, minas e creoulos , pene
trar no Campo Real do Bom Jesus, e offerecer o seu
braço e os seus serviços para combater em defeza da

1
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patria , e receber do general Mathias de Albuquerque a
gineta de capitão daquelles bravos .
E' assim que em 1637 contava já aquella companhia
80 homens, e mais tarde, quando rompeu a guerra da
restauração, tinham

engrossado tanto as suas fileiras,

que se tinha formado um regimento , à frente do qual
Henrique Dias , seu illustre commandante, immortalisára
o seu nome , escrevendo com o valor dos seus feitos uma

epopea esplendida , deixando um home legendario e re
petido com respeito e admiração .
Dos valentes bravos que compunham o regimento
negro da guerra da restauração da patria , deixou -nos
oticia o proprio Henrique Dias, no seguinte trecho de
uma carta que dirigio aos hollandezes em

1648 , em res

posta a uma outra que recebera :
« De quatro nações se compõe este regimento : Mi
nas, Ardas, Angolas e Creoulos; estes são tão malcreados

que não temem nem devem ; os Minas tão bravos, que

aonde não podem chegar com o braço , chegam com o
nome ; os Ardas tão fogesos, que tudo querem cortar de
um só golpe ; e os Angolas tão robutos, que nenhum tra
balho os cança . Considerem agora se romperão a toda
Hollanda homens que tudo rompem . » (2)
E' assim , emfim , que João Fernandes Vieira , um

dos veltos mais celebrados da guerra hollandeza , liberta
a cincoenta escravos seus , em regosijo pela victoria da

batalha de Tabocas , ferida em 3 de Agosto de 1645,
escravos que ralentemente o haviam ajudado naquella
occasião, com a unica clausula de o acompanharem
e servircm na guerra emquanto durasse a empresa
da liberdade . (3)
Senhores, se esses factos não traduzem positivamen
te, directamente o espirito abolicionista que então pre
dominava, importani muito de uma maneira indirec
ta c deductiva . E a meu ver , constituem o ponto de
partida dessa evolução, porquanto o numero de libertos ,
por esse ou aquello meio augmentou consideravelmente,
( 2) Cast . Lusit . 1679, Liv . VIII n . 50.
( 3) Idem , Liv. VI n . 31 .
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de sorte a crearem-se posteriormente batalhões de segun
da linha de pretos e pardos, e a figurar nas artes, em

varias profissões, e até mesmo nas lettras e ministerio
ecclesiastico, os homens de côr, os libertos, os filhos e
descendentes de escravos .

São fracos , são insignificantes, e não exprimem
cousa alguma esses documentos ? Não traduzem elles a

idea abolicionista que começava a germinar, a evo
luir ?

Pois bem . Encontra-se ainda no seculo XVII um do

cumento positivo, que satisfaz a mais caprichosa exigen
cia , que é como que a genese da evolução abolicionista
em Pernambuco , e deixa transparecer de modo brilhante
e eloquente os primeiros resplendores dessa aurora de
luz e de liberdade.

E esse valioso documento , inedito

ainda , é a seguinte Carta Regia que pela sua importancia
a consignarei em sua integra :
« Dom João de Souza . Eu El Rey , vos envio mui
to saudar. Por parte dos Irmãos da Confraria de N. S.

de Goa do Lupe da Villa de Olinda dessa Capitania de
Pernambuco, se me representou aqui em como elles

levados do zelo , e piedade christå por serem homens
pardos queriam com as esinolas que tirassem entre si , e
pelos fieis christãos resgatar todos os escravos homens e
mulheres da sua cór, em razão de muitos soffrerem mal

o capliveiro por serem filhos de homens honrados que
me serviram na guerra ; e pelos não deixarem libertar seus

senhores, tendo com que se resgatar , fugiam muitos para

os negros de Palmares, apartando - se do Gremio da Igreja
e do proximo, se matavão por suas mãos. Pedindo -me
Thes concedesse provisão para que podessem livrar do cap

tiveiro todos os escravos , homens e mulheres da sua cor,
pagando -os a seus senhores pelo justo preço que arbi
trasem dous homens de consciencia na forma que tem

os Irmãos do Rozario da Ilha de S. Thomé , e desta cida
de . Encomendo - vos muito e mando que me informeis
do referido , ouvindo primeiro os ofliciaes da Camara , o

homens bons dessa Governança , Escripta em Lisboa
31
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aos 17 de Novembro de 1683.- Rey. Para o governador
de Pernambuco. » (4)

Nota-se ainda no seculo XVII , um facto nesta pro

vincia de grande alcance, o primeiro protesto levantado
pelos proprios escravos em prol da sua liberdade . Refiro
me á celebre republica dos Palmares , esse protesto o
mais bello e o mais heroico, na phrasc de um historiador,
essa Troya negra , cuja historia é uma Illiada .
A republica dos Palmares, viveu sessenta e cinco
annos, a sua população attingiu a um numero superior

a vinte mil almas, das quaes, oito ou dez mil formavam
o seu pequeno mas valente exercito, completamente ar
mado .

Eis como começou e terminou a celebre republica
dos Palmares , tão celebre nos annaes historicos de Per

nambuco, segundo a phrase inspirada de um notavel es
criptor .

« Foi a occupação dos hollan dezes que deu logar å
formação da republica dos escravos. O abandono das fa
zendas pelos senhores, e mais tarde o armamento dos
negros para expulsar os invasores, eis as causas im

mediatas da organisação desse grande quilonbo . Em
1630, quarenta escravos refugiaram -se nos Palma
res cousa de trinta legoas para o interior de Pernambuco,
e fortificaram - se.

Como os romanos, raptaram as sabi

nas indias e mestiças dos arredores. Principiaram por
viver da razzia das plantaçães proximas , do saque dos
fazendeiros .

Assim viviam os romanos.

Palmares era

o asylo dos escravos fugitivos, como tambem o fóra
Roma e os conselhos medievaes .

Crescendo em nume

ro, constituiram-se em sociedade ; tinham uni zumbi, um

christianismo copiado do jesuita, e leis que foram escrip
tas por um Numa preto . A' maneira que prosperavam ,
abandonavam a pilhagem , fazendo-se agricultores. La
vravam e commerciavam ; e os fazendeiros dos arredores,
vendo-se livres do incommodo antigo de visinhos tão
hostis, tratavam agora com a cidade nascente, vendiam
(4) Livro de Ordens Reaes de 1655 a 1692. Bibliotheca do
Estado.

255

REV . DO INST . ARCH . E GEOG . PERN .

lhe fazendas e armas.

Assim as nações se formam , e

Palmares merecia já este nome , quando reconquistado e
pacificado o norte do Brazil, o governo resolveu sub
metter a republica em 1895 .
« Cahini a republica, destruida pelas armas portugue
zas, mas cahiu epicamente como Troya,

Vencidos,

mortos, esmagados pela força, rotas as fortifidações,
abertos de par em pai aos invazores o ninho da socieda
de nascente, os palmarinos não o submetteram , suici
daram - se ... A Troya dos negros foi arrazada, mas a
memoria dos seus heroes ficou e ficará como um nobre

protesto da liberdade humana contra a dura fatalidade

da natureza, cujas ordens impozeram á exploração da
America a condição do trabalhc escravo .

Apezar do revez desse energico protesto, da extin
cção da republica dos Palmares , que tão heroicamente
soube defender-se, a idea de liberdade não morreu , o

continuou em chamas a dominar nos peitos desses re
negados da patria .
E foi assim que em diversas epochas os escravos

planejaram insurreições, sempre mallogradas e domina

das pela força publica, que estabeleceram diversos qui
lombos, sendo um dos mais notaveis o das mattas do

Catucá, ainda em epocha que não vai muito longe.
Continuando, porém , a ordem estabelecida , a ordem
chronologica dos factos concurrentes , cumpre tratar
agora dos acontecimentos do seculo XVIII , que sem
importancia immediata , são comtudo corollarios da
grande idéa emancipadora ..
Em 1710, quando e povo de Olinda rompéo em
guerra contra o do Recife, ou mais correctamente, quan
do os pernambucanos protestaram com as armas nas
mãos contra o predominio portuguez, e surgio essa guer
ra tremenda que a historia consigna com o nome de

Guerra dos Mascates, o povo de Olinda reuniu-se no
senado da camara da cidade para deliberar sobre a
forma de governo que se devia adoptar, e um dos patrio
tas mais distinctos, Bernardo Vieira de Mello, toma

parte no congresso, e propõe que os pernambucanos

deem o grito de republica ad instar dos Venesianos.
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Senhores, este facto isoladamente, parece não ter

ligaçãa alguma com o objecto da minha these ; mas o
que exprimiria a idea de republica sem o consorcio
immediato da idea de emancipação ? Seria uma inconse
quencia , uma negação absoluta dos principios republi
canos, uma aberração das ideas que o constituem .
E a sancção immediata daqueila idéa, encontra -se
ainda no correr dessas paginas gloriosas , quando o Deão
da cathedral Dr Nicolao Paes Sarmento creou um

ba

talhão sagrado para a defesa do bispo diocesano , que se
havia posto à frente dos pernambucanos, batalhão exclu
sivamente composto de ecclesiasticos e de seus escravos.
Vou penetrar agora no grande seculo XIX , no se
culo actual.

Senhores . Logo ao alvorecer deste seculo , ini
ciou-se em Pernambuco um movimento emancipador, o
qual tinha a sua frento um patriota illustre, Francisco de

Paula Cavalcanti de Albuquerque, vulgarmente conheci
do pelo nome de - Coronel Suassuna. Genio emprehen
dedor, cabeça inflammada pelas ideas predominantes da
epocha, a liberdade dos Estados Unidos e da França
fizeram-lhe conceber planos altamente generosos o pa

trioticos sobre a sorte de sua patria, e elle iniciou ou
abraçou o plano de uma conspiração que tinha por fim
formar de Pernambuco uma republica sob a protecção
de Napoleão Bonaparte. Mas a idea abortou , foi denun
ciado ao governo, e preso o Coronel Suassuna em 1801
como autor da conspiração, foi pagar nos carceres da
fortaleza das Cinco Pontas o erime da sua rebeldia !
Mas a idéa não morreu , e reappareceu esplendida em
1817 , quando no memoravel dia 6 de Março foi procla

mada a independencia e liberdades patrias , sob a forma
republicana .
Foi nessa phase luminosa , nesse periodo aureo de

nossa historia , que apparecea a idéa mais positiva da
emancipação dos escravos .
Os inimigos do governo, procurando explorar a cre
dulidade publica e a ignorancia em que geralmente vivi

am mergulhados os ricos proprietarios ruraes, espalharam
adrede que uma das ideas fixas do governo provisorio
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era dar liberdade aos escravos para dispojarem os senho
res do avultado capital que elles representavam .
Effectivamente o governo provisorio assim pensava ;
mais como nunca havia manifestado os seus sentimentos

sobre essa magna questão, afrontou todas as difficulda
des, encarou de frente os seus inimigos, e manifestou - se

franca e arrojadamente, publicando a seguinte procla
mação :

« Patriotas Pernambucanos ! A suspeita tem-se en
sinuado nos proprietarios ruraes: elles créem que a be
nefica tendencia da presente liberal revolução tem por
fim a einancipação indistincta dos homens de cor, e es

cravos. O governo lhes perdoa uma suspeita que o
honra. Nutridos em sentimentos generosos não podem
jamais acreditar que os homens por mais ou menos tos
tados degenerassem do original typo de igualdade : mas

está igualmente convencido que a base de toda a socie
dade regular é a inviolabilidade de qnalquer especie de
propriedade. Impellido destas duas forças oppostas de
seja uma emancipação , que não permitta mais lavrar
entre elles o cancro da escravidão : mais lenta , regular
e legal . Ogoverno não engana ninguem ; o coração se
The sangra ao ver tão longicua uma epocha tão interes

sante : mas não a quer prepostera . Patriotas, vossas

propriedades ainda as mais oppnynantes ao idéal da jus
tiça serão sagradas ; o governo porá meios de diminuir
o mal , não o fará cessar pela força . Crede na palavra
do Governo ; elia é.santa . (4)

O verdadeiro philontropo, exclama Muniz Tavares,
deve regosijar-se com a leitura desta proclamação . Quan
tos principios luminosos expressos em tão poucas phra

ses ! Amaldição lançada contra o horrido trafico da
carpe humana apparece forçada a conciliar-se com o res

peito devido a propriedade. Como philosophos.escuda
des na razão , desafiavam os factores , e conselheiros da de

gradação de hoinens, com quem a natureza devertiu -se

variando -lhes a cor, como varia as phisionomias ; na
qualidade de politicos vinculados pela dura lei da neces
( 4 ) Muniz Tavares, Historia da Revolução de 181.7 . :
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sidade cediam preconisando o momento venturoso, em
que uma comveniente indemnisação viria acalentar o

avido proprietario, poupar á humanidade os gemidos,
e ao traficante imprevista perda.
O coração cincero daquelles patriotas não valeu - se

de subterfugios no annuncio da verdade, e com toda a
solemnidade proclamou que em ceder fazia o maximo

dos sacrificios ; que soffria contenplando ainda remota a
epocha da omnimada regeneração dos infelizes filhos do

pae Universal. Bastava este acto do governo provisorio
para perdoar os seus erros.

Senhores. Foi assim que surgio a idea emancipado
ra no seculo actual , e esta gloria cabe excessivamente
aos patriotas de 1817, a esses mesmos que decretaram a
liberdade de cultos e de commercio , e que ao procla

marem a patria em perigo convidaram os proprios escra
vos para assentar praça voluntariamente no exercito,
promettendo- lhes a liberdade e o fora de cidadãos, as
sim como a indemnisação a seus senhores ; acto que
encontrou enthusiastica adhesão, correndo muitos escra
vos ao apello da patria .
Mas a sorte foi adversa a causa dos pernambuca
nos .

A republica foi aniquilada , e com ella as liberdades
patrias que proclamára.
Poucos annos depois reapparece a mesma idea, mais

pujante, mais forte e cheia de enthusiasmo e exaltamen
to patriotico , quando em 2 de Julho de 1824 Manoel de

Carvalho Paes de Andrade proclamou a Confederação do
Equador.

E quereis saber, Senhores , qual foi o primeiro acto
do governo , após aquella solemne declaração ? Foi um
edital lavrado em 3 de Julho, no dia immediato ao da

proclamação da republica, mandando suspender o traflco
de escravos para esta provincia .
Senhores , são memoraveis as seguintes palavras
desse precioso documento inedito , e dignas de menção
em occasião tão opportuna :

« Convido não somente aos interesses da humanida

de, porem ainda mesmo aos desta provincia, que se
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extingua de todo um commercio, que está em completa
oposição com os principios do Direito Natural, e as luzes
do presente seculo ; tenho resolvido, que fica suspenso
o trafico de escravos para este porto, até que a Soberana

Assembléa Constituinte e Legislativa resolva este ne
gocio afinal. As autoridades a quem o conhecimento
disto competir assim o tenham entendido e façam cum
prir. » (5)
Foi assim , Senhores, que o governo provisorio da
Confederação do Equador saudou a primeira aurora que
surgio após o seu faustoso apparecimento.
Mais tarde . em sessão do Conselho da Provincia de

3 de Abril de 1830 , foi apresentada uma proposta pelo
Conselheiro Dr. Bernardo Luiz Ferreira , com o fim de
tratar- se da liberdade dos escravos , por meio de

rasoavel indemnisação.

Na immediata sessão do Con

selho, em 15 do mesmo mez, procedeu -se a uma segunda
leitura daquelle documento, e sendo unanimemente

approvada a sua redação, foi resolvido, que assignado
por todos os membrosdo Conselho, fosse remettido pela

presidencia da provincia ao governo imperial, para dar
as providencias que o caso urgia : o que effectivamente
se fez, sendo a proposta enviada ao ministro do imperio
por intermedio do presidente da provincia .
Eis em sua integra o interessante documento
apresentado ao Conselho pelo Dr. Bernardo Luiz Ferrei
ra . :

« Sendo um dever dos conselhos dos governos das
provincias do Imperio , na conformidade da Carta de Lei
de 20 de Outubro de 1823, art. 10, propor arbitrios,

para se ir lentamente conseguindo a emancipação dos.
escravos, este conselho desejando não só encher este

dever, porém dar provas de que a escravidão é contra
os seus principios politicos e moraes, vai apresentar um ,

que, respeitando o direito de propriedade, e ao mesmo
tempo o da liberdade, pode fazer a felicidade de muitos
escravos, sem comtudo destruir, ou diminuir o patrimo
nio dos senhores.

( 5 ) Livro de Portarias de 1823 a 1824, pag. 165 v.
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« E ' pratica

geral em todas as provincias do

imperio obrigarem os proprietarios aos seus escravos á
trabalharem por sua conta , pagando - lhes todas as sema
nas uma certi e determinada quantia .
« Um grande numero de escravos , maxime os
fabris , excitados pelo fogo sagrado da liberdade, traba
ham sem descanço, não só para promptificarem no fim
de cada sem :ina a quantia que seus senhores

Thes

marcam , porém alguma quantia maior para irem amon

tuando, até juntarem uma somma igual ou maior , que
a do seu real valor , e então procuram com humilhação
as pessoas de mais amisade, e consideração com seus

senhores para delles obterem a liberdade ; desgraçada
mente, porém , a uns se pedem preços excessivos,

outros se denega inteiramente a liberdade, aquillo que
adquiriram com o nascimento, e a impiedade roubou !
« Da denegoção da liberdade quasi sempre resulta
darem inuitos dos escravos a si mesmo a morte por
pieios directos e indirectos.

Na occurrencia de dous

principios, um de Direito Natural absoluto , e outro
Civil, este deve sempre ceder á aquelle. A Ordenação
do Livro 4" Titulo 11 , conhecendo esta

huminosa

verdade, só por principios religiosos ordenou, que
fossem os senhores obrigados á darem liberdade aos
escravos da costa da Barbaria para serem permutados
pelos escravos christãos.
« A Carta de Lei de 9 de Setembro de 1828 esta

beleceu uma regra geral , que todas as vezes que o bem
geral do imperio pedisse a compra de qualquer cousa ,
seja o proprietarie obrigado a vendel-a por seu justo
preço .

« Nenhum bem maior póde receber o imperio que
a emancipação dos escravos, por ser a escravidão um
acto de summa injustiça , e contrario à civilisação do
imperio, e ao gerai estabelecimento da moral publica.
« Este conselho, pois respeitador do sagrado direito
de propriedade e justiça, não propõe o arbitrio de serem
os senhores obrigados á receberem o preço porque com
praram os escravos , como tem sustentado alguns aba

lisados politicos , por ser um 'acto de injustiça; pois que
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muitos senhores comprão escravos em tenra idade, e de
pois lhes mandão ensinar officios, no que consomem
muito tempo e dinheiro e, pertanto é de summa justiça
a avaliação adaptada pela citada Ordenação, devem ser

os escravos avaliados, segundo a sua idade, estado de
saude, e myster.

« Este methodo, porém , não deve obvervar-se nos
escravos recem-nascidos : a lei deve marcar o preço dos
que seus paes , ou pessoas respeitadoras dos sagrados

direitos do homem quizerem libertar no acto de se
baptisarem . (7)
Por deliberação de 15 de Janeiro de 1831 , dos pa
dres do mosteiro de S. Bento de Olinda, reunidos em
capitulo, foram libertados todos os escravos dos mostei
ros de Pernambuco e Parahyba, por ser a escravidão
opposta a razão, a consciencia e a religião ; nobilissimo
procedimento que foi imitado pelos padres do Carmo
d'aquella cidade, e mais tarde pelos do Recife .
Em 1840, quando Muniz Tavares, levántava 'um
monumento eterno á revolução de 1817, publicando a
historia desse notavel acontecimento , dizia já nessa
epocha :

« Em bỏa fé quem poderá negar que a escravatura

é o mais terrivel dos flagelos, que matyrisam o Brazil ,
retardam a sua civilisação, corrompe os costumes, o de
grada e empobrece ? Consultem os proprietarios ruraes
com maduro exame os seus interesses e saberão que o
vistoso lucro de suas terras é todos os annos sepultado

na mesma terra sem lhes deixar outra indemnisação se

não os gemidos dos desgraçados, a quem elles, ou seus
feitores , por uma economia mal entendida, privaram do
alimento e vestidura necessaria , dilacerarain as carnes
e apressaram a morte .

Os paes de familia lancem os

olhos sobre o interior de suas casas , e se ainda conser
vam os sentimentos de honra baseados na sã moral ,
de certo não poderão conter as lagrimas vendo a

depravação que alli reina, o contagio que se vai ino
(7) Livro 3.º das actas das sessões do conselho do go
verno, pag. 111 v .
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culando com o leite em seus tenros filhos, contagio que
jamais será extincto , emquanto durar a escravidão dos

homens de cor.

A escravidão é um monstro que entor

pece e perverte os corações mais puros .
« Aos representantes da nação brazileira toca agora
decidir , se é chegado o inspirado momento, que os gover
nadores provisorios de 1817 em sua sabedoria previram , e

com a legalidade por elles recommendada, apaguem a
nodoa que nos deixaram os primeiros deshumanos co
lonos do nosso solo . »

Em 11 de Setembro de 1859 , installa -se nesta ca

pital uma sociedade sob o título – Associação de Soccor
ros Mutuos e Lenta Emanicipação dos Captivos, da qual
era principal protector o santo e venerando bispo D.

João
, cuja corporação,
par da
da Purificação
beneficenciaMarques
prestadaPerdigão
á seus associados,
propu

á

nha -se promover a libertação dos captivos por todos os
meios regulares e legaes a seu alcance .
Em 7 de Setembro de 1860, installa-se solemnemente
a Associação Academica Promotora da Remissão dos

Captivos, com o fim de libertar annualmente o maior
numero de escravos possivel ás suas forças.
Em 2 de Julho de 1867 , os academicos bahianos ins
tallam a Sociedade Patriotica 2 de Julho, que prestou
assignalados serviços a causa abolicionista , alforriando

grande numero deescravos .
Em 1869, quando discutia-se na Assembléa Provin
cial a concessão de um credito de 20 :0008000 para alfor
ria de escravos , o Sr. Deputado Araujo Beltrão, ao ter

minar um brilhante discurso que proferio, leu um do
cumento firmado pelos membros de sua illustre familia ,
pelo qual concederam plena liberdade de ventre á
todas as suas escravas convidando ao mesmo tempo a
todos os verdadeiros liberaes a prestarem seu ralioso

apoio á tão sympathica e santa causa.
Applausos immensos foram tributados ao illustre
orador, e o deputado o Sr. Lopes Machado declarou

acceitar o convite dos illustres signatarios d'aquelle
memoravel documento. Eis os ultimos trechos do dis
curso do Sr. Araujo Beltrão :

-
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« Sr. Presidente.
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A escravidão , essa aberração de

todos os santos principios da lei natural, olhada em to
dos os tempos como un escarnee atirado á face da
religião e do Creador, constituio-se um tropeço visivel do
progresso social , uma macula da civilisação do seculo , e
já não pode ser tolerada illimitadamente no Brazil , por
excepção odiosa á todos os paizes mais ou menos civili
sados do globo.
« Banida dos Estados -Unidos e prestes a sel-o da
Hespanha, não deve indefinidamente ser conservada
pelo Brazil , impassivel aos sentimentos de humanidade
e criminoso aos olhos da civilisação . Si a abolição im
mediata da escravidão é a morte do Brazil agricola , a
sua tolerancia indefidida é um crime que faz curvar hu
millhada a fronte altiva deste filho democrata da Ame
rica .

« E' preciso lavar a nodoa que lhe tisna a fronte.
E ' preciso velar pela prosperidade do paiz , assim como
pela liberdade desses milhares de homens, conhecidos
pelo epitheto infamante de escravos !
« Os meios de conciliar todos os interesses , e con

seguir suavemente esse importante e duplo fim, são sem

duvida os indicades no meinorando programma politico

offerecidu aos liberaes do imperio, pelos nove illustres
senadores que o redigiram , e se assignaram , immortali
sando seus nomes .

« () primeiro desses meios, o mais commodo e effi
caz de marcharmos razoavel e pacificamente para a

emancipação, é sem duvida a liberdade do ventre.

Esse

meio , porém , não precisa ser imposto pelo governo para
que o abracemos ; elle deve bem ao contrario ser filho
da pura iniciativa particular, e nenhuma occasião mais
azada que a presente. Eu entendo, que todo verdadeiro
liberal devia aproveitar este ensejo sublime , e dar uma
prova real da sinceridade de suas crenças, e da adhesão
que presta as idéas altamente humanitarias emittidas

pelo centro liberal , concedendo expontaneamente liber
dade ao ventre de todas as suas escravas . »

Interrompido o illustre orador por un deputado ,
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para começar por casa , continuou e concluio assimo

Sr. Araujo Beltrão o seu importante discurso :
« Sr. presidente. -- Ha desejos que contrariados
trazem quasi sempre funestos resultados ; reconheço que
á vista do que venho de dizer em favor de tão humani
taria causa , deva dar o exemplo , e portanto apresso-me
em satisfazer os desejos do illustre collega , lendo o
seguinte :

« Os abaixo assignados, levados pelos sentimentos
de humanidade, e querendo dar uma prova real de sua
cordial adhesão à idéa altamente philantropica emittida

pelos venerandos membros do illustrado centro liberal
com referencia a extincção do elemento servil , no memo
rando programma politico , offerecido ao partido liberal

do imperio, concedem , a partir desta data , plena liber
dade de ventre a todas as suas escravas, o convidam

a todos os verdadeiros liberaes a prestarem seu valioso

apoio á tão sympathica e santa causa. — Recife, 1° de
Junho de 1869.- Bacharel Pedro Bezerra Pereira de

Araujo Beltrão, Bacharel João Antonio de Souza
Beltrão de Araujo Pereira, Dr. Francisco da Cunha
Beltrão de Araujo Pereira, Francisco da Cunha

Machado Beltrão, Pedro da Cunha Beltrão de Araujo
Pereira e Bacharel Pedro de Araujo Beltrão . (8)
Dest'arte, e de maneira tão significativa, iniciou - se
em Pernambuco a idéa da libertação do ventre, mais
tarde, em 1871 , traduzida em facto pela Lei de 28 de

Setembro , conhecida pela consagração popular pelo
nome de Lei aurea .

Passando na Assemblea , Provincial o mencionado

projecto, foi convertido em lei , e sanccionado pela presi
dencia em 23 de Junho do mesmo anno , a 7 de Setembro
immediato teve lugar o acto solemne da entrega de
sessenta e seis cartas de liberdada a outras tantas escra
visadas .

E já que fallei da Lei de 28 de Setembro cumpre
( 8) Annaes da Assembléa Provincial de Pernambuco de
1869 pag. 239.
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mencionar uma particularidade que ainda mais accentua
a idea que sempre predominou em Pernambuco.
O projecto de lei apresentado pelo governo em 1871
foi assignado por um pernambucano o Sr. Conselheiro
Theodoro Silva , e foi por elle referendado quando sanc
cionado. O parecer da commissão nomeada pela ca
mara dos deputados , teve como relator um pernambuca .

no , o Monsenlior Pinto de Campos, e o Regulamento
que baixou para execução da Lei de 28 de Setembro,

foi elaborado e referendado por um pernambucano, o
Sr. Conselheiro Barros Barreio .

Volvendo a serie de factos occorridos, cumpre
mencionar :

No mesmo anno de 1869 , funda -se em Nazareth a

Sociedade Humanitaria e Emancipadora Nazarena , que
fez muito durante o tempo de sua existencia , em prol
da emancipação. E ainda nesse mesmo anno installa -se
em 25 de Setembro a Sociedade Emancipadora, e no
anno seguinte por occasião da celebração do seu pri

meiro anniversario confere trinta e cinco cartas de li
berdade, declarando nessa occasião os Barões do Livra
mento e Rio Formoso , José Matheus Ferreira e o Dr.

Manoel de Siqueira Cavalcante, que tinham libertado o
ventre de suas escravas , em numero de cincoenta .

Em 11 de Agosto de 1870, funda -se a Sociedade
o fim de promover a libertação
dos escravos , o no anno sócuinte a Nova Emancipa
Joven America , com
dora .

Em 1872 existiam mais as associações abo'icionistas
-Anjo da Liberdade, e Sociedade Libertadora.

Em 6 de Março de 1879 funda-se o Club Demo
crata, em cujos fins consagrava a idea de interessar-se
o mais possivel pela manumissão dos escravos.
En 1881 funda -se a associação Club Abolicionista

em Pernambuco, que prestou assignalados serviços em
prol da idea emancipadora, conseguindo alem disso a

abolição dos capitães de campo. e da redacção dos jor
naes da capital a extincção da columna de annuncio de
escravos fugidos.

No mesmo anno fnndou -se tambem a Sociedade
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Nova Emancipadora , cuja installação teve lugar no dia
26 de Setembro

Em 1882 installa-se a Associação Emancipadora
Cearense, e a Sociedade Musical Vinte e Oito de Se
tembro , e em 1883 a Libertadora Norte Rio Grandense,

a Emancipadora Pernambucana, c a Sociedade Abolicio
nista Salgueirense. Neste mesmo anno, decretou a

Assemblea Provincial , pela Lei n . 1,738, a creação de
um fundo de emancipação provincial , formado pelo pro
ducto do seis grandes loterias do valor de dous mil
contos cada uma .

Em 1884 installa-se em Quipapá a associação Liber
tadora 25 de Março, a Libertadora Guyannense, e a Ave
Libertas , que nessa occasião entregou vinte cartas de li
berdade.

Ainda contava-se nesse mesmo anno as corporações
abolicionistas : Commissão Central Emancipadcra do

Municipio do Recife, Caixa Emancipadora Pedro Perei
ra , Caixa Emancipadora Maranhese Marques Rodri

gues,

Club Dramatico Emancipador, Emancipadora

Academica, Libertadora Sergipana, Libertadora Parahy
bana , Caixa Emancipadora Piaubyense, Troupe Drama
tica Abolicionista, e Gremio Emancipador.

Fundou -se tambem a Associação Mixta Redenptora
dos Captivos e Protectora da Educação dos Ingenuos,
e em fim a Sociedade Pernambucana Contra a Escra
vidão , e o Club Abolicionista D José .

Para dar uma idea do movimento emancipador em
Pernambuco, basta mencionar o seguinte quadro :
1872 - Escravos matriculados,
1880
1887–

(

107,434

91,902
40.642

Deste quadro verifica-se que de 1872 a 1880, houve
na população escrava da provincia uma diininuição de
15,442 , e de 1880 a 1887 , de 51,350.

Localisando, porém , esse movimento ao n: unicipio do
Recife, temos :

1872 - Escravos matriculados
18801887-

(

16,022
12,027
2,045
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Verificando - se, por conseguinte de 1872 a 1881,
uma diminuição de 3,995 , e de 1880 a 1887 de 9,982
escravos .

Senhores . --Cumpre agora , ao terminar esta serie de
factos iniciados nesta provincia em prol da redempção
dos escravos , mencionar o ultimo, e assim fechar com
chave de ouro a narração de todos esses acontecimentos

que um dia a lyra do poeta e a penna do historiador lhe
consagrarão um monumento esplendoroso e eterno.
Refiro -me, Senhores, a pastoral de 25 de Março do

corrente anno, publicada pelo nosso illustra e venerando
bispo diocesano, o Exm e Rvm . Sr. D. José Pereira da
Silva Barros, uma das glorias do episcopado bra zileiro,
na qual S. Exc . Rvina. pede ao clero de sua diocesu,

que liberte a todos os seus escravos, emhomenagem ao
jubileu sacerdotal do Santo Padre Leão XIII , permittin
do -lhe assim em tão grandioso dia depositar junto ao

throno de S. Santidade esta declaração - Clero. Olin
dense não possue escravos !
Senhores, o virtuoso e venerando prelado Olindense
publicando aquella Pastoral , espalhando- a por toda a
diocese , não se limitou somente a isso .

S. Exc . Rom .

com o zelo evangelico , e com o espirito altamente pa
triotico que tanto o nobilitam , poz-se empenhadamente
á frente dessa cruzada , tem dirigido centenas de cartas
aos parochos e sacerdotes de sua rica e vasta diocese ,
escriptas por seu proprio punho, e se empenhado de
veras, com todas as forças para conseguir o almejado fim
de sua grandiosa empieza .

E os sazonados fructos que

já tem colhido são notaveis e numerosos, e centenas de
cartas de liberdade tem sido mencionadas pela imprensa.
Procedimento digno e honroso , digno das luzes , da

caridade, do zelo e do patriotismo do nosso venerando
Prelado, que acaba de ser imitado pelos Exms. Srs.

Arcebispo da Bahia e Bispos de S. Paulo e Maranhão .
Senhores . - Deste ligeiro escorço que acabo de fazer
sobre a idea abolicionista em Pernambuco, evidencia-se,

demonstra- se, e prova - se em fim, que foi nesta provincia
em que ella se iniciou, em que lançaram -se os seus pri
meiros fundamentos, e de cujos factos partiram essa
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propaganda generosa em prol da emancipação dos es
cravos .

A historia e a chronologia demonstram -no incon
testavelmente n'uma serie de factos desde o seculo XVII
até os nossos dias.

Senhores, em tudo que tenho lido sobre o assumpto ,
quer encarado pelo lado politico ou historico, quer pelo
lado juridico ou philosophico , o nome da nossa heroica e

legendaria provincia tem sido esquecido, posto a mar
gem , absoluta ou relativamente .

E' tempo de reivindicar a partilha que lhe cabe em
tão

generoso commetimento, e proclamar bem alto a sua

iniciativa, os seus esforços e o culto que tem prestado
em apoio e propaganda de sua idéa.
Senhores. — Pernambuco que registra em seus an
naes os mais esplendorosos feitos, cujas paginas illumi
nam e resplendem no magestoso templo de nossa his
toria nacional ; Pernambuco a primus inter pares des
sa immensa communhão politica que se chama imperio
do Brazil ; Pernambuco a terra classica da liberdade e

d'onde partiram os primeiros inicios de nossa emanci

pação politica , não podia deixar de parte, esquecer
mesmo a sorte dos infelizes escravisados, e de hastear a

bandeira de seu redempção .
Assignalando e exaltando esses commettimentos em

prol da liberdade dos escravos , que foram iniciados em

nossa heroica provincia , reivindicando d'est'arte glorias
que lhe pertencem , glorias legitimas, glorias incon
testavelmente suas , é licito ufanar-mo-nos do nome per
nambucano, é licito repetirmos com o nosso pranteado
poeta o Dr. Antonio Rangel de Torrer Bandeira :

Se alguem por taes prodiglos
Não s'embevece ufano ,

Esse , quern quer que seja.
Não é pernambucano.

Documentos relativos a prioridade de Per

nambuco
na questão da emancipação
dos escravos .
PROCLAMAÇÃO DO GOVERNO PROVISORIO DE PERNAMBUCO
EM 1817, SOBRE A LIBERDADE DOS ESCRAVOS

« Patriotas Pernambucanos 1 - A suspeita tem se insi .
nuado nos proprietarios ruraes : elles crêem que a bene
fica tendencia da presente liberal revolução tem por fim

a emancipação indistincta dos homens de cor, e escra
VOS .
O governo lhes perdòa uma suspeita , que o hon
ra . Nutridos em sentimentos generosos não podem
jamais acreditar que os homens por mais , ou menos tos
tados degenerassem do original typo de igualdade ; mas
está igualmente convencido que a base de toda a socie

dade regular é a inviolabilidade de qualquer especie de

propriedade. Impellido destas duas forças oppostas
deseja uma emancipação, que não permitta mais layrar
entre elles o cancro da escravidão ; mas deseja - a lenta ,

regular, e legal. O governo não engana ninguem ;
o coração se lhe sangra ao ver tão longinqua uma epocha

tão interessante : mas não a quer prepostera. Patrio
tas, vossas propriedades ainda as mais oppugnantes ao
ideial da justiça serão sagradas . O governo fará meios
de diminuir o mal , não o fará cessar pela força. Crede
na palavra do governo, ella é inviolavel, ella é santa . »
( Muni: Tavares, Historia da Revolução de 1817,
2. ed . p . 154. )

EDITAL ABOLINDO O TRAFICO DA ESCRAVATURA

Convindo não somente aos interesses da humanida

de, porém ainda mesmo aos desta Provincia, que se
extinga de todo um commercio, que está em completa
opposição com os principios do Direito Natural, e as lu
36
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zes do presente seculo ; Tenho resolvido, que fica sus
penso o trafico de escravatura para este Porto até que a
Soberana Assembiéa Constituinte e Legislativa resolva
este negocio afinal. As autoridades a quem o conhe
cimento disto competir assim o tenham entendido, e fa
çam cumprir.
Palacio do Governo de Pernambuco, 3 de Julho de
1824 .

Manoel de Carvalho Paes de Andrade,
Presidente .

( L. ° 13 de Portarias 1823-1824 , p . 165 v . , Arch . da
Secretaria da Presidencia de Pernambuco . )
-- ((:) -

PROJECTO SOBRE A ABOLIÇÃO DOS ESCRAVOS APRESENTA
DO AO CONSELHO DO GOVERNO DA PROVINCIA , EM SES

SÃO DE 3 DE ABRIL DE 1830 , PELO DEÃO DR . BERNAR
DO LUIZ FERREIRA , MEMBRO DO MESMO CONSELHO.

« Sendo um dever dos conselhos dos Governos das

Provincias do Imperio , na conformidade da Carta de
lei de 20 de Outubro de 1823 , Art. 10 , propor arbitrios,
para se ir lentamente conseguindo a emancipação dos
escravos, este Conselho desejando não só encher este

dever, porém dar provas de que a escravidão é contra
03 seus principios politicos e moraes, vai apresentar um ,
que, respeitando o direito de propriedade, e ao mesmo
tempo o da liberdade, pode fazer a felicidade de muitos
escravos, sem comtudo destruir, ou diminuir o patrimo
nio dos senhores. E' pratica geral em todas as Provin
cias do Imperio obrigarem os proprietarios aos seus es

cravos a trabalharem por sua conta, pagando -lhes todas
as semanas uma certa e determinada quantia. Um
grande numero de escravos, maxime os fabris, excita
dos pelo fogo sagrado da liberdade trabalhảo sem des
canço, não só para promptificarem no fim de cada sema

.
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na a quantia que seus senhores lhes marcão, porém al
guma quantia maior para irem amontoando , até junta
rem uma somma igual, ou maior, que a do seu real va
lor, e então procurão com humilação as pessoas de major .

amisade e consideração com seus senhores, para delles
obterem a liberdade ; desgraçadamente , porém , a uns se
pedem preços excessivos, e a outros se denega inteira

inente a liberdade aquillo que adquirirão com o nasci
Da negação da liberda
de quasi sempre resulta darem muitos dos escravos á si

mento , e a impiedade roubou !

mesmo a morte por meios directos e indirectos . Na oc
currencia de dous principios , um de Direito Natural
Absoluto , e outro Civil , este deve sempre ceder i aquel
le. A Ord . do L. ° 4. ° Tit . 11 , conhecendo esta limi

nosa verdade, só por principios religiosos ordenou , que
fossem os senhores obrigados a darem liberdade aos es
cravos da Costa da Barbaria para serem permutados
pelos escravos christãos.

A Carta de Lei de 9 de Se

tembro de 1828 estabeleceu uma regra geral, que todas
as vezes que o bem geral do Imperio pedisse a compra
de qualquer cousa, seja o proprietario obrigado à ven
del-a por seu justo preço. Nenhum bem maior póde

receber o Imperio , que a emancipação dos escravos , por
ria a civilisação do Imperio, e ao geral estabelecimento
ser a escravidão um acto de summa injustiça , e cor.tra

da Moral Publica . Este Conselho , pois, respeitador do
Sagrado Direito de propriedade , e justiça, não propõe
o arbitrio de serem os senhores obrigados a receberem
o preço , por que compriam os escravos , como tem sus

tentado alguns abalisados politicos, por ser um acto de
injustiça ; pois que muitos senhores comprarão escravos
em tenra idade, e depois lhes mandão ensinar officios ,

no que consomem muito tempo e dinheiro e, portanto,
é de summa justiça a avaliação adoptada pela citada
Ord. devem ser os escravos avaliados , segundu a sua
idade, estado de saúde, e mister. Este , methodo, po
rém , não deve observar-se

nos escravos recem -nasci

dos : a Lei deve marcar o preço dos que seus pais, ou
pessoas respeitadoras dos sagrados direitos do homem ,

quizerem libertar no acto de se baptisarem . »
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O Conselho resolveu que cada um dos Senhores
Conselheiros meditando sobre o assumpto, offerecessem
as suas reflexões.

Na sessão immediata de 12 de Abril , precedeu - se.
á uma segunda leitura do projecto apresentado pelo
Conselheiro Deão Dr. Bernardo Luiz Ferreira, e foi re

solvido que, assignado por todos os membros do Conse
Tho, fosse remettido pela Presidencia ao Governo Impe
rial, para dar a conveniente direcção.
( Liv. das actas do Conselho do Governo, de 1826
1832, pag. 111 v . e 113 v. Arch . da Secret. da Presid.
de Pernambuco . )

Uma pagina da historia de Pernambuco

Senhores da Uniảc Civica.- Como pernambucano,
e um dos mais obscuros meinbros.

do Instituto Archeo

logico e Geographico, tive occasião de erguer um brado
de solemne protesto na sessão extraordinaria pelo mesmo
convocada a 6 de Fevereiro de 1890, quando o governo

provisorio da Republica considerava, por um decreto,
dia de festa nacional o 21 de Abril , « consagrado á com
memoração dos precursores da independencia brazileira
resumidos em Tiradentes . »

Tendo assim procedido não posso deixar que passe
em silencio o vosso annuncio , convidando o povo per

nambucano e ao governo do Estado a vos acompanhar

na « festa civica » que pretendeis fazer em homenagem a
memoria do centenario de « Tiradentes, por ter sido o
primeiro sangue popular que irrigou a arvore da liber
dade no solo brazileiro ! »

Provocado pela publicação do vosso annuncio,
venho, com todas as forzas dos meus pulmões, dar um
solemne brado de protesto do alto da imprensa contra
a vossa pretenção. Não ! Mil vezes não ! Esta gloria
pertence somente ao pernambucano Bernardo Vieira de

Mello, e aquelles que o acompanharam na jornada do
acto solemne manifestado no glorioso dia 10 de Novem
bro de 1710, no Senado da cidade de Olinda .

O meu protesto correu impresso nos principaes jos
raes desta cidade, na Parahyba e ein varios outros da
Capital Federal : o Instituto o fez estampar no n . 37 de
sua Revista ; e mereceu até a honra de ser transcripto

na Revista do Instituto Historico, a primeira sociedade
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litteraria do Brazil ; e isto no mesmo numero em que

dava conta da festa que celebrou aquela sociedade em
honra ao centenario de Claudiu Manoel da Costa , um

dos complicados no processo da Inconfidencia Mineira .
No meu protesto ficou liquido ter sido effectuado
em Pernambuco o primeiro movimento armado para a

independencia nacional e forma do governo republicano
no memoravel dia 10 de Novembro de 1710 , sendo o
seu principal autor Bernardo Vieira de Mello, e aquelles
que o acompanharam nesse movimento ,

Este acio civico e de arrojado patriotismo deu lugar

a um terrivel massacre na familia pernambucana, su
bindo a 722 o numero de suas victimas, que com o seu
generoso sangue saturaram o solo da patria, regando
com elle a soberba arvore da liberdade, por elles plan
tada pela primeira vez no sólo americano ; expiando uns

no exilio o arrojo do seu patriotico esforço , e outros ,
como o seu autor, acabando os seus amargurados dias
no carcere do Limoeiro !

A prova authentica do que acabo de expor em breve
será dada i luz da publicidade no proximo numero da
Revista do Instituto Archeologico, em documentos por
mini copiados na Bibliotheca Nacional, nesta minha re
cente viagem à Capital Federal .

Não podeis , portanto, allegar ignorancia da historia
patria.

Na Capital Federal, o digno director geral da
instrucção publica, o illustrado Sr. Dr. Ramis Galvão,
tendo em mãos a confecção de um compendio de his
toria patria, para servir nas escolas daquella capital,
verbalmente me disse que nelle mencionaria caber essa
gloria a Pernambuco, em vista do que tinha lido no meu
trabalho ; e o digno e respeitavel capitão de fragata, o

Sr. José Hygidio Garcez Palha, lente cathedratico de

Tactica Naval, me disse, que se tinha servido do meu
trabalho para , do alto de sua cadeira, proclamar essa
verdade historica aos seus discipulos.

Quando na Capital Federal se procura instruir a
mocidade nas escolas, ensinando - se a verdade historica
desse facto , dando-se a Pernambuco a gloria de ter sido
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o primeiro Estado que plantou no solo americano a so
berba arvore da liberdade, regando-a com o precioso e
generoso sangue de seus filhos, aqui , nesta terra de he
róes, martyres da liberdade, alguns dos seus filhos
tentam renegar o passado glorioso de seus pais e avós,
para os dar a Tiradentes !
Oh ! senhores da União Civica ! Isto além

de triste

é horrivel e detestavel ! Com certeza não sois per
nanzbucanos ! ...

Se Tiradentes foi um martyr da liberdade, não foi
por certo o primeiro a irrigar a arvore da liberdade
com o generoso sangue popular, » como dizeis no vosso

annuncio. Esta gloria cabe somente aos pernambucanos
nossos avós .

Deixai que Minas e a Capital Federal , mesmo quo
todo sul cmfim , não tendo outro martyr que derramasse

o seu sangue, por amor a liberdade, festejem o cente
Bario deste unico, o Tiradentes ; porque elles não se
occupam em festejar os nossos ; e nem mesmo os co
nhecem .

o pobre Tiradentes a não ser o genero de morte
que lhe deram , não teria sido um martyr, apenas pas

saria na historia por uma victima innocente da sua im
prudencia e loquacidade ; visto que a Inconfidencia Mi
neira nunca passou de uma conjuração de poetas, como
muito bem disse o illustrado orador do Instituto His

torico no centenario de Claudio Manoel da Costa , e que
corre impresso, já tendo sido por mim citado , e que
ainda o repetirei « uma conjuração de poetas, filha das
encontradas ancias de refolego e independencia timida,
repercussão nos estrondosos canticos de victoria que aos
mundos erguia a America do Norte, ensaio de conspira
ção que não contou senão com o esteril e imprudente
enthusiasta de um espirito arrebatado , soffrego e espon
taneo , Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.
« Tudo foi nullo , mal combinado tudo incerto , pueril
até ; tudo desvendado, desde os primeiros tentamens

aos olhos attentos e perspicazes da tyrannia, que por

certo dispensava a traição e infamia de Joaquim Silverio
dos Reis. »
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Tiradentes morreu como um bom catholico, e não

como o heróe padre Romil, apontando o coração aquelles
que tinham de o fuzilar : « aqui é o centro da vida » , não
morreu como o distincto e inmortal natalense, o padre
Miguelinho, esse Catão brazileiro , preferindo morrer a
sobreviver, para não presenciar a desgraça da patria :
quando Antonio Carlos, no seu interrogatorio, negava
vergonhosamente a parte que havia tomado no movi
mento revolucionario de 1817, e compromettia os seus

companheiros de revolução, o padre Miguelinho recusava
nobremente a protecção que lhe queria dar o Conde dos
Arcos, insinuando - o a que negasse a sua firma ; lhe res

pondia reconhecendo e confirmando a assignatura do seu
nome como secretario da junta governativa !
E' que aquelle faltava a firmeza e tempera d'aço
dos filhos do norte .

Senhores da União Civica, é preciso não esquecer
os nomes dos pernambucanos, que pelo seu civismo se
tornaram beneineritos da patria, bem como dos nossos
irmãos do norte, que sempre nos acompanharam no

esforço e no martyrio pela liberdade nas revoluções de
1710—1817 e 1842.

Pertenceis a União Civica e deixastes passar desa

percebido não só o dia 10 de Novembro , como o glorio
so 6 de Março , um dos maiores dias para Pernambuco,
Alagoas, Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceara !
Nesse dia somente o Instituto se illuminou e emban
deirou !
Apenas commemorastes o 13 de Janeiro , anniver

sario da morte do heróe Caneca, com uma festa pallida.
Se a est, heroe fosse permittido resuscitar, cobreria
hoje a cara de vergonha e daria as costas a filhos tão de
generados .
Morreu heroicamente por amor a liberdade, como
filho do soberbo Leão do Norte, erguendo bem alto o es

tandarte da Republica do Equador, proclamada a 24 de
Julho de 1824 tendo por um dos motivos a dissolução
da Assemblea Constituinte, pelo primeiro Imperador.
Hoje que são decorridos mais de 67 annos, Per
nambuco manda felicitar ao Presidente da Republica
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pelo facto escandaloso de se ter acclamado dictador,
dissolvido o Congresso Constituinte, creado uma com
missão militar, imposto silencio a imprensa , declarado
em estado de sitio a duas cidades e finalmente ordenado

a prisão de cidadãos distinctos e benemeritos !

Como se tem degenerado a raça pernambucana !
E' força confessal -o .

Não é, portanto, de estranhar que a União Civica
tambem procure hoje esquecer o martyrio que soffreram
seus antepassados, antes da Inconfidencia Mineira , para
dar essa gloria a Tiradentes !

Srs, da União Civica, ainda uma vez vos lombro o
martyrio dos nossos avós ; o que soffreram elles para

nos legar uma patria livre .
Lembrai -vos que nesta cidade acabou nas mãos dc
algoz, em 1817. o benemerito patriota Domingos Theo

tonio, com firmeza e heroismo; do alto da forca pedia
perdão aos seus companheiros por ter sido elle o causa
dor dos seus soffrimentos , devendo ser elle o unico

responsavel por todos, e quando continuava
discurso The' foi a voz embargada pelo algoz
aperto da corda fatal na garganta e atirado ao
E quando pendente do patibulo se estorcia

no seu
com o
espaço !
lutando

ainda com as ancias e convulsões dos ultimos instantes

de agonias da morte, era o seu corpo , semi-cadaver ,
saudado por uma musica infernal tangida ao som de um
hymno canibal cantado a duo, e respondido por toda
soldadesca e espectadores inimigos da patria , que alli
compareciam para saciar a sua ferocidade !
( Valerosos lusitanos

« A victoria por vós chama
« A trombeta já da fama
« Vosso nome vai cantar.
37
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« Vamos todos inspirados

« Pelo martyr tutelar.
« Resgatar um povo afflicto
« O melhor dos reis vingar etc. »
Assim tambem acabaram Barros Lima , padre Teno

rio, Antonio Henrique, Amaro Gomes , Ignacio Leo
poldo, padre Antonio Pereira , José Peregrino e Fran
cisco Silveira ; pernambucanos e parahybanos.
A todos estes foram cortadas as cabeças e inãos , e

os troncos amarrados á cauda de cavallos e arrastados

pelas ruas da cidade até o cemiterio da Matriz de S.
Antonio !

No Rio Grande do Norte expirou nas mãos de um

covarde o miseravel assassino , o benemerito patriota
André de Albuquerque Maranhão, distincto natalense.
Todas as classes da sociedade pernambucana soffre
ram o martyrio, pela sua dedicação e patriotismo ; os
pardos e pretos foram surrados na grade da cadeia

expostos em espectaculo publico !
Em 1824 foram aqui fuzilados , Fr. Caneca, Lazaro,
Macario, Agostinho, Monte, Nicoláo, Redgerse e Fra

goso ; no Rio de Janeiro, Loureiro, Mitrovik e Rateliff :
o no Ceará o padre Gonçalo Mororó, coronel Pessoa
Anta , Azevedo Bolão , Silva Carapinima, Ibiapina e
Feliciano ; muitos outros que se achavam ausentes fo

ram condemnados a morte, banidos, concedendo-se
direito a qualquer pessoa do povo de os poder matar
livremente .

De todos estes martyres vos tendes esquecido, para
cuidares somente da commemoração do centenario de

Tiradentes, que além de não nos pertencer, o seu san
gue não foi o primeiro « popular que irrigou a arvore
da liberdade no solo brazileiro ! »

Não o fazeis se não pelo tradicional costume que
estavamos no tempo do inperio de acompanhar em tudo
a capital, hoje federal.
Fica, pois, lavrado o meu protesto solemne e a vós
o direito de festejares o centenario de vosso Tiradentes
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maior pompa que poderes, a posteridade e 0
futuro historiador nos fará justiça ; appellemos para

com a

elles .

Recife , 19 de Março de 1892 .

José Domingues Codiceira .

Do Diario de Pernambuco de 20 de Março de 1892 ).

APONTAMENTOS TIRADOS DA OBRA -OS MARTYRES PER

NAMBUCANOS , ESCRIPTA PELO PADRE JOAQUIM DIAS
MARTINS.

I

( Mello VII. - Bernardo Vieira de Mello .

Heroe

talhado pela natureza para digno libertador da patria ...
era sargento-mór e commandante do Terço de linha do
Recife , quando o fatal Sebastião de Castro e Caldas veio
governar Pernambuco ; desde que no fim do reinado de
D. Pedro II Os mascates se lembraram de tornar - se

independentes da nobreza pela erecção da villa do Recife,
imputou -se-lhe o projecto de saccudir com os mascates

o jugo de Portugal e affirmou se que era ponto deci
dido e concertado com o seu mestre de campo o famoso
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João de Freitas Cunha, fallecido ha pouco... resistiu
com todas as forças a creação da villa ... a villa foi
creada, o governador levou um tiro ; quer vingar - se ,
mas acode o terrivel capitão de Santo -Antão, Pedro

Rodrigues da Silva e tudo ficou desfeito, o governador
fugiu e o nosso heroe uniu-se com o seu terço aos patri
otas, demoliu -se o pelourinho etc ... correu -se para
Olinda onde a nobreza e o senado em congresso deli
beraram sobre o governo, aqui foi o seu voto ( de B.
Vieira ) que se declarasse em Republica ad instar dos

venezianos, cortando todas as difficuldades com a pintura
dos recursos que haviam , assim para resistirem , como
para se retirarem em caso de desgraça , sem lhe esquecer
os mesmos Palmares, do recente Zumbi, de que breve
mente se ha de aproveitar ; concluia afinal ser melhor,

em caso de desgraça entregar-se aos polidos e guerrei
ros, franceses,do que servir aos grosseiros, malerea
ados e ingratos mascates.

A discussão durou longo tempo ; mas a pluralidade
aturdida com a magnitude do audacioso projecto estre
mece das consequencias e decidio que se chamasse o
bispo e se lhe entregasse o governo.
II

( Barbosa III ) Antonio de Lima Barbosa , brave e
brioso sargento-inor das ordenanças do capitão -mór João
Cavalcante , em todos os movimentos daquella tragedia,
figurou brilhantemente, já subjugando de viva força o

presidio ou campo volante de Placido de Azevedo, com
mandante em S. Lourenco, já descendo ao Recife e
demolindo o Pelourinho, já reunindo -se na cainara de
Olinda e votanto na melhor segurança d patria com
B. V, L. de Mello .

( Bezerra XV . ) Manoel de Mello Bezerra , cunhado
de B. V. de Mello ... na Janta da Nobreza em Olinda
votou

Om

eu cunhado prit nova forma de governo.
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IV

( Cavalcante II . ) Antonio Bezerra Cavalcante, dis

tincto capitão de ordenanças vereador da camara de
Olinda... opinou em camara com B. V. de Mello .
V

( Cavalcante XX . ) Leandro Bezerra Cavalcante ...

com direito a ser chamado o primeiro pernambucano li
vre, se a primazia podesse nascer da precedencia e soffri
mento pela liberdade ; coronel honorario e morador na

Varzea quando os mascates conseguiram que o Recife
fosse arvorado em villa, ao que se oppoz coin vehemen

cia tão pouco medida que o governador Caldas o fez
prender logo no principio da rixa ; fugindo o governador
e entrando o povo, tumultuosamente no Recife, foi solto

com veneração pelo mesmo povo , e logo com seus nu
merosos parentes em Olinda opinou com B. V. de Mello .
VI

( Figueiredo I ) André Dias de Figueiredo era capitão
do 3.º de linha do Recife, quando os audaciosos mascates ,

sustentados pelo perfido governador, erigiram a villa
do Recife, apoiando a causa da nobreza, fez- se tão nota
vel pelos seus queixumes violentos que attrahiu sobre
si todas as suspeitas do assasinato do sobredito gover
nador, por cujo motivo foi preso e inettido no segredo.
d'onde o tirou o povo insurgido no dia em que o pelou
rinho foi demolido , e a nova camara dissolvida, continuou

o serviço sob o governo do Bispo, si bem que na eleição
de Olinda opinou com B. V. de Mello .
VII

( Hollanda unico ) José Tavares de Hollanda , for
Wado em direito

e tenente coronal honorario

Este

ill:incebo era irm in do insigne André Dias de Figue
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redo, e por isso alliado com a mais illustre e opu

lenta nobreza : não podia , pois deixar de olhar para a
fiducia dos mascates na creação da sua villa do Recife,
se não como para o maior ultrage, que podia fazer -se å
nobreza pernambucana: e é por isso que no Congresso de
Olinda foi do voto de B. V. de Mello.
VIII

Rego IV ) João de Barros Rego , capitão-mór de
Olinda ... Quando os mascates entraram em pretenção

de se emanciparem do Recife contra os quaes se oppoz

logo no principio, unido com a nobreza, etc... foi com
tudo innocente na conjuração do tiro contra o governador

e na violencia que o povo veio fazer ao pelourinbo ; na
conferencia geral da camara sobre a forma do governo ,
seguio a opinião de Bernado V. de Mello .
IX

( Silva XX ) Pedro Ribeiro da Silva, capitão -nior
da villa de Santo Antão, e tão bravo athleta e fogoso

campeão da patria, que bem pode ser chamado o Mar
tins de 1710.

Havendo pugnado invensivelmente con

tra a emancipação do Recife ou pretenção dos mascates ,

tanto se infureceu contra a predillecção do governador
S. C. e Caldas. que se fez geralmente suspeito nos tiros
com que o assassinaram : contra elle , pois, se dirigiram
todas as violencias do governador , de cuja, perseguição
quiz livrar-se resistindo -lhe com mão armada : foi elle
quem prendeu o capitão João da Motta , commandante
do presidio em Santo Antão , e unicamente contra elle ,
o logo convocando os conjurados , baixou ao Recife,
afugentou o governador, fez demolir o pelourinho, cas.
tigou os intrusos municipaes com as suas mesmas ben
galas e cabelleiras e recolheu - se triumphante a Olinda
entre applausos universaes .
Na sessão geral da nobreza em camara sobre a fórma

do governo , opinou como patriota , concluindo « que se
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governassem a si mesmo, » porque só assim ficaria a

patria livre dos riscos porque acabava de passar.
X

( Costa VII ) Manoel Alves da Costa , virtuosissimo
Bispo de Pernambuco... no governo infausto de S. de
C. e Caldas a quem por sua impiedade incorregivel e de
seus filhos, começou logo a detestar.

Amante da ordem é inimigo da ingratidão e injus
tiça , ligou-se immediatamente á nobreza do paiz contra
as injustissimas pretenções dos mascates, relativas á

creação da nova villa do Recife, resistio constantemente
ás suggestões do governador, predizendo-lhe ao mesmo
tempo os perigos em que ia enredar-se ; não foi acredi

tado, e somente tirou por fructo das suas prophecias, fa
zer - se suspeito no tiro com que o governador foi assassi
nado em 17 de Outubro ... de facto foi reputado em Lis

bỏa, cabeça dos que votaram com B. V. de Mello .
De tudo quanto se passou nesse congresso lavrou-se
uma extensa acta na qual cada um declarou o seu yoto ,
e com quanto ella tenha hoje desapparecido, não ha razão
para se duvidar da sua existencia em vista do que refere

o auctor dos Martyres Pernambucanos e aquelles que
ainda poderam vel- a lançada nos livros das actas do an
tigo Senado de Olinda, como o Dr. Maximiano Lopes
Machado, que felizmente ainda vive e que della tirou
alguns apontamentos de que se servio quando escreveu
uns artigos sobre historia patria, que foram publicados

em uin jornal desta cidade ; e somente algum emperrado
ou ignorante das glorias desta terra poderá pôr em du
vida a sua existencia .

Os documentos que já se achan impressos e tém
de sahir no proximo numero da Revista do Instituto ,
se poder obter da bondade dos dignos redactores deste

jornal a sua publicação , porão a limpo esta questão.
Se estes não foram os que tentaram por factos a

independencia nacional e com ella a forma do governo
republicano, com certeza não foi a Inconfidencia Mineira
que não passou de um sonho de puetas, como dizem to
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dos os historiadores e o repetio o illustrado orador do
Instituto Historico no centenario de Claudio Manoel da
Costa .

Recife, 21 de Março de 1892.

José Domingues Codeceira .

( Da Gazeta de Noticias do Rio de Janeiro de 3 de
Julhode 1892.)

As portas da cidade do Recife, o Arco e Ca
pella do Bom - Jesus

PELO DR . F. A. PEREIRA DA COSTA

Como as cidades antigas dos tempos medievaes,

com as suas fortificações e entradas, o Recife teve tam
bem as suas portas de cidade, assignalando os seus li

mites, e convenientemente fortificadas ; essas portas
fechavão completamente todo o recinto da cidade, e
acha vão -se situadas nos seus limites Norte e Sul, e forio
construidas no XVII pelos hollandezes .
A porta do Sul estava situada no bairro de S. José,

pouco distante da fortaleza das Cinco -Pontas, e consti
tuia o unico ponto de communicação com a cidade Man
ricia , porquanto todo o seu recinto achava-se defendido
uma linha de fortificação qne partia daquella forta

por e ia terminar no forte Ernesto, que occupava
leza
o lu
gor em que se acha hoje o convento de S. Francisco.

Como se vê da planta da cidade Mauritiopolis,
na obra de Gaspar Barleus, a porta de Santo Antonio ,
como a chamavão os portuguezes , estava situada no
lugar, pouco mais ou menos, em que se acha lloje a

rua do Jardim . O Inventario dos piedios que os hot
landezes edificarão no Recife, falla da porta de Santo

Antonio, que dava serventia « aos que vem dos Afoga

dos, na qual assiste um capitão de infantaria. »

Era

construida de tijolo e pedra, e cercada pela banda do
rio e do mar coni trincheiras. O mencionado inventario
tratando da casa que servia de porta da trincheira, diz
que se deu de quartel ao capitão João de Cazares Amorim

por despacho do Governador destas Capitanias Ayres
de Souza Castro e do superintendente das fortifica
ções João Fernandes Vieira, pelo que lhe tocava , e por
38
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despacho do Provedor da Fazenda Real o capitão-mór
João do Rego Barros , se pôz esta nota em 24 de Marco
de 1659.

As portas de Santo Antonio erão defendidas , ao
Norte, pela fortaleza das Cinco -Pontas, e a Oeste por
uma fortificação que tinha o nome de Bateria do Gal
lo, que montava oitu canhões de ferro e bronze, sendo
2 de calibre 3 , 4 de 6, 1 de 16 e 1 de 24.

Além dessa

artilharia, constante do Inventario das armas e petre
chos bellicos que os hollandezes deixarão, existia a in
dispensavel munição de guerra , e um sino pequeno de
bronze, que está na porta de Santo Antonio, o que
tudo consta do mesmo Inventario .

Foi nas portas da cidade Mauricia, como a chama
vào os hollandezes, que teve lugar no memoravel dia
28 de Janeiro de 1654 a entrega das chaves da vencida
cidade ao general em chefe do exercito restaurador,
facto este que é assim narrado por Warnhagem na sua
Historia das lutas com os hollandezes no Brazil :

« No dia seguinte ao da capitulação tomarão as tro
pas vencedoras posse dos fortes exteriores e do bairro
da ilha de Santo Antonio, denominado cidade Mauricia
! Mauritzstad ) . Somente porém no immediato, 28 , á
tarde, achando-se todas as tropas em armas , se apre

sentou o general Barreto de Menezes, com o seu estado
maior, todos a cavallo ; sendo esperado ás portas pelo

tenente-general Sigismundo e seus ajudantes, todos a
pė . Apeou -se tambem o nosso general, para a ceremo
nia da recepção das chaves, que então teve lugar, ao
som dos competentes disparos de artilharia e fuzilaria ;

quadro por certo digno de immortalisar para o futuro
o pincel de algum artista brazileiro , como o da rendi
ção de Breda, a Spinola, immortalisou a Velasquez . A
pé proseguio Barreto de Menezes pela cidade, levando
à sua direita o general vencido e tratando a este, ainda

depois , com a generosidade e politica que costumão os
valentes . Junto á ponte entrou, por cortezia, em casa
do mesmo general hollandez. Encaminhou-se logo ao

Recife , sendo na propria ponte recebido pelos do Con
selho, em cujas casas passou a alojar -se. »
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o desapparecimento das fortificações, pelo

desenvolvimento da edificação da cidade por aquella

parte, desappareceu a porta da cidade Mauricia , ou de
Santo Antonio, da qual nenhum vestigio nos resta , e
com ella tod , a linha de fortificação, que passava pela

rua das Trincheiras, cuja denominação ainda memora a
sua existencia .

A outra porta da cidade estava situada na extre
midade Norto da rua do Bom Jesus, no bairro de São

Frei Pedro Gonçalves, e constava de um arco de pedra ,
com pesada porta de dous batentes, que se fechavão a
noite, tendo aos lados fortificações que se prolongavão,
de um lado até ao mar, e do outro até a margem

esquerda do rio Beberibe, cortando assim toda a exten
são que se prolonga hoje desde a casa da inspectoria do
Arsenal de Marinha até o Caes do Apollo.
Como consta do Inventario dos predios que os
hollandezes edificarão e repararão no Recife até o anno
de 1634 , havia sobre a Porta do Recife um corpo de

guarda, com casa para assistencia do capitão comman
dante, e um quartel para alojamento dos soldados ; à
pouca distancia ficava a casa da polvora , com os fundos
para o rio, e depois, á distancia conveniente, seguia-se a
casaria da rua do Bom Jesus , que naquelle tempo tinha
o nome de rua dos Judeus.

Do Inventario das armas e petrechos bellicos que
os hollandezes deixarão em Pernambuco, procedido no
proprio anno da sua restauração, em 1654, consta que

havião tres baterias para defender o local , sendo duas

no lado do mar e uma á margem do rio Beberibe, com a
designação de Baterias da Porta do Recife.
As primeiras erão defendidas por onze canhões de
bronze, sendo um de calibre 6 , quatro de 10 , um de 12 ,
dous de 16 , dous de 18 , e um de 22 , e a segunda mon
tava tres peças de ferro , sendo duas de calibre 4 o
uma de 10.

Desmoronando - se aquellas fortificações polo tempo

adiante, construio - se um forte para guardar a locali
dade, depois da restauração, o qual foi situado a pouca
distancia do arco da porta , no local em que hoje se
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acha a casa da inspectoria do Arsenal de Marinha ; o

forte teve o nome de Bom - Jesus, e depois o de Quebra
Pratos, pelos damnos que causava a visinhança quando
atirava , e foi demolido em 1849 para deixar espaço as
novas construcções do mesmo Arsenal, assim como

outras dependencias de propriedade nacional, constantes
de um armazem , um calabouço e uma meia - agua, que
existião nas proximidades.
Ao tempo da construcção do bairro hollandez, e
mesnio annos depois da restauração, as edificações do

Recife ficavão aquem das portas , gite constituião o unico
ponto de passagem por terra para Olinda, pelo isthnio ,
mas estendendo - se depois por diante , tomou essa novil
parte da povoação a denominação de Fora de Portas,
que ainda conserva, para designar que o novo trecho de

construcção extendia- se além das portas do Recife.
Erigindo-se cm 1654 varias irmandades na igreja
no Corpo Santo. que voltando ao culto catbolico, logo
que os hollandezes evacuarão Pernambuco, foi elevada
à cathegoria de matriz da freguezia do Recife , criada no
mesmo anno , a esse tempo creou-se tambem na referida
igreja uma confraria do Senhor Bom -Jesus, que poucos
annos depois tratou de levantar uma capella para o scu
padroiero.
Escolhido o local, que foi o da propria situação do
arco da porta do Recife, aproveitando -se para este fim
da casa contigua em que assistia o commandante din

guarda, dirigio-se a irinandade ao general André Vidal
de Negreiros governador e capitão general da capitaniä ,

e este despachando favoralvemente il sui pretensão fez
The doação da referida casa , permitindo ao

mesmo

tempo que ella se aproveitasse do arco para erecção
do monumento .

Aquella concessão teve iugar no anno de 1667, mas
não consta se as obras da capella começarão logo, ou se
posteriormente, sabendo -se, porém , que já estavão con
cluidas ( m 1080 , e que a irmandade já funccionava em
sua capella, o tinha o titulo do Senhor Bom Jesus dis

Portas, que ainda conserva, pela circumstancia da situa
ção em que fóra levantado o monumentu. Ja então es

1

-
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lava a irmandade canonicainente installada , icto este

que teve lugar em 1679, regendo - se por compromisso pro ·
prio , confeccionado em 1667, c approvado em 31 de De

zembro de 1682 pelo bispo diocesano D. Estevão Brioso
de Figueiredo, cujo original ainda conserva a irman
dade em seu archivo.

O que fica dito é o que consta de positivo sobre a
fundação do Arco do Bom Jesus. No entretanto, um
manuscripto que tenios sob as vistas , conjectura que a
nossa bistoria de alguma sorte revela o objecto especial
que deu motivo a sua fundação, e transcreve em abonu
do seu conceito, o seguinte trecho de um dos nossos
chronistas : « Entrou o anno de 1646 para os fieis alegre
e para os hereges infausto. Tinha chegado a rossa for
taleza (Arraial Novo do Bom Jesus) à sua ultima per
feição sem que em todo o tempo da obra tivesse o tla
mengo a menor noticia ; o priineiro dia do anoo e do
miez que com o inysterio lhe deu o nome de fortaleza

do Bom - Jesus, festejarão os nossos com salvas de toda
a artilharia , de que estava guarnecida. »
Não será , pois, natural inferir daqui , diz o autor do

citado manuscripto, que os fundadores da capella, a que
se deu o mesmo titulo do Senhor Bom - Jesus, tivessem

por fim erigir um monumento em memoria dos feitos de

armas, que naquellaseras religiosamente su attribuião,
nio ao fraco braço do homem , mas siin it irresistivel
virtude do Deus dos exercitos ?

O que não ha duvida, é que a invocação da capella
é igualao nome que foi i'nposto a fortaleza do Arraial
Novo, e que o dia festivo em que ella salvou pela pri
meira vez , 1 de Janeiro, é exactamente aquelle em que

tinha lugar na capella do arco, como ainda hoje o
tem na igreja da Madre de Deus, a festa do Bom Jesus
das Portas, com a solemnidade costumada, gosando os

fieis nesse dia das indulgencias plenarias concedidas por
Breve do Santo Padre Pio VI, de

6 de Fevereiro de

1789 .

Em principios do seculo passado, segundo o liisto
riador Rocha Pitta , era ainda o Recife fechado pela
parte do Norte com umas grandes portas, formadas por
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uma boa plantaforma com artilharia, que defendian
mar e o rio , notando - se a capella do Bom Jesus das

Portas , em cujo andar terreo assistia uma companhia
que guarnecia o ponto .
Foi sem duvida pela cessão do andar terreo da ca

pella, que a irmandade obteve por Portaria do go
vernador, datada de 4 de Julho de 1766 , uma pequena

casa que havia junto ao forte, para moradia do sa
cbristão, visto ter - se tomado a parte terrea do seu

consistorio para uso do mesmo forte, o que consta do
officio do Inspector da Thesouraria de Fazenda dirgido
ao Presidente da Provincia em

1 de Maio de 1849 .

O santuario do arco do Bom Jesus permaneceu

de

pė, respeitado e venerado por quasi dous seculos, até a
resolução da sua demolição em 1850 , para dar espaço as

construcções do Arsenal de Marinha, e desimpedir a
communicação da rua do Bom Jesus com a de S. Jorge ,
demolição esta que já se cogitava anteriormente , como
consta do Aviso do Ministerio da Marinha de 9 de Julho
de 1844 .

A demolição da capeila , diz o autor do citado ma
nuscripto, ha inuito havia sido projectada, mas por uma
bem notavel coincidencia estava reservada para uma

epocha, em que esta provincia, e outras do Brazil.erão
devastadas pelo terrivel contagio que tantos estragos
tem causado ! Epocha de dor e de lagrimas na qual o
que mais importava, era aplacar a divina justiça atim de

suspender o flajello com que tio justamento castigava
os nossos crimes. Todavia, durante essa lamentavel
epocha, a demolição foi proposta , decretada e executada,
com uma actividade , para não dizer , precipitação es pantosa.

Assentando o presidente da provincia o Conse
Theiro Honorio Hermeto Carneiro Leão , depois Marquez
do Paraná, demolir o arco do Bom Jesus, mandou orçar

o trabalho pelɔ architecto André Wilmer, que estimou
o em 8708000, avaliando ao mesmo tempo og materiaes

em 3 :200 $000 , e chegando a um acordo com a irman
dade, que se vio coagida afinal, a ceder, propoz a ne

gocio a Assemblea Legislativa Provincial, e solicitou as
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necessarias providencias no Relatorio com que abrio os
seus trabalhos em 7 de Abril de 1850 .

a 0 arco que se acha collocado na extremidade da
rua da Cruz do bairro do Recife, disse o presidente no

alludido Relatorio, não é hoje uma porta da cidade ,

visto que ella se prolonga além do dito arco, que não
serve senão para obstruir a mencionada rua da Cruz, im
pedindo seu aformoseamento e livre communicação com
a rua do Pilar.

« Scbre o dito arco está edificada a capella do
Senhor Bom Jesus das Portas, que parece existir desde

o anno de 1667, e ter sido edificada por concenso do
Governador e Capitão_General desta provincia André
Vidal de Negreiros. Esta capella é administrada pela
irmandade do Senhor Bom Jesus das Portas, que não
duvida consentir em sua demolição, uma vez que lhe

seja facultado um dos altares da igreja da Madre de
Deus, o seja indemnisada da perda que soffre com a de

molição dos pequenos predios que estão contiguos ao
arco , e que são alugados em proveito seu .

« A igreja da Madre de Deus é um proprio nacio
nal ; entretanto o art. 7 da lei geral de 9 de Dezembro
de 1830 , que mandava entregar essa igreja ao Ordinario,
para ser administrada por um sacerdote. acha -se mo
dificado pela lei provincial n . 8 de 10 de Junho de 1835,
que fez passar essa administração para a irmandade de
Santa Anna, erecta na mesma igreja . O art . 30 dessa
lei provincial ordena que os quartos existentes na dita

igreja
sejão cedidos, logo que assim exija o serviço pu
blico.
« Nada . pois , pode obstar a que esta Assembléa ,
alterando a lei n . 8 , autorise a Presidencia a conceder
a irmandade do Senhor Bom - Jesus das Portas um dos

altares da igreja da Madre de Deus , e a ceder -lhe dos
quartos de que trata o art. 3. ° aquelles que forem suffi
cientes para indemnisal- a do rendimento dos predios
que devem ser demolidos.

« A administração das obras do porto, comprando
os materiaes de que precisa , e que resultarem da de

molição, completará a indemnisação á fazer.
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Por este pedido do presidente, e pelo interesse que
elle liga la ao assumpto , foi decretada a lei Provincial
11. 252 de 4 de Maio de 1830, que o autorisou :
1. ° A conceder a irmandade do Senhor Bom

Jesus

das Portas um dos altares da igreja da Madre de Deus,
para nelle ser collocada a imagem do dito Senhor , ce

dendo a irmandade a capella que estava edificada sobre
o arco do Bom - Jesus, para ser demolida com o dito
arco .

2.° Para indemnisação da mencionada demclição, a
ceder a irmandade do Senhor Bom - Jesus das Portas o

usufructo dos quartos especificados no art . 3 da lei pro
vincial n . 8 de 10 de Junho de 1835, que julgasse neces
sarios .

Para desempenho e execução d'aquella lei lavrou o

presidente da provincia a seguinte Portaria :
<< ( Presidente da Provincia tendo em

vista, o

disposto na lei Provincial n . 252 , e querendo regular
sua prompta execução resolve o seguinte :

« Artigo 1.º No dia 9 do corrente serão transferidas
as imagens ora existentes na capella do Senhor Bom
Jesus das Portas para a igreja da Madre de Dues e se
rão depositadas no altar-mor da dita igreja que fica con
cedido a Irmandade do Senhor Bom Jesus das Portas.
« Art . 2.° A transferencia se fará as 10 horas do

dia acima dito , sendo as imagens conduzidas da ma
neira a mais decente, em solemne procissão, a que assis
tirão os Irmãos da dita Irmandade e as Ordens Reli

giosas e mais pessoas que forem para isso convidadas.
« Art. 3. Feita a transferencia das imagens, imme

diatamente se fará a profanação da capella , sita sobre o
arco denominado do Senhor Bom Jesus, sendo para isso
requisitada a competencia da autoridade ecclesiastica e
logo depois se começará a demolição.
« Art. 4." Fica concedido a Irmandade do Senhor

Bom - Jesus o usofructo do armazem que fica ao lado do

Norte da igreja da Madre de Deus comprehendendo um
quintal que servio de cemiterio e o portão e telheiro que
fica ao lado da igreja na rua da Madre de Deus.
« Art . 5. Fica igualmente concedido a dita Irman
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dade o usofructo de dous quartos collocados no dito
lado da igreja a sua escolha , podendo fazer as obras
necessarias para servirem de guarda as alfaias e para
nelle fazerem as suas sessões .

« Art. 6.° Os materiaes que resultaren da demo

lizão da capella do Senhor Bom -Jesus das Portas fica
rão pertencendo a administração das obras do melho
ramento do porto , que fará a demolição a sua custa , e em
indemnisação dos materiaes dará a Irmandade a quantia
de dous contos e quinhentos mil réis, que serão pagos

pela quota das obras do melhoramento do porto .
( Palacio do Governo de Pernambuco 6 de Maio de
1850.- Honorio Hermeto Carneiro Leão . »

Effectivamente, teve lugar a trasladação das ima
gens da capellla do arco para a igreja da Madre de Deus,
no dia 9 de Maio , em solemne procissão, e notavel con

traste , quando naquelle mesmo dia a igreja celebrava a
festa da Assumpção do Senhor, o mysterio da sua subida
aos Céos , a sua imagem na terra era apeiada do alto do

seu santuario, e descia á recolher -se em um templo
alaeio !

O Diario de Pernambuco de 11 do mesmo mez ,

noticiou deste modo aquella solemnidade :
« Effectuou-se hontem a trasladação das imagens
do Arco das Portas para a igreja da Madre de Deus.
« Erão 5 1/2 horas da tarde, quando sahio a pro
cissão , disposta do modo seguinte :

« Em frente um andor com a imagem de Nossa
Senhora do Rosario, carregada por irmãos do Espirito
Santo ; logo após outro com a de Santo Antonio , levarlo
por irmãos do Sacramento ; em seguida outro sobre os
hombros do Exm . Conselheiro de Estado Presidente da

Provincia , Presidente da Assembléa Provincial, Inspector
do Arsenal de Marinha e Commandante Superior da
Guarda Nacional do Recife, com a imagem do Senhor
Bom-Jesus das Portas ; e finalmente um tumulo sobo

palio com o Senhor Morto, trazido por clerigos .
« 0 2. • batalhão de fusileiros com a respectiva

musica punha termo á procissão que , acompanhada pelo

Prelado Diocesano, membros da Assemblea Legislativa
39
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Provincial, commandante da praça , officiaes de linha e
da Guarda Nacional, chefes de repartições, muitas pes
sõas gradas, e grande porção de povo, desferio pelas
ruas da Cruz e Cadeia e da Madre de Deus até reco

15cr -se a igreja deste noine .

« A bỏa ordem que presidio ao acto, os vehementes
signaes de veneração e acatamento que se divisarão nos
seniblantes de todos quantos a elle estiverão presentes ;
tudo provou que os mais pios sentimentos o aconse
Thão . »

Impressionado pelo acto tocante da trasladação das
imagens, escreveu o Vigario Francisco Ferreira Barreto

um bello e inspirado soneto, especialmente consagrado
ao Senhor Bom - Jesus das Portas, que despojado da sua
morada , do seu templo , do seu altar, ia ser recolhido á

casa de sua Mãe Santissima, a qual, em ternas pharses
repassadas de sentimento exclama dirigindo -se á seu Fi
thio 9 Redemptor do Mundo, offerecendo- lhe o seu Co
ração e o seu Templo :
« V'ém , oh ! Filho ! meu Deus ! oh ! Rei Celeste !

Exclama a Virgem Mãe , e o ceo fluctua,
Oscila a terra , Satanaz recua ,

De assombro a natureza se reveste.

Vém , esclama ; Rainha me fiseste,
Tu firmaste meus pés na argentea lua ;

A gloria que me exalta é gloria tua,
E o templo que possuo, tú m'o deste .

Ah ! recebe -o : perdoa o desabono.
Dos impios, que com lagrimas contemplo ;
Perdoa, e surjão do torpor do somno.

Morada já não tens... Que horror ! Que exemplo !
Negarão -te o altar, negão- te o throno :
Tens o meu coração, tens o meu templo. »
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No dia 10 de Maio, depois do acto religioso da pro
fanação da capella , segundo a formula religiosa or

denada pelo Bispo Diocesano D. João da Purificação
Marques Perdigio, teve começo il sua demolição, e
poucos dias depois, só restava daquelle inodesto e tra
dicional monumento, o local em que permaneceu por
dous seculos, abrindo passagem franca entre as ruas da

Cruz, que vinte annos depois, em 1870, a municipa
lidade a denominou do Bom Jesus, " para lembrar que

naquella rua existiu, sobre o arco que era antiga
porta da cidade a capella do Bom Jesus, » e a antig
rua do Pilar , hoje de S. Jorge .

Todo material do arco e capella forão aproveitados
na construcção da torre do obervatorio do Arsenal de
Marinha, e con elles , talvez , ils lapidas inscriptivas e

com datas , provavelmente indicando a fundação do
monumento .

O arco e capella do Senhor Bom - Jesus das Portas,
era um monumento espaçoso , com relação as suas con
dições, de alguma elegancia architectonica, e tinha a
fachada principal olhando para a rua do Bom - Jesus.
A capella servio de matriz da freguezia, por se achar em

reconstruccão it respectiva igreja, de 24 de Agosto de
1800 a 5 de Junho de 1812 .
Um nosso conterraneo , escrevendo em 1857 contra

as tendencias de demolição dos nossos edificios antigos
e tradicionaes, consagrou estas linhas il velha capella do
arco do Bom Jesus :

“ ( Arco do Bom - Jusus, que, não obstante a sua

humildade artistica , attestava os sentimentos de piedade
dos nossos avós , e indicava um dos limites primitivos
desta cidade, foi o primeiro que soffre: os golpes desse
atheismo social, como o designa Alexandre Herculano.
« Não tinha um

elevado valor artisco , é verdade,

mas assignalava os sentimentos religiosos que domi
navão nossos pais ; era uma pagina viva dir noss: his
toria , devia ser conservadı, issim como hoje se con
serva com grande veneração os restos mais insigni

ficantes que attestão a gereção presente a passagem do
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povo rei ein varias partes do mundo então conhe
cidos . »

Não passou , porém , sem protestos o acto da demo
lição do arco e capella do Bom Jesus, apesar do açoda

mento e rapidez com que correu todo o processo para
o povo, em geral , manifestou o seu
sentimento e desagrado , segundo é tradição corrente, e
o Vigario Franaisco Ferreira Barreto coinpoz este bello
e energico soneto verberando na lyra christà semelhante
isso necessario .

acto ,

O martello sacrilego esmigalha
O templo do Senhor Immaculado :
No céo retumba v echo reprovado,

Oh ! assombro 1 ... e lá mesmo a dor se espalha.
Retumba ( echo na voraz fornalha ,
E satan se revolve alvorotado :

Então audaz, de jubilo banhado,
Sauda e beija a reproba canalha.
Oh ! monstros ! que ao Senhor faseis a guerra
Avante, avante no funesto ensaio :

!

Um só templo não fique sobe a terra ,
A colera dobrai ... eia ! insultai - o .

Mas vede , que o furar na desta encerra ,
E que junto a bondade existe o raio,

Felizmente os presentes , e ainda as gerações por

vir, não indagarão do local das portas di cidade do
Recife ,

dos seus antigos limites, e do manumento

erguido sobre as mesmas portas pela piedade christà dos
nossos antepassados, graças a patriotica deliberação do

Instituto Archeologico è Geograpluico Pernambucano,
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que mandou collocar umi lapida indicativa de taes
monumentos, na fachada no edificio da inspectoria do

Arsenal de Marinha, e onde se gravou esta inscripção
sobre uma lanıina de marmore :
LAPIDA COMMEMORATIVA
DO

ARCO

QUE FOI ANTIGA PORTA DA CIDADE
E DA

CAPELA

DO SENHOR BOM - JÉSUS DAS PORTAS LEVANTADA SOBRE
O MESMO ARCO .
A FRENTE DESTA LAPIDA ,

E OCCUPANDO TODA

A LARGURA DA RUA ,

ESTAVÃO OS SOBREDITOS MONUMENTOS DEMOLIDOS

EM 1850 .
O INSTITUTO ARCHEOLOGICO E GEOGRAPHICO
PERNAMBUCANO

A MANDOU COLLOCAR EM 1866 .

A pedra em que se lavrou aquella inscripção, foi
solemnemente assentada no dia 31 de Agosto do indicado
anno de 1866 , por una conimissão do Instituto , com
assistencia de varias pessoas gradas e grande concurso
do povo, tocando durante o acto a banda de musica dos
menores do Arsenal de Marinha .

A ultima reminiscencia historica

que nos resta
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das antigas portas do Recife, teve lugar em 1859, no dia
22 de Noveinbro, quando a Camara Municipal fez en
trega das chaves da cidade ao Imperador D. Pedro II,
por uccasião de sua visita a Pernambuco. Este acto
teve lugar logo após ao desembarque de S. M. no pavi
Thão que a Camara mandou construir no antigo largo do

Collegio .

A chave era de ouro e de primoroso tra

balho artistico , e foi offerecida em

uma rica salv:1 de

prata, objectos estes que forão feitos na officina do jo

alheiro Manoel Antonio Gonçalves, e por este offerecidos
a Camara para semelhante fim . Esta seremonia foi

precedida pela leitura do seguinte documento , proferido
pelo presidente da Camara :

« Senhor ! A Camara Municipal da cidade do Re
cife, interprete dos sentimentos de amor e lealdade, que
animão a todos os seus habitantes para com a sagrada

Pessoas do Magnanimo Filho do Fundador do Imperio,
vem cheia de respeitoso jubilo apresentar a V. M. I. O

seu fiel preito e homenagem , depositando nas augustas
måos de V. M. a chave da cidade invicta , que fóra
n'outro tempo o theatro de nobres feitos d'armas, e que

hoje, n'um reinado de paz e de admiravel prosperidade,
é comouma famosa pagina de heroica recordações, que
V. M. I. , surgindo do Oceano se digna vir ler no pro
prio terreno.

« A Camara Municipal do Recife, Senhor, dá em
primeiro lugar as graças, que são devidas ao Altissimo
por tão assignalado acontecimento, e depois a V. M. I.

pela honra que quiz conceder a provincia de Pernam
buco, vindo visital -a e conhecel -a de perto ; e desde já

anteve com orgulho quantos bens para os povos, o

quanto estudo para V. M. trará comsigo a graciosa mercè
da Imperial visita .
« Cidade do Recife . 22 de Novembro de 1859.

Manoel Joaquim do Rego e Albuquerque.
Presidente,
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Luis Francisco de Barros Rego .
Joaquim Lucio Monteiro da Franca.
Rodolpho João Barata de Almeida.
Gustavo José do Rego.
Simplicio José de Mello.
Joaquim de Almeida Pinto .
Antonio José de Oliveira.
José Maria Freire Gameiro .
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DOCUMENTOS
COPIA AUTHENTICA

DO REGISTRO

DA PATENTE DE HEN

RIQUE DIAS , CABO E GOVERNADOR DOS PRETOS E MU
LATOS :

Dom Fernando Mascarenhas, Conde da Torre , do

Conselho de Estado de S. Magestade, & . Por quanto
havendo - se representado a Sua Magestade, que Deos

Guarde, a satisfação e honrado procedimento com

que

servio na guerra de Pernambuco Henrique Dias , Gover
nador das Companhias dos crioulos , negros e mulatos ,
havendo recebido feridas e peleijado em muitas occaziões,
como valente soldado , perdendo na batalha de Porto
Calvo uma mão, foi servido faser- lhe Mercê para que
com mais lusimento e commodidade continuasse em seu

serviço como ao prezente o está fazendo, e porque con

ven que sirva no dito cargo para que com sua bòa dili
gencia e zelo, com que serve a S. Magestade se augmente
o numero da dita gente , Hei por bem de o eleger e no
mear como pela presente elejo e nomeio ao dito Henri
que Dias para Cabo e Governador dos crioulos negros e
mulatos , que servem e ao diante servirem nesta guerra e
exercito do Brazil , para que como tal o seja hoje e adian
te , segundo e da forma e maneira que lhe pertence com
toda mais autoridade , honra e preeminencias franque
zas e liberdades que lhe tocão e devem ser guardadas,
pelo que ordeno a todos os officiaes maiores e menores
e mais gente d'este exercito o hajão e tenhão, estimem
e respeitem por tal ( 1 ) e aos capitães, officiaes e soldados

de sua tropa The obedeçam , cumprão e guardern suas
ordens por escripto ou de palavra como são obrigados .
( 1) Não se pode decifrar esta palavra .
40
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O Provedor Mór da Fazenda de S. Magestade fará re
gistrar a presente nos livros d'ella, sentar livrar e pagar
os quarenta cruzados de soldo cada mez que S. Mages
tade tem assentado que gozará todo o tempo que servir ,

para o que lhe mandei passar a presente por mim assig
nada e sellada com o sello de Minhas Armas, refe

rendada do infra escripto Secretario

Dada naaosBahia
de Todos os Santos Cidade de S. .Salvador
4 de
Setembro de 1639 annos . - D. Fernando Mascare
nhas, Conde da Torre.

Cumpra- se e registre-se, 23 de

Oitubro de 1639.- Parry.- Gonsalo Pinto de Freitas
Conforme.- Aurelio Borges de Figueiredo.

Escriptura de venda dos Engenhos dos Ti
biris que faz D. Luzia de Andrade ao Ca

pitão -mór José Cardoso Moreno .
Em nome de Deus amen . - Saibão quantos este pu
blico Instrumento de Escriptura de venda dos dous En
genhos Tibiris, e competente quitacam de paga, ou como
em direito melhor nome e lugar baja e dever se possa
virem que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Je
slis Christo de 1697 aos 17 dias do mez de Janeiro do
dito anno , nesta muito nobre sempre leal cidade de

Olinda , Capitania de Pernambuco, nas pousadas de D.
Luzia de Andrade , viuva do Capitão João de Freitas
Correia , aonde eu tabellião ao diante nomeado fui e sen
do ahi apparecerão partes presentes e outorgantes e as
signantes, a saber, de um como vendedora a dita D.
Luzia de Andrade moradora n'esta dita Cidade, e da
outra como comprador o Capitão -mór José Cardoso Mo
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reno morador na Praça do Recife amb:us pessoas reco

nhecidas pelas proprias de que se trata . E logo pela
dita D. Luiza de Andrarle foi

lito em

minha presença

e das testemunhas ao diante nomeadas e assignadas que

ella entre os mais bens que tinha e possuia , e de que
estava de mança e pissificii posse hero bem assiin dous
Engenhus de fazer assucar citos na Capitania da Para
hyba chimados Tibiri de Baixo e Tibiri de Cima de

Invocaçãm Nossa Senhora do Rosario , que um delles que
chamam

Tibiri de Cima está moento e corrente, e o

Tibiri de Brixo de fogo morto , que os houve ella e o dito
seu marido por titulo de compra que delles fiserão a D.
Maria Cezar viu Vil do Governador

João

Fernandes

Vieira, como constava d'un instrumento feito nas 10
tas que servem do Tiahellio Dioyo Rodrigues Pereira em
20 de Janeiro de 169 ? e os ditos os houverão por titulo
de compra que d'ellus fiseri , i saber o Tibiri de Cima ,
dos herdeiros de Jorge Homem Pinto , como consta de

um instruinento feito nas notas que servem de Bal
thazar Pereira de Brito, tabellião que foi na Capintania
da Parahyba ein 27 do mez de Maio de 1676 ; e

o de

Tibiri de Baixo, ao Dr. Luiz Chanches de Baena, como
constil de hum instrumento nas notas do mesmo Tabel
liio atraz nomeado em o 1.º dia do mez de Julho de 1679
e hora de presente estava contractada com o dito Capi
tilo -mor José Cardoso Moreno vender -lhe os ditos enge

nhos, como com effeito logo l'hos vendia de pura e fir
iñe venda deste dia para todo o sempre, com todos os
seus partidos de canvas e todas as mais terras de matas,
pastos, iguas , lenhas, com todas as serventias e logra
douros, entradas e sahidas novas e veihas e com todos

os mais pertences que directamente lhe pertencerem as
sim como os lograrão seus antecessores e ella os está lo .
grando e melhor se em direito melhor poder ser, com
tudo o que nelles se achar que seja seu , excepto as pessas
clo escravos e bɔis, que delles reserva para si c assim mais
The vende os ditos engenhos com todos os cobres con

tidos em um rol que logo deo ao compradorda entrega
que delles lhe fuz seu irmio y Capitão Christovão Be
renguer de Andrade, que està assignado por elle :
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juntamento com uma capella de Nossa Senhora do Ro
sario com todos os seos paramentos que constão do mes
mo rol : E tudo por preço e quantia de quarenta e
quatro mil crusados que fazem 17 :600$000 pagos na ma
neira seguinte a saber : oito mil e quinhentos crusados
que ficão ein mão delle comprador a razão de juro de

seis e um quarto por cento , pagos ditos juros em tres
quarteis cada um anno de quatro em quatro mezes
cada qual delles nem se lhe poderá pedir o principal den
tro em 6 annos e começará a correr o juro do 1.º de
Agosto desie corrente anno de 1697 e deixando -lhe es
tar a vendedora a dita quantia em sua mão mais annos,

ou não lhe pagando quando lhe pedir correrá o juro na
mesma forma até real entrega ; e bem assim llie dará o

comprador logo 4818540 em dinheiro de contado que
logo a vendedora recebeu ao faser deste ; e assim mais
The deo huma quitaçam de Leonardo Teixeira Cardoso

de 8158000, que pertencião ao Casal do Sargento -mor
João de Mendonça de quem o dito he Testamenteiro e
Procurador ; e bem assim outra quitação do Coronel

Francisco Berenguer de Andrade como herdeiro do Ca
sal de D. Maria Cesar da quantia de 5 :1358 460 e outra

quitação de Domingues Alves Ferreira de 5808000
pertencentes aos herdeiros de Diogo Lopes Caldeira

João Gonçalves da Camera de quem o dilo le Procura
dor dos quaes 481 $540 e das mais quantias das quitações
acima referidas lhe dá ella vendedora neste instrumento

plenaria e geral quitação deste dia para todo sempre, e
assim mais será obrigado elle comprador a desobrigar
a eila vendedora, e pagar a D. Luiza da Gama, e as suas
irmans

1: 130 $ 000 de uma herança que lhe p:issou a

sua irman D. Maria Cesar, a Antonio de Miranıla dos

Santos 408000 e ao Capitão Feliciano de Mello da Sil
va 4308000 , e a Diogo Cardoso 600 $ 000; tudo como se

quer pelo que valler o pagamento das quaes serà elle
comprador obrigado a dar quitações dos credores dentro
de um anno da feitura desta Escriptura ; e bem assim

pagar ao Capitão Duarte de Albuquerque da Silva
4 :6088000, que lhe pagará 4008000 em cada um anno no
tempo contido na Escriptura que fez ella vendedora
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da parte que lhe coube no dito Engenho a elle e os mais

herdeiros de João de Freitas Correia , que está no car

' torio do tabelião Diogo Cardoso, de que lhe será dado
quitação : As quaes quantias fazem a somma dos ditos
quarenta e quatro mil cruzados. E declarou que os
ditos Engenhos lhes vende como dito tem com suas

casas de vivenda , de moenda , de purgar e de caldeira , e
sanzalas de negros, e todas as mais casas conteudas no
dito rol o entrega e com todas as fòrmas ferros e cor
rentes e todas as inais ferramentas e petrechos que

constarão do dito rol , e todas as mais pertenças como

dito tem que forem suas e lhes pertencerem por qual
quer titulo e razão que seja , reservando

somente

os

ditos escravos e bois : tudo pelo dito preço e quantia
atras declarado, que desde logo demetia e apartava de
si toda a posse e acção dominio e Senhorio que tinha
e podia ter nas referidas cousas e tudo punha diva sedia
e transpassava ao dito comprador para que o logre
e possua como cousa sua propria que he e fica sendo
deste dia para todo o sempre por virtude deste Ins

trumento para elle sua mulher filhos e herdeiros e os
mais que apois d'elles vierem a que logo tome posse de
tudo por si ou por autoredade de justiça e quer a tone
quor não desde logo Thadava real pessoal e actual civil ,
e natural pela Clausula constitute , e que promete e
scobriga a não hir nunca nem vir contra està Escrip
tura ein parte nem em

todo em Juizo nem

fora delle

antes tell-a emantel- a assim e da maneira que n’ella se

contêm e que querendo vir con alguna duvida em
bargos não queria ser ouvido em juizo nem fora d'elle
sem premeiro depositar en mio do comprador toda a
quantia que houver recibido sem que seja necessario
dar fiança porque desde logo o hii por abonado e esta
clausula depositaria puz en aqui a pedimento das
partes certificando -lhe primeiro : Loi dos depositos en

contrario sem embargos da qual oss! ii opedirão e aceita
rão , e que sendo que haja algiilma pessoa ou pessoas que
pɔnhão alguma duvida ou embargos a posse e valli
dade desta Escriptura seobriga ella vendedora tiral- o
it paz e a salvos dando -se em ludo por autora e defen
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sua propria custi e despesa até o metier de
manga e pacifica posse que por tudo obriga a sua pes
soas e bens inoveis e de raiz havidos e por baver e o
milor amparado d'elles para o que renuncia o juiz de
seu foro leiz liberdades Ferias geraes e expeciaes e
qual quer provisio de El -Rei que tenha alcançado ou
possa alcançar e da Lei de Villiano no que falla a favor
das mulheres que ella de nada se queria valler nem
ajudar senão ter e manter esta Escriptura assim e da
maneira que n’ella se contém . E pelo dito comprador
o Capitão-mor José Cardoso Moreno, foi dito que elle
sora a

aceitava esta Escriptura assim e da maneira que n'ella
se contém e as referidas cousas pelo dito preço de quil

e quatro mil cruzados pagos da forma n'esta
Escriptura declarada , e que sendo que falte alguma dis
desobrigas a que fica obrigado a entregar a vendedora
em suil mão logo vencidas para ella as poder cobrar e
renta

pagar de sua mão aos credores, que para maior val
lidade desta Escrepiusa obriga sua pessoa e bens moveis
e de raiz havidos e por haver e o milor amparado delles ,

e em expecial os mesmos Engenhos e quatro moradas
do casas, no Recife e sete currais de gado e os escr'il VOS
que tom em Cam : ratubil com suas terras com declaração
que a hypotecit geral nio derrogat i especial, nem

expecial a geral . E declarou a vendedora que ella ha
via rrundado o mesmº Engenho a scu Irmão o Ca
pitão Christovão Borenguer de Andrade, e que seria
obrigado o comprador a sustentar -lhe o mesmo arrundit
mento e que sem embargo de que a escriptura do dito ar
rendamento esteja obrigado o dito capitio Christo vào
Berenguer a pagar 9008000 cada um anno ella vendedora

The tinha feito equdaide de 1008000 em cadil um anno
com que somente ha de pagar ao dito comprador 8008000
em cada anno .

Em fé e testemunho de verdarle assim

o outorgarão de que mandarão fazer esta escriptura em
que assign: rio. pedirão, e aceitario . E cu tabellião o
acceito em nome de quem o a favor della tocar posse au

sente como pessol publicat estipulante e aceitante que
estipulei e aceitei, sendo il tudo por testemunha Sinio
Moreira de Sousa e o Coronel Francisco Berenguer de

.

307

REV. DO INST . ARCH . E GEOG . PERN .

Andrade Irmão da vendedora e o Capitão Luiz de Mi
randa de Almeida, Antonio Beserra Berenguer que
todos aqui assignarão, com os ditos outorgantes e eu

Jorge da Costa Cavalheiros tabelião que o escrevi. - D.
Lusia de Andrade José Cardoso Moreno,

Francisco

Berenguer de Andrade, Antonio Bezerra Berenguer,
Simão Moreira de Souza, Luiz de Miranda de Almeida .

E não se continha rais na dita escritura que eu Manoei
de Aranda , tahellião publico nesta cidade do Recife,
por S. M.que Deus guarde, etc. fiz trasladar bem é
fielmente da propria que lançou o meu predecesor no
seu livro de notas que está hoje em meu poder e Car
torio ao qual livro me reporto, e vai na verdade sem
cousa que duvida faça subscrevi e assegnei de meu

signal publico e razó seguite os 2 dias do mez de
Agosto de 1718 annos .

Dis Salvador Coello de Drumond e Albuquerque ,
que precisa que qualquer dos tabeliaens do auditorio
desta Cidade The de copia sob fè de seu cargo de umas
cartas do Rei de Portugal D. Joam 4.° escriptas i10
Governador João Fernandes Vieira ; por isso

Pede a V. S. , Illm . ° Sr. Dr. Juis do Civil que
assim o queira mandar . - E R. Mce.
Como pede.

Recife, 19 de Julho de 1836.- Na

rarlo .

PUBLICA FORMA

« Sr. Juis.-- Dis João Fernandes Vieira , que para

bem de seus requerimentos lhe he necessario o traslado
das tres cartas que a prezenta , polo que pede a Vossa
Mercè mande a qualquer Tabellião, á que forem apre
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sentadas , lhe dê o traslado dellas em modo , que faça fé .
E receberá Mercê.- Despacho : - Dê - se -lhe corno pede.
Olinda, vinte oito de Maio de mil seiscentos e setenta e
sete.-- Barbalho. >>

Traslado do que se pede :
1. " carta : - João Fernandes Vieira . - Eu El - Rei vos

envio muito saudar. Recebi a vossa presada carta com
data de vinte nove de Maio, em que me representais os

vossos merecimentos servissos, e vos mostrais sentido
de não haverdes recebido satisfação aiguma, e porque ha
angos , que vos tenho feito mercês, mandei entender a

qui de vosso Procurador se tem tirado Despachos, res
pondeo que os andava fasendo correntes. Desejo e es
pero acrecentar -vo -los, e são-me muito prezentes os
particulares servissos , que tendes feito nesta Capitania
a nosso Senhor, e a mim , a gradeço-vos muito , e nas
occasioens que se oferecerem de vosso a cressentamento
esperimentareis qual, e quanta he a boa vontade que vos
tenho. Escripta em Lisboa aos desacete de Setembro
de mil e seiscentos e cincoenta e dois . -Rei.

Mest re de Campo João Fernandes Vieira .
via .

Para o

Segunda

Estava o sinete das Armas Reaes .
2. carta : -João Fernandes Vieira - Eu El -Rei vos

envio muito saudar - 0) Mestre de Campos General Fran

cisco Barreto, que vos dará esta , tem ordem minha para
vossa acistencia concelho, e ajuda obrar huma
facção grande em que as as Arigas Portuguesas alcan
çarão muita gloria , nesse Estado do Brazil muita quie
tação , e este Reino muitos, e grandes aumentos para
sua concervação - 0 modo com que me servis nessa
com

guerra , o valor com que a principiates, o zelo e cuidado
com que a continuais me he bem presente para esperar
agora de vós vos adientareis tanto no que como favor
de Deos mando obrar com esse Exercito, que tenha
eu muito que vos agradecer, e muita occasião de vos

faser honra e mercè, que me sabereis merecer, e que
para prova deste meo animo vos mando escrever esta ,
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porque para melhor ou igual ocasião ( como fisestes
sempre , não tenha que faser novas lembranças pelas
noticias, com que estou de vosso merecimento e ser
vissos. Escripta em Lisboa a vinte seis de Setembro
de seiscentos e cincoenta o tres - Rei - Para João Fer

nandes Vieira . Subscripta por El -Rei.- A' loão Fer
nandes Vieira, Mestre de Campo do Exercito de Per
nambuco .

Primeira via.- Estava o sinete das Armas

Reaes .

3. ° carta :

João Fernandes Vieira .

vos envio muito saudar.

Entrastes com

Eu El- Rei
tão bom zelo

na empreze de libertar esto Estado da sugeição e capti
veiro dos Hollandezes, que sempre esperei tivesse o bom
successo com que Deos foi servido se acabasse essa
guerra , e foi tal o procedimento com que vos houvestes
em quanto ella durou , que justamente podes duvidar

se foi maior servisso o que fisestes a Deos , se o que fi
sestes a mim ; estai muito certo que nem o vosso nome
nem o dos vossos filhos se Deos for servido duvo -los dar

los ( como desejo ) me hão de sahir nunca da memoria ,
e que á vós e a elles não dexirei de honrar, e faser merce ,
muito conforme

aos

merecimentos

de

VOSSO

ser

visso . Por ora vos mandei faser a mercè que permitte
a estreiteza do tempo , e espero acrecentarvo -la, nas
occazioens que se oferecerem . Escripta em Alcantara
a vinte nove de Abril de mil seiscentos e cincoenta e

quatro.- Rei. Para o Mestre de Campo João Fernan
des Vieira .-- Primeira via . -- Sobscripta por El - Rei ao
Mestre de Campos João Fernandes Vieira . Estava o
Sinete das Armas Reaes . - 0 qual traslado das cartas
nelle encerta eu Antonio Soares Tabelião Publico do

Judicial e Notas da Villa de Olinda e seo termo Capi
tania de Pernambuco por Sua Alteza , que Deos Guarde
as fis faser bem e fielmente dos proprios originaes que
me forão apresentades por parte do Governador João
Fernandes Vieira aquem os tornei a entregar , e de seo
recibo assignou a que me reporto , e por os achar sem
vicio nem borrão conferi , e concertei, e vai na verdade
sem cousa , que duvida faça subscrevi, e assignei de
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meus signaes razos seguintes neste Recife de Pernam buco termo da Villa de Olinda aos vinte nove dias do

mez de Maio de mil seiscento e setenta e sete annos - Em

fé de verdade concertado por mim Tabelião Diogo Ro
drigues Pereira. - João Fernandes Vieira .

Está con

forme com o original ao qual me reporto , o qual lis co
piar por publica forma, e vai cem vicio , borrão , enter
linha ou cousa que duvida faça e por mim subscripta, e
assignada nesta Cidade do Recife de Pernambuco aos
vinte de Julho de mil oitocentos e trinta e seis .

Deci

mo quinto da Independencia do Imperio do Brazil, subs
crevi e assignei em publico e razo seguinte.

Em testernunho de verdade. - Ö Tabellião publico
interino , André Achiolis Alleliano de Vasconcellos,
::: -

REGISTRO DAS CARTAS DE S. M. SOBRE OS INDIOS ,

Mathias de Albuquerque.- Amigo , Eu El-Rei vos
envio muito sauclar : recebeu - se uma carta vossa de 20
de Agosto passado porque me destes conta do trabalha
que nesta conservar os Indios dessa Capitania obe
dientes, e quietos, e que para o faser é só o meu mandar
que se lhe dem algumas mercadorias, como prano de
linho, pentes, facas , thezouras e espelhos e outras cousas
semelhantes com que se obriguem acistir na guerra, e que
Eu mande louvar com

brevidade ao Indio principal que

vos aciste, que se chama, Antonio Filippe Camario de
nação
P PETIGUAR , e que todos os Indios dessa

Capitania e os das mais até o Ceará o respeitão, e serve
desde o principio da goierra nas instancias mais arris
cadas, e junto ao iniinigo pelejando em todas is occa
siões com muito valor, e é bom christão, e delle depende

a conservação dos mais Indios, o havendo respeito a sens
procedimentos Hoi por bem de lhe faser merce do habito
da ordem de Christo com 403000 de renda , e que se The
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passe patente do Capitão -mor dos Indios petiguares com
403030 de soldo, pagos no Almoxarifado dessa Capi
tania, e se lhe dê um brasão d’armas de que tudo o avi
sareis , para que por sua parte se acuda a tirar os despa
chos, e para os mais Indios tenho mandado se enviem o
mais que poder ser des cousas que apontais para que
estejão gratos, e acudio a meu serviço coino con

vem . Escripta em Lisboa a 14 de Maio de 1633.- Rey .
O Duque de villa da mossa , Conde de Fialho. Regis
trado aqui em 6 de Julho do 1639. -Gonçalo Pinto de
Freitas.

DISCURSO

PROFERIDO PELO ORADOR DO INSTITUTO ARCHEOLOGICO
GEOGRAPHICO

PERNAMBUCANO , NO DIA 10 DE

E

NO

l’EMBRO DE 1890 , NA CIDADE DE OLINDA POR OCCA
SIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PEDRA COMMEMORATIVA
DO DIA 10 DE NOVEMRRO DE 1710.

Não longe daqui, dos pacos de concelho desta nobi
lissima cidade, então capital de Pernambuco, ao bor
borinho de um dia tumultuoso e no impulso de um

coração ardente de patriotismo, surgio neste diil o pri
meiro grito de independencia politica, sob o regimen
republicano do Brazil.

Quanta grandeza de animo, quanto valor civico ,
quanta abnegação pessoal, n'uma epoca em que o abso
lutismo dos reis ora ainda mais aggravado pela arro
gancia dos cortezãos, convencidos de que para bem ser
vil-os , deviam occultar as dores do povo no arruido das
festas, na intemperança da lisonja , na embriaguez do
gozo !

Foi, senhores, do recinto daquelles Poços Muni
cipaes e aos applausos do povo , fremente de enthusiasmo,
agglomerado e acotovelando -se em frente do edificio ,
que o illustre pernambucino Bernardo Vieira de Melo ,
na manli de 10 de Novembro de 1710 , le espada á cinta

e de olhos chammejantes de imor di putriil Como 03
raios vivificantes do sol do equador, ergueu o brado
magnanimo de independencia republicani, o primeiro
levantado las terras di America .
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E se infelizmente foi elle abafado pelo estridor das
armas em prolongada e sanguinolenta guerra, veio a

historia depois dizer ao povo que não fóra esquecido ,
resurgindo em 1817 e 1824, para ser festejado e acceito
no memoravel 15 de Novembro do anno passado.
Mas , senhores, quanto custou i vossa bella cidade,

fiel depositarii das tradições pernambucanas, quanto
custou a Bernardo Vieira de Mello e aos seus compa
nheiros a chamma regeneradora da liberdade inflammada
neste solo ?

Não foram , é certo, demolidas as paredes do Paço

do Senado da Camara , nein salgado o chão do edificio ;
peior, porém , do que essa injuria da lei , foi o castigo
decretado pelo furor do governo .

Olinda perdeu o seu tradicional direito de cidade
capital, cercearam - lhe o territorio municipal, cobri
ram -n’a de andrajos , entregaram -n'a á lei rigorosa do
vencedor, á fome, å sède e ao pranto !

Bernardo Vieira de Mello , carregado de pesados
yrilliões , morreu no mais tenebroso e immundo carcere
do Limoeiro , longe desta patria que tanto amava, pun
gido de saudades da familia, que tanto idolatrava.

Morreu abandonado e esquecido, sem unia mão piedosa
que lhe atirasse um punhado de terra sobre o seu cada
ver, manifestação de sentimento de cridade, attractivo

das crenças religiosas desses tempos !
Seus companheiros transitaram pela mesma via do
lorosa, e ainda assun menos desgraçados que os outros
muitos trucidados pelo feroz Tunda Cumbe, nas suas
orgias de sangue .

Depois disso, senbores, o abandono e o desprezo !
O Instituto Archeologico e Geographico, sentinella

vigilante, coilocada pelo amor pern :mbucano no vestibulo
das tradições c da historia patria, des de muito que re
clama pelo perdão dessas culpas imaginativas.
E quando il nação, como L'zaro , despindo a morta
thi, ergueu -su do sepulchro cheio de vida e vigor, para
despertar os adormecidos no lorpoi di indifferença, foi
o Instituto o primeiro que procurou reivindicar para
Pernambuco a honra das suas memorias, a iniciativa ,
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que è desta nobilissima cidade, iniciativa de liberdade

politica e a veneracio que se deve ao prestigio dos que
souberam morrer pelo engrandecimenio da patria .
Ainda bem , senhores, a convulsão que terminou o
lethargo e produzio o incendio aqui ateadv e apenas aba
fado pelo tempo, fizeram surgir naquellas paredes derro
cadas a estrella refulgente , que transmitte aos presentes
c ha de transmittir aos posteros a noticia de que aqui
foi lançada a semente fecunda da idéa republicana.
A justiça pode ser retardada, mas ha de vir como

força indispensavel ao equilibrio do niundo moral.
Ao Club Republicano e i Intendencia Municipal de
Olinda coube il subida honra desse acto de sentimento,

de dignidade, que aconselha nobres acções e fortifica a
fé e a esperança no futuro da patria .
O Instituto Archeologico e Geographico Pernam
bucano felicita-os pelas festivas manifestações ao assigna
lamento do anniversario de um dos factos mais notaveis
da historia deste Estado .

A commissio agradecida pela gentileza dos dignos
cidadãos que promoveram esta solemne demonstração ao
dia e a memoria de Vieira de Mello, volta com o coração
cheio de prazer a dar conta do seu honroso mandato .
Viva a Republica Brazileira !
Viva o heroico povo pernambucano !
Viva a Intendencia Municipal da muito nobre e
pati'iotica cidade de Oiinda !
Viva o Club Republicano Olindense !
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TYP . DE F. P. BOULITREAU
1893

HISTORIA PATRIA

O primeiro grito da Republica
LIDO EM SESSÃO DO INSTITUTO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1892
PELO CONSOCIO MAJOR JO - É DOMINGUES CODECEIRA

Tal é o lilulo do artigo que o illustrado consocio Dr.

Maximiano Lopes Machado fez publicar no periodico 0 Nu
wicipio , de 10 de Novembro do corrente anno , na heroica
Cidade de Olinda, para commemorar a data de 10 de No
vembro de 1710, em que pela primeira vez echoou no solo

Americano, o em Pernambuco, o brado de independencia
nacional, em que se pretendeu adoptar a forma do governo
republicano ad instar dos renesianos.
O illustrado consocio , nesse artigo , sem negar a gloria

que cabe a Pernambuco, da prioridade em manifestar-se
pela independencia nacional, sem desconhecer o esforço
que então fizeram os nossos maiores para o estabelecimento
de um governo livre e independente : todavia cita lactos

que destoam da ver lade historica : pois os contemporaneos
dessa luta patriolica, que tanto elevou o nome pernambu

cano, os narram de modo diverso, e conforme está escripto
em documentos valiosos.

Como um dos membros deste Instituto , que tem

por

dever apurar a verdade historica da nossa patria : peco
venia ao illustrado consocio , em quem , com

justiça. reco

nheço superioridade, pela sua illustração e talento , para
contestar os factos narrados em seu artigo, allias bem ela
borado

O illustrado consocio, dando noticia do allentado , que
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lese lugar a 17 de Outubro de 1710. contra a pessoa do
governador Sebastião deCastro e Caldas,affirmou , que contra

este foram disparados 4 tiros. na occasião em que o mesmo
governador voltara do hospicio da Penha, no meio de uma
escolta de 25 praças .

Este facto é narrado de modo diverso pelos autores
contemporaneos.

o Padre Joaquim Dias Martins, referindo- se a esse
acontecimento em differentes lugares de sua obra os Var

tyres Pernambucanos ( como por exemplo as paginas 42 e
272) diz , que o governador Caldas levára somente um tiro,
o que ainda affirma á pagina 194 , quando declara que a auto

ria desse attentado fòra attribuida ao Capitão André Dias de
Figueiredo, na qualidade de mandante, e que por esta razão
fòra o mesmo André Dias preso e mettido no segredo da
Cadeia, donde o tirou o poro insurgido no dia em que foi
demolido o Pelourinho.

Fernandes Gama, Memorias Historicas Tomo 4. pagina
61 seguindo o que escreveu o Padre Antonio Gonçalves Lei
tão, que foi contemporaneo dessa guerra, diz : « que dous
« homens obscuros ( sem duvida mandatarios ) no dia 17 de

« Outubro de 1710 , pelas 4 horas da tarde, esperaram o
« governador Caldas na rua das Aguas Verdes, do bairro de
« Santo Antonio , e de dentro de uma casa, que estava sem

« morador the dispararam I'm tiro, vindo elle acompa
« nhado por uma escolta de 23 homens. »

O insuspeito autor das ( alamidades as pags. 32 ( 33 diz,
que a 17 de Outubro de 1710. a Sobreza prelendeu dar ese
cução ao plano de tirar a vida ao governador Caldas: que
lhe atiraram com um barnomarte contendo ij ou 6 balas : que
este facto se deu as 4 horas da tarde do referido dia : que a

ferida não foi perigosa : que os assassinos foram 3. e lanto
que um empregou o tiro, fugiram todos por detraz da casa .
de cuja janella partira o mesmo tiro .
Este autor é tambem contemporaneo e affirma que vira
os ferimentos.

Finalmente ainda tenho uma prova authentica , de que

pela primeira vez faço uso , para provar, que o tiro foi so
mente um e não quatro : essa prova è a carta do proprio
governador Caldas, por mim copiada na Bibliotheca Nacional.
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extrahida do 2." volume do manuscriplo in folium das Con
sultas do Concelho Ultramarino ali existente, a pag. 893, de
que se poderá tirar certidão, no caso de duvida.

Nessa carta dá o governador Caldas parte da temeraria

ousadia
com queselhe deuum tiro, de queficouferido,
quando elle se recolhia à sua casa , vindo da Igreja de N. S.
da Penha de França, onde asssistem os clerigos Capuchos
Italianos ; jsto no dia 17 de Outubro de 1710 , ás cinco horas

da tarde : bem como revela o motivo porque se retirou para
a Bahia , e outras circumstancias que occorreram .
São portanto accordes todos os chronistas comtempo

raneos e o proprio governador Caldas, em affirmar que os
tiros não foram quatro, e sim somente um : sendo que Fer
nandes Gama diz que os assassinos foram dous, e o autor
das Calamidades, que foram tres ; e sendo assim , para que
fossem h os tiros , seria preciso que os 3 disparassem as

armas ao mesmo tempo, e um destes tivesse tempo para car
regar de novo a arma e disparal-a segunda vez , o que seria
difficil .

Continuando em seu artigo ; tralando da segunda parte

dessa guerra conhecida pela denominação dos Masrates, que
leve principio á 18 de Junho de 1714, com a prisão do Sar
gento-mór Bernardo Vieira de Mello : affirma que este se
evadira da prisão em que se achava no Forte das Cinco Pon
tas e se apresentara na Camara de Olinda no dia 27 de Ju

nho desse mesmo anno , e ahi proferira as palavras de

enthusiasmo patriotico que affirmia « serum terlunes ! »
O autor dos Martyres Pernambucanos narra esse facto
a pag. 273. affirmando que o Sargento mór Bernardo Viei
ra de Mello, bem como os demais presos, só foram sollos
depois que o Bispo , de novo , tomou conta do governo ( a 8 de
Outubro de 1711 ) para o entregar ao governador Felix Jose
Machado : e admira -se que estando Bernardo Vieira de
Mello preso r plenamente abandonado a merre p rindirla

dos Mascates, podesse escapar com vida a sua furia , e só
altribue este milagre a ser elle guardado como precioso
refem , contra as vicissitudes da guerra .

Tudo quanto diz este autor é confirmado por Fernandes
Gama, Tomo 4." de sua obra a pag. 168, o qual, referindo -se
ainda ao que escreTelo Padre smlonio Goncalves Leilão cmi
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seu manuscriplo , diz que nesse mesmo dia ( 8 de Outubro
de 1711 ) antes de entregar o governo á Felix José Machado.

tinha o Bispo mandado soltar a Bernardo Vieira de Mello,
ao Mestre de Campo e aos mais que foram presos pelo Ca
marão .

E o insuspeito autor das Calamidades a pags. 236 a 237,
referindo-se a chegada do novo governador Felix José Ma
chado, queavistou terra a 6 de Outubro de 1711, diz, que

recebendo este uma commissão por parte dos Mascates, e
outra por parte da Nobreza de Olinda , escrevera de bordo
ao Bispo, pedindo-lhe houvesse de mandar levantar o cerco
do Recife , e ao mandante João da Motta, que entregasse os
Fortes ao Bispo, como governador que era ; e a pag . 240

diz, que na mesma sexta -feira 9 do corrente mez ( Outubro )
foram soltos por ordum do Bispo todos os presos parciars du
Nobreza que estaram nos fortes e na Cadeia do Recife.
Os dous primeiros citados autores dão os nomes dos
presos que foram soltos por ordem do Bispo, entre os quaes
mencionam o nome de Bernardo Vieira.

O autor das Calamidades, confirmando a noticia , não

menciona o nome de nenhum d'elles, e por isto não vem o
do grande patriota, mas esta falta é por elle supprida com a
narração do seguinte incidente, que o mesmo autor faz ás
pags. 143 a 145 .

Occupando -se de uma sortida feita pelas forças dos
Mascales na Ilha do Nogueira, e de uma outra commandada
pelo Capitão Antonio Garros da Gama, em uma quarta -feira

24 de Julho de 1711 diz, que poucos dias depois desse dia.
24 de Julho, succedeu a prisão do Capitão Luiz Lobo de
Abertim e de um seu cunhado, que era sargento da sua
companhia, o qual, residindo no Recife, estava a serviço das
forças dos Mascales, e fòra accusado de levar o Santo rol
Senha todas as noites aos sitiantes. havendo indicios ou sus

peitas de que assim procedia a pedido daquelle capitão, seu
cunhado, e de que com o Santo revelava tambem o qua se
passava na praça .

Requereram os soldados ao maudante João da Motta a

prisão do sargento e a do capitão seu cunhado, e assim se

fez, mandando -se o capitão para o Forte das Cinco Pontas
acompanhar a Bernardo Ticira, e o Sargento para a sala
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« fechada da cadeia publica, á ser camarada do Leonardo
( de Figueiroa. )

Esta noticia confirma o que dizem os dous autores ci
lados : Bernardo Vieira , pouco depois de 24 de Julho de
1711 se achava preso no Forte das Cinco Pontas, não se

havia d'alli evadido; portanto não se podia achar presente
no dia 27 de Junho desse anno na Camara de Olinda : se
tivesse fugido não voltaria voluntariamente a prisão ; te

ria se apresentado as forças sitiantes da Nobreza , sua
alliada, que estavam com as armas na mão.

Tenho provado a toda luz da evidencia, que o gover
nador Sebastião de Castro e Caldas levou somente um tiro, e

não quatro : e que Bernardo Vieira de Mello não se evadiu

da prisão das Cinco Pontas e por conseguinte não podia
estar presente na Camara de Olinda no dia 27 de Junho de

1711 : facto , que não é referido por nenhum dos chronistas
contemporaneos e nem por escriptor algum .

Ha dous annos que o benemerito Club Republicano da
heroica Cidade de Olinda, de accordo com a Municipalidade.
querendo perpetuar a memoria desse ousado feito do exi
mio patriota Bernardo Vieira de Mello, teve à feliz lem
brança de collocar uma pedra commemorativa desse grande
(cito , na frente do antigo edificio , que naquella epocha ser
via de paço do antigo Senado : para esse acto teve a fineza
de convidar o Instituto , que correspondendo a elle, alli se
fez representar por uma commissão, cabendo ao illustrado
consocio a honra de ser o orador, que alli pronunciou um
brilhante discurso , que depois leu neste recinto , quando
teve de dar conta do resultado da mesma commissão , na

sessão de 27 de Novembro de 1890 ; discurso que foi inse
rido na acta, e com ella publicado nos jornaes desta cidade,
e que se acha no prelo e deve ser impresso na nossa Revista
11. 12. ( 1 )

Nessa brilhante peça oratoria se lè o seguinte topico :

« Foi Senhores, do recinto daquelles Paços, aos applausos
« do povo fremente de enthusiasmo, agglomerado e acoto
( velando-se em frente do edificio, que o illustre pernam
« bucano Bernardo Vieira de Mello, na manhà de 10 de No
(1) Revista n . 42 , pag. n . 312.
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( cembro de 1710, de espada a cinta e de olhos vivificantes
« do sol do Equador, ergueu o brado magnanimo de inde
« pendencia republicana , o primeiro levantado nas terras da
(( America, etc. »

Foi deste modo , que sempre pensou o illustrado con
socio nas nossas palestras sobre historia patria , até as ves
peras do dia em que foi publicado o seu artigo ; e se tinha

duvidas , devia ser aqui no Instituto onde as devia ventilar, e
não na imprensa, para onde só devem appellar aquelles que
não tem assento nesta casa .

Para provar, que o facto da tentativa para a republica
leve lugar no inez de Novembro de 1710, por occasião do
primeiro levante da Sobreza contra o governardor Caldas , e
não no segundo feito pelos Mascates, em Junho de 1711 :

basta abrir-se a primeira pagina do n . 41 da nossa Revista.
que ahi encontra -se-ba a prova authentica official.
Em uma carta , que o Desembargador da Parahyba.
Christovão Soares Revmão dirigira a S. M. em data de 28 de

Julho de 1712: queixando -se de um desacato que soffreu a
sua autoridade; querendo assignalar a epocha em que elle
teve lugar assim se exprime : « Quando em vocembro de
« 1710 se subleraram alguns dos moradores de Pernam

« buco e ententaram fazer republicu, a que foi preciso ir
« ( elle Reymão ) e o Desembargador Manoel Velho de Mi
« randa, e o Ouvidor Geral José Ignacio de Aroche, que
« tinha acabado de Ouvidor Geral daquella capitania, e se
a achava na Parahyba, etc. )

Por esta carta , que é um documento official, se prova
exuberantemente , que a tentativa para a republica em
Pernambuco, teve lugar no primeiro levante feito pela No
breza e povo contra o governador Caldas, em Novembro de
4710 e não em Junho de 1711, como affirma o illustrado
consocio em seu artigo

Resta somente saber em que dia desse mez teve lugar

esse acontecimento ; desde que a prova authentica não pode

ser exhibida, porter desapparecido o livro das actas do Senado
desse anno, em que devia estar lançada a de que se trata :
mas esta falta será supprida com uma simples reflexão. (2)
( 2 ) O Dr. José Augusto Ferreira da Costa , colleccionando
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O autor das Calamidades á pag. 53 de sua obra, confir
mando a noticia dada pelo Desembargador Christovão Soares
Reymão a S. M., diz, que este e os seus companheiros che
garam a Olinda na sexta-feira 14 desse mez e anno . Para
que elles podessem chegar nesse dia a Olinda , era preciso

que tivessem partido da Parahyba no dia 12 ; e para que
livesse chegado a Parahyba , a noticia de que em Pernambuco
se pretendia estabelecer o governo Republicano, de que

(alla o Desembargador Reymão, era preciso que a noticia
partisse daqui no dia 10 ; quando justamente teve lugar a
sessão do Congresso em que Bernardo Vieira de Mello apre

sentou a sua proposta, para que se estabelecesse a forma
do gorerno republicuno ad instir do : venezianos . Está
portanto provado, que o Desembargador Reymão , quando
affirmou ao seu Rei , que os pernambucanos se sublevaram

e tentaram fazer republica em Novembro de 1710, se referio
ao principio desse mez, que não podia ser se não no dia 10 ,
por isso que a sua chegada á Olinda se effectuou no dia 14
desse mez .

Acompanhando-se a successão dos factos occorridos

nessa revolta, na ordem chronologica, chega-se ainda a
evidencia de que foi no dia 10 de Novembro de 1710, que
Bernardo Vieira de Mello , apresentou a sua proposta no
Congresso .

Fernandes Gama, referindo- se ao manuscripto do Pa
dre Antonio Gonçalves Leitão, diz ,que o governador Caldas
soffrendo o tiro de que foi alvo na tarde de 17 de Outubro ,
ficára furioso ; e sedento de vingança, mandára logo pren ,
as poesias do Dr. José da Natividade Saldanha, á pag. XXXII da
sua introdução , diz o seguinte : « Asseguram -nos não existir na

« Camara de Olinda o livro de vereações no qual se achava essa
“ sessão importantissima. Contiado esse livro ao Sr. R. de
« Almeida , nunca mais o restituio , assim como fez com outros da
4

Secretaria da Presidencia, um dos quaes fomos encontrar ulti

« mamente em mão de terceiro !

Eis como certos homens illus

trados, são prejudiciaes. ” Nós acrecentaremos, que esse Sr.
Raposo de Almeida teve a habilidade de se apoderar de quantos

documentos pode aqui haver, não só publicos das repartições,
como de particulares. Ao Dr. José Soares de Azevedo e a Mon

senhor Muniz Tavares, ouvi queixarem -se de lhes ter ficado com
documentos que lhes foram confiados.
2
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der o Capitão André Dias de Figueiredo ; expedindo ao
mesmo tempo para S. Lourenço uma força commandada

pelo Capitão Placido de Azevedo Falcão e Capitão Cosme de
Azevedo , com ordem de estabelecer alli um presidio fixo , e

prender o Capitão -mór Lourenço Cavalcante Uchòa, oʻqual,
sendo em tempo avisado , soube conjurar a tempestade,
occultando -se a sanha de seus inimigos, que não o encon

trando em casa, saquearam o seu engenho, dando lhe um
prejuizo superior a 600 $ 000, somente em gado .
O Capitão -mór Lourenço Cavalcante Uchòa communica
ao Capitão -mór de Santo Antão , Pedro Ribeiro da Silva, 0
perigo a que estavam expostos , e decidio -se que as armas
salvassem a patria em continente.
Para Santo Antão havia seguido tambem uma força com

mandada pelo Capitão João da Motta, com o mesmo fim de
estabelecer alli um presidio fixo , e prender o Capitão -mór
Pedro Ribeiro da Silva, que avisado, The sahe ao encontro e
o derrota na segunda - feira 3 de Novembro , augmentando a

victoria com a derrota de mais 90 homens, que o governador
Caldas havia mandado de soccorro ao Capitão João da Motta ,
que a esse tempo capitulava ; obrigando-se por escripto a
não voltar para o Recife, antes que o povo se reunisse, e
primeiro do que elle, seguisse a por cerco a Praça.

Em S. Lourenço o Capitão Cosme de Azevedo, passa -se
para os revoltosos e reunindo -se a força que estes haviam
organisado no engenho S. João, põe-se em marcha para S.

Lourenço, onde se achava acampado o Capitão Placido , que
sendo avisado, manda tocar a rebate, na quarta -feira 5 de

Novembro, para pedir soccorro as ordenanças, e fazendo
reunir nessa tarde perto de 300 homens; mas que ao ama
nhecer do dia 6 somente encontrou 40, por terem os demais
tomado o partido do povo.
As 6 horas da tarde desse dia chega o Capitão Cosme a
vista de S. Lourenço, e ahi deixa parte da força, e segue

com a outra por um atalho á ganhar o riacho Cachaça, que
fica na fralda do monte em que está situada a povoação : mas

é presentido pelas sentinellas inimigas, na occasião em que
subia o monte e cae atravessado de balas, e com elle dous
soldados que de perto o seguiam .
O combate se tornou então renhido durante a noite,
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amanhecendo na sexta-feira 7 , o Capitão Placido completa
mente cercado, rendendo -se por capitulação, em que enter
vieram os dous Vigarios, de S. Lourenço e da Luz, na qual
se obrigou a abandonar o presidio e seguir para o Recife.
Pondo- se os revoltosos em marcha, fizeram alto em

Apipucos, onde passaram a noite de sexta -feira 7 , e na
manhã do sabbado 8. em numero de 2.000 vieram acampar
na Bòa - Vista .

O autor das l'alamidades á pags. 41 a 44 narrando o
faclo do levante feito pela Nobreza e povo pernambucano.
contra o despota governador Sebastião de Castro e Caldas diz,

que os revoltosos tendo batido as forças que foram em

seu

alcance, commandadas pelos Capitães João da Motta e Pla
cido de Azevedo, vieram marchando para o Reciſe, che
gando parte d'ellas nos Afogados na quinta-feira 6 de No

vembro de 1710 , sendo esta composta de moradores das
freguezias da matta , Santo Antão S. Lourenço e Varzea e que
ahi se acamparam .

O governador Caldas, sendo avisado da approximação
desta força, mandou guarnecer a praça, principiando pelo
Forte das Cinco Pontas, Convento do Carmo, etc., para em

pedir a invasão , que a cada momento ameaçavam os revol
iosos : mas aterrado com a noticia falsa que lhe deram de

que os revoltosos haviam tomado toda a infantaria, e de
que tinha morrido o Capitão Placido de Azevedo, se julgou
sem forças sufficientes para uma resistencia á qualquer as
salto que tentassem os revoltosos, e nessa mesma noite de

6 de Novembro deixou as casas em que morava na povoação

de Santo Antonio e foi occupar uma outra na rua do Vigario.
Ahi recebia o governador Caldas a cada momento noticias
aterradoras e exageradas ; por esta razão mandou nessa
mesma noite o Padre Manoel dos Santos, visitador do Con
vento de Santo Antonio, e outros mensageiros, perguntar aos

revoltosos, que se achavão acampados na campina dos Afo
gados, o que pretendiam com semelhante motim ; se era
por causa dos individuos a quem tinha mandado prender , os
mandaria soltar .

A resposta não se fez esperar, e foi decisiva ; « que só
se acommodavam entregando -se elle Governador e mais
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(( alguns por elles indigitados ; do contrario entrariam na
(( Praça a escalada ! »

Com esta resposta , querendo o governador Caldas

evitar maior damno, se embarcou para a Bahia em uma
Sumıą, levando em

sua companhia o juiz Vereador

Joaquim de Almeida, o 2. ° Vereador, o Commissario geral
Simão Ribeiro Riba, o Coronel Miguel Correia Gomes, o

Capitão -mór Domingos da Costa Araujo, o Sargento -mór de
infantaria do Recife, Manoel Pinto e o Dr. Domingos Pereira
da Gama, principaes Mascates, que se achavam compro

mettidos; dando á vela na madrugada do dia 7 de Novembro .
Divulgada a noticia da fuga do governador Caldas,
logo pelo manhã, o Ouvidor Luiz de Valensuela Ortiz, fez
convocar os prelados das differentes ordens religiosas para
irem em sua companhia ao acampamento dos Afogados. å
vêr se acommodavam os revoltosos.

Ahi chegando lhes communicou a fuga do Governador
e daquelles que o acompanharam e a quem elles procuravam
e não sendo acreditado , affirmou o facto com o seu jura
mento .

Os revoltosos exigiram perdão geral em nome do
Rei, e uma portaria para serem soltos os individuos a quem

o Governador havia mandado prender, no que foram atten
didos pelo Ouvidor : sendo postos em liberdade o Capitão

André Dias de Figueiredo, Affonso de Albuquerque, Cosme
Bezerra e outros, os quaes seguiram logo para o acampa

mento dos Afogados , à se reunirem aos revoltosos ; sendo
ao mesmo tempo retiradas as guarnições dos Fortes , que
foram substituidas pelas forças dos revoltosos. Nesse
mesmo dia , 7 de Novembro, mandaram chamar o Bispo, que

se achava na Parahyba, para vir tomar conta do Governo.
Este facto é ainda confirmado por Fernandes ( ama,

nas suas Memorias (T. 4." pag . 67 ), que diz se ter encon
trado na Secretaria do Governo a carta regia , ordenando

que na falta do governador, governasse o Mestre de Campo
João de Freitas da Cunha, e na falta deste o Bispo ; e tendo

fallecido o primeiro, mandou -se chamar o Bispo , que se

achava na Parahyba, para tomar conta das redeas do gover
no da Capitania

Continuando o autor das Culemidulos, a pag, 46 diz,
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que os revoltosos fizeram a sua entrada no Recife, pela
ponte da Boa - Visla no domingo 9 de Novembro, depois do
meio dia , e foram muito quietos para a Cidade de Olinda

cleyer o Juiz do Povo ; sendo acompanhado pelo Vigario do
Recife, e pessoas do povo até as portas do Bom Jesus.
Fernandes Gama, ( T. 4." pag. 67 ), confirma este facto
dizendo, que os revoltosos , tendo feito a sua entrada no
domingo 9 de Novembro, foram aquartelar em Olinda, visto
ter o governador Caldas fugido para a Bahia , no dia ante
cedente ao de 9 de Novembro : o que importa dizer, que
os revoltosos se achavam em Olinda no dia 10. para ele
gerem o Juiz do Poro , como diz o autor das Calamidades, a

citada pag . 46 ; e portanto, foi no Congresso do Senado. que

nesse dia se fez essa eleição, e que Bernardo Vieira teve
occasião de apresentar a sua proposta : o que està de
accordo com o que refere o autor dos Martyres Pernam

bucanos ás pags. 42 e 272 e outras, que sem precisar a data
de 10 de Novembro, refere sempre as mesmas palavras ,
« demolio -se o Pelourinho e correu -se para Olinda, onde a
« Nobreza e o Senado em Congresso deliberaram sobre o
( governo, etc »
Tendo sido demolido o Pelourinho no dia 9 de Novemi

bro, depois do meio dia , os revoltosos correram logo para
Olinda, onde deviam ter chegado á noite desse dia , e por
conseguinte, só no dia 10 podia estar reunido o senado em
Congresso para eleger o Juiz do Povo, e, deliberar sobre o
governo da Capilania ; portanto , é fora de duvida que foi
no dia 10 de Novembro de 1710 , que o heróe pernambucano
Bernardo Vieira de Mello, apresentou no Congresso a sua
proposla para que se declarassem em Republica ad inslar

dos renesianos aplainando todas as difficuldades : apon
tando até o recurso do Quilombo dos Palmares, em caso de
infelicidade e desespero : concluindo o seu discurso dizendo ,
que em ultimo caso era melhor : « entregarem -se aos
polidos e guerreiros francezes, do que servir aos gros
i seiros, malcriados e ingratissimos Mascates. »
A sua proposta foi geralmente acceita ; mas a maioria

do Congresso achou audacioso o projecto , e temeu as
consequencias, e por isto delibcrou que se entregasse o
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governo ao Bispo, por ser o successor legal , e merecer
plena confiança dos revoltosos.
Ainda assim houve conflicto e a discussão se tornou

longa e calorosa , votando com Bernardo Vieira o Capi
lão -mór de Santo Antão Pedro Ribeiro da Silva : cujo roto

vem escripto a pag . 365 dos Martyres Pernambucanos,
que assim se exprime : « recolheu -se triumphante ( Pedro
« Ribeiro ) á Olinda entre applausos universaes. Na sessão
« geral da Sobreza em Camara , sobre a forma de governo

« opinou como zelozo patriota. concluindo, ( textuaes pa
« lavras) que se governassem assim mesmo ; por que só
« assim ficaria a patria lirre dos riscos por que acaba
((
ra de passar. » Concordando afinal, « que o Bispo
« fosse governador interino, com a clausula de que, em
« nome de El-Rei, olhasse o passado . « Como innocen
« le desforço da Vobreza e poro opprimido : )) Com esta
« transação ambigua se desfez temerariamente o Con
« gresso . fiundo da Camara toda a boa direcção que
« deveria ter o Bispo, logo que chegasse da Parahyba.
Ve-se por tanto , que até aquella hora em que funccio
nava o Congresso, o Bispo não havia ainda chegado da Para
hyba ; e se é certo, como affirma o autor das Calamidades
à pag. 49 , que o Bispo chegou á Olinda na noite desse mes
mo dia 10 de Novembro , ( segunda -feira ) segue-se que a
reunião do Congresso não foidepois desse dia : e não po
dendo ter sido até o dia 9 ; porque foi nesse dia que os
revoltosos fizeram a sua entrada no Recife, depois do meio
dia ; demoliram o pelourinho, castigaram os Mascates do
Senado com as suas proprias bengallas e cabelleiras : se
guindo depois para Olinda, onde foram aquartelar e eleger
o Jui: do Povo, como affirma o autor das Calamidades a
pag . 46 e Fernandes Gama a pag . 67 do 4.º T. de sua citada
obra, segue -se por uma conclusão logica e mathematica, em

vista da successão dos factos, que essa reunião do Congresso
somente podia ter tido lugar no dia 10 de Novembro de
1710, em que tambem foi eleito o Juiz do Povo, como
adiante se verá .

Além do Capitão -mór Pedro Ribeiro da Silva , tambem
votaram pela proposta de Bernardo Vieira de Mello , os se
guinles patriotas : Antonio de Lima Barboza. Manuel de
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Mello Bezerra, Antonio Bezerra Cavalcante , Leonardo Bezerra

Cavalcante, o Capitão André Dias de Figueiredo e seu irmão
o Dr. José Tavares de Hollanda e João de Barros Rego ; os

seus votos se acham declarados as pags. 73 , 94 , 132, 143 ,
193 a 194, 302 a 303 e 339 dos Martyres Pernambucanos.
O facto da reunião do Senado em Congresso para deli
berarem sobre o governo da Capitania , è opposição que

soffreu o Bispo , para não lhe ser entregue o governo , é
ainda confirmado pelo autor das Calamidades, a pag.49 .
Diz esse autor , que o Capitão -mór João de Rarros Rego foi
um dos que mais se oppozeram a que se entregasse o go
verno ao Bispo.

«
a
a
«
a

« Chegou a dizer na povoação de Santo

Antonio, diante de varias pessoas , ( uma das quaes era o
mesmo João de Barros Correia, segundo oppositor, e
outra o Alferes Antonio Nogueira de Figueiredo ) que o
Bispo não havia de ser governador, por que queriam
capitular com El-Rei com as armas na mão : os que que

« riam que sua illustrissima ( o Bispo ) governasse, vendo
« a opposicùo dos ditos, deixaram o ajuste para se fazer na
( mesma Cidade, e lá chegou o negocio a termos, que quasi
tomam armas uns contra os outros. )

Com quanto o mencionado autor não indique a data em

que teve lugar este facto : todavia se vê que elle se refere a
sessão do Congresso , onde Bernardo Vieira de Mello apre
sentou a sua proposta

Foi sem duvida a noticia desse facto , de opposição á
posse do Bispo no governo , que chegando a Parahyba moveu
o Desembargador Reymão á vir á Pernambuco acompa
nhado dos magistrados de que faz menção em sua carta a S.
M ; conforme affirma o autor das Calamidades a pag. 55 ,
do modo seguinte : « Na mesma sexta-feira 14 do corrente,
« chegaram a Cidade os dous Desembargadores, Christovão
« Soares Reymão e Manuel Velho de Miranda, aos quaes

« acompanharam o Dr. Jeronymo Correia de Amaral, que
«
«
((
««

neste tempo exercia o cargo de Ouvidor da Parahyba,
donde os ditos vieram , e com elles o tombador José Igna
cio de Arouche e Mathias Vidal de Negreiros. Os ditos
ministros explicaram aos Cabeças da Conjuração os cri

« mes que haviam incorrido no levante do povo que fizeram ,
e os damnos que dahi lhes podiam resultar, e lhes propo
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« zeram todos os meios com que deviam dar posse do yo
<< verno ao Senhor Bispo, com muita quietação união e so

« cego ; e por este modo, a troco de algumas descompos
«
«
a
((
«
«
«
«
«
«
«
«

turas, os capacitaram , de sorte que, concordando a
maior parte delles ; e lhes deram a dita posse , e a tomou
na casa da Camara da mesma cidade, pelos camaristas .
que em nome de todos, fizeram a tal funcção em sabbado ,
que se contaram 15 de Novembro, sendo acclamado pelo
Juiz do Povo, qu'ju a este tempo hariom . eleito , o qual
era um homem ( Domingos Rodrigues se chamava ) que
tendo sido pedreiro, vivia nesse tempo de uma Olaria.
que havia comprado : custando este comodo aos dous
Desembargadores , que foram os que mais nelle traba
Tharam , além das descomposturas, que experimentaram o
chegarem a satyrisa-los com versos. »
A narração deste facto confirma não só o que disse o
Dezembargador Reymão a S. M. na sua citada carta :
« Quando em vocembro de 1710 se sublevaram a !

« guns dos moradores de Pernambuco e intentaram fazer
Republica ; » como tambem revela a repugnancia que havia
em ser entregue ao Bispo o governo da Capitania : e é ainda
uma prova de que na mente e no coração daquelles bene
meritos pernambucanos , nossos avós , germinava a idea da
independencia nacional e forma do governo republicano :
que deixou de ser realisada naquella occasião pela inter
(

venção daquelles magistrados, que, scientes do que se havia
passado no Congresso, vieram a toda pressa impedir com a

sua autoridade e prestigio o movimento republicano.
A eleição do Juiz do Povo, antes do dia 15 , em que o
Bispo tomou posse do governo, confirma, que a sua eleição
leve lugar no dia 10 , quando Bernardo Vieira apresentou a
sua proposta ; por isto que foi elle o que proclamou o Bispo

empossado no governo nesse dia 15 ; como diz o autor das
Calamidade
s a citada pag . 53 .

Tudo isto prova , que esta revolução malograda, teve
por fim , estabelecer no solo da patria a independencia

nacional, como ainda se verá do que escreveram os chro
nistas, e constam de documentos hoje existente em nosso
archivo .

O autor dos Martyres Pernambucanos, affirma a pag. 272
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de sua obra, que era este o projecto combinado entre Ber
nardo Vieira de Mello e o seu Mestre de Campo João de Frei
tas da Cunha, no qual se achavam iniciados o Capitão mór de
Santo Antonio Pedro Ribeiro da Silva, Capitão André Dias de
Figueiredo seu irmão o Dr. José Tavares de Hollanda e a
principal nobreza pernambucana ; e o autor das Calami
ilades o confirma em differentes lugares de sua obra , com

especialidade a pag. 29, quando diz, que a nobreza pernam

bucana vendo a parcialidade do governador Caldas em favor
dos mascates. The tomaram tal aversão , que desde logo
tramaram com todo aſă , e continuaram na Conjuração con
tra elle , o prenderem ( logo existia conspiração") « porem
em seu lugar o Alcaide-mór Felippe de Moura, a quem man
daram chamar para este fim , mas, que tendo este morrido
repentinamente, quando para este fim já vinha em caminho .
a 29 de Junho de 1740 ( a revolução rompeu em

Novembro

desse anno ) ficára frustrado o plano dos Conjurados, pelo
que resolveram matal- o .

Mais adiante a pag. 79 dessa mesma obra se lè o seguinte :

« O seu desejo todo (dos conjurados) era presidiarem as
« Fortalezas do Recife, por que assim lhes ficava seguro im
« pedir a entrada do novo Governador que viesse. E nesta

« materia era tão pouco o seu recato que, namaior parte das
« suas conversas assim o publicavani, e fallavam com tanta
« largueza neste particular, que bem mostravam o pouco
a risco que tinham de por isso lhe tomarem conta . »
Masadiante nessa niesma pagina, diz que o capitão André
Dias de Figueiredo dizia em conversa : « só El-Rei de Por
lugal é Rei ? >>

E seu irmão o Dr. José Tavares de Hollan

da, fazia saúdes enygmaticas em jantares, somente conheci
das dos conjurados, as quaes explicava em confiança aos
amigos perguntando -lhes.
Para que queremos Rei ? »
os pernambucanos são muito capazes de si ' governarem a si
mesmos .

Todos esses factos se vêm ainda confirmados nas con

sultas dos Conselhos Ultramarinos, que se acham publicadas
no n . 41 da nossa Rerista a pag. 189, do modo seguinte :
« Na verdade peloque se mostra deste traslado os do Re

« cife justamente se pozeram em defeza contra os de Olin
« da, que estão mais que iniciados de que pretendiam dis
3
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« 5uhorr -se das Fortalezas, degolar os do Rerife, o nào
« admillirem loro gorrrmudo que fosse si ndo rom os par
« tos que elles qui per fazendo rarias conferencias sobre
o levantarem Republica- convidarem para seu protec
i tor a El-Rei de Franca, etc. »

Ainda a pag . 191 da mesma Revista se lè a communica
cão do Desembargador Christovão Soares Reymão , de que
laz mensão a consulta do Conselho Ultramarino do seguinte

modo : « Em que se exprime ( o mesmo Desembargador)em
" como o intento dos principaes moradores daquella capi
« lania de Pernambuco) era ficarem como em Republica
« sem obedienrin ( 10 yorpino Monrrhina), etc. )
Não ha por tanto a menorduvida de que existia uma con

juração, com o fim de proclamar a independencia nacional.
Todos os chronistas são accordes om dizer que o Bispo
foi chamado para tomar conta do governo, como o legitimo
successor : dizendo o autor das ( alamidades que o aviso

partio daqui no dia 7 de Novembro , por accordo de todos, a
que elle, não si fazendo esperar, chegou a Olinda logo na
noite do dia 10 do mesmo mez, merliando apenas tres dias
de demora

Ora, s : o Bispo foi chamado por accordo de todos, se
clie era o substituto legal do governador Caldas, se final

mente pertencia ao partido da nobreza e povo, na guerra
estes moviam contra elle : como se explica, que chegan
quod
do elle da Parahyba no dia 10 á noile , vão lhe foi dada logo

i posse do governo, e somente a teve no dia 13, sendo para
isto preciso a intervenção dos dous Desembargadores que
para esse fim vieram da Parahyba ?

Como se explica , que achando -se presente o Bispo para
tomar conta do governo : si mandou lançar um bando no dia
1 :3 . ainda em nome do povo, no qual se ordenou que todo
Oflicial de Ordenança de Allores para cima, sendo filho de
Portugal. se demillisse de seus postos o largassem as insig .
nias, sob pena de morte ?
Como se explica ainda o farlo , de continuar o povo ne
dia 14 á decretar a deportação do Coronel Semeão de Goes
de l'asconcellos, Sargento -mór Francisco Correia da Fonse
( it . letrado Francisco Ferreira

istro e Alferes Luiz Braz,
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conjo prejudiciacs a causa publica ( sob pena de morte ?
Calamidades pays. :30 e 331.)
Tudo isto só prova que não se queria um governo legal,
e sim o que estabelecessam os revolucionarios, sendo a pro
posla de Bernardo Vieira de Mello a que produzio no Con
gresso este efeito .

Era a semente da soberba arvore da liberdade, que se
lancara pela primeira vez no uberrimo solo Americano, para
I'm lompo opportuno dar fructos sazonados !
Tenho por lanto provado, como se livesse exhibido uma
certidão authentica dessa acta , que a reunião do Senado de
Olinda em Congresso, para deliberar sobre o governo da
Capitania. teve lugar no dia 10 de Novembro de 1710 ; 1

que nessa sessão propoz Bernardo Vieira de Mello para que
fosse adoptada a forma do gorerno republicano al inslur
dos roumainos, o mais liberal daquelle tempo.
data de 27 de Junho de 1711 , de que se ocupa o
illustrado consocio em seu artigo, trata de facto diverso e
nenhuma relação tem com essa sessão do Congresso ; rº

fere-se a data de um despacho que o Bispo lançou na petição

de Estevão Soares de Aragão , procurador do Senadode
Olinda.

Tendo o Bispo se podido libertar do estado de coacão
I'm que o haviam posto os mascates revoltosos do Recife.
pretextando uma visita as Fortalezas do Brume Buraco no

ilia 21 de Junho desse anno , pòde illudir a vigilancia (los
seus guardas e fugir para Olinda, ( alli chegando, a instan
cia da nobreza e do povo, ainda uma vez mandou publicar
cintimar aos revoltosos do Recife uma portaria em

forma

de Edital na qual ordenava a todos os Officiaes de Melicia e
mais moradores da Villa , desistissem da violencia que es
lavam fazendo , retirando -se das Fortalezas com toda guar

nição que haviam posto além do que era de costume, para
quietação de todos, retirando -se à Nobreza e povo sem offen
derem aos moradores e infantaria da Praça, sendo que esta
ora a i. vez que lhes fazia esta admoestação ; e aos que fal
tassem i obediencia e cumprimento desta intimação os ha
veria por traidores e inimigo da paz, e procederia contra
olles na forma das Leis .

who desse anno .

Este Edital é datado de 26 de Ju
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esta Portaria, em forma do Edital. responderam os

rebeldes por escripto, que de nenhum modo lhes seria licito
entregarem as Fortalezas , estando elles cercado de tam

co

posito numero de homens, de fora : que eram l'assallos

leaes de S. M .;

senão obedeciam a portaria, eram a isto

obrigados pela defeza natural.
Foi em vista desta reposta , de tam formal desobediencia

ao governo legal do Bispo, que Estevam Soares de Aragão.
em nome do Senado, de quem era procurador, requereu ao

Bispo houvesse de dar providencias para a defeza e emprego
da força, afim de ser, por meio das armas, recuperada a
Praca e Fortalezas; e necessitando para isto de armamento
e munições, ordenasse as Fortalezas, que ainda lhe crani
fieis lhe dessem as necessarias para esse fim .

o Bispo despachou essa petição ( 27 de Junho de 1711 .
declarando, que em vista da desobediencia em que estavam
os mascates do Recife á súa autoridade de governador, o '

sendo preciso para a fazer respeitar o emprego da força :

clle attendendo ao seu estado Episcopal. remettia esse
requerimento com os documentos a elle juntos ao Dr. Luiz

de Valensuela Ortiz e ao Mestre de Campo Christovam de
Mendonca Arraes, bem como aos Officiaes do Senado da Ca
mara , para determinarem o que lhes parecesse mais acer
lado : para o que « sp demollin e largaca nas suas mãos
<< o poder temporal, que neste particulai linku , rom anto

« que não hourrsse vifusão de Sangur. »
De accordo com este despacho foram empossados do
governo temporal militar o Dr. Luiz de Valensuela Ortiz, o
Mestre de Campo Christovam de Mendonca Arraes, cos olli
ciaes do Senado da Camara Coronel Domingos Bizerra Mon

leiro (vereador mais velho, que servia de Juiz de Fóra , fi
reador Capitão Antonio Bezerra Cavalcante o procurador
Estevam Soares de Aragão .

Já se vê que este facto nenhuma relação tem com a
reunião do Senado em Congresso para deliberar sobre o
governo da Capitania.
Julgo ler l'estabelecido a verdade historica de lam 10
pavel acontecimento .

Rcriſe . lö de Dezembro de 1892.

Jose Momiques Codlecrira.

REL ITORIO
COM QUE

O

DR . FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DA COSTA
Di COSTA DA SCA INCUMBENCIA DE EXAMIXAR OS ARCHIVOS PC
BLICOS DE OLINDA, E ESCOLHER OS DOCUMENTOS MAIS

INTERESSANTES A HISTORIA .

Recife 10

de Marco do 1893. - Ulm . e Exm .

Sr.

Encarregado pelo Instituto de visitar os archivos publicos de
Olinda . venho

dir conta

de

semelhante encargo ,

no

desempenho do qual tive de cousumir alguns mezes de tra
balho, por não me ser possivel occupar-me exclusivamente
com elle , em virtude de outros affazeres.

Conseguindo o Instituto permissão do Conselho Munici
pal de Olinda , para me ser facultado o exame do seu archi
vo. e colher os documentes mais interessantes á nossa his

toria, comecei a trabalhar em

Agosto do anno findo , nos

dias uteis, ao mesmo tempo que examinava o archivo da
Camara Episcopal, nos domingos, mediante permissão parti

cular de S. Exc." Rvdm ." o Sr. D. João Esberard, dignissi
mo bispo diocesano .

Terminando o exame dos archivos da Municipalidade e
da Camara Ecclesiastica, passei a estudar os do Cabido da
Cathedral e do Seminario Episcopal.
O archivo da Municipalidade pelo que resta, por um in
ventario que encontrei, e referencias die uns livros e outros,

devia ser em outro tempo, um riquissimo repositorio de
documentos historicos. porquanto, os nossos antepassados
que dirigião o velho Senado da Camara de Olinda, não se li
milavão somente a archivar e registrar o que dizia respeito
aos trabalhos do mesmo Senado, mas

sim . todas as ordens

regias, leis , decisies importantes, e até mesmo os factos
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mais notaveis da capitania.

Mas de tudo isso já bem poll

co resta, pela incuria em consevar lão precioso legado.
Mesmo assim . o archivo da Municipalidade de Olinda
ainda possue bons elementos de historia, apezar de bastan
te reduzido, sendo de lamentar a falta de uma grande parte
dos livros de actas de diversos annos , entre elles o de 1710.

em que vinha consignada a do Congresso de 10 de Novem
bro, em cuja rennilo oint morato pernambucano Bernardo
Vieira de Mello prolunan asliber.lules patrias sob a forma

republicana, primeiro brado em prol da nossa emancipação
politica, o primeiro grilo de republica no Brazil !
No annexo 11. I consigno uma enumeração dos locut
mentos mais importantes que encontrri, com a indicarão
do livro o pagina em que se achão registrados.

( archivo da Camara Ecclesiastica, que hoje se acha no
salão da livraria do convento de S. Francisco, está ainda oni

peiores condições. Em vão procurei alli os livros de ragis
iro de pastoraes dos bispos diocesanos, de Bullas e outros
actos da Sante Sé, dos actos de creação de freguezias, de
correspondencia dos prelados e originacs recebidos, e lan
tos outros de importancia para a historia ecclesiastica e ci
vil do Estado, e póde -se dizer, que nada encontrei !

Avulta, porém , grande copia de autos do genere, de
dispensas
matrimoniaes, e outros papeis sem importancia
hisiorica
mesmo completamente damnificados.
Procurei tambem com instancia os autos de erecção
, mas assim

das igrejas e capellas do Recife, Olinda e outras localidades,
mas não encontrei de todas, e as nolas que tomei para um

trabalho á respeito , refere -se a um numero muito limita
do . Alguns se achão em tal estado de estrago que breve
mente ficarão completamente perdidos.
Dos fragmentos de alguns livros que encontrei o de
uma grande copia de documentos esparsos. pude extrahir

copia de alguns documentos importantes, os quaes vão con
signados no annexo 1. 2 .

No archivo do Cabido da Cathedral, pode -se dizer, que
nada consegui. Apenas encontrei alli tres unicos livros apro
vcitaveis. Em de registro das sessões do Cabido, que data
de fins do seculo passado, um de termode posse dos Bispos, a
partir do bispo D. Emmanuel de Medeiros, e um outro mo

23

REV , DO INST , ARCH . E GEOG . PERN .

derno, em começo de escripturação, contendo o registro de
Tres ou quatro documentos antigos, já muitos conhecidos,
a nada mais. Os outros livros que restão não tem impor

tancia historica. São livros de receita e despeza da Cathe
dral, e de ponto de frequencia dos membros do Cabido
aos exercicios ecclesiasticos.

No entanto , o archivo da Sé era um bom repositorio de
documentos, pelas referencias de Borges da Fonseca em
siia Vobilinurhia Pernomburou , e Jaboatão em seu Orbe

Seraphiro.

Mas, grande copia de livros e documentos

desapparecerão pela

acção do tempo , e

Os

poucos

que restavão ainda em nossos dias, forão confiados
ao Dr. Francisco Manoel Raposo de Almeida, que os obteve
no proposito de escrever a historia ecclesiastica de Pernam

buco , e retirando - se para S. Paulo, onde falleceu , conduziu
não só aquelles documentos como muitos outros de diversos
estabelecimentos, nomeadamente da Secretaria do Governo !

Fallecendo o Dr. Raposo de Almeida ao tempo que se

achava na presidencia de Pernambuco o Exm . Sr. Dr. Pedro
Vicente de Azevedo,officiou elle , a instancias minhas, ao pre
sidente de S. Paulo no intuito de conseguir-se it remessa
de todos os livros e documentos officiaes que se encontrasse

no expolio daquelle doutor, referentes a Pernambuco ; mas
om resposta lhe foi communicado que nada se havia conse
guido porquanto não se encontrou cousa alguma sobre este
assumpto !

Quem sabe se algum dia não constituirão esses docu

mnenlos objecto de proposta de venda, por boa quantia, ao
governo do Estado,ou irão parar aos archivos publicos do Rio
de Janeiro, por offerta meritoria, como tantos outros que
por lá se achão, extorquidos dos nossos archivos ?

Visitei por fim , o archivo do Seminario Episcopal, e
absolutamente nada colbi, por quanto , apenas se encontra

alli uma meia duzia de livros de ponto deprofessores, de re
ceita e despeza do estabelecimento, e nada mais. Envolvi
do com diversos papeis, tambem sem importancia alguma,
apenas encontrei um instrumento de doação, lavrado em fór
ma de alvará , em 30 de Junho de 1802, e firmada pelo sabio

bispo D.José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, pelo

qual doava ao Seminarios dous sobrados que adquirira por
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compra, situados na rua de S. Bento, em Olinda, juntos ao
palacio que servira de residencia dos governadores da ca
pitania.
Ao mesmo tempo que visitava os archivos dos estabele

rimentos da velha capital de Pernambuco , procurei tambem
visitar as suas igrejas, e colher alguma cousa com relação
as suas fundações ;e não foi infructifero semelhante trabalho.

porquanto copici varias inscripções em pedra, de muita im
portancia historica, o colhi outros dados não menos impor
portantes.

Uma outra preoccupação que tive, foi a indagação so

bre objectos de arte e antiguidade, mas a excepção dos re
tratos dos Bispos D. José Joaquim da Cunha de Azeredo
Coutinho, D. Thomaz de Noronha e D. João da Purificação
Marques Perdigão , todos elles de incorrecto trabalho artisti

co , dos ultimos prelados diocesanos D. Emmanuel de Me
deiros, D. Francisco Cardoso Avres, D. Frei litale D. José, em

magnificas telas, na sala de recepção do Seminario , e de
alguns sinetes de metal com as armas de diversos bispos an
ligos, no archivo da Camara Ecclesiastica , nada mais en
contrei digno de nota .
A municipalidade ainda conserva o seu perdão de seda
bordado a ouro , feito logo depois da proclamação da inde
pendencia, com as armas imperiaes de um lado e as da Ca
inara do outro , e um sinete de prata com as antigas armas
da mesma Camara, em que se ostenta a imagem do Salva

dor, padroeiro da cidade.
Eis , pois, o que me cumpre trazer ao conhecimento do
Instituto em desempenho da missão de que fui incumbido,
confiando que providenciará no sentido de se extrahirem as
copias dos documentos de valor historico que existem no
archivo da municipalidade , como consta do annexo n . 1.A
sobre o mais, como julgar conveniente.

.

Concluindo, me é licito patentear ao Institutoos bons ser

viços prestados pelo Rvdm . Sr. Conego Antonio Fabricio de
Araujo Pereira , digno reitor do Seminario Episcopal, Rvdm .
Conego Dr. Adauto Aurelio de Miranda Henriques, secre

tario do Cabido , Capitão José Marcolino da Fonseca Mangui
nho , secretario do Conselho Municipal e Major João Baptista

REV . DO INST . ARCH . E GEOG . PERN .

23

da Silva Manguinho, archivista da Camara Ecclesiastica,
pela bòa vontade com que se prestarão, facultando todos os
livros e documentos dos archivos á seus cargos, a todos os

quaes, peço que o Instituto se dirija manifestando os seus
agradecimentos.

Ao mesmo tempo, proponho tambem , que o Instituto se

dirija ao Illm . Sr. Dr. Antonio Pereira Simões, digno gerente
da Companhia dos Trilhos Urbanos de Olinda, significando

The os seus agradecimentos pelo muito que concorreu
para o bom exito de minha incumbencia.- Saúde e Frater
nidade . - A'S. Exc . o Sr. Desembargador Manoel Clementino
Carneiro da Cunha, M. D. Presidente do Instituto Archeolo

gico e Geographico Pernambucano. - Francisco Augusto
Pereira da Costa . >>

ANNEXO N.1

INDICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CONCELHO MUNICIPAL

Livro 11. 16.- Actas de vereações de 1817 a 1825 .
Termo da eleição do governo provisorio constitucional,

em 26 de Outubro de 1821, celebrada na igreja cathedral,
p . 103 v .

Termo de protesto dos eleitores por se ter eleito gover
nador das armas, em 27 de Outubro de 1824 , p . 107 .
Auto de posse da junta do governo provisorio, em 27 de
Outubro de 1824, p . 109 v .
Termo de vereação em 30 de Janeiro de 1822 , em que

se leu uma representação do povo pedindo a retirada das
tropas portuguezas, p . 123 v .

Termo de eleição do presidente, secretario e membros
do governo, em 23 de Setembro de 1822 , p . 152 v.
Termo de posse do mesmo em 24 de Setembro de
1822 , p . 153 v .

Auto de juramento solemne celebrado na cathedral
adherindo a união e causa geral do Brazil, debaixo dos aus

picios de S. A. R. o principe regente constitucional e defen
sor perpetuo do Brazil, e de reconhecimento à assembléa
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brazileira legislativa constitucional , em 19 de Outubro de
1822 , p . 164.

Termo de acclamação do Sr. D. Pedro I, imperador con
stitucional e defensor perpetuo do Brazil, em 8 de Dezem
bro de 1822 , p 177 v .

Termo de juramento das bases da constituição offere
cidas por D. Pedro I , em 17 de Junho de 1824 , p . 270 .
Termo de vereação extraordinaria para salvar a provin
cia do estado de anarchia em que estava, celebrado em 4 de
Setembro de 1824 , p . 278 .

Termo de juramento do projecto da Constituição, em
1 2 de Dezembro de 1824 , p . 291.

Livro n . 45—Registro de cartas regias, provisões e or
dens reaes , 1696 .

Carta regia de 2 de Novembro de 1995 , mandando que
enquanto se não construisse o Aljube, fossem os presos de
jurisdicção ecclesiastica recolhidos na cadeia, p . 1 .
C. R. de 1 de Junho de 1656 sobre a reconstrucção da

igreja matriz de S. Salvador, hoje cathedral
C. R. de 21 de Agosto de 1662 , mandando que se de
liberdade aos escravos que serviram na guerra hollandeza .
sendo de pessoas ricas , p . 23 v .
C. R. de 28 de Janeiro de 1665 , nomeando André Vi

dal de Negreiros governador de Pernambuco , p . 26 v .
C. R. de 19 de Fevereiro de 1667, communicando a

Camara a nomeação de André Vidal para governar a capi
tania, emquanto não chegava o governador effectivo, p .
31v .

C. R. sobre a fundação do convento do Carmo do Re.

cife, escripta , em 9 de Dezembro de 1672, p. 39 v .
Ido

de 26 de Março de

1675 e 1 de Setembro de

1677 , sobre o mesmo assumpto , ps. 44 v . e 44 1.
C. R. de 19 de Outubro de 1674, communicando a no

meação de João Fernandes Vieira de superintendente das
fortificações, p . 41 .
C. R. de 4 de Junho de 1678 , sobre a residencia dos

governadores e ouvidores em Olinda. p . 47v.
C. R. de 4 de Junho de 1678 , creando uma junta de
justiça, p . 47 v .
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C. R. de 20 de Março de 1681 pedindo informação
sobre a conveniencia de permittir -se a fundação de um con
vento de Carmelitas no Recife , p . 51 .
Provisão sobre a liberdade dos mulatos da Irmandade

de N. S. do Rosario , passada em 26 de Janeiro de 1686 ,
p . 53 .

C. R. da mesma dala sobre a construccão da cadeia ,
p. 53 .

Idem sobre o mesmo assumplo, de 10 de Março de
1687, p . 335.

C. R. de 24 de Janeiro de 1687, agradecendo a con
strucção da igreja de S. Sebastião. p . 54 v.
Prov. de 28 de Julho de 1687 , validando o curso de

philosophia do Collegio dos Jesuitas de Olinda, como se
fosse feito na Universidade de Coimbra, p . 55 .
C. R. de 19 de Dezembro de 1687, mandando dar

aposentadoria ao Bispo D. Mathias de Figueiredo o Mello ,
p . 37 .

C. R. de 7 de Março de 1689 sobre o mesmo as
sumpto , p . 69 .
C. R. de 12 de Março de 1689 elevando a 4,500 cru

zados o soldo dos governadores, p . 69.
Prov. de 13 de Março de 1693 mandando dar 309000

por anno á capella de Santo Christo da igreja cathedral, p .
76 .

C. R. de 2 de Abril de 1693 , mandando dar posse da

capitania de Itamaracá ao Marquez de Cascaes, p . 76 v .
C. R. de 16 de Dezembro de 1693 mandando dar ao

Bispo a casa que servia de paço do Senado, p . 78 v .
C. R. de 15 de Novembro de 1694 sobre o melhora

mento do porto do Recife, p . 81 .
Prov. de 17 de Novembro de 1694 sobre o fabrico do
sal , p . 82 v.
C. R. de 21 de Dezembro de 1694 sobre se não fazer

casa de moeda em Olinda, p . 81 v .
C. R. de 5 de Junho de 1703 sobre um recolhimento

que se queria fazer na igreja da Penha do Recife, p . 106 .
C. R. de 3 de Setembro de 1706 , sobre o provimento

de medico para o Hospital da Mesiricordia de Olinda, p .
110 v .
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C. R. de 16 de Junbo de 1709 , mandando que quando
as rendas do Senado não chegassem para o sustento das
crianças expostas, se fintasse o povo , p . 119 v .
C. R. de 12 de Julho de 1709 sobre a cadeia do Recife.
p . 120 .

C. R. de 7 de Outubro de 1709 sobre o procedimento
do governador Sebastião de Castro e Caldas, p . 121. v .
Prov. de 8 de Outubro de 1721 sobre o anno de pbilo
sophia ao Collegio dos Jesuitas do Recife, p . 137.
Prov. de 21 de Outubro de 1721 sobre a posse do 90
verno que deu a Camara ao Mestre de Campo D. Fran
cisco de Souza , p . 137

.

Prov. de 22 de Outubro do mesmo anno sobre o soldo
do mesmo governador, p . 138 .

Prov. de 3 de Dezembro de 1738 sobre a ponte do Rio
Doce, p . 209 v .

Prov. de 22 de Março de 1753 mandando dar 108000
para os religiosos da Terra Santa , p . 244 v .
C. de privilegio passada em 18 de Setembro de 1757 .
a Joaquim Nunes de Barros , nomeando - o mamposteiro pe
queno das freguezias de Cabrobó e Rodelas, p . 242 v .
Registro de um officio do governo datado de 20 de
Agosto de 1799 cm virtude de insinuações reacs , para pro

mover em geral v augmento dos povos da capitanja. '
especialmente da cidade de Olinda. p . 284 .
Livro 46 - Registro de Cartas, Provisões e Ordens Re
gias .

1782 .

Carta do ouvidor desembargador Intonio Luiz Pereira

da Cunha , ao ministro do ultramar, sobre a creação de um
hospital no Recife. p . 53.
Alvará de 27 de Março de 1799 mandando que o 90
voruo da rapitania informe a respeito, p . 155) 1 .
luformação da Camara de Olinda , p . 56 .
Decreto do Principe Regente de lö de Junho de 1821
remettendo as bases da Constituição Portugueza, e outros

documentos que lhe são relativos, pags 235 usque 213 v .
Livro 47.- Registro de Carlas, Provisões e Ordens Re
gias, 1787 .
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Registro da Carta que o Senado da Camara escreveu ao
ministro e secretario de Estado . Martinho de Mello em

30

de Dezembro de 1788 , sobre as bases, serviços e permanen

cia do governador D. Thomaz José de Mello, p . 99 .
Registro de uma carta do ouvidor Dr. Antonio Xavier

de Moraes Teixeira Honem , de uma portaria do governador
D. Thomaz José de Mello , e de um Edital da Camara, sobre o

estabelecimento da casa dos expostos, p . 100 e 101 v .
Carta do mesmo ouvidor, datada de 2 de Abril de 1789

sobre o corte de madeiras de construccão e de um Edital á
respeito, ps . 101 v . c. 102.
Carta do Senado dirigida ao rei em 21 de Março de
1798 pedindo a creação de um tribunal de Relacão em Per
nambuco, p . 135 .
Carta sobre o mesmo assumpto, p . 139.
Registro de uma C. R. de 13 de Abril de 1798 , sobre

uma contribuição em favor do Seminario, p . 140 v .
Carta do governador D. Thomaz José de Mello, sobre
o mesmo assumpto, p . 141.
Carta do governo interino de 29 de Dezembro de 1798 ,

communicando a sua posse, e chamada de D. Thomaz José
de Mello á corte, p . 142.

Registro da carta de brazão de armas passada ao hri
gadeiro Manoel Joaquim Barbosa de Castro em 23 de Feve.
reiro de 1801, p . 191 .

Representação da Camara pedindo a creacão de um Tri

bunal de Relação , dirigida em 19 de Janeiro de 1803.

p.

217 .

Carla expedida ao governador na mesma dala , acom
panhando a representaçãoacima para a encaminhar . p . 218 .
Registro de um officio do governador Caetano Pinto
remettendo um

Aviso e Decreto sobre a sua recondução ,

ps. 224-224 .

Ordem Regia e Alvara da creacão da Villa do Cabo de
Santo Agostinho . p . 250 .
Livro 1 ) .
regias.

18

Registro de cartas, provisões e ordens

Ordem de 8 de Junho de 1713 ao ouvidor

geral Dr.
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João Marques Bacalhão, sobre as pinturas dos paineis da
Camara , despezas da mesma , e propinas, p . 52 v .
Prov. de 20 de Abril de 1714 passada a Manoel de Fi

gueiredo para ser admittido como alumno de partido da
aula de mathematicos de Pernambuco. p . 53 v .
Termo de obrigação que fez sobre a sua igreja da Es
tancia, o mestre de campo da gente preta e mais officiaes e
soldados de seu regimento, em 16 de Setembro de 1710.
p . 60 v .

C. R. de 21 de Julho de 1704 sobre a construcção de
uma ponte no Rio Doce, p . 67 v .
C. R. de 23 de

do porto do Recife,

Dezembro de 1704

sobre a barra

p . 68 v .

C. R. de 3 de Março de 1715 sobre o Hospital dos La
zaros .

p . 74.v.

C. R. de 23 de Setembro de 1714 censurando o gover
nador Felix José Machado por ter aceitado o tratamento de
excellencia , que não lhe competia, p . 75 .
Bando do governador Duarte Sodré Pereira , datado de

13 de Outubro de 1736, prohibindo a extracção de pedras
dos Arrecifes .

104 v .

Registro de um termo que assignarão o sargento -mór

e officiaes do Terro dos Henriques, em 27 de Abril de 1718
sobre a Egreja da Estancia . p. 120 v .
Sentença datada de 23 de Setembro de 1710, do juiz
tombador Dr. José Ignacio d'Arocha, sobre o tombo que fez
dos bens do Senado da Camara de Olinda,

p . 148 .

Ord . Regia de 20 de Julho de 1782, determinando que
se fizesse todos os annos a memoria de todos os estabeleci

mentos, feitos, e casos dignos de historia nesta Capitania .
p . 452 v .

Edital do governador Luiz do Rego sobre os insurgen
- tes de 1817 ,

p . 153 .

Bando do mesmo governador datado de 3 de Julho de

1817 prohibindo que se desse asylo aos insurgentes, p .
163
v.

Outro bando do mesmo governador, de 26 de Julho
de 1817, ordenando que se apresentasse ao ministro da po
licia todos os documentos referentes a revolução e aos

rebeldes,

p . 164 r .

REV .

DO INST . ARCH , E GEOG . PERN .

31

Prov . Reg . de 6 de Dezembro de 1817 mandando des
membrar os districtos de Afogados e Bòa - Vista do termo de
Olinda ,

p . 172 s .

C. R. de 6 de Fevereiro de 1818 concedendo perdão
aos revoltosos de 1817,

p . 173 v .

Registro de uma carta do governador Luiz do Rego rp
mettendo aquelle perdão, p . 176 v .
Livro n . 49.- Registro de cartas , provisões e ordens
regias.

Regimento da Ouvidoria de Pernambuco, dado em 22
de Setembro de 1638 , p . 1 .
C. R. de 7 de Setembro de 1706 sobre as terras que fo

rão doadas a Henrique Dias, p.ö v .
C. R. de 24 de Março de 1707 creando o jnizado dos
feitos da Coroa em Pernambuco, p . 6 r .
C. R. de 7 de Dezembro de 1709 sobre o mesmo as
sumpto , p . 8 .
Ord . R. de 3 de Outubro de 1745 sobre a Santa Casa

de Misericordia da Villa do Recife,

p . 127 .

Ord. R. de 20 de Dezembro de 1747 sobre a finta dos

engeitados,

p . 135 .

C. R. de 24 de Setembro de 1745 para não servirem de
vereadores da Camara do Recife pessoas que tenhão lojas
de fazendas .

p . 204 v .

C. R. de 13 de Julho de 1735 prohibindo o uso das
moedas do reino em Pernambuco , 205.
Ord . R. sobre os engeitados, p . 209.

Livro n . 50. - Registro de cartas, provisões e ordens
regias.

Officio do governador Caetanu Pinto e outros docu

mentos sobre a extracção de pedras dos Arrecifes , p. 36 .
Idem do bispo D. Frei Antonio de S. José Bastos com
municando a sua sagração,

p. 6.

Idem da Camara solicitando que a Relação mandada
crear no Recife fosse trasferida

para Olinda , p. 17.

Idem da Camara , datado de 18 de Setembro de 1821 ,

sobre ser a Camara da capital a de Olidda e não a do Recife,
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e resposta do governador Luiz do Rego a respeito, ps. 101
V. 102 v .

Representação da Camara ás Cortes Constituintes de

Lisboa pedindo a remoção da Relação do Recife para Olni
da ,

p. 132 v

Idem no mesmo sentido, dirigida a Junta do Governo
Provisorio , p . 220 v .
Officio da mesma Junta communicando a installação do
Tribunal da Relação, p . 222 v .

Idem da mesma Junta respondendo a representação da
Camara sobre o estabelecimento da Relação em Olinda,
p. 230.

Livro n . 550. - Registro de decreto e ordens imperiaes.
Officio da Camara dirigido ao imperador em 20 de De
zembro de 1826 implorando a manutenção da sua preroga
tiva de capital da provincia , p . 35 .
Livro n . 70 -Registro de officios dirigidos pela Camara .
Registro de um officio do Provedor da Santa Casa de
Misericordia de Olinda, datado de 28 de Janeiro de 1826.

sobre a posse das terras dos Arrombados e Salinas,

p . 70.

Officio da Camara de 5 de Maio de 1827 sobre o pro

de uma feira no lugar Santa , contendo um Plano em que
discreve a localidade,

p . 119 .

Registro de um officio da presidencia da provincia
acompanhando duas portarias imperiaes sobre a capital,
p . 122 v .

Registro de um outro officio da presidencia sobre o
mesmoassumpto , p . 130 .
Officio da Camara ao Conselho Geral da Provincia , so

bre a questão da capital ser em Olinda e não no Recife , P.
257 v .

Registro de um officio da Camara sobre abastecimento

d'agua potavel, p . 263 v .
Officio a presidencia sobre as fontes publicas de Olinda,
p . 271 .

Idem do presidente da provincia pedindo a remessa da
Ici de creação de Olinda em cidade, acompanhado de um
Aviso do Governo Geral, a respeito, p . 275 .
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Idem da Camara respondendo que não consta de seu
archivo a lei ou acto regio que elevou a villa de Olinda a ca
thegoria de cidade, p . 278 .

Livro n . 60. Registro de provisões, contas de comi
missões, alvará, etc.

Registro da provisão do juiz de officio de carapina pas
sado em lö de Junho de 1793.

Registro da cartade exame passada a Francisco José
Saraiva do seu officio de sapateiro. em 23 de Selembro de
179.).
- :::

ANXEXO N. ?

PROVISÃO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1753) , MAXDANDO CON
STRUIR UM PALACIO EM OLINDA PARA RESIDENCIA DOS
BISPOS DIOCESANOS .

« Dom José por graça de Deus Rei de Portugal e dos
Algarves da quem e da lem mar em Africa, Senhor de Guine
etc. Faço saber a vós Provedor da Fazenda real de Per

nambuco, que havendo visto a conta que me deu o Governa
dor d'essa Capitania em carta de quinze de Janeiro do pre

sente anno sobre a incapacidade com que se achava para
qualquer reparo a casa destinada na cidade de Olinda para
residencia dos Bispos, por cuja causa fora preciso tomar
humas casas contiguas ao Palacio arruinado para acommoda

cão do Bispo e fazerem -se alguus commodos para a sua fa
milia, a qual despeza mandava fazer por conta de minha fa
zenda dessa Provedoria, e vendo tão bem o que sobre este

particular me representou o dito Bispo e da mesma sorte

l'osso antecessor, e o que a este respeito respondeo o Pro
curador de minha fazenda.

Fui servido por resolução de

vinte do corrente tomada em consulta do ineu Conselho 11

Iramarino mandar aprovar esta despeza feita com os alu
.)
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gueis da casa do dito Bispo o que assim tereis entendido para
deferir a sua representação em que pretende Palacio de
novo para habitar, sou servido ordenar - vos mandeis faser

uma planta do novo Palacio que se deve edificar para os
Bispos, pondo a obra delle em lanços dando-me conta dos
menores que tiver e apontando de que parte se ha de pagar

esta obra e que sobejos ha dos Disimos'abatidas as despe
zas que se fazem com a folha Ecclesiastica e com as mais a

que os mesmos disimos estão obrigados para assim se co
nhecer a consignação annual que nelles se pode por para esta
obra. El-Rei Nosso Senhor mandou pelos conselleiros do seu
Conselho Ultramarino abaixo assignado e se passou por
duas vias. Teodoro de Abreu Bernardes a fczem Lisboa a vin

o quatro de Dezembro de mil sete centos cincoenta e cinco.

O secretario Joaquim Miguel Lopes de Lavre a fez escrever.
Antonio Freire de Andrade Henriques.- Antonio Lopes da
Costa.- Segunda via . - Bernardo Pereirade Vasconcellos. Es
crivão da fazenda Real a fiz registrar. Está conforme Fran
cisco Ludgero da Paz. »

CAUTA REGIA DE 23 DE AGOSTO DE 17:39 SOBRE A PRISO
DOS JESUITAS , CONFISCAÇÃO DOS SEUS BENS E ON
TRAS PROVIDENCIAS .

Copia : --- « Luiz Diogo Lobo da Silva Governador o ca
pilão General da Capitania de Pernambuco. Amigo. - Eu
El-Rei vos envio muito saudar. As perniciosissimas ma

quinações em que os religiosos de que se compõemi o gover
no da sociedode
de S. Cruz nestes Reinos, e seus dominios.

havião nelles concitado, e rompido as escandalosas sedições
revoluções e declaradas guerras que hoje são manifestas a
toda a Europa ; derão justo e indispensavel motivo aos offi
cios que mandei passar pelo meu Ministro na Curia de Roma
para quedésseao Santo Padre Benedicto XIV , calão Presiden

je na Universal Igreja de Deos um summario , es substancial
conhecimento daquelles atrozes absurdos, pelo meio do pe
queno volumeque mandei estampar com o titulo de Relação

abreviada e Republica, que os religiosos Jesuitasdas Provin

-

REN . DÙ INST . ARCH .

E GEOG . PERN .

35

cias de Portugal e Espanha estabelecerão nos Dominios ( 1

Tramarinos das duas Monarchias, etc. Afim de que ordenan
do como ordenou o mesmo Santo Padre pelo seu Apostolico

Breve expedido ao Cardeal l'atriarcha no primeiro de Abril

do anno proximo precedentea reforma dossubreditos Rcligio
sose occorresse por aquelle benigno e adquado meio de sua

vidade ao progresso daquellas grandes desordens, ca trai
quilidade publica dos meus vassallos, e dominios com a
emenda dos mesmos Religiosos, sem passar contra elles
para reprimir as extremidades que a minha Religiosissima
clemencia me inclinou sempre a suspender no que possivel
fosse. Aquella minha benigna moderação produzio porem
effeitos tão estranhos e oppostos ao que d'ella devia espe
rar-se que animando -se e endurecendo -se cada dia mais a
vista d'ella os sobreditos Religiosos depois de haverem com
arrogancia e temeridade, nunca vistas, nem intentadas.
pretendido maliciosamente confundir contra a notoriedade
publica a manifesta verdade dos intuitos que forão substau
ciados na dita relação : persuadindo clandestina e artificio
samente não só nos Paizes Estrangeiros da Europa, mas até
dentro nestes mesmos Reynos, que taes maquinações e lae

guerras não tinham excitado : como se os não houvessem
.presenciado ( estivessem presenciando trez Exercitos o
Todas as Americas Portugueza e Espanholla : passarão
destes excessos a outros ainda mais temerarios, e infames
de pretenderem alienar os meus leaes vassalos do amor, e da
fidelidade a minha Real pessoa, e Governo , em que semprese
distinguiram os Portuguezes entre as mais nações civilisa
das, abusando com este horroroso fim os ditos Religiosos dos

ministerios sagrados para communicarem , e difundirem
pelo meio delles o venenoso contagio das suas sacrilegas
calumnias contra mim e contra o meu governo ; até virem
a formar dentro da minha mesma Corte a abominavel con

juração, de que o governo dos mesmos Religiosos se cons
tituio um dos tres chefes ou cabeças, com as detestaveis cir

cumstancias que achareis expressas no exemplar que será
com esta ao qual indo assignado por Thomé Joaquim da
Costa Corte Real, do meu Conselho e Secretario de Estado dos

Negocios da Marinhac Dominios Cltramarinos dareistantócre
dito como a mesma original sentença que em dose do mez
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de Janeiro deste anno se proferio na Junta da Inronfidencia
contra os Réos do Barbaro e execrando desacato, que na
noite de tres de Setembro do anno proximo passado se tinha
conmetido contra a minha Real Pessoa : comprehendendo -se
os sobreditos Religiosos entre os mesmos Reos doscrimes de
lesa Magestade da primeira cabeça, Rebelião, Alla traição e

Parricidio . E porque a grave necessidade publica. ( conformeo
direito, e equiparada com a necessidade particular extrema)
em que depois de tantas ( tão successivas e custosas expe.
riencias, me constituio aquelle nunca visto enesperado al
attentado de fazer uso do poder que Deus poznas minhas Reas
Mãos para sustentar e defender a minha Real Pessoa e Go
verno, e o socego publico dos meus fieis vassalos contra os
insultos da incorregivel temeridade e façanhosa ousadia dos

mesmos Religiosos, me não pode já dispensar por algum
modo da applicação dos ultimos remedios, conformando-me
com o que os senhores Reis meus Religiosissimos Predeces

res e outros Principes, e Estados da Europa, igualmente ca
tholicos e Pios, praticaram nos casos semelhantes de crimes
de lesa Magestade da primeira cabeça, de Rebelião e alta

traição commettidos por Pessoas Eclesiasticas ainda consti
luidas ein grandes Dignidades, e em termos muito menos es
candalosos eurgentes do que estes de que se trata . Sou ser

vido ordenar-vos, não por via de jurisdição. mas sim ( lão
somente de indispensavel economia e de natural e precisa
defesa da minha real Pessoa.eGoverno, e do socego publico
dos meus Reinos e vassallos , que em quanto recorro a Sede
Apostolica, logo que receberes esta façacs por em seques
tro geral todos os bens moveis e de raiz, rendas ordinarias, o

pensões, que os sobreditos Religiosos possuirem ou cobra
rem em todas as comarcas e lugares dos territorios da juris
dição desse governo . Nomeando os Ministros que necessa
rios forem . vos parecerem mais idoneos para que desocu
pando-se do exercicio dos seus lugares, partão immediala
iente a sequestrar em cada hua das ditascomarcas e Luga
res, os sobreditos bens moveis e de raiz , rendas, ordinarias
e pensões : Formando de tudo um inventario com a distin,

ção dos bens , que forem pertencentes a dotação e fundação
de cada hua das ditas casas Religiosas e dos que depois se

The agregarão contra il disposição das ordenações do L. se

-
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gundo titulo dez e seis, e titulo desoito : Declarando os ren
dimentos certos e incertos de cada um dos bens pertencen

tes a cada hua das ditas casas Religiosas : Fazendo por os
mesmos rendimentos em cofres de tres chaves, das quaes

lenhão uma os depositarios que forem eleitos , outra os
juizes de fóra ou quem seu cargo servir , e a terceira os Es
crivães das Camaras : Guardando- se dentro nos mesmos

cofres os Livros da receita e despeza que se farão sempre
a bocca delles :

Arrematando- se todos os ditos bens logo

em praça publica a quem por elles mais der por tempo de
um ano oli na presença dos mesmos Ministros, em quanto
seacharem presentes nos Lugares em que fiserem os se
questros ou depois que delles se ausentarem nas casas da
rossa residencia , onde os fareis por a pregão para se arre
matarem a quem mais dér, os que forem de mais conside

ravel importancia : ou por pregões nos lugares onde forem
sitos aquelles que foren de tão pouco valor que raciona
velmente vos pareça que não haverá quem faça as despezas

do caminho para os vir arrematar na vossa presença. Logo
que se houverem feito e consummado os sobreditos seques
tros, arrematações e arrecadações na referida conformidade

me dareis conta pela Secretaria de Estado compete do que
houveres obrado aos ditos respeitoscom as copias dos autos
qua se tiverem formado em bom c intelligivel caracter, e com

lima Relação geral, e especificados rendimentos anunaes de
todos e cada uma das ditas casas Religiosas e da somma

das suas respectivas importancias . Porque não é da mi
nha Roal e Pia intenção que se falle nem ao culto dirino

nas Igrejas nem ao cumprimento das Missas, e Legados que
lendo tracto successivo pelas ultimas vontades dos testado
dores que os houverem ordenado, não devem suspender-se :

Hey por bem que dos ditos cofres se possão tirar por Man
dados vossos as quantias de dinheiros, que necessarios ſo
rem para os guisamentos das missus, celebrarào dos oficios
dirinos e cumprimentos dos suffragios nas concorrentes
importancias : O mesmo beioutro sim por bem , que su
pratique para o sustento dos Religiosos, que mando por hora
recolher, na maneira abaixo declarada ; dando-se para o ali
mento de cada huni delles tresontos reis cada dia. Porque

alem das exhuberantes provas em que se fundou a sobre
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dita sentença da Junta Inconfidencia a respeito dos Erros
Theologicos, Moraes e Politicos, que os ditos Religiosos pro
curarão difundir com tào perniciosos e detestaveis effeitos,

tive certa informação, de que agora pretendião com mais an
ciosas deligencias contaminar meus Estados, com as mesmas

falças e abominaveis doutrinas a que nesta Corte e reino lhes

cortou o progresso a reclusão em que se achão já os ditos
Religiosos: Son servido outrosim , que ao mesmo tempo em

que se forem fazendo os referidos sequestros nas residencias
e fazendas particulares em que se achão leigos ou coadjuto
res espirituacs dispersos ; os Ministros que fizerem as ditas
diligencias os façam transportar (depois de lhes haverem
apprehendido todos os papeis que lhes forem achados) cm
segura custodia .:" peloraminhomaisbreve. e direitos ascasas
principaes dessa cidade : onde ficarão reclusos com os ou
tros religiosos com expressa prohibicão de sahirem dellase
communicarem com os meus vassalos seculares pondo-sp.
Thes guardas militares a vista, que lhes façam exactamente
observar a dita reclusão a separação em quanto eu não
mandar o contrario , e não der outra providencia sobre

esta materia.

Para tudo, o que for della concernente , em

pregareis os Ministros. ( officiacs de Justica , Fazenda

Guerra, que necessarios forem , sem restricção algua:
Mandando marchar o numero das tropas que los pa
recer conveniente nos casos de quaesquer resistencias : E

lendo entendido, que o governo dos sobreditos Religioses
se tem declarado inimigo da minha Real Pessoa e Estados,

e que contra os mesmos Religiosos deveis proceder como
taes inimigos declarados. Considerando Eu. que a gravidade
da materia e as urgeucias, que fazem as bases destas mi
nhas Reaes Ordens, recommendão per si mesmas toda a
promptidão, e effcacia na execução das diligencias de que por
cllas vos encarrego : julguci desnecessariastodas as expres
cões para ao dito respeito excitar a fidelidade, o zelo e
acerto comque vos ('mpregaes no meu Real servico.

Es

cripta neste Palacio de N.Senhora da Ajuda a 23 de Agosto

de 1759. - Rei. Nossa Senhora da Ajuda a 24.de Agosto de
1759 .-- Thomé Joaquim da Costa Corte Real. »
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CARTA · REGIA DE 22 DE OUTUBRO DE 1761 DIRIGIDA AO GO
VERNADOR LUIZ DIOGO LOBO DA SILVA, SOBRE A CONFISCA

LIO E ARRECADAÇÃO DOS BENS DOS JESUITAS

<< Luiz Diogo Lobo da Silva, Governador, e Capitão Ge
neral da Capitania de Pernambuco.- Amigo.--Eu El-Rei vos
envio muito saudar. Pela Minha Ley dada em Salvaterra de
Magos a vinte e cinco de Fevereiro e publicada na Chance
laria Mor do Reino em cinco de Março do presente anno ( a
qual será com esta) mandei encorporar no meu fisco, e Ca
mara Real todos os bens seculares que a Companhia chama
da de Jesus possuia, ( administrativa nestes Reinos e to
dos os seus dominios com os ladroados annexos aos mes
mos bens. Dividindo estes nas tres classes declaradas na re

ferida Ley. E para que a execução della seja em tudo regulada
conforme as minhas Reaes e Pias Intenções : Hei por bem or

denar o seguinte : Para a sobredila execução e todas as
suas dependencias, e negocios que lhe forem annexos, ou
connexos, como são por exemplo os arrendamentos, bemfei
torias, vendas e tudo o mais pertencente á conservação e

administração dos sobreditos bens, enquanto existirem nos

proprios da Minha Real Fazenda, e della não sabirem na
forma abaixo declarada : Sou servido ordenar, que convo

queis em tres tardes de cada semana uma Junta que estabe
leço para os referidos negocios , de que sereis Presidente ou
queni se achar encarregado do Governo dessa Capitania
composta do Ouvidor, Juiz de Fóra . Provedor e Procurador
da Fazenda Real ou quem seus cargos servir, e do Coronel
mais antigo : Formando os assentos do que se vencer na
mesma Junta pela pluralidado dos votos um dos ditos dous
Ministros, servindo cada um delles, uma semana, princi

piando o Ouvidor, e na que se seguir o Juiz de Fora. Na re
ferida Junta se determinarão as materias pertencentes a
sobredita execução debaixo das Disposições, que nesta vão
expressas. Emquanto aos bens da primeira das referidas
classes consistentes em moveis não immediatamente dedi

rados (10' culto Dirino, em mercadorias de Commercio, em
(undos de terras, e casas , e em rendas de dinheiros de em

prestimos feitos a Particulares : dos quaes bens todos os
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sobreditos Regulares tenham possa, e dominio como allo
diaes e livres, sem serem gravados com Vinculos de Morga

dos, encargos de Capellis ou algumas outras obras piasse
procederá na maneira
seguinte : devedores
Os dinheiros de empres
suavemente
limo se cobrarão

dos

por consigna

ções annuaes por elles feitas em forma que não excedendo
estas de cinco annos e nomeando logo para ellas os mesmos
devedores rendas, que fiquem seguramente obrigadas a reſe

rida junta para completarem annualmente os competentes
pagamentos de modo que no fim dos referidos cinco annos
liquem as dividas extinctas ; serão todos os ditos payaineu
tos recebidos por conta das sortes principaes sem algum
abatimento de juros ou interesses ; aos quaes nesse caso :

Hei por remettidos e perdoados a beneficio dos respec
tivos devedores. Não satisfazendo porem estes nem por

una só solução pecuniaria, nem por consignações na so
bredita forma se procederá então contra elles na arrecada
ção da Minha Real Fazenda , como direito fór.

Os bens mo

veis que não forem immediatamente applicados ao serviço
das Igrejas e Sachristias dellas, serão vendidos em hasta
publica ou leilão nos mesmos collegios e casas das residen
cias onde existirem as Pessoas que por elles mais derem ,
como se tem praticado nesta Corte e Reino assistindo a es
tes actos os Ministros, que fizeram os sequestros. Os fun

dos das terras e casas allodiaes, livres, o por taes pertencen
tes a esta primeira classe, serão da mesma forma vendidos

em hasta publica na presença da referida Junta, congrega
da em corpo, tomando, se nella os lanços dos que mais offe
recerem fazendo -se as arrematações ou a dinheiro de con

tado ou a generos de boas qualidades e de facil sahida nes
les Reinos, ou em uma só solução, como será melhor a res

peito daquellas propriedades de valor competente para se

poderem logo pagar, por não excederem as faculdades or
dinarias, ou em duas, trez, quatro e cinco soluções annuaes

a respeito das proprredades de valor mais consideravel.
como são os engenhos e ontras semelhantes ficando no en

tretanto as fazendas que se venderem hypotecadas, até in

Tregal pagamento dos preços das suas rendas com exclusiva
de todas as supervenientes penhoras de quasquer outros

credores as quaes não poderão ser admittidas, nem produ
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zir effeito ou prestar impedimento algum aos referidos bens
pelo tempo em que estiverem obrigados á Minha Real Fa
zenda : È assim se declarará em todos os actos das arremata

ções que se lavrarem : E estabelecendo - se na casa da mes
ma Junta para a arrecadação do dinheiro proveniente dos
referidos bens allodiaes um cofre de trez chaves com livros

de receita e despeza que estará sempre dentro do mesmo
cofre para a boca delle se fazerem as receitas e despezas
pelo Official da Fazenda que achareis mais idoneo , ou na

falta delle peta pessoa que vos parecer mais apta nomeando
com ella outra pessoa, que sirva de Thesoureiro ficando as

chaves do referido cofre a primeira na mão do Ouvidor
a segunda na do Provedor da Fazenda Real, e a terceira na

dodito Thesoureiro . Em quanto aos bens da segunda das
referidas classes : Isto é aos que sahiram da minha Real
Coroa, e que para ella voltarem pelo Direito de reversão,
como são Mercès de ordinarias ou tencas de dinheiro ou de
fundos de terras e outrassemelhantes : Mandareis logo fa
zer uma relação individual de todas e cada uma das referi

das merces ; declarando -se nellas os titulos porque foram
concedidas ; os encargos quo pelos mesmos titulos lhe foram
impostos ; a importancia do Capital e do rendimento annual
de cada uma das ditas Merces no estado presente para eu

á vista destas claras informações poder tomar a Resolução
que me parecer :

Recolhendo -se no entanto os rendi

mentos destes bens em um segundo cofre semelhante ao
que deixo acima estabelecido, e com a mesma arrecadação ,
que por mim vos foram ordenados. Eem quanto finalmen
le aos bens da terceira e ultima das referidas classes , quaes

são os bens de raiz e por taes seculares que se achào gra
rados em capellas de Missas, sufragios e outras obras pias ,

Determino que na forma da Disposição da mesma Lei se
faça logo iminediatamente que receberes esta, uma relação
separada que pelas primeiras Naus me seja remettida de
cada uma das intituições daquella natureza , declarando-se
nella primeiramente o nome do Instituidor ou Instituidores :

em segundo lugar os titulos pelos quaes disposeram ; em ter
ceiro lugar as obras pias que ordenaram

em quarto

lugar os bens e rendas que deixaram para cumprimento
de suas disposições : em quinto lugar o que annualmente
6
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produzem nas rendas certas ou incertas todos, e cada um
dos legados : Para que Eu sobre esta clara informação ou
possa premear com as administrações que forem uteis os
serviços que se houverem feito e fizerem a minha Real Co

róa, ou possa prover a respeito daquelles que forem so

mente onerosos de sorte que se não falte as boas obras de
terminadas pelos lustituidores no que possirel for, satisfa
fazendo estas no entretanto pelo cabedal do outro cofre se

parado que ordeno seja estabelecido para a receita e des
peza destas capellas vagas na mesma arrecadação dos outros
dous cofres , que deixo acima ordenados.

O dinheiro que tem produzido e forem produzindo os
bens da primeira das referidas classes se hirá remettendo

em todas as occasiões em que partirem Naus de Guerra ao
Thesoureiro dos bens confiscados Antonio dos Santos Pinto .
ou quem seu cargo servir dirigindo - se -lhe os conhecimentos

pela secretaria de Estado da Marinha e Dominios Ultrama

rinos ; e mandando -se sempre por ellas á Minha Real Pre
sença, uma exacta relação do estado da receita e despeza
deste e dos outros dous cofres acima declaradas.

Para a

conserrarao dos ('ollegios claustraes dos sobreditos regula
irs crpulsos, o das suas Igrejas suchristias e alfaias dellas.
Mando arisar ao ordinario dessa metropole que tenho or
denado se assista a ludo o referido por conta da Minha Pral
Fazenda pussim o enervtarris nessu ronformidade, sahin
do as referidas despezus do segundo e terreiro dos sobredi

los cofres, conforme vos parecer que é mais proprio , se

gundo a applicação que se houver de fazer. E tudo o que
Tenbo acima resoluto fareis executar na mesma forma

que fica declarado no seu proprio e literal sentido sem inter
pretação alguma e não obstantes quaesquer Leis Regimen

ios e Alvaraes, Provisões, Disposições, Ordens ou costumes
que sejam , ou pareçam

ser em contrario ; porque todas e

ei por derogados e annulados somente para o effeito da ple
na execução desta Minha Carta, e do que por ella tenho de
terminado.

Escripta no Palacio de Nossa Senhora

da

Ajuda a 22 de Outubro de 1701.---« El-Rei ».- Para Luiz
Diogo Lobo da Silva.
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ALVARA DE 25 DE FEVEREIRO DE 1761, I QUE SE REFERE
.

CARTI SUPRA

Eu Elrei. Faço saber aos que este Alvará virem ,
que por quanto pela Minha Lei dada no Palacio de Nossa
Senhora da Ajuda em trez de Setembro de mil setecentos
cincoenta a nove, e publicada na Chancellaria mór do
Reino em tres de Outubro do mesmo anno , declarei os

Regulares da Companhia denominada de Jesus, babitantes
nos meus reinos, e todos os seus Dominios, por notorios
Rebeldes. Traidores. Adversarios, e Aggressores, que ti .
nhão sido, e erão a ainda então actualmente contra a Mi

nba Real Pessoa, e Estados : contra a paz publica dos meus
Reinos, e Dominios, e contra o bem commum dos meus
fieis vassallos : Ordenando, que como taes fossem tidos,
havidos, e reputados: Havendo -os desde logo em effeito da
mesma Lei por desnaturalisados, proscriptos, e extermina
dos : E mando, que effectivamente fossem , como foram ,
expulsos de todos os meus Reinos, e Dominios, para nelles
mais não poderem entrar : E porque pelas sobreditas, des
naturalisação, proscripção, exterminio, e total expulsão dos
mesmos regulares, ficarão vagos nos meus Reinos , e Do
minios, todos os bens temporaes consistentes em moveis.
(não dedicados immediatamente ao Culto Divino) em mer
cadorias de commercio, em fundos de terras, e casas,

em rendas de dinheiro, de que os mesmos Regulares tinhão
dominio e posse como livres, sem serem gravados com os
encargos de Capellas, ou algumas outras obras pias: E
tendo ouvido sobre esta materia muitos Ministros Theolo

gos, e Juristas do meu Conselho, e Desembargo muito dou
los. e zelosos do serviço de Deus, e Meu , com o parecer dos

quaes me comformei : Sou servido, que todos os bens da
referida natureza , como bens vacantes, sejão logo encorpo
rados no meu fisco, e Camara Real, e lançados nos livros

dos Proprios da Minha Real Fazenda . E conformando -me
tambem com osmesmospareceres: Sou servido outro sim
declarar revertidos á Minha Real Coroa todos os outros

bens, que della havião sahido para os sobreditos Regulares
proscriptos, e expulsos, com os seus ladroados. Pelo que
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toca aos outros bens por sua natureza seculares, que se

achão gravados com os encargos de Capellas, Suffragios, e
semelhantes obras pias : Sou servido outro sim (confor
mando -me tambem com os mesmos pareceres) ordenar,

delles se faça logo huma Relação, em que distincta
mente se declarem os que forem pertencentes á disposição

que

de cada bum dos Testadores, ou Doadores, com as pensões

nelles impostas; para Eu lhe dar Administradores, que
conservem os referidos bens, e bem cumprão com os en
cargos delles, de sorte, que não pereção por estarem va
cantes. E este se cumprirá em tudo, e por tudo, como
nelle se contem Pelo que mando á Mesa do Desembargo do

Paco, Regedor da casa da Supplicação , Conselheiros da
Minha Real Fazenda, e dos meus dominios Ultramarinos,
Mesa da Gonsciencia, e Ordens, Senado da Camara , Junta
do Commercio destes Reinos, e seus Dominios, Junta de

Deposito publico, Capitães Generaes, Governadores, Des
embargadores, Corregederes, Juizes, e mais Officiaes de
Justiça, e Guerra, a quem o conhecimento deste pertencer
que o cumprão, e guardem , e fação cumprir, e guardar tão
inteiramente como nelle se contém sem duvida, ou embar

go algum , e não obstantes quaesquer Ley, Regimento. Al
vara. Doações, Disposições, ou Estilos contrarios , que todos
e todos Hei por derogados, como se delles fizesse indivi
dual, e expressa mensão, para este effeito sómente, ficando
aliás sempre em seu vigor.

E ao Doutor Manoel Gomes de

Carvalho, Desembargador do Paço do meu Conselho, o
Chanceller mór, destes meus Reinos, mando, que o faca
publicar na Chancellaria , e que delle se remettão Copias a
todos os Tribunaes, Cabeças de Comarcas, e Villas destes

Reinos. Registrando-se em todos os lugares, onde se cos.
tumão registrar semelhantes Leys, e mandando -se o . Origi
nal para a Torre do Tombo. Dado em Salvaterra de Ma
gor å vinte, e cinco de Fevereiro de mil setecentos sessenta
e hum.

Rey - Conde de Oevras.
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RELAÇÃO DA PRATA PERTENCENTE AO COLLEGIO DOS
JESUITAS DESTA VILLA DE SANTO

ANTONIO

ESTINCTOS

DO RECIFE

Allar Vor

Hum resplendor, cruz e bandeira de prata com retroz
de ouro , da Imagem do Menino Jesus.

Hum relicario pequeno com seu cordão do mesmo.
Huma Imagem pequena do Senhor Crucificado de

prata, cruz do mesmo, e resplendor de ouro .
Huma coroa de prala da Imagem de N. Sr.a do O '.

Hum resplendor e huma coroa de prata da Imagem
de S. José .

Huma custodia de prata em que se expoem o Santis
simo Sacramento .

Hum relicario de prata em que tão bem se expõem

o

Senhor.

Huma ambula grande de prata dourada.
Huma dita pequena.
Huma bola de ambar grande com seu cordãozinho de
ouro do sacrario .

Huma dita pequena, com seu cordãozinho do mesmo .
Hum purificador com seu pires de prata .
Huma sacra de prata .

Hum Evangelho e um L'urubo de prata.
Huna estante de prata .
Duas lanternas de prata de mão .
Dous thuribulos de prata.

Duas navetas de prata com suas colheres.
Hum vaso de dar a communhão de prata .

Hum jarro com seu prato de prata.
Hum pratinho de prata sem galletas.
Seis casticacs de prata .

Huma alampada de prata .
Seis varas de pallio de prata.
Huma chave do sacrario de prala.
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Altar de N. S. da Valiridade
Huma coroa de prata de N. S.
Huma sacra de prata do mesino Altar.
Huma alampada de prata.

Dous casticaes de prata.
Allar do Sr. Suunto Cristo

Hum resplendor de prata da imagem do mesmo Sr.
Hum diadema de prata da Imagem da Senhora das An
gustias.

Huma espada pequena de prata do peito da mesma
Senhora .

Huma alampada de prata.
Dous castiçacs de prata.
iliar de Santo Ignario
Hun respelndor de prata da Imagem do mesmo Santo .
Huma cruz de prata da mão do mesmo.
Hum L.' de madeira coberto de uma folheta de prala
com letras de ouro .

Hom relicario de vidro engastado em ouro.

Hum resplendor de prata da Imagem de S. Luiz Gon
zaga .

Hum dito de prata da imagem de S. Estanislao.
Huma alampada de prata .
Quatro castiçaes de prata.
Altar de S. Francisco Jacier

Hum resplendor de prata da Imagem do dilo Santo .
Hum sol de prata da mão do mesmo.
Hum sol de ouro do mesmo.
Huma cruz com seu cordão de ouro .

Hum relicario de ouro do mesmo Santo .

Hum resplendor de prata da Imagem de São Francisco
de Borja .
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Hum resplendor de prata da Imagem de S. Francisco
Regis.

Hum relicario de vidro com guarnição de prata do dito .
Hum baculo de prata de S. Liborio .

Huma tenta de prata do mesmo .
Hm relicario de ouro do mesmo.
Hum dito de prata.

Huma alampada de prata .
Quatro castiçaes de prata.
Sacristin

Hum resplendor de prata da Imagem do Sr. Cruxificado
do Altar da mesma sacristia.

Huma cruz grande de prata da communidade.
Huma caldeirinha de prata .
Huma vara de prata dos Juizes de N. Seubora do O '.
Huma boceta de hostias de prata .
Huma cruz de prata com a Reliquia do Santo Lenho.
Huma dita mais pequena .

Quatro calices de prata com suas patenas.

l'apella luterior
Huma coroa de prata com pedras falsas da Imagem de
N. Senhora da Assumpção .

Huma coroa de prata da Imagem de N. Senhora da
Conceição .

Hum resplendor de prata do Menino Deus .
Huma aste de prata da bandeira do mesmo.
Hum resplendor pequeno de prata da imagem de Santo
Ignacio .

Hum resplendor de prata da Imagem de S. Francisco
Chavier.

Huma alampada de prata pequena.
CARTA DO CABIDO DA SÉ DE MIRANDA DIRIGIDA AO BISPO

D. F. XAVIER ARANHA EM 3 DE MARÇO DE 1760

« Exm . Sr. - Não ignora nem em tempo algum deixou
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de reconhecer esta communidade o credito , que tem

nas

affectuosas expressões com que de V. Exc. é tratada e cor
respondendo ella cordealmente faz a devida estimação rogue

a V. Exc . assista , e continue toda a felicidade espirituale
temporal que appetece.
Não é de menor condição estimavel para este cabido a
honra que pela sua carta de dous de Março do anno proxi
mo passado juntamente com a copia das Bulas, e mais do
cumentos remetidos lhe faz V. Exc . em lhe commeter a re

solução e decisão da duvida formada sobre o tempo da vaca
lura e vencimento dos fructos e reditos do Deão desta Santa

Igreja constituindo -nos nesta forma, ao que parece, juizes

em cauza propria sem arguir suspeição vulgarmente consi
derada em semelhantes termos .

Porem como nem da parte de V. Exc . nem da nossa
pode a razão permittir contenda judicial, ou controverter -se
pormeio de litigio a questão exposta, e remettendo -nos l .
Exc. as insinuações da sua justiça nos concederà a conside
ração dos motivos que nos assistem para darmos nosso pa

recer sobre o mesmo ponto porque resultando uma paciti
ca conformidade não haja mais progresso algum na diffe
rença .

O Exm . ° e Rvm . " Sr. D. Fr. Luiz de Santa Thereza ante

cessor coadjuto de 1'. Exc . faleceu na cidade de Lisboa em o
mez de Novembro do anno de 1757 ; e ponderando -se as
clausulas das Bullas, e da que se copiou neste archivo capitu
lar sobre a concessão Pontificia para V. Exc . reter e perce
ber os fructos e reditos do Deão desta cathedral, se assentou ,

que desde o dia e anno daquelle fallecimento em diante fi
cou vago, para os seus fructos e reditos pertencerem a esta
Mesa até o novo provimento da mesma primaria cadeira ; e
nesta forma se fizeram

as contas costumadas da vedoria ,

destribuindo -se por todos os presentes os reditos do tempo
da vacante . Para na dita conformidade se pratificar consi
deramos os fundamentos assim de facto como juridicos que

nos papeis juntos com esta offerecemos em resposta a l .
Exc . conforme aos quaes nos parece termos observado o que
era juridico e justo, concordante com o concedido e determi
nado nas mesmas Bullas e disposições de direito, proceden
do sem escrupulo no que pela maneira sobredita obramos :
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e em tudo o mais se acha prompto o nosso cordeal affecto
para dar gosto a l' . Exc. cuja sagrada Pessoa, Deus guarde
muitos annos . Miranda Cabido 3 de Março de 1760.-- Mi
guel de Miranda Henriques, Deão.- Manoel de Moraes Sar
mento , Arcediago da Sé . — João de Macedo Madureira, Ar
cediago de Miranda.- Antonio Rodrigues de Araujo .

CARTA REGIA DE 22 DE OUTUBRO DE 1761 DIRIGIDA AO

BISPO COM RELAÇÃO AOS JESUITAS

Reverendo Bispo de Pernambuco. Amigo. Eu El-Rei
vos envio muito saudar.- Pela copia da carta firmada pela
Minha Real Mão para Luiz Diogo Lobo da Silva Governador

e Capitão Generaldessa Capitania (a qual será com esta ), le
nho dado as providencias nella declaradas sobre a execução
da Minha Lei dada em Salvaterra de Magos em vinte e cinco

de Fevereiro de presente anno em que determinei as applica
coes dos bens por sua natureza Seculares, que haviam fica
do vacantes pela total explusão dos Regulares da Compa
nhia chamada de Jesus . O que me pareceu participarvos
não só para que fiqueis na intelligencia do que por mim se
acha determinado ao dito respeito ; mas também afim de

que como ordinario Diocesano coopereis para a boa execu
cão das mesmas ordens no que vos pertencer, e em vós esti
ver, como muito confio da vossa fidelidade e zelo. Escrip

la no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda a vinte e dous de
Outubro de mil sete centos sessenta e um . - Rei.

CARTA REGIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 1763 AO GOVERNADOR
SOBRE OS JUIZES CONSERVADORES DAS ORDENS RELIGIOSAS

Conde Copeiro Mor, Governador e Capitão General da
Capitania de Pernambuco. Amigo . — Eu El-Rei vos envio
muito saudar como aquelle que amo.

Sendo -me presentes

por uma parte os attentados, e insultos, que o Prior, e outros
Religiosos do convento dos Carmelitas calçados, e o Guardião
7
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dos Religiosos menores Reformados do convento da Villa e
Praça de Santos, commetteram contra a jurisdicção e a Pes

soa do Juiz de Fóra da mesma Villa : Resistindo -lhe para
que não aceitasse uma sentença, que em causa de força nova
havia passado em julgado para ser restituida a Ordem Ter
ceira da mesma Religião do Carmo do espolio contra ella
commettido pelo Sobredito Prior ; Injuriando-o atrozmen
le com palavras de convicio e sedição no acto da mesma

resistencia : E passando aos excessos de se nomear o refe
rido Prior para si mesmo por Juiz conservador o dito Guar
dião ; de monir este e constranger com sensuras ao dito Juiz
de Fóra Excultor, para fazer illusoria a sua jurisdição, e
frustrar assim a execução de que se estava tratando : E pela
outra parte , sendo -me tambem presente a indispensavel ne

cessidade em que se acha essa capitania de se repararem nella
os estragos, que com impiedade e grande descredito da ve
neração que merece o Estado Ecclesiastico e Religioso tem
accumulado as paixões de arrogancia, de cubiça, e outras
igualmente reprovadas dos chamados conservadores das Or
dens Regulares : Tomando Euo referido na mais seria con
sideração : E ouvindo sobre esta materia muitos Ministros
do meu Conselho de Desembargo , Theologos, Canonistas e Ju
ristas, doutos e zelosos do servico de Deus e Meu , e do bem

commum , com cujos pareceres me conformei : Para que de
uma vez fiquem cessando os referidos attentados e os prejui
zos que delles tem resultado : Sou servido determinar, que
nenhum Juiz Conservador das ordens Religiosas seja reco
nhecido por tal nessa Capitania, sem mostrar que exhibio
primeiro na Secretaria de Estado dos Negocios do Reino as

Letras ou carta de sua commissão para se examinar se foram

eleitos com as qualidades determinadas pelas Bullas dos
Santos Padres Bonifacio , Clemente VIII e Gregorio XV , e

pela Disposição do Concilio Tridentino na sessão 25 de Re
formatione, Capitulo 10 : E que exercitando ou pretende
exercitar alguns dos referidos conservadores, sem se mostra
rem munidos com a dita Real Legitimação ; sejam tidos por
conservadores illusorios, transgressores dos Sagrados Cano

nes, sediciosos, perturbadores do Publico socego e como
taes logo apprehendidos sobre as referidas culpas e remetti
dos a este Reino a Minha Real Ordem para serem castigados

-

-
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Mando, que os Ouvidores das Comarcas

dessa capitania em todas as correcções inquiram particular
mente sobre estes Ecclesiasticos revoltosos : E que achan
do -os procedam contra elles na sobredita forma: E ainda
nos casos , em que os ditos conservadores se mostrarem le

gitimados na forma acima declarada : somente poderam
exercitar a sua jurisdicção entre Ecclesiasticos , e negocios
tambem Ecclesiasticos :

De tal sorte , que nunca se pos

sam arrogar a autoridade de attentarem contra os meus Mi
nistros e suas Jurisdicções : Porque nos casos occorrentes

em que tenham contra elles justos motivos para se queixa
rem , deverão apresentar -me as suas queixas, para cu os
soccorrer com aquella indefectivel Justiça , e exemplar, e vigi
lante zelo , com que a Minha Real Piedade sustenta, e sus
tentará sempre os direitos da Igreja illezos, e indemnes. Abs

tendo -se por este proprio, ejusto meio de impedirem o livre
Ministerio dos Magistrados com insultos e outros procedimen
tos desta natureza, os quaes tenho reservado ao meu Reale im
mediato conhecimento na forma do Decreto de dez de Marco

do anno proximo passado; Provisão Annullatoria a elle
junta ; e Lei de vinte e quatro de Outubro tambem do anno

proximopassado de mil sete centos e sessenta e quatro .
Sou servido, outro sim , determinar que os Prelados de to
das as communidades Regulares nas commarcas da nossa

jurisdicção, perante os Ouvidores dellas, sejam obrigados a
exhibir no termo de trinta dias peremptorios e contados
continua , e successivamente daquelle, em que a ordem lhes
for intimada, os titulos em que se fundam , para nomearem
e terem conservadores, ou os ditos titulos sejam originaes ;

ou sejam primordiaes ; ou sejam ad instar; ou sejam por
via de communicação: E isto para que os referidos titulos
sejam mandados a Minha Real presença na forma acima de
clarada ; Abstendo -se no entretanto de usarem do exerci
cio dos sobreditos conservadores com

as commissões

tambem acima declaradas. O que tudo fareis executar in
violavelmente não obstante quaesquer Leis, Alvaraes, Pro
visões, ordens ou estillos contrarios : porque todos, e todas
hei por bem derogar para os referidos effeitos somente, fi
cando aliás sempre em seu vigor. E esta se registrarà nos
Livros das camaras, c Ouvidores da vossa jurisdicção. Es
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cripta em Salvaterra de Magos a quatro de Fevereiro de mil
e sete centos e sessenta e cinco.- Rei » .- Para o Conde

Copeiro -Mor. – Salvaterra de Magos a 22 de Fevereiro de
1765. - Francisce Xavier de Mendonça Furtado.

CARTA REGIA DE 9 DE SETEMBRO DE 1773 , DIRIGIDA AO BISPO
COMMUNICANDO QUE FOI EXTINCTA A ORDEM DOS JESCITAS

Reverendo Bispo de Pernambuco .
vos envio muito saudar.

Amigo . - Eu El-Rei

O Nosso mui Santo Padre Cle

mente XIV Presidente na Universal Igreja de Deos pela sua
Bulla espedida em forma de Brere que principia Dominus,
aur Redemptor Noster Jesus Cristus - dada em Santa Maria
Mavor debaixo do Annel do Pescador no dia vinte e um de

Julho deste anno Quinto do seu pio Pontificado suprimio e
extinguio inteiramente a Companhia chamada de Jesus :
Abolindo todos e cada um dos seus Ministerios, Officios ,

Casas, Escolas, Collegios, Hospicios, Residencias, com todos
Os seus Estatutos, Constituições, Decretos, uzos, costumes,

Privilegios Geraes e especiaes. Absolvendo dos votos 10
dos os individuos da mesma companhia . E transferindo
dos respectivos Ordinarios a Jurisdicção, que sobre elles
lerr até agora o seu abolido Geral, por ficarem reduzidos ao
estado clerical os que tiverem ordens sacras. Como tudo
mais amplamente consta do sobredito Breve Apostolico ,

que com esta será.

E porque para a execução delle tenho

acordado o Meu Real Beneplacito, o Regio auxilio, recom
mendados por Sua Santidade, como vos fará presente a
lei , que sobre este importante negocio mandei publicar na
minha chancelaria : Me pareceu participar- voso referido :
Não só para que antes de tudo façaes render a Deus Nosso

Senhor as mais solemnes graças pela especial Providencia e
illuminação com que visivelmente inspirando e guiando 10
das as Providencias do mesmo Santo Padre desde o Primeiro

dia em que tão dignamente subio á cadeira de S. Pedro alé
o dia vinte e um de Julio deste corrente anno ; o destinou

para emprender com illuminada comprehensio, proseguir
com singular prudencia, e consumar com Apostolica cons
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tancia uma obra de que dependia todo o socego e paz da

Igreja Universal, e a tranquilidade publica de todas as Mo
narchias , Soberanias, e Povos das quatro partes do mundo
descoberto . E não só para que no que vos pertencer ha
jaes de executar e fazer e executar as sabias, providentes e
Paternaes Disposições do referido Breve ; Mas tão bem
para que fazendo -o registrar com esta nos livros a que tocar

sejam os Exemplares de uma e do outro guardados em co
fre de tres differentes chaves para perpetua memoria de to
dos os seculos futuros. Escripta no Palacio de Nossa Se
nhora da Ajuda em nove de Setembro de mil sete centos se
lenta e tres . - Rei.--- Para o Bispo de Pernambuco .

COPLI DA CARTA QUE OS RVMS. SRS . GOVERNADORES DO BIS

PADO DIRIGIRÃO AO ILLM . E RVM . SR . CABIDO

Ilm . " e Rev. Sr.- Na conformidade da ordem de Sua

Magestade F. em que la por bem , em quanto senão recolher
a esta diocese o Bispo que para ella se acha nomeado,
continue o mesmo Governo do Bispado na forma que
actualmente se acba sem mudança , ou alteração alguma man

dando o mesmo Sr. que assim se execute : se nos faz preci
so pedir a V. S. nos remeta o sello do Cabido por devermos
usar delle em quanto não manda tomar posse do Bispado o
Exm . Prelado nomeado. E como nos consta que alguns
dos R. R. Srs. Capitulares tem feito conventiculos na Sé , e
fóra della em casas particulares, formando disputas sobre

a ordem de S. Magestade F. se foi bem ou mal determinado
o que nella se ordena, e que intentão alterar e mudar a

forma com que actualmente se acha o governo do Bispado,
se nos faz tambem preciso dizer a lis, que a vontade do
Rei e Lei, e convém obdecer -se porque os seus mandados
sempre se presumem justos e que a V. S. não compete de

disputar se andou bem ou malé so obdecer. Isto parte
cipamos a V. S. pela certa noticia que temos do referido, e

para que em nenhum tempo possa 1. S. alegar ignorancia.

54

REV . DO INST . ARCH . E GEOG . PERN .

Deus guarde a 1. S. por muitos annos. Olinda 28 de Abril
de 1774.-Dr. Manoel Garcia Velho do Amaral. - Patricio

Miguel da Sobrega Vasconcellos.- José Duarte de Araujo
Gondim .

COPIA DA RESPOSTA DI CARTA SUPRA QUE DEU

O ILLM . E RVM . SR . CAB !DO AOS RIMS . SENHORES DOUTO
RES GOVERNADORES

DO

BISPADO

Illms. e Rvms. Senhores. - Em comprimento da carta
de Sua Magestade F. continuem l's . Ss . no Governo deste
Bispado na forma que o exercião sede plena sem mudança
ou alteraçãe alguma para que assim se de inteiro cumpri
mento a todo contheudo em dita carta, e assim fica esta

mesa capitular obedecendo inteiramente ao Real mandado :
e no mais que Vs. Ss . fallão na carta são ditos em ausencia
que necessitão degrande prova para se lhe dar credito. Re
mettemos o sello deste Bispado que V's . Ss. pedem para uso
delle.

Deus guarde a Vs. Ss. em Cabido de vinte e oito de

Abril de mil sete centos e setenta e quatro annos . – João
Soares Barbosa. - Joaquim Ferreira da Costa, Penitenciario.
-Manoel Pires de Carvalho , Magistral. - Gonçalo Borges da
Fonceca.- José Gomes da Fonceca.--Caetano da Silva.
José Bernardo da Fonceca Galvão . - E não se continha mais

na dita carta quebemefielmente extrahi e copiei da propria.
Olinda 10 de Maio de 1771.

Clemente Frz . de Moraes.

CARTA DIRIGIDA PELO MINISTRO MARTINHO

DE MELLO 20

BISPO DIOCESANO . EM 4 DE SETEMBRO DE 1777 , COM
RELAÇÃO A CERTOS FACTOS DE IRREGULARIDADE DA
ORDEM DO CARMO DA REFORMA DE PERN + MBUCO, E
MAIS DOUS DOCUMENTOS SOBRE OS MESMOS FACTOS.

Sendo prezente à Rainha N. S. o Estado á que se acha
reduzida a Provincia do Carmo da Reforma de Pernambuco.

e querendo por termo ás irregularidades passadas, e pre
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venir as futuras, foi Sua Magestade servida mandar ensi
nuar ao Nuncio Apostolico residente nesta corte que incum

bisse a V. Exc. de obra tão Religiosa, e digna do seu zelo , e
das suas virtudes.

Com este fim remeto a V. Exc. de ordem de Sua Magestade
o selo volante, a carta e Breve do mesmo Nuncio ; e para que
V. Exc. possa dar a sua divida execução tudo o que nella e
nelle se contém , a mesma Senhora, houve por bem de accor
dar o seu Regio Beneplacito ; e ordena a V. Exc . que de tudo

o que for obrando, de conta por esta Secretaria de Estado , e
avise igualmente das Providencias que lhe poderão ser pre
cisas, para Sua Magestade determinar o que for servida.
Deus guarde a V. Exc . Palacio de N. S. da Ajuda em 4
de Setembro de 1777.- Martinho de Mello e Castro .-- Sr.

Bispo de Pernambuco.

Eu a Rainha vos envio muito saudar.

Entre os muitos

e graves cuidados quenos causa o governo dos Povos que a
omnipotencia divina foi servida entregar a minha direcção,
è de grande consideração e tambemi me causa direcção das fa
milias religiosas destes meus Reinos e dominios porque sendo
ellas umascorporaçõesdignas da mesma Real attenção quando
se conservão conformesàs regras que lhe derão os seus Santos

fundadores as suas instrucções com os exemplos devidos e
verdadeiramente religiosos e com as doutrinas solidas com

que instruem os Povos, assim nos pulpitos como nos confissio
narios, são muitos uteis ao estado para conter os mesmos Po
vos nas suas obrigações e na exacta observancia das leis divi

nase humanas; ao contrario quando se apartam das suas ins
trucções e passão a viver em escandalosa relaxação, não obser
vando os seus institutos, e religiosos costumes, e fazem - se

não só inuteis ao estado, mas até a serem prejudiciaes, e
insoffriveis aos mesmos Povos com os seus irregulares pro
cedimentos. E porque sendo informada de que a mais
principal causa que tem concorrido para a lamentavel deca
dencia das sobreditas ordens regulares, tem sido e ainda
actualmente é a pouca residencia que muitos dos religiosos
tem nos seus repectivos conventos e nimia facilidade com
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que os seus competentes Prelados lhe tem concedido e

prorogado as licenças por mezes e a muitos para assistireni
fora das clausuras nas casas dos secullares , vindo por esta

causa a ser-lhe violenta a vida regular e pesada a obserran
vancia dos seus estatutos : a não haver Ministros que salis
fação com a devida desencia as funcções dos diversos offi

cios e sem o competente socorro as necessidades espirituaes

dos Povos unico fim para que as mesmas Ordens Regulares
foram approvadas na Igreja e concilio com que foram
admittidas nos nossos Reinos. E porque como protectora
que sou não só dos Canonis da Igreja , mas também das re
gras e estatutos das Ordens Regulares dos meus Reinos, e

dominios, sobre os quaes me compete vigiar e cuidar em

que estejão na sua observancia, e para que os Religiosos
dellas com os seus exemplos de virtude edifiquem os meus

vacallos. - Sou servida que, logo que esta vos fòr entregue
mandeis recolher aos seus respectivos conventos todos os
Religiosos vossos subditos que se acharem residindo fora
delles e ao mesmo tempo mandeis tambem recolher com es
pecial e vigilantee cuidado os Religiosos quando se acharem
residindo fóra dos seus mosteiros, e ordeneis aos Prelados
inferiores que não facilitem licenças aos Religiosos seus
subditos que não sejão por tempo muito limitado, e por jus
las causas que sejão dirigidas ao exercicio da caridade com

aquelles Religiosos que pelas suas virtudes se fação dignos de
attenção e não cumprindo a licença para o sobredito effeito

que forem expedidas por pessoa alguma sem que tenhão o
meu real e pacifico Beneplacito e consentimento ; e sou ser

vida, outro sim avisar -vos que procureis vigiar com todo o
maior cuidado que os Prelados vossos subalternos não fal
tem em assistir aos Religiosos vossos subditos com todo o
que for preciso na saude como na enfermidade pelo grande
prejuiso que do contrario se s’gile aos Rvms. Religiosos ;
confio da vossa fidelidade que executareis e fareis exacta
mente aceitar todo o referido ficando vós na intelligencia de
que pela menor falta de observancia incorrereis no meu
Real desagrado e nas mais demonstrações de castigo que
me parecerem justos e na certesa que não permittirei que

na vossa Provincia sejão admittidos novos Religiosas sem
que primeiro me conste que se achão recolhidos aos seus
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conventos todos os que se achão fora delles . Mandareis regis
trar esta no livro dos definitorios e publicar em todos os

conventos dessa provincia e mandareis conta pela secreta
ria de Estado dos negocios do Reino de haverdes executado
inteiramente tudo o que vos ordeno,

Escripta no palacio

de Villa Viçosa em 30 de Outubro de 1777. - Rainha. »

Auto de Posse que tomou o Exm . e Rym . Sr. D. Thomaz da
Encarnação por merce de Deus e da Se Apostolica Bis

po de Pernambuco, do Concelho de sua Magestade Fi

delissima, que Deus Guarde, de poder eleger visitador
que visite pela Provincia dos Religiosos da mais es
tricta observancia de N. Sra . do Carmo de Pernambuco,

e de poder Presidir ao Capitulo Provincial da mesma
como Presidente delle .
Anno do Nascimento de N. Sr. Jesus Christo de mil e

sete centos e setenta e sete aos quatro dias do mez de No
vembro do dito anno no convento e casa destinada para os

actos conventuaes dos Religiosos de N. S. do Carmo da Re
forma da Villa do Recife, e sendo ahi veio o Exm . e Rvm .

Sr. D. Thomaz da Encarnação por mercè de Deus e da Santa
Sé Apostolica Bispo de Pernambuco, do conselho de Sua Ma
gestade Fidelissima, que Deus guarde etc. E sendo presen
te toda communidade Religiosa pelo dito Exm . e Rvm . Sr.
foi entregue a mim Publico Notario Apostolico ao deante no
meado um breve e carta do Exm . e Rvm . Sr. Nuncio Apostoli
co deste Reino de Portugal e suas conquistas, auxiliada com
a carta da Secretaria de Estado de Sua Magestade Fidelisma ,

que Deus guarde, a Rainha N. Sra. para que lesse e publi
casse o dito Breve junto com as cartas, o que tudo li e pu
bliquei ; e logo em virtude do dito Breve e ordens expressa
das nas ditas cartas tomou posse o dito Exm . c Rym . Sr. D.
Thomaz da Encarnação Bispo de Pernambuco de eleger vi
sitador que visite exactamente toda a provincia conforme as

constituições da ordem e depois de visitada constando - lhe
dos autos da mesma visita convoque Capitulo Provincial e a
elle assista como Presidente do mesmo para correcção dos
8
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abusos quc houverem e restauração da santa observancia e

para effeito de se executarem as determinações contidas
no referido Breve e mais carlas, elegeo por seu Secretario ao
Rym . Chantre desta Cathedral de Olinda e Provisor actual

deste Bispado de Pernambuco o Dr. João Soares Barbosa, e
para constar da dita posse mandou o dito Exm . e Rvm . Sr.

laser este auto, que assignou perante as testemunhas abai
xo assignadas. Eu Manoel Felix da Cruz Pesbitero Secular

Publico Notario Apostolico que escrevi . - D . Thomaz Bispo
de Pernambuco , Delegado Apostolico . - Fr. João da Encarna
cão , Presidente Provincial. - Fr. Antonio da Natividade, Deti
nidor 2.:-Fr. Felix de Santa Clara Subrogado profissionario,
-Fr. Luiz da Prezentação Definidor, Fr. José de Santa Rita
P ' . 3. - Fr. Jeronymo de S. Francisco , Prior.

Dom Thomaz da Encarnação Costa e Lima, Conego Regrante

de Santo Agostinho, por mercê de Deus e da Santa Sė
Apostolica, Bispo de Pernambuco, do Concelho de Sua

Magestade Fidelissima, Delegado Apostolico por commis
são do Nuncio Apostolico de Portugal e suas conquistas,

auxiliada por Sua Magestade Fidelissima para a visita
cho da Provincia da mais estreita observancia de Nossa
Senhora do Carmo de Peruambuco , Presidente do Ca

pitulo Provincial da mesma para a correctão dos abusos
que houverem e restauração da santa observancia.
Para a devida execução do Breve e poderes nelle a nós
cometidos a delegados pelo Exm . e Rvm . Nuncio Apoosto .
lico de Portugal e suas conquistas e auxiliado pela Rainha
Nossa Senhora em carta da Secretaria de Estado dos Nego
cios ultramarinos, nomeamos e elegemos para nosso Escri
vão e Secretario ao Muito R. Dr. João Soares Barbosa,

Chantre da nossa Sé, Provisor do nosso Bispado, de cuja

prudencia, virtudes e letras, confiamos que fielmente obser
vará tudo que se faz preciso nesta Nossa execução delegada.
E para constar da verdade The mandamos passar esta nossa

carta e de cujo officio dari juramento nas nossas mãos do
qual se fará termo nas costas desta .

Dada no nosso Palacio
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de Nossa Senhora da Soledade sob nosso signal e sello (las

nossas armas aos 2de Novembro 1777. - D. Thomaz, Bispo
de Pernambuco ,

Delegado Apostolico.

Termo de Juramento

Aos quatro dias do mez de Novembro de mil e setecen

tos e setenta e sete . no convento e casa destinada para os
actos conventuaes dos Religiosos de N. Sra. do Carmo da

Villa do Recife , em presença do Exm . e Rxm . Sr. D. Tho
maz da Encarnação por mercê de Deus e da Santa Sò Apos
tolica, Bispo de Pernambuco, do Concelho de S. Magestade
Fidelissima, que Deus guarde ; sendo ahi apparecèo o Rym .
Chantre desta Cathedral de Olinda e

Provisor actual em

todo este Bispado de Pernambuco, o Dr. João Soares Bar
bosa , Secretario eleito por sua Exc. Rym . a quem deu o ju
ramento em suas mãos para que fielmente com toda a ver
dade e consideração exercesse o dito cargo de Secrerario
no qual pela presente nomeação foi provido pelo dito Exm .
e Röm . Sr. em virtude do Breve e poderes pelle comettidos e

delegados pelo Exm . Rvm . Sr. Nuncio Apostolico deste
Reino de Portugal e suas conquistas para cffeito de se exe
cular o conteudo e determinado no mesmo Brevc, o que tudo
promelteo fazer debaixo de juramento, que lhe foi lido : do
que fiz este termo que assinou com Sua Exc. Rim .. E eu
Manoel Felix da Cruz, Prebystero Secular Publico Notario

Apostolico o escrevi. — D. Thomaz Bispo de Pernambuco,

Delegado Apostolico . - Dr. João Soares Barbosa.

illm e Exm . Si - Em observancia da ordem de S. Ma

gestade que V. Exc. me participou por carta de 2 de Setem
bro do anno proximo passado, com Breve e carta do Nuncio
Apostolico , sobre a Provincia Reformada do Carmo desta
cidade já dei parte a V. Exc . do Estado irregular em que

se achava a dita Provincia, decaida do seu antigo explendor
e que na forma do dito Breve e carta tinha eleito um visi
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tador de toda a Provincia e que esperava se completasse a
visita para convocar o capitulo Provincial.
Tão bem dei parte da observancia em que já ficava o
convento deste Recife depois que mandei ler na presença
de toda a communidade a carta de V. Exc . , e o Breve e

carta supletoria do mesmo Nuncio, equetinha mudado para
outros conventos de longe alguns Religiosos que com sua

vida licenciosa desedificavão os povos. Este convento sendo
o mais publico era o mais irregular de todos da Provincia
porque nos outros não se viam as desordens que neste
erão publicas.
Completa a visita convoquei o Capitulo e nelle fiz ler e
observar a carta e Breve do Nuncio de S. Santidade, pondo
todos os meios e fazendo que se elegessem sujeitos capazes
dos Ministerios da ordem , que não fazião parte dos governos
passados de tantos annos , como consta do catalogo que re
meto a V. Exc .

Não posso deixar de dizer a V. Exc. que eu posto no
meio de um congresso tão parcial e tenaz em volos de parte

a parte procurados pelas cellas cm oculto, inclinados aos
interesses particulares mais do que ao bem commum da
Provincia, me vi muitas vezes inclinado a suspender o capi
tulo e a fazer uma nota dos Religiosos que me parecião

mais dignos, e a dar parte a ľ . Exc . para novas providen
cias : porém considerando o estado miseravel em que fica
va a Provincia nesta distancia com a nova representação e
suspensão ; muitas e muitas vezes fiz ler a carta de V. Exc.

para que se acommodassem e de tudo o que eu breve daria
parte, e se assim o não fizesse com efficacia poderia ser que

se ultrajassem não só a minha pessoa , mas tão bem as or
dens que eu tiuha para executar, e só o temor de que S.

Magestade poderia ser certo os cohibio de todo o excesso e
se acommodarão.

Elegerão -se os sujeitos que me parererão mais dignos
de se proporem , e forão excluidos conforme a carta do

Nuncio, todos os que erão do gremio passado : e ainda que
nelle havião alguns religiosos de merecimento e uteis ao go
verno da Provincia.

Não obstaute todo este meu procedimento pacifico ,
conforme as ordeus de 1. Exc. e do Nuncio Apostolico, re
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ceio muito, que a dita Provincia se conserve em paz e con

cordia firmedas suas partes, porque vejo os animos muito
alterados principalmente contra os que requererão o Breve
e por vir esta delegação ao ordinario para se executar e

não deixal-os fazer o capitulo meramenie ao seu arbitrio
no que succederião grandes perturbações.
Deixei no Capitluo algumas providencias para não re
sidirem Religiosos fora dosclaustros em cazas seculares por
tantos mezes e annos, como era frequente, escandaloso e
origem de muitos males .
Attendendo tão bem a necessidade que padecião os Re
ligiosos sem serem providos do necessario para o seu uso,
i requerimento dos mesmos determinei, que para esse fim
so desse a cada um duas Missas livres em cada semana e

que os pregadores das esmolas dos seus sermões aplicassem
parte para a communidade e parte para o seu uso e neces
sario guardando -se estas esmolas na mão de um official no
meado pelo Prelado e d'onde nenhum podesse tirar o que
The fosse necessario sem licenca do mesmo Prelado, de
clarando para que tirava .
Como os rendimentos deste convento do Recife estão

muito mal administrados, sendo elle bem dotado por
que os Provinciaes e Priores passados aplicavam muito para
si proprios e menos para o commum passando mal os Reli
giososno refeitorio e padecendo outras miserias, evitei estas
desordens.

Nesta Provincia ha tres Hospicios em partes distantes,

os quaes pelas suas constituições, basta -me presidir com
o Vigario. Prior, com tres ou quatrosubditos : com rendimen
los tão tenues que todos juntos não se podem sustentar ; por
essa causa nomeados os taes conventuaes não os habitão e logo
se lhes concede licença para viver fora dos ditos claustros e
ir para onde querem ou ás esmolas, ficando apenas um ou
dous e desta residencia fóra dos claustros procedem muitas
ieregularidades e só se recolhem aos diios Hospicios tres
mezos antes do Capitulo Provincial para votar em um socio

(lo seu Vigario Prior e fazer numero de votos no Capitulo e
assim fomentão as suas parcialidades.
I este respeito não determinei cousa alguma sem dar
parte a V. Exc.
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Requererão os gremios que na forma das suas consti
tuições devião eleger em Capitulo , dous socios que costumão
ir votar no capitulo geral de Roma porem eu não consenti
se não com a condição e clausula de que S. Magestade

consentisse e quizesse estes recursos para o seu geral e de
outro modo não aprovei a dita eleição. ( . )

Ilm . c . Rom . Sr. - Sua Magestade impetrou do Nuncio
Apostolico o Breve incluso, pelo qual e pela copia do outro
Breve, que nelle se acusa , verà V. Ese, as desordens
que lem havido sobre a eleição de Prelados dos Carmelitas

Calçados do Pernambuco e como Sua Magestade tem procu
rado remediar aquelles males fazendo nomear para Prelados
aquelles Religiosos de quem havia melhores informações.
Querendo porem Sua Magestade incumbir al. Exc. a re
forma da dita ordem lhe manda remeter o mencionado Brera

ao qual ha por bem accordar o seu Real Beneplacito e ordena
que V. Exc. a exemplo do que està praticando o Arcebispo da
Bahia com tão lauvavel zelo a respeito dos mesmos Religio
sos daquella capitania procure 1. Exc . tambem cooperar da
sua parte para reduzir os que lhe estão subordinados ao es
lado de regularidade que os fara uleis assim a Igreja como
ao Estado

Deus Guardle a l' . Exc . Palacia de Quelus em 22 de Se

tembro de 1784. - Martinho do Mello e Castro . --Sr. Bispo
de Pernambuco .

CARTAS DO BISPO D. FREI DIOGO DE JESUS JARDIM

Ulms. ( Rydms. Srs. Deão

Dignidades

mais Cabido

da Santa Se de Olinda. - Em os principios de mez de Junho

em carta que já seria entregue a V. s . participei ( como
( ) Esto carta não tem direção e nem data : mas é dirigida
pelo bispo D ) . Ehomaz da Encarnação io minlstro e secretario
de estado .

-
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devia ) a honra que Sua Magestade me tinha feito de associ
ar -me a um corpo lão nobre e lão distincto nomeando -me

para o poder perpetuamente possuir, Bispo de Pernam
buco : agora me vejo segunda vez obrigado a ir a respeitavel
presençaa de 1. S.a para lhe expressar o meu justo e de
vido reconhecimento pela promptidão com que V. S. preve
nindo atenciosamente a minha obrigação logo a primeira
noticia do sucesso se dignou vir dar -me o para bem desta
ventura ; eu ò estimo e igualmente o agradeço; Louvo ao sư.
por ser Pernambuco o lugar do meu destino e o seu sabio
illustre Cabido a minha particular e amavel companhia :

conduzido pelo proprio conhecimento temo pela dificuldade
do desempenho do Sagrado Ministerio, mas no meio destes
meus horrores sinto de quando em quando banhar-se -me o
meu coração de alegria e affetos de huma unção tão suave
que ao mesmo tempo que me consola me anima contem

plando que nas sabias instruções de V. S. tenho huma fixa

* brilhante lus que me dirija com acerlo e no seu edificante
exemplo, hum perfeito modello para regular por elle santa
mente a minha vida : o Sr. permita dar m
- e gosto de ver a
T. S. de o communicar face a face e em quanto não chegao

estes suspirados momentos digne-se 1. s . de me dar repe
tidas occasiões de servillo e de accrescentar daqui por diante
a particular ordem que de l'.S recebide solicitar nesta corte

os seus justos e devidos interesses, tudo o mais que for do
seu agrado para o cumprir com fidelidade e com uma von
lade lão prompta como devo . — Deus guarde i 1. S. como
incessantemente lhe rogo e desejo .
Lisboa 15 de Outubro de 1784 De V.S. - Muito attento

venerador e destinado companheiro . - Frei Diogo de Jesus
Jardim . - llim . e Rydm Sr. Cabido da Santa Sé de Olinda .

Ilm . e Rydm . Sr. Cabido da Santa Sé da Cidade de

Olinda . - Recebi a segunda carta de 1 S. na qual ordena
que haja de promover nesta corte o Requerimento que se
acha ja á muitos annos consultado para o augmento das suas
respectivas congruas : pode V.S. contar daqui por diante se
guramente sobre os meus officios e estimarei que o sucesso
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corresponda a actividadeda minha diligencia ; não me apro
veitarei do proximo exemplo que V. S. me diz houve no
Maranhão, por que me persuado e creyo que me não engano

que o despacho daquella cathedral assim como o da creção
do seminario somente se verificou nos desejos do seu Bispo,
hoje o Sr. Bispo de Viseu, eu me darei por completamente

satisfeito se vir atendida pela V. soberana huma suplica tão
justa e racionavel, ainda que do sagrado Emprego para que
sou destinado me não haja de resultar em tempo algum
outra felicidade mais do que esta porque avalio como pro
prias todas aquellas que unicamente dicerem respeito a l . S.
à quem o Ceo guardecomo lhe peço e desejo.
Lisboa 28 de Outubro de 1784. De T. S.Muito attento

venerador e destinado companheiro. -- Frei Diogo de Jesus
Jardim .-- Illm .

Rvdm . Sr. Cabido da Santa Sé da Cidade

de Olinda .

Ilim . e Rymi. Sr. Cabido da Santa Sé de Olinda - Pelo

Paquete Real que d'aqui sahio no dia 16 deste mez dei parte
a V. s . de que tinha sido confirmado em Roma a 14 de Fe

vereir.e que me tinha sido destinado para a minha sagração
o dia 17 , terceira Dominga depois da Paschoa porem como
aqui se espalhou uma vos depois da sabida do Paquete que
elle era mandado ir a outros portos do Brazil a communicar
a noticia de estarem

celebrados os Matrimonios dos nossos

Infantes com os de Hespanha, e ignoro o tempo em que elle
poderá depois de sua derrota, chegar a Pernambuco, repilo
por este Navio que está a sabir esta mesma diligencia parti
cipando a l' . s . que no referido dia 17 deste mez de Feve

reiro fui sagrado na Real Capella de Bemposta
Logo no dia seguinte me fui dar por prompto á partir

para Pernambuco: porém a jornarda que os Srs. fizerão a
Alemtejo e as demonstrações publicas de alegria, poderão
demorar algum tempo mais a minha viagem , eu a abrevia

rei quanto me for possivel para adiantar o tempo de minha
felicidade que será todo aquelle quanto viver na estimavel
companhia de V. S. a quem o céo guarde por muitos e feli
zes annos. Lisbòa 29 de Abril de 1785.-De V. S.- Muito
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attento venerador amigo e fiel companheiro -Frei Diogo
Bispo de Pernambuco. - Ilm . e Rvm . Sr. Cabido da Santa
Sé de Olinda.

Illm . e Rvm . Sr. Cabido da Santa Igreja Cathedral de

Olinda. – Dou parte como devo a 1. S. de que cheguei a
esta corte com cincoenta e seis dias de viagem sem mais
emcommodo mais do que a justa saudade que me acompa
nhava pela falta de communicação de V.S. ; esta tem se
feito mais crescida, e será para mim eterna pelos excessos

que immediatamente se seguirão á minha chegada, porque
no segundo dia depois della apresentando-me a S. Alteza
por quem fui recebido com um publico agrado, tal qual se
não merecia, me mandou, logo passar Aviso para Bispo
da Cidade de Elvas . Rezisti a esta nomeação quanto póde
fazer um vassallo, que não deseja ficar no desagrado do seu

principe ; empenhei não só a sua piedade, mas tambem o
valimento de todos aquelles, que podião auxiliar-me,
porém nada consegui, por que S. Alieza respondia que
quando lançou sobre mim as suas benevolas vistas para per
mittir-me licença para voltar ao Reino, igualmente as lançou
sobre o Bispado de Elvas, o qual reservou sem nomeação até
a minha chegada, e como julgava que eu ainda tinha força
para servir a Igreja, que não consentia nem que voltasse a
Pernambuco nem ficasse posto ao canto , como eu pedia e
dezejava, acrescentando a isto algumas palavras , que ao mes
mo tempo , que podião servir de objecto della fizerão im

praticavel á minha vaidade, se fosse susceptivel a minha re
zistencia . Qual será a minha dor de me ver separado para
sempre de um Illm Cabido que me era tão amado ? V.S.
pode julgar que eu não o sei explicar.

As Bullas para a Tresladação do novo Bispado ainda se
não forão buscar, em chegando darei parte a V. S. para

cessar com a confirmação dellas a administração particular
desse Bispado que entreguei ao M.R. Provisor delle e entrar
V. S. na posse dos direitos que lhe pertencem . O céo guar
de a V. s. como lhe peço e desejo. -- Mosteiro de Belem 27

de Julho de 1793. De V. S. - Muito attento venerador, fiel
9
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e saudoso companheiro , Frei Diogo . — Bispo de Pernam
buco . - Illm . e Rym . Sr. Cabido da Santa Igreja Cathedral
de Olinda .

Illm . e Rvm . Sr. Cabido da Santa Cathedral Igreja de
Olinda.- Participo a 1. S. que no consistorio celebrado em
Rema no dia 21 de Fevereiro foi aceita e confirmada por S.
Santidade a Tresladação que S. Magestade foi servida fazer
a meu respeito da Igreja deOlinda para a de Elvas, e no dia

de hontem me forão remettidas as Bullas pela Secretaria do
Estado com o Beneplacito Regio para a sua execução : esta
noticia veio renovar a dor que ainda se não extinguio em
meu coração de perder para sempre tão estimavel compa
nhia e que só o amor da propria vida poderá desculpar o ser

eu mesmo, o que de algum modo fui ocausador della, apro
veitando-me da licença que S. Magestade me permittio para
vir restabelecer a minha saude. Logo que V. S. receber
este meu Aviso poderá entrar nos Direitos que lhe compe
tem na vacancia das Igrejas ; em qualquer parte onde resi
dir me lembrarei sempre do muito que devo a V.S e espe
ro na prompta e fiel execução dos seus respeitaveis precei

los dar provas não inequivocas da minha fiel obediencia ,
respeito e gratidão. O Céo Guarde a V. S como lhe peço e
desejo.- Mosteiro de Belem 30 de Março de 1794 - De V.
S. -O mais attento veneradore obrigado . - Frei Diogo, B. de
Elvas.

Illm . e Rym . Sr. Cabido da Santa Cathedral de Olinda .

--O limitado mimo da custodia que offereço, por mãos de
V. S. a Santa Cathedral de Olinda, só serve de dar a V. S.

huma ligeira idéa do affecto , amor e viva lembrança, que
apesar da distancia que nos separa conservo não só dessa
minha primeira Igreja , mas igualmente de toda a illustre
corporação que lhe faz diariamente a sua santa corte . Queira

V S. por benignidade dar á esta pequena offerta, o mesmo
valor que Jesu Christo deo aos obulos, que depositou a pobre
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viuva no Templo ; porque só assim poderá V. S. vir a co
nhecer justamente quaes são ( sempre foram os meus sen
timentos e dezejos.
O réo guarde a V. S. como lhe
rogo , e apeteco . Lisboa 22 de Outubro de 1794 --De V. S.

-0 mais attento venerador e obrigado . -- Frei Diogo , B. de
Elvas .

Eu a Rainha como Governadora que sou do Mestrado
cavallaria e Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo .

Faço

saber, que attendendo ao que lhe foi presente pelo Bispo de
Pernambuco , da necessidade que havia de se dividir em
duas freguezias a Vigararia do Recife pelo grande numero

de habitantes de que ella se compunha, que chegavão a vinte
e cinco mil, principalmente achando -se vaga a dita Vigara
ria : Hei por bem que esta seja dividida em duas Perochias
ficando uma no Bairro do Recife e outra no de Santo Anto

nio . Pelo que mando ao dito Bispo cumpra e guarde este
meu Alvará que vallerá como carta . posto que seu effeito
haja de durar mais de um anno , sem embargo de qualquer
Provisão ou Regimento em contrario e passará pela Šan
celaria da ordem . Lisboa vinte e sinco de Agosto de mil
sete centos e oitenta e nove . - Rainha .

Conde de Rezende

P - Alvará porque Sua Magestade ha por bem que a Vi

gararia do Recife, no Bispado de Pernambuco seja dividida
em duas Parochias ficando huma no Bairro do Recife e ou

tra no de Santo Antonio como assima se declara .

Para V.

Magestade ver .
Por decreto de S. Magestade de 2 de Agosto de 1789 e
cumpra -se da Mesa da Consciencia e Ordem de 13 do mes
mo mez e anno, Reg. a fl. 87 v . Nada . — Francisco Antonio

Marques Giraldes de Andrade. Fez transitar pela chance
laria de Lisboa 16 de Setembro de 1789.- José Joaquim ,
Oldemburg, o fez escrever. - Antonio da Costa Quevedo Cas

tro Mascarenhas. Registrado na chancelaria da Ordem de

Christo no livro do Registro dos papeis da Real assignatura
a fl . 80 v . Lisboa 27 de Setembro de 1789. – Balthasar Be

zerra Lima. Desta nada por ser ex-officio.- José do Nasci
mento Pereira da Silva, o fez ,
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Dom Frei Diogo de Jesus Jardim da Ordem do Patriarcha

S. Jeronymo por merce de Deus e da Santa Se Aposto
lica, Bispo de Pernambuco , Do Concelho de S. Ma
gestade Fidelissima, etc. ele .

Desejando Nós condescender com os votos communs
dos freguezes da nova Igreja Paroquial do Santissimo Sacra
mento, desmembrada da Matriz de S. Frei Pedro Goaçalves
da Villa do Recife erecta em o Bairro de Santo Antonio por
virtude do Alvará de S. Magestade de 25 de Agosto de 1789 .

depois de lhe termos constituido limites, nomeado Parocho
e dado pela Provisão de 3 de Abril de 1790, as providencias
que nos parecerão uteis para se evitarem para o futuro al
gumas questões, que podessem ao menos exteriormente

perturbar a paz e boa harmonia entre os Parochos nomea
dos e os seus deputados freguezes e estabelecido na Provi
são o recenhecimento perpetuo que deve prestar na forma
do Direito toda a Igreſa Parochial que é desmembrada de
sua Matriz .

Constando-nos por outra parte que os freguezes desta
nova Parochia desejão ardentemente que a invocação do
Santissimo Sacramento com que foi conhecida esta Igreja

no tempo de Filial passe a ser declarada por nós na forma
de Direito por seu orago e Titular assim o declaramos

destinamos para sua solemnidade o dia da Instituição do
Santissimo Sacramento, 24 de Março, o qual dia será de

guarda para todos os freguezes da referida parochia, assim e
da mesma sorte que o é para os freguezes da Villa do Re
ciſe o dia em que solemnisarão o Bemaventurado S.
Pedro Gonçalves, observando o Reverendo parocho tudo o
que a respeito desta solemnidade detidamente ordenamos

na Provisão de providencia do anno de 1790. O kvm . paro
cho e todos os seus freguezes assim o tenhão entendido e
depois de ser lida esta Nossa Provisão, será registrada nos

livros da Igreja e remettido o Original para o Archivo da
nossa camera com certidão das folhas em que fica lançada
tudo na forma do estillo e costume.

Dada em o nosso Pala

cio da Solidade sob nosso signal e sello de Armas aos 13 de
Abril de 1793 -D . Frei Diogo; Bispo de Pernambuco .
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Registrado no livro das pastoraes e provisões dos Srs.
BB. que serve nesta Matriz, Recife 22 de Julho de 1793

afl . 198. - Feliciano José Dornellas, Vigario encommendado.

ilm . e Rvm . Sr. Cabido , - He forsoza consequencia da
minha obrigação participar a V. S. (com indizivel confusão
minha ) a noticia de que s . Magestade sem se dignar de at
tender aos maioros esforços da mesma justa resistencia foi
servida nomear-me Bispo da Santa Igreja Cathedral dessa
cidade. A mais notoria fraqueza submergida em si mesma
seria já de todo desfalecida senão olhasse para os innume

raveis exemplos da Historia Sagrada que claramente ensina
ser costume da Providencia o servir -se de instrumentos fra

cos para emprezas grandes e ao mesmo tempo dá a seguran
ça do divino auxilio sempre proporcionado aos empregos a
a que destina os homens. Na certesa desta ser dada na re
flexão de poder-me conduzir pelos vestigios dos Prelados,

que com letras e virtudes illustrarão essa Diocese e na espe
rança de poder achar ahi tantos companheiros em soccorro
dos meus trabalhos quantos são os membros que compoem

essa respeitavel corporação capitular o meu espirito na ver
dade cobra alentos e toma mais forças, as quaes tanto mais

se hão de aumentar quanto mais frequente för a mercè dos
exemplos e concelhos com que V. S. quizer favorecer-me

para
desempenho das minhas obrigações. Deus V. S. a
. S. mesmas . Lisboa 9 de Juuho de 1794 . De guarde
Amigo e fiel companheiro , José Joaquim da Cunha de Aze
redo Coutinho.

Exm . e Rvm . Sr. -Sua Maystade banda remetter a

[ Exc. o Breve incluso de confirmação que o Santo Padre
Pio VI ora Presidente na Universal Igreja de Deos, fez da
nomeação e Apresentação da mesma Senhora para o provi

mento do Bispado de Pernambuco na pessoa de V. Exc .
Ao mesmo tempo manda Sua Magestade remeter a V. Exc .
os Breves de concessões, e Faculdades Espirituaes que são
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A todos os sobreditos Breves ha a mesma Se

nhora por bem acordar o seu Real Beneplacito e Regio Au
xilio , para que se possão dar a execução : com declaração
que a respeito da Bulla do Juramento, deve V. Exc . ficar
na intelligencia de que sendo elle muito justo e necessario
para tudo que respeita aos direitos do Primado do Sumo Pon
tifice , não seja nunca visto fazer o menor prejuizo aos da

temporalidade da Coroa destes Reinos para privar a V. Exc.
dos privilegios, e das obrigações, a que como vassallo da

mesma Coroa se acha agora responsavel e ficar pela degra
dação deiles inhabilitado para possuir nos mesmos Reinos
os Beneficios, que somente são permitidos aos Nacionaes
delles, de que V. Exc . fica gosande pela sobredita Nomeação
e Apresentação que Sua Magestade fez , da pessoa de V. Exc .
para o dito Bispado . - Deus guarde a V. Exc . Palacio de
Queluz em 6 de Novembro de 179 1.-TOS S'brie Silra.

-Sr . Bispo Eleito de Pernambuco .

D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, por merce
de Deus e da Santa Si Apostolica. Bispo de Pernam

buco, do Conselho de S. Magestade Fidelissima, etc.
Aos que esta nossa Provisão de Delegação virem , saú
de e paz em o Senhor.
Fazemos saber que por nós instar o cuidado do Reba
nho de que estamos encarregados e não podermos dirigir
nos para à Nossa Diocese com tanta presteza como dezeja
mos, Nos vemos obrigados a commetter as nossas vezes a
pessoa que substitua o Nosso Pastoral officio em quanto o
não vamos pessoalmente executar. E porque temos indi
vidual noticia da sciencia , zelo , e probidade do R. Dr. Ma
noel de Araujo de Carvalho Gondim Deão de N. Cathedral e
confiamos delle ha de bem desencarregar a Nossa e sua

consciencia. o elegemos como com effeito por esta o temos
elegido Governador do espiritual e temporal do N. Bispado
de Pernambuco e lhe delegamos toda a Nossa jurisdição or
dinaria e ainda a extraordinaria que nos hé concedida
por privilegios e graças Apostolicas na forma do costume
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praticado com os nossos predecessores por todo o tempo da
nossa auzencia para o fim de acodir e utilisar as Nossas
Ovelhas pos casos occurrentes de precisa necessidade. E
na sua falta substituimos o R. Provisor do Bispado a quem
nesse caso delegamos toda a jurisdição sobredita. E outro

sim para maior expediente das partes conservamos no mes
mo exercicio de jurisdição e empregos que actualmente
ocupão os Rvs. Provisor e Vigario Geral dessa nossa Diocese
os quaes da mesma forma elegemos para os cargos que ao

presente servem e lhes concedemos a jurisdição ordinaria ,
que por direito lhes compete. E para constar lhe manda
mos passar a presente que será registrada na nossa Camara

A principiarà a ter o seu devido effeito immediatamente de
pois de termos tomado posse do Bispado por nosso Procu
rador.

Dada em Lisboa sob nosso signal e sello das nossas

Armas aos 25 de Fevereiro de 4 795. - José de Almeida No

bre, Secretario de S. Exc . a fez escrever.- José , Bispo de
Pernambuco ,

Provisão porque V. Exc. ha por bem nomear Governa
dor interino do Bispado de Pernambuco ao Rym . Deão da
Cathedral de Olinda e a Provisor e Vigario Geral os mesmos
que actualmente servem na forma que nella se declarão .
Para V. Exc . ver .

Carta de Fr. José Maria de Araujo, Abbade do Mosteiro de
Belem , sobre o expolio do Bispo de Elvas, que fora de
Pernambuco, Fr. Diogo de Jesus Jardim .

Tenho deferido responder tão promto como exigia a
benevolencia e gratidão a V. Exc . porque desejava cabal
mente responder sobre os quesitos que V. Exc. se dignava
propor-me no tocante ao espolio , que o Sr. Bispo d’Elvas
defuncto, e primeiro de Pernambuco, tinha trasido deste na

transladação para o segundo Bispado, e depositado neste Real
mosteiro, pelo tempo que nelle se demorou immediatamen

te ao seu embarque. Consultando pois os Padres e meus

companheiros irmoos, por isso que eu não era uma teste
munha ocular em razão de me achar então frequentando a
Universidade, não achei dentre elles quem me podesse res
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ponder nem satisfazer a V. Exc. precisa e exactamente me
Thorque um bom leigo chamado Fr. José do Coração de Jesus,

o qual pelo seu officio de enfermeiro assistio mais de perto
e conversou com S. Exc. tanto aqui como nas Caldas aonde
The assistiu e mesmo na Luz e Povoa aonde aquelle Prelado
falleceu. O que pude saber e concluir delle foi que S. Exc.
havia trazido de Pernambuco o rico altar portatil de que se
servia nas visitas do mesmo Bispado, o qual d'aqui lhe re
mettera o Monsenhor Caupers pois lh’o encommendara :
além disto que lhe vira uma mitra e Bago dourado, uma ca
zula preciosissimaque elle mesmo leigo fizera concertar no

molde, uma cruz de ouro que o mesmo defuncto Prelado di
zia dever restituir a primeira Igreja porque nella a achara e
que outro sin a outra cruz de preciosas pedras tambem do
mesmo gosto e cores de que elle usava neste reino , nos dias de

maior função, havia sido feita em Lisboa logo depois da sua
chegada a este Mosteiro, mas que a materia a Iroxera de Per
nambuco ; assim como servico de mesa de talheres de prata
castiçaes da mesma materia, baús que supunha cheios de
roupa e mais mobilia, seje e todas as demais cousas que se
devem suppor do uso de um Prelado, que ainda Regular,
The são indispensaveis, mas que elle nem sabia , ou se lem

brava numerar. Isto foi o mais de que pude informar-me
no meio dos meus Irmãos a quem a lembrança deste seu e
meu Prelado lhe é tão cara como saudosa , mas que nunca a

tiveram de ser os seus herdeiros, bem certos que pelo direi

to e praxe que só era habilitada como tal a Igreja com que
se casara e de que os houvera.
Porem se não basta a V. Exc . esta informação lembra

me que eu poderei alcançar uma mais exacta do Leigo Fr.
Jeronymo, que acompanhou ao Sr. D. Fr. Diogo em todo o
tempo desde a sua eleição para o Bispado de Pernamhuco

até à translação para o de Elvas, o qual porque se acha au
zente deste Mosteiro com Breve de Habito retento não in

quirirei sem segunda ordem de V. Exc. Assim esta, como
qualquer outra que V. Exc . me enviar, protesto cumprir
com tanta promptidão e desvelo, quanto o gosto com queme

lisongeio ser. De V. Exc . Subdito o mais obediente por
obrigadissimo. - Fr. José Maria de Araujo . — Real Mosteiro
de Belem , 15 de Dezembro de 1797.
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Fr. José Maria de Araujo Bacharel Formado e Mestre em
Theologia e D. Abbade do Real Mosteiro de Belem da
Congregação de S. Jeronymo : Certifico e attesto que
em duas relações que me remetteo Fr. Jeronymo Jose

Soares Monge Leigo da filiação deste mesmo Mosteiro,
residente no Bispado da Guarda por Breve e licença
Apostolica com Habito retento e que eu para certas

dependencias lhe exigira, se contem o seguinte que de
verbo adverbum vae por mim copiado .
Relação do que me lembro , trouxe o Exm . Sr. D. Diogo,
Bispo que foi de Pernambuco, quando veio deste Bis
pado para a cidade de Lisboa .

Dous faqueiros de prata de duzia cada um .

Hum jarro e Bacia de prata que bem pesaram ...
1008000.

Dous castiçaes de prata que pesarião 28$000.
Huma duzia de colheres de chá com suas perten
ças .

Huma escrivaninha de prata ingleza com suas per
tenças .

Huma cruz de prata com circulo de pedra aonde se en

gastavão trez cruzes ; a saber uma de pedra verde, outra
encarnada e outra de topasios .
Outra cruz de ouro com transelim do mesmo .

Outra de prata dourada .
Tres anneis, um de esmeralda verde , outro branco, ou
tro rouxo .

Mas outra cruz de ouro sem ser Episcopal, com tran
selim do mesmo ouro que dava tres voltas ao pescoço e fi
cava pendentes no peito ; pezaria 70$000 .
Huma Loneta com caixa de ouro .
Huns oculos com aros de ouro de fechar nas fontes

com caixa para os mesmos de prata .

Tres barras de ouro pequenas que pesariam todas
130 $ 000.
10
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Hum apparelho de Xá da India com todas as pertenças ;
com assucareiro e bulle de prata ingleza .
Mais um meio apparelho de pó de pedra .

Trouxe de louça de cobre para a cosinha, valia talvez
de mais de 50 $ 000 .

Bacias de banhos, e sangria por serem de prata ingleza
valerião muito bem 30 $ 000 entrando os candieiros.
Huma sege de arruar de duas rodas .

Huma papeleira que lhe custou 28 $800 .
Huma frasqueira de licores que lhe custou 9$600.
Seis arcas encouradas humas de cabello , outra de
moscovia .

Huma caixa de jornada que lhe havia custado 48$000,
porem estava arruinada e não valia hoje 9$600 rs.
Trouxe o dito Sr. roupas que bem valião 300 $ 00, tanto
de meza como de camas apezar de não serem finas, excepto
quatro lençoes novos de Bretanha de França com folhos.

Duas sobrepelizes crespas e huma bordada em Per
nambuco .

Trouxe em dinheiro 1 :200$000 os quaes quasi todos
gastou ao desembarcar e só lhe ficaram 50 ou 60 moedas.
Em letra que trouxe oito mil cruzados que eu mesmo fui
buscar a casa de José Bento de Araujo .
Huma Sra. da Conceição pequena de marfim , em uma
caixa de marroquim.
Hum retabolo rico de Nosso Padre S. Jeronymo .

Tenho certeza de que tudo o sobredito veio e só a não
tenho se com effeito veio mais uma casula bordada que
custou 50$000 rs .

Se me lembrar mais alguma cousa avisarei e tudo o re
ferido se for necessario o afirmarei debaixo de juramento.
Guarda 31 de Janeiro de 1798.- Assignado Fr. Jeronymo

de S. Jose Soares . - Cuja assignatura e firma muito bem co
nheço ser do mencionado Religioso Monge deste Mosteiro, e
que acompanhou o mesmo Exm . e Rvm . Sr. Bispo de Per
nambuco tanto na hida como na volta daquelle Bispado até
este Real Mosteiro .

de Arujo, D. Abbade .

1 de Março de 1798.-Fr. José Maria
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Copia de uma segunda relação que me remetteo o sobre
dito Monge concernente ao mesmo obejecto, e igual
mente por mim reconhecida .

Relação do mais que me lembra trouxe o Exm Sr. D.

Diogo , do Bispado de Pernambuco ; he o seguinte :
Dous relogios de ouro de algibeira, hum que era da
mesma mitra ; outro que comprou por 67$200 rs . com ca

deado, ouro francez, de cujo metal era o relogio.
Humacadeia rica de ouro francez, que disião valia ....
80 $ 000 rs .

Duas salvas grandes de prata qne pesavão de tres mar
cos para cima, cada uma.

Mais duas pequenas de prata ingleza .
Duas mostardeiras da mesma prala.

Dous saleiros da mesma prata.
Dous castiçaes da mesma .
Duas candelas da mesma .

Mas huma candela de prata para os Pontificaes.
Hum Bago de tarraxa dentro de uma caixa forrada de

Bezerro que me não lembra bem se custou 140 $000 .
Huma arca grande cheia de livros dos melhores que ti
nha levado para o dito Bispado .
Huma cama de jornada com seu cortinado de chita de
Torres Novas .

Uma mesa de Xá .

Huma bacia de barba com caixa de sabão tudo de prata
ingleza .
Duas bandejas de xarão .

Duas cafeteiras de prata Ingleza que levaria cada uma
cinc oquartilhos.
Todo o sobredito tenho certeza de que veio, e por ver
dade me assigno

Guarda 8 de Fevereiro de 1798. - Fr Je

ronimo de S. José Soares . Cuja firma e assignatura muito
bem reconhecida assim como attesto que nasduas relações
por ellas sobscriptas, nem mais nem menos se continha e
por isso a ellas me reporto . Real Mosteiro de Belem 1 de

Março de 1798.-Fr. José Maria de Araujo, D. Abbade.
Reconheço ser a letra e signalsupra da pessoa no mesmo
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contheudo por quem me foi apresentado.

Lisboa

2 de

Março de 1998 .

Esfava firmado pelo respectivo tabellião .

Carta Pastoral do Bispo D. José Joaqním da Cunha de
Azeredo Coutinho 12 de Setembro de 1799 , publi
cando o Alcard de 3 de Julho de 1793

Dom José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho por
merce de Deus e da Santa Sé Apostolica Bispo de Per
namquco , do Concelho de Sua Magestade .

Aos Reverendos Prelados dos Mosteiros Regulares e
Parocos da Nossa Diocese , saude e Benção em Jesus Christo
Noso Salvador .

Fazemos saber, Veneraveis Padres e Amados Coadjuc

tores do Nosso Ministerio que a Augustissima e Fidellissima
Rainha Nossa Senhora nos envion pela Mesa da consciencia e
Ordem um Alvará que fica registrado na nosa Camara para
a sua fiel observancia o qual transladado fielmente é do teor
seguinte : -Eu a Rainha como Governadora e perpetua ad
ministradora do Mestrado, Cavaleria e Ordem de Nosso Se

nhor Jesus Christo, faço saber que sendo me presente que o
Senhor Rei D. João 5. " Meu Senhor e Avo em resolução sua ,

expedida por Provisão de 25 de Setembro de 1-32, deu

uma Providencia Interina para suspender as continuascon
tendas de jurisdição entre os Regulares e Bispos do Ultra
mar, em quanto se não tomava afinal a decisiva determi

nação sobre esta importante materia , e que da falta e dila
ção dela se tem seguido serem a este respeito maiores as
duvidas as desobediencias e desordens em prejuizo do bem

espiritual e do socego dos meus vasalos . Fui servida
mandar examinar este negocio por Theologos e Juristas :
E conformando-me com o parecer unanime de todos os que
forão ouvidos, e na conformidade da mais san e verdadeira

doutrina da Egreja e da disposição do Concilio de Trento e
das Bulas mais modernas que vierão afixar a disciplina so

bre esta materia :

Ei por bem declarar que os Parochos
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Regulares de qualquer ordem que sejão não podem servir
as suas Igrejas nem em forma alguma exercitar as funcções

Parochiaes sem a Instituição e Aprovação dos Bispos Dioce
sanos, que estão sujeitos à sua visita e que nella podem os

mesmos Bispos perguntar e inquerir pela sua vida e costu
mes, castigal -os por todas as culpas cometidas nas mesmas
Igrejas, e que as sentenças se devem executar sem que os
Prelados Regulares se lhe oponhão nem embaracem , nem
tornem a inquerir, nem julgar os mesmos delitos de que os
Bispos conhecerão Que desta mesma sorte não é permit
tido a Regular algum pregar e confessar sem licença ex
pressa dos Bispos sem mais limitação que a de poderem

pregar nas suas proprias Igrejas Regulares, tendo pedido a
licença e não lhe sendo expressamente proibida, e a de
confessarem os seculares seus comensaes que são só os
que vivem no mesmo convento , se sustentão e tem nelle

exercicio continuo : que nas propriasgranjas, quintas e fa
zendas dos regulares tem izenção alguma e os moradores nela
se devem desobrigar nas Paroquias fazendo os casamentos na
prezença dos Parocos , receber por sua autoridade o viatico

ou Extrema Unção sem que nelasse possão arrogar os Re
gulares alguma Jurisdição Eclesiastica : e ultimamente que
aos Bispos é permittido conhecerem dos delitos cometidos

pelos Regulares fora dos seus conventos com a differença so
mente que vivendo os ditos Regula : es em convento e obe
diencia regular ou estando fora com licença limitada e em
negocio da comunidade ou em serviço ou granja e quinta do
Mosteiro, podemos Bispos formar a culpa e remetela ao
Prelado regular para que castigue o subdito e dê conta den
tro de certo tempo , e quando o não faça podem os Bispos
suprir a sua negligencia como Delegados da Santa Sé, casti
gados por eles assim como podem conhecer das culpas e

castigal-os quando forem cometidas pelos Regulares que
vivem fora dos conventos ou fugindo e fora da obediencia
ou ainda com licenças muito dilatadas e em partes distantes

onde não possão ser visitados pelos seus Prelados. Todas
estas declaracões que são reguladas pela determinação do
Concilio e Bulas Pontificiaes : sou servida que inteira e
exatamente se cumprão e se goardem sem falta alguma. E
para este efeito as partecipo ao Rvd. Bispo de Peruambuco
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de meu Concelho ; para que ele e seus sucesores as fação goar
dar não só em virtude da sua jurisdição propria mas da de
legada que como Administradora da Ordem de Cristo me

compete, que neles subdelego. E que da mesma sorte pelo
mesmo Rvm . Bispo se intimem a todos os Prelados Regula

res para que asim as cumprão sem contradição porque de
toda a que fizerem me darei por muito mal servida e proce
derei contra eles com as demonstrações que couberem no
meu justo e Real Poder. E ordeno ao Governador Capitão
General de Pernambuco e Ministros dos limites do dito Bis

pado que dem todo o auxilio que o Bispo lhes pedir para o
fim de se cumprir esta Minha determinação e mando outro

sim que nas Relações dos Meus Dominios se não tome co
nhecimento de recurso algum que sobre ponto de Jurisdi
ção des Bispos encoutrando o que fica determinado inter
puzerem os Regulares. Este se passou por duas vias de
que um so terá efeito.

Lisboa, 30 de Julho de 1793–

Principe-Alvará porque V. Magestade á por bem tornar
afinal e decisiva determinação sobre as contendas da ju
risdição entre os Regulares e os Bispos ultramarinos a
qual participa ao Rvd . Bispo de Pernambuco na maneira
que asima se declara-Para V. Magestade ver - Por Decre
to de S. Magestade 5 de Março de 1799.
Despacho da Meza da Conciencia e Ordens de 16 do
mesmo mes e anno— Domingos Antonio de Araujo Regueira
a f . 150 v do Livro 1.º Fernando Alonso Geraldes de Andra

de . --- José Joaquim Oldenburgo o fez escrever – Jose dos San
tos Patos o fez escrever .

E não se continha mais em o dito Alvará o qual é da
ultima e decisiva determinação de S. Magestade e Nós não

só em virtude da Nosaa jurisdição propria, mas tambem da

delegada que tem a Rainha Nosa Senhora, como Adminis
tradora da Ordem de Noso Senhor Jesus Christo e subdele

gado em Nos Mandamos a VV. Paternidades que inteira e
exatamente cumprão e guardem as declaraçoens nele con
tendas e esperamos da fiel observancia de Vv . Paternidades
assim as observem para que S. Magestade se não de por
muito mal servida na falta da sua execusão e proceda com

as demonstrações que couber no seu Justo e Real Poder

contra alguma contradisão ou embaraço pediremos aos Se

-
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nhores do Governo e a todos os Magistrados Regios Nos dem
o auxilio necesario na forma dasmesmas Reaes Ordens e

faremos prezente a S. Magestade qualquer transgresão que
ouver do Alvara. E outro sim Mandamos com a mesma Auto

ridade a V. Paternidades que sem liçença Nosa ou dos
Nosos Parocos não fação acto algum Paroquial nas suas
granjas, quintas e fazendas onde S. Magestade expresamente

declara não aver ezenção alguma e que nelas Vv. Paterni
dades não se podem arrogar alguma jurisdição Eclesiastica.
E a todos os Rvds. Parocós da nosa Diocese Recom

mendamos a fiel observancia do dito Alvará no que lhes

compete e Nos dem parte de qualquer transgresão que aja
a este respeito e de todos os Regulares que nas suas respec
tivas freguezias vivem fóra dos claustros ou com licenças li
mitadas ou dilatadas como tambem dos fugitivos e Apos

tatas para sabermos e obrarmos na arma que determina
o dito Alvará. Esta Nosa Carta Pastoral será intimada a todos

os Rvds Prelados Regulares de qualquer Ordem ou Congre

gação que sejão para que não aleguem ignorancia publicada
na Nosa Se e nas freguezias da Nosa Se e registrada no Livro
das visitas . Dada no Palacio do Recife sob Noso sinal e
Sello das Nosas Armas aos 12 de Setembro de 1799 .
José de Almeida Nobre Secretario de S. Exc . a fez es

crever. - D. Jose , Bispo de Pernambuco.
Carta Pastoral pela qual V. Exc . faz manifesto a todos
os Rvds . Prelados Regulares o Alvará de S. Magestade de
30 de Julho de 1793 .
Para V. Exc . ver.

Dom José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, por

graça de Deus e da Santa Sé Apostolica, Bispo de Per
nambuco e do Concelho de Sua Magestade Fidellissima
que Deus guarde, etc.
A' todo o clero Nosso Subdito saude e benção .

Fazemos saber quo o Principe Regente Nosso Senhor
por carta assignada do seu Real Punho de 11 de Novembro
de 1797, que nos dirigio do seu Real Palacio de Queluz, foi
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servido mandar que todos os curatos de Parocos amoviveis
que nas Povoações que se tem augmentado passarão de ca

pellas a ser Parochias permanentes, devem ser providos de
Parocos collados, segundo a Disciplina da Igreja, havendo
por bem declarar que estes novos Parocos das Igrejas cu
radas, as quaes passão a ser de natureza coiativa tenbão hua
congrua anual paga da Fazenda Real cuja congrua não exce

da a quantia de cem mil reis e que para o seu provimento
sejão postas a concurso as ditas Igrejas e se fação as pro
postas na forma das Reaes ordens de 14 de Abril de 1981 .

É para darmos a devida execução a esta Real determinação
mandamos por a concurso , como com effeito por este nosso

Edital pomos a concurso cinco Igrejas de parocos amovi
veis, duas das quaes sitas da partedo sul,e tres da parte
Norte , e todas deste Bispado , convem a saber : a de Santo
Antonio de Garanhuns e a de Saut'Anna de Bomjardim , a de
S. João Batista da Villa Nova da Princesa certão do Assú , a

de Nossa Senhora Rainha dos Anjos de Taipú e de Nossa Se
nhora dos razeres de Goianinha para as quaes se ha de

procedor á exame em nossa presença, no qual os opposito
res hảo de responder a nove casos de Moral e Consciencia, e
fazer hua exposição do Evangelho que lhes assignar- mos .

Portanto todo o Sacerdote ou clerigo que quizer fazer a sua
opposição se apresente com seus papeis corrente e mais do

cumentos para serem admittidos a fazerem termo de opposi
ção dentro de trinta dias impreteriveis que se hão de contar
da data deste , findos os quaes se ha de fazer o concurso
para propormos a Sua Alteza Real tres dos mais benemeritos

e dignos para cada huma das Igrejas conforme os Sagrados
Canones e Ordens Regias .

Dado nesta Villa do Recife sob

o nosso signal e sello das nossas armas aos 22 de Maio de
1800.

E eu Jesé dos Santos Pinheiro, Escrivão da Camara

Episcopal o sobscrevi. – D. José , Bispo de Pernam
buco .

Edital pelo qual V. Exc . ha por bem mandar por a con
curso cinco Igrejas de parocos amoviveis para serem eleva
das a Vigararias collocadas na forma acima declarada.
Para V. Exc . ver .
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Carta Regia em 17 de Dezembro de 1800, ao governo in
terino, com relação aos meios de manutenção do Se

minario Episcopal de Olinda que se acabara de in
stallar.

Copia :

Reverendo Bispo de Pernambuco, Amigo, e

mais Governadores Interinos da mesma capitania . Eu o
Principe Regente vos envio muito saudar. . Tendo subido
ao Meu Real Throno huma carta , que o Bispo dessa Diocese
dirigio em data de dez de Junho do presente anno a Dom Ro
drigo de Souza Coutinho, Meu Conselheiro, Ministro e Se
cretario de Estado , em a qual me dava conta da plausibili
dade e decorosas circumstancias com que se havia feito a

solemne e publica abertura do Seminario com ascompe
tentes Aulas para a necessaria Instrução da Mocidade, e

principalmente daquelles Estudantes que aspirão ao Estado
Eclesiastico, o que tudo em Minha Real presença se fez
digno de maior louvor, porque de um tão util estabeleci
mento hão de resultar muitas vantagens não só em beneficio
publico dos meus Fieis vassalos residentes nessa capitania
mas tambem para o decoroso ornamento e digno serviço da
Igreja pela admissão ao Estado Ecclesiastico de sujeitos ha
beis, doutos e instruidos.

E tomando na minha Real con

sideração tudo o que o dito Bispo , com tão louvavel e Apos
tolico zelo representou na dita carta sobre os meios que

julga necessarios para o fundamento, manutenção e con
servação deste estabelecimento tão indispensavel pelos seus
utilissimos fins ; Sou servido que a vista da sobredita carta
do Bispo que com esta se vos remete o Governo Interino me
informe interpondo cada um dos Membros delle separada
mente o seu parecer sobre os meios mais adequados para
se poderem realisar as vistas e ideas do mesmo Bispo de
vendo ser necessariamente ouvidas as Camaras acerca das

contribuições que os povos hão de fazer em beneficio do re
ferido Seminario . O que tudo bem e fielmente assim cum
prirão . Escripta no Palacio de Queluz em dezesete de De
zembro de mil oitocentos. -O Principe.

Para o Reverendo

Bispo de Pernambuco e mais Governadores Interinos da
mesma Capitania.

Está conforme. - Manoel da Cunha

d'Azeredo Coutinho Souza Chichorro, Secretario do Governo.
11
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Provimento de diversas freguesias do bispado de Pernam
buco pela Resolução de 22 de Julho de 1801
Em Resolução de 22 de Julho de 1801 foi Sua Alteza Real

Servido prover nas Igrejas do Bispado de Pernambuco ,
que abaixo se declarão os Eclesiasticos que a par dellas
se nomeão .

O padre Manoel Antonio da Rocha.- Para a Egreja de
N. Sra. das Neves da cidade da Paraiba. -Em 22 de Agos

to de de 1801 se expedio carta por 2 vias.
O padre João José de Saldanha.--Para a Igreja de N.
Sra da Conceição da Villa de Serinhem . - Em 7 de Setembro
de 1801 se passou carta por 2 vias.

O padre Ignacio Pinto de Almeida e Castro. – Para a
Igreja de Santo Amaro de Jaboatão .

Em 24 de Agosto de

1801 se expedio carta por 2 vias.

O padre José de Araujo Medeiros.- Para a Igreja de S.
Miguel das Alagoas .

O padre Felix Xavier de Lima e Mello. - Para a Igreja
de N. Sra. da Penha de Franca da Taquara.

O padre André de Albuquerque Maranhão. - Para a
Igreja de V Sra. dos Prazeres de Maranguape. Em 31 de
Agosto de 1801 se passou carta par 2 vias .
O padre Joaquim José de Mello Cavalcante. Para a
Igreja de Santo Antonio de Tracunhem . E 27 de Agosto de
1804 se expedio carta por 2 vias.
0 padre Jeronymo de Albuquerque Lima e Mello.
- Para a Igreja de N. Sra. da Luz.
Igrejas dos Indios do mesmo Bispado.
O padre João Dias Pereira.-- Para a Igreja de N. Sra.

do 0'e Santa Anna da villa do S. José de Mipibú. Em
9 de Agosto de 1801 se passou carta por 2 vias .
O padre Miguel Joaquim do Rego Monteiro.- Para a
Igreja de N. Sra . do Desterro de Villa Flor.
O padre José Ignacio de Brito . - Para a Igreja de N.
Sra . dos Prazeres da Villa de Estremós.

O padre Francisco de Sales. - Para a Igreja de N. Sra .
da Apresentação de Limoeiro.
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O padre Joaquim José de Oliveira Barros. – Para a
Igreja de N. Sra do Amparo da povoação da Palmeira.
: 0 padre Francisco da Costa. - Para a Igreja de N. Sra .
do Pilar da Villa do mesmo titulo.- Em 29 de Agosto de
1801 se passou carta por uma via.
O padre Antonio José de Oliveira . -Para a Igreja de
N. S. da Escada .

O padre José Fernandes Lima. - Para a Igreja de S.
João Baptista da Villa de Arêa .

O padre José Rabello Pereira Torres.-Para a Igreja
de N. Sra. da Conceição da Villa de Aguas Bellas.

Dignidades e conozias da Sé do referido Bispado
0 padre Alexandre Bernardino dos Reis, actual Arce
diago da mesma Sé.- Para a Cadeira de Chantre vaga por
obito do padre João Soares Barbosa . Em 29 de Agosto de
4801 se passou carta por huma via,

O padre José Bernardo da Fonceca Galvão, conego ac
lual da mesma Sé . Em 29 de Agosto de 1801 se passou
carta por uma via .
O padre Lourenço da Camara Lima, meio conego da
sobredita cathedral. Para o canonicato que ha de resultar

vago pela passagem a Arcediago do padre José Bernardo da
Fonceca Galvão .

O padre Ignacio Firmo Maciel Monteiro. -Para o meio
canonicato que ha de resultar vago pela passagem a conego
do padre Lourenço da Camara Lima ,
O padre Antonio Machado Portella. -- Para a cadeira de

conego magistral, que resultou vaga pela passagem de Ale
xandre Bernardino das Reis a Arcediago.

O padre Bernardo Luiz Ferreira Portugal . Para a ca
deira de conego doutoral que vagou por obito de Ignacio
Fernandes de Castro Em 29 de Outubro de 1801 se pas
sou carta por 2 vias .
Por Relação de S. A. R. de 26 de Agosto de 1801 houve

o mesmo Senhor por bem nomear o Ecclesiastico abaixo de

clarado para a dignidade de Mestre Escola da Cathedral de
Olinda .
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O conego Aleixo Manoel do Carmo.

Para a dignidade

de Mestre Escola da cathedral de Olinda.

Por Resolução de S. A. R. de 16 de Dezembro de 1801 foi o
mesmo Senhor servido nomear os Ecclesiasticos se
guinte :

Joaquim Gomes de Lemos Achioly meio conego . - Para
a cadeira de conego de prebenda inteira, vaga como resulta
da passagem que della fez para a Dignidade de Mestre Es
cola Aleixo Monuel de Campos.

Francisco de Salles Gorjão, presbitero do Habito de S.
Pedro. - Para a cadeira de conego de meia prebenda que

vaga, como resulta da passagern , que della fez para conego
de prebenda inteira o meio conego Joaquim Gomes de Le
mos Achioly.
Declaracão

A respeito das Igrejas nomeadas pela Regia Resolução
referida de 22 de Julho de 1801 foi Sua Alteza Real Servido na

mesma Resolução confirmar as divisões das Parochias a que
o Rvd . Bispo de Pernambuco com justas causas procedeo ;
estabelecendo o mesmo Senhor para ellas a congrua annual
de cem mil reis a cada uma, e para as outras, que já as tem

porem diminutas lhes sejão augmentadas até prefazer a
cada huma dellas a sobredita quantia de cem mil tudo na
forma de carta Regia de 11 de Novembro de 17-7.- José

Joaquim Oldemburg .

Dom João por Graça de Deus Principe Regente de Portugal
e dos Algarves da quem e da lem Mar em Africa e de
Grimé .

Faço saber a vos Reverendo Bispo de Pernambuco :
Que por parte do Juis, Escrivão e mais Irmãos da Meza da
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Irmandade de Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos

do Desterro do També na Capitania da Parahiba do Norte

se lhe requereo confirmação do compromisso que haviam
feito para o bom regimem da dita Irmandade.

È sendo visto seu requerimento e o dito compromisso
do qual se vos remete copia assignada pelo Secretario do
meu concelho Ultramarino : Sou servido ordenar - vos in
formeis com o vosso parecer.

O principe Nosso Senhor o mandou pelos ministros
abaixo assignados do seu Concelho e do Últramar.- José
Antonio Gaspar a fez em Lisboa aos vinte e oito de Maio de
mil oito centos e seis . Felippe José Stocqueler no impedi
mento do Secretario a fez escrever.- José Egidio Alvares
de Almeida, Francisco Alves da Silva.

Allestado do acto de suprarão do bispo D. Fr. José Maria
de Araujo, em 8 de Março de 1807, passado pelo pro
tonatario apostolico de Lisboa em 10 do mesmo mez.
« Lucio José de Gouveia, cavalheiro professor da ordem de
Christo , director da commissão dos negocios de Roma,
secretario da junta do exame do estado e melhora
mento temporal das ordens religiosas, e protonatario
Apostolico , etc., etc. :
« Attesto e porto por fé que no dia 8 do corrente, do
minga quarta da quadragesima, foi sagrado na igreja real
do mosleiro de Belém o Exm . e Rym . Sr. D. Frei José Maria

de Araujo, bispo de Pernambuco, pelo Exm . e Rvm . Sr. D.
José Maria de Mello , bispo titular do Algarve , inquisidor

geral destes reinos e seus dominios, sendo assistentes e con
sagrantes o Exm . e Rym . D. Frei Miguel da Madre de Deus
bispo de S. Paulo , e o Exm , e Rym . D. Frei Francisco de

S. Damaso, bispo de Malaca, e assim attesto por eu mesmo
o ter presenciado, e em fé de verdade me assigno.
Lisboa, em 10 de Março de 1807. - Estava o sello do

protonotario apostolico.-- Lucio José de Goureia ,
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Illestado da Leitura das Billlas de confirmacao do mesmo

bispo, e do acto da sua posse, por procurario, em 14
de Maio de 1807 .

« Eu Frei Matheus da Incarnação religioso franciscano,
pregador, ex -provincial e notario apostolico etc. etc.
Certifico e attesto que no dia 14 do mez de Maio de 1807
as cinco horas da tarde li as bullas apostolicas do Exm .
Rym . Sr. D. José Maria bispo de Pernambuco na Igreja Ca
thedral de Olinda ; e da mesma sorte allesto qile tomou

posse do mesmo bispado o Rym . padre mestre Frei José

primeiro a procura
Joaquim de Sant'Anna Laboreiro lida José
Maria , e se sen
ção , que teve do mesmo Exm

Sr. D

tou na cadeira episcopal, sendo presentes os Illms . Coronel
Gonçalo Marinho de Castro, e tenente coronel Manoel Joa

quim de Castro , e para constar a verdade do supra dito ,
passei esta de minha letra e signal e com duas authenticas
testemunhas, e a firmo com o meu sinete publico e razo de
que uzo .

Estava o sello do notario apostolico.— Assignados. -Frei
José Joaquim de Sant'Anna Laboreiro - Gonçalo Marinho
de Castro - Frei Matheus da Incarnação. »

Carta do Bispo D. Fr. Jozé Maria de Aravijo, dirigida ao
Cabido em 15 de Marco de 1807 , remettendo as Bullas

de sun confirmação, certidão da sun, sagração, e a
procuracão para tomar posse do bispado.
Ilim . e Rvdm . Sr. - Remetto a V. S. copia das Bullas
porque S. S. me confirmou Bispo dessa Diocese , e junta
mente a certidão da minha consagração celebrada aos 8 de

Março deste anno na Igreja do Real Mosteiro de Belem , aonde
por ora resido . Rogo e espero, que V. S. fará extrahir da

copia geral aquellas particulares que ao Exm . e Rvdm Me
tropolitano e as outras authoridades pertencem , e confio na
sua discrição e zelo pela minha pessoa que em nada se falte
ao dever e ao estilo .

Como o he tomar posse, remetto inclusa táobem a pro
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curação, e a nomeação do Padre Mestre Fr. José Joaquim
de Santa Anna Laboreiro e a provisão para governar o Bis
pado , durante a minha curta ausencia, ao M. Rvd . Cone
go Penitenciario Manoel Vieira de Lemos ; este porque tão
dignamente athe agora o tem administrado, aquelle por ser
meu antigo Collega, Companheiro e amigo ; e rogo a V. S.

que a ambos faça o competente aviso para concordar com
aquelle que tão bem The expeço e dirijo .
De novo protesto a V. S. os sentimentos da minha ve

peração , estima e cordialidade, encarecidamente encom
mendando-me em suas oracoens a Deus e pedindo ao mes
mo Senhor haja a V. S. em sua Santa Goarda, como lhe de
seja quem hé.

De V. S. Irmão e verdadeiro amigo . - Fr. Jozé Bispo
de Pernambuco .

Belem , 15 de Março de 1807 .

Provisão do bispo D. Fr. José Maria de Araujo, de 11 de
Marco de 1807 mindando tomar posse do bispado por
procuração .

D. Fr. Joze Maria de Araujo por graça de Deus e mercè da
Santa Sé Apostolica, Bispo de Pernambuco, do Conse
iho de S. AR. e seu Pregador, etc.

Ao Nosso Illm . e Rvdm . Cabido , a todo o Clero Secular
e Regular, aos amados Fieis da nossa Diocese Saude, Paz e
Bencão .

Fazemos saber que havendo o Santissimo Padre Pio VII ,
ora Presidente na Igreja de Deus, confirmado no Consistorio
romano a nomeação que S. A. R. o Principe Regente nosso

Senhor, de Nós fizera para Bispo dessa Diocese , como melhor
e mais authenticamente se vè da Bulla que nos expedio dat
tada aos 6 de Outubro de 1806 ; em virtude pois daquella
Bulla, e de outras qne a acompanhavam me apresentei aos
Excms. e Rvdms. Bispos Catholicos para haver de ser por
elles, como na verdade fui , consagrado no dia 8 de Marco

deste anno de 1807 em que então cahio a Dominga 4.a da

88

REV . DO INST . ARCH . E GEOG . PERN.

Quaresma, e porque nos insta o dever de apresentarnos e re
conhecer nossas ovelhas; e não possa o corpo vencer lão de
pressa esta distancia, como o nosso coração e espirito , orde
narmos entretanto ao M. Rydm . Padre Mestre Fr. José Joa

quim de Santa Anna Laboreiro , Lente de Theologia em o

nosso Seminario Episcopal de Olinda e Monge de S. Jero
nimo, tome por nós posse authentica da nossa Se Cathedral e
de quanto como Bispo de Pernambuco nos pertence . e en
commendamos muito ao nosso Ilm . e Rvdm . Deão, e mais

Cabido lhe dê a dita posse Real, Esperitual, Corporal em
tudo quanto nos pertence e for de Ley uso e custume da ma
neira a mais authentica.
E se acontecer, o que Deus não permitta, faltar o sobre
ditto , então rogamos ao nosso Deão Manoel Xavier Carneiro
da Cunha que tome a ditta e della e do mais que The aprou.
ver se lavre o competente assento .
Dada neste Real Mosteiro de Santa Maria de Belem do
Instituto de S. Jeronimo aos 11 de Março de 1807.-Fr. José
Bispo de Pernambuco .

Carta de 1) . Frei Antonio de S. José Baslos, de 28 de Junho
de 1811 , communicando ao Cabido a sua nomearào

de Vigario Capitulur.

Devo annunciar a vossas Senhorias que em dias do
mez proximo de Julho no Brigne Gavião sou mandado pelo
Principe Regente Nosso Senhor partir para essa Diocese na
qualidade de Vigario Capitular. Como vassallo devo gosto
samente obedecer a este soberano preceito ; e rogo a Vossas

Senhorias que se dignem encommendarme à Deos nos seos
santos sacrificios. para que me conceda hua feliz viagem e
as luzes precisas afim de desempenhar dignamente os pon
derosos deveres que me são confiados.

Com a minha chegada responderei de viva vós sobre o
objecto conteúdo na sua carta de 1 de Março de 1811 e por

mim recebida a trinta dias. A proximidade da minha via
gem fas que eu não possa consumar este negocio para o que

tenho dado alguns passos : todavia espero que a sua supplica
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racionavel haja de ser bem accolhida porum Soberano Recto,
e Piedoso qual o que temos a fortuna de possuir, ainda que
o seo complemento haja de ter alguma demora por motivos
de gravissimos negocios em que actualmente se cuida . Deos
Guarde a Vossas Senhorias por muitos annos . Rio de Janeiro
28 de Junho de 1811. -De Vossas Senhorias Venerador e
muito attento . - Fr. Antonio de S. José Bastos .

Carta Pastoral do bispo D. Fr. Antonio de S. Jozé Baslos, de
20 de Julho de 1811 communicando a sua eleicào.
Dom Fr. Antonio de S. José Bastos ,

Por mercè de Deus , e

e da Santa Se Apostotica . Bispo confirmado de Per
nambuco do Concelho de S. Magestade, & & & .
A todas as pessoas Eclesiasticas e Seculares do Nosso

Bispado, saude e Benção em o Senhor.
Desde que a prouve á imprescrutavel, mas sempre sa
bia Providencia do Altissimo lançar mão da nossa indignida

de para o Governo de uma illustre porção da sua Igreja
inspirando a o Nosso Augusto Soberano o pensamento para
nós sobre maneira honroso de nomear -nos para o alto e dif
ficil ministerio do Episcopado, e para a interna administra
ção da respeitavel Diocese de Pernambuco , nem bum só mo
mento temos deixado de reflectir com grande confusão , te
mor e assombro nosso nos poucos meritos, que em nós con

correm para tão sublime cargo, nos importantissimos deve
res que por elle havemos contrabido e na grande despropor

ção das nossas forças para o seo digno , e pontual desem
penho.

Estas temerosas lembranças seriam por certo capazes
de pór em grande perturbação o nosso espirito se por huma
parte não tivessemos a mais firme confiança nas Mizericor
dias do Senhor nos cuidados da sua amavel e Benefica Pro

videncia, e nos promptos e efficazes auxilios de sua Graça :
e se por outra parte não esperassemos a mais util e cordeal

cooperação do zelo e relevantes virtudes de hum clero
amante da ordem e do bem publico , exemplar pelos seus
12
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costumes e piedade e vivamente interessado no bem da Re
ligião, e no augmento espiritual da Diocese e não confiasse
mos igualmente encontrar em todos os Fieis della aquela do

cilidade, e prompta obediencia, que he de esperar de hum
povo estremado pela doçura de seo caracter fiel aos seos
deveres Religiosos e sociaes e sabiamente dirigido , pela
prespicaz vigilancia de Governadores prudentes rectos illus

irados que auxiliados por Illustres Magistrados, fazem com
a sua autoridade e exemplo respeitar as Leis e mantem
em boa ordem
tração.

todos os ramos da

Publica

Adminis

As nossas esperanças não tem sido frustradas athe o

presente. O Ceo tem se dignado sustentar a nossa fraque
sa , abençoar as nossas puras intenções e ouvir os ardentes
votos que de continuo The havemos dirigido pelo bem espi
ritual é temporal da Nossa Diocese. O Nosso Illustrissimo
Cabido e todo o Veneravel Clero unido á Nós em Santa Con

cordia tem coadjuvado da maneira mais efficaz os Nossos cui
dados Pastoraes e esta Diocese mantida em pas e boa ordem
pelo concurso amigavel de ambos os Poderes e pela indole
generosomente christã de seos habitantes tem enchido de

consolação o nosso espirito e reanimado o seo vigor, quaze
de todo abatido e prostrado á vista das difficuldades de hum
táo alto e importante ministerio e dos grandes talentos e
virtudes que requerem para desempenhalo .
Que acções de graças não devemos pois dar o Senhor
por tão assigualados beneficios ! E que cuidadoza retribui
cão de virtuosos costumrs não demanda de Nos esta sua sin
gular e verdadeiramente Divina Beneficencia !
Heestes Veneraveis Irmaos, e Amados Filhos o primeiro
e mais essencial dever da nossa gratidão e affecto e reconhe
cimento , o meio mais efficaz, e mais proprio para attrahir

mos sobre nós as novas e poderosas graças, de que ainda
precisamos e a primeira instrucção publica, que deveis re
ceber a confirmação solemne do nosso sublime cargo pela
Uncção Sagrada do Episcopado.
Esta Época he emfim chegada.
O Supremo Pastor da Igreja annuio aoz votos do Nós
so Augusto e Amavel Soberano é se Dignou de pór o sello da
sua authoridadə á nomeação que Sua Magestade El- Rei,
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Nosso Senhor, ainda quando Principe Regente de nós fizera
para Bispo dessa Diocese.

A confirmação porem Sagrada que vamos receber se

huma parte estreita mais os preciosos laços que nos unem
a os nossos venereveis irmãos e Amados Filhos , e se fas

mais augusta e respeitavel aos olhos da Religião a nossa
Pessoa pelo caracter Divino que nelle imprime, se nos eleva
ao mais alto cume da Dignidade Sacerdotal fazendo -nos pelo

nosso espiritual poder viva imagem do Summo Sacerdote Eter
no , seu Legadoperanteas Nações eos Reis ( 1 ), Successor dos
seos Apostolos Principe dasua Igreja, Doutor da lei, Orgão do
Espirito Santo , Juis da Fé , em quem reside a perfeição e com

pleta virtude do Sacramento da Ordem , a plenitude do Sacer
docio da Lei da Graça e a fonte da sua perpetuidade e emfim
pela proeminencia do nosso ministerio nos afiançada partedos
nossos subditos hum religioso tributo de respeito , veneração

submissão e amor filial, que pezo de responsabilidade não
accumula tão bem por outra parte sobre nós, e que impor

tantes, laboriosos, difficeis e quasi incomportaveis deveres
nos não impoem ! Nós trememos, amados Irmãos e Filhos
nossos, nós trememos a esta sò consideração e temos grande

receio de que a nossa indgnidade venha a ser o instrumento
da ira do Senhor sobre esta Diocese, quando refletimos nas
expressões verdadeiramente terriveis com que os Livros
Santos nos advertem que os maos Pastores são a funesta
causa de todos os malles que opprimem a Igreja e cobrem de
amargo pranto a sua augusta e Magestosa Face ; são os que
tem causado a ruina dessa vinha preciosa e escolhido (2 ) ,
redusindo a herança do Senhor a huma vasta solidão ( 3 ) e

deixando cobrir de estereis espinhos o fecundo terreno em

que d'antes crescião e prosperavão tão generosas plantas ( 4 ) ,
são os que tem exposto esta cidade Santa, quaes as senti
nellas descuidadas ou traidores, à invasão e furor de seos

barbaros inimigos e á triste e geral disolução que quase de

todo a tem abismado, e que de continuo excita as lagrimas
( 1) 2 ( 'or. V 20 Pro Christo legatione fungimur.
( 2 ) lerem . 12-10 l'astores demolite sunt vineam meam

( 3) Ibslem Dederunt portionem meam desiderabilem in desire
tum solitudinis.

(4) Hid V 13 Seminaverunt triticum et spenas amessuerund .
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de seos mais fieis o zelozos habitadores ; finalmente o mais

funesto castigo, que o Senhor custuma mandar sobre o povo
prevaricador da sua Lei quando irritado e como cançado

das suas infidelidades, parece que tira do thesouro das suas
vinganças estes Ministros indignos que em vez de serem
guias fieis e seguros do seo povo o conduzem por caminhos
errados e como que lhe armão elles mesmos oslaços para os
fazerem cahir sem remedio no fatal abismo da sua desgraça

e perdição (5) .
São terriveis na verdade estas considerações , Vene

raveis Irmãos e Amados Filhos Nossos e nós temos grande

receio (outra vez o repetimos) de que os formidaveis segre
dos da Divina Justiça . nos hajão destinado a servir de instru
mento da sua ira contra vos e contra as nossas almas remi
das pelo nosso Amante Salvador e Filho de Deus, á tanto

custo do seo Precioso sangue .

Mas no meio dos nossos te

mores e receios sentimos todavia alguma consolação e alento

quando nos lembramos que não tendo entrado no Sagrado

A prisco pelos caminhos da mundana ambição nem tão pouco
vos tendo dado pelo espaço de tempo que tive a consolação
de vivr com vosco a menor prova de dominar no nosso es
pirito esse receio sordido e infame, não enthesourando ri
quezas, nem procurando as vossas cousas (6 ) . O Senbor
que nos chamou ao Governo do seo rebanho e que conhesse
à puresa das nossos intenções e o ancioso zelo que nos anima
pela salvação de cada huma das suas Ovelhas , nos acodira e
auxiliara com os poderosos soccorros da sua Omnipotente
Graca, a fim de que por nossa culpa, se não perca huma

só das que elle foi servido confiarnos; e que todos vos
cooperando com os nossos votos , e diligencia , procurando
exceder-se huns aos outros com tanta emulação e porfia no
desempenho de seus respectivos deveres, e dirigindo con
stantemente ao Ceo as suas Lagrinias e suspiros desviarão
de cima desta Diocese os funestos effeitos da ira do Senhor,

conciliárão as suas Graças que Elle ja mais costuma negar a
(5) Osee. VI Audite hoc sacerdotis qua vobis judicium est
quoniam
loquis facti estis spiaulatione et reteexpansum super ha
bor.
(6 ) Nou errim quoro qua vestira sunt II Corinth 12.
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quem com animo sincero lhas pede e implora e tornarão por
este modo mais suaves as fadigas do nosso Ministerio e mais
certos e seguros os seus efleitos.

He pois com o fim de fazermos effectiva esta nossa
consolação e esperança que nós vos dirigimos Irınãos e Fi
lhos nossos Amadas em Jezus Christo a presente Pastoral,

pela qual constantemente vos exhortamos que movido do
interesse commum que todos devemos tomar no bem da
Igreja, na bòa administração da Diocese e na salvação dos
fieis que a compoem e movidos não menos do interesse par

licular e pessoal que deste precioso bem ha de resultar á
cada hum de vos queiraes unir com religiosa e humilde con

fiança os vossos aos nossps gemidos; as vossas ás nossas su
plicas a fim de que o Senhor se Digne derramar sobre nós
por meio da Unção Episcopal o Espirito de força de pru

dencia e de circumspecção o Espirito de zelo , de caridade e
de amor, com o qual preparados para as laboriosas fadigas

do Sagrado ministerio de que nos achamos encarregados
possamos desempenbar de huma maneira agradavel ao

mesmo Senhor os seos importantissimos e temerosos deve
Mas estes gemidos, estas suplicas serão vães e iuuteis

res .

se não forem animadas de huma verdadeira piedade ; quere
mos dizer, se nós elevarmos ao Senhor hum coração man
xado pelo peccado e lhe dirigirmos Orações impuras e in

dignas da sua Santidade ; ou tão bem se entregando nos a
hum funesto ocio não trabalharmos de continuo por fazernos
cada vez menos indignos das suas Mizericordias.

Estejão pois estas importantes reflexões, sempre pre
sentes ao nosso espirito para nos impregarmos com inces

sante disvello na nossa santificação e no desempenho cabal
dos nossos deveres .

Seja cada hum de nós respectivamente Pais zelosos, Filho
obediente , Sacerdote exemplar, Vassallo util , cidadão hou
rado e Christão verdadeiramente fiel.

Deste modo alcan

caremos do Senhar. as graças que desejamos, e nós teremos
a consolação de ver copiosos e abençoados fructos do nosso
ministerio .

E para que esta nossa Carta Pastoral chegue á noticia

de todos nossos Diocesanos, recommendamos que depois
de registada nos Livros da Nossa Camara seja archivada em
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todas as Igrejas Parochiaes do Nosso Bispado cujos Reve
rendos Parochos ou por si ou pelos seus coadjuctores a farão
ler na Estação da Missa Conventual. Dada na Corte do Rio
de Janeiro sob Nosso Signal aos 20 de Julho de 1816 .

Frei Antonio Bispo Confirmado do Pernambuco .

Carla Regia de de Maio de 1820 , dirigida ao Cabido,
pedindo informação sobre um requerimento dos mo
radores do Pasmado, em que solicitào a creação de

uma fregueria na localidade.
Dom João por Graça de Deus Rei do Reino Unido de
Portugal, e do Brazil e Algarves, d'aquem e dalem mar em
Africa, senhor de Guiné e da Conquista, Navegação, Com
mercio da Eteopio, Arabia, Percia e da India elc. Como

Governador e Perpetuo Administrador que sou do Mestrado
Cavallaria e Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo .

Mando

a vos Reverendo Cabido, sede vacante do Bispado de Per

nambuco que vendo o Requerimento dos Moradores da Po
voação de Nossa Senhora da Boa Viagem de Pasmado, no
verso desta copiado , me informeis sobre o seu conteudo
procedendo as deligencias necessarias e declarando a ex
iensão do territorio da nova freguezia pedida e a sua po

voação actual . O que assim cumprireis. El-Rei nosso Se
nhor o Mandou pelos Ministros abaixo assignados do seu
Concelho, e Deputados da Mesa da Consciencia e Ordens.
Firmino Herculano de Brito a fez.

Rio de Janeiro vinte e

cinco de Maio de mil oitoceutos e vinte .

O Deputado Antonio Felipe Soares de Andrade Bre
derode a fez escrever .

Antonio Felipe Soares de Andrade Brederode.
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira.
Senhor. Dizem os Moradores da Povoação de Nossa Se

nhora da Boa Viagem de Pasmado freguezia de Nossa Se

nhora da Conceição da Ilha de Itamaracà do Bispado de
Pernambuco, que elles supplicantes para haverem de rece
ber o pasto espiritual , e cumprir com os deveres da Religião
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Thes hé necessario recorrer a Matriz na distancia de mais de

uma legoa, e atravessar um braço de Mar de perigoso tran
sito que fica de premeio no que sentem gravissimo encom
modo ; por isso recorrem os supplicantes a Vessa magesta
de que haja por bem Erigir em freguezia, separada da de
Nossa Senhora da Conceição da Ilha de Itamaracà, a Capel
la de Nossa Senhora da Boa Viagem da Povoação de Pasma
do procedendo por isso se necessario for consulta da Mesa
da Conscieucia e Ordens.

Pedem a Vossa Magestade seja

servido fazer-lhes a Graça que supplicão e Receberão a
merce .

Por Despacho da Mesa da Consciencia de 22 de Março
de 1820 .

Registrada a folha 172 do Livro 3.º.
-

Acta da reunião do Cabido em 29 de Julho de 1822

com relação a independencia do imperio
Copia : Aos vinte e nove de Julho de mil oitocentos e
vinte e dous, congregados os Reverendissimos capitulares e

Corpo Ecclesiastico abaixo assignados a toque de cino nesta
casa Capitular depois de invocado o Divino Espirito propos
o Reverendissimo Deão que o Illustrissimo Cabido, a seo re

querimento, seguindo os vestigios de Veneraveis Pastores ,
em conhecimentos e vertudes moraes e sociaes havia con

vocado os respeitaveis Membrss do Corpo Ecclesiastico alli
presentes para discutirem e darem sua opinião sobre o im

portantissimo negocio . que hia a declarar e que no sentir
do Illustrissimo e Reverendissimo Cabido era de alta consi

deração e delicadeza, e o mais arduo que se havia tratado
no Bispado pelos espinhosos fins, a que se dirigia ; o que con
fiava de tão atilados varões , que com franqueza, e olhos em

Deus, e no bem geral da nação, e particularmente do Brazil
emilissem sua opinião ; e logo por mim Secretario fez ler
os dous officios do Nobre Senado desta cidade e a portaria
de Sua Alteza Real o Principe Regente e Perpetuo Defensor
do Brazil expedida a Excellentissima Junta do Governo desta
Provincia ; e a acta do mesmo Governo relativa a dita
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Portaria e decreto de 16 de Fevereiro ; assim como do pri .
meiro e tresdeJunho e os discursos do mesmo Augusto prin
cipe enderessão hum aos Brasileiros e outros aos procuradores
das Provincias do Sul , reunidos em o Rio de Janeiro, e que a

vista d'aquellaspeças autenticas e hum pouco discordantes, o
Illustrissimo e Reverendissimo Cabido não atinando com o

Norte fixo do fim da reunião dos Deputados das Provincias
Brazileiras no Rio de Janeiro e fazendo-lhe grande peso as
palavras : Hua Assemblea Gerel Constituinte e Legislativa
que se achavão escriptas em o ultimo Decreto e nos dous

enderessamentos, cujas palavras na mais abreviada analise
de Direito Publico , continhão em si hum positivo Decreto
de anniquilação dos anteriores factos sociaes , e a pouco ju
rados e huma nova reentegração de soberania em caracter
originario e huma convocação de povos Brasileiros , em hum

mesmo caracter pela representação dos seus Deputados para
reunidos estabelecerem novos pactos sociaes ou Constitui
ção e Legislação propria , e particular do Brazil que empor

ia o mesmo que a aniquilação da unidade , que existia entre
os dous hemispheros, tornando o Reino do Buazil a oathego
ria de Nação livre e independendente e que para se por
fóra deste estado de duvida, ou incertesa propunha para se
discutir, e decidir, as duas seguintes questões : 1 .: ques
tão, qual hé o espirito do Rio de Janeiro declarado nos tres
ultimos docnmentos, 2.: questão se na hypothese de se deci

dir , que he a da inteira independencia de Portugal para
entrar na cathegoria de Nação Livre e independente, convi

nha a esta provincia adherir a nova ordem, e mandar os
seus deputados revestidos do caracter de soberania Provin
cial Originaria para formarem huma nova constituicão sem
primeiro o terem assim intimado as cortes Facionaes e

existentes em Portugal como Parecia convir a hum povo
brioso e generoso e civil ; o que sendo ouvido pelo Corpo
Ecclesiastico convocado , e depois de dircutidas as questões
foi decidido que quanto á primeira questão nada podião de
cidir senão pela letra dos mesmos documentos ; e que visto
estar ordenado por Sua Alteza Real o Principe Regente e
Constitucional o Sr. D. João Sexto e lhes parecer não en.
contrar nos ditos documentos cousa alguma, que se oppo
nha a união e integridade por Sua Alteza Real era a opinião

-
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dos abaixo assignados que se procedesse a eleição dos De
putados na conformidade das novas instrucções e que nos
diplomas que se lhes passar se declare que nada poderão

obrar contra o principio estabelecido na união e integridade
referida e que cessará immediatamente a sua autoridade logo

que aberrarem deste principio , e deste modo julgarão res
pondido e satisfeito o segundo quesito . E para constarman
dou o Reverendissimo Cabido fazer este termo em que todos
assignarão e eu Francisco Xavier Carneiro da Cunha , secre
tario o escrevi . -0 Vigario Antonio Jacome Beserra, Luis
José de Albuquerque Cavalcante Lins, Conego Vigario de
Santo Antonio de Recife , Gabriel Biserra Bitancourt, Vigario

da Boa -Vista Joaquim José Rabello Coadjuctor interino, o
Padre Joaquim Jose da Trindade Professor de Grammatica
Latina, o Vigario José Gomes Xacon, o Coadjuctor Francisco
Ferreira Barreto, Francisco de Borja Achiole Vigario de
Santo Antão, José Feliz de Moraes Vigario em S. Pedro, o
padre Antonio José Coelho, baxarel formado, José Caetano

de Moraes, vigario da Palmeira, José do Rego Barros, Cura
da Sé , Fr. Jeronimo de S. Pedro de Alcantara, Guardião do
Recife , Fr. João da Conceição Loureiro ex- leitor de Theo
logia Dogmatica o padre Francisco José da Silva , o padre
Domingos Germano Affonso Regueira, o padre Miguel José

Reinau , professor de Historia Ecclesiastica , Fr. Mi
guel Joaquim Pegado , Reitor do Seminario e lente de Geo
metria no mesmo, o padre Francisco José Tavares da Gama,
João da Costa Silva, substituto de Grammatica Latina e Re

thorica João Rodrigues de Araujo, professor de Filosophia,
Manoel do Monte Rodrigues de Araujo, subistituto de Theo
logia , Luis Florentino de Almeida Catanho professor de
Grammatica do Seminario, Francisco Joaquim das Chagas,
substituto de Filosophia e geometria. È logo no mesmo

dia, mez e anno, o Reverendissimo Deão opinou, que se
achava inteiramente convencido de que as intenções de Sua
Alteza Real erão puras, e que todas tendião a felicidade ge
ral da Illustre nação Portugueza e a conservação da estreita
união entre os dous hemispherios e que em dito Decreto e
enderessamento se podia muito bem usar dos termos - As

semblea Geral Constituinte e Legislativa para designar a re
- presentação da soberania do reino Unido do Brazil em hum
13
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centro, como já declarou a commissão para rever as bases

da Constituição feitas pelas cortes Constituintes e Legisla
livas de Portugal e reformar aquellas que forem contrarias

ao bem ser do Brazil, e para recolher a materia prima e in
dispensavel para a organisação do codigo de administração

particular do Reino Unido do Brazil cujas leis não podendo
obter na generalidade o carater de bondade absoluta e sim

relativa, era de ultima necessidade serem organisadas no
Brazil ; e para que os Deputados com o caracter de sobera
nia brasileira possão manter os estreitos laços de união de

ambos os hemispherios e evitar excessos, de executores, a
prever de remedio os novos successos que dispontarem
o que já mais se poderá conseguir sem a existencia perma
nente de hum corpo soberano, revestido do carater organi
sado e nesta especie mais racionavel e analoga as virtudes
e energia de Sua Alteza Reale as estreitas relações que con
servava com a sua Illustre familia e Reinos Europeos , era a
sua opinião que se nomeassem por ser assim a opiniõo geral

da Provincia, os Deputados Provinciaes e se fizessem partir
para o Rio de Janeiro com a expressa reserva em os Diplo
mas de se não ligarem a Assembléa Constituinte e Legislati
va no momento que o seu Norte for a absoluta separação de
Portugal porque com esta cautella não se arriscando
mais que o decoroso encommodo dos Deputados, se podia
louvar immenso , consolidando -se a união e felicidade dos

dous hemispherios : e pelo Reverendissimo conego Jose

Rabello Pereira Torres foi dito , que convinha no decidido
assima não só ponderado na opinião dos assignados no pri
meiro termo a que se restringia inteiramente, como na do
Reverendissimo Deão na parte em que convem a união dos

dous Reinos , e vinculos de amor amizade e reciprocidade
que entre si devem conservar para sempre respeitando e
obedecendo sempre quanto as leis Geraes as Cortes Consti

tuintes em Lisboa e mais acrescia que alem do ponderado
se devia tambem cumprir o que determinava o Principe Re
gente não só por ter sido deixado por El-Rei seu Pai com
esta qualidade no Brazil , como for que elle dito Principe Re
gente se axava já autorisado pelas mesmas Cortes de Lisboa
com poder executivo deste Reino do Brazil e ao Subdito não

compete mais, que obedecer ao Suporior muito principal
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mente naquillo que entende ser justo como entende elle

dito conogo ser a eleição e enviada dos referidos Deputados :
e pelo Reverendissimo Conego Gonçalo Francisco Bastos foi
elle reverencia ao Cap . 1. 1.º da Epistola de S.

dito que

Paulo aos Romanos e do Cap . 1. ° V. B. de S. Pedro que
obrigão a obedecer as authoridades constituidas apoiava as
opinions dos Rvms Conegos Deão e José Rabello : o que
tão bem foi apoiado pelos demais Reverendissimos Capitu
lares ; e para constar fiz este termo : eu Erancisco Xavier
Carneiro da Cunha Secretario o escrevi. - Bernardo Luiz Fer

reira Portugal , Deão .-Jeronymo Gonçalves dos Santos , chan

tre.- José Joaquim de Albuquerque Maranhão, Arcediago.
Ignacio Firmo Maciel Monteiro. - Patricio José da Oliveira
Maciel, Magistral.- Gonçalo Francisco Bastos . - José Rabel
lo Pereira Torres .

Carta Imperial de 1 de Setembro de 1823 , communicando
ao Cabido a nomeação do bispo de Cochim para yorer
nador do bispado.
Deão , Dignidades e Cabido, Sede Vacante da Santa
Igreja Cathedral de Pernambuco. -Eu o Imperador Consti
tucional e Defensor Perpetuo do Imperio do Brasil, vos en
vio muito saudar. Tendo pela Minha Carta Imperial de 10
de Maio do corrente anno de que inclusa vai copia assinada
por Caetano Pinto de Miranda Montenegro , do Meo Conselho
d'Estado , Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Justiça ) Nomeado ao Reverendo Bispo de Cochim para Go
vernador desse Bispado, em quanto não concluo, conforme,
ao Direito Publico deste Imperio nova concordata com a
Corte de Roma, sobre os Negocios Eclesiasticos e sobre a
sua trasladação d'aquella para essa Diocese, nesta qualidade
o recebereis , e lhe prestareis a devida obdiencia, e todas

aquellas hönras e respeitos que em razão do seu caracter e
daquelle cargo lhe compete. O que Me pareceo partecipar
vos para vossa intelligencia e devida execução .
Escripta em o Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro
de Setembro de mil oito centos e vinte e tres, segundo da
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Indepedencia e do Imperio . -Imperapor.---Caetano Pinto de
Miranda Montenegro .

Para o Deão, Dignidedes e Cabido Sede Vacante da
Santa Igreja Cathedral de Pernambuco . - João Carneiro de
Campos.
Igual communicação, na mesma data foi feita , aos

Presidente e Deputados da Junta Provisoria doGoverno
da Provincia de Pernambuco .

Officio do presidente da procincia Thoma : Sarier Garria
d'Almeida, de 2 de Janeiro de 1829 , deriyido ao bispo
D. Thomaz, sobre a sun ringema corte, o chormado do
governo

Exm . e Rvdm . Sr. — Havendo -me sido transmeltida pela
Secretaria d'Estado dos Negocios da Justiça a Imperial De
terminação de fornecer a V. Exc . os meios que forem neces
sarios para o seu transporte á Corte do Rio de Janeiro onde
fòra mandado hir por ordem de S. Magestade o Imperador

e com a decencia propria a sua dignidade; faço esta participa
ção a V. Exc. afim de que fique na intelligencia de que a sua
primeira requisição se lhe prestarão por este Governo todos

necesarios subsidios para verificar a sua viagem com a bre
vidade que V. Exc . haja resolvido.
Deus Guarde a V. Exc . Palacio do Governo de Pernam

buco 2 de Janeiro de 1829. - Exm . e Rvm . Sr. D. Fr. Tho

más de Noronha Brito, Bispo Eleito de Pernambuco . — Tho
maz Xavier Garcia d'Almcida .
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lrta da sessão soleinne do 30.° anniversario do
Instituto em 27 do Janeiro de 1893

PRESIDENCIA DO 2.° VICE- PRESIDENTE DESEMBARGADOR LUNA
FREIRE

A uma hora da tarde, presentes na sede do Instituto os
Exms. Srs . : Dr. Governador do Estado, seu Secretario e

Ajudante de Ordens, Dr. Questor Policial, Presidente da Ca
mara dos Deputados, Presidente do Concelho Municipal, Te
nente -Coronel Commandante do Corpo de Policia, Senado
res , Deputados, Desembargadores, Consules do Perú , de
Portugal e da Italia, Juizes de Direito, Lentes da Faculdade

de Direito, Advogados, Medicos e muitos cidadãos de todas
as classes , inclusive commissões de Sociedades, verifican

do -se igualmente a presença dos seguintes socios :

Des

embargador Luna Freire, 2. ° Vice - Presidente do Insti
tulo , Dr. João Baptista Regueira Costa e Major José Do
mingnes Codeceira , 1." e 2.° Secretarios, Commendador
Miranda Leal, Thesoureiro, Conselheiro Pinto , Drs. Pereira
da Costa , Castro Loureiro, Esmeraldino Bandeira e Portella

Junior, Major Miranda Castro e Augusto Cesar.

O Exm . Desembargador Luna Freire, como presidente
do acto , proferio um bem elaborado discurso em que se
occupou largamente doassumpto do dia, inemorando diver
sos factos historicos .

Em seguida teve a palavra o Dr. Baptista Regueira. 1. "

Secretario , que leu o relatorio correspondente ao triennio

academico e em que referio as deliberações tomadas pelo
Instituto no mesmo periodo, bem como os trabalhos lidos
pelos socios, mencionando e apreciando as differentes
offertas feitas ao Instituto .

Por ultimo proferio um importante discurso o Dr. Es
meraldino Bandeira, orador official da festa ,commemorando
Os socios fallecidos .
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Pallou tambem o Sr. Dr. Henrique de Barros, por
parte da Sociedade Litteraria Gonçalves Dias.
O Sr. Presidente do acto depois de agradecer às auto
ridades e mais pessoas presentes o sei comparecimento à
festa do
minutos .

Instituto , levantou a sessão às 3 horas e

10

Fez as honras da festa , uma guarda do corpo de policia,
cuja musica tocou nos intervallos.
Ao findar a sessão recebeu o Instituto dous telegram

mas de felicitações dirigidos pelos Exms. consocios Dis.
Joaquim Portella e João Barbalho.
S. Exc . Rvm ." o Sr. Bispo Diocesano participon por in
termedio do Rydm . Dr. Curio , que por motivo

justo

deixava de comparecer á solemnidade, fazendo igual com
municação por escripto o Exm .: General Commandante
do 2.º districto militar e a Sociedade dos Empregados do
Commercio .

A' noite illuminado exterior e interiormente o edificio

do Instituto, esteve em exposição a visita publica, tocando
no salão principal a musica do 2 .. batalhão 'de linha.

----

DISCORSO PRONUNCIADO PELO DESEMBARGADOR ADELINO ANTONIO DE

LUNA FREIRE , PRESIDENTE DO INSTITUTO ARCHEOLOGICO

Senhores.

O mais obscuro dos socios do Instituto Ar

cheologico e Geographico Pernambucano com muita razão
sente - se constrangido por ler de occupar, em occasio lão so

lemne, esta cadeira , em que parece devisar-se ainda o vulto
venerando de seu primeiro presidente o grande patriota
Francisco Muniz Tavares, cuja vida inteira foi uma serie
ininterrupta de acrões magnanimas que tanto recommenda

ram seu nome ás bençãos da patria .
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Ainda no verdor dos annos tomou parte muito saliente
na heroica e infeliz revolução de 1817 , cuja historia foi por
elle magistralmente escripta e , sendo com os demais chefes ,
preso e remettido para a cadeia da Bahia , creou alli com An
ionio Carlos, Fr. Caneca, Vilella Tavares , Pedroso . Menna
Callado e outros uma especie de academia que tão uti ! foi aos
seus companheiros de infortunio .

Contando apenas 28 annos de idade foi eleito deputado
por esta provincia á constituinte de Lisboa e com o maior

denodo pugnou pela defeza de seus patricios, cruelmente
perseguidos pelo general Luiz do Rego , de ominosa recor
dação para os pernambucanos, e pelos direitos da patria
contra as exageradas pretenções dosdeputados portuguezes,
e preferio renunciar o seu honroso mandato e com outros
deputados brasileiros abandonar furtivamente a capital da
velha monarchia a assistir de braços cruzados aos attentados
premeditados contra a integridade do Brazil e sua proxima

independencia, quebrando -se para esse fim os laços que
uniam as provincias entre si e as prendiam à capital da co
lonia . Vão tentamen ! O rio caudaloso cresce de forças
diante dos obstaculos que lhe são oppostos.

Na constituinte brazileira distinguio -se tambem do
modo mais brilhante, sendo um dos eleitos para collaborar
no projecto de constituição que deixou de ser approvado,
por ter o primeiro imperador considerado mais conveniente
aos seus interesses dymnasticos dissolver violentamente a as

sembléa, deportar os deputados que faziam opposição ao
seu governo, e mandar jurar a constituição formulada sob
suas aspirações, sem o concurso necessario da nação,
Depois de uma vida politica das mais agitadas, em que
seu nome foi muitas vezes suffragado nos comicios popula
res, consagrou seus ultimos annos nesta provincia ao serviço ,
da caridade , sendo um dos mais zelosos presidentes da admi
nistração dos estabelecimentos pios e o fundadador do huma
nitario Azylo das Convertidas, que não chegou a ter effectida
de, apezar de seus mais ardentes desejos; ligou , por fim ,

seu nome prestimoso á existencia de ste Instituto , do qual
foi presidente desde 1862 até seu fallecimento em Outubro
de 1876 ; durante esses quatorze annos prestou serviços tão
relevantes que jamais serã o por nós esquecidos.
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Depois de Monsenhor Francisco Muniz Tavares occupa -

ram a presidencia do Instituto cidadãos maito nolaveis por
sua posição social e amor ás letras, como José Soares de Aze
vedo, Barão de Villa Bella e Conselheiro Quintino José de

Miranda, cujos nomes infelizmente já forão riscados do nu
mero dos vivos : conselheiro João José Pinto, que tanto ha
concorrido para a educação da mocidade, e o honrado Des
embargador Manoel Clementino Carneiro da Cunha, que nos
dirige actualmente.

E ' facil de ver que n'essa galeria brilhante não pode fi

gurar com vantagem o nome humilde d'aquelle que, obri
gado pelo cumprimento de um dever imperioso, tem a honra
de, sem o esperar, dirigir-vos agora a palavra.

Duas grandes diatas,senhores, commemora este Instituto
no dia 27 de Janeiro de cada anno, em virtude da lei porque
nos regemos :-a de sua fundação e a da restauração de Per
nambuco do poder dos hollandezes.
A iniciativa dos illustres cidadãos Dr. Joaquim Pires
Machado Portella , Dr. Antonio Witruvio Pinto Bandeira e

Accioli de Vasconcellos, José Soares de Azevedo , Dr. Anto
nio Rangel de Torres Bandeira e Major Salvador Henrique de

Albuquerque, deve-se a fundação do Instituto Archeologico
e Geographico Pernambucano, tendo por fim , como é sabido.
colligir, verificar e publicar os documentos, monumentos e

tradicções que lhe fór possivel obter, ou de que tiver noticia
pertencentes á historia das provincias que formaram as an
iigas capitanias de Pernambuco e Itamaracá, desde a época
de seu descobrimento até nossos dias.

Sua installação teve lugar no dia 28 de janeiro de
1862, anniversario da entrada triumphal no Recife das tro
pas portuguezas depois do convenio de Taborda.
Presidiu a essa sessão solemne o socio fundador o Dr.

Joaquim Pires Machado Portella que foi o primus inter
pares na concepção e na execução de tão grandiosa

idéa, e que mesmo de longe não nos tem esquecido, fazen
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do -nos constantemente doações importantissimas de docu
mentos extrahidos do Archivo Publico, de que é muito
digno director. Os serviços prestados ao Instituto com tanto
zelo e dedicação lhe deram jús ao titulo de socio beneme
rito , que lhe foi conferido.

Em nossa romagem alanosa muitos companheiros
prestantes se teen unido ao Instituto, secundando pode
rosamente os seus esforços para a consecução de seus intui
los utilissimos, e muito já se ha feito , como consta de suas

Revistas e de muitos documentos que ainda existem sem
publicidade em seus archivos, merecendo especial menção
os que foram colhidos na Hollanda pelo illustrado consocio

Dr. José Hygino Duarte Pereira com tão grande zelo e pe
ricia .

E para lamentar que os trabalhos do Instituto sejam
apreciados apenas por um numero imitadissimo de pessoas

que mais se interessam pela conservação de nossas tra .
dições .

Suas Revistas tão curiosas são pouco lidas , força é con
fessal- o : sua bibliotheca. onde existem obras de valor,

pouco procurada ; seu museu , que já não é dos mais pobres,
pouco conhecido, e suas sessões frequentadas por um nu
mero diminuto de socios .

E' de esperar, porém que não desanime o Instituto ; con
tinue na senda modesta que percorre ha trinta annos , e

seus serviços serão para o futuro devidamente apreciados ,
quando se tratar seriamente de escrever a historia de Per
nambuco , como já teve occasião de propor nosso illustrado
consocio , conselheiro João José Pinto : se reconhecerá en

tão que sem o seu valioso concurso , estaria perdida a me
moria de muitos factos importantes.

Senhores : -Antes do meado do seculo XVII cufrenta

ram -se na Europa dous povos , impulsionados pelo choque
de interesses nacionaes ; ambos comprimidos em territorio
acanhadissimo - um na parte mais septentrional do velho
14
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continente, nas margens do mar do norle, e outro no extre
mo occidental, sobre o Oceano Atlantico ; ambos de ori

gem obscura e existencia aventurosa , em que se observam
muitos pontos de contacto .
Os batavos, de raça germanica , estiveram a principiosu
jeitos aos romanos, e forneceram a Cezar os cavalheiros au

viliares, depois de derrotados por Germanico. e ao impera
dor Augusto uma cohorie da guarda pretoriana : debalde
lutaram , no tempo de Vespasiano, guiados por Civilis, con

tra o grande poder de Roma, até que passaram ao dominio
dos francos e dos piratas normandos : formaram depois o
condado de Hollanda e , afinal após a dominação dla
Austria e de quarenta annos de opp ressão da Hespanha,
constituiram a republica das sele provincias, que florescia

na época em que começou a guerra que tão fatal nos foi.
Os celtas, tambem da raça germanica, defenderam -se .
como toda a Hespanha primeiramente contra os carthagi

nezes, e do mesmo modo que os batavos, foram depois das
guerras punicas conquistados pelos romanos que crearam
a provincia da Lusitania , na qual dominaram por mais de
cinco seculos, não obstante a heroica resistencia de Viriato
que, como Civilis, não pode vencer o jugo dos conquistado
res ; deu -se a invasão dos barbaros, o dominio dos wisi

godos e o dos arabes, que estendeu -se por loda a Hespanha
até que Alfonso VI rei de Leão e de Castella doon a seu
gedro Henrique de Burgonha o territorio de Portugal, que
assim como a Hollanda entregue ao Conde Thierry passou
il ser o apanagio do Conde Henrique.

Ambos esses povos , á principio joguete de aventureiros ,
foram crescendo pouco a pouco é conseguiram encher o
mundo inteiro

com

a fama de suas batalhas gloriosas e

vastas conquistas pelos paizes mais remolos do globo : com
a differença. porém de que na epocha a que me referi ha
pouco , Portugal decahia sensivelmente, e repousava á som
bra dos louros já colhidos nas guerras sanguinosas de Cas
tella , na tomada aos musulmanos de Ceuta, que aos portu
guezes abrio a porta das regiões africanas : na expedição
de Bartholomeu Dias e João Infante, precursores, até o Cabo

da Boa Esperança, de Vasco da Gama que, como demons
trou á saciedade o erudito Latino Coelho, foi o primeiro a
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conseguir i circumnavegação da Africa , abrindo para a India
caminho mais facil

menos demorado e arriscado do que

aquelle que se fazia até então. quando nem se quer era li
cito sonhar com

a abertura do Canal de Suez reservada i

ser uma das maravilhas do seculo XIX : louros colbidos, fi

nalmente, no descobrimento por Pedro Alves Cabral das
vastas regiões da Santa Cruz.
Portugal havia perdido sua indepedencia, e era apenas

uma provincia de Hespanha ; ao passo que a republica neer .
landeza gosava da maior prosperidade, e era uma das nas
ções mais poderosos por sua marinha e pela riqueza de suas
colonias.

preza disputada por esses dous povos era o Brazil - ida
gemma mais preciosa da coroa portugueza que Philippe ||
logrou em 1580 unir á coroa de Hespanha. Foi a luta des
igual de uma nação poderosa, cheia de orgulho e de ambi
.

ção contra outra abatida em seus brios e sujeita ao dominio
detestado de um rei estrangeiro, a qual sómente em seu

acendrado patriotismo pide encontrar extraordinarios re
pelirsos para não ser aniquilada.
A Hollanda não se limitou a defender com seus diques

o territorio constantemente invadido pelo mar ; seu genio
emprehendedor carecia de horisontes mais largos do que
aquelles que lhe estavam traçados pela natureza.
Animada pelos felizes rsşultados de suas explorações
no Oriente , apressou -se em encorporar a Companhia das
Indias Occidentaes, cujo objectivo principal era a conquista
do Brazil.

Suas primeiras tentativas foram dirigidas contra a ca
pital da colonia portugueza e S. Salvador foi tomada quasi
de assalto : os hollandezes, por: m foram senhores da Bahia
Os
apenas por espaço de doze mezes incompletos.

bahianos surprehendidospela invasão, em breve sentiram re
viver seus brios, e todos armaram se contra os audazes es
trangeiros, distinguindo -se entre os mais ousados defenso

res da patria o Bispo D. Marcos Teixeira, que não trepidou
em cobrir com a ronpeta o arnez tão e -tranho a seu santu
sacerdocio o empunhar com o Crucifixo o gladio de guerra .

A Hespanha apezar de sua indolencia nos negocios re
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lativos ao Brazil , e Portugal que seria o mais prejudicado
na perda de tão rica possessão, não se demoraram em en
viar para a Bahia forças consideraveis.

Mathias de Albuquerque, governador de Pernambuco.

a quem cabia o governo de toda colonia , pela ordem das
successões, no impedimento do governador geral , que se
achava preso pelos hollandezes , mandou -lhe tambem valio
sos soccorros . Não foi essa a vez unica em que Pernambuco
auxiliou a Bahia em seus momentos angustiosos .

Foram vencidos os hollandezes em suas primeiras ten

lativas, porém , não no deliberado proposito de estender seu
poderio pelo vasto territorio do Cruzeiro.

Não obstante o segredo com que procedia a Companhia

das Indias Occidentaes, autorisada pelos Estados Geraes,
soube- se em Madrid que se preparava nova esquadra para a
conquista do Brazil, sendo Pernambuco a primeira pre
vincia contra a qual se dirigia .
Mathias de Albuquerque, irmão do quarto donatario
Duarte, Coelho de Albuquerque e que se achava então em
Lisboa, foi nomeado para tomar o commando geral das forças
de Pernambuco, e d'alli partiu em Agosto de 1629 com os
soccorros fornecidos por Portugal, consistentes em vinte e
sete soldados e tres caravellas , segundo Rocha Pilla, ou
em uma somente, conforme a opinião de G. Giuseppe.
Parece incrivel ! !

Dos soccorros remettidos pela Hespanha, já depois da

invasão, em tres divisões que d'alli partiram em 5 de Maio
de 1631,

com

sete mil liomens, em

vinle vasos entre

grandes e pequenos, a parte destinada para Pernambuco .
que era de mil homens sob o commando do Conde Bag

nuolo, que comsigo trazia trezentos napolitanos, e que lão
grande influeucia exerceu na guerra contra os invasores,
em viagem da Bahia para esta provincia encontrou -se a 42
de Outubro com a esquadra bollandeza , que ia em sua per

seguição . Deu -se então a celebre batalha em que os inimi
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gos foram batidos, e leve lugar o episodio memoravel, po
rem contestado por alguns historiadores, de haver -se o ge
neral Pater, julgando -se perdido, envolvido na bandeira de

sua nação e se atirado ao mar, que era , ao seu ver, a sepul
lura unica digna de um almiranie batafo .

Mathias de Albuquerque chegando a Pernambuco en
controu as fortalezas desmanteladas, a artilharia desmon

tada e a praça com uma guarnição de cento e trinta solda
dos e quinhentos e cincoenta homens de milicia em Olinda ,
cem no Recife .

Tomou ás pressas as providencias ao seu alcance, lu

lando para esse fim com a indifferença de uns e a má von
lade de muitos que não podiam acreditar na invasão annun

ciada , até do púlpito onde os pregadores exclamavam que
com a differença só de uma lelira estava Olinda, em razão

de suas iniquidades, chamando por Olanda.
19 de Fevereiro de 1630 chegou á Pernambuco a no
licia de que a esquadra hollandeza havia partido das ilhas do

Cabo Verde, porém , esse triste aviso não teve ainda o valor
de desfazer a incredulidade dos moradores de Olinda, que

sómente a 15 desse mez tiveram o maisdoloroso desengano
quando os navios appareceram á vista da cidade , e antes de
anoitecer desembarcaram em

Páo Amarello sua gente de

guerra . emquanto, no porto do Recife parte da esquadra ini
miga atirava para a terra , com

o fim de encobrir o desem

barque das tropas de Wandemburgo .
Então foi espantoso o terror que se apoderou da popu

lação
que atropeladamente procurou refugiar-se nos campos
visinbos.
E' impossivel descrever as scenas de confusão, os gritos,
as imprecações , as lagrimas das mulheres, os actos de van
dalismo praticados pelos escravos contra seus senhores (
contra todos !
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Foi fragilissima a resistencia encontrada pelo inimigo
em sua passagam pelo Rio Doce e pelo Rio Tapado.
De bem pouco servio a opposição do valente Capitão
Salvador de Azevedo, com vinte e dous soldados na defeza do

reducto improvisado no Collegio dos Jesnitas, no qual se

acha hoje o Seminario Episcopal, cedendo aquelle denodado
guereiro somente quando os seus já estavam mortos ou feri
dos e as portas do convento forão arrombadas pelas balas da
artilheria .

O nome de Salvador de Azevedo será conservado

como o de um bravo vencido pela superioridade esmagadora
do numero .

Foi igualmente improficua a opposição do Capitão
André Pereira Temudo que, indignado pelas profanacões
praticadas pelos hollandezes sò de espado em punho inves
iiu contra um bando delles que saqueavam a Igreja da
Misericordia , matando a muitos e cahindo afinal victima dos

golpes da multidão de que foi logo cercado.
As forças inimigas invadiram furiosas pela terra con

quistada, do mesmo modo porque as ondas bravias do mar
do norte cobriam as plagas batavas.
Eis a formosa Marim , edificada por Duarte Coelho em

1535 e que então era rica e opulenta, nas mãos dos crueis
conquistadores que, por espaço de vinte e quatro annos de
viam praticar tantas depredações e actos de brutal do
ruinio .

A capital de Pernambuco tinha n'aquelle lempo setenta
duas ruas principaes e uma população de mais de trez mil
habitantes, com estabelecimentos commerciaes em numero

superior a duzentos, tendo alguns mais de cincoenta mil
cruzados de capital.
« l'rinia est Olinda »

escreve Barlaus,

ad maris oram , pulebris edibus,
cila

metropolis

templisque conspi

) .

« Era la capitale de la Provincia » , diz Fr. José de S.
Thereza em sua obra , « Bella guerra do Brazil - la ſormosa
cita de Olinda, che in nobilità e richezze paragiavasi alla
pin opulenta della America »
Não foram respeitados nem os objecios mais sagrados
e a cidade teria sido incendiada n’aquelle dia de lu e de
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dores, si a esse acto de vandalismo, começados pelos es
cravos, se não houvesse opposto, por um impulso de gene
rosidade, o Coronel Theodoro Wandemburgo, commandante
das forças invasoras.

Não escapou , porém , á voracidade do fogo no dia 23

de Novembro de 1631, no qual os hollandezes não podendo
conservar Olinda, resolveram queimal-a ; foram todos os
conventos, igrejas, edificios publicos e casos particulares

devoradaspelo fogo, escapando apenas uma casa cujas ruinas
ainda existem junto a Igreja da Misericordia , segundo a
crença geral.
« Olinda » exclama Barlopus , a veluti fatis damnata

flebitis apparait.

A proposta de resgate loita pelos hollandezes respondeu

Mathias de Albuquerque : - « queimai a se a não podéis con
servar ; nós saberemos edificar outra melhor » .

Depois da tomada de Olinda Mathias de Albuquerque
dirigio -se para o Recife , acompanhado apenas por vinte
homnes : o logar föra igualmente abandonado pelos morado
res . O general portuguez mandou tocar fogo nos armazens
e nos navios surtos no porto, para que as riquazas alli

amontoadas não podessem aproveitar aos inimigos. Duas
mil caixas de assucar e grande quantidade de outras merca
dorias no valor de mais de quatro milhões de cruzados.
foram devoradas pelo incendio .
O forte de S. Jorge, que existia onde está hoje a Igreja
do Pilar, era defendido por trinta e sete homens sob o com
mando do Capitão Antonio de Lima, que oppoz a mais ou
sada resistencia e repellio os inimigos com grande perda

para estes, snbmettendo -se quando o forte não passava de
um montão de ruinas, depois de quatro dias de combate.
o forte do mar ou de S , Francisco , sob o commando

de Manoel Pacheco de Aguiar, foi entregue sem resistencia
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e armada hollandeza entrou no Porto do Recife.

Sem

um

tiro , appoderaram -se os inimigos da ilha de Antonio laz.
onde existiam então apenas o convento de S. Francisco ,
convertido depois na fortaleza Ernesto , e algumas casas de
moradores.

Vessa ilha foi edificada a cidade Mauricia pelo Conde
de Nassau e o Palacio das Torres, de cujo desenho possue

o Instituto uma copia na sua bibliotheca. Tanto a cidade
como o palacio com seus magnificos jardins foram arrasa
dos em 29 de agosto de 1645 , por ordem do conselho

supremo hollandez., para defeza já então impossivel contra
as forças restauradoras.

Passado o primeiro espanto causado pela sorpreza ,
começou a obra da resistencia, como havia acontecido na

Bahia; à principio no Arraial do Bom Jesus e depois ein
diversos pontos da capitania ; resistencia então sem resul
iado por falta de recursos dos moradores de l'ernambuco
e de auxilio da metropole.
Entretanto iam

os invasores estendendo seu dominio

pelas capitanias visinhas, desde Sergipe até o Maranhão ,
de sorte que o Brazil hollandez contava cento e sessenta
leguas de extensão .
Durante quinze annos de oppressão não cessaram os

pernambucanos de reagir contra o pesado dominio estran
geiro ; seus feitos, porém , isolados e sem a conveniente

orientação não passavam de energicos protestos contra o
jugo aviltante a que estavam submetidos e se durante esse
longo tempo appareceram Calabares, Silveiras e homens

como o jesuita Manoel de Moraes, trahidores da patria , deve
a historia registrar com orgulho acções verdadeiramente

heroicas como a de D. Maria de Souza , que já tendo per
dido na guerra dois filhos e o genro , ao receber a infausta
noticia da morte do seu filho Estevão no cerco de Nazareth ,

chamou os dois menores que lhe restavam e cingindo-lhes a

espada exortou -os a cumprirem seus deveres no serviço de
Deus, do rei e da patria, e a vingarem a morte de seus
irmãos.

Accoes heroicas como a de D. Clara que a cavallo
acompanhou sempre nos combales a seu marido Antonio
Felippe Camarão , e com seu valor e exemplo conseguio le
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vantar o animo das matronas que emigraram para a Bahia
depois do supplicio de Calabar para Porto Calvo .
Acções heroicas como a de Henrique Dias , que toman
do parte na batalha de Porto Calvo com oitenta pretos de

sua companhia, sendo ferido na mão esquerda, mandou
ampatal-a immediatamente e continuou a combater - « por
que para servir a seu Deus e ao seu rei » dizia elle, basta
tava-lhe uma só mão .

Foi um acto de grande bravura semelhante ao que se
acha narrado por Plutarco na vida de Cezar.
Acilio em um combate naval perto de Marselha , conse:

guindo penetrar em um navio inimigo . perdeu a mão direita
decepada por um golpe de espada ; não abandonou porém,
o escudo que trazia na mão esquerda, e com elle ferio sem
descanço
os inimigos
com tal rigidez que abateu a todos e
senhor
navio
ficou

do

.

Por esse feito legenda rio recebeu Henrique Dias do
governo da Hespanha, a que ainda estavamos sujeitos, o
habito de Christo e o foro de fidalgo , quando ainda essas
mercês tinham grande valor , principalmente se attender -se
a que foram conferidas a um preto liberto, na epocha em
que a escravidão era um aviltamento .

Acções heroicas como a que se deu no Rio Formoso,
onde o reducto com vinte homens de guarnição da qual era

capitão o illustre pernambucano Pedro de Albuquerque ,
descendente de Jeronymo de Albuquerque, foi atacado por
seis centos hollandezes ; depois de uma resistencia deses

perada em que os inimigos foram tres vezes repellidos
quando lograram penetrar no reducto, encontraram dese
nove cadaveres , tendo da guarnição escapado pela fuga

apenas um soldado. Sobre os corpos desses bravos estava
o capitão Pedro de Albuquerque quasi agonisante . War
nhagem compara esse feito com o legendario passo das Ther
mopylas em que Leonidas com trezentos espartanos oppoz
se a passagem de Xerxes com mais de dois milhões de
persas .

Existem ainda muitos outros feitos que sinto não poder
compendiar neste tosco trabalho, como o encontro de nossas
forças com as dos adversarios na povoação de S. Lourenço
15
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de Tejucupapo, situada duas legoas ao sul da foz do rio
Goyanna .
Os moradores em numero de cem recolheram -se com suas

familias em um reducto cercado de grossa palissada ; os
invasores em numero de seiscentos, dos quaes duzentos
eram indios, foram duas vezes rechaçados, e da terceira vez

depararam com resistencia tão obstinada, de combinação
com o ataque de trinta guerrilheiros que de fóra accommet
teram sob o mando de um mancebo intrepido de nome Ma
theus Fernandes , que fugiram vergonhosamente deixando
no campo setenta mortos , entre os quaes contavam-se tres

officiaes. As mulheres distinguiram -se de modo mais bri
Ihante por sua coragem no meio dos combatentes, prestan
do-lhe admiravel coadjuvação .
São feitos esses , senhores, bem conhecidos que con
vém , não obstante, que sejam constantemente rememorados
para estimulo da geração presente .

Afinal com o governo impopular do supremo conselho

hollandez, depois da partida do Conde de Nassau, que du
rante mais de sete annos fez um governo sabio e moderado
quanto era permittido ao seu caracter de dominador de um

paiz conquistado, e que ao retirar-se de Pernambuco vatici
nou a perda do Brazil hollandez; começou em Junho de

1645 a lucta titanic a dos pernambucanos contra os inva
sores.

Já se havia dado desde Dezembro de 1640 a restaura

ção de Portugal do dominio hespanhol e a acclamação de
D. João IV .

A João Fernandes Vieira , apesar de contestação injusta

de Warnhagem , vantajosamente combatida pelo nosso talen
toso consocio Dr. Aprigio Justiniano da Silva Guimarães, de
saudosa memoria, no n . 39 de nossa Revista, se deve o

inicio desse periodo glorioso em que foi tão poderosamente
coadjuvado pelos valentes capitães André Vidalde Negreiros ,
Antonio Felippe Camarão, Henrique Dias, Antonio Caval
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cante Berenger e tantos outros cujos nomes jamais serão
esquecidos pelo historiador dessa guerra memoravel .
Passarei por alto os differentes encontros que se deram
entre os restauradores e os hollandezes para occupar-ma

ligeiramente , como exigem as proporções deste meu dis
pretencioso trabalho , dos combates mais importantes que
conduziram os nossos patricios á victoria final.
A primeira batalba teve lugar no Monte Tabocas em 3

de Agosto de 1645 ; n'ella tomaram parte dos hollandezes
oitocentos homens sob o mando do coronel Henrique Hauss

e igual numero de portuguezes, mal disciplinados e mal ar
mados sob as ordens do Sargento mor Antonio Dias Cardozo .
Durou mais de seis horas , ficando dos nossos vinte e oito

mortos e trinta e sete feridos e no campo duzentos hollan
dezes.

Depois dessa batalha juntaram-se aos restauradores

Henrique Dias e Camarão e chegaram da Bahia reforços tra
zidos por André Vidal e Martins Soares Moreno . Aquella

briosa provincia pagava-nos generosamente o serviço que
The haviamos prestados em identicas circumstancias.
Seguiu-se o ataque do engenho de D. Anna Paes, na Casa
Forte , em consequencia da prisão acintosa das matronas

pernambucanas, em 17 de Agosto

do emesmo
Auno . Com
bateram Fernandes Vieira , Camarão
Henrique Dias , que
foi ferido na perna . Soffreram os hollandǝzes pequena
perda , com excepção dos indios passados á fio de espada
em numero de perto de duzentos ( ! ) ; ficaram , porém , pri
sioneironeiros Hauss, Blaar e mais de duzentos compa
tirotas seus .

Em 24 de Janeiro de 1645 o General Francisco Barreto

de Menezes, nomeado pelo governo de Lisboa para assumir
o commando em chefe das forças portuguezas, conseguio
fugir da prisão em que os hollandezes o tonservavam no
Recife e apresentou-se no Arrayal ; porém somente em 19

de Abril desse anno deu-se a primeira batalha dos Guarara
pes, sendo as forças hollandezas dirigidas pelo general Se

gismundo van Schkoppe e as portuguezas pelo General Bar
reto de Menezes, auxiliado por Fernandes Vieira, Camarão
e Henriqu Dias.
Durou tres a quatro horas, ficando dos inimigos
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quinhentos e quinze morlos e quinhentos e vinte feridos e
entre estes o seu general .

Esse grande feito decidio da sorte de Pernambuco, fa
zendo sobrestar o accordo ignobil promovido por Gaspar
Dias e pelo padre Antonio Vieira para cessão de nossa
chara patria em troca da paz com a Hollanda !! Essa triste
e inacreditavel intervenção de Antonio Vieira consta de
seu famoso « Papel Forte » endereçado a D. João IV .

Somente dež mezes depois da primeira teve lugar a se
gunda batalha dos Guararapes em 19 deFevereiro de 1649 ;
com o General Barreto enfrentou -se dessa vez Brinck .

Foi

grande a perda dos hollandezes, ficando no campo oitocen
tos e cincoenta mortos ; novecentos foram aprisiotrados, e
entre aquelles o commandante.

De nossa parte deram - se

apenas quarenta e cinco mortos tivemos, porém , duzentos

feridos e no numero destes Henrique Dias que pela ultima
vez derramou seu sangue em favor da patria.

Depois da segunda batalha dos Guararapes começou a
descambar rapidamente o dominio dos hollandezes ; a sorte
lhes foi adversa em

todas as tentativas que fizeram para

rehaver o terreno perdido , como aconteceu na Estancia
do Aguiar, nas fortificações das Salinas. Altenar, Barreta e
outras paragens ; e assim continuaram em uma vida inglo
ria e de constantes revezes até que a 5 de Janeiro de 1634
desembarcou no Rio Doce a esquadra portugueza comman

dada pelo Almirante Pedro Jacques de Magalhães ; vinham
nos os ultimos.soccorros pelo mesmocaminho por onde vinte
e quatro annos antes penetraram os invasores .

Desmoralisados os hollandezes por nossas repetidas
victorias , bloqueados pela esquadra e atormentados pela
fome resolveram em 23 de Janeiro capitular ; nos dias 24
e 25 tiveram lugar as conferencias entre o parlamentario
hollandez e a commissão portugucza no campo do Taborda,
hoje conhecido por Cabanga, em frente a fortaleza das Cinco
Pontas .
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No dia 26 foi assignada a capitulação, na qual ficou as
sentado que os invasores poderiam retirar-se com suas fa

milias e com seus bens, para o que Ibes seriam fornecidos
os recursos necessarios .

Aos nossos foram entregues todas as praças , artilharia
e municio , e a 27 teve lugar a entrega da fortaleza das

Cinco Pontas á vanguarda do exercito pernambucano sobo
commando do mestre de campo João Fernandes Vieira assim
como o desarmamento das forças hollandezas e o recebi
mento do bairro do Recife .

A 28 finalmente deu -se a entrada do General Francisco

Barreto de Menezes, sendo recebido a porta da cidade Mau
ricia pelo General Segismundo wan Schkoppe, que teve a

sorte de assistir ao inicio e ao remate dessa campanha, e
pelos membros do concelho supremo que o esperava no
meio da ponte do Recife.
No palacio do governo, que era então no bairro do Re

cife ao lado do Corpo Santo , entregou João Fernandes Vieira
as chaves da cidade ao General Barreto .

Imagine -se facilmente com que demonstrações de ale
gria assistiam os pernambucanos a esses actos de libertação

depois de longo captiveiro a que estiveram submettidos
desde o anno de 1630 .

Eis , senhores, como terminou a guerra cruenta, da
qual ainda se conserva memoria tão viva apezar de já se

terem passado duzentos e sessenta e tres annos.
Com a restauração demos o primeiro passo para a li
berdade ; mais tarde sacudiriamos o dominio portuguez
com o reconhecimento de nossa nacionalidade em 1822 ,

depois dos tentamens infelizes de 1710, em que Bernardo
Vieira de Mello, no paço da camara de Olinda , alçou , no dia

10 de Novembro, o primeiro grito de independencia e de
republica que echoou no Brazil ; de 1817 , quando foi pro
clamado o regimen republicano que tão poucos dias de
existencia devia ter, é de 1824 sendo de novo erguido o
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estandarte da mais pura democracia com a malfadada re
publica do Equador .
Por fim, senhores, em Novembro de 1889 deu -se a
mudança definitiva de nossa forma de governo, sendo a mo
narchia, a que estavamos sujeitos desde 1500 , substituida
pela republica federativa.
Essa transição não podia deixar de trazer comsigo in

gentes difficuldades e dolorosissimas decepções
A indepedencia dos Estados Unidos, que já nos acos
tumamos a tomar por modelo , fez-se em Julho de 1775 ;
entretanto sua constituição somente ficou concluida em

1787, depois de doze annos de experiencias para que a idéa
de união , que tanto desejavam , cedesse lugar a idea de fe
deração.

Hamilton , que não havia votado pela constituição como

foi adoptada, sacrificou suas opiniões no altar da patria, e
com Madison e Jay percorreu os treze Estados que então
formaram a republica americana , com a mais activa e tenaz
propaganda em favor de uma constituição a que se bavia
opposto.

Façamos os mais ardentes e sinceros votos para que
passada esta phase de agitação , muito natural nas refor
mas radicaes , entre o paiz no periodo de paz e de prosperi
dade , a que por suas felizes condições tem direito incontes
tavel .
Está aberta a sessão .

Relatorio

do

1 .. Secretario

do Instituto Ar

cheologico e Geographico Pernambucano ,
apresentado na sessão magna anniversaria
de 27 de janeiro de 1893 .

Após tres annos, em que deixou de celebrar o 27 de
janeiro , volta hoje o Instituto Archeologico e Geographico
Pernambucano a cobrir-se de galas para essa esplendida
commemoração .
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Mas, senhores , as pompas desta festa patriotica e litte

raria perderão muito de seu brilhantismo, as vossas sessões
anniversarias deixarão de ostentar-se em toda a altura do

seu esplendor em quanto conservardes nesta cadeira o mais
obscuro de vossos consocios .

Não fosse o espirito patriotico que anima esta solemni
dade ; ( e na phrase de Shæbel, o espirito é tudo, é o fanal,
que illumina o universo ) não fosse a coragem que dà o

cumprimento do dever, e que produz o magico effeito do
surge et ambula da tradição biblica e ha muito teria eu

desanimado em meio da jornada, que sou obrigado a em

prehender annualmente atravez dos trabalhos do Insti
tuto .

Não me é licito , porém, deixar de obedecer á disposi
ção dos estatutos que nos regem ; pelo que passo a apre
sentar-vos o relatorio de todo o movimento desta associa
ção durante o triennio de 1890 a 1893 .

Celebrou o Instituto , nesse espaço de tempo, 46 sessões,
tendo lugar annualmente em fevereiro a eleição dos mem
bros da mesa administrativa e das commissões de contas e

de redacção e em abril a posse dos funccionarios eleitos.
Durante o triennio arrebatou a morte a dez dos nossos

consocios, que deixaram vagas as suas cadeiras nesta casa ;

e , si poucos deutre elles foram os que prestaram serviços
ao Instituto, pela razão de que non licet omnibus adire
Corintho, todavia a posição eminente que alguns occu
param na sociedade ,

a

relevancia dos serviços que

outros prestaram ao paiz e o modo por que quasi todos se
desempenharam de seus deveres civicos e moraes os tor
nam benemeritos da commemoração que, pelo orgão de
seu orador, costuma esta associação a fazer todos os annos
no dia de hoje .

Occupa chronologicamente o primeiro lugar nessa ho
menagem , que rende o Instituto aos seus mortos, o nosso
consocio Francisco Joaquim Pereira Lobo .
Chegára elle na escala militar até o posto de

brigadeiro, e havendo desempenhado diversas commissões
importantes que lhe confiara o governo tanto do Imperio como
da Republica, baixou ao tumulo quando já sentia a fronte
coroar-se- lhe de cans, a semelhança desses rios que se co
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roam de alvissima espuma, ao approximarem-se do oceano
a que tem de pagar o tributo de suas aguas .
Desappareceu tambem dentre nós para viver na im
mortalidade o nosso socio honorario general Benjamim
Constant Botelho de Magalhães, que, na qualidade de mi
nistro da instrucção publica , conquistou o reconhecimento
do Instituto pelos serviços relevantes que lhe prestou .
Professor emerito ,mathematico profundo, caracter im

maculado, ao fundador da republica poder -se-hiam applicar
as palavras de Carlos Nodier a respeito de um general dis
tincto, de que reunia em si a probidade de Aristides, o
desinteresse de Fabricio , a moderação de Scipião e o stoi
cismo inflexivel de Catão de Ctica .

A tão preclaro cidadão seguiu -se na jornada do tumulo
o nosso consocio visconde do Bom Conselho.

Senador do antigo Imperio, ministro da Coroa e conse
Ibeiro de Estado, o visconde de Bom Conselho encanneceu
no serviço do paiz, a que dedicou grande somma de esfor
ços, e , si nada lhe deve o Instituto, não se pode contestar
que na qualidade de presidente de Pernambuco, deixou o

seu nome ligado a algumas instituições importantes .
Não menos sensivel foi a perda do nosso consocio mon
senhor Manoel da Costa Honorato .

A ambição de saber levou o joven sacerdote a graduar

se na Faculdade de Direito do Recife, onde , pelo seu amor
ao estudo não desmentiu as gloriosas tradições que deixára
no Seminario de Olinda .

Homem de lettras. votou - se a ellas com toda a dedica

ção e, comprehendendo com o grande orador romano que

devem envergonhar-se aquelles que as cultivam sem deixar
nenhum fructo de seus trabalhos, o nosso consocio , além

das obras didacticas que compoz, escreveu outras sobre
geographia e historia do paiz , das quaes destaca -se o Dic
cionario topographico e estatistico da provincia de Per
nambuco , que elle publicou quando ainda cursava a Facul
dade de Direito .

Após elle pagou o seu tributo a natureza o sr. d. Pedro
de alcantara, presidente honorario do Instituto.

O ex -imperador do Brazil não é um desses vultos que,
no dizer de Villemain , ja tenha sabido do seculo para entrar
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no futuro, porque a seu respeito ainda é cedo para pronun
ciar a posteridade o seu veredictum .
Entretanto, quando vier o historiador, ha de reconhe

cer que , si elle não foi um Codro, capaz de devotar-se pa
trioticamente pelo seu povo, foi um Marco Aurelio por sua

sabedoria, moderação e gosto apaixonado pela philosophia
e pelas lettras ; que a sua estatura moral, como as sombras
ao pòr do sol, elevou-se mais na adversidade, quando para
elle se punha o sol da realeza ; que finalmente o mesmo

amor pelas lettras acompanhou-o no exilio, onde , nas suas
horas de meditação e estudo, podia dizer como Delille :
Comvosco, ó lettras, o proprio exilio torna-se um abrigo
sagrado.
Sempre inexoravel na sua devastadora carreira, apagou
a morte do quadro dos nossos consocios o nome do conse
Theiro Quintino José de Miranda .
A consideração , que lhe votava o Instituto , este a ma
nifestou elegendo -o seu presidente, lugar que elle exerceu
sem interrupção por muitos annos e que só deixou quando
começou a sentir os effeitos da enfermidade que o levou ao
tumulo .

Mas não foi só esta associação que , na pessoa de seu
socio benemerito , ficou privada de um membro distincto ; a

magistratura perdeu tambem no presidente da Relação do
Recife um juiz da integridade de Cassio , o qual tinha esse
amor desinteressado da justiça, de que nos falla Bautain e
que faz os grandes homens, os grandes cidadãos, os homens
magnanimos, capazes de sacrificar, por mais que lhes custe ,

o seu tempo , as suas forças, a sua propria vida a indagação,
á manifestação da verdade e á realisação da justiça vilam
impendere vero .

Na viagem d'além tumulo acompanhou ao distincto ma
gistrado o nosso consocio Dr. Joaquim José ds Campos Me
deiros de Albuquerque , o qual deixou entre nós um rastro

laminoso de sua passagem , exercendo com proficiencia o
cargo de regedor do antigo Gymnasio e a nobilissima pro
fissão de advogado.
Cultor das lettras desde os tempos academicos , não as
abandonou ao abraçar aquella profissão ; e ao contrario,
considerando com Julio Favre que o culto das lettras tem
16
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encontrado no foro fervorosos adeptos, nellas procurou o

nosso consocio esse descanço que, na phrase de um escrip
tor, é para o espirito o que o campo é para o corpo, quando
as approximações do outomno fugimos à sombria residencia
das cidades .

Na capital da União, onde era elle director de uma
das Secretarias de Estado, occupou por varias vezes uma

cadeira na Camara Temporaria na qualidade de represen
lante do Maranhão e alli como aqui, na tribuua da Camara

como no gabinete do advogado, deu sempre eloquentissimas
provas de seu talento e illustração.

Si não tão brilhante, ao menos tão modesta quanto a
do illustrado filho da terra de Gonçalves Dias , correu a exis
tencia do nosso consocio Antonio Gomes de Mattos.
Este nome recorda o cidadão honrado, o caracter sem
jaça , o commerciante bonestissimo.

Dedicando -se de longa data a essa profissão que , no

dizer de um escriptor, faz sahir do interesse todos os sacrifi
cios que a antiguidade pedia a virtude, o nosso consocio
constituia uma honrosa excepção a esse conceito , e nas suas

relações commerciaes, nunca foi sua divisa o rirtus post
ilium mos , do poeta de Venuza .
Como elle perdeu igualmente a sociedade um de seus
membros mais distinctos na pessoa de nosso consocio , o
comiendador João Vicente de Torres Bandeira.

Não era porem esse titulo bonorifico que o nobilitava
perante os seus concidadãos, pois que, como o poeta , podia
ilizer que linha tilulos seus nas accoes suas .

Serventuario de justiça, jamais desviou-se da senda que
Ibe traçara o dever, tendo sempre por norte a fiel observan
cia das obrigações que lhe impunha o seu oflicio, no qual

o ſunccionario publico reflectia o homem de bem .
Na qualidade de membro da Santa Casa de Misericor
dia do Reciſe prestou relevantissimos serviços á humani
dade sotfredora, havendo sido o seu coração um verdadeiro

cofre de sentimentos altruistas , que se traduziam de modo
eloquente na protecção que a mulher e ao menino, ao desra
lido e ao enfermo dispensava elle ao serviço daquella pia
instituição.
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Resta fallar- vos do nosso fallecido consocio , dr . Lycurgo

de Albuquerque Nascimento.
Pronunciar este nome é fazer o elogio de um cidadão
benemerito, que teve por apanagio a honradez em todos os
actos de sua vida, esse crystal limpidissimo que nunca se
deixou embaciar por um acto menos digno.
Como magistrado ( e elle o era dos mais distinctos) con

servou sempre impolluta a sua toga de juiz, a qual para os
caracteres da tempera do nosso consocio é uma verdadeira
tunica de Nessus ; e , lendo por ponto de mira o cumpri
menio do dever, fazia nutrir a seu respeito a esperança con

tida naquelle pensamento de Lepelletier de que se u moru
lidade viesse a desapparecer gradualmente de uma socio
dade, serią na alma do magistrado que se lhe encontra
riam os ultimos c'esligios.

Com o ceifar de tão preciosa existencia completou -se,
senhores , a larga messe feita pela morte nesta associação

durante o triennio passado : e , como aquelle ramod'ouro , de
que nos falla o poeta mantuano , o qual não podia ser des
prendido da arvore sem que fosse substituido por outro.
primo arulso non deficit alier, preencheu o Instituto os

claros abertos , nesse periodo, em suas fileiras, admittindo
no seu gremio a 5 membros , effectivos, 3 correspondentes e
6 honorarios.

O maximo escrupulo presidiu a escolha dos novos con

socios, a respeito dos quaes anima nos a esperança de que
virão cooperar activamente comnosco no desempenho da
nossa gloriosa missão.

Seja-me licito, porém , destacar dentre os que foram
distinguidos ult'mamente com os nossos suffragios a dous
nomes eminentes no mundo das lettras: 0 principe Rolando

de Bonaparte, em cuja fronte brilha menos a coroa de
principe do que a laurea da sciencia, e o barão do Rio
Branco , herdeiro de um nome illustre, que , longe de ador
mecer i sombra dos louros que receberá em herança , pro
cura augmental-os com os que conquista o merito proprio ; e
ambos vasando em moldes diversos as suas producções

scientificas e litterarias, ambos enriquecendo a nossa bi
bliotheca com os fructos da sua intelligencia e illustração,
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ambos adquirindo direito ao titulo de socio honorario, com
que os laureou o Iustituto .

Diversas deliberações foram tomadas por esta asso
ciação, no correr do triennio passado, umas de ordem eco
nomica e outras de ordem litieraria .

Na sessão de 10 de julho de 1890 resolveu o Instituto

fazer ao Governo Provisorio o pedido de uma subvenção
annual de dous contos de reis.

Não ha contestar que , de dia a dia, cresciam as necessi
dades do Instituto.

A impressão de suas Revistas Trimensaes, o pagamento

aos empregados da secretaria, a encadernação das innume
ras brochuras, que lhe eram offerecidas, a compra de livros
de reconhecida utilidade archeologica e geographica e a pu
blicação dos manuscriptos que possuia o seu archivo , tudo

isto eram necessidades, que não podiam ser satisfeitas com
os recursos ordinarios desta associação .
E , si além da subvenção que recebia annualmente dos
cofres do Estado, não tinha ella outras fontes de renda , a

não serem a assignatura de suas Revistas e o producto das
joias dos socios, muito acertada foi a deliberação que to

mastes, appellando nestas condições para o patriotismo do
Governo Provisorio ; sendo -me grato annunciar-vos , na
presente occasião , que o ministro da instrucção publica, ge
neral Benjamin Constant , tomou na devida consideração o
pedido do Instituto, declarando que o fazia em attenção á
relevancia dos serviços por elle prestados à historia patria.
No intuito de enriquecer o seu archivo, approvou esta
associação a proposta apresentada pelo sr. major Codeceira,
na sessão de 27 de novembro , para que se nomeasse uma

commissão que, mediante licençada autoridade competente,
examinasse o archivo da Camara Episcopal e d'ahi extra
hisse copias authenticas sobre o que podesse interessar á
historia , geographia e estatistica do Estado.
A commissão nomeada e que se compõe do autor da
proposta e dos drs . Machado e Augusto Costa, já deu co
meço aos seus trabalhos e , segundo consta. tem colhido

optimo resultado das pequisas a que está procedendo,
sendo de esperar que dentro em breve apresente o seu re

latorio, acompanhado das copias que extrabir n'aquelle ar
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chivo, onde, sobretudo na parte relativa á historia ecclesias
tica da Diocese, devem existir preciosissimos documentos.

Não menos importante do que esta foi a approvação da
proposta , que na sessão de 9 de dezembro do mesmo anno

apresentou o nosso consocio dr. Lopes Machado para no

mear-se uma commissão de tres membros que, mediante os
dados que lhe fornecerem a secretaria do Governo e a re

partição das Obras Publicas escreva a chorographia dº 'Es
iado de Pernambuco .

A proposito da necessidade de organisar -se a historia
physica e politica do Brasil , falta esta de que ainda se re
sente o nosso paiz, escrevia em 1877 Beaurepaire Rohan :
uma obra dessas dimensões não é commettimento para uma

só pessoa ; só a pode emprehender uma associação de ho
mens competentes, a cada um dos quaes seja confiado o

desenvolvimento de uma ou outra especialidade.
Estas palavras do nosso illustrado consocio applicam-se
perfeitamente á chorographia do Estado de Pernambuco,
que o Instituto se propõe a escrever : sendo ella, como è ,

um trabalho complexo, só pode ser desempenhado por
uma associação e esta da natureza do Instituto, o qual
realizando-o satisfará a um dos fins da sua creação , uma

vez que, alem da archeologia , tem elle por objecto a geo
graphia dos estados que formavam as antigas capitanias
de Pernambuco e Itamaracá .

Parece, porém , que, tratando - se de uma chorographia ,
em que convem descer a todas as minuciosidades, deveria a
commissão visitar as differentes localidades deste Estado

para organisar um trabalho completo , pelo menos com re
lação a parte physica : pois só percorrendo -se os proprios
lugares, descreverá ella com exactidão a situação , o relevo
do sólo, a geologia. o regimen das aguas, a orographia, o
clima, a fauna, a flora, a paleontologia e a anthropologia das

diversas regiões em que se divide o solo pernambucano ;
só por esse meio poderá ella levantar a carta chorogra
phica de Pernambuco ou corrigir os erros de que se resente
a que foi organisada em 1877.

Havendo, entretanto, o digno governador do Estado
franqueado ao exame da commissão a secretaria do Gover

no e a repartição das Obras Publicas, é de suppor que nos

126

REV , DO INST . ARCH , E GEOG , PERN .

relatorios dos ex -presidentes da antiga provincia, nas des
cripções feitas pelos engenheiros enviados em excursão ao

centro do Estado . na correspondencia archivada naquellas
repartições e nas plantas por elles levantadas , das di
versas

localidades.. ' encontre
localidades

a commissão

um

abun

dante manancial de informações, que a habilite a escrever ,

de modo mais ou menos perfeito, a chorographia de Pernam
buco acompanhando-a de cartas topographicas especiaes e
da carta geral deste Estado. com todas as indicações neces
sarias a trabalhos dessa ordem .

Sob proposta do dr. Cicero Peregrino, deliberou o
Instituto , no sessão de 18 de fevereiro do anno passado ,

fazer acquisição de uma moeda de ouro hollandeza, per
lencente ao nosso consocio , commendador José de las
concellos.

Quando em 1646 os pernambucanos, occupando Oliada
resolveram investir vigorosamente a praça do Recife , le
vantaram -lbe em

redor varias estancias e trincheiras, tor

nando-se afinal o cerco tão rigoroso que os sitiados ficaram

reduzidos a extrema penuria e a fome, inales estes que se
aggravaram posteriormente com a sedição e a desordem

das tropas, que exigiram que se capitulasse, uma vez que
não havia com que mantel-as e pagal- as .
Nestas condições e convindo prover de prompto reme
dio a tão critica situação, foram cunhadas durante o sitio
em 1646 as primeiras moedas obsidionáes de ouro , do valor
de tres , seis e doze florins.

A de que fez acquisição o Instituto é de tres florins e
apresenta a forma de um rhomboide ou losango .
No aniverso tem

ella um monogramma, expresso por

um W com as lettras G. e C. a cortar -lhe as hastes e signifi

cando companhia Privilegiada das Indias Occidentaes ;
sendo o mesmo monogramma encimado pelo numero tres
em caracteres romanos, para indicar o valor da moeda.

0 reverso contem apenas em linhas separadas as pa
lavras Brasil , anno 1646 , estando tanto elle como o anver

so , em perfeito estado de conservação , não obstante os 247
annos que conta depois que foi posta em circulação.
Havendo chegado até nossos dias alguns exemplares
apenas dessas moedas, os quaes se guardam hoje nos gabi
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netes mumismaticos, como verdadeiras preciosidades , e
constituindo ellas os monumentos mais antigos do cunho
metalico fundido no Brasil , comprehende -se de quanta van.
lagem foi a proposta do dr. Cicero Peregrino e o Instituto,

approvando -a, concorreu para dotar o seu museu de mais
essa raridade archeologica .
Não limitou-se porém a essas deliberações a actividade
do Instituto ; e , como aquelle celebre imperador romano

que, em banquete com seus amigos, considerava perdido o
dia em que não praticava uma boa acção, neste festim lit

lerario não podeis dizer o mesmo com relação ao triennio
academico , que terminou , pois que o aproveitastes devida
mente na investigação do nosso passado , escrevendo ex

cellentes memorias que, no dizer de Villemain, são as boas
accões dos homens de lettras .

O primeiro que occupou a attenção do Instituto com o

fructo de suas elocubrações foi o Sr. major José Domingues
Codeceira, que , na sessão de 6 de fevereiro de 1890, leu
um interessante trabalho intitulado Exposição de factos que

comprovam a prioridade de Pernamburo na ' indepen
dencia e liberdade nacional,

Deste simples enunciado se verifica que o nosso con
socio procura reivindincar para este Estado a gloria, que

não se lhe pode disputar, de ter sido o primeiro em que se
manifestaram assomos de independencia e liberdade.
A semelbança desses vulcões , cujo fogo interior não

diminue ao contacto dos gelos da avalanche, o nosso con
socio sente ainda a chamma patriotica animar-lhe o coração
de pernambucano, apezar dos gelos da idade que lhe cordam
a fronte.

E de feito a memoria de que elle nos deu leitura é um

protesto solemne levantado contra o decreto de 14 de julho
daquelle anno , o qual , consagrando como de festa nacional
diversas datas da nossa existencia politica, contempla entre
estas o dia 24 de abril para commemorar os precursores da
independencia, resumidos em Tiradentes.
A' luz da critica historica, mostra- nos o nosso consocio

que aquelle heróe não assiste o direito de resurnir os pre
cursores da independencia, porque a tentativa revoluciona
ria do que foi elle o protogonista, não tem a importancia,
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que se The quer attribuir ; qué com mais brilhantismo do
que o dia 21 de abril fulguram no horisonte do nosso pas

sado quatro datas da historia de Pernambuco : 27 de ja
neiro, 10 de novembro, 6 de março e 24 de julho ; que,
ao passo que aquelle dia commemora'a morte embora glo
riosa do martyr de uma conspiração, em que, na phrase de
um distinctó escriptor, tudo foi nullo , mal combinado, tudo
incerto , pueril até, estas datas recordam verdadeiras revo

luções, sahindo armadas da cabeça de seus autores, como
Minerva da cabeça de Jupiter, recordamos esforços titani

ços dos pernambucanos na conquista da liberdade , recor
dam acontecimentos da ordem da expulsão dos hollandezes.
da guerra dos mascates, da revolução de 17 e da confede

ração do Equador ; que, ainda quando esses movimentos re
volucionarios não tivessem a importancia que a historia lhes
attribue, ainda assim não podia caber a Tiradentes a gloria
do resumir os precursores da independencia , porque, muito
anteriormente a elle , cujo vulto assomana historia em 1789
já os pernambucanos, esses hebreus que atravessavam a

deserto da tyrannia, iam caminho da terra da promissão da
liberdade ; que precursores da independencia foram antes

os heroes de 27 de janeiro de 1654, os quaes sacudindo o
jugo hollandez, concorreram para a integridade do terri
torio do Brasil, que d'outra sorte estaria retalhado e divi
dido e sem a necessaria força para se constituir posterior
mente em Estado livre ; foram elles que, no dizer de Theo
pbilo Braga, crearam a patria brasileira, nascida nas luctas
defensivas contra o batavo invasor, as quaes deram aos in
dividuos essa autonomia que se affirmou de modo mais
pronunciado aos 7 de setembro de 1822 ; que precursores

da independencia , foram Bernardo Vieira de Mello e os que
com elle votaram em 4710 no senado da Camara de Olinda a

proclamação de uma republica ad instar dos Venesianos,
foram elles, em uma palavra , que deram o primeiro grito no
Novo Mundo contra as metropoles europeas ; não imitando
Pernambuco, segundo pondéra Franklin Tavora, nem a

França nem os Estados Unidos, mas pensando e obrando
por si muito antes de nesses paizes se pensar em indepen
dencia e republica .
E, si em face de todas essas considerações, que faz o
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sr . major Codeceira na sua memoria, se conclue que a Tira

radentes, apeando do seu pedestal a Bernardo Vieira de Mello
se poderiam applicar as palavras que, em nome do vence
dor de Austerliiz, appareceram escriptas no pedestal da es
tatua demolida de Vendome : Não podendo clerar -se a mi
nha alturn lizeram -me descer, não ha contestar que jus
tissimo foi o protesto levantado pelo nosso consocio contra
o decreto de 14 de janeiro de 1890 ; e de assim o baver

reconhecido o Instituto é prova não só a publicação da sua
memoria na Revista trimensal, como o voto de louvor que

The consagrou, quando, em discussão pela imprensa,
terçou elle pela reivindicação das g'orias pernambucanas.
Ainda na sessão de 12 de dezembro do anno passado,
volta o mesmo sr . major Codeceira a occupar-se de Ber
nardo Vieira de Mello , não para estabelecer paralellos en
Tre elle e Tiradentes, mas para responder ao nosso consocio
dr. Maximiano Machado, o qual, em arligo. publicado no
periodico Municipio da cidade de Olinda, affirina ter sido a

27 de junho de 1714 e não a 10 de novembro de 1710 que
Bernardo Vieira e seus companheiros, no senado da camara
d'aquella cidade, deram o primeiro grito de republica .
Restabelecendo a verdade dos factos, prova o nosso

consocio, a não deixar pairar a menor duvida, que esse glo
rioso acontecimento tivera lugar na primeira pha - e da
guerra dos mascates, a 10 de novembro de 1710 .

Para assim se pronunciar, funda -se elle no que escreve
ram

sobre esse movimento autores contemporaneos 01

proximos dos factos de que se occuparam , e sobre ludo no
que consta das peças officiaes até hoje publicadas e na prova
circumstancial, resultante da reunião de todos esses elemen

los fornecidos pela nossa historia , para apreciação dos suces
sos daquella epocha.
Firmado no testemunho do autor dos Maityres Per
nambucanos, o qual descreve com a maior minuciosidade

todas as occurrencias daquelle memoravel periodo, ponde
ra o senhor major Codeceira que, si não menciona esse
escriptor o dia 10), como o em que fóra levantado em Olinda
o grito de republica, refere entretanto que isso se déra no

mez de novembro, o que a confirmado pelas consultas do
Conselho Ultramarino hoje publicadas em nossa Revista ;
17
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sendo que a certeza de que esse glorioso tentamen tivera
lugar a 10 daquelle mez resulta principalmente da combi
nação dos factos narrados por aquelle autor, desde a ſuga
do governador Sebastião de Castro Caldas até a posse do
bispo no governo da capitania.
Recorda ainda o nosso consocio , em apoio de sua opi

nião, o discurso proferido pelo proprio dr. Machado, por
occasião de erigir-se em Olinda uma lapida commemorativa
do dia 10 de novembro de 1710 ; e por ultimo, antepondo
esse discurso á affirmação por elle feita no periodico Muni

cipio, mostra claramente que não podia Bernardo Vieira ter
erguido o primeiro grito de republica a 27 de junho de
711. porque nesse dia achava - se elle preso na cadeia do
Reciſe, a que fòra recolhido desde o dia 17 de junho, como
o referem o autor dos Martyres Pernambucanos e o das

Calamidades de Pernambuco ; ao ultimo dos quaes devemos
dar inteiro credito, por haver sido contemporaneo dos suc
cessos de que se occupa .

O mesmo sr. dr Machado, que nas sessões de 1 de
julho, 14 de agosto e 23 de setembro de 1890 proseguiu na
leitura, que encetara dos seus interessantes Contos da His
toria do Recife, sobre os quaes ja tive occasião de fallar no
meu relatorio anterior, apresentou , na sessão de 19 de feve
reiro do anno seguinte , uma memoria intitulada : O lugar
da morte de Nunes Machado .

Nesse trabalho responde o nosso consocio ao artigo que,

em sua cdição de 17 daquelle mez, publicou a Gazeta da
Tarde, censurando o Instituto por não haver mandado collo
car uma pequena lapida no sobrado , que então se reedifi

cava no largo da Soledade e em que, segundo a versão mais
corrente, morrera o corajoso tribuno, assassinado pelas
balas monarchicas.

Si é verdade que , no conceito de um distincto escrip
tor, para commemorar os grandes homens basta uma pedra
po um nome, é verdade tambem que nenhuma significação
terá esse modesto monumento, quando eregido em local es
trinho ao objecto da commemoração .
E ' o que, na opinião do dr. Machado, dar- se -hia com

essa lapida, si fosse ella collocada no sobrado do largo da
Soledade.
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Contestando a versão que a esse respeito corria , versão

alias autorisada pelas declarações do capitão Rocha Brasil
e pelo testemunho do autor da Rebellido iraicira, que para
isso se funda no que ouvira a Vilella Tavares , derende o
nosso consocio o Instituto , mostrando que outro foi o local
da morte de Nunes Machado .

Com effeito, resulta da memoria por elle elaborada que
esse local foi um pequeno quadro fechado por um muro e
portão , que existia no alinhamento da rua do Corredor do

bispo , onde, penetrando o corajoso tribuno seguido deoutros
companheiros, cahiu morlo por um projectil vomilado das
selteiras do quartel da Soledade, na occasião em que, não
querendo deixar tropas inimigas na sua retaguarda, explo
rava uma passagem para surprehender o quartel, afim de
desalojar as forças do capitão Rocha Brasil.
E as razões, que tem o nosso consocio para opinar que

fui nesse quadro que elle morreu, assentam nas declarações
de Luiz Gonzaga , testemunha ocular dos pormenores da
lucta , no testemunho dos que conduziram o cadaver do tri
buno a capella de Belém e no de muitos que ouviram a
narrativa do seu tragico fim ; e sobretudo na deducção natu

ral , logica e necessaria do conjuncto de todos os pormeno
res, que mostram que o objectivo de Nunes Machado era
lazer render o quartel da Soledade por um golpe decisivo,
que só podia ser dado pelo portão e a sua praticabilidade

pelo lugar reconhecido por elle, como responsavel pelo re
sultado do commettimenio.

Contesta igualmente o nosso consocio a versão, que
posteriormente correra, de não ter Nunes Machado morrido
em combate, mas de haver sido assassinado , na occasião,

por um cocheiro que lhe atirara do paco episcopal c . para
essa contestação, funda-se elle na vestoria , a que se proce
deu no cadaver.

Com effeito, esta descreve um ferimento penetrante de
bala, na direcção da fronte á parte posterior da cabeça e si
Nunes Machado, como pondera o nosso consocio, ao seguir
na direcção do muro, cahisse victima de um tiro desfechado
do paco episcopal , só podia ser ferido no lado posterior ,
allendendo-se a situação desse edificio ; pelo que é eviden

temente falsa a versão do assassinato do grande tribuno,
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que morreu quando explorava o lugar por onde tinhia de

dirigir o ataque ao quartel, morreu em acto de guerra , que
não se faz com sicarios mas com soldados encarregados pela
sociedade da defesa nac onal e das instituições que juram
manter a cusla do sangue e da vida.
Nas sessões de 22 de maio e 10 de junbo do mesmo
anno , occupou ainda o dr. Machado a altenção do Instituto

com a leitura de umaextensa memoria, intitulada : 0 14

de abril de 1832 em Pernambuco.

Do litulo que lhe deu o nosso consocio se ve que nesse
trabalho estuda elle o niovimento conhecido, entre nós, por

Abrila :In ; movimento que ensanguentou o solo pernambu
cano por espaço de tres dias e em que um batalhão de mi
licias, tomando armas sob ( commando do tenente coronel

Francisco Jose Martins o major José Gabriel de Moraes

Mever, apoderou -se do bairro do Recife, obrigando a guar

nição da fortaleza do Brum a pronunciar -se em seu favor.
Comprehendendo a verdadeira missão dio historiador,
não se limita o nOSSO Cousocio a descrever circumstanciada
mente os acontecimientos desse dia ; mas ligando a causa

aos effeitos, passa una vista retrospectiva sobre os factos
de que foi theatro o Brasil, desde a retirada de d . João 6 ale
a abdicação de Pedro 1.". mostrando como dessa data em

diante desencadeou -se a corrente revolucionaria pelas pro
vincias, onde os que accenderam o facho da discordia
pugnavam pela volia d'aquelle principe e pela sua restau
ração no throno imperial.
Na opinião do nosso consocio, foi esta a bandeira que
bastiaram os que pozeram em campo a revolta de lé de

abril, a qual não foi um agrupamento de sediciosos igual
aos que se formaram para depor presidentes e comman
dantes de armas , ou uina simples perturbação da ordem
publica , como escreveram alguns bistoriadores com o fim
de deprimirem o caracter pernambucano, mas a guerra do
absolutismo restaurador contra a liberdade constitucional.

o desafio de morte ao governo com todos os seus recursos,
o prólogo em summa da grande revolução, que devia dar a
d'Pedro o governo da regencia ou a soberania do futuro
imperio do Equador.
E , si va descripcão e apreciarão dessa revolta é inte

-
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ressante a memoria do nosso consocio , não o é menos

quando se occupa da guerra dos Cabanos que elle denomina
verdadeira guerra de kabilas,
Nessa parte do seu importante trabalho recorda o dr.
Machado que , si a revolução iniciada a 11 de abril termi

non na capital, devido á mascula energia dos pernambuca
nos, foi para principiar mortifera e feroz nas malas quasi
inaccessiveis de Jacuype e Panellas, d'onde surgiam cente

nares de combatentes para accommetter e assaltar ; os quaes

depois se recolhiam as asperezas de suas guaridas.
E de feit ), a par de todas as peripecias da guerra, des
creve -nos o nosso consocio com

as cores mais vivas, como

esses homens ignorantes e fanaticos derrotados hoje n'um
ponto , surgiam n'outro amanhä, mais ousados ainda qual:o
Antheu da ſabula; como dos pincaros mais agrestes, dos alcan
lis mais escabrosos, das brenhas mais enredadas d'aquelles
lugares cahiam elles de improviso sobre as avançadas do go

verno, ou as altrahiam a veredas cnguerrilhadas, afim de as
destruir e apiquilar : o ludo isso para servirem de jogucle
aos caprichos dos ambiciosos, tudo isso por supporem de.
ļender a familia o lar e a religião, tudo isso finalmente para
se sacrificarem por um idolo, com o mesmo devotamento

com que os fanaticos da India se sacrificavam pelo idolo de
Jaggrenat.
Conclue o nosso consocio a sua memoria observando

que a noticia da morte de d . Pedro produziu a debandada
dos inconscientes partidarios da restauração ; mas que esses
lvpos de perseveranca e energia , de resistencia e audacia só
depozeram as armas definitivamente ,quando a intervenção

pastoral do virtuoso bispo de Pernambuco, depois de longa
conferencia com o seu cheie, de conselhos salutares e lagri

mas de caridade, powle alcanyar poln parson qonio
poude alcançar o poder da forma .
Ouviu com altenção o Instilulo na sessão de 17 de no .
vembro do anno passado a leitura do interessante trabalho
da nossa consoci il Crm

snra . d . Izabel Gondin , intitulado

Selirio de 1817 no Rio Grande do Norte .

Filha da terra qe dera o berço à litterata Nysia Flo
resta Brasileira Augusta

a nossa consocia é tambem uma

distincta cultura das lellias e , alem das obras didacticas que
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compoz , escreveu os traços biographicos do padre João Da
masceno Xavier Carneiro, um dos martyres da resolução

de 1817 , cujo retralo, por ella offerecido, figura em nossa
pequena galeria .

Na memoria , de que nos deu leitura , occupa -se a sua

autora dos acontecimentos, de que foi theatro n'aquelle
anno o Rio Grande do Norte , onde teve repercussão glorio
sa o 6 de Março .

O germen das ideas liberaes, de que eram niais fervo
rosos adeptos n'aquella capitanja o coronel de milicias
André de Albuquerque Maranhão e aquelle sacerdote, as
reuniões secrelas por elles celebradas para altrabirem

adeptos á causa republicana, a sagacidade com que pro
curavam sondar o animo do governador José Ignacio Borges,
o rompimento prematuro da revolução e consequente prisão
do mesmo governador, a organisação de uma junta provi
soria, de que foi eleito presidente aquelle coronel , os dias
gloriosos da republica e o seu rapido caminhar para o oc
caso , o assasinato do presidente da junta coronel André de

Albuquerque Maranhão e finalmente a rede de perseguições,
em que a contra revolução triumphante fez envolver os pa
triotas riograndenses, tudo isso é descripto pela nossa con
socia na sua memoria , em linguagem simples mas persua
siva, com a minuciosidade exigida em trabalhos desta ordem
į á luz da critica que a elles deve presidir.
Vinculada por laços de parentesco a alguns dos marty

res da revolução n'aquella capitania, delles poude colher a
nossa consocia , com a curiosidade propria de seu sexo, a
narrativa fielde todos os successos d'aquella epocha, ficando
por isso habilitada a restabelecer a verdade de certos factos,

como o do assassinato do presidente da junta e mesmo a
addicionar outros omittidos por Muniz Tavares na sua His
toria da Recolucao de 1817.

Varios assuinptos se acham affectos is seccções de ar

cheologia, geographia, historia colonial e historia nacional :
as quaes não consultaram ainda sobre elles com seu parecer.
o que torna-se necessario para a boa marcha dos trabalhos
desta associação .

Em compensação, porem , não estiveram inactivas as
commissões de contas o de redacção ; aquella , elaborando
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os balancetes trimensaes e os orçamentos annuaes de re

ceita e despeza e esta , publicando 7 numeros da nossa
Revista .

Além dos trabalhos lidos nas sessões celebradas du

rante o triennio, alguns outros vem ahi estampados, a par

de preciosos documentos, que interessam á historia e á geo

graphia deste Estado ; merecendo especial menção entre
elles uma memoria sobre o municipio do Bonito, a qual nos
foi remettida pelo nosso consocio , coronel Francisco Benicio
das Chagas, uns apontamentos sobre a ilha de Fernando de

Voronha pelo general José Ignacio de Abreu e Lima, uma
memoria do dr. Aprigio Guimarães, na qual reivindica elle
para Vieira a gloria, que lhe contesta Warnhagem , de ter
sido o restaurador de Pernambuco do dominio hollandez e

uma grande copia de documentos de summa importancia
historica sobre as revoluções de 1710, 1817 e 1824 e cuja

publicação exprime a accumulação de materiaes para o fú
iuro historiador.

Referirei agora as provas de apreço e consideração,
foi alvo o Instituto no decurso do triennio passado,
não só por parte dos poderes publicos quer da Cnião, quer

de

que

do Estado , como de differentes associações scientificas, e de
distinctos cavalheiros residentes tanto no paiz como no es
trangeiro.

Dignou -se de communicar -nos o ministro da instrucção
publica, por officio de 27 de maio de 1890, que , conforme
pedira o Instituto, resolvera dispensar do exercicio de
suas funcções , n'aquelle anno, ao dr. José Hygino Duarte
Pereira , lente da Faculdade de Direito, afim de poder occu

par-se da traducção dos documentos hollandezes que trou
xera de Haya.
Diversas subvenções nos tem sido concedidas pelos po
deres da União, as quaes, segundo os dados fornecidos pelo
nosso thesoureiro, elevam -se até hoje a quantia de quinze
contos e quinhentos mil reis, não tendo por isso o Instituto

molivos senão para applaudir-se do estado actual de suas fi
nanças, que é por demaïs lisongeiro e para o qual concor
reram poderosamente os ministros general Benjamin Cou
stant e drs. João Barbalho e José Hygino.
Deve tambem esta associação o seu reconhecimento ao
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poder legislativo do Estado pela subvenção de dous conlos
e quatrocentos mil reis, que lhe concede annualmente : ha

vendo sempre figu :ado aquella verba nos respectivos orça
mentos, ainda mesmo nos annos em que as condições pouco
lisongeiras do Thesouro têm aconselhado a eliminação de
algumas despezas.
O sr . Caetano da Costa Moreira, cessionario de uma fa

brica de cimento estabelecida nesta capital, entre as clausu
las a que se obrigou perante o Governo, no contracto por elle
firmado, incluiu a de conceder annualmente ao Instituto a
quantia de um conto de reis, por espaço de dez annos : jä
havendo esta associação recebido a primeira prestação, que
elle depositara no Thesouro do Estado.
Continúam a remetter -nos as suas revistas e boletins 0

Instituto do Ceará , a Sociedade de Geographia do Rio de Ja

neiro e o Instituto Historico , Geographico e Ethnographico
do Brasil.

Dentre as revistas, que nos lem enviado esta ultima
associação , destaca -se a em que vem publicada a memoria
do nosso consocio major Codeceira, a proposito do decreto
de 11 de janeiro de 1890 , na parte em que contempla como
de festa nacional o dia 24 de abril para commemorar os

precursores da independencia resumidos em Tiradentes.
E , si attendermos a que esse trabalho é dado a es

tampa nas columnas da mesma revista em que são publi
cados os discursos proferidos por occasião de solemnisar- se
o centenario da morte de Claudio Manoel da Costa, o com

panheiro de Tiradentes na mallograda revolução de Minas,
concluiremos que o Instituto Historico considera de muito
valor a memoria do nosso consocio , reputando -a peça im
portante no processo que se está instaurando aquelle heroe,

para sobre elle proferir o futuro historiador o seu vere
dictum .

Havendo o

mesmo Instituto resolvido celebrar uma

sessão solemne no dia 12 de outubro do anno passado, em

commemoração e homenagem à descoberta da America.
mandou nesse dia publicar uma edição do poema Colombo,
de que nos remettet um exemplar.

Essa edição é ornada do retrato e precedida dos traços
biographicos do autor do poema, barão de Santo Angelo .
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Apreciado justamente pela profusão das imagens, luxo
das pinturas, riqueza da imaginação, grandiosidade do estylo
o Colombo, diz um critico notavel , revela um genio inven

tivo pouco commum e um dom de exposição admiravel,
contendo muilas descripções de grande belleza.

E de feito , si o autor do poema era tão habil pintor da
penna quanto delicado poela do pincel, não podia o intre
pido genovez invejar, como Alexandre, a dita de Achilles,

porque no epico americano encontrou o seu Homéro para
cantar-lhe a intrepidez de argonauta.
Acudindo a um convite da Sociedade Italiana de Geogra
phia para se fazer representar no Congresso Geographico ,
que reuniu -se em Genova o anno passado, atim de comme
morar o 4 .: centenario da descoberta da America , nomeou

o Instituto, para esse fim , a seu socio honorario o exm .

barão de Teftė , o qual deu cabal desempenho á commissão
de que fora incumbido, remeltendo -nos não só os regula
mentos da Exposição e do Congresso Italiano como um

exemplar de algumas das memorias lidas por seus autores
em cada uma das secções, em q !le elle se dividiu ; figurando
entre ellas as que se intitulam : Ensino da Geographia na
Universidade em relação especialmente ( o seu fim profes
sional, pelo professor (i . Dalla Velora : Progressos frisos

pela astronomia geographica na determinacúo das latitu
iles e na medida dos arros Terrestres, pelo Dr. Frederico
Guarducci e Figura da terra conhecida dos anligos

Egypcios, escripta pelo general de brigada Mohamed
Moktar.

Nesta memoria prova o seu autor que os antigos

egypcios conheciam a fórma da terra como nós hojo a co
nhecemos .

Para assim affirmar funda - se elle nos estudos e indaga
ções que fizera o sabio astronomo egypcio El Falaki sobre

a orientação e inclinação das pyramides e monumentos fi:
nerarios, nos estudos do astronomo inglez Narmond Lakyer

sobre a declinação do templo de Karnak e do que lhe fica
ao sul e que elle considera serem dous relogios astrono
micos para determinarem as horas da noite : na direcção do
templo de Thebas em Lucqsor e do que está situado a oeste
delle e que no seu conceito são : ou solares para verificar e
18
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determinar a extensão do anno solar, ou sideraes , isto é

dirigidos para uma estrella que se põe ao norte ou ao sul e
cuja observação era necessaria para algum serviço religioso :

e por ultimo na descoberta de quadros, desenhos e figuras
representando uns a posição dos astros e suas orbitas 1700
annos antes da era christã, outros as constellações do Pe .

gaso e da Girafa , sendo evidentes as relações que existem
entre estas e os mezes, e outros a intersecção do zodiaco
pelo equador, no signo de Taurus e o ceo no momento do
equinocio da primavera.
A esses estudos e descobertas accrescenta o illustrado

autor da memoria que o sabio astronomo francez mr. Biot,
nos seus interessantes trabalhos sobre os hierogliphos, de
monstra que os antigos egypcios, setecentos annos antes de
Jesus Christo , conheciam o solsticio de estio , determinavam

a meia noite, observavam as estrellas e sabiam o tempo do
seu levantar e declinar com relação ao sol ; que, segundo
Deodoro , Macrobio , Luciano e outros, tinham elles, desde
lempos immemoriaes, taboas astronomicas, conheciam a
revolução dos planetas e a duração do anno não se lhes po
dendo negar a invenção do zodiaco ; ) que Fourier provou
não lhes ser estranha a duração da revolução synodica da

Tua, cujo eclipse conheciam e bem assim a do anno sideral :
que o eminente astronomo Francaur refere haverem sido

elles que communicaram a Pythagoras a opinião do movi
mento da terra : que finalmente encarregado de preparar

im quadro comparativo dos pesos a medidas egypcias.
francezas e ingležas, para o que entregou -se a profundas in
dagações sobre a origem das medidas egypcias , tanto anti
gas como modernas, chegou á conclusão de que as primeiras
Tinham uma relação qualquer com o gráo terrestre e que
os antigos o haviam medido ; concluindo portanto o sabio

autor da memoria que, diante dos estudos e calculos
leitos sobre a pyramides e outros monimentos historicos,
cuja construcção remonta a 2,3, 4 e 5000 annos antes da era

christà, não se pode contestar que os egypcios conheciam a
astronomia , o valor do gráo e por censeguinte a verdadeira
forma da terra .

Além desta interessante memoria, de que acabo de
a presentar- vos um imperfeito resumo, recebeu mais o In
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stituto os boletins de tres associações estrangeiras, de reco
nhecida importancia scientifica .
Refiro -me as sociedades de geographia de Tours, de
Finlandia e de Lisboa , a todas as quaes, bem como ao Insti
tulo do Ceará, ao Instituto Historico Brasileiro e á Sociedade

de Geographia do Rio de Janeiro, não tem cessado esta asso
ciação de enviar um exemplar de suas Revistas e das de
mais publicações que tem feito.

A Sociedade de geographia de Lisboa, sob cujos aus
picios devia celebrar-se n'aquella cidade a 10: sessão do
Congresso Internacional dos Orientalistas, dignou -se de
convidar-nos para fazer-nos representar naquella sessão e o
Instituto , corespondendo a gentileza do convite, resolveu
inscrever se devidamente para esse fim , tendo recebido ul
timamente por parte do respectivo secretario dr. Luciano
Cordeiro, um exemplar de algumas das memorias destina
das aquella reunião scientifica, que deixou de realisar-se
por motivos de ordem superior.
Essas memorias intilulam -se : 0 dialerto portugues de

Macáo, por Leite de Vasconcellos, que tambem escreveu um
trabalho sobre os Amuletos portuguiezes : Simplificacao pos
sirel da composicão em caracterss arabes por Gonçalves

Vianna, autor igualmente de outra memoria, intitulada Dous

foclos de phonologin historien portuguesa e mais Desco
bertas e descobridores por Luciano Cordeiro, obra esla na

qual occupa -se elle de Diogo Cão e é ornada de gravuras re
presentando os padrões de S. Agostinho, do Cabo Negro e
outros marcos chantados por aquelle descobridor.
Dentre as memorias, porem , que nos foram enviadas
pela Sociedade de Geographia de Lisboa e que eran desti
nadas ao Congresso Internacional dos Orientalistas desta

ca -se a que se denomina () Orienio can Imerica e na qual o
seu autor, Lopes Mendes, faz um estudo profundo dos usos
( costumes dos povos da India portuglieza

os compara

com os do Brasil.

Não menos valiosas do que estas foram as offertas ,
com que nos penhoraram distinctos cavalheiros.

Osr. conselheiro dr. Machado Portella ſez-nos presente
de uma collecção de diversas brochuras de reconhecida utili

dade , sobresabindo dentre ellas a que se intitula A Subinadu
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por Henrique Praguer, onde o seu aulor aprecia a revolta
desse nome que rebentou na Bahia em 1837 e só poude ser
debellada no anno seguinte , graças ao heroismo do gene

ral João Chrysostomo Callado.

Obsequiou -nos o principe Rolando Bonaparte com a
remessa de sua obra Primeiro estabelecimento dos Neer
landezes na ilha Mauricia .

Considera incerta o seu autor a data precisa em que os
neerlandezes se estabeleceram na ilha de França , que elle
chama a perola do mar das Indias.

A preciando as differentes opiniões a esse respeito, pu
blica o principe Rolando 9 documentos encontrados por m .
eupe pos archivos coloniaes em Amsterdam , os quaes fixam
o anno d'aquelle estabelecimento e o nome do chefe, que a

elle procedeu por parte da Companhia das Indias ; a esses
documentos junta a reproducção de algumas gravuras an
tigas , pouco conhecidas, que se referem directamente ao
assumplo e bem assim differentes peças historicas acompa
nbadas de notas que elucidam e esclarecem pontos contro
versos .

Mais interessante do que esta é a obra o Geleiro de
Iletsh e o Lago de Marjelen, de que nos offereceu tambem
um exemplar o principe Rolando.
Resulta da descripção por elle feita que o geleiro tem
cerra de 16 kilometros de extensão : pelo que é o maior dos

Alpes e mesmo da Europa : pensando Reclus ser um im
menso lago solidificado suspense acima das planicies.

Occupando-se do lago de Marjelen, que fica do lado
esquerido do goleiro, considera-00 aillor o mais curioso dos
Alpes, pois offerece a singularidade de esgotar-se subita
mente de tempos a tempos. phenomeno este cujos inconve .
nierine pilo nos descreve . bem

como a lenda que correa

SYNI. pilo : concluindo por apresentar -nos minuciosos
dados sobre a sua altitude, superficie . profundidade, com
primento. largura e capacidade da bacia lacustre.
Apois a descripção do lago, chama a altenção o autor
para outra curiosidade geologica dos arredores de Eggis
born. qualsio as pyramites das falas. onde acredita o
novo los hilarem fadas a anões e que alle compara a igual

curiosidade existente na Sabova e no Colorado .
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Finalmente descreve -nos a excursão que fez ao geleiro
e ao lago , a vista pittoresca que d'ahi se desdobra e o Jung
fráu , a celebre montanha dos poemas de Byron.
Ao nosso consocio , commendador Jose de Vasconcellos,

devemos um exemplar do primeiro volume de sua obra
Datas celebres ou factos notareis da historia do Brasil .
Esgotada a 1 .: edição , que sahiu a luz em 1872, en
celou o nosso consocio a publicação da 2 .: em 1890 , sendo
para sentir que se limitasse ao 1 .. volume, com o que
muito terá a perder a nossa historia tão carecedora aliás de
escriptores conscienciosos; o volume. porem , que se acha pu
blicado e que comprehende o periodo decorrido de 1 193 a
1556 é mais que sufficiente para dar-nos uma medida do cri

lerio que presidiu ao estudo dos factos , de que elle se
Occupa

Vasando o seu trabalho em

moldes differentes das

Ephemerides de Teixeira de Mello, que reune em cada dia
do mez os factos occorridos no periodo de tres seculos , José

de Vasconcellos adopla o systema de Abreu e Lima, na sua
Synopse chronologici, mencionando primeiramenta o anno
o só se occupando do mez e do dia, quando estes recordam
uma data celebre ou un facto notavel da historia do
Brasil .

Entretanto , si , com relação a forma, approxima- se mais
o nosso consocio do escriptor pernambucano, com relação
ao fundo offerece muitos pontos de contacto com o a autor
das Ephemerides:

E de feito não escreveu elle simplesmente uma chro
pica dos acontecimentos que se desenrolaram em nosso paiz.
dos fins do seculo Aöao meiado do seculo 16 : ao contrario .

eni muilos trechos de sua obra desapparece o chronista para
anparecer o historiador consciencioso, que il luz da critica
discute muitos pontos controversos

Recebemos igualmente do sr . Julio Meili a sua collecção
numismatica, a qual comprebendo 1 .: moedas portuguezas,
sendo 4 folhas de estampas de muitas moedas raras, espe
cialmente o maravedi de Sancho 1.9 2 .: moedas do imperio
do Brasil de 18 ? 2 até 1889 , incluindo 24 folhas de estampas
de moedas , inclusive alguns ensaios monetarios, estampas
de sedulas e de barrinhas de ouro , merecendo attenção es
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pecial as moedas de prala de 960 de 1834, 640, 161 e 80
reis de 1833 , 3 .: medalhas referentes ao imperio do Brasil
de 1822 a 1889, abrangendo 229 numeros em 37 folhas de
estampas e constituindo ellas o que ha de mais completo
sobre o assumpto .
E' pena que o autor não tivesse escripto alguma cousa a
respeito das moedas, sendo como é um notavel colleccio
nista de moedas e medalhas brasileiras
O sr . maior Codeceira obsequiou -nos com um exem

plar da Descriprio do porto do Cabedello na Parahyba,
acompanhada de um mappa por Dansmare.
Remetteu -nos o sr . major João Brigido o exemplar de

um folbeto impresso, contendo informações sobre a capita
nia do Ceará , extrabido de um manuscripto existente na bi

bliotheca do Rio de Janeiro , o qual dá idéa da população da
capitania de Pernambuco e da de suas annexas e trata de
outros assumptos, desde o anno de 1774 em que lomou
posse das mesmas capitanias o governador e capitão general
José Cezar de Menezes.

Por intermedio do nosso consocio , d . João Busson ,

offereceu-nos o sr. Julio Cezar Monteiro uma planta, por elle
levantada da cidade do Ipu, no Ceará .
O

nosso consocio . dr. Felisbeilo Firmo

de Oliveira

Freire fez-nos presente da sua obra Historia de Sergipe.
E ' um volume de 422 paginas, que abrange o periodo
decorrido de 1573 a 185.9.

A obra está dividida em 3 livros, denominando -se o l ..

Epocha de formação (1575 a 1696 ) o 2 .: Expansão colonial

( 1696 a 1822) 03.. politica imperial de 1823 a 1855.
À descoberta, conquista é colonisação de Sergipe : a
historia do governo de Christovão de Barros e de seus siic
cessores até 1637, as suas minas e primeiras explorações, a
invasão hollandeza e o seu dominio , as luctas que ahi poste

riormente se deram , o termo da dominação batava e conse

dominio portuguez são faclos

quente voltada capitania ao
de que se occupa o autor no 1 .: livro de sua obra.

0 2. ° desperta tambem grande interesse porque trata
de Sergipe como comarca da Bahia ; aprecia as questões de

limiles pelo lado meridional, a expulsão dos jesuitas, o re
sultado da abolição da escravidão indigena, o movimento co
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lonial até 1802 , a parte que tomou elle na revolução repu
blicana de 1817 , à sua elevação a capitania e finalmente o
juramento da constituição e acclamação da independencia.
Não menos interessante é o 3 · livro que , começando
com a junta provisoria, que se organisou logo depois d'aquella
acclamação, trata de Sergipe como provincia do Imperio e da

nomeação de seu l . pres dente ,bem como dos que lle sue
cederam até 1831 e occupa-se das ideas republicanas na
Estancia e Brejo Grande, dos movimentos de abril de 1831 ,
do governo da regencia , da revolução em S. Amaro no anno
de 1836 , dos delegados do segundo reinado até 1853 , e fi

nalmente da mudança da capital, instrucção publica , fi
nanças e partidos ; concluindo com um appendice contendo
as sesmarias de Sergipe

E si accrescentarmos que a obra do nosso consocio é

precedida de uma introducção sobre os primitivos babitan
ies do Brasil, evolucionismo, melhor theoria historica, geo
logia , fauna e flora de Sergipe, concluiremos que muito
importante loi a offerta que nos fez o sr. dr. Felisbello Freire
e com a qualcertamente veio enriquecer a nossa bibliotheca.

Foi -nos presente, por parte do sr . coronel Francisco
Benicio, uma ossada petrificada, que se encontrou no lugar
Cacimba do Zamba, no Brejo da Madre de Deus, por occasião
de proceder -se a escavações para um tanque.
A collecção paleontologica, porem , mais preciosa foi a

de que fez acquisição o nosso museu , por offerta do sr .
William Ayres .

Consta ella , segundo a descripção de nosso consocio
o sr . dr. Coelho Leite, de um canino a que faltam as duas

extremidades , muito alterado pela acção de saes calcareos,
depositados em sua superficie, tendo 69 centimetros de
extensão e 11 de largura na sua extremidade inferior; de
um pedaço de maxilla inferior bem conservado , a que
se prende um molar que mede 27 centimetros de extensão
sobre 12 de largura ; sendo que esse pedaço do maxillar
mede 42 centimetros de comprimento sobre 16 de altura ,
estando o denle perfeitamente conservado, não tendo o es
malte sido destruido em qualquer ponto e achando-se livre
de substancias estranhas ; do quarto inferior do femur

esquerdo em muito bom estado, com os condylos : conser

-

-
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vados e bem assim as superficies articulares ; tendo uma
circumferencia de 10 centimetros e de largura 23 : da ex

tremidade superior do humerus direito e uma pequena parte
do corpo muito alterado, pulverisando -se facilmente ; es
tando à superficie articular em parte conservada e lendo
uma circumferencia de 30 a 35 centimetros : de uma parte
da clavicula muito estragada ja , de grandes dimensões e

cheia de saes estranhos e terra ; e por ultimo de 1 apophyse
doomoplata , incompleta.

Como se ve dessa descripção, trata-se de um animal de
proporções gigantescas , o qual sobretudo pela dimensão e
forma curva de um dos dentes parece ser um dinotherio,
animal pertencente á epocha terciaria, muito semelhante ao

tapir actual e que excedia ao elephante na grandeza e na
força .

Devo , senhores, concluir, pois muito tenho abusado
da benevolencia com que me ouvis .

Solemnisa boje o Institnto Archeologico e Geographico
Pernambucano o 31 anniversario de sua installação, e , como
Paulino Paris , por occasião de presidir a uma sessão na
Academia de Inscripções e Bellas Lettras, podeis dizerque
em todo esse longo periodo nunca julgastes o tempo bem

empregado, senão quando o perdestes no desempenho da
vossa gloriosa missão .
Cumpre, porem , que não desanimeis na carreira ence
lada e que, como Cesar, não considereis nada ter feito nos
dominios da archeologia e da geographia, somente porque
muita cousa vos resta ainda a fazer.

Verdadeiros levitas deste tabernaculo das lettras, deve

ao contrario animar -vos a convicção de haverdes velado

sempre junto a arca santa das nossas tradições patrioticas ,
e ainda hoje dais uma eloquentissima prova de que res
peitais essas tradições celebrando mais uma vez o anniver
sario da restauração de Pernambuco do dominio hollandez.

e evocando do tumulo , para fazer -lhes a apotheóse , aos he
ròos que concorreram para a victoria grandiosa deste dia .
E de feito dir-se -hia que esses novos espartanos com
parecem hoje a nossa festa , e como Themistocles, para quem
a voz que mais suavemente soar-lhe -hia aos ouvidos, seria a
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que celebrasse as suas façanhas, exultam elles tambem de
enthusiasmo, ouvindo a celebração de seus feitos patrio
ticos.

E' que neste dia o Instituto , segundo já o disse al
guem , é como aquella estatua de Memnon que desfaz-se em
hymnos de saudaçao ao sol nascente .

E, como o vencedor de Marengo, que ao partir para
uma de suas batalhas, electrisava os seus soldados com

aquellas memoraveis palavras: Soldados, é o sol de Aus
terlitz possa , senhores, neste dia, o Instituto animar -vos a

fibra patriotica, exclamando : Pernambucanos, é o sol de
27 de Janeiro !

João Baptista Regueira Costa .

19

Discurso proferido em 27 de Janeiro de 1882,
na sessão magna do Instituto Archeolo

gieo e Geographico Pernambucano , com
merativa da fundação do mesmo Institu
to , pelo orador official

Concidadãos :

Dizem que nas circumvisinhanças da antiga cidade de
Thebas havia oulr'ora uma estatua que todas as manhãs
saudava com uns sons harmoniosos e plangentes o súrto do
sol .

Muito de similhante passa se com a instituição em
cujo nome vos fallo .
Todos os annos, em um certo dia , o Instituto Archeolo
gico saúda a apparição do astro rei com uma sessão solem
ne que si muito consubstancia de grato em rememorar
feitos notaveis de brazileiros celebres, synthetisa tambem

muito de doloroso, relembrando perdas de homens que
devião viver emquanto lhes vivessem as virtudes.
Qual o movel do phenomeno que se passa com a esta

tua, explique o quem quizer, que em relação ao que se
dá com o Instituto , o movel não é sinão o patriotismo.
Seria inopportuno discutir aqui sobre saber si pe

rante os principios modernos, o patriotismo é o sentimento
culminante da moral civica. 0

si ao contrario elle nada

mais é do que o egoismo que, segundo G Le Bon, localisado
a principio na famil a , depois na tribu, estendeu -se em es
guida ao Estado , denominando - se enlão Amor da Patria ou
Patriotismo.
Não se tracta tambem de saber si o homem contempo

ranco deve concorrer para a transformação d'esse senti
mento egoista no sentimento eminentemenie altruista do

cosmopolitismo. Não se trata disso.
O que convém entretanto salientar é que em nosso mo
mento historico ainda o patriotismo suggere nobres e ale
vantadas resoluções, levando até ao culto dos mortos.
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E é por isso que o Instituto Archeologico e Geographico

Pernambucano póde durante um dia derivar a attenção de
vós todos para a historia dos que apenas vivem subjectiva

mente ; póde lançar com vosco um grande olhar para um
passado que transpõe os limites das recordações indivi
duaes.

Concidadãos : -Ha duzentos e trinta e nove annos que

a cidade do Recife era theatro de scenas profundamente
edificantes á nacionalidade brazileira .

Com effeito , apos uma guerra ininterrupta e que durou
trinta annos, no dia 23 de Janeiro de 1654 acharão -se
frente à frente o brasileiro e o batavo nas circumvisinhanças

do lugar onde hoje existe um quartel denominaido outr'ora
Forte das Cinco Pontas .

D'esse Forte sahiu ás 3 horas

da tarde do dia indicado, o subdito hollandez Wan Loo que
enviou por alguem ao general brazileiro Francisco Barretto
uma carta, pedindo fossem suspensas as hostilidades e que
as partes belligerantes nomeassem cada uma tres deputa
dos para tratar da paz .
Accedendo Barretto , no dia seguinte teve lugar o ajuste
em duas tendas levantadas na então capina do Taborda. No
dia 26 o general brasileiro e o general hollandez Segis

mundo Wan Schkope assignavão a capitulação conhecida por
capitulaçao da campina do Taborda, em virtude da qual todo
o Brazil neerlandez era restaurado ao governo portuguez .

Vencido um inimigo que tanto sangue brazileiro derra
mou no solo desta terra ; e que si com Mauricio de Nassau
foi avisado e tolerante, com os outros chefes que o succede
rão e precedèrão -n'o, foi por demais selvagem e depre
datorio, chegando seu instincto aggressivo a sugge
rir -lhe a idea de , n'uma batalha da Casa Forte , abrigar

se por traz de um anteparo humano que se construiu com as

mulheres brasileiras, cujos peilos expunha assim a bala de
seus compatriotas : vencido esse inimigo, disemos , podia-se
esperar que os nossos antepassados exercessem todas as es
pecies de vindicta que se permiltem nas guerras internacio
naes .

Para honra nossa , porem , e para maior glorificação
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d'esses bravos inimitaveis que ha muito dormem seu ul
timo somno , cousa mui diversa aconteceu .
No dia immediato ao dia 27 de Janeiro de 1654 em

que as nossas tropas tomárão posse dos fortes exteriores e

da ilha de Santo Antonio , denominada então cidade Mauri

cia, o general Barretto com seu estado -maior, todos a caval
o , dirigiu -se as portas da cidade. Chegando no lugar em
que hoje é talvez a rua Marcilio Dias e onde ficavão outr'

ora as portas mencionadas, ahi encontrou-se com Schkope e
seus ajudantes.

Estando estes a pè, apeou-se Barretto recebendo dos
hollandezes as chaves da cidade ao ribombar da artilbaria e
fuzilaria ...

Com a maxima polidez e com o maior acatamento foi

acolhido Sigismundo Wan Schkope e nosso general pondo-o
ao seu lado direito , proseguiu com elle a pé para a ci
dade .

Estava finda a guerra hollandeza .

Apreciando agora os resultados d'essa lucta memoravel ,

oque mais se impõe a observação do historiador philoso
pho é o incitamento d'essas energias bellicas que lão bem
caracterisao os pernambucanos nos annos de 1710 , 1817 ,

1821 e 1848. Essas quatro datas em que a alma pernambu
cana ergue-se impolluta, aspirando a liberdade e a repu
blica , nada mais são do que a eclosão dos sentimentos lon

gamente acrysolados nos periodos difficeis do despotismo
hollandez .

E , cidadãos sobreleva notar que os nossos antepassados

expellindo os batavos do Brasil anteciparão-se em demons
trar com a lacidez de um espirito clarividente que a sua

permanencia n'essa parte da America ser-nos-hia funestis
sima .

De facto , apezar de serem os hollandezes mais
adiantados que o então decadente povo portuguez nas
artes e nas sciencias, a zona tropical que habitamos era
sobremodo fatal a seu elemento ethnologico e d'abj a
a necessidade de colonisar o Brasil com o unico elemento

de que podião dispor , com o negro exclusivamente.
E é por isso que disse Mauricio de Nassau que o

Brasil não podia existir sem o negro ; o que , portanto ,
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justifica o facto de terem sido os hollandezes muito mais
escravistas que os portuguezes e terem importado para o
Brasil maior numero de escravos do que estes ultmos. ( 1 )
Concidadãos. Foi por amor de todas essas verdades

historicas, para arrancar da acção dissolvente dos seculos
os nomes e os feitos de tantos brasileiros eminentes; para
erguer á altura da posteridade os exemplos de civismo
e longanimidade dos nossos compatriotas que fundou -se
esta associação que conta hoje seu trigesimo anniversario .

E si alguma cousa podessemos hoje pedir aos nossos
consocios do Instituto seria que revissem a Historia Patria
em todos os pontos em que os monarchistas occupár : o -se
dos republicanos e da republica : escrevessem a verda
deira historia republicana brasileira .

Em observancia a um preceito de nossa lei organica,
cumpre-nos tractar agora dos nosses consocios que no cor
rer d'esses tres ultimos annos forão preza da lei inilludi
vel da transformação dos seres .
Dez são os mortos, ou meibor os transformados :
Monsenhor Manoel da Costa Honorato ; Visconde do Bom

Conselho; Dr. Joaquim José de C. M. de Albuquerque :
Antonio Gomes de Matlos ; Dr. Lycurgo Albuquerque do
Nascimento ; Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhães:
D. Pedro de Alcantara ; Brigadeiro Francisco Joaquim
Pereira Lobo ; Conselheiro Quintino José de Miranda e
João Vicente de Torres Bandeira .

Monsenhor Honorato, verdadeiro self-made -man, foi
um filho do povo e da pobreza. Assim é que na sua pri
meira mocidade foi obrigado a fazer -se alfaiate para prover
as necessidades imperiosas de nossa natureza animal.
Mas, ( é ádmiravel) com

os mingoados recursas d'essa

profissão, fez-se estudante, em seguida professor, depois
escriptor, após clerigo e afinal, um allo funcionario juncio
ao papa .

( i ) V. Disc, do Dr. José Hygino publicado na Revista du
Instituto.
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O Brigadeiro Lobo dedicou-se à carreira das armsa
onde distinguiu-se por suas qualidades .
O Dr. Joaquim José de Campos Medeiros de Albu

querque, foi um conspicuo cidadão . Por algum tempo
entregou-se a nobre profissão de advogado, sendo poste
riormente nomeado Regedor do Gymnasio Pernambucang

e afinal, Director da Repartição da Estatistica Geral do
ex - Imperio.
Os Drs . Lycurgo do Nascimento e Conselheiro Quinti
no de Miranda, exercerão com maxima distincção cargos
de magistratura .
Este ultino, socio benemerito do Instituto Archeolo

gico e Geographico Pernambucano e seu ex-presidente,
tinha um verdadeiro culto pelas cousas patrias, culto nunca
entibiado durante a vida inteira .

Era presidente do Tribunal da Relação de Pernambuco,
quando morreu.
O Visconde do Bom Conselho, Dr. José Bento da Cunha

Figueiredo , nos todos o conhecemos como um notabilis
simo escriptor e politico de alto merecimento e grande
prestigio.
Era lente aposentado da Academia de Direito do Re
cife e além disto foi presidente deste Estado quando pro
vincia, ministro e conselheiro de Estado e Senador do

Imperio .
Antonio Gomes de Mattos era nm commerciante hon
rado e cidadão estimado e João Vicente de Torres Bandeira

( pai de quem tem a honra de dirigir-vos a palavra) exer
ceu com maxima probidade o cargo de escrivão dos Feitos

da Fazenda Estadoal bem como servio com grande dedica
ção e devotamento, por muitos annos, o cargo (de mor
domo da Santa Casa de Misericordia do Recife...

Concidadãos :

Mui propositalmente deixámos para

tratar em ultimo lugar (invertendo embora a ordem chro

nologica dos fallecimentos ) de D. Pedro de Alcantara e do
Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhães.

A approximação , porém , d'esses nomes, não significa
de nossa parte intenção de estudal-os comparativamente,
ao contrario, occupar-nos-hemos de cada um em separado,
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pois receiamos que a confrontação que d'elles fizessemos
fosse precipitada e falha .

Ainda mais, as nossas arraigadas convicções republi
canas, a falta de dados historicos sufficientes mediante os

quaes podessemos formar um conceito de um homem que
não existe mais e o temor de deixarmo-nos influenciar pelas

paixões contemporaneas : obstão a que nos occupemos da
vida politica de D. Pedro .

Sob um outro ponto de vista consoante a nossa missão
n'esta tribuna, é que vamos collimal- o.
Filho de um portuguez impetuoso e educado em meio
de acontecimentos extraordinarios, entregue a seus pro

prios esforços quando o pai abdicou -lhe a coroa, tendo de
confiar-se no proprio criterio para distinguir entre seus
subditos : serias difficuldades anteposerão-se a D. Pedro,
logo no começo de sua vida publica.
Força, porém , é confessar que para consolidar a mo
narchia nascente não recorreu como seu pai a ponta de bayo
netas nem a exhibição de artilharia.
Governava o povo como dirigia sua familia : bona
chão e democrata .

Si não tinha as qualidades brilhantes de um talento

superior, discretava com intelligencia erudita sobre lettras
e sciencias .

Protegia de bom grado os talentos brasileiros que so
licitavam - lhe o prestigio .
Amava as cousas patrias e beneficiava as institutções
litterarias de sua terra .

A prosperidade fel-o simples imperador, mas o exilio,
tornou -o magestade .
Nada, concidadãos, conbecemos de mais commovedor
na historia dos reis, do que aquella figura de D. Pedro ,
encanecido e solitario , lendo n'um quardo modesto de um
hotel do Porto, o livro das grandes dores, a Divina Come
dia, do poeta Plorentino ! (1 )
E isto, quando privado do throno , era-o tambem da

sua companheira de toda vida, que jazia morta e illumi
(1 ) V. Vultas e Factos do Dr. Affonso Celso Junior.
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nada pela luz dos cyrios, alli , n'uma separação do seu hu
milde quarto !
E' possivel que sejamos um povo de sentimentalistas ,
mas é justo que nos corações republicanos caiba tambem
a compaixão dos reis.

É'-nos sobremodo grato ter occasião de occupar-nos do

eminente cidadão Benjamim Constant Botelho de Magalhães
a quem a Seita Positivista cognominou com justiça, Fondador
da Republica Brasileira e crede desejavamos que se passasse

comnosco alguma cousa de similhante aquelle phenomeno
que diz Lombroso dava- se com Socrates, o phenomeno da
photoparesthesia em virtude do qual podia elle fixar o sol

a olhos desarmados : desejavamos soffrer de alguma cousa
que se podesse chamar photoparesthesia intellectual afim
de contemplarmos de frente a crystalisação dos alevanta
dos sentimenlos d'aquelle caracter adamantino.
Vale-nos, porém , n’este intuito a meretissima obra que

a respeito d'esse preclaro brasileiro, publicou ha ponco o
Dr. Teixeira Mendes. ( 1 )

A 18 de Outubro de 1836, na freguezia de S. Lou

renço , cidade de Nictheroy nasceu o illustre biographado
Forão seus pais o militar portuguez Leopoldo Henri
que Botelho de Magalhães e D. Bernardina Joaquina da
Silva Magalhães, brasileira, natural do Rio -Grande do Sul .
Em Mage, para onde mudou -se a familia , iniciou Ben
jamim Constant o seu curso primario , com o vigario da

freguezia ; mudando-se depois para Petropolis continuou
aquelle curso com seu pai que só por amor a ensinal -o,
abrio alli uma eschola.

A convite de um amigo, foi o pai de B. Constant admi
nistrar uma fazenda em Minas, mediante partilha nos lucros .
(1) Biographia de Benjamin Constant . Por amor á lealdade

devemos declarar que nesse discurso servimo-nos de pensamen
tos e quiçá de palavras do Dr. T. Mendes .
20
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N'esse lugar onde a familia gosou os seus melhores dias ,
bavia tambem de soffrer o mais rude golpe do infortunio .
Após oito dias de soffrimento , succumbio a 15 de
Outubro de 1849, Leopoldo Magalhães.
O grande abalo moral que lhe causou a morte do

esposo e a penuria em que lhe deixou , fizerão enlouquecer
a inditosa mai de Benjamim .
Este , que então contava 13 annos de idade , foi

preza
de grande commoção e arrastado pelos impulsos
lumultuarios de indizivel dor, tentou suicidar-se saccu
dindo - se a um rio que corria proximo.
De tão desastrado fim , salvou- o um negro d'aquella
fazenda que lhe era dedicado.
Com o meio soldo de deseseis mil novecentos e quinze
reis que lhe deixou seu pai e com os auxilios de alguns
amigos poude B. Constante prover-se e á familia que lhe
ficou .

As impressões d'essa phase dolorosa de sua existen
cia, consubstanciou -as elle n'uma poesia melancholica que
então compoz .
Fixando residencia
residencia

em Minas procurou Benjamin
Constant um amigo de seu pai, amigo que muitas pro

messas fez-lhe de protecção à familia : por este foi
offerecido ao futuro fundador da Republica Brasileira um

lugar de servente de pedreiro que promettia arranjar-lhe.
Ferido em sua dignidade pessoal , recusou Benjamim
aquelle offerecimento e mais tarde , depois de promovido a

alferes , apresentou -se áquelle amigo dizendo-lhe nessa occa
sião que sentia-se capaz, não de ser official de pedreiro ,
mas official do exercito brasileiro .

Em 1852, depois de ter cursado uma aula de frades

benedictinos onde fez rapidos progressos, matriculou - se
como voluntario, assentando depois praça no primeiro regi
mento de cavallaria .

Conforme diz Teixeira Mendes, B. Constant não fez o
que se chama academicamente um curso brilhante , sendo

atè reprovado logo no primeiro anno de seu curso .

Não nos permittindo o resumido tempo de que dispo
mos dar a devida latitude ao estudo da vida de B. Constant.

sob esse ponto de vista, faremos uma solução de continui
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dade e passaremos do anno de 1852 para o de 1858 , em que
terminon elle seu curso de engenharia militar e em que

soffreu a primeira preterição nas tentativas que fez para
entrar no magisterio official.
Åntes , porém , um episodio illustrativo.
Levantando-se suspeitas de que os alumnos da eschola
militar tinhão commettido um roubo , o commandante res

pectivo mandou ler uma ordem do dia relativa ao facto e

Offensiva ao corpo de alumnos que se achava então formado;
quando o ajudante começou n'aquella leitura , B. Constant
sahiu das fileiras, e arrebatando das mãos do official a or
dem indicada , atirou-a ao chão e pisou- a dizendo : « Esta
ordem do dia não ha de ser lida porque é uma injuria aos
alumnos. » Valeu -lhe isso uma prisio na Fortaleza de
Santa Cruz e tambem os applausos de seus mestres e con
discipulos, além de ser obsequiado pelas familias dos
companheiros, com flores e outros mimos.

E' intuitivo que com um tal caracter não ser -lhe -hia
facil a vida publica .

Por isso é que tendo feito sele concursos, sendo em to
dos classificado em primeiro lugar, foi sete vezes preterido.
Elão completas forão as provas dadas por esse illus
tre candidato nas suas brilhantes theses, que creárão - lhe a
reputação do primeiro mathematico brasileiro.
Em 1862 , porém , foi nomeado lente de mathematicas
do Instituto dos meninos Cegos.

Vem a pello a narração do seguinte pacto . O Director
d'esse estabelecimento Dr. Claudio Lins da Costa, amige

que mais se esforçou para conseguir- lhe a nomeação indi

cada, era pai de uma interessante jovem de 15 annos de
idade . D'ella se apaixonou B. Constant.
Nada porém , tinha externado a respeito, quando um
rico amigo o procurou e após conferencia intima offere
ceu- lhe a mão de sua filha e herdeira .

Pobre , desilludido e carregado de uma familia compos
ta de quatro irmãs e de sua inditosa mãi, recusou B. Cons
tante uma proposta que se lhe offerecia vantajosa.

Mas recusou- a penhoradissimo, disse elle , pela pro
funda prova de sympathia que lhe foi dada por seu amigo .
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E logo no anno seguinte desposava D. Maria Joaquina
da Costa , jovem a quem alludimos acima.
Pretendia viver exclusivamente vida affecliva , segre
gando -se de todo da politica.
Tal proposito, porém , foi quebrado por força de
lactos posteriores.

Assim é que recebendo ordem para seguir para a
campanha do Paraguay, para abi partiu a 2 de Setembro
de 1868 ( ? )

Concidadãos :-Se nos offerece agora opportunidade de
vindicarmos a memoria de Benjamin Constant de uma
revoltante injustiça que actualmente soe assacar -se-lhe .

Lemos algures, escripto a seu respeito : - Uma espa
du virgem sobre um livro em branco .
Tirado d'essa phrase o lavor litterario , resta um pre

cipitado de falsidade e animadversão .
Em primeiro lugar ; a potencia mental do homem

não tem como unico dynamometro, o numero de obras que
tenha publicado e a proposito recordamo-nos de P. Cawés
quando diz qunnlos miins livros não vilem o papel e o
trabalho da impressão !

Sios diversos concursos prestados por B. Constant ( sen
do em todos classificados em primeiro lugar) ; si as theorias
adiantadas que ensinava de sua cathedra ; si os principios
philosophicos e sociologicos que propagava, si muitas outras

provas de talento e crudição que deu publicamente não
bastassem para refutar aquella indigna affirmação , o opus
culo sobre quantidades negativas por elle publicado, ba: tara
por si só para vindicar-lhe a reputação de mestre .
B. Constant era uma espada virgem !
Sim , porque, como engenheiro militar as armas que
tinha contra os inimigos da sua patria erão os instrumentos
de sua profissão.
Era uma espada virgem !
Entretanto construiu debaixo das balas da artilharia e

fusilaria paraguayas, trincheiras e baterias avançadas em
Tuyuti .
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Uma espada virgem !
Entretanto n'uma commissão de engenheiros internou
se tanto pelo territorio occupado pelos inimigos em Tuiu
Cuè , que o então marquez de Caxias só acreditou-o capaz
de tal bravura quando acompanhado de seu exercito pas
sou pelos lugares em que B. Constant realisára seus tra
balhos de engenharia .
Ainda mais, reluctou em retirar-se dos campos inbos
pitos da repubjica belligerante apezar de ter ido sua abne
gada esposa buscal-o alli no Paraguay, com prèvia li
cença do Imperador, ao saber que B.Constant achava-se
prestes a succumbir de gravissima enfermidade . E máo
grado a presença de sua esposa, Só voltou para o
Brazil quando Caxias ordenou- lhe que o fizesse, sob pena
de desobediencia.

Não serão dyscolos os que se obstinarem em repetir o
epigramma monarchico ?

Vamos concluir, occupando-nos ligeirissimamente com
a phase politica da vida de tão conspicuo brazileiro .
Quando começou a agitar-se seriamente , no imperio de
cahido a questão do elemento servil, B. Constant foi o pri
meiro que n'uma reunião do Club Militar presidida pelo
marechal Deodoro propoz que o mesmo Club tomasse por
divisa a abolição .

Esse facto teve por consequencia aquella memoravel
petição em que o marechal Deodoro , solicitaya da ex-Prin
ceza Imperial , em nome do Club de que era elle presidente,
qne nio empregasse o exercito brasileiro na captura de
escravos fugidos.
Animados os abolicionistas pola coparticipação do
exercito , intensificarão a campanha cuja victoria foi a lei
de 13 de Maio .

N'esse dia porém em quanto a massa popular applaudia
estrepitosamente os abolicionistas contemporaneos , o his
toriador philosopho, com um gesto largo apontava à nação,
o tumulo de José Bonifacio .

Arrastado pela impetạosa corrente dos acontecimentos
politicos , B. Constant poude observar que nova caudal

subia e ao esfuziar de suas ondas vacillava o privilegio
dymnastico.
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Após a libertação do negro, dizia-se, a libertrção do
branco .
A

agitação republicana tornou apprehensivo a B.

Constant que por esse tempo foi a Lambari onde encon

trou-se com partidarios da Republica, conversando então
largamente com aquelles acerca do estado politico da
patria. N'essa occasião disse-lhe o cidadão Werneck
que elle devia por-se frente do novo movimento .
Mas como muito bem diz Tacito , nos tempos de pertur
bação, a difficuldade não está em cumprir cada um o seu
dever, mas sim em conhecel-o , » vacillava o grande
patriota sobre a resolução a tomar .
Um facto, porem , apparentemente insignificante soli tou de modo inadiavel sua decisiva intervenção .
Todos conhecemos do incidente Carolino, incidente

em que figurarão este tenente e o Visconde de Ouro Preto ,
então primeiro ministro.

Quarenta alumnos da eschola militar dirigirão a

Deodoro da Fonseca uma petição em que solicitárão- lhe

que

como presidente do Club Militar convocasse uma reunio
d'este para tomar conhecimento do incidente indicado e

resolver a respeito .

Indeferida a petição , recorrerão os

alumnos ao vice -presidente do club , que era B. Constant o

qual escreveu a respeito a Deodoro, favoneando o pedido
dos alumnos .

N esse interim tem lugar a visita dos officiaes do Al
mirante Cochrane

á eschola militar .

Diante dos chilenos. diz , T. Mendes , o na presença

ministro da guerra, B. Canstant proclamou a missão
actual dos exercitos em phrases que alarmárão o yo

do

verno .

Os alumnos o victoriarão com esquecimento dos hos
pedes que pasmárão diante de similhante ovação ?
Repetirão - se amiúdadamente ovações d'aquelles alum
nos a seu idolatrado lente que por esse tempo recebeu
d'elles uma mensagem que assim terminava - « Mestre !

sede o nosso guia em busca da terra da promissio

- 0

solo da liberdade . >>

A 9 de Novembro de 1889 teve lugar a sessão solici

tada, sendo presidida por B. Constant a quem, depois de
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largas discussões, foi commettida a missão de resolver a
pendencia de um modo honroso ao exercito e a patria .
A solução , sabeil-o ; a solução foi a immorredoura
jornada de 15 de Novembro .

Após esforços ingentes de movimentação republicana ;
depois de ter, em companhia d'outros , abafado o grito de
«Viva o Imperador) erguido pelo Marechal Deodoro em se
guida á queda do ministerio Ouro Preto : conseguiu B. Cons
tant , esforço supremo , que o mesmo Marechal descobrindo
a fronte encanecida, contraposesse aquelle grito o de
-Viva a Republica ! ..

Ouvirão-se então 21 tiros de artilheria e a Republica
era um facto .

Não muito sobreviveu a sua obra : a 22 de Janeiro de

1894 , depois de ter-se tristemente convencido de que - nin
guem jamais 'fez impunemente bem a humanidade --

baixou ao tumulo após longo e doloroso soffrimento.
Mas concidadãos , emquanto junto a seu leito de morte ,
curvava-se angustiada a alma nacional, Benjamim Constant,
novo astro , ascendia a engastar-se na constellação patria on
de fulgurão Vieira de Mello , Tiradentes e José Bonifacio .

Esmeraldino 0. do T. Bandeira .
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largas discussões, foi commettida a'99 DE NORONHA
pendencia de um modo honroso ao exer
A solução , sabeil-o ; a solução foi a
jornada de 15 de Novembro .

Após esforços ingente de movimentação
le ter , er

Por '

1

hafa

Alem das rochas de origem ignea que formam a gran

de constructura da ilha de Fernando de Noronha ( 1 ) e suas

camadas exteriores, ha alli um grés, que cobre cerca de um
terço da ilha Rapta, parte da de S. José, e pequenas áreas
da ilha principal perio da Lancha a nordeste, bem como a
elevada praia oriental de Atalaia Grande e a que fica ao
longo do lado sudoeste da Bahia de Sueste ; formando alem

disso todas as partes descobertas da Ilha Raza , Ilha do Meio

e o Capéo, na embocadura d'aquella bahia. Ainda que
essas rochas constitúam somente uma pequena parte da
ilha e sejam os restos de sua extensão primitiva , apresen
iam comiudo algumas circumstancias interessantes ni histo
ria da mesma ilha. Nellas não se lem encontrado bons fos

seis, mas acha -se uma grande quantidade de fragmentos de
conchas, corées e outros esqueletos calcareos , lodos de or
ganismos que ainda vivem em torno das praias da ilha
e que mostram serem as rochas de origem recente.
Em um artigo publicado nas actas da Sociedade
Real de Geographia , de julho de 1383, falla o rev . T s .
Lea de um como « recife » , de « uma formação desta nature .

za , que fica a descoberto nas marés baixas e que é inteira
mente semelhante ao Recife ( 2 ) de Pernambuco. Em

cer

tos pontos uma rocha muito similar encontra- se em altu
ras consideraveis acima do nivel do mar . »

Diz elle tam

(1 ; Vedle a Geologia de Fernando de Noronha por J. C. Bran
ner. publicati en fevereiro de 1889, e a Petrographia de Fernan
do de Noronha por J. H. Williams, em março do mesmo anno .
O mappa que acompanha o primeiro trabalho deve ser con
sultado juntamente com o presente artigo.
(2 ) Como estii escripta , esta palavra significa um

parte da cidade de Pernambuco.

perti

O autor refere -se sem duvidil

10 « recife » que fica em frente aquella cidade.

21

102

REV . DO INST . ARCH , E GEOG . PERN .

bem que « por isso , as praias elevadas parece unicamente
assentarem

sobre basalto e estarem em cstreita connexão '

com um pico plionolito . »

Não posso saber o que tem com o assumpto o basalto
ou o phonolito. A estructura grosseira do grés mostra
que o seu material foi originariamente depositado em fór
ma de dunas, achando - se as suas camadas em todos os an

gulos em que a areia sòlta póde se manter ( vede ſigs.
1 e 2 ). Um exame microscopico indica que esse male
rial foi consolidado pelo deposito do carbonato de cal em
seus intersticios.

A rocha varia alguma cousa em caracteres lithologicos;
sendo em uns lugares tão ab :rta e porosa que pode facil
mente desfazer- se ao simples contacto dos dedos e em
outros tão dura e compacta que , quando locada com um
martello , vibra como « pedra sonante » Em certos pon
los ella é composta inteiramente de materia organica
cimenlada por ca bonato de cal , e alem disso contem
mais ou menos areia e cinzas provenientes das rochas
igneas, arremessadas pelo mar com a maleria calca
rea .

Onde esta é muito abundante e il

rocha é frouxa

elicilmente pode ser extrahida, ella é queimada para se fa
zer cal, em quanto que, em outros lugares, contem tantas

impurezas que não pode ter esse destino. A principal loc.
lidade de que a rocha é tirada pira se fazer cal vi ao lado
sul da Bahia do Sueste ( fig . 3 ;

O denosito tem sido ex

teasamente minado pela agua e as faces abrupta's mos
tram perfeitamente a sua estructura de duna . A dis

posição das camadas denota que o material deve ter
sido
impellido para a posição , em que actualniente
se acha, por ventos de direccio sul ou sudeste. Onde
esse grés eòlio pùe- se em contacto com as rochas igneas, os
seus planos de estratificação est io em um angulo muito
aberto , indicando que foram formados pela areia que o
vento arremessou sobre o alto de uma duna.

Esse mate

rial, acamado pelo vento , continúa sob a linha d'agua
nesta localidade e ergue- se a uma altura de quarenta pés
ou mais, acima della

Os pedaços de rocha , de que se
faz cal , são tirados em folhas de meia polegada e mais de

--
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espessura e depois levados ao forno .

A queima exig ; de

tresa quatro dias , cal é alguma cousa impura por
causa da mislura de pequenos fragmentos de rochas
igneas.

A analyse ( 1 ) seguinte é feita sobre uma amostra das

partes mais porosas dessa rocha, queimada para se fazer
cal.

Deu este resultado o especimen que foi queimado na
lemperatura de 110 ' - 113" centigrados :
Silica ..
Alumina ..
Oxido de ferro

2,2 ) por cent.

Phosphato de calcio ...

0,79
0,87
0,27
0.89
0.67

Carbonato de calcio ...

97,27

Cal , ....

Magnesia .

Carbonalo de magnesium
Potassa

0,49
0,15

Soda .

0,22

10
((

((
((

(

Tolal. 101,72 por cent .
0,23
Agua a 110-11.30 cent..
Soluvel em acido nitrico con
centrado ....
96,67

(c

Examinada com o microscopio verifica -se que essa ro

cha é inteiramente composta de restos organicos triturados ,
como pedaços de conchas, espinhas e conchas de ouriços
do mar, coráes, n :illiporos , foraminiferos e outras produc
ções calcareas , co :no as que cobrem as rochas em muitos
lugares em torno da ilha,' sen lo tudo isso cimentado por
carbonato de cal.

Na mór parte ella é muito porosa e vê - se

que as suas cavidades vão gradualmente se enchendo pela
formação de crystaes d'aquelle carbonato . Nenhum quartzo
tem si lo encontrado em qualquer dos especimens examini
dos com o microscopio .
Na Ilha Raza as camadas dessa rocha estão bellamente

( 1) Analyse feita por R. N. Bracket.
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expostas em uma elevação perpendicular de 40 pés ou mais ,

em cuja base jazem os enormes fragmentos que tem cahi
do por seu proprio peso , depois de minados pelo oceano

(vede fig . 4 ). Em muitos pontos dessa parte exposta da ro
cha mostra -se a posicio do material acamado pelo vento .
Na ponta sudeste da Ilha Rapla o grés cobre a rocha
ignea e orgue-se a uma altura de 5) pès ou mais acima d'agua
( vede fig . 5 ). Aqui está situado o grande a funil » represen
lado na fig.8 e descripto no fim da presente memoria; nesse
ponto as vagas do oceano , penetrando por occultas passagens

nas rochas proximas da linha das marés medias, esquicham
um grosso jorro de espuma por uma estreila abertura, jorro
que eleva-se a uma altura de mais de com pés e é levado
pelos ventos reinantes para leste e norte da ilha. A agua
dessa espuma lem atacado o grés , deixando - o com uma su

perficie profundamento corroida e estando os pontos mais
resistentes, e que tem de um a tres pés de altura , lão cheios

de sulcos e estes tão approximados que é quasi impossivel
andar-se sobre elles (vede fig. 8.a ) No lado sudeste da
Ilha Raza a mesma corrosão desses grés calcarcos tem por
causa a resaca que bale sobre a ilha (vede fig 6.)
O lado sul da Ilha Raza tem sido profundamente sola

pado pela agua . A rocha aqui é mais compacla do que em
muitas de suas partes descobertas . Grandes cavernas são
a principio excavadas ao longo da linha , em que a força da
resaca é maior nas allas marés.

Essas excavações conti

nuam deixando um chão liso, que se estende todo ao
longo do lado sul da Ilha Raza ( fig . 6.)

Quando a acção

solapadora das vagas lem attingido a um certo ponto, o leclo
ou borda das ilhas quebra-sc é cai sobre esse chão , d'onde
é logo removido pela resaca . Cumpre nolar que todos
os destroços provenientes da destruição do gres nesse

lugar so desfeitos pela subcorrente, que deixa limpo
o chão de pedra . como se vè na figura que acompanha

o presente trabalho. Inclino -me, porém , a pensar que
a remoc o dessas rochas em uma extensão
ravel é devida á acção chimica .

Que a

conside

agua salgada

dissolve a rocha mostra-o claramente a corrosão produ
zida pela espuma em todos os pontos em que ella
é acoitada sobre

esses grés.

acrio minadora

do
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occano observa - se em qualquer parte , em que occorrem
esses grés eolios - na Ilha Rapla , Ilha do Meio e Ilha Raza ,

no Chapéo e em outros pontos ; porém o chão de pedra
deixado pela remoção da rocha é muilo extenso na Ilha
Raza .

Uma explanada igual a que fica acima descripta serve

de ponto de desembarque na Ilha Rapla . Nenhuma praia
existe nesta ilha e qualquer bote ou jangada pode ser con
duzida ria baixa mar para a parte inferior de alguns desses

planos inclinados : sendo facil ahi desembarcar-se desde que
se poder galgar a extremidade da pedra.
Tem-se observado que a disposição das camadas desses
grés , feita pelo vento na Ilha do Meio , continúa sob a agua

nas marès baixas e que a ilha acha -se actualmente me
nus elevada que outr'ora (1 ) ( vede fig . 2 ) . Pode ser
de algum interesse , ao menos para corroborar essa

observação , dizer que o autor do presente trabalho
já havia chegado a conclusão identica, antes de ter
visto essa opinião do sr. Buchanan . Outras circumstancias ,

porém , provam que a ilha tem experimentado diversas
inudanças de elevação, além dessa simples depressão que
Que as rochas , que lorinam a Ilha do Meio,
se lhe nota
Ilha Rapta . Ilha Raza e o bloco solitario entre a ilha prin

cipal e S. José e que é conhecido por Chapeo são acamados
pelo vento é ponto este que está fóra inteiramente de
questão. E isso ainda é mais claramente pronunciado no
grés , que occorre a leste e em frente a base da Alalaia
Grande e no do lado sul da Bahia do Sueste .

Nas roch is

da Ilha do Meio , Ilha Rapla , Ilha Raza e na Bahia de Sueste

essa disposição peculiar das camadas continúa por debaixo
da linha d'agua , mostrando , como suggere o sr. Buchanan ,
que a ilha esteve antigamente em uniclerz'omninr.
Comtudo deve -se igualmente nolar que algumas dessas
camadas de grés assentam immediatamente sobre os seixos
existentes nas praias e já corroidos pelas aguas. Com
relação ao grande bloco de grés, de cerca de 25 pés
11) A Viaren du ( iullenger pelo sr . Wyville Thomson X.
pils 100 c seg . A opinião é attribuida ao sr .
Buchanan, que falan da ilha dando -lhe o nome de Booby Island .
Y. 1878 , vol. 2
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de altura, que é o resto de uma ilha proxima de S. José
e é conhecido por Chapéo, o conglomerato subjacente é
muilo duro e fica completamente a descoberto nas marés
baixas.

No lado sudeste da Ilha Rata e na Ilha Raza os

grés podem ser vislos, ainda que não tão perfeitamente
como no Chapéo.

Considerando que os seixos gastos pelas

aguas devem ter sido corroidos antes de se cobrirem de

areia segue -se que a ilha, em quanto elles se formavam ,
estava em um nivel um tanto mais baixo do que se acha
actualmente ; e como a disposiç io das camadas feitas pelo

vento não podia ter lugar abaixo da superficie d'agua ou
na areia que estivesse an alcance das vagas , é visto que a

ilha deve ter estado um tanto elevada . antes que as dunas
fossem formadas e depositadas sobre as praias cobertas de
seixos .

Convem notar que todos esses grés eolios jazem nos
lados oriental e sudeste da ilha ; que elles occorrem em
uma altura bastante clevada ( 70 pés na Ilha do Meio, 90)
em S. Josè e cerca de 100 na Ilha Rapta c na base de Ata
laia Grande) e que nio tem nenhuma connexão com as
pequenas praias actuaes, As que primitivamente existiram
devem ter sido muito mais extensas do que qualquer uma
das que se veem agora em torno dessas ilhas ; porque em
parte alguma das differentes costas ha uma só praia que
se compare em extensão , tamanho ou espessura com as
camadas descobertas desses grés calcareos , e o fundo do
mar é aqui por toda parte desigual e mais ou menos chcio
de rochedos : facto este que exclue a idea de terem essas
camadas existido outr'ora como sedimentos ou praias imme

diatas. Eu já exprimi a convicção ( 1 ) de que essas areias
foram sopradas por ventos de direcção sul ou sudeste,
convicção esta baseada não só nas posições geographicas
das varias camadas e na ausencia de taes rochas em ele

vações correspondentes sobre os lados oppostos das ilhas
senão tambem na estructura interna das proprias rochas.

sendo a sua face mais ingreme voltada para norte ou
noroeste . Porém , como não ha actualmente nenhuma praia
de que ellas podessem provir ( 1) devemos concluir que a
( 1 ) Idem pag. 161.
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ilha , não ha muito tempo, era mais vasta para sudeste, e que

havia desse lado praias arenosas, sobre as quaes foi lançada
e reduzida a areia uma grande quantidade de restos orga
nicos
Ess:is areias sopradas pelos ventos atravessaram a

ilha em direcção à praia opposta e nella se depositaram ,
deixando enterrada a uns 75 a 100 pés de profundidade a
primitiva praia coberta de seixos , que fica proxima de
S. José , e tornando - a muito mais elevada do que as mais
altas partes da actual rocha arenosa . » Ellas reuniram em
uma só o que são agora as ilhas separadas de S. José, Ilha
Raza, Sella Gineta , lha do Meio , lha Rapta e a ponta

nordeste da ilha principal, em quanto que a chuva carre
gada de acido carbonico , cahindo sobre ella bem como a

espuma da resaca dissolveram o carbonato de cal , arrasta
ram -no para baixo o ahi o tornaram a depositar, solidifi
cando destarte a areia em uma rocha dura , que o oceano
tem invadido de ambos os lados.
0 lado sude - le da ilha está sendo cerceado

muito

mais rapidamente do que o noroeste. Isto é devido á pre
dominancia dos ventos de leste e á posição nordeste

sudoeste do maior eixo do grupo. ( 1 ) No lado sul a
espuma alaca a superficie das rochas, ao passo que a
mais violenta resaca as vai minando . A acção de ambas

essas forças pode ser vista na fig. 6 .
Na base de Atalaia Grande, lado oriental , os grés eolios
formam uma estreita orla de cerca de cem pés , acima das
marés medias.

A invasão do mar tem removido as rochas

igneas que lhe serviam de apoio e grandes fragmentos ,
alguns dos quaes de mais de cincoenta pés de uma parte a

outra e de vinte de espessura, tem resvalado para a praia.
Essa orla e os fragmentos que della cabiram veem -se na
fig. 7. No ponto , em que essas rochas bordam o outeiro,
apresentam uma inclinação alcantilada em direcção a ilha,
( 1 ) Em torno da costa existem , em ponto pequeno , algumas

Trellas bahias : porém praias de suave declive lia poucas e estis
inuito pe ienas.

( 1) Durante os mezes de julbo e agosto de 1876, o

rento

quasi constante foi de leste, variando is vezes em alguns pontos
para sudeste ou nordeste .
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suggerindo a idea de que a disposição das camadas foi

produzida pela areia soprada sobre o alto de uma duna.
Das antigas areias só poucos restos não consolidados

devem encontrar-se agora nessas ilhas. Sobre o alto dessa
orla na extremidade nordeste da ilha, existe alguma que
ainda não está convertida em rocha solida .

Essa, como

a de todas as praias actuaes em torno da ilha , tem uma

propriedade sonora claramente pronunciada, rangendo.e
estalando debaixo dos pés , como neve secca .

Em 1881 , o ministro da Agricultura do Brasil mandou
a Fernando de Noronha uma commissio para examinar o

phosphato de cal descoberto na Ilha Rapta e sobre elle
Esse phosphato jaz sobre o grés
eolio d'aquella ilha e o sr. Derby diz em seu relatorio (11

apresentar um relatorio.

que elle e provavelmente o residuo insoluvel de um depo
sito de guano, tendo as chuvas feito desapparecer as partes

soluveis n'agua. A explicação do sr. Derby é , sem duvida ,
correcta . Pode se accrescentar, porém , que esse phospha'o
occorre sobre a superficie corroida da rocha calcarea e esta
tem indubitavelmente feito crescer a quantidade total do

phosphato de cal já existente na ilha, porque è nalural
que essa quantidade houvesse sido materialmente augmen
tada pela presença da rocha calcarea subjacente ao depo
sito .

Naturalmente a agua da chuva disolveu do guano

os phosphatos soluveis de cal e ammonio e estes, ao
porem -se em contacto com o carbonato de cal que est i

em baixo , formaram phosphato de cal insoluvel e carbonalo
soluvel de ammonio , volatilisando-se este ultimo.

Diversas provas foram por mim observadas da for
mação de massas solidas, como rochas, do phosphato de cal
insoluvel, nas quaes parece terem existido fendas ou listas
porosas verticaes na rocha calcarea . A analyse sob n .

versa sobre esta dura rocha phosphatica , quebrada do grés
eolio endurecido .

Cumpre notar que os especimens typicos desses grės
( 1 ) () exemplar que tenho deste relatorio intitula - se

Phosphato de Cal » não traz nem o lugar nem a data da public
cação : porém , provavelmente, foi publicado pelo governo brasi
leiro, em

1881, no Rio de Janeiro .
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quer muito porosos, quer compactos, quer da llha
Rapla, quer de outra qualquer parte mostram pela analyse
a presença de algum phosphato decal. à analyse sob n.º

2. versa sobre a parte limpae compacta do grés eolio da
Ilha Rapla. O pedaço foi quebrado de um dos altos pontos,
deixados pela corrosão da superficie , em virtude da
acção combinada da agua da chuva e da espuma do
oceano .

1. Especimen queimado na temperatura de 110-115 C :
Silica .

1,77

Alumina .
Oxido de ferro .
Cal .

8.81

6,35
0,15

por cent .
(

1

((

((

Carbonato de calcio .

0.13
18.35
41.62

Carbonato de magnesia.

22,17

((

Magnesia

Phosphato de calcio .
Potassa

0,12

Soda.

0,48

Perda pela ignição .

1,81

Total-

Agua na temperatura de 110-115 C.
Soluvel em acido nitrico concentrado .
Insoluvel

Total

((

(

10

101,76 por cent .
1.44
95,94
4.06

100,00

por cent..

2. Da superficie do grès eolio da Ilha Rapta . Espe
cimen queimado na temperatura de 110-115 C :
Silica e materia insoluvel 'em
nitrico concentrado .
Alumina .
Oxido de ferro .

Phosphato de calcio
Carbonato

Magnesia

de

calcio .

acido
0.09

por cent .

0,45
0.13
0,82

»

98,33

0,64
22
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Potassa .

Soda .

PERN .

0,10 por cent.
0,20

.

Total-

Agua na temperatura de 110 - 115 C.
Soluvel em acido nitrico concentrado .
Insoluvel

Totai-

100.76 por cent .
0.17
99,94
0,09

(

(

(

100,00 por cent.

Convem mencionar tambem que a analyse da rocha
muito porosa da Bahia do Sueste, usada para se fazer cal ,
mostra a presença de phosphạto de cal .
No seu relatorio sobre as camadas de phosphato da
Ilha Rapla , o Sr. Derby refere -se a um fragmento de Mille
pora, que foi encontrado nas mais altas partes das camadas

de grès calcareos d'aquella ilha e disso parece inferir que
ellas estiveram depositadas debaixo d'agua . Dos muitos
restos organicos que achei nessa rocha não vi um só , cuja

presença em tal altura acima d'agua não podesse ser logo
explicada pela supposição de ter sido soprado pelo vento
sobre uma praia de suave declive. O lugar, porém, a que
allude o Sr. Derby , é especial a esse respeito, e não só
restos animaes, como pedras do tamanho de um punho de
homem podem ser encontradas onde. em circumstancias

ordinarias , seria inteiramente impossivel que o vento as
arremessasse .

No lado sul da Ilha Rapta em que o grés eolio poe-se
em contacto com as rochas eruptivas subjacentes, em um
lugar que é conhecido por Funil e do qual já me tenho
occupado , ha um labyrintho de canaes subierraneos, forma
dos por processos naturaes. A parte superior do grės
está corroida, restando delle apenas uma crosta horisontal
fina, porém compacta , que forma o tecto dessas cavernas
( vede fig. 8) . Atravez desse tecto ha tres ou quatro aber
turas e , em certas condições da maré, as vagas batendo
contra a praia , no ponto que se vê desenhado sob a forma
de V , apertam e comprimem grandes massas de ar, que,
quando acontece serem levadas a essas aberturas atravez
do tecto , escapam com enorme violencia. Tenho visto a
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espuma que sae de um desses furos ( o que se acha dese
nbado á esquerda ) ser arrojada a uma altura de mais de

cem pés . Algumas vezes só um pouco d'agua é expellida ,

escapando o ar com ruidosa explosão e parecendo o vapor
sae comprimido de uma fornalba . Essas explosões são
devidas principalmente ao vento, como mostra a gravura
à direita . Outras vezes uma grande massa d'agua esguicha

da maior d'aquellas aberturas- a que fica no meio . Um
prisioneiro, que vive na Ilha Rapta, disse- me saber haverem
sido arremessados por esses jactos d'agua peixes e pedras
que têm cahido em cima do grés . Sobre a superficie da
rocha calcarea e dentro do espaço em que cae a espuma,
jazem algumas pedras soltas ; e é provavel que fragmentos
de coráes, impossiveis de ser transportados pelo vento ,
podessem , por aquelle meio , ser atirados sobre as mais
altas partes do grés calcareo .

I
2

1

Secção na Ilha Rapta .

Corte de uma rocha ,na
Ilha Raza .

3

Grés cólio na Bahia do Sueste .

4

Rochedo e blocos de gréscahidos,Ilha Raza .

5

Girés cólio envolvendo rochas eruptivas

Ilha Rapta .

6

22

Cavernas cavadas pela resáca na Ilha Raza .

7

Orla de grés

na base de Atalaia Grande .
8

Não obstante ser o seguinte artigo estranho aos fins

do Instituto , comtudo, tratando-se dos traços biographicos
de um socio distincto , como é o Sr. Conselheiro Pinto

Junior, o qual, na qualidade de Presidente desta Associa
ção, prestou -lhe relevantes serviços , transcrevemos com

iodo o prazer para as columnas da nossa Revista os Apon
lamentos, que, sobre a vida daquelle Conselheiro , foram
publicados no Diario de Pernambuco é no Jornal do
Recife de 12 de Novembro ultimo .

A Redacção.

APONTAMENTOS (1 )
PARA A BIOGRAPHIA DO

Conselheiro Dr. João José Pinto Junior
« A 2 de Fevereiro de 1832 na parochia do Poço da
Panella, municipio do Recife, nasceu Joã ) José Pinto Ju
nior, filho legitimo do medico João José Pinto e sua mu
Ther D. Joanna Rosa Monteiro Pinto .

( 1) A razão pela qual apparecem agora estes apontamen
tos é a que passamos a expor.

O Instituto Historico e Geographico Brazileiro solicitou do
Conselheiro Pinto Junior notas biographicas relativas á sua pes

$ " l, alim de completa !' a matricula dos menibros da mesma as
sociação.

Essas notas não podendo ser fornecidas pelo biogra phado,
que é o menos proprio pira occupar-se de si , encarregamo -nos
de redigil- as, tarefa que ora desempenhamos, guiados pelas in

formações que nos foi possivel colher .
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Foram seus avós paternos José Antonio Pinto Guima
rães e sua mulher D. Joaquina Catharina da Conceição,
filha legitima de Antonio Raposo Cordeiro, e maternos
João Francisco Carneiro Monteiro e sua mulher D. Izabel
Rosa Carneiro Monteiro .

A 11 de Junho do mesmo anno foi baptisado na igre
ja de S. Sebastião , em Olinda, por Frei José Damazio ,
abbade de S. Bento, sendo padrinhos seu tio Florencio
José Carneiro Monteiro e sua mulher D. Joaquina Boniſa
cia Pires Ferreira Carneiro Monteiro

Em seus primeiros estudos manifestou applicação e
proveitamento, grangeando a estima de seus preceptores
e collegas .

No seu curso de preparatorios e no tirocinio academi
co ainda mais revelou o seu amor ás lettras .

Tendo-se matriculado em 1850 na Academia Juridica

de Olinda , foi approvado plenamente em todos os exames

e a 5 de Novembro de 1855 (epocha em que já a Acade
mia funccionava no Recife) recebeu o grao de bacharel em
sciencias juridicas e sociaes .
Em 1856 começou a exercer as funcções de advogado
nos auditorios do Recife, inscrevendo-se no numero dos

advogados do Tribunal da Relação. No juizo criminal, çi
vil e commercial, perante o tribunal do jury e o da Rela

ção, conseguio em causas importantes fazer triumphar o
direito de seus constituintes , e , si algumas vezes não o con
seguio, nem por isso as defezas que desenvolveu deixaram
de ser consideradas por juizes e advogados .
Advogado consciencioso , não acceitava todas as cau
sas que se lhe propunham , mas somente aquellas que re
putava justas .
Descorçoado por uma decisão que lhe pareceu sobre
modo injusta, abandonou a profissão de advogado depois
de exercel-a vantajosamente por largos annos.
Nomeado substituto do juiz municipal da 2.a vara do
Recife , por portaria de 29 de Abril de 1857, esteve em

exercicio durante tres annos consecutivos por impedimen
to do effectivo. No desempenho das funcções de juiz teve
de decidir questões antigas e complicadas, mostrando-se
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em todas ellas juiz imparcial e deixando de sua passagem
rastos luminosos.

N'uma epocha em que tinha de funccionar em quasi

todos os processos a instaurar, pois era para elle que os
remettiam os chefes de policia , n'uma epocha em que os
trabalhos de juiz lhe consumiam lodo o tempo, requereu
defeza de theses perante a Faculdade de Direito . ,
Apresentadas as suas theses e dissertação , defendeu- as
com vantagem e a 5 de Outubro de 1857 lhe foi confe

rido o grao de doutor, bem como ao seu companheiro Dr.
José Liberato Barroso, pronunciando o Dr. L'into Junior

eloquente discurso em seu nome e no do seu coliega que o
havia convidado para incumbir - se d'essa tarefa .
A sua dissertação versou sobre « as vantagens da di
visão do poder legislativo entre a coroa e as duas cama
ras . » e o seu discurso teve por thema o conceito do di
reito, offerecendo a respeito uma bella synthese philoso
phico -historica.
Ainda no exercicio do cargo de juiz inscreveu -se para

o concurso que entio se abria p ra provimento de um lu
gar de lente substituto da Faculdade de Direito .

Inscriptos tambem os Drs. João Capistrano Bandeira
de Mello Filho e Aprigio Justiniano da Silva Guimarães,

teve lugar o concurso em Novembro de 1858, sendo pro
postos ao governo todos os concurrentes, mas em 4. * lu
gar o Dr. Pinto Junior.

A dissertação que apresentou teve por assumpto a li
berdade do ensino .

A nomeação recabio , porém , no concurrente classifi
cado em 2. ° lugar, Dr. Bandeira de Mello Filho.
Mais tarde, abrindo se outro concurso , inscreveu-se

o Dr. Pinto Junior e com elle o Dr. Aprigio Guimarães,
mas, em consequencia de molestia que accommetteu o pri
meiro e de desistencia do segundo, deixou de realisar- se
O concurso ,

Aberta novamente a inscripção, concorreram os Drs .
Pinto Junior , Aprigio Guimarães e Francisco Pinto Pessoa .
Realisado o concurso em meiado de 1859, foram pro

postos todos os candidatos, occupando pela segunda vez
01. lugar o Dr. Pinto Junior.
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A sua dissertação versou sobre « ser a descentralisa -

ção administrativa compativel com a centralisação poli
tica . »

Para outro concurso que teve lugar depois d'este , an
tes que se tivesse feito a nomeação a este correspondente ,
novamente se inscreveram aquelles candidatos.
O Dr Pinto Junior occupou -se então em sua disserta -

ção de « terem os progressos industriaes produzido o aug
mento dos valores e por conseguinte da riqueza. »
N'este concurso o Dr. Pinto Junior ainda mereceu do

corpo docente da Faculdade a honra de ser classificado em
1.° lugar .
D'esta vez foi nomeado lente da Faculdade .

Fez assim tres concursos , em todos os quaes foi pro

posto em 1. lugar, o que vale dizer que levou sempre
vantagem sobre seus competidores.

O Dr. João José Pinto Junior foi nomeado lente sub

stituto da Faculdade de Direito do Recife por decreto de
20 de Agosto de 1859, e tomou posse e entrou em exerci
cio a 16 de Setembro do mesmo anno .
Durante 11 annos foi lente substituto , leccionando
constantemente, ora n'uma, ora n'outra cadeira da Facul
dade e tomando parte nos actos e nos exames preparato
rios .
Por decreto de 10 de Agosto de 1870 foi nomeado len

te cathedratico de Direito Romano e tomou posse a 15 de
Outubro .

Por decreto de 11 de Julho de 1885, já tendo 25 an
nos de effectivo exercicio , permittio o governo que conti

nuasse no magisterio , sendo-lhe concedido por despacho da
mesma data o titulo de conselho .

Por decreto de 21 de Fevereiro de 1894 foi jubilado
com todos os vencimentos da tabella anterior á de 2 de Ja

neiro do mesmo anno .

Foi lente darante mais de 32 annos e n'esse longo pe
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riodo deu um limitado numero de faltas , todas justificadas,
e esteve no goso de licença apenas duas vezes e por moti
vo de molestia , sendo trez mezos em 1869 e cinco mezes

em 1881, quando teve necessidade de ir ao Rio de Janei
ro por achar-se accommettido de beriberi.
Exemplo vivo de assiduidade e zelo no cumprimento
do dever, deu d'isso repetidas provas , tomando verdadeiro
interesse pelo ensino da sciencia juridica a que dedicava
todos os seus esforços.

Além da sua cadeira regeu interinamente muitas ou
tras e fez parte de commissões examinadoras de todos os
annos academicos.

Além dos concursos da Faculdade a que assistiu como
um dos julgadores, fez parte da comunissio julgadora do
concurso para a cadeira do Philosophia do Curso Annexo
que leve lugar cm 1876, assim como da do concurso de
Geometria realisado em 1887 , ambas as vezes nomeado
pelo Director da Faculdade.

A Congregação da Faculdade por tres vezes encarre
gou-o de redigir a Memoria Historica Academica (1863,
1876 e 1884) , o que levou a offeito propondo algumas re
formas reclamadas pela experiencia .
Servio de relator em diversas commissões de lentes ,

dando pareceres sobre diversas questões e sobre algumas
obras subinellidas á apreciação da Congregação por seus

collegas do Recife e pelos de S. Paulo , e entre os seus pa
receres merecem ser mencionados os que elle redigio sobre
o projecto de lei que creava uma universidade no Rio de

Janeiro, e sobre a traducção das Institutas feita pelo Dr.
Coelho Rodrigues .

Este ultimo parecer foi apresentado em separado, dis
cordando dos seus collegas o Dr. Pinto Junior por impu
gnar alguns trechos da traducção.
Na sua ultima Memoria Historica demonstrou que as
Institutas de Justiniano não podiam servir de compendio ,

como prelendia o autor d'aquella traducção , pois foram
organisadas sem methodo e , além d'isso , a lei não limita
va ás Institutas o estudo do Direito Romano .

Na cadeira de mestre, si não seduzia o auditorio com
23
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A sua dissertação versou sobre « ser a descentralisa

administrativa compativel com a centralisação poli
ção
lica
.

Para outro concurso que teve lugar depois d'este , an
tes que se tivesse feito a nomeação a este correspondente,
novamente se inscreveram aquelles candidatos.
O Dr Pinto Junior occupou - se então em sua disserta ção de terem os progressos industriaes produzido o aug
mento dos valores e por conseguinte da riqueza. »
N'este concurso o Dr. Pinto Junior ainda mereceu do

corpo docente da Faculdade a honra de ser classificado em

1. lugar.
D'esta vez foi nomeado lente da Faculdade .

Fez assim tres concursos , em todos os quaes foi pro .
posto em 1. ° lugar, o que vale dizer que levou sempre
vantagem sobre seus competidores.

O Dr. João José Pinto Junior foi nomeado lente sub

stituto da Faculdade de Direito do Recife por decreto de
20 de Agosto de 1859, e tomou posse e entrou em exerci cio a 16 de Setembro do mesmo anno .

Durante 11 annos foi lente substituto , leccionando
constantemente, ora n'uma, ora n'outra cadeira da Facul

dade e tomando parte nos actos e nos exames preparato
rios .

Por decreto de 10 de Agosto de 1870 foi nomeado len
te cathedratico de Direito Romano e tomou posse a 15 de
Outubro .
Por decreto de 11 de Julho de 1885 , já tendo 25 an

nos de effectivo exercicio , permittio o governo que conti
nuasse no magisterio , sendo-lhe concedido por despacho da
mesma data o titulo de conselho .

Por decreto de 21 de Fevereiro de 1894 foi jubilado
com todos os vencimentos da tabella anterior á de 2 de Ja
neiro do mesmo anno .

Foi lente darante mais de 32 annos e n'esse longo pe
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riodo deu um limitado numero de faltas, todas justificadas,
e esteve no goso de licença apenas duas vezes e por moti .
vo de molestia, sendo trez mezos em 1869 e cinco mezes

em 1881, quando teve necessidade de ir ao Rio de Janei
ro por achar-se accommettido de beriberi.
Exemplo vivo de assiduidade e zelo no cumprimento

do dever, deu d'isso repetidas provas, tomando verdadeiro
interesse pelo ensino da sciencia juridica a que dedicava
todos os seus esforços .

Além da sua cadeira regeu interinamente muitas ou
tras e fez parte de commissões examinadoras de todos os
annos academicos.

Além dos concursos da Faculdade a que assistiu como
um dos julgadores, fez parte da cominissio julgadora do
concurso para a cadeira de Philosophia do Curso Annexo
que teve lugar em 1876 , assim como da do concurso de
Geometria realisado em 1887, ambas as vezes nomeado
pelo Director da Faculdade .

A Congregação da Faculdade por tres vezes encarre
gou -o de redigir a Menoria Historica Academica ( 1863,

1876 e 1884) , o que levou a offeito propondo algumas re
formas reclamadas pela experiencia .
Servio do relator em diversas commissões de lentes ,

dando pareceres sobre diversas questões e sobre algumas
obras submellidas á apreciação da Congregação por seus

collegas do Recife e pelos de S. Paulo , e entre os seus pa
receres merecem ser mencionados os que elle redigio sobre
o projecto de lei que creava uma universidade no Rio de
Janeiro, e sobre a traducção das Institutas feita pelo Dr.
Coelho Rodrigues .

Este ultimo parecer foi apresentado em separado, dis
cordando dos seus collegas o Dr. Pinto Junior por impu
gnar alguns trechos da traducção.
Na sua ultima Memoria Historica demonstrou que as
Institutas de Justiniano não podiam servir de compendio,
como pretendia o autor d'aquella traducção , pois foram

organisadas sem methodo e, além d'isso , a lei não limita
va ás Institutas o estudo do Direito Romano .

Na cadeira de mestre, si não seduzia o auditorio com
23
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a sua linguagem simples e despretenciosa , convencia -o
com a sua proficiencia.
Tratava os seus discipulos com attenção e delicadeza ,
estimava a mocidade o passava como o prolector dos estu
dantes. Essa benevolencia tinha poré :n um limile . Quer
nos exames preparatorios, quer nos actos da Faculdade,
procurava conciliar o rigor da justiça com a equidade bem

entendida, mas quando d'ahi resultava a necessidade de
reprovar cra inabalavel em sua decisão, embora d'ahi lhe
advicsse má vontade dos examinados e de suas familias e

fosse de encontro a pedidos de amigos.
Seinpre recebeu da mocidade academica inequivocas
provas de consideração e respeito .
Logo que se soube que o governo lhe concedera a car
ta de conselho, crescido numero de estudantes e alguns

lentes da Faculdade, encorporados e precedidos de masi
ca , foram comprimental- o em sua residenci ( 15 de Julho

de 1885 ), sendo pronunciados alguns discursos aos quaes
respondeu agradecido o Conselheiro Pinto Junior.

Entre os seus trabalhos impressos occupa lugar salien
le o « Curso elementir de Direito Romano » . parto geral,
precedida da interessante allocação que proíeriu na aber
iura do curso em Março de 1833 e dedicada aos alumnos
do 1. ° anno .

Bem acceita por occasião de sua publicação , essa obra
tem merecido clogios de pessoas competentes, como o Dr.
Americo Braziliense, illustrado lente de Direito Romano da

Faculdade de Direito de S. Paulo , que considerou a um
« Trabalho de erudição , excellente expositor » etc. , e re
commendou - a aos alumnos.
No dominio dos Estatutos de 17 de Janeiro de 1885 ,

quando o lento linha direito a receber a propina de
103000 por cada exame extraordinario , foi o Dr. Pinto Jú

nior o unico lente que deixou de aproveitar-se desse ſa
vor, declarando fazer doação da gratilicação , que por tal
servico lhe competisse em beneficio da Sociedade Propa

gadora da Instruccio Publica, da qual era um dos direcio
res, o que levou a effeito, importando il gratificação em
mais de quatro contos de reis .

-

-1
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Tomou parte na sessão da congregação de 19 de No
vembro de 1899. en que com todos os seus collegas

adheriu i Republica Federativa que acabava de ser pro clamada .

Como lente cathedralico mais antigo teve occasião de
occupar interinamenle o cargo de Director da Faculdade
de 4 de Janeiro a 8 de Setembro de 1886 e de 26 de Março
a 2 de Outubro de 1890 .

Os serviços que presto ! ii Faculdade quando seu Di
rector em 1886 e em 1890 foram consideraveis.

Mostrou -se incansavel no proposito de regularisar
todos os trabalhos da Faculdade, assistindo ás aulas do

curso superior e do preparatorio e lomando diversas pro
videncias de incontestavel utilidade .
Tendo de fazer nomeações interinas pare o curso an

nexo , escolheu pessoas habilitadas como os Drs. José Izi
doro Martins Junior e l'irginio Marques Carneiro Leão .
Não podemos deixar de transcrever alguns trechos

d'um artigo que sob a epigraphe « Faculdade de Direito do
Recife » publicou -se no Diario de Pernambuco de 1 de Ou
tubro de 1886 .
Diz o articulista :

« Sem querermos prejudicar nem tirar o merecimento
dos seus antecessores , pede a justiça que declaremos que

outro qualquer poderia ter feito tanto, mas nunca fez, nem
poderá fazer mais do que o Exm . Sr. Conselheiro Pinto
Junior, afim de dar impulso ás aulas preparatorias e da
Faculdade »
Diz adiante :

« Além de outras providencias que pedio ao governo
geral afim de melhorar os negocios da Faculdade, então
i seu caryo , demonstrou a necessidade de serem os exames
de linguas e sciencias em uma époci somente o sob con
dições mais ou menos identicas, e leve occasião de. dis
cutindo - se um projecto de reforma sollicitado pelo mesmo

governo, mostrar a inconveniencia de algumas disposições
consignadas no parecer da respectiva commissão, e bem
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assim a inconveniencia que havia de o lente mais antigo em
exercicio que tomasse conta da directoria , não ser dispen
sado da regencia de sua cadeira e dos respectivos ven
cimentos ; porque, além da importancia dos trabalhos de
ambos os cargos, não era possivel que como director in
speccionasse a si proprio na outra qualidade de lente, me

dida esta que, comquanto não tivesse sido approvada pela
congregação, revela o desinteresse o imparcialidade com
que o Exn).Conselheiro Pinto Junior procedia . »
Mais adiante :

Ao chegar aqui a noticia da nomeação de um vice

director para a Faculdade, muitos estudantes reuniram-se
no Gabinete de Leitura para dar uma prova de apreço ao
Conselheiro Pinto Junior, e procurando -o uma commissão
para elle designar dia, respondeu -lhe o venerando mestre
dissuadindo -os de semelhante idéa ; pois , além de não ter

feito mais do que cumprir os seus deveres, entendia que
nas vesperas de actos só deviam preparar -se para acto,
sem o que não corresponderiam aos esforços e desejos de
seus pais . »

Em 1890, logo depois dos dislurbios que deram lugar á
suspensão dos actos e a viagem do Director effectivo ao Rio

de Janeiro, o Conselheiro Pinto Junior esforçou -se nova
mente afim de melhorar as condições do estabelecimento , e ,

prudente como é, soube remover as innumeras difficulda

des qne surgiam . Realisou não pequenos melhoramentos ,
fez acquisição de livros e moveis indispensaveis e recla
mou meios de levar a effeito o rebocamento da fachada do

edificio da Faculdade , a collocação de um apparelho tele
phonico, etc.

Organisou as mezas examinadoras de preparatorios
sem o auxilio de professores particulares .
Em fins de Setembro de 1890 , quando publicou-se a
nomeação de um Director effectivo para a Faculdade, o

corpo academico querendo dar uma prova de consideração
e prestar homenagem ao seu digno mestre resolveu offertar
The o seu retrato a oleo afim de ser collocado no salão de

honra da Facnldade, o que se realisou a 16 de Outubro de
1890 .

Sempre nobre e generoso, o Conselheiro Pinto Junior
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declarou em carta. que dirigio á commissão encarregada
da offerta, que pedia permissão para não acceitar o valor
material do retrato, pondo a sua disposição a quantia que
por ventura livesse elle custado afim de que a commi- são
The desse o destino que melhor entendesse. Esse proce
dimento deu lugar á que a commissão empregasse em
actos de caridade a quantia arrecadada.
Deixando a Directoria , ainda funccionou como lente
cathedratico de direito romano até que foi jubilado.
Pouco antes dessa jubilação ainda lomou parte em com

missões nomeadas pela congregação para tratar da fiel exe
cução do Decreto de 2 de Janeiro de 1894 que reformou as
Faculdades de Direito .

Não foi somente como lente e director da Faculdade

que o Conselheiro Pinto Junior prestou serviços á Instrucção.
A 20 de Dezembro de 1870 começou a fazer parte do
Conselho Director da Instrucção Publica, hoje Conselho Lit
terario, funcções que exerceu até 1882 .
Exerceu interinamente o cargo de Director Geral da
Instrucção Publica de Pernambuco desde 22 de Dezembro

de 1870 até 30 de Outubro de 1873, durante o impedimento
do funccionario effectivo Dr. Joaquim Pires Machado Por
tella, então Presidente do Pará .

Nos relatorios que teve occasião de apresentar ao Pre
sidente da Provincia (Janeiro de 1871 , de 1872 e de 1873) ,

dando conta dos serviços a seu cargo, lembrou providen
cias e reformas de utilidade .

Logo que assumio a direcção dos negocios da Instruc
ção Publica teve noticia de que a Associação dos Artistas

Mechanicos e Liberaes, que então funccionava a rua Di
reita, ver-se -bia obrigada, a falta de protecção , a encer
rar a aula primaria que lhe restava. Procurou infor
mar-se do que havia a respeito e de tudo deu conhecimento

ao Presidente da Provincia, Conselheiro Diogo Velho , o

qual começou a auxiliar aquella sociedade , que, protegida
igualmente pelos successores desse Presidente, se acha
actualmente em condições prosperas .
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Pelos relevantes serviços prestados á Associação dos
Artistas, conferio - lhe esta o titulo de socio honorario,
Sempre preoccupado com o desenvolvimento da instruc

ção , fez publicar em Janeiro de 1872 a Revista da Instruc
ção Publica de Pernambuco redigida sob a sua direcção
por professores e outras pessoas competentes . A Revista

compunha -se de uma parie official, uma parte doutrinal e
uma parte noticiosa .

O Conselheiro Pinto Junior foi constante collaborador ,
desde o primeiro numero até o ultimo, que foi o de Dezem
bro de 1873 .

Como se vê dos numeros dessa Revista de Agosto e

Setembro de 1872 , reuniram - se os seus redactores e pro
moveram a fundação d’uma associação Vasta , eminentemen

te civilisadora, que, directa ou indirectamente auxiliando a
acção do poder publico, fornecesse ao povo e diffundisse
por toda a parte a instrucção , sobreludo a que fosse cle
mentar e interessasse ao maior numero dos nossos conci
dadãos .
A Sociedade então fundada denominou - se « Sociedade

Propagadora da Instrucção Publica de Pernambuco » .
Ella conta hoje 21 annos de existencia , durante os
quacs tem prestado serviços raliosissimos.
O Conselheiro Pinto Junior, um dos seus fundadores ,

lem sido o sou sustentaculo, havendo despendido avullada
somma em seu beneficio.

Aos esforços do Conselheiro

Pinto Junior deve - se o não ter ella desapparecido .
· Elle occupa actualmente o desde muito tempo a pre

sidencia do conselho superior da mesma Sociedade.
Para o fim de commemorar o 20.º anniversario da lun

dação da Sociedade Propagadora (11 de Agosto de 1892 ),

o Conselheiro Pinto Junior promoveu a publicação da
uma Memoria dos factos mais importantes da vida da

mesma Sociedade, Memoria que redigio juntamente com
outros consocios .

Elle tomou a si exclusivamente a despeza com a im
pressão daquella Memoria , qne servio tambein para ser

remettida, afim de figurar na Exposição de Chicago.
Em altenção aos serviços inestimaveis prestados á
causa da instrucção, o Governo Imperial por decreto de 20
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de Abril de 1873 agraciou -o com o officialato da ordem da
Rosa .

No fim do anno de 1873. qnando encerraram -se as
aulas da Escola Normal a cargo da Sociedade Propagadora ,
foi-lhe offerecida a venera de official da Rosa pelo profes.

sor Vicente de Moraes Mello. que pronunciou uma allocução
congratulatoria ( Vejam -se os ns . de Novembro e Dezem
bro de 1872 da Revi- ia da Instrucção Publica . )

Em outra occasião foi- lhe offertado pelo thesoureiro do
Conselho Superior da Sociedade Propagadora, o Commen
dador Joaquim Filippe da Costa, um retrato a oleo .
Do Engenheiro Gustavo Mermond recebeu a offerta de
um retrato a crayon .

Um outro retrato a crayon foi-lhe offerecido pelas

alumnas -mestras da Propagadora , afim de ser collocado no
salão de honra da Escola Normal.

Igual oferta e para o mesmo fim fez- lhe o Club Litlera
rio Pinto Junior por intermedio de uma das directoras , a

alumna D. Maria Brandis, que ella propria desenhou o re
trato .

O Club Litterario Pinto Junior foi fundado em 1881 por

algumas alumnas da Escola Normal a cargo da Propagadora
e continua a funccionar. O conselheiro Pinto Junior que
The deu o nome é seu socio honorario .

Mais um retrato a crayon. The offereceram afim de fi
gurar no salão de honra da Escola Normal e desta vez foram

os professores da mesma Escola e alguns socios que o fi
zeram no dia 11 de Agosto de 1892.

Um dos installadores da Sociedade Propagadora o
conselheiro Pinto Junior é desde alguns annos seu socio
benemerilo .

Fez parte da Commissão nomeada em 1884 pelo Presi
dente da Provincia para agenciar documentos relativos á
instrucção primaria, afim de serem enviados á Associação
Mantenedora do Muzou Escolar Nacional fundada no Rio de
Janeiro .

Por nomeaçio do Governador do Estado servio de com

missario nos exames procedidos em Dezembro de 1891 no
Instituto Commercial do Recife .

Em Julho de 1892 foi nomeado pelo Governador do
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Estado para fazer parte da commissão incumbida de animar

e preparar a concurrencia de producto : d'este Estado quo

figurassem na Exposição Colombiana realisada em Chicago.
No desempenho dessa tarefa foi um dos membros da com
missão que pela sua assiduidade e boa vontade mais con
correram para o resultado favoravel dos trabalhos.

Faz parte de diversas sociedades além da Sociedade

dos Artistas, da Propagadora e do Club que tem o seu nome .
Do Instituto Archeologico e Geographico Pernambu
cano é elle socio desde 1871 e tem sido um dos mais assi

duos . Foi presidente do Instituto no biennio de 1886–
88 e funccionou como tal na sessão magna de 27 de Janeiro
de 1890 .

Promovido em Novembro de 1888 a socio honorario

em signal de reconhecimento pelos serviços prestados como

presidente, elle continúa a fazer parte da Directoria como
um dos vice- presidentes .

Entre os serviços que lem o Conselheiro Pinto Junior
prestado ao Instituto merecem especial menção- a sua
proposta apresentada em Julho de 1887 para que se escro
vesse a hisioria de Pernambuco baseada nos preciosos docu
mentos que possue o Instituto . -e sobretudo o seu discurso

de 27 de Janeiro de 1890 , em que , referindo-se aos movi
mentos revolucionarios que se tem operado em Pernam
buco , apresentou como uma data gloriosa o 1710 , dando

assim lugar a que depois se esclarecesse tal ponto da his
toria patria .
A laes serviços fez referencias honrosas o Dezembar
gador Adelino A. de Luna Freire no seu discurso de 27 de
Janeiro deste anno .

O Conselheiro Pinto Junior pertenceu como socio bono
rario á Sociedade Patriotica Doze de Setembro que se
fundou em 1872 com o fim de solemnisar as glorias nacio

naes, as victorias obtidas pelo exercito brazileiro na cam
panha do Paraguay e ao mesmo tempo auxiliar o desen
volvimento da instrucção , industrias e artes em Pernam
buco.
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Foi socio protector da Sociedade Litteraria e Auxilia
dora da Instrucção Secundaria, honorario da Sociedade

Emancipadora Onze de Agosto , effectivo do Club Abolicio
nista de Pernambuco , honorario da Sociedade Abolicionista

Maranhense no Recife, effectivo do Monte Pio Academico e
do Instituto Filial dos Advogados Brazileiros fundado no
Recife em 1863, e além destas fez parte de muitas outras
associações .

E' socio correspondente do Instituto Historico e Geo
graphico Brazileiro e honorario do Gremio dos Professores
Primarios de Pernambuco.
A' bibliotheca do Gremio dos Professores e ás de outras

sociedades litterarias tem offertado grande numero de
obras .
E' tambem irmão da Santa Casa de Misericordia do

Recife e fez parte da respectiva Junta Administrativa por
espaço de 8 annos , tendo servido como mordomo na Casa

dos Expostos , no Collegio das Orphas em Olinda, no Hospi
cio dos Lazaros, onde por mais de dois annos procurou por
todos os modos ser util aos infelizes alli recolhidos, influindo

para que a Junta mandasse buscar remedios apropriados,
iratasse de concertar a capella do estabelecimento, etc.

Por occasião da invasão do cholera -morbus em Per

nambuco , o Conselheiro Pinto Junior poz em evidencia os
se! is sentimentos humanitarios. No povoado do Monteiro ,
onde residia então , formou á sua custa e auxiliado por

pessoas da localidade , uma ambulancia composta de reme
dios adequados e dirigiu o serviço dos soccorros, nomeando
em todos os povoados da parochia do Poço commissões
de enfermeiros que se occupassem dos accommettidos
d'aquella terrivel enfermidade .

Fez parte da commissão nomeada para angariar dona
tivos afim de ajardinar-se, como se fez , a Praça da Boa
Vista, concorrendo de sua parte com quantia superior a
809000 .

Em Dezembro de 1882 offereceu espontaneamente a
Camara Municipal do Recife o terreno de seu sitio na paro
24
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chia do Poço da Panella, necessario para a aberlura d'uma
rua projectada da Casa Forle a entrada do Poço . Foi uma

generosa offerta que bem mostra os seus intuitos patrioticos
e desinteressados.

Como politico , o Conselheiro Pinio Junior pertenceu
ao partido liberal , por cujas ideias manifestou inclinação

desde os tempos academicos, defendendo -as depois na
Regenerarào ( 1857), periodico liberal, no Liberal (1864 ,
e em outros jornacs .

Foi por mais de uma vez eleitor na parochia do Poco
da Panella , onde em 1864 presidiu os trabalhos da junta

qualificadora , mas o fez com verdadeira imparcialidade
que não agradou aos seus correligionarios.
Em

Dezembro de 1865 foi incluido o seu

nome

no numero dos candidatos á deputação provincial apre
sentados pelo directorio do partido liberal. Não obstante

a boa votação com que foi lionrado nessa occasião e depois
para sercador, convencido de que as eleições não corriam
livremente e de que não havia inteira lealdade da parte dos
proprios correligionarios , declarou pela imprensa que se
retirava da politica .

Como filho . tem sido exemplar e de uma dedicação
rara .

Desde que bacharelou -se e entrou na vida pratica
reconheceu que seu pai tinha necessidade de abandonar a
profissão de medico em vista de seu estado morbido , e ,
como filho mais velho, nunca deixou a companhia de seus
paes, procurando por todos os meios a seu alcance mino
rar-lhes os soffrimentos.

Tendo acompanhado seu pai a Portugal, onde este ia
sujeitar-se a uma operação arriscada , preferiu voltar com

elle ,depois de realisada a operação com o melhor resultado
possivel,a acceitar o offerecimento que este lhe fazia de que
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aproveitasse a occasião e fosse visitar as principaes capitacs
da Europa

Amigo sincero e leal como poucos e sempre presta

tivo , sempre altencioso para todos os que d'eilo se appro
ximam , o Conselheiro Pinto Junior tem sabido impor-se a
sympathia de seus concidadãos .

Que sirvam estes breves apontamentos de subsidio a

biograpbia do illustre Conselheiro, é o nosso modesto fim .
Recife , Outubro de 1893 .

Um admirador.

PERNAMBUCO EM 1584
LUXO E OPULENCIA DE OLINDA

SEGUNDO O TESTEMUNHO DE UM CONTEMPORANEO , O PADRE FERNÃO
CARDIM , MISSIONARIO JESUITA

Em 5 de Março de 1583 largou do Tejo uma frota em
demanda do Brazil, da qual fazia parte å náo Chagas de
São Francisco, em cujo bordo vinha o governador Manoel

Telles Barreto, o primeiro nomeado por El Rei Felippe II
de Castella , com a patente de Governador e Capitão General
do Estado do Brazil .

Na mesma nào embarcou o Padre Jesuita Christovão

de Gouveia, com patente de visitador da provincia do Brazil,
conſerida pelo Geral da ordem o Padre Claudio Aquaviva,

tendo como companheiros de sua missão o Padre Fernão
Cardim , ministro do collegio de Evora, e o irmão Bernabé
Tello, os quaes se achavão em Lisboa desde Outubro de
1582 a espera do apresto de viagem do Governador Telles
Barreto .

A longa demora , porém , que liverão os padres na
corte de Lisboa, foi de grande proveito para os negocios
das missões do Brazil, porquanto o novo visitador tratou
com alguns prelados eminentes e letrados de casos de muita
importancia sobre o captiveiro, baptismo e casamento dos
indios, e escraros de Guiné, « de cujas resoluções se seguiu

grande fructo e augmento da christandade no Brazil, »
conseguiu de El-Rei o donativo de quinhentos cruzados
(200 $000) para os padres que residião nas aldeias dos
indios no serviço da catechese, uma Provisão Regia man

::
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dando dar ornamentos a todas as egrejas que os padres
tinham no Brazil, constando de frontaes , vestimentas de

damasco e o mais necessario para os altares, o que tudo
importou em quantia superior a dous mil cruzados (800 $ ),
e muitas cartas do monarcha em seu favor, para lodos os

capitães dos estados e camaras das cidades e villas, nas
quaes recommendava olle o serviço da catachese dos indios ,
« e todo o auxilio ao Padre Visitador, para que com elle
tratassem particularmente de todas as cousas pertencentes
não somente ao serviço de Deus, mas tambem ao governo

da terra e conservação deste seu estado . »

De todas as occurrencias da missão, que se estendeu
de 1583 a 1590 , comprehendendo as capitanias da Bahia,
Ilhéos, Porto Seguro, Pernambuco , Espirito Santo , Rio de
Janeiro e São Vicente, deu conta o Padre Fernão Cardim ao

Padre Provincial da ordem em Portugal, em duas cartas

que lhe dirigiu , ambas escriptas do Collegio da Bahia, a
primeira em 16 de Outubro de 1585 e a segunda em 1 de
Maio de 1590 .

Estas cartas que se guarda vào ineditas , na secção de
manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense , como consta

do respectivo catalogo publicado em 1830, com o titulo
« Enformação da Missão do Padre Christovão de Gouveia as
partes do Brazil no anno de 83 , » forão impressas em
Lisboa em 1847 , em um volume in 16 , de 123 paginas ,
pelo nosso compatriota o illustre Visconde de Porto Seguro ,
sob o titulo- Narrativa epistolar de uma viagem e missão

jesuitica pela Bahia, Ilhéos. Porto Seguro , Pernambuco ,
Espirito-Santo , Rio de Janeiro , S. Vicente , ( S. Paulo ,) etc.

desde o anno de 1583 ao de 1590, indo por Visitador o
Padre Christovão de Gouveia, escripta em duas cartas ao

Padre Provincial em Portugal , pelo Padre Fernio Cardim ,
ministro do Collegio da companbia em Evera. elc . etc ..)
O Visconde de Porto Seguro prestando esse valioso
serviço as letras patrias , publicando tão importante docu

mento, pretendia acompanhal-o de annotações, que quasi
The duplicarião o volume ; « mas as ordens superiores que

acabamos de receber, diz elle proprio em uma advertencia
final, fazendo - nos deixar em poucos dias esta capital ,

obrigam- nos a por termo aqui, visto a impossibilidade de
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concluir, do modo que premeditavamos, antes da nossa
parlida : pois não era justo que por falta de iaes notas que

à todo tempo se poderão fazer, ficasse tão curioso escripto
quinhentisia ainda por mais tempo inedilo . »
O erudilo bibliopbilo Innocencio Francisco da Siiva,
tratando do Padre Fernão Cardim no seu « Diccionario

bio -bibliographico portuguez, diz que as suas cartas « se
recommendam pelo estylo natural e fluente e pela verdade
das pinturas, feitas com os objectos a vista. ))
O Padre Fernão Cardim depois de illustrar o seu nome
pelos serviços que prestou como missionario , recebeu con
digna remuneracio com a conferencia da patente de Provin
cial da Ordem no Brazil, cargo que exerceu por muitos
annos . ( 1 )

E' pois do precioso escriplo do Padre Fernã ) Cardim ,

publicado com o titulo de Narrativa epistolar, livro hoje
rarissimo, e que se encontra na bibliotheca do Gabineto

Portuguez de Leitura , unico exemplar, talvez , existente
em Pernambuco, que extrahimos as seguintes linhas em
que o Padre Fernão Cardim , descreve a sua viagem , o
estado da bella e florescente capital de Olinda, o seu luxo e

opulencia. e o grão de prosperidade a que tinha attingido
a Nora Lusitania, segundo a bella denominação que lhe
impozera o velho donalario Duarte Coelho , no curlo periodo
de meio seculo de sua colonisação.

« Chegadas outra vez as monções do sul , no fim de
Junho, (1381) partimos para Pernambuco, Padre Visitador ,
Padre Rodrigo de Freitas, com outros padres e irmãos ,

que por todos eramos quatorze ; não foi o padre Provin
cial , porque ficava muito mal na Bahia .
« Ao segundo dia com vento contrario, arribamos ao

morro de S. Paulo, barra do Tinharé doze leguas da Bahia ,
a onde estivemos ouze dias, sem fazer tempo para conti
nuarmos a viagem . Aqui tivemos dia de S. João Baptista ,
S. Pedro e S. Paulo, em os quaes diziamos missa em um
Teijupaba de palha ; ( 2 ) os irmãos passageiros e mari
nheiros, commumgaram nestas festas : passavamos estes
dias com boa musica, que alguns irmãos de boas fallas

fazião frequentemente ao som de uma suave frauta , que
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de noito nos consolavão, e de madrugada nos dispertavão
com devotos e saudosos psalmos c canligas .
« Pelo navio ser de casa c andarmos bem acomodados,

sempre fomos no mar providos de todo necessario, assim
na saude como enfermidades, lão bem como em casa.

E

nestes dias o fomos de varios pescados com que lodo o dia
se fartava o navio ; algumas vezes hiamos gastar as tardes

com boa musica, e praticas espirituaes, sobre um fresco rio
á vista do mar ; e pelo lugar ser solitario causara não

pequena devoção : do quando em quando pescavamos para
aliviar as molestias que comsigo traz uma arribada.
« Aqui nos visitou um padie nosso que residia no
C :imamú , com um bom refresco de uma vitella, porco,

gallinbas, patos e outras aves, c fructas. com muita cari
dade .

« Daqui partimos ao seguddo de Julho, e aos 14 do

mesmo, dia de S. Beaventura. pc , to do meio dia , deitamos
ferro no Arreciſe de Pernambuco. que dista da villa uma
boa legua. Logo vieram dois irmãos com redes e cavallos,
em que fomos e no collegio fomos recebidos do Padre
Luiz da Grãa , Reitor, e dos mais padres e irmãos com
extraordinaria alegria e caridade. Ao dia seguinte se

festejou dentro de casa como cá è costume o martyrio do
padre Ignacio de Azevedo, e seus companheiros, (3) com
uma oração em verso no refeitorio , outra em lingua d'an
gola que fez um irmio de 14 annos com tanta graça , que
a todos nos alegrou, e tornando -a em portuguez com tanla
devoção que não havia quem se live -se com lagrimas. No
tempo do repouso, que estava bem enramado o chão juncado
de mangericões, se explicarão alguns enigmas é derão
premios. A ' tarde fomos merendar á borta , que tem muito
grande e dentro della um jardim fechado com muitas herras
cheirosas, e duas ruas de pilares de tijolo com parreiras,
e uma fructa que chamam maracujá, sadia, gostosa , e quo
refresca muito o sangue em tempo de calma : tem pontă

de azedo :
fructa estimada . Tem um grande romeiral
de que colhem carros de romães, figueiras de Portugal, e
outras fruc.as dit terra. E tantos melões, que não ha

esgotal-os, com muitos pepinos e outras boas commodi
dades. Tambem
tem um poço, fonte e tanque, ainda que
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não é necessario para as larangeiras , porque o ceo as rega :
o jardim é o melhor e mais alegre que vi no Brazil, e se
estivera em Portugal tambem se podera chamar jardim ,
« Logo a quarta -feira fizerão os irmãos estudantes um
recebimento ao padrè visitador dentro em casa ; no tempo
de repouso recitou - se uma oração em prosa , outra em
verso , outra em portuguez , outra na lingua brazilica , com

muitos epigrammas. Acabada a festa lhe fez o padre outra,
distribuindo por todos relicarios, Agnus Dei,contas bentas,

reliquias, imagens, etc. Tambem se leu a patente, e todos
deram a obra ao padre tomando -lhe a benção.
« Foi o padre mui frequentemente visitado do Sr.
Bispo (4) , ouvidor geral, e outros principaes da terra e
The mandarão muitas vitellas, porcos, perús , gallinhas e
outras cousas como conservas , etc ; e pessoa houve que
da primeira vez mandou passante, de dez cruzados em car

nes , farinhas de trigo de Portugal , um quarto de vinho,
etc. , e não contente como isso o levarão as suas fazendas

algumas vezes, que são maiores e mais ricas que as da
Bahia ; e nestas lhe fizerão grandes honras e gasalhado, com
tão grandes gastos que não saberei contar ; porque dei

xando a parte os grandes banquetes de extraordinarias
iguarias, o agasalhavão em leitos de damasco carmesim ,
franjados de ouro , e ricas colchas da India , mas o padre
usava da sua rede como costumava .

Mandavão de ordi

nario cavallo , para seis dos nossos com seus feitores que

nos acompanhassem todo o caminho, e elles mesmos em
pessoa vinhão receber o padre ao caminho, duas, tres le
guas, dando -nos pelo caminbo muitos jantares, almoços e
merendas, com grande obundancia e mostras de grande

amor e respeito á Companhia.
« Costumam elles, á primeira vez quedeitam a moer

os engenhos benze- los e neste dia fazem grande festa convi.
dando uns aos outros , O padre á sua petição, lhes benzeu
alguns , cousa que muito estimaram .

Vimos grande parte

de 66 engenhos que ha em Pernamduco , com outras fazen
das muito para ver .

« Não fallo na frescura dos arvoredos , nem nos muitos

e grandes rios caudaes, porque é cousa ordinaria e com
mum no Brazi).
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« Trazia o padre visitador cartas d'el - rei para o capi
Fizeram grandes offerecimentos para
tudo o que o padre quizesse e ordenasse para bem da
christandade e governo da terra.
» Os estudantes de humanidades, que são filhos dos
principaes da terra , indo o padre a sua classe , o receberam

tão ( 4) e camara .

com um breve dialogo, boa musica , tangendo e dansando
mui bem ; porque se prezam os pais de saberem elles
esta arte .

O mestre fez uma oração em latim .

« O padre lhes destribuio contas, reliquas, etc.
« No fim de Julho se celebra no collegio a trasladação

de uma cabeça das onze mil virgens, que os padres alli
teem muito bem concertada, em uma torre de prata : houve

missa solemne, preguei-lhe das virgens com grande con
eurso de toda a ierra, por haver jubileu, a que commungou
muita gente .

« O mesmo fiz na matriz dia da Assumpção de Nossa
Senhora, a petição dos mordomos, que são os principaes da
terra, e algunsdelles senhores de engenhos de quatro e
mais mil cruzados de seu .

Seis delles todos vestidos de

velado e damasco de varias cores o acompanharam até o
pulpito , e não é muito achar-se esta policia em Pernambuco ,
pois é Olinda da Nova Lusitana . (6)

« Alem do grande fructo, que se colheu das missões
que o padre fez a varias partes aonde o padre Luiz da Graa
e eu pregavamos algumas vezes, confessando muitos por

tuguezes e mulheres fidalgas de dom que não faltam nesta
terra. Dia havia em que commungavam algumas trinta
pessoas, afora o grande fructo que um padre lingua fazia
com os indios e escravos de Guiné.

« Ordenou o padre que andassem quatro padres em
missões uns quinze dias ; fez-se grande fructo, baptisaram- se
muitos indios e escravos de Guiné, e muitos se casaram

em lei de graça, e ouviram grande copia de confissões de
que se seguiu grande edificação para toda a terra.
« 0 anno de 83 houve tão grande secca e esterilidade

nesta provincia (cousa rara e desacostumada , porque é
terra de continuas chuvas) que os engenhos d'agua não
moeram muito tempo , e as fazendas de canaviaes e man
dioca se secaram , por onde houve grande fome , principal

-
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mente no sertão de Pernambuco, pelo que desceram do
sertão apertados pela fome soccorrendo-se dos brancos qua.

tro ou cinco mil indio-, porém pa sados aquelle Trabalho
da fome , os que poderam se tornaram ao sertão , exceplo
os que ficaram em casa dos brancos ou por sua ou sem sua
vontade .

« Tambem ficou um principal chamado Milaguaya, de
grande nome entre os indios do sertão, por ser grande lin
gua e faliador. Este com intento e desejo de ser christão
entregou um seu filho ao padre Luiz da Graa, o qual em

breve tempo soube fall : r o portuguez, ajudar a missa. e
aprender a ler, escrever e contar. Tanto que o padre visi
tador chegou a Pernambuco logo o sobredito Mitaguaya vi

sitou por vezes o padre , vestido de damasco com passama
nes de ouro , e sua espada na cinta, pedindo- lhe com grande
instancia quizesse ir à sua aldeia e dar- lhe padres ; que se
queria baptisar com todos os seus.

« Dando-lhe o padre boas esperanças que os visitaria,
fizerão -lhe ciminho por miltos, é serras altis - imas mais de

uma legoa. Quando lá fomos nos vierão receber quasi
duas leguas da aldeia, e para gasalhado do padre fizerão
uma casa nova , mas por ser em paragem de grande perigo
por causa dos contrarios, o padre Luiz da Gráa era de pare
cer que não ficassemos alli aquella noite ; mas o padre visi
lador, para lhe agradecer a caridade da casa nova, e os não
desconsolar, antes animar, dormiu alli aquella noite. Elles
nos derio a ceiar de sua pobreza peixinhos de moqué assa
dos, batatas , cará , mangará e outras fructas da terra, e o
padre os convidou com cousas de Portugal. De noite tive .
rão seu solemne e gracioso conselho defronte da nossa casa,
tendo uma grande fogueira no meio , como é costume, e

junto os velhos principaes e grandes linguas , se assentarão
assim nús em uns pedaços de páo, e alli com todo o siso
e maduro conselho irataráo ce is pontos sobre a sua estada
naq ! elle sitio , vendo a difficuidade dos mattos, a commo

didade do rio que tinhão perto , a conjuncção boa quetinhão
para se fazer christãos com outras cousas que tratavão com
muita graça e gravidade e resolverão uno ore que se fizesse
ludo o que o padre ordenasse pare bem de sua estada
paquella terra e poderem receber nossa bòa fé ; e assim
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como o determinarão o cumprirão , porque estando diſſe
rentes nos pareceres, o sobre dito Mitaguaya com outro

grande principal se ajuntarão por parecer do padre em um
sitio que o padre assignalou e logo se passarão para elle,
fundarão a aldeia , e tem já feita egreja.
« Para isto foi destinado um padre lingua com outro

para companheiro, e dando ordem para que se acabasse a
egreja com diligencia, lhes começarão a ensinar as cousas
da fé . São passanie de 800 almas as que se querem bapl sar, e espera -se que desça grande multidão de gentios com
a fama desta egreja .

« Da visita se seguiu grande consolação nos de casa
com as muitas praticas, avisos espirituaes. exhortações das
regras, que o padre fez em quanio alli os conversou . Deu
profissão de quatro votos aos padres Leonardo Arminio .
italiano , e ao padre Pero de Toledo , hespanhol, que fora
sete annos reilor do collegio do Rio de Janeiro , ambos

bons letrados ; e de coadjutores formados espirituaes a
dois padres : a festa se fez dia de S. Jeronymo : pregou
o padre Luiz da Grãa ; tem muito bom pulpito, e boas cou
sas e graças em as propor : e assim nesta como nas mais
cousas é muito aceito e amado de todos da terra .

Dia da

Assumpção de Nossa Senhora ordenou o Sr. Bispo sele ir
mãos de missa , dando -lhe todas as ordens em nossa igreja .

« Não posso deixar de dizer nesta as qualidades do
Pernambuco, que dista da equinocial para o sul oito graos,
e cem leguas da Bahia, que lhe fica ao sul .
« Tem uma formosa matuiz de trez naves , com muitas

capellas ao redor; acabada ficará uma boa obra ( 7) ; lem

seu vigario com dous outros clerigos,a fora outros muitos
que estão nas fazendas dos portuguezes, que elles susten
tam á sua custa , dando- lhes mesa todo o anno de quarenta
ou cincoenta mil réis de ordenodo, afora outras a ventaguens.

« Tem passante de dous mil visinhos entre villa e ler
mo , com muita escravaria de Guiné, que serão perto de
dous mil escravos : os indios da terra sã já poucos .
« A terra é toda muito chãa ; o serviço das fazendas é

por terra e em carros ; a fertilidade dos cannaviaes não se
pode contar ; tem 66 engenhos, que cada um é uma boa
povoação : lavram se alguns annos 200 mil arrobas de as

.
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sucar, e os engenhos não podem esgotar a canna, porque
em um anno se faz dever para moer, e por esta causa a
não podem vencer, pelo que moem canna de trez , quatro

annos ; e com virem cada anno quarenta navios ou mais a
Pernambuco, não podem levar iodo o assucar ( 8 ) ; é terra
de muitas creações de vaccas , porcos , gallinhas , etc.
< A gente da terra é honrada ; ha honiensmuito gro :
sos de 40, 510 80 mil cruzados de seu ; alguns devem

muilo pelas grandes perdas que tem com a escravaria de
Guiné, que lhe morrem muito, e pelas demasias e gastos
grandes que tem seu tratamento .
Vestem- se e as mulheres e filhos de toda a sorte de

veludos, damascos e outras sedas ; e nisto teem grando
excessos ; as inulheres são muito senboras, e não muito

devolas, Tambem frequentam as missa, pregações, con
fissões, etc. ; os homens são tão briosos que compram gi
netes de 200) e 300 crusados, e alguns teem trez quatro
cavallos de preço .
« São muito dados a festas .

Casando uma moça hun

rada com um vianez , que são os principaes da terra , os
parentes e amigos se vestirão uns de veludo carmezim ,
outros de verde, e outros de damasco e sedas de varias co

res , e os guiões e sellas dos cavallos eram das mesmas se
das de que iam vestidos. Aquelle dia correram touros ,
jogaram canas, palo , argolinha, e vieram dar vista ao col.

legio para os ver o padre visitador ; e por esta festa se po
de julgar o que farão nas mais, que são communs e ordi
narias .

« São sobre ludo dados a banquetes, em que de ordina
rio andam comendo um dia dez ou doze senhores de en

genhos juntos , e revesando -se desta maneira gastam qnan
to teem , e de ordenario bebem cada anno 10 mil crusados

de vinhos de Portugal ; e alguns annos beberam oitenta
mil crusados dados em rol.

« Emfim em Pernamduco se acha mais vaidade que em
Lisboa . ( 9 )

Os vianezes são senhores de Pernambuco, e quando
se faz algum arruido contra algum vianez dizem en logar
de ai que del ri , ai que de Vianna, etc.
(

A villa está bem situada em

logar eminente de
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grande vista para o mar, e para terra ; tem boa casaria de

pedra e cal , tijolo e telha ; iemos aqui collegio aonde resi
dem vinte e um dos nossos ; sustentam -se bem ainda que

tudo val tresdobro do que em Portugal ; o edificio é velho ,
mal acomodado , a igreja pequena ... (10 ) Os padres leem
uma lição de casos, outra de latim , e escola de ler, e

escrever, pregão , confessão, e com os indios, e negros de
Guiné se faz muito fructo ; dos portuguezes são mui ama

dos e todos lhe tem grande respeito.

Nesta terra estão

bem empregados, e por seu meio faz Nosso Senhor muito ,
louvado seja

elle por tudo .
« Acabada a visita de Pernambuco onde estivemos

tres mezes, e chegadas as monções dos Nordestes aos 16
de Outubro , partimos para a Bahia, nove padres e tres

irmãos acompanhando-nos o Padre Luiz da Grãa reitor,
com alguns padres do collegio, até à barra, que é uma
legua ; houve muitas lagrimas e saudades a despedida,
e não se podiam apartar padres visitador tão consolados e
cdificados os deixava , e com estas saudades se tornarão

cantando pela praia as ladainhas, psalmos , e outras cantigas
devotas . Estava já neste tempo o nosso navio fóra da
barra , e por o tempo ser algum tanto contrario para sahia
andamos até alta noite aos bordos , não podendo tomaro
navio e quando já o tomamos foi a loa, e com cabir o padre
Rodrigo de Freitas ao mar, entre o navio e barca donde o
tiramos meio afogado ; mas foi Nosso Senhor servido que
não chegasse o desastre a mais ; aquella noite levamos a
ancora, e com o vento galerno, aos vinte chegamos a
Bahia .

Tai era o estado de Pernambuco, é de sua opulenta e
florescente capital, em 1584 , segundo o testemunho com
temporaneo do padre Fernaó Cardim .
Pernambuco , Janeiro de 1891 .

F. 1. Pereira da Costa .
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ANNOTACÕES

( 1 ) O Padre Fernão Cardim nasceu em Vianna do
Alemiejo, eni Portugal. no anno de 1540 .
Entrou para a Companhia de Jesus em 1555 e em
1582, quando exercia o cargo de ministro do Collegio

em Evora, foi designado para acompanhar ao Brazil, o
Padre Christovão de Gouveia , que vinha exercer o cargo

de visitador da provincia, com quem percorreu as diver

sas capitanias qno constituião a mesma provir.cia .
Regressando o visitador para Portugal , aqui ficou o
Padre Fernão Cardim , empregado nas missões , até que
recebeu a incumbencia do reitorado do Collegio do Rio
de Janeiro .

Éleito depois procurader da ordem , seguiu para
Roma. em serviço, e quando regressou trouxe a nomea
ção de Provincial do Brazil ; mas em sua viagem , no

anno de 1601 , cahiu prisioneiro dos corsarios inglezes,
em 25 de Setembro , até que resgatado , depofs de tres
longos annos de soffrimentos , embarcou para o Brazil
em

1604 .

O seu provincialato se estendeu de 1604 a 1608.
Mestre do afamado Padre Antonio Vieira , que a
convite seu entrara para a Companhia , no seu provin
cialato teve ainda a gloria não só da ordenação do Pa
dre João de Almeida, um dos mais notaveis jesuitas do

Brazil, como a satisfação de cumprir o caridosə dever

de
exhumar o cadaver do veneravel Padre José de An
chieta .
Permanecendo no Brazil por muitos angos, prestou
o Padre Fernão Cardim grandes serviços á causa do
christianismo e da civilisação, até o dia de sua morte,

em santa velhice, facto este que teve lugar no dia 27
de Janeiro de 1625, na Bahia, em uma casa fóra da
cidade, onde se recolhera com os seus companheiros,
em virtude da invasão hollandeza .

Consta que este

facto , reunido ao peso dos annos, apressára a morte do

200

REV . DO INST . ARCH . E GEOG . PERN.

illustre e venerando jesuita. Occupava elle então o
cargo de reitor do Collegio daquella cidade .
Innocencio Francisco da Silva , diz que o Padre

Fernão Cardin era irmão do Padre João Cardim , em
cuja vida , escripta pelo Padre Sebastião de Abreu ,
impressa em 1659, se encontrào noticias á seu respeito ,
e das suas missões , trabalhos, e captiveiro pelos ingle
zes , e como voltára depois para o Brazil .
(2) Tejupaba- cabana na lingua tupy, segundo Gon
çalves Dias.

(3) O padre Ignacio de Azevedo era um jesuita
notavel , pela sua illustração e virtudes.

Nobre , oriundo de distincta familia portugueza ,

entrou na Companhia de Jesus em 1547, no Collegio de
Coimbra , e depois de exercer o reitorado dos collegios
de Santo Antão e Braga, veio como visitador ao Brazil ,
nomeado em 1566, pelo geral da Companhia S. Fran
cisco de Borja, sendo posteriormente nomeado pro
vincial .

Seguindo para Portugal e depois para Roma , o
geral determinou -lhe que voltasse para Brazil a conti
nuar em sua missão , para onde partio em 1570, com
varios companheiros, a bordo da náo Santiago.
O Papa Pio V concedeu indulgencia plenaria aos
que acompanhassem o provincial á essa grande missão
no Brazil , deu - lhe varias , reliquias preciosas, e permit
tiu -lhe mandar tirar uma copia do retrato de Nossa
Senhora, pintado por S. Lucas , graça especial , de que
ainda não havia exemplo . Além disso o geral autori
sou-o a trazer de Portugal os missionarios que a pro
vincia podesse dispensar, e mais tres voluntarios, de
cada uma das outras por onde passasse .
Com trinta e nove irmãos se embarcou o Padre

Azevedo, na Santiago, o Padre Pedro Dias com vinte , na
capitania , e o Padre Francisco de Castro com mais dez,
na náu das orphıs, assim chamada por trazer porção de
raparigas orphās para se casarem no Brazil. Além

daquelles padres, vinhão ainda alguns noviços.

-
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A esquadra constava de sete galeões e de uma cara
vela .

Chegando na Madeira , resolveu o governador

yeral Luiz de Vasconcellos, que vinha na mesma esqua
dra, demorar -se algum tempo, á espera de morição, para
evitar as calivarias de Guiné.

O Padre Azevedo, refere Southev, fretára metade

da Santiago para si e para os companheiros ; mas quiz
a sua iná sina, que a outra metade do carregamento
tivesse de ficar na ilha da Palma, uma das Canarias,

recebendo -se alli nova carga para o Brazil. O capitão ,
portanto , conformando - se com a ordem do seu armador ,
pediu e obteve licença para ir àquella iiha . Curta
como era a travessia, nem por isso deixava de ter seus
perigos, pois que piratas francezes infestavão sem cessar
aquellas paragens ; os irmãos supplicarão a Azevedo
que se passasse para outra nào, não se expondo assim

desnecessariamente. A isto não annuiu elle pela sua
parte , mas a todos os companheiros, que della se qui

zessem aproveitar, deu licença para o fazerem ; quatru
noviços apenas acceitarão a graça, e os seus lugares forão
logo occupados por outros tantos, soffregos do martyrio,
ambição que não tardarão a ver satisfeita .
« No dia seguinte ao da partid'ı do mal agourado
pavio , continua Southey , apparecerão cinco velas fran

cezas à vista da Madeira. D. Luiz sahiu ao mar, e

procurou travar combate ; mas o officio daquelles corsa
rios era saquear e não pelejar, quindo podião evital-o ,
pelo que se fizerão no rumo das Canarias, Era uma
esquadra da Rochella , commandada por Jacques Sore,
natural do condado d'Eu na Normandia e huguenote ;
homem tão pouco disposto a mostrar piedade a padres
catholicos como estes o terião estado a usar do cari

dade para com elle. Levava a Santiago a dianteira a
estes inimigos, e em sete dias ganhou a altura da ilha ;
mas a travessia soprava rija, e não podendo montar a
cidade , teve o navio de entrar n'um porto perto de Terça
rote . D'a ! li até Palma havia apenas tres legoas por terra,
mas por mar era muito maior a distancia . Um colono

francez, que tinha sido condiscipulo de Azevedo, no
Porto , bein aconselhou a elle e aos seus companheiros,
26
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que não se aventurassem no navio, mas antes fossem
por terra , pois que facilmente poderião cahir nas mãos

dos piratas. Foi perdido o conselho, e todos embar
carão. Velejou a Santiago com vento escasso um dia
de manhã, e na outra madrugada estava sobre Palma,
tres legoas ao mar, com os francezes á vista. De nada
serviu aos portuguezes a resistencia, e Jacques Sore fez
aos jesuitas o que elles The terião feito e a toda a sua
seita, despachou-os para o outro mundo. Um dos novi
ços escapou , por estar com vestidos seculares ; e o resto
foi alijado , uns vivos , outros mortos, outros moribun
dos .

»

Fernandes Pinheiro , annotador de Southey , diz que
foi elle summamente injusto nesse lugar : os jesuitas não
terião jamais feito a Sore o que este lhes fez, porque
padres catholicos não se poderião manchar com as cruel
dades de um corsario calvinista . O facto de João de Bor

del , e alguns outros que se possão cilar, são excepções

condemnadas pelos proprios escriptores ecclesiaticos.
Tão triste acontecimento teve lugar em 15 de Julho
de 1570 .

A’ Santa Sé Apostolica declarou o Padre Ignacio
de Azevedo e os seus companheiros de infortunio, verda
deiros martyres de Christo.
A vida do veneravel Padre Ignacio de Azevedo , a
o martyrio que soffreu com os seus companheiros de
infortunio , constão de varios escriptos em portuguez ,

hespanhol , italiano e latim , hoje rarissimos, cuja enume
ração se encontra do Catalogo da Exposição de Histo
ria do Brasil, que teve lugar no Rio de Janeiro
em 1880.

V. Agiologio lusitano por Jorge Cardoso e conti
nuado por D. Antonio Caetano de Souza, vol . 4. pag 1 2.
(4) D. Frei Antonio Barreiros, que se achava de
visita em Pernambuco .

Foi o terceiro bispo do Brazil cuja diocese começou
å governar em 1576.

D. Frei Antonio Barreiros esteve por varias vezes

de visita em Pernambuco, e em 1597 tomou parte no
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governo da capitania com Duarte de Sá, vereador mais
velho do Senado da Camara de Olinda, na ausencia do

governador Manoel Mascarenhas Homen, que havia
seguido para o Rio Grande do Norte, á frente de uma
expedição militar.

(5) Era o licenciado Simão Rodrigues Cardoso , que
então se achava no governo da capitania como loco
tenente do respectivo donatario ( 1580 a 1592) .
(6 ) Denominação que tinha a capitania, dada pelo
seu primeiro donatario Duarte Coelho.

(7 ) Matriz sob a invocação de S. Salvador, hoje
cathedral de Olinda .

Não se sabe precisamente a data da sua fundação,
mas é do tempo da installação dos portuguezes em
Olinda ; a ella se prende uma lenda muito interessante
consignada por Frei Vicente do Salvador, na sua Histo

ria do Brasil, repetidas por Jaboatão é outros histo
riadores .

Envolvida no incendio geral de Olinda, lançado
pelos hollandezes em 1631 , foi reconstruida, depois da
restauração, a esforços da Camara do Senado servindo
então de matriz a igreja de S. João.
Em 1669 ficou concluida internamente, e a 6 de
Outubro do mesmo anno celebrou- se a primeira missa ,

que se disse depois da sua destruição , importando as
despezas da obra em mais de treze mil cruzados , 1 : 200 $ .

Era então Vigario da freguezia o Padrc Manoel Ferreira
Nunes .

Proseguindo as obras, a Camara deu em 1670
quatro mil cruzados para seu auxilio , em 1664 igual
quantia, e em 1676 mais 5508000 para factura das
portas.

Em 1689 ainda trabalhava - se com muita actividade,

sendo então as obras dirigidas pelo Padre João Lobo,
que achando -se missionando en Olinda, conduzia o povo
à carregar pedras e outros materiaes para conclusão do
monumento, que então já gosava da cathegoria de igre
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ja cathedral, pela creação do bispado de Olinda ,
em 1676 .

Com a conclusão da torre , em fins de 1713, como
consta da Carta Regia de 3 de Abril de 1715 , ficou ter

minada toda a obra da bella igreja cathedral de Olinda
e matriz de S. Salvador.
(8) Como diz Oliveira Martins no seu livro - 0

Brasil e as colonias portuguesus, divisavão -se já em
Pernambuco os symptomas da primeira epocha da vida
historica da America Portugucza. Olinda contava 700
colonos , os engenhos 1,200 , com 5,000 escravos , produ

zinde 200 mil arrobas de assucar : o páo -brazil rendia
4 : 0008000 e outro tanto o dizimo dos engenhos : mas
toda a cultura , afori a do assucar estava em abandono .

Importavão -se viveres das Canarias e de Portugal,
quarenta e cinco navios empregarão- se annualmente no
commercio de transporte de generos de importação ;
havia um luxo celebre .

Na phrase de Southey, era Olinda a mais florescente
das colonias portuguezas, e talvez a mais rica . Navios
de todas as lotações estavão constantemente entrando e
sahindo , e com tudo mal basta vào para o transporte do

assucar, que Pernambuco produzia então mais que a
Bahia .

Aqui descarregavio a melhor parte dos seus the
souru os barcos do Perú , que vinham de retorno, ou se
havião subtrahido aos direiros no porto da partida.
Não havia nada novo no trajar, nem nas guarni..
ções de espadas e punhaes que os homens não abra
çassem logo, e para as suas niesas se importa vào regu
larmente os mais delicados productos de Portugal e das
ilhas do Oeste .

(9) Não se pode imaginar mesmo a grandeza a que
Olinda bavia attingido naquella epocha , e que em mar

cha ascendente se prolongou até 1630, quando foi aban
donada em virtude da occupação hollandeza.
O seu luxo e opulencia não se limitava somente as
babitações particulares ; os seus templos erão ornados
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com as mais ricas afaias de ouro , e aquelles colonos que
não se serviáo habitualmente com baixellas de prata ,
erão reputados pobres : até as proprias casas tinhão
fechaduras e chaves de prata , com pregos do mesmo
metal .

Como diz um chronista do tempo, as mulheres não
se contentavão somente com sedas e setins mas querião
nos com os mais ricos bordados , e tão profusamente se
cobrião de joias como se sobre ellas houvessem chovido

perolas, rubins , esmeraldas e diamantes. Assim parecia
a cidade mais do que a terra, uma imagem do paraizo,

até onde podião tornal-a, tal a dissipação e a opu
lencia !

Erão frequentes as festas ou jantares, diz Varnha
gem , trajavio os homens veludos, damascos e sedas , e
despendião briosamente com cavallos de alto preço ,
com sellas e guiões das mesmas sedas da roupa e rica
mente ajaesados.

Para complemento do luxo de hoje, continua o
mesmo historiador, só faltariam carruagens, que em
Olinda e outras terras do Brazil não tinhão ainda entra
do. Além dos cavallos, havia cadeirinhas ou palanquins.
introduzidos da Asia . Só em vinhos consumião muitos

milhões de cruzados. Admirava - se um padre que esti

vera em Olinda na qualidade de visitador, da riqueza e
luxo dos leitos de damasco carmezinn , franjados ủe ouro,
das ricas colchas que lhe offurecião, dos presentes ,
visitas e convites que recebia .

( 10) O collegio de Olinda , sob a invocação de N.
S. da Graça , foi fundado em 1 de Janeiro de 1576 , por

ordem d'El Rei D. Sebastião , com a renda perpetua de
4008000 annuaes para sua manutenção.

No incendio de Olinda pelos hollandezes, foi o edi
ficio do collegio reduzido a cinzas .

Não se sabe quando foi reedificado ; é certo , porém ,
que dada a expulsão dos jesuitas, em virtude do Alvará
de 19 de Janeiro de 1759, que os declarou banidos e

proscriptos de Portugal e seus dominios, o edificio ficou
em abandono, até que o principe regente D. João, om
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nome da rainba D. Maria I , por Carta Règia de 22 de
Março de 1796 , a requerimento do Bispo de Pernambuco
D. José Joaquim da Cunha Azevedo Coutinho, fizera
doação de collegio, igreja e alfaias á cathedral de Olinda ,
para estabelecimento de um seminario episcopal , que
effectivamenie foi estabelecido pelo mesmo prelado .

O seminario ainda tem a mesma invocação de N.
S. da Graça , do antigo collegio dos jesuitas .

ERRATA

No discurso á pag . 102, deram - se os seguintes
erros :

Pag .

Lin .
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110
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28
34

Onde se diz :

Duarte, Coelho
sete mil
outubro

Leia - se :
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divisar

serviço
tradições
nações
Duarte Coelho
dous mil
setembro

so de espado

(
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34

Bella guarra do

34
34

Brasil
formosa
de Olinda

di Olinda

34
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paragiavasi alla
opulenta della
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1

começados
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2
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para Porto Calvo
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em Porto Calvo
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prestando-lhe

prestando -lhes
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115

(
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143
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30
15
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de la

Auno

1645

mortos tivemos
Salinas .
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diquella
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Brasil .
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legendario
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anno
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Pag .

Lin .

117
118

20

Imagine- se

Imagina -se

12
18

a idea

à idea

formaram

forinä vam

(C

Onde se dis :

Leia - se :

A’ pag . 166 , o segundo algarismo que está entre pa

renthese , é 2 e não 1, e corresponde à nola seguinte, a
qual , por occasião da paginação, deixou de ser collocada no
lugar competente :
(2) Em torno da costa existem , em ponto pequeno, algumas
bellas' bahias ; porém praias de suave declive ha poucas e estas
muito pequenas.
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