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PARECER 

Em desempenho da incumbencia commettida a esta 
Commissão pelo Exmo. S~nr. Presidente do Conselho Su
perior da Instrucção Publica deste Estado, de dar parecer 
sobre o merito do . Epitome da Historia da Parahyba" 
coordenado e escripto pelo illustrado Dr. Manoel Tavares 
Cavalcanti, lente do Lyceu Parahybano é da Escola Normal. 
para uso das respectivas escolas primarias, passa ella a expôr 
succintamente o que pensa a respeito: 

No genero, de nenhuma outra obra tem esta Commissão 
conhecimento, que se lhe avantage; e na especie, teve apenas 
occasião de ler a do Dr. Maximiano Lopes Machado, . que 
tratando do a;;;;umpto mui latamente, não se presta por isso 
mesmo ao fim que teve em vista o Exmo. Seur. Dr. Presi
dente do Estado, quando commissionou o referido Dr. Ma
noel Tavares. 

Além disso, a simplicidade, clareza, precisão e methodo 
empregados pelo supradito Dr. Tavares no seu referido 
trabalho, as;:eguram, parece-lhe, si fôr adoptado, aos jovens 
alumnos, completo aproveitamento. 

E assim, vindo dito trabalho preencher uma das 
grandes lacllnas de que se resente a nossa li'tteratura dida
ctica. esta C'ommissão o considera de palpitante necessidade 
maxim é no vresente momento, em que o espirito superior 
do Dr. Ca"tro Pinto tem aberto de um modo admiraveI 
uma phase completamente nova á educação intellectual na 
Parahyba. 

Esta Com missão é, portallto, de parecer que o «Epitome 
da Historia da Parahyba» deve ser adoptado como com
pendio nas escolas primarias do Estado. 

Sala das sessões do Con!'lelho Superior de Instrucção 
Pul>lka, ehl 22 de Agosto de 1913. 

CANDIDO SOARES DE PINHO 

LINDOLPHO CORREIA (Relator) 
T. A. MINDÊLLO. 
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DO I~STlTll'O H1STORIHO E GEOGRAPHICO PARAHYBANO 

Exmo. Snr. Dr. Flavio lIIaroja D. Presidente do Instituto 
Historico e Geographico Parahybano. 

A com missão constituida pelos abaixo firmados, cum
prindo o que determinastes em relação a "Epitome da His 
toria da Parahyba», escripta pelo digno consocio Dr. Manuel 
Tavares Cavalcanti, tem a honra de apresentar o seguinte 
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Lemo~ at t entamente o original da "Epitome da His
toaia da Parahyba" e affirmamos que o trabalho foi presidido 
de maximo eriterio, primando pela verdade dos factos e pela 
exactidão das datas. 

Justo é, portanto, que esta Corporação, se desvane
cendo de posiiuir um consocio como o illustre Dr. Manuel 
Tavares Cavalcanti, que, â capacidade de trabalho allia pro
vada competencia. lhe apresente o mais expressivo louvor 
pela valiosa contribuição prestada á historia e ás lettras da 
Parahyba. 

Parahyba, 30 de Junho de 1913. 

CORIOLANO DE MEDEIROS (relator) 
IRINEU PINTO 
FRANorsCO BARROSO. 

Approvada em sessão ordinaria de 6 de Julho de 1913 
O Yice-Presidente em exercicio, 

MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA. 

Conforme com o original. 

IRINEU FERREIRA PINTO 

1." Secretario do Instituto. 





A' MEMORIA DE MEU PAI 

~r. dOãO etavares de 1ll e/I" llapalcanlt; 

parahibano que muito honrou a sua terra 

pela nobreso CoS seus octas, pela gran

c}esa C}O seu caracter e pela elevação e 
puresa c}os seus iàéaes. 





PREFACIO 

Este li11rinho foi e~cripto no curto espaço de um mez. 
Tevt por fim o desempenho de uma commissão confiada ao 
seu obscuro Autor pelo Presidente do Estado, Exmo. Snr. 
Dr. ,João Pereira de Castro Pinto. 

Rl'sentc-se natleralmente de pressa com que f(li elabo
rado e da mingua de documentos sobre factos capitaes ela 
historia parahybana. 

Entretanto, é o primeiro esboço de uma historia com
pleta da Parahyba desde o seculo XVI até os nossos dias. 

QIlIl.esquer que sejam os seus defeitos, o seu autor ins
pirou-se sempre n'um duplo amor, o amor á verl,ade histo
rica e o amor á terra que o viu nascer. 

COIIIO singela homenagem aos investigadores do pas
.~ado parahybano. cujos trabalhos foram apro~'eitados para 
este Epitome, o autor grapha aqui os seus nomes: 

Dr. Irineu Joffp.ly, Dr. Maximiano LopeS' .Machado, 
mortos sattdosos, e Irineu Ferreira Pinto, João Rodrigues 
Coriolano de Medeiros, Dr. João Cavalcante Carneiro Mon
teiro, Coronel João de Lyra Tallares, felizmente vivos, de 
cujos proficuos esforços muito espera a Historia da Para
hyba. 

Se I~ta synthese for proveitowt fí, juventudc parahy
bana, os parcos louros qU:J o Altlor colher, serãoirmãmente 
repartidos com o Dr. João Pereira de Castro Pinto que 
teve a brilhante e fecltnda iniciativa do ensino da historia 
do Estado nas Escolas primarias e com Irineu Pinto, cujas 
preci08a8 Datas e Notas forneceram a maior parte dos ma
teriae:l de que ella foi organizada. 





HISlORIA DA PARAHIBA 

C,APIULO I 

o "F.RRITORIO. POPULA ÇÕES .HlORl
GENES. 

o Estado da Parahiba do Norte occupa um trecho da 
rcgião leste do Brasil septentrional. Estende-se desde a orla 
do Oceano Atlantico até as serranias do Oeste que o sepa
ram do Estado do Ceará, sendo o seu cumprimento 
de cerca de 110 leguas. De Norte a Sul elle se acha 
limitado, entre as fozes dos rios Guajú e Goyanna, pelo 
curso destes rios e após pOl; linha!; a1'uitrarias e mal defi
nidas. Resulta d'ahi, que a largura do Estado não é uniforme. 
Na costa ella é de trmta leguas. ~o encaminhar-se para o 
interior ella se amplia em alguns pontos até contar mais de 
cincoenta leguas e se deprime em outros até meno!; de vinte. 
Não se tendo calculado ainda a media rigorosa, pode-se 
avaliai-a aproximadamente em vinte e oito leguas pelo mini mo. 
Segue-se que a extensão territorial da Parahiba é muito 
superior á de 74:731 kilometros quadrados que lhe attribue 
a generalidade das chorographias. 

O littoral parahibano é cingido pela linha dos arrecifes 
que percorre grande parte dos mares territoriaes do Brasil. 
A configuração da costa é portanto modelada pelos accidentes 
da mesma linha. Onde elIa soffre soluções de continuidade 
mais ou menos profundas, figurando portas em espes.sa!! 
muralhas, o mar penetra e vae formar graciosas bahias ou 
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enseadas, offl'recendo ancoradouros excellentes. E' o que se 
vê na Bahia da Traição, (Acejutibiró), Cabedello, Tambaú. 
etc. Limitando-as, vêem-se os promolltorios ou pontas, dos 
quaes o mais saliente é o Cabo Branco, que fi~ura em muitos 
estudos como o ponto mais oriental do Brasil. 

O aspeC'to do Est:ltlo é ameno, aprasivel e pittoresco. 
O territorio é em geral plano, excepto na região da Borbo
rema que com as suas ramifica~ões e contrafortes occupa 
talYez a sua t er~a partI'. O clima é bom, agmd:lxel e salubre. 

O sub solo inexplorado guarda riquesas immensas, 
eSJ)('J"ando que o homl'l11 provido e activo d'ellas se utilize 
para o engrandecimento prop!'io e da patria. 

A tena pujante ostenta nas praias os seus altivos 
coqueiraes e os seus ('ajueiros frondosos. Ao estender-se 
para o interior, ella sc cobria de vastas e yiridentes florestas 
onde >'e erguiam ba"f os troncos das mais preciosas ma
dL'il'U~. Dcvastou-as () machado do conquistador no afan 
de apr(,(,llder asriqucsas faceb. Xos logares onde elIas 
bl':lC'I',ianUll, Y('(' In-se hoje culturas. A terra sempre boa e 
fecunda transmitte S~' JlI e;;forço a sua seiva benefica aos 
cannaviaes esplendidos, opulentos cafesae,:, e algodoeiros 
magnificos. 

Xa epocha do d l'>'('o1!l'imcn to, scculo XYI, não havia 
na Parahiba cidades nem ~cões cultas, jabtíi~ 
estaveis, Os seus hahitantes yiYialll no scio das florestas, 
('111 habitaçõcs mcsq uinhas r cunidas em forma de aldeia
mento que tinha a dellomina<:ão de taba. Kão usavam vesti
dus, não sabiam Icl' 11('111 escreY(~r, n:lo conta"am alem de 
d c'z, n:lo tinham indust l'Ías e de tr~lbalho só conheciam o 
mais rudimcntar e cssl'ncial ás J1e c(~;;sidadcs da vida. Estabe
leciam as suas tabas em logl'res abundantes da caça, pesca 
e ,·cgetaes nutriti\"os. Quando se esgota,·am os recursos 
llaturacs, abandonavam o Ioga r da residencia e procuravam 
outros. Assim viviam 1~ITantes e expostos a guerras inces
~alltcs cntre si. Pam cllcs era esta a occupação mais nobre. 
Faul'icavam COI1l ('smem as suas armas, o arco que dispa
rava fleehas nlOrtifera~, ás yezcs envencnadas, o tac~ 
instrumento contulldcute, muito rijo e pesadissimo. 
~9Ut:'~Ó~;pri ' . :!i~~" Quando se aldeavam, esco-
hiam :;;;u dcn tre os guerrciros mais famosos. Davam-lhe 

o nome de cacique ou moruuichaba. Elle com mandava na 
guerra e decidia oe; Ilcg'ocios de accordo com um concelho 
formado pelos mais velhos e experientes dentre os seus 
subordinados. 

Exerciam gl'ande influencia os pagés ou piagas. Eram 
individuos que serviam de i~lterlJlediarios com as divindades 
selvagens, pois os aborigencs brasileiros acreditavam em 
seres misteriosos a q·ucm adoravam. Chamavam Tupã ao 
Crendo!' quc sUl/punhalll existir c cntra,·am no periodo da 
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astrolatria. Os pagés eram, pois, sacerdotes e medieos e a 
sua voz tinha grande autoridade nos concelhos. 

Os selvagens que habitavam o Brasil, apresentavam 
uous typos differentes com caracteres de raças diversas. O 
primeiro typo, de aspecto mais nobre, patenteava um grau 
maior d e adiantamento. Constituia a grande familia tupy
guarany que occupava á zona mais proxima ao littoral. O 
segundo, de aspecto mais bronco, vivia num estado inferior 
e occupava as regiões mais remotas. Constituia a numerosa 
familia tapuya. 

Estas familias ethnicas se subdividiam em nações, 
tribus, etc. 

Na Parahiba, viviam, ao tempo da descoberta, duas 
Ila~ões tupis. Eram os Tabajaras que occupavam as terras 
ao Sul do "rio Parahyba, at é vinte legúas do littoral e os 
Potiguaras que dominavam da parte do Norte do mesmo 
rio até a mesma distancia. 

O resto do territorio parahibano pel'tenda á nac;ão 
Carirr, povo tapuya, assás numeroso que se subdi\'idia por 
muitas tIibus e aldeamentos. 

Eram estes os moradores que, em vida nomaua, luctas 
fratricidas, em contacto rude com a naturesa, est::'l.lceavam 
na Parahiba nossa amada. 
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'-~APITULO II 

ENSAIOS DE COr\QUISTA. 

o Brasil foi descoberto no anno de 1500 por uma 
armada portuguesa que viajava para a India, sob o com
mando do -Almirante Pedro Alvares Cabral. Este tomou 
immcdiatamente posse da terra em nome da coroa de Por
tugal. 

Mas o trabalho methodico e persistente da colonização 
veio a começar annos depois, quando o governo começou a 
doar as terras a particulares, instituindo assim capitanias 
hereditarias. A Parahiba não foi logo constituida em Capi
tania, mas o territorio que hoje lhe pertence, entrou em 
duas doações. Toda parte que fica ao Sul da Bahia da Traição, 
se achou incluida na Capitania de Itamaracá, doada a Pero 
Lopes de Souza. As terras restantes figuravam na Capitania 
do ~laranhão doada ao historiador João de Barros. 

Nenhum dos dous donatarios fez qualquer estabele
cimento em terras parahibanas. Nem por Isto ellas deixaram 
de ser visitadas por exploradores portuguezes e estrangeiros. 

Entre estes cumpre salientar os francezes. Desde os 
primeil"Os tempos foram elles attrahidos ás costas brasileiras 
com o intuito de conquistar e dominar parte d'ellas, ou, pelo 
menos, de entreter com os naturaes lucrativo commercio. 

O littoral parahibano e a região adjacente ao rio Para
hiba. então assignalado nas cartas de marear com o nome 
de S. Domingos, eram muito ricos de pau-brasil, madeira 
preciosa de grande aplicação na tinturaria, e de muita pro
cura e acceitação nos mercados europeus. 

Os francezes con8e~uiram captar as boas disposições 
dos potiguaras e, favorecIdos por estes, entraram a traficar 
com o desejado vegetal, lesando assim o monopolio que se 
aUribuia o governo portuguez. 
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Alem disto, induziam os selvagens a correrias e incur, 
sões nas quaes damnificavam profundamente a nascente 
colonia de Itamaracá. 

A mais celebre e terrivel d'essas tropelias deu-se no 
anno de 1574 e visou o engenho Tracunhaem, propriedade 
de Diogo Dias. Imprevistamente atacado pelos francezes e 
potiguaras, não poude, a despeito da resistencia que apre
sentou, evitar o morticinio e o saque. Com toda a sua familia 
e aggrcgados, foi morto e o engenho redusido a cinzas. 
Este acto de tão grande crueldade determinou o governo 
geral, que tinha a sua séde na Bahia, a volver os olhos 
para a Parahiba, afim de submetter os irrequietos habitantes. 
Logo o governador Luiz de Brito e Almeida deu ordens 
terminantes ao Dl'. Fernão da Silva, Ouvidor Geral e Pro
"edor-mór da Fazenda, para que viesse occupar a Parahiba. 
Organizada a expedição com os elementos ele que poude 
dispor, Fernão da Silva dirigiu-se ao logar indicado e tomou 
posse da terra, mas não poude manter a conquista, pois 
os indigenas se levantaram em tão grande numero, que elle 
teve de fugir. Então o Governador Luiz de Brito appare
Ihou uma frota poderosa na qual elle proprio embarcou 
com as suas melho;.'es tropas. Esta frota foi dispersa pelos 
tempol'acs e teve de regressar a Bahia, sem ter visto o 
I)Orto da sua missão. 

Só em 1579 se conseguiu a fundação de um nucleo 
colonial na Parahiba. Continuando os damnos illflingidos á 
Capitania de Itamaracá pelos selvicolas, determinou o governo 
geral ao govl't'nü tie Pernambuco que empregasse os meios 
de evitai-os, iJatendo os seus :mtores. Foi esta tarefa confiada 
ao Capilãl) .Jo~ú Tavllres, Juiz de Orfãos e Escrivão da Ca
llIar:t dc OlinJa, ~"sás considerado pelo seu valor c caracter. 

Juão Tavares organizou a expedicão com a qual se 
dirigia :10 lagar do seu rle~tino. Nrnhum cücontro se deu 
entre a sua gente e os geutiv';. E::e ergucu na ilha da 
Cambôa, dcpois chamaria l;V.~ F!':tdcf, Bcntos, e hojp Resiinga, 
11!l1 fortil!1 'te madeira e lançou á margem de rio 0f; funda
mellt,)('; da po·.-oa~ão. :Mais não poude fazer portl ue eram 
t'xi~u()s Oi; rel'ursos de que dif;pullha e Hão lhe vieram 
auxilio,; para continuar na oura iniciada. 

EIll prilldpios doanno seguinte aporta a Pel'llamlJuee 
de volta de Lisbôa, F'ructuoso Barbosa, rico proj)1'Íetario e 
eommrreiallte de vau-brasil. Obtivera a lIomeação de Capitão
IIHír da l'arahiba por dez annos, devendo levar a effeito a 
obra da colonização. A expeJiçãu, porem, que apparelhou 
tlt::sJe logo com o intuito de accommetter os selvicolas da 
P~:-:!!!iba, nã') pOüde reãli~ar o seu illte'nto, pois ao deixar 
o porto tle Pel'llumouco, foi assaltada por uma tempe'ltade 
que a dispersou, 

Só em 1582, depois de ter revarado as avarias d~ ~lUa 
frota, repete Barbosa a Slt? tcntati.va. Alem das forças que 
conduz ia na esquadra, tinha mais o auxilio do Capitão Simãs 
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Rodrigues Cardoso com um numero ainda maior de indios 
mansos. 

Ao enfrentar a foz do Parahiba, divisou a frota oito 
naus francezas, que recebiam carregamento de páu-brasil. 
Accommetteu-as immediamente e destruiu dnco, tendo as 
outras tres conseguido fugir. As mesmas vantagens não 
conseguiram algumas dezenas de expedicionarios que desem
barcaram, pois entrando em combate com os selvagens, 
logo soffreram perdas sensiveis entre as quaes a do proprio 
filho do chefe Fructuoso Barbosa. Esta expedição tão bem 
apparelhada nada fez, pois Barbosa depois de installar um 
arraial ao norte do rio, abandonou a conquista, regressando 
a Pernam buco. 
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CONTINt'AÇÃO DO )IES~rO ASSr; )[PTO. 

De \'nlta a Pernambuco dirigiu Fructuoso Barbosa 
um emissario á Bahia com urgentes solicitações ao Governador 
Geral Manuel Telles Barreto. Com a chegada do emissario 
coincidiu o apparecimento de uma frota hespanhola commun
dada por D. Diogo Flores Valdez. O Brazil, como Portugal 
e todas as colonias portuguezas, havia passado ao dominio 
hespanhol, por ter sido acclamado rei de Portugal Felippe 
11, rei de Hespanha. 

Resolveu o Governador Geral emprej!ar todos os 
esforços para que se realizasse definitivamente a conquista. 
Não só fez com que o General hespanhol se incu/Il bisse 
d'ella, como tam bem despachou para Pernambuco o Ou vidor 
Geral Martim Leitão e o Provedor Martins de Canalho 
para que superintendessem ao quanto se fizesse lIecessuriu 
para o bom exito da empresa. 

Tendo chegado ao Recife em 20 de Març.o, no dia 
seguinte se reuniram em concelho os interessados e assen
taram o plano da conquista. Com admirayel actividade se 
ultimaram os aprestos e logo a Parahiba se viu accomme
ttida por terra c por mar. 

Na barra do Parahiba os navios de D. Diogo apre
saram cinco náos francezas com todos os seus pertences; 
outra da mesma procedencia logrou escapar-se. As forças de 
terrá que attingiam a mil homcns, entre soldados a cavalIo 
e a M, africanoH e indiol! mansos, sob a direcção de Martim 
Leitão, Fructuo"o Barbosa e D. Felippe de Moura tiveram 
ligeiro encontro com os naturaes, facilmente batidos, e l'cali
zaram a sua juncção oom os marítimos. 
. Tratou-se de escolher o Ioga r para a fortificação que 
senisse de apoio ao trabalho posterior da colonização. 
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Entendeu o general hespanhol que o mais conveniente era 
no continente, do lado norte do rio, defronte da extrema 
occidental da Restinga. 

A 1.0 de Maio foi o forte baptisado com o nome de 
S. Felippe e logo D. Diogo Flores se retirou com a sua frota, 
deixando a alcaidaria a Francisco Castejon a quem confiou 
cento e dez soldados hespanhoes, uma nau portugueza e 
dous patacho~. 

Xão pOüdc florescer a nascente colonia. " Desde o pri
meiro momento despertou a rivalidade entre Fructuoso 
Barbosa e Francisco Castejon que o não quiz reconhecer 
como gOYel'llador da Capitania. 

Acenteceu tambem que um numeroso grupo dos expe
dicionarios, internando·se nos mattos, destruiu uma taba de 
indio~. Estes, por vingança, prepararam uma cilada no logar 
Leretibe (Campo ou Gandara das Ostras) onde mataram para 
mais de cineoenta colollos e centenas de iudios auxiliares. 
Os sobrevh-entps a custo puderam salvar-se no Forte, ou 
em Itamaracá. 

Este uesastre tanto enfraqueceu os colonos e animou 
os seh-ageus llue este::. deixaram os mattos onde estavam 
refugiados e com os seus alliados fmncezes puzeram sitio 
ao Forte, sem que Castejon pudesse tomar a offensiva. 

Valeu-lhe o auxilio trazido por Pero Lopes, Capitão 
ele It:l1naracá, dI> ordem do Ouvidor Martim Leitão. LJtili
z:wdn-se 11' .. lIe, Costejan foi a l\Iumanguape, onde os francezes 
l'e ha"hm estah~J/>-:,!do e incendiou-lhes duas naus. De volta 
ao FlH·te, lweom:llciLeu os sitiantes com tal ener;;ia, que os 
fez Il'''antarn n o cerco. 

Surge então :í frente dos !'elvagens parahibanos o 
celebre Piragytc, f:~!llOSU ch.:;fe T.lbajaru, que já prestara 
assignalado:i se;· ... ic;os au" ... "rt.uguezes, mas fora victima de 
ti"aic;<io da parte (j'estes. ReuIÍlIldo as tribus da Parahiba, 
com Wj aliiados francezes, restabeleceu PiragylJc o :sitio do 
(qrk e pretendia, depois de tomal-o, dirigir as suas armas 
contra Itamaracá e Pernam huco. 

As Capitania!': aml:a~adas reuniram todos os elementos 
de ljlW podiam dispor, organizando forte expedição, cujo 
CUllllll:U1do f(li eonfiurlo a Martim Leitão que tinba como 
illllllC(.Iiato o seu cunhado FraudHco narreto. 

Ao elwn :!t!'0 d'esta expedição sabiu Piragybe com as 
st::l~ forc;a~. O ,;ulllbate se realizou nas margens do 'fibiry. 
Os selvagens foram batido", após algumas horas de renhida 
peleja. 

l\Iartim Leitão, victorioso, vrosegue a sua maréa até 
Cabe<.ldlo. Ellcolltrandll, !)orem, o Forte liberto do sitio e, 
não tendo Iloticia dos sitiantes, rC'gre8sa a Olinda. 
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Era o que os selvagens esperavam para por novamente 
cerco ao Forte de S. Felippe. 

Mas a guarnição, cançada dos trabalhos, exposta a 
todas as miserias, já não podia resistir. EUa propria destruiu 
a fortificação, lançou a artilharia ao mar, pOZ a pique um 
navio e a 5 de Junho de 1585, abandonou as costas ermas 
da Parahiba. 





AJ.I.IANÇA COM OS TABAJAR.\:'l. IT:>;
DAÇÃO DA CIDADE. 

Não foi duradoura a harmonia dos Potiguaras com 
os seus aUiados Tabajaras e o chefe Piragybe. Echoando no 
Recife as noticias da desavença entre os selvagens, resolveu 
o Ouvidor l\lartim Leitão propor pazes e alliança ao nobre 
e valoroso chéfe indigena. 
. O escolhido para esta missão foi o Capitão João Ta
,-ares, conhecido pelo seu animo valoroso e ao mesmo tempo 
pelo seu espirito cordato e conciliador. 

Tendo este aceitado. partiu de Oli!lda a 2 de Agosto 
de 1585 em uma caravella equipada por doze hespanhoes e 
oito põrfUguezes e com feliz 'VIagem chegou á bacia do Yara
douro, perto do logar onde s~ construiu depois a cidade e 
ahi veio ao seu ' encontro o valente Tupy. . 

Tão bem conduzidas foram por João Tavares as nego
ciações que a 5 de Agosto do mesmo anno, dia consagrado 
a Nossa Sénhora das Neves, estava concluida a paz e cele
brada a alliança eontra os Potiguaras e Tapuyas, inimigos 
communs, rafractarios á obra da civilização. 

Tocou assim a seu termo a lucta de dez annos, pois 
tantos levara a conquista do rio Parahiba. 

Convindo ' colher immediatamente os fl'Uctos d'esta 
allianQa, providenciou logo Martim Leitão para que se iniciasse 
a construcção da cidade. Tres mezes depois, estaya elle na 
Parahiba, tendo comsi~o grande numero de famílias, soldados 
f! Padres da companhill de Jesus, elementos indispensaveis 
á fundação de um dutp.douro nucleo colonial 

Para o estabeleCJ;D1ento da povoação foi escolhida uma 
formosa collina á margem do rio Sanhauá, fronteira ao logar 
onde se realizaram as vazes entre João Tavares e Pira&y-be, 
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dezoitokilometros acima da foz do Parahiba. O local foi 
escolhido e determinado por Manoel Fernandes, mestre 
Pedreiro das obras de EI Rey que dirigiu as · novas edifi
cações. 

Para a Capella, futura Matriz. se elegeu o alto da 
collina, onde eUa foi construida sob a invocação de N. S. 
das Neves. Não muito distante d'ella, ergueu-se um forte, 
cujas obras foram dirigidas pelo Offici;l1 aUemáo Christovão 
Lins. Fez-se o possivel pora que eUe offerecesse todas as 
condições de defesa á nascente povoação. 

A Cidade assim fundada recebeu o nome de Felippéa. 
em homenagem ao soberano Felippe lT, rei de Hespanha' 
O seu primeiro Capitão-mór e governador foi o inclyto varão 
João Tavares, verdadeiro fundador da Capitania, cujo nome 
a historia guarda com o maximo carinho como o do primeiro 
bellemcrito da Parahiba. 

Os porahibanos deyem ser gratos tambem a Martim 
Leitãó, o esforçado . Ouvidor Geral que com o maior desvelo 
protegl'u e enrHmi,lllOu a obra da conquista e da colonização. 
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flEPULSA DOS )'1.']''11;('.\1:.\:'' E fil.,. 
FR,\XCEZES, 

rrgia desnssombrar a nascent{' eidarl{' dll::' :lta'lII " " 
renhidos com que a ameaçavam Pot.\'guaJ'a~ {' fI':1I1P"ZP=" 
unidos pelos laços de amisade e cOllllllcreio,' A ('o!l'llin \l,i,) 
poderia florescer com tranquillidmle e scgurall~a, emquantu 
ao norte campeassem indomitas as tl'ibu;.; pot~'guuras. 

. Compreendendo-o, tratou o Ouddor ~IartiJII Leitào rle 
apparelhar uma expedição que os desalojasse do POU;<Cl, 

d 'onde com os alliados francezcs assola ,'um o paiz ('0111 a,.. 
suas incul'slies. 

A 20 de Kovembro de 1585 partia o Ondeio!' Gc-.I'al 
com 185 homens brancos, entre 05 guaes se sulienta\'alll 
João Tavares e Duarte Gomes da SIlveira e um lIumel'(J 
quasi egual de Tabajaras, ao mando de Pil'ag~'be em demanda 
de Acejutibiró, (Bahia da Traição) feitoria fortificada do,.. 
francezes. Com feliz viagem attingiu o rio ~famanguape e, 
depois de trallspol-o, cahiu sobre um aldeamento potygllal' 
que dominou depois de travar combate com os seus defen
sores. 

Deste ponto mandou Martim Leitão que Duarte Gomes 
operasse um reconhecimento sobre a Bahia da Trai~ão 011(1 e 
se dizia que os francezes estavam poderosamente> fortificados. 

Neste reconhecimento Duarte Gomes aprisionou dou;; 
potvguaras, tendo fugido um terceiro que foi á,. pre",.a,.. 
levàr a,-iso aos francezes. Estes promptamente se recolhel':lm 
a' bordo com a artilharia que tinham em terra, deixando no 
forte uma numerosa guarnição de selvagens para enfren
tar os portu~uqzes. 

O Oundd,r Geral não tardou em atacar os inimigo,.: 
e asenhorear-se ! do forte, cuja guarnição fugiu, deixando 
vinte mortos e o seu chefe prisioneiro. Os navios francezes 
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ainda trocaram sem resultado alguns tiros com a terra e 
retiraram-se. 

Os portuguezes e tabajaras, tendo noticia de que nume
rosa g('nte potyguar se mantinha a alguma distancia, ao 
mando do famoso Tyjucopaba (Tejucopapo) que tinha repu
tação de feiticeiro, trataram de áccommettel-a, o que fizeram 
com exito, fazendo-a fugir para o Hio Grande do Norte. 

Os expedicionarios voltaram a Felippéa carregados de 
despojos, tendo deAtmido aA cercas de incUgenas e tudo 
que não puderam Icvar. Logo após foi atacada e destruida 
a fortificação dos francezes no Forte Velho. 

Tudo estava em bôa ordem na colonia quando em 
Fevereiro de 1586 chegou a Pernambuco o Capitão hespa
nhol Francisco de 1\Iorales, o qual era côxo, segundo se 
refere. Era este Capitão portador de carta de EI-Rey na 
qual se louvava o que :Martim Leitão fizera em bem da 
povoação da Parahiba e se determinava que se pagassem 
todas as despesas. Em AlJril chegava o mesmo Capitão á 
Felippéa com ordem de recolher os soldados hespanhoes 
deixados por Castejon e de ficar sob o mando de João 
Tavares. 

Infelismente o trefego Capitão logo se rebellou contra 
a autoridade legitima d'este e semeou a discordia e desordem 
na Capitania, desobedecendo ao proprio Ouvidor Geral. 

Deu isto logar a que os Potyguaras voltassem a 
campear nas proximidades da Felippéa e quando em Setem
bro chegaram á Bahia da Traição cinco uaus francezas, 
logo 8e conheceu ql!e a cidade estava em serio perigo. 

Então o proprio ~Iot'ales e todos os moradort''' se 
reuniram para solicitar de ~Iartim Leitão urgentes soccorros. 
Este entrou a providencial' promptamente. Antes, porem, 
que tivesse tempo de expedir os soccorros pedidos. os 
francllzes e potygllare:: atacaram o posto do Tibiry de Cima 
occupado e defendido por Guiragybe, (Assento de Pa~saro) 
um dos melhores auxiliares Tabajaras dos PortuguE'zes. 
Não fosse o valor da defesa que custou caro, e a cidade não 
teria talvez escapado. 

Então MOI'ales que tanto tinha de jactancioso e atre
vido, como de covarde, abandonou a cidade, fugindo para 
Pernambuco, a cl espeito das reiteradas instancias do Ouvidor 
Geral para que não desertasse do posto que lhe competia. 

Em Desem bro conseguiu afinal o Ouyidor Geral chegar 
á cidade e, tendo posto bôa ordem na defesa desta, partiu 
com João Tavares e Piragybe a frente de numerosa expe
{lição de brancos e Tabajaras em busca do inimigo que 
dominava as eminencias da Copahóba (Serra da Raiz) occu
pado em abundante corte de pau-brazil. 

Tendo tomado o aldeamento potiguar que tinha Pena
cama por principal, ahi perdeu a expedição dez bomen/l. 
Proseguilldo em seguida na sua marcha, attingiu Copah6bll 
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que conquistou após alguns dias de renhido pl'1rjal' ,"onlra 
as cincoenta aIcleias p'otigual'es, Hituada;; no c~paço ile uma 
legoa, fortemcnte"auxIliadas pelos francczc:-;, Foram dps(ruid:t :-; 
as tabas e tomado todo o pau-brasil. 

. PartilHl0 e)1I seguida no en,"alço de T,\'ju,"opaba (Tijll 
cupapo) que se achava a meio caminho de ACl"jutibij't'" dll '· 
garam os nossos a uma cerca bcm apllUl'elhac\a. llllllJida 1.1 .. 
tambores e band<,ims ele frallcezcs, ondc estes e o:; P()t~·gtlara,.: 
offereceram l'esi'Stencia á vanguarda comlllaIHlada )lor ,João 
Tavares, Tra\'ou-se renhid.a e lIloJ'tifeJ'a batalha, ';1')1(10 filiai· 
mente batidos completamentc os frHllc<,zcR e 08 t'f'II,; alliado,.: 
que fugiram em busca da Ballia da Tmi\,ão, d(·ixanclo Illuito,.: 
mortos e ferido~ e numerosos despojos, 

)Ial'tim Leitão aiudaos segUIu até o mar, (', lIill;':-1II"1I1 
mais cncontrnndo, retomou á Felippéa, 

Resolvcu-se então a constrlleção de UIll forte> IICl 
Tibel'y afim de . i)rotegel' os aldeamentos tabajura" e ti,.: 

engenhos de assucal' que por alli cOmel,':lVlllll a l"Omtrllir·,.:,', 
Iniciados os trabalhos a 20 de JauC'im de l1íRí. l'l'ee!.>"ll 

ellc o nome de-Forte de S, Sebastião, ))01' !'er o ,.:mlto do 
dia e em breve se achou llrolllllto e munido tI.> a III pio,.: 
meios de defesa, Então o Ol\YirlOJ' G"J':l1 )I.lI'tilll L,'il:iIJ 
regressou a P(,l'Jlambuco. 





COLONIZAÇÃO E CATEC'IIERE. 

o trabalho da colonização foi iniciauo com 11 edifit'a"ào 
da cidade pelo modo que já ficou descripto. Muita!' fall1i1ial' 
vieram logo estabelecer-se e occupar as primeiras habitaçõel' 
construidas. E' provavel que o primeira rlla ellllstruida 
partisse do aIto da colina, onde foi assentada li Egreja, (' 
descesse pela encosta em procura do ,·aradonro. Depob 
surgiu, perpendicular a esta, outra rua que se prolongou 
pelo topo da colina, tomando o nome de Nova que ainda 
conserva. Esta denominação mostra quc havia ja uma 011 
mais ruas mais antigas. 

A cidadc progrediu rapidamente. .A amenidade da terril. 
a suavidade do clima, a puresa dos ares, eram attractivo;: 
que chamavam os habitantes. Alem disto, as visinhallça;: 
eram muito abundantes em pau-brasil que era considerado 
o melhor do paiz. Constituindo a importante madeira (I 

principal commercio da colonia, é claro que Felippéa dcvia 
tornar-se dentro em breve um centro notavel, tendo demais 
a vantagem dos seus ancoradouros excellelltcs. 

Entre os ricos proprietarios que vieram estabelecer-se 
na cidade nascente, merece cspeci.al referencia Duarte Gome;; 
da Sih-eira que já vimos figurar nas luctas contra os Poty
guaras. Este tomou tal interesse pelo progresso da povoação 
que instituiu premios para quem construisse n'ella c, pOI' 
muito tempo, galardoou com dez mil reis a quem tivesse 
edificado uma casa terrea e com vinte a quem ti"esi>e 
feito um sobrado, sem nenhum interesse pessoal. Duarte 
Gomes é um dos bem feitores da Parahiba colonial que desde 
já devemos aprender a venerar. 

Não foi menor o interesse do Capitão-mór governadO!' 
João Tavares pela terra confiada á sua admini~tração. Com-



22 H istoria. da Para.hiba. 

prehendcll a necessidade de alargar-se a conquista para o 
lIlterior, pr?longand~ para alli o traba!ho ~griool~ .. 

DepOIs de venficar a extraordl1lal'la fertIlIdade do 
valle do Parahiba, tratou de' desenvolver o plantio da canno 
cio assucar. 

Mandou cOlIstruir por conta da Fazenda publica UJIl 
Engenho para EI-Rey, o qual foi confiado a Diogo Correia 
Nunes, ficando assimjniciada a agricultura na Capitania. ~ão 
longe d'este levantou logo depois 11111 para si propJio e logo 
os moradores animados com o exemplo entraram a la\'rm' 
a terra, a despeito do temor que ilH:piravam os Potyguara~ 
(~olldusidos pelos Fr8ncczes. 

Ao mesmo tempo iniciava-se a obra da cat.echese. A 
Freguesia de N. Senhora das Neycs foi ereada em 1586 e o 
pl'Ímeiro Vigario foi, segundo parece, o Padre João Vaz 
:-;arlem dos Santos. Segündo os habitos de então elIe não 
I'llrava sinão os ei"ilizados, ficando o" selvicolas a cargo das 
ordens religiosas que a isto sc consagravam. 

Com os flllldallores !Ia cidade vieram logo alguu:; 
Padres da Companhia de Jesus. Este;; se estabeleceram ao 
sul da eidade. fundando ullla Capella dedicada a S. Gonçalo, 
pl'Oximo ao allleamento de Piragyhe, onde se achavam os 
primeiros neophytos que logo receberam a instrucção reli
giosa e o baptisl110 christão. 

A historia de todo o Brazil guarda com respeitosa 
gratidão alem brança dos inestimaveis serviços que pres
tavam nos primordios da vida colonial os austeros Jesuitas, 
voltados com a maior dedicação para a dilatação tia fé. 
ElIes foram um grande elemento ci\'i1izador cujos nomes 
ficaram cingidos de uma vasta aureola de devotamento e 
sacrifícios. Muito fizeralJl para merecer a gratidão ilJ1lllar
ccs~h'el da pn~terilla<le. 



(.~APTTIJI ... O ,rI' 
tWVEEXO DE }'nUCTGOSII IUHIIO!U . 

. Fructuoso Barbosa não cessara de reclamar perante a 
t:ol'oa pam que lhe fosse entregue o govcrlle da Capitania 
pois entplHlia subsistir a sua nomeação que lh e assegurava 
o logar de Capit.ão-m6r e GO\'ernador por de? annos. No 
anno de 1588 vem da metropole o Offidal he,.;p:mhol n. 
Pedro de la Cuevu que alli fora no caraet('r de procurador 
do pretendente pugnar pelos direitos d'e;:te. Trouxe uma 
prodsão real na qual se determinava que Frurtuo;;:o Barbo,.;:! 
fosse i1n-estido ' do cargo quC\ pret.endia, r pile ])roprio n. 
Pedro ficas;;:e como Capitão de t.odo;;: os ;:oldados hp!':p:\nbor,.; 
exbtentes na Parahiba. 

Em cumprimento n c!': tà s on!ens. lo),!o ,João TaYlU'e>' 
pasi'OU a administração n Frllctuoso c D. P pdro com os 
seus hespanhoes tomou eonla dae- fortificaçi'l' " das fronteiras, 

En" lIarço do anno seguinte chegavam a Parahiba 
novos (' devotados cathel'histas. Eram os Frades Francil'
canos da Província de S. Antonio, desde 1585 installados em 
Olinda, tendo como Custodio Fr, :\Ielchior de S. Cnthal'Ína 
e cUlllpl'indo as suas obrigações-com de,'otam('llto c humil
(Iade, 

Attendendo a pedidos incessantes do goYel'llo e P ,l\'O, 
resolveu o Padre Custodio fundar um convento na Felipp"a 
e <,>bteye para este fim doação. do local, ondE' ainda hojE' 
eXIste o COJl\'ento de S. FranCISCO. Fundado o 1I0VO estaLe
lecimento religioso, regressou cIle a Olinda, ficando como 
1." Prelado tio 'Com'ento na Parahiba, Frei Ant0ni0 tio 
Campo Maior. . 

Os zelosos Apostolos logo i~iciaram ,:I sua :ll'~ão. dla
mando aos !\eus CUIdados as aldeias TabnJara!\ ~!c A~;;ent(l 
de Passaro, Ahnaga, Prava, Joanne e Mangue att' fi>' fJlIat''' 
não ~hcgal'a o trabalho clo!\ .TE's uita!l. 
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Logo se desenvolveu entre a Companhia de .Jesus e 
a Ordem de S. Antonio fort.issima rivalidade que !:'c deseli
cadeou P!l\ lu~ta accesa, fazendo o Capitão-mór representar 
a EI-Rey pm'a que desse lima solução que asseguras!!e a paz 
religiofiu. 

Ao JIIe;:;mo tempo desavenças Itlui serias que s~Jrgiralll 
entre Frlll'tuoso Rai'bosa e o seu cx-Procurador D. Pedro 
de la Cueva, fizeram com que estes, entretidos Ilas suas 
llIutuas di~"ellções, <Ie=,curussem os seus deveres r se despre
o('cupassr\ll (Ia uefrsa da Capitania. 

Então os inimigos vieram voltaado e os a"saltos ás 
Fazendas dos hl'unt'Ofl e aldeias amigas foram rrllJ"o(}usill
do-se por tfllmodo que já lIinguem OlIsava sahir dos povoados. 
Como mlÍl'o J'emedio soli<'itamm os colonos proyidcneias dos 
governos til' Pel'llum tlueo e Itamaracá. V cio então cl'rsta ultima 
Capitallifl, em 1590, lima expr(li\ão quc, tendo partido sob 
() commalHlo de .João TaY:J.I'I'=', chegou a Felippéa \'omman
dada pelo Capitã'") Prd ,'0 Lrope"! Lobo p:1r ter fallceido elll 
viagem o i1lu"t J' .~ fundadur da Parahilm, 

Rpllnida ás fOI\'aS da Capitania, eommandadns por D, 
Pedro de la Cue\'a c J)it~go Xunel' Correia e aos Tabajaras 

. de Piragybe e Guil'ilgyhr, deu ca~a aos inimigos, ae<:XJmme
ltendo e d('struindo a,~ aldrias que rl\(,s fundaram lias proxi
midades. 

Drpob de ter oatido o sertão e as praias até Bahia 
da Traição, o,: exprdieional'ios regressaram á Capital, onde o 
Capitão Pero Lopns tentou de balde fazer as pazes entre 
Fl'Uctuoso Bal'basa e D, Pc!! ('0 de la Cueva. 

Resultou ll'ahi (lue, rro,,:eguiJ\(lo as desaH'lIeas, os 
Potyguarrs "oltaram, Entào ° Oifl<'Íal hespauhol foi chamado 
ao reino e Frllctno!,o B:u'oosa, não potlendo CJlfrentar as 
difficuldades, abandonou o goyerno, dcixalldo-o a André de· 
Albuquerque. 

A impressão llue fiea de Fructuoso Bm'bosa é a de 
um homem ambicioso e incap:u, de animo frouxo, que l>l'e
tendeu o governo para com eIlc proteger o seu cOllll1le)"('io. 
'fendo encontrado a Capitania em paz e florescente, deixou-a 
exposta a incursões tremeauas que ellc prol))'io occasionou 
COIII as suasdissen~;;(,3 inopportl1nas, 
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() xovo GOYEmi.\OOI~, l;n: Hr:.\" I"'· 
TIGUARES, EX1' l'LSIO 1),.,:, J.Wi'n
TAS, 

Era extl'êllHunellte penosa a situa~ào da Capitllnia 110 
anllo de 1591 (' principios <.Ie 1592, Os indios illillu:;o:'i l':lIll
IlPuvalll nas yi,;inhunças e assaltavam I)S propl'ios pomn,.; 
fOl'tifi('ado~, Como o Capitão-móI' obtives ~e cOllselltillll'lltll do 
Ollvidor-geJ'!ll .\lItonio Coelho de Aguiar para ICI'<lntar lima 
fortificação 110 Inhobilll, afim de prott' gel' os mCII'a,) " j '\',,; 
d'essa parte da l'olonia, teve, para leval-a:1 eH(:ito, dI' LlI' ,.:!.: II<1l'
necer o forte de Cabedello, Então este foi ,:I ;l,'adn Jltll' 

grande nun](' J'o de inillligos que tudo arrn;:arr..m I' i't'tlu"ihlll 
a cinzas, bem ('omo as obra!', adjacente,.:, sem ql1l' a pelFlena 
gual'llição pudesse obstar iJicendio e dei'tl'uição, 

N'es;::a desgraçada conjunet ura y;,!t' ll á Capit :l; lÍa a 
chegada do novo governador, no mez de )Iaio dl' 15!J2, Era 
elle Feliciano Coelho de ' Carvalho, C;n'alheil'o \' Fidal~ll, 
.conhecido pelo seu valor e resolução l'xl'erillll'illado:, 11:15 

gucrras d:Africa. 
Compreendeu a Ilcce,;sidade de tomar tÜ'~I.lc lllg'tl a 

offensiva contra os terríveis Potyguum:3, e, obtido au::diio 
110 Capitão-móI' de Itamaracá, Pero Lopci" , ~alliu a ealll po 
com as forças da capitania e os guerreiros tabajams, 

Encontrando duas grandes aldeias inimiga:', a expctlit;:1o 
travou renhida peleja que terminou num \'(;'da(leil'o nlH,;;;a
cre de Pºty~uIlras, pois somente UI!l ei"capOll eom dda, por 
'se- ter refugiado em baixo do cavallo do Capit:iu )I:lI'tilll 
Lopes Lobo, filho do Capitão-mór de Italll:1l'<I(',í I' POj' tH 
sido protegido POI' esse cavalheiro, 

Então os inimigos fugiralll ainda Ullla vez e () g-O"Cl'
nador \lrovidenciOlI do melhor modo que pOllde para defcó ,.:a 
da Capitania e protecção dos habitante>;, 



;.l6 Hist"oria da Para,hibn 

A esse tempo chegava da metropole a solução do 
eOllflicto que sc levantara entre os JesU1tas e os Frades de 
S, Antonio, nos seguintes termos: ,.Porquanto por Fructuoso 
Baruo!la fui avisado que (mtre os religiosos de S; Francil!co, 
C1wiados a eSS:li" partel'l por meu mandado, e os Padres da 
Companhia, havia differell~as do que resultava escandaJo 
entre os nO\'os rhri"tãos, vos mando que tirada inquisição 
C aehaJHlo que os Padres de S, Franciseo são os culpados, 
os concertareis em forma ·que não haja materiade escandaJo ; 
e se os ParIres da Companhia, os despedireis, para nllnl'a 
mais tornarem a morar a essa Capitania e os dictos religi
oso" de S, Frandsco doutrinarem todo o gentio, o quc favo
ret'ereis l'1n tndo o quc YOS for possivel. 

Em faee d'cssa ordem de EJ-Rey, parece que (I gOYCI'
lludor julgou culpados os Padres da Companhia, porquant(l 
estp;; fomm expuJf;os da Capitania pal'a não mai;: yoltal' , 
Então toda3 as nldeias foram entrC'gues aos Fran<'ÍsC'anM 
fel'yoro;;os quC' logo rlilataram o trabalho da catechese, fa7.<,n
do-o C'lJt>gar ás :lld~ins r<'lIIotas do sul, Devido a est~ trabalbo 
salntar, 11 ordem, a lIIornl c a religião se foram implallta!H)o 
nas taha~. Tllf(\li~m (' llte parerc que não foi muito duradoura 
n !J:lI'monia Pllt ri' Oi' hOlli' ,'rligiosof: (\ ° gOY<'I'!HII)or Fr.JÍt'iallfl 
f',wllll', 
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(i .. 'PITr]~O IX 

OS J: E "EIJl C'I'I:'\II ": , 1:'\\'1-::''''110.1 I"' .' 
FR.\XC EZE'; E :'\ () \' .1": IXi '1'1 : ":'-' 1-: ": 
nos I"nua:x .1';, 

J',III J;"j!);j ,;urgem na Parahiha 110\' 0'; ('ollaboraol"l'l'" 
1':1 ra a obra da catl'chese. São os mon~(>i'I til' S, Rrntll 'JlH' 
ti o gon~rnador requereli! e obtêm t('ITas plu'a a fUlltla, ,' :io 
de I1Ill :\losteiro. O incumbido da I'ealizac:ân deste :'l'\'\' i,:o 
l'r:l Frri · Damião da Fon;;('ca, Prc:o::itl cllÍl' <lll :\Io,;tt'Í1'ol da 
Cidade dE' Olinda. Entretanto, slÍ em 1;)99 :'l' (':'tahrlp"I' lIl 11:1 

F elippéa, r ccelw ndo os Patlre;,: doac:ão do sitio (' ('a,.:1" 'lU'" 
lIa\'Íam :;ido confiscad o,", :In Padre Yigal'Ío Jll:iO Yaz :'a :'; " II1 , 

No anno lwillla refcridn de Hi9;j rOl11lw a guel'ra ,1:\ 
Hespanha ('om a Fl':1nc:a. Então :18 coloni .. :, hr;;panI1(lIa :< 
começam :I soffrer pl'Ot'ulldan-.~ntc cofl1 a ue\,:in do;.: pil'atll": 
fra'ncezcs e ingleze::: quc inf<,stam as eo"t:l~. X:I altura do 
Cabo Branco logo :'<' rCUIll' ullla (';;quadra ill~dl'za ('(lll11ll:llI

dada por James Lant'aster, Ella não ae<'omllwtte a Parnhiha, 
mas os francezcs, no Iittoml . do Rio Gralldl" entram " 111 
noyas communicac:('l''' 1'0111 os Pot~'gual'as, E:'tei' deslh' 1 :;! Ifi, 
repetem as suas ineUl'sôes, Xa primeira sào . repelli(\o,.: "0111 

grandes perdas, ma!' o Capitào-mÓl' Felieia!ltl Coelho fi"OH 
aleja<lo do ferimento I}ue l'ee('l'(Il! en! Ulll do,. I'eeontl''''': , 

No anno seguinte 1I111a esquadl':l fl'l!I\i','za til' t 1'i''':0' 

naus ill\'e!'te contra Capedello. O forte I' a)1ena:< (ld\'ntlid" 
por \'illte homens. lIIas estes oppõem tl'naz {' resoluta tld',';;a 
ao a!'saIto de tresento;; e <'Íncoellta fl'l1l1l'eZe", O illtl'l'l'iolo 
Comlllandante, cujo nOllle inf€'lismentr a hi,.:tol'ia !lão glla 1'
dou, IllOl'l'eu no seu posto, Então a;;flumill n COllllllHlldn o 
não IlH'nO;; digno ,To:l0 i de )Iatto:, e:\I'd",.:"" i'ujo 1I 0 1ll /' ,.:,' 

rlf>\'ia tornar (Il']lois tãi 1'(»elll'I', 



.z8 Historia0 da Parahiba 

A resistencia heroica fez 08 francezes levantar o 
ccrco, deixando tambem morto o s~u commandantt', c fugir 
em demanda do Rio Grande do Norte. 

Feliciano Coelho achava-se então percorrendo o inte
rior e batendo as hordas de indios que por eHe campeavam, 
assolando a Capitania. A' noticia dos acontecimentos de 
Cabcdcllo, para alli rOlltramarchou. 

Explorando o littoral, encontra por duas vezes aloja
melltos de selvagens inimigos em companhia de fl·ancezes. 
Desbarata-os e faz os franeezes prisioneiros. 

AHsim o progresso da CapItania, progresso rapido e 
patente, era, entretanto, perturbado pela visinhança terrível 
dos Potyguaras. Eram incalculaveis os prejuisos causados 
pelas l;uas incursões terriveis. 1\luitas vezes l'rpellidos, 
outra!; tantas voltavam, aproveitando a vinda dos francezes 
ou a~ dissenç(,es dos colonos. 

Por isto os hahitantes da Pal'ahiba em Dezembro de 
1597 representaram a EI-Rey, expondo os seus soffrimentos 
e pedindo l'emNlio rontra t~o tert'ivel flagello. 



.-!.IItt4!::I+I;·' I+i!'il+l! 'I+I':"'~ . :*,[;I~"'Fl+tr~1+fl )1+':,)+ 11"'0+,':",,0+" : ;1'+oir ' I+' ~ 11'''1'::''.11')+"' H 
~~~~~~ ......... , ...... _ ........... ~ 

(~.'-.PITrLO X 

COXQt'IST.\ no llIO Gn.\\"nE. j' .\Z 
CO~I os f'O'lTGLHL\!'I. 

A mct.ropole compreendeu que para a segul'Uut,'1l da 
CapitaiJia da Parahiba era ncccssal'Ío que se Cololliza::,f'c ti 

Rio Grandc Norte. Era alli com cffpito que agora sc l'elltr:1-
Iizavam a acção dos francezes c ,1"; ~uas relações 1''-'1Il o;: 
Potyguaraf'. 

Determinou, portanto, ao Capitão-móI' de Pernam Lueo 
:\lanuel :\lascarenhas Homem que sem det('n,:u fOfl. se O('l'I,P:il' 
aquella região COm uIIla fortaleza e povoação, c IIHllIdo\l :1 n. 
Francisco de Souza, Governador Geral do Brasil qlH' para 
isto lhe desse os meios il1(lispen:::ayeis. como t:unbr!ll a., 
Go"el'llador da Parahiba Feliciano Coelho que ti ajlldas;:c 
cem todas as suas forças. 

Dando prompta e immediata execuc:ão a Cf;sas ordeu:;, 
mandou o governador geral appurl·lhar uma frota de sei,; 
navios e cinco caravellas, tendo por Capit:ío-mór Praneisco 
de Barros Rego e por Almirante Antonio da CO!!ta Valellt~. 
Esta armada veio esperar na Parahiba o Capitão-m6r )1<1noel 
Mascarenhas Homem que de PernmullUco partiu por terra 
com tres companhias de gente a pé, cOlllmandadaR por :\la
noel Leitão. 

De Felippéa Mascarenhas partiu a !Jordo da frota" 
levando alguns religiosos Franciscanos, ent.re os quacs Fl'ei 
Bernardino das NE1,'es, varão mui virtuoso e perito na lingua 
brasilica e muito respeitado dos Pot:rgNaras, por ser filho 
do Capitão João Tavares, cujos esfol'~os e "alor o fizeram 
d'elles mui temido. 

As demais forças de Pernambuco th'eram (]('jUlltlll'-SI' 



ao 1I is~oria da Parahiba 

('fim a~ que Felidano Coelho aqui reuniu e com seteccnt(}~ 
(' \'inte gucrrciro" Tabajaras eon<!lIsi<los por Brnço dc Peix(~ 
(Pil'agyl)e), Af;~ento dc Passaro (GlIiragybe), P<;dra Venho 
pIetamoby): Mangue r Canlo Grande, afim de segUIr por tel'l'a 
~ol) a dírrc(:1(o do governado!' da !'arahiba, A 17 de J)es('l\l
I)ro dc 1!í97, )loz-"p PI\l mal'plla cl<te f'xcrcito, Infelismcntp, 
durante a viagc lIl, foi saltt'ado pela pcste das varíolas quI' 
pntroll a (lizilllal-o, Então te\'I' de contramarchar e volta!' 11 
Parahiba, px('rpto .!t'I'onymo dc Albuqucrque que eom a f'ua 
('ollll'anhia tomou Utll ('al':1\'rllão no qual proscguiu a víagrm, 

A armada d(' :\Iallo('1 JIaiw:t)'cllha" attingill o Rio 
Gran(le, tendo :Idstado uma frota fralll't'Za que no porto 
de Buzios llego<'Ía\'a I'OIll n~ p()t~'/!ual'a~ t', ao presentil-a, 
t 0111 ou li fuga, 

DesellllJan:aJldo llo~ n:I\'i()~ , o" I'xpcdiciouarios, depoi" 
t1e tomarem a" IIce(''''!:'aria~ t'alltt'la~, t'()I\Il~c;'aI'alI1 a construir 
UIII forte, l\"es~1." Imbalho foralll pertllrhmlos dcntro em hl"t'\'1' 
por UIII fortc at:\f[ll e do;. 1'1lIYg'ua!':I'; ,'ol\tlllzirlos PO)' 1Il11ll1'

r080S fl'anCCZt';' , 0pl'0ndo drl\odada n',;jstcnda, roni'Pguiram 
IilJcrtar-se do ("('1','0 'lHe <,,;tl''; ha\"iam )Jo,;to IIH1S iam ;.pndo 
pOUt"O dppoi~ yietima" de ullla t rai(::io d(l'; mesmos inimigo", 

Estp;. \"oltal'alll a rr!lC'tir o,; ;.('us ataqu('s ao,. traualho,; 
(lo forte tlue, de eerto, não teriam sido acaballof', sc Feliciano 
Coplho não tiyc,;,;e partido da Pm'ahiha a 30 de )Iar\,o dt' 
1 ií9fl a lcyar-lIw;.: ;'OCl'orro, Afiual, o;; pf;fol"l:o!-i IH'III (~Olll binado,; 
d<, :\Ianucl :\Ia';t"a!'pnha,; p F<, lil'Ían/1 Coelho levm'am a bom 
t('l"mo a con:>tl'n':l,':io do FOI"It' 'I UI' 110 dia de S, João Bapti !:' ta, 
24 d e .Tunho. t!<, liífJ8, (, ,,tando t'IlII(,lttido, lIIuito bem guat')Il' 
('ido de g('nte P :lI'tilh<'I'ia foi eonfiado ao eOllllllaJlIlo de Je
ronylllo de Alhuq u('r'jul', R(", .. h l'1\ o 1101lle d e-- FOI'te d.o,; 
Rpi" - por tel" sido illiciado a fi d<, Janl'Íro, 

Então os Capitães-mú\'<''' dI' I'arahiba e Perna 111 btll'tl 
l'egrC':,:saralll á;. suas capitanias c ('1\1 l'alllinho bateram 0" 
Pot~'gl1aras em diyersos rceonl rr,s, 

Tratou .Jprollymo de Albuquenj ue lle obter pazci' CO I\I 
os IrlTin'is seh 'ag-rns Pot.vguara,;, Então tomou COIIIO llIedia
neiro 11m ehalllatlo I,lha (~rallde que "e aehava prisioneiro, 
E,;te ('xt'I'da infltwlll'Ía ;':O},I'P a,; aldeias Potygnáras, não só 
por "rI' prinl'Ípal tlr ullla tI'ellas, eomo por ser tido em conta 
de fpitieeiro, Dil'igindo-se aos "'lefes Zorobabé e Pao-Secco. 
cOllsegniu facilmente Icval-os á presença de Jerouymo (\p 
Albuquerque, onde se tratou e ajustou com facilidade. In!='
truido ° govet'natlor geral. mandou que as ditas pazes!'l' 
rclebrasf'cm rom toda solemnid:ulp, ('11\ presença dos gover.
nadores da Parahiba e l'ernambtu'o, Perante estes e mai...; 
pessôas gradai', entre a,; q\lae . .; o O\l\"idor-Geral Bra;. «!<' 
Almeida, f01"311l «1(, facto ellas realizadas i'olemnemenlc lia 
cidade de Felippéa ell\ tI d<, .Junho de lfi97, f'('f\'indo de 
i\lt("rpl"(~te Fr('i B<'l"II:mlino tia,; Nt',-(,s, 



Foi esta ullla ,lata aURplclOSIl para o progl'(,I':<n do 
Brasil colonilll, pois inaugurou uJIla era (le paz e llrllsllt, ,'i
clalle para' a Parahiba e para a nova ('olollia do Rio nJ'all,ff'. 

F'eliciano Coelho deixou o go\"erno no anllo til' 1600, 
passando-o ao seu successor Franci:<N) de Somm Perl'im. 

, _ Embora se apontem certos d('f"itof; do ":11':1"'1'1" d, ' 
Feliciano Cor lho, é illllegavel (Iue ell(' IIIl1itoff>z 1'111 ",·II ,·f"j,.j" 
tla Pal'ahiba , ~ clla tem () (1('\"('1' dI' " " 1"-1111' grata. 





(1 .. \.PIT"L'LO XI 

DESEXVOLVDIENTO llA CAPIL\XU. 

o primeiro (!uartel do seculo XYII foi para a Para
hilJa de inteira tl'anquillidade. Isto permittiu que a cidaclr 
cresGesse, o seu commercio augmentasse e a colonização fOr 
dilatasse para o interior com a con!'trucção de 1I0YOS engr
I1110s de assucar pelas adjacencias do Parahiba. 

Dos documcntos authenticos f;e "prifit'H que, entre u,.: 
annos de 1600 e 1624, teve a Parahiba os seguintes Capi
tães-lIlóres goyernadores: Francisco de Souza Pereira, Fran
cisco Nunes Marinho de Sá, Andrp de Albuquerque l\Iara
nhão, Francisco Coelho de Carvalho. nomeado em attPlIl,'ã o 
aos serviços prestados por seu pae, o valentf', activo e ded i
cado Feliciano Coelho, João Rabello el e Lima, João de 
Brito Correia, Affonso de Franca, Antonio de Albuquerq\lf'. 
Estas nomeações eram feita s por t I'e;:; anuos, em bora un,.: 
tenham excedido este periodo e outros não o tf'nhalll com
pletado. 

O cOllllllercio da Capitnnia consistia na expol·tação dr 
pau-brasil e assucar e na importação de generos de primeira 
necessidade e object c-s de luxo. 

Ao lado da agricultura dos eng~'nhos f' rO\,:ls, Cllllle
çava a desenvolver-se tam bem a criação dos gados. 

Com a colonização veio á Parahiba a rscl'avatura , 
ncgra. Desde os primeiros tempos o trafico alilllentou es;;a 
instituição que maculou o inicio da no::;sa historia. 

Entretanto a catechese dos aldeamento!' indigenas H' 
fazia com regularidade e afinco e Ol'; seh'agcnfl, á medida 
que se iam instruindo" presta"am o;: Illf'lhores i'el'dços ao;< 
colonos. 

Para o interior ~ conquista não l'xt'pdt'lI até então a 
:serra da ClIpaóba. Entretanto, desde então cOllH'\,al'Rm a~ 
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entratIas para os serteJE)to1, até a reglao habitada !lt>loK 
Caril'ys, 

Nestas explorações muito se distinguiu Duarte Gomes 
da Silveira, por tantos titulos digno na historia tIa Para
hilJa, 

Nenhuma ent.rada, porem, foi tão notavel como a que 
J'ealizou Pel'o Coelho de 80uza, rico proprietario na Para
hiha, cunhado de I"ructuoso Bm'hosa, com o fim de povoar 
() Ceará. 

Obtida v<,rmissão do Go\'ernatIol' Geral Diogo Botelho, 
Pero Coelho fez partir (Ia Pnrahiba tres barcos com 
llIuni!(ões e vÍ\'cre", os quaes deviam esperal-o no rio 
Jaguaribc e por terra partiu em ,Julho de 11103 com sess('nta 
e cinco >:ol<la<1o>:, Clltl'(' os quaeR Martim Soares Mor('no, 
depois tão celelJl'c, o lJP.ro(' <Ia Imcema, e duzentoR indios 
frecheir08 das nações Tabajara e Potyguara. 

Com feliz jornadn chegou a serra de Ibiapaba, bateu 
os natnrlles e frallcezei' que com e11rs se achavam, e, feita 
a paz, pretendeu avalH:ar até o llaranhão, mas os semól 
solelados fatigados não o quizcl'am acompanhar, 

Fundou um estabelecÍm<'lItp 110 qual deixou em seu 
logar o Capitão Simão XunCR e voltou á Parahiba afim de 
eond uzir a famiIia, 

De volta com esta ao Ceará, não poude levar a e(feito 
a colonização por falta de recursos e foi obligado a regressar 
a Parahiba com uma viagem penosa. Chegando exhausto ao 
Rio Grande com a família, foi rocebido e soccorrido pelo 
Vigario. De 1>al(\<, ~o\icitou auxilios do Govarnador Geral 
(Iue os não prestou, Então foi á corte de Madrid, Nada 
ohtendo, passou a viyer ('111 LÍi:boa, não mais voltando ao 
Bra~lI. 

Entretanto a Parahiha proi:cguia n'um desem'olvimento 
rap.i,i.u e iuce;;;;unte pal'a o qual concorriam a boa vontade 
do governo e o patrlOtismo dos moradores. Cumpre salientar 
abda uma vez o nome de Duarte Gomes que fundou }>or 
aquelles tempos a Santa Casa de Misericordia, instituindo 
em seu favor o :Morgado-Sah'ador do Mundo ao qual 
vinculou vastos bens de fortuna. 

Assim, pelo seu progresso a Parahiba occup'a\'a um 
dos primeiros logares entre as Capitanias do BrasIl quantlo 
em 1624, sobrevieram as luctas hollandesas. 
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nura\'a a llluitos annos a guclTa ('utre a HI'~J,nlll", 
" a lIollantla 'Iuando esta resol\'eu aCeOlllllll'ttl'r as !"n,,; ,,,,',;' 
sões hespalllwlas do ultra~llla);, O Brasil já "llnlH'citlll Ill'la,.: 
suas riquezas e prosperidade tOJ'II0U';;f: l(lgO o !1t1i1tu de' 
mi ra do~ mn lJil'iü;;os invasores-

Afim dt, le\'ar a effeito a couqui"la ,restas I'l'gi,"',,: , 
Ilrganizou-5e lia Hollallda com apro\'il<:ão do govel'llll uma 
\'a~ta cmpresa mercantil, cujo capital a:'eendeu 11 18 lIIilli:'I'" 
de f1orill~, Foi a intitulada Companhia das In(lins O:'ddc'lI
tae,:; á qual se' l'olH'edcu o direito de appr,l'clhal' frota!", 
nomear ehefe;; militare,.: : (' ~oYeJ 'ml.rt" 1'(';: para a~ t"l't'a ~ 
1 'on,j uistaJas, " 

Logo e;;ta entrou em a('~:lo, 1l1'ga lliz:1!llb !".ni ,..:;;ima 
expedição com de"tino ão : Bra :;il. A Ct'iJ'tc de )Irrd I'itl ((0 \',(' 

noticias do que, se preparaya mas, em \'C7. (Ie expedito jlal'a 
cá fortes meios de (Iefesa, limitou-fie a mandar aú",(',; 'ao 
Go\'ernador Geral Diogo (Ie )ll'lldoJl~a Fnl'ta • .lo, 

Este providenciou quanto pOUlIl'. pam fortifil'<ll' o 
]lorto da Bahia, Kellhuma resistencia, porem, foi !,!'fi,'az l' 

'Inando a esquadra . hollandes:l, comJll:lJlltada po)' ,J:lI:OU 
"'illekens, trazendo 111lll1erosa~ tropas dl' (!e::.:emhai \ lul" ;1:,; 
ordens de Johal1 \'011 Dorth. a quem se ,'nllfia\'a o g"'\'l'l'no 
(Ias terras conquistadas, :appal'cl'cu a [J .1(' ~Iaio .1(' lo:!.!
diante ela cidade do Sal nld 01', conseguiu dOJllinal-n , apri,;io
lIan<lo o goyernador geral, rlepoÍ:; de d (ltl ,~ dia,; d,' l'(1111 1,:\I(' '::, 

Os- moradores c fOl '.;as regulal'e:; (lue :üJ:ln<!('lIilmlll a 
ehlaue, entrincheiraram-se 11m: subuI'Lio:,. ::;ob a rlir,, ;ol:;io do 
Bispo n, )Ial'cos Teixeim, : fortalecido;; ('um elelllC'llto:, ,'Íilt!O": 
de outras Capitanias, OR I holhind!'zes \'Íl'am-;:-(' (, I1,;i1l ,'m 
posição (lifficilillla ~l' lII po(lel' a\'al1<::l1' V, .. I!! a ("'!!'iui"la (' 

! 



vendo cahir mortos os seus chefes. Quando em ~Iaio de 
1625 uma esquadra hespanhola, commandada por D. Fradi
que cle Toledo, appareceu na Bahia consummou sem difficul
(Iade a reeollfluista. 

Abandonando a presa, entenderam os hollandezes 
estabelecer-se em terras parahibanas. Assim é que em Julho 
a esquadra fugitiva apor ta á Bahia da Traição. Dl' desem· 
barque a um corpo de tropas que se fortIfica em tel·ra. 
Mas o Capitão-mór Governador, o illustre Antonio de Alhu
querque expede nm corpo de tropas e de indios a que se 
junta depois um outro enviado de Pernambuco. O ex-gover
nador Franc-isco Coelho de Carvalho que então se preparava 
para assumir o [{OVen10 do l\[aranhào, assumiu o commando 
em chefe e, com tal denodo e habilidàde soube dirigir as 
operações militares, que conseguiu expulsar os invasores, 
os quae;; cm 1." de Agosto l'eembareados levantaram ferro, 
abandonando o nosso Iittoral. 

Tendo os Potyguflras por esta oecasião auxiliado os 
inimigos, foram perseguidos e batidos pelas forças de Fran
cisco Coelho, auxiliados pelas que enviara o Capitão-mór do 
Rio Grande. 

A Parahiba te,·e assim parte bem saliente na primeira 
repulsa que os hollal1(.1ezes soffreram do Brasil. 

Alem de expulsaI-os do seu territorio, a Parahiba 
mandara um forte contingente, sob o com mando do ex-gover
nador Fl'andsco Nunes Marinho de Sá para auxiliar a defc!<a 
da Bahia ele S. Salvador. 

Suppõe-se com bons fundamentos que o grande para
hibano André Vidal de Negreiros, depois tão celebre,prestou 
pela primeim vez então sen·i(."fl de guerra, ou fazt'udo parte 
das for..:.as que seguiram pam a ,~ic\ade do Salvador, ou das 
qne f'(' bateram l::l Bahia da TI·niç,lo. 
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SEGUNDA INVAS.\O 1I 0 J.LA:\"lJE" .\. PJ:[
MElRO ATAQUE A CA llEnELLO. 

Os holandezes não se dissuadiram da cOIlt]lli ;; ta t! " 
Brasil e da sua exploração mercantil. 

Apparelhando uma segunda cxpeiiição, IllUdur:ull d I' 
alvo e \'isarum a Capitania de Pernambuco. 

A 14 de Fevereiro.de 1630 surge, diante rI'esta, t'orti s!<ima 
armada. O governador Mathias de AlbuquílrqUl' com n~ 
parcos elementos de que d:spllnha, organizou a defe;;a. 

A despeito do seu valor e (lo heroismo das sua ;: t J' () pa ~. 
teve de deixar ao inimigo Olinda e Recife. lüio Sl'1\l (',)Jn hatl' ~ 
reiterados e mortiferos e de fortifi car-sl', ;Í meia IJj "tuneia 
entre as duas cidades, no Arrayal do Bom J l'SU;; de tão 
gloriosas tradieçõo>s. D'ahi dirigiu com tant o brilho u der!';.:a 
que os -hoUandezes não pudel'íl.lll avan çar e, após suc~essi\'o ;.; 
desastres, tiveram em 24 de Novembro de 1632 de incendiaI' 
Olinda, então insustentavcl, e de concentrar-se 110 Reeifc. 

Então resoh-cram tentar a sorte das armas na Para-
hiba. 

O Governador Antonio de Albuquerque não de;:cura\'lI 
um momento os trabalhos da defesa. Elle sabia que rI'uma 
hora para outra soaria o clarim da in\'estida hollandez:1 e 
queria eumprir uravamente o ·seu dever . 

A fortaleza de Cabedello, denominadaS. Catharina 
foi reconstruida e guarnecida de dezoito boas peças. Em 
frente a eUa do lado norte, foi construido um redurto, cujo 
command.o foi confiado ao velho Duarte Gomes da Silveira. 
Com os trabalhos posteriores, este reducto se tornou o Fort<, 
de S. Antonio. Todas estas obras foram dirigidas pOI' Diogo 
Paes, habilissimo Engenheiro. 

A 2 de Desembro dje 1632, a expedição que s<' <,ompu
nha de mil . seiscentos hom~l1s, sob o com mando do Coronel 
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Callenfels, embarcou no porto do Recife. A 5 apparee~u 
defronte de Cabedello c logo deI! desembuI'que, cficolhenrlo 
I1ma posição menos defendida. 

A fortaleza de Cabeclello, COllllll:l1Hlada pelo hnlvo 
,João de Mattos CaJ'dm;o, rompe logo elll vivissimo tiroteio. 
Então os invafiores eomeçam a ('on~tJ'uir uma t rineeir'a diante 
ela fortaleza. 

Da cidade () Capitão-moI' fez partir seif;centos 
homens em auxilio de Cabedello. logo que soube do desem
harquc .. Estes en('ontral'Um o inimigo CIII caminho IlIas não 
retrocederam. Tr:n'ando com clle nutrido fogo, chegam ao 
seu destino e entram IIU fortaleza. 

Então os hollandezes começam o trabalho do fi itio, 
le"alulo a noite a construir trincheiras a dcsprito do::; e;; fOl'
<,:0': dos HOSSOS I'm contrario. Ao amanheeel' do dia 6, os 
1I0SS0S resol\'cll1 um ataque a uma trincheira inimiga. Logo 
(I le"am a effeito, cOl1seguindo tOlllal-:l e destruil-a, com 
perda cmbora de muitos bravo~ entre os quaes os Capitães 
,\ndré da Rocha e Jeronymo de Albuquerque Mal'anhão 
irmão cio Capitão-mor Antonio til' Alhuquerque. Os eJlllbate,.. 
,'ontinuaram srlll interrupção cntre os inv3,,0J'rs e OR drfrn
sore", descll\'olvelll\o-sc de parte a partr o maior esCon:'.!. Em 
um dos tiroteios perdeu a vida II Capit:io :\Ianoel Godinho, 
eommandantc de uma companhia hespanhola, Pasi'c:lva des
pl'eoc.cupallo sohre as muralhns da fortaleza em occasião de 
cJmbate, apesar das ad"el'tencia,. que recl'bia pal'a «rixar 
posto tão perigoso. Respondeu que, Rendo a sua estatura 
assás pequena, () inillJigo Hão acertaria n'cll('. ~Iomentos 
depois um tiro d c' peça fnzia-o f'lll !lPlla<:o:-:, 

A fortaleza receLeu algulls ri~ f,)I\'OS e o Engenheiro 
Diogo Paes ergul'u a 9 de Dosem bro uma trincheira a oitenta 
pasi'OS da fortaleza, defronte ctn inillligo afilll dc que este 
11 :10- puqesse ~aperl.al'-O-- cel·, 'n .. \ (~ I1(, rg'ia rIo ataque- re;;;pollclc 
f'empre a energia da defc"a, 

Emfim o inimigo tl'llta tolll golpe derisivo. A)lroH>i
tando a hora da sesta, em que c;;perava encontrar os nOSi;OS 
despercebidos, aS8:'t1t.am a trincheira f'ita na vanguarda rIa 
fortaleza. O ataquc é bem dil'igitlo e \'i ;;:a ao mesmo tempo 
todos os lados da trindleim. OS 110;:S(1" são sorprecndiclos 
lIIas não recuam e CDITem ao RCU posto. Tl'es "ezes o inimigo 
~ rl'pellido, mas afinal C~J1SCglll' cortar a l'etaguat'da do,.; 
defellsores e attingir a c;;t mda l'ucouel'ta da fortalcza , Rel'c
ando pela segurança ll'c,.;ta, os lhlSf:OR abandonam fi tl'in
,'heil'a e01l1 o fito de !'UC"OI'l'(,\-:1 , Tl'a\'a-~e em I'ampo raso 
tremenda lucta em 4ur todo,. "I' ennovelam e confundem. 

Nessa occa;;:iiio FI', :\1 a 1Hll'1 da Piedade, virtuoso e 
saLio Franci!wHlIO, filho do CHpit~o .João Tavare", sempre 
de iIIustl'e l'erol'tlac:iío elll no,'!: a hi;;toria, a",.,011111, cl'guelHln 
;;ohre os combatente,.. a IllIa~C'lll do ~enhor Cr'ucifieatlo, c, 
dominando eO/ll a i'lHl voz n ('11l\1 hatC', con!<egue re"tabelccr l' 
o unimo dos nosso>" Os holland rzes "ão completamente 
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repeHidos e, de parte a parte, ha perdas sensiveis. Das no~"a~ 
a mai«?r foi a do proprio Fr. Manoel da Piedade, fel'itlo 
gravement.e em quanto exortava os defensores . ao com hnt<, 
e fallecido dias depois no seu Convento. 

Depoi~ d'este eombat.e os invasores t1esanim:lmnJ 
completamente e na meRma noite ao dia 11 rcrlllhm"':lm 
parn o Hc('ife, ahandonnndo o campo da hatalhn. 





('APITrLO XI" 

:\OVAS TE:\T,~TIY,-\ f; DOS 11,11.1.\:-;-
DEZER • 

• \ ameaça da invasão pairava sobre Oi" d.~" till(l" '/:1 
Parahiba. Cumpria aos seus hel'oicos filhos estar a p,,,,I"" 
para repcllil-a. 

O Capitão-mor Antonio de Albuquerque cOlllpn"'lIdia-.' 
bem c cada dia aperfeiçoava os meios de dE'fcsa. A~"itll t' 'I"," 
em 1633 o reducto de S. Antonio foi cOlll}Jletado e :1j1l·.rl',·I· 
çoado de modo a constituir um forte. Xa ponta da Ih,,,t tJl: ~ :t 
ergueu-se uma bateria na qual se collocaralll quarenta 1"111" 
soldados. 

Pela costa se semearam redllctos e fi cidad(' f"i .,,, :1' 
tornada_de_ trincheiras que com o fortim de pedra COH"( !'Ilid .. 
no Varadouro, formavam a linha da defesa. 

Em dezembro d'esse anJ:]o o Forte dos Reis }Ia~.'" 111' 
Rio Grande cahia em poder " dos inimigos. Da 1'anllliha 
haviam sido enviados soccorros ' que chegaram tardialttt'lll.'. 

Tudo fazia prever a proximidRde de um ataqut'. E~:te 
se realizou em Fevereiro de 163 •. A 2. d'esse mez appat't','ia 
cm frentc ao Cabo Branco mna armada de 20 "da::. ,.1,,'''('
ccndo ás ordens do Almirante Lichtardt cOllduzindt' IiíW 
homens de desembarque, ás ordens de Sigis lIlulld.. \ -(111 

Schkoppe. I.ogo ella se scindiu em duas diYisÕ€H, da,: "tw.·~ 
a primeira fundeou defronte de Cabedello e a ft'!;;II11da '"1 
desembarcar tropas ao norte, na en:::eada de Luecna. . 

A' noite, estas caminham na direcção de 8. AlltollH' 
que esperam tomar de assalto e sorpresa. lias, antC',; de! 
attingil-o, depm;am com uma trinch<,ira que Antonio dI' Albll
querque fizera construir á retaguarda. Não podendo Jt>val -a 
de vencida, em face da resiste,ncia opposta pelo Capitãt) 1.°."
renço de Brito Correia, commqndantc do Forte de S. At!hllll!l. 
entrincheiram-se por sua vez.! _ 
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Antonio de Albuquerque, acode com forças em defesa 
do pOJltO atacado. O immigo retira-se a 28, depois de tenta
tiyas baldadas. Refere-se que tambem a primeira divisão 
deu desembarque, tentando um ataque contra o Forte de 
S. Antonio e tendo tambem um resultado nullo dos seus 
esforços. D'este modo se mallogrou a conquista da Parahiba 
da segunda vez que os hollandezes a tentaram. 

Entretanto, os seus navio" não deixavam de explorar 
as costas parahibanas, em seus (,fUseiros entre Pernambuco 
e nio Grande do Norte. 

Em Novembro Calabar o temivel mamelueo que tanto 
ol' auxiliDu e tão bem os conduziu contra os portugllezes, 
faz pessoalmente uma sortida ('ontra l\Iamanguape. 

COllseguiu aprisionar uma caran'lla e um patacho IIwi(, 
pnl'l'pgar\o de :u'sueRr. 



~ ............... ~~~~/'-...r 

W*_***~**~~~~*****~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 1:1:I'D/O AT.\.I.jl'E, 

O,.; JlOllalltlezes /'e80h'elll u todo custo alJolleral'->'c da 
PaJ'Hhiba, Para este fim reunem todas as fOl't:as de qtH' pod em 
dispor, Elias attingem o numero de 2:354, homens, cujo 1'0111-

mando cabe ao coronel Sigismuudo \'ou SchkoPPl" tendo 
como immediatos Al'tichofsk,- e HindE.'l'son, Todos embarcam 
em uma esquadra de 29 nados, comm:lIldada pelo Almil'antl' 
Lichtardt. Os ' expedicionarios são acompanhados pehls melll
bros do Supremo Concelho da Companhia lias Iudias Ol~ei
dentaes-que haviam sido IlIllndados ao Bra~iI para fi~ralizal' 
as operações de guerra, 

A esquadra se acha\'a scilHlida em duas di\'isi.tl~, 
tias quaes umn içava o pa\-ilhão do prinl'Ípe rein:mt(' l1 a 
outra uma bandeira de guerrá, formada de um campo \'(,1'

melho 1l0"centl'O do qual appiirecia um hrao:o Ilpgro, despido, 
na posição de brandir UIll alfallgl>, . 

Tendo partido do · Recife a· 24 de XO\,(~III h 1'0 de 1 {j;H , 
só a 4 de Desembro apparecer:Ull ao sul do Cabo Rt':lneo, 
No meslllo dia dão desembal'que na enseada do Jaguarilol'. 
Antonio de Allmquerque, a\' isado, sae-Ihes ahi ao encontro 
mas não logra obstar-lhe» a marcha, pois, quasi desbaratadu 
deixa em poder cio inimigo tres prisioneiros, entl'e Oi; quae,.: 
O portugue7. Bento do Rego Bc;;erra, um dos vrineipaes da 
Capit.ama, que depois ge passou p!lI'U o inimigo, prestando-Ihl' 
informa~ões muito utE.'is, Todos marcham ('m demanda (11'''; 

fortes, Antonio de Alhuquerque distribue por ('lIes 0\ '; fOI't::I" 
de que dispõ(', JIlas só com a maior diffit'uldalle entra no 
.de S, Catharina a escolta a ('lIe clestilllllla, isto meglllO d<,i
xando pl'isioneÍl'os (,Ill mão (Ie inimigo o Alferes "Olll man
(I:mte e dous soldados. 

Df' partI' a parte tOJll~lIl-!'(, a,.; !li!'po!'il:õl>", pal'a 
I 
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ataque e para a defesa, em meio de um tiroteio quasi inin
terrupto. 

A 7 de Desembro o sitio de Cabedello é completo. 
Tres fortificaçôes holandezas fecham as communicações por 
todos os lados e evitam a entrada de soccorros no forte. 
A despeito disto a intrepidez da defesa não esmorece e o 
velho Com mandante João de Mattos Cardoso patenteia 
eoragem indomita e inquebrantavel firmesa. Os de fora 
secundam. com dedicação OR sens esforços. Assim é que a 
despeito do sitio Leonardo de Albuquerque consegue no dia 
8 entrar na fortaleza com a guarnição do Cunhaú, levando 
munições que chegaram intactas ao seu destino. 

Um golpe tremendo estava porem reservado á defesa 
nO dia 9. Nesse dia amanheee em poder do inimigo o fortim 
da ilha da Restinga. Pela madrugada fora accommettido 
por mais de 400 hollandezes que conseguiram attingir a sua 
retaguarda onde elle era aberto. A pequena guarnição de 
40 homens, commandada pelo. Capitão Pedro Ferrt'Íra Barros 
resistiu bravamente e o combate não ceSROU sinão quando 
toda ella RC achou morta 01\ pri~ioneira. Senhores da posi
(,ão, logo os holulldezes sentaram as sua!> baterias contra o 
forte de Cabedello (5. Catharina). 

Os ataques redobram de intensidade n'este e no dia 
seguinte em que os holandezes prolongam as suas trincheiras 
para junto da fortaleza. Fazem uso de bombas inflammaveis 
e ullJa destas, entrando na fortaleza, põe fora de combate 
o bravo com mandante João de Mattos ferido no queixo. 

Com grande difficuldade consegue-se transportar os 
feridos para o forte de S. Antonio. A situação dos defen
sores já assáf: grave, mais se compromette com a divergeneia 
que occorre na fortaleza a pl'oposito da substituição do 
Capitão João de Mattos Cardoso. Avisado disto, o Capitão
mor Antonio de Albuquerque manda que o Capitão Martim 
Soares Moreno yá á fortaleza entregar o com mando ao 
Caoitão Jeronymo Pereira que era o mais antigo. Cumprida 
a sua missão, regressou, trazendo com sigo o commandante 
ferido que só a muito custo consentiu em afastar-se da sua 
querida fortaleza. 

Ao me;;mo tempo os inv;1"ufe:s iniciam o saque contra 
a Capitania. Calabar, guiado por dous pretos, vae com um 
troço de holandezes ao lnhobim e tudo devasta. 

A situação da defesa, dia a dia se· aggrava más os 
defensores não diminuem a intensidade do tiroteio. Entretanto 
todos os dias amglllellta o llumero de homens fora de 
combate. 

A 12 consegue com muita difticuldade entrar na forta
leza o Capitão Francisco Pires de Souto, mandado por 1IIa
thias de Albuquerque para assumir o com mando da mecma. 
A 16 morre dos ferimentos recebidos o ex-com mandante 
Jeronymo Pereira. A defesa já é quasi impossível, pois desde 
o dia 13 o inimigo tem de tal modo apertado o cerco que 
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nada mais fKlcle entr:a' na fortaleza. Entretanto a 14 conSe
guiu esta receber provisões graç~8 á coragem e dedicação dOI; 
irmãos Peres· Calhau (Antonio e Francisco). Apparelharam 
estes uma lancha, forrada no costado Ile couro. de. boi. For
çam a passagem do rio, mas são presentidos pelo inimigo 
que os aJyeja impiedosamente. Antonio que sustenta o leme, 
tem o braço direito attintrdo por uma bala. Correu Francisco 
a suL·stituil-o, mas AntonIo, passando o leme á n,ão esquerda, 
disse: ainda tenho um irmão mais chegado. : Outra bala 
attingiu-o nos peitos. Então Francisco Rubstituiu-o e cumpriu 
a missão chegando ao fim tambem ferido. 

A 15 de Dezem bro chegou a Parahiba o COlllle de 
Hagnuolo, com reforços. Não fez, porem, o que lhe cumpria 
para salvar Cabedello. A 17 assentou com o Capitão-mor 
em algumas providencias que, embora illcompleta~. não 
fomm executada!". 

A situação do forte era dese:;pemc!ora. A Rua guarnir:âo 
estava muito redusida pela morte e ferimontos. Os ref'talltes 
exhaustos. As peças desmontada:; j:í não \>odiam atirar. 
Ape~ar d'isto, os hcroieos defensores não qmzcram recehi.')· 
uin tambor que a 18 mandarum os !'itiantes, propondo a 
entrega do forte. 





A fiEXO!t : .\(). 

Os uefcnsores dc Cnbeucllo lJl'ol:)llIPu'alll ullIa l',.- i:; 
tcneia hel'oica ri impossivel, confin( O:" na apl'oximao,::i,) .!.
llagnuolo e nos 80eco1'1'os ,de que, C'!'tC' P/'a portador. ~I:1": 0, 

;;oCC01'1'05 não ehcga\'am e n re:;:i5tent'h. não pudi:~ Illai;; il 
alcm, 

,A 19 de Dezf>JIIçru de, 1634 . UIlI lllHl'O tambl/r, d:l pm·te 
de Sigismundo, intim:r~-guarni~ão a qW? :<e renda. Entlill 
e,.:ta em'ia dous I'mh':l"arios a trat,a/' (LI "apitulnt:ão, Exig"II! 
cstp.s que sc Ihl's cOllce<!Rm to.la" a,; honra;; milit:\l·.··" " 
botes C!ll~ qu~ -~(;--t-t':\Il!'-t>.ortelll 1)a1;a a .. i,h.l('. O chefe hüllall' 
dez comJlllla Ç,llll- " t!UO ·:;;c· lhes i'olw('flam toda,; :1"; 11l1n !'(\, 
:nilitarcs, lllas piú'a eillharcar elll nadll~ da ('nlllpalllli:~ p;Jl':1 
as Alltilha~ ou os Ai;(q'cs. · O~· ('!l'j":";;lI ';:" perlt'lII pr:1 >I ) para 
deliberar. . 

Yoltam ií horas rlepPis com , um a "O\1t ra 1'1'('l" ,''; ti.: , 
Pedem que os offiriae" e metad", rIa g'l1:1I'nj,:ih' po""nill fil':l l 
,no paiz. Os yenredores, porem, ~(, )ll'l'l:lit,tt'1II I,ue fi '- tÜell, 
no paiz cineoenta homens. Ne"tes tel'mes a~:,i;:lln-H' n ("',!I. 
venl;ão. Nesse mO!llento, por~m, lima gl'mú\c> indignao,::\o ~\ 
apodera de um dos negoei:H,h,re;;, o Capitão Ga"l ar Pi:~"· '" 
Yalcaeer, o qual elU t(,1'lllos Yi(l!eJ1!()~ .!.~ ,·nln' a f'::l'itul:,.::1 .. 
ao Coronel Sigisl::unilr). E:;t<" Jiiio 111'.'11" : irÍ'it:lol,', l·c'~I.-q \ -l-' 
asperamente, rafõl,'::m d 0 () tloeu!n..:'nto. C t' lI!l ' .Ill'J't'n·. ,-' C:!I';t~l" 
"alcacer reconl)('r'e ,-;,::.'" a I'ua falta ,. p('di~H' f:t""u:":\ :: ,,, 
chefe hollandez nib :'I" lhe de,::eulpou, 1'0: :1 " í:::l1 ""::1 1lI::.! 1.-ti 
lavrar nova conve!!':ão (,1Il que, ;:lI11plim:t1o ::,: "!l1I·.·.',;,·", ,.: 
feitas na 'primeira, pcrmittiu que flr:a:" "" m ,11) paii': ""!l! 

hOJlH'ns entre ofCiciaes e soldatlos~ eseolhidos VI·la gU;\l'Ili,:;1 11 • 

. Assim a heroica Fortaleza. rle ~. Cat hm'ilt:l pa,: ~nll :111 
poder dos holandezcs. 
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Desde então não restava mais para a defe~a da Capi
tania que o Forte de S. Antonio. Commarrdado desde o 
principio da acção pelo Capitão Luiz de Magalhães, prestou 
bOlls ser\'Íços emquanto o outro forte se sustentou. A 20 de 
Desembro, porem, os artilheiros inglezes e bamburguezes, 
gente mercenaria, têm desertado e elle está desprovido de 
muniçiíes. A 21 ê intimado a render-se, mas ainda espera 
:-;occorros. O com mando passa ao Capitão Valcacer. 

A esse tempo, o Conde Bagnuolo que desde alguns 
dias permanecia ill1lllovel na Capital, declara toda defesa 
impossivel e faz demolir o forte do Varadouro, retirando-se 
em seguida para Pernam huco. Os habitantes, tomados da 
maior consternação, abandonam a cidade, refugiando-se nos 
campo". São incendiados, para não cahir em poder do inimigo, 
os dcpositos dc mercadorias e os navios quc cstavam no 
porto, recebendo carga. 

A 23 de Desem bro o forte de S. Antonio recebe nova 
intimação. Já não havia o que esperar. ComturJo o Capitão 
Valcaeer respondeu que não sc rendia. Logo Sigismundo 
atra\'r~ sa o rio com as suas tropas para o ataque, sendo 
apenas incommodado por dons tiros de peça. Então aguar· 
llição se rendeu, sendo a capitulaçãoassignada nos mcsmos 
termos em q,ue o fôra -a do outro forte. 

O Capltão-mór Antonio de Albuquergue tenta prolon
gar a resistcncia no interior. Com este fim dirige-se aos 
engen h08 e procura alJ.iciar os moradores. Duarte Gomes, 
porem, acceita o (lominio holandez e faz alliança com os 
Íll\'asores. Então é enviado por estes -ao Capitão-mor para 
propor pazes. 

No engenho de Manoel Peres Correia, o Illr,,1II0 que 
com mandara o forte do YarlldoUl'o, o velho Duart<' é rece
bido pelo Capitão-mór c em Feguida preso e entregue ao 
Capitão Yalcacer para trllnsfel'il-o com uma escolta a Per
nambuco. Encontrando, porem, uma força holandeza, esta 
poz Duarte Gomes em libe"darle c esteve quasi a aprisionar 
a escolta e o Capitão-móI'. 

Não encontrando elementos para a reacção que proje· 
ctara levar a effcito, "cndo-sc ao contrario em perigo rle 
cahir nas -mãos dos inimigos que o per!?eguiam, Antonio de 
Albuquerque deixou a Capitullla a que tantos sen-iços pres
tara e que com tanta abnegação defendera. O seu nome 
permanece como o de um dos varões mais illustres da Para
hiha colonial pelas suas virtudes, energia e fh·mesa. 

Hetirando-se para Pernambuco em 31 de Desembro, 
foI acompanhado pelos religiosos dc S. Francisco, que tinham 
como Guardião FI'. Francisco de S. Antonio, e por todos os 
moradores que não quizcram submetter-se ao dominio 
hollandez. 



A DO"'II:\ .\ Ç.\O 1I I 'J./. .\:\IlEZ.\. 

Os. hoJlandeZ<'s occuparam a riJadc de FclipPl-H CI!i 

24 dc Dezembro de 16:14, tendo (Iesrido (' rio Parahiba C'1lI 

barcos e entrado pelo Tambiá gl'audc, afflurnte d'est r . X:in 
encontraram a I11cnor resis tencia pois a cidade huda sid\) 
abandonada c não puderam fazer presas pois os 1I101':l\lorr>, 
haviam destruido pelo . fogo tudo aquillo qur não era po"siwl 
acautelar. 

Dominando a cidade, logo lhe mudaram o no 111(' l'a1':l 
Fredericka, (Fredrrikstadh), em honra do Stathoudel' ho
land cz. Em seguida pnhlical11 editaes, ('hamalldo 0:-; mO!'a
dores c assegurando-lh es as necessal'ia" garantias dI' "ida, 
liberdade e p1'opl·irdade. 

Muitos 1110ra(lo1'<.':3 , a exemplo de DlIal'tr Gomes . füralll 
.acceitando o dominio holallllrz e regrr:, ,,andl) aos srus l:lI'r!' . 
Tambcm o acceitou o Padre Je: uita :\lanoel de :'IIo!'aes ql1 C' 
de Pernam buco viera eom uma aldeia de indigenas el1l d ef(>:3a 
da cidade e a encont.rara. já conqubtada. COll1pletatHlo a 
apostasia, o Jesuita fez-se calyinista r rasou-se em HoIlallda. 
Affirma-se, porem, quc posteriorm ente elle se arrependeu r 
voltou contricto ao catholicismo. 

For«;,as holalldezas ao mando do :\Iajor Picard sal~:1 1 
logo da cidade em per seguição aos restos das tropas po1'tll
guezas. Não conseguindo aprisionai-as, saqueam alguns enge
nhos e voltam trazendo para . mais de mil pessoas, entre ho
mens, mulheres e crianças que se haviam l'efugiado no!> 
mattos. 

Foram confiscados todos os engellho>" cujo:, m(\ radorl'=
tinham deixado a capitania • . 

Assumiu o gO"erno das Capitanias da Parahiba c ni(l 
Grande . do Norte, em 110nle de Hollanda o .J)irector Sel'\'ae:, 
Carpentier. 



Emfim a 13 de Janeiro lavra-se umn neta na qual se 
eonsagram definitivamente quaes as concessões que o Principe 
de Orange, os Estados Geram; e a CompáIihia dns Inllias 
Occidentaes fa7.em aos moradores Iln Parahibn. Entre outra!'! 
constaram as seguintes: garantias á liberdade de conscienéia, 
ao culto e serviço catholico; segurança de propriedade, 
mediante os mesmos tributos cobrados anteriormente; pro
tccção legal aos tratos c negocios; isenção _aos Illorallorcs 
d/\ tomarem armas contra tropas dlJ(lafl da metropole; di.'eito 
de recorrerem :: juizes invocando a legislação portugueza, 
nas CjIJP.stiies elltre si, etc. 

Não de"in, pOJ'('!II, SCI' tranquilla a t!omilla(:,:"ío 1I01lall
deza. Logo 110 allllo flegllilltc P. nomeado governador tia 
Parahiba o Conselheiro Polit icn Ippo Eyssells, homcm <1111 bi
ebso (lue SI" apoderara já dI' um tios melhOl'es engenho;; da 
C:lpitania. Diz-sc (lue a sua ad minist .'ac,ão foi violellta e 
rapace, 

Durante ella OI~(~OI'l'('U a illt:uniãl) na Capitania de tn>p .... ;; 
PO)'t ugllezas ~omlilalldada~ 1)('10 valoroso eltefe Franl'Í~(:o 
Habello, o Rabellinlw, assim ('hamado pelo diminllto da ,",ua 
estaturll. S:1intlo-lhe ao ('1)('0l1tro, Tppo Eysscns foi logo 
batido C' morto. SlweetlC'-lhc llO governo o Direetor Elias 
Herchman, um do.- lIlab 1l0tnyeÍ!; dentre os ltollandczcs qlle 
então vieram ao Drazil ; I) (t'u:t! eSCl'cYeu uma lJella des~rijJt:ã() 
da Parahiba. Tomando a ol'fl'n~i\'a eontra Habcllo, tem 11 JII 

Iigeit·o cncon t 1'0. poif' os port uguezes reti!':lnH'e, ,"enLi o 'Il.W 
não podiam tirar Yantagc!1s da lucta. 

Xo allllO seguinte llo\"a~ incursões se assigllal~m, t!(' s"a 
\'C'7. clirii,:'irlos pelo Capitão ;;;I'La;;tiiio Souto e pelo Ajutlant.' 
.·\ndré "ida 1 de XE'gTcirof'. illll:>tre pal'altilJano, que tl'n"t, 
ordem de (lestntir tode,; o :" rcc uI'S() ~; da Capitania, 1':1 ra 
t'umpril-a a risca, idciou a deHruiç':\o pelos canna"ial''; do 
seu proprio prl('. 

Estes acontedmcntos ('lllloth-am da parte llos holall
dezes ns mais violentas mcdirlas contra os moradores, 'I ue 
sào perseguidos, muitas "ezes punidos C311l a pena capital 
e a r.~»1fiscação dos bens á menor suspeita de conniyeneia. 
Ao mesmo tempo o p'rincipc )laurieio de Nassau, illYC!'tiJo 
l!3 gO\'el'110 do BraSil holandez. inicia reformas que fcrcm 
as regalias proillettidas 110 ponto de vista religioso. 

Como tivesse repre:óelltado com energia contra ellas 
aos Estados Geraes. ,o respeitavel Duarte Gomes da Sih·cira, 
já então maior de oitenta anHOS, foi preso e encerrado na 
fortaleza de Cabedello, apesar dos bons ser,'iços que h:n-ia 
IH'('stado aos dominadores. 

Entretanto l\Iaurieio I'ontinua com as suas reformas. 
telldo antes visitado a Pal'llhiba em 1637. Procura moldar a 
adlllinistração e a jURtiça pelas leis c e8tylo~ dc Hollanda. 
As capitanias nào habituadas a tal reb'Ímcn. muito f!enh'm e 
reclamam. 
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.Elltl'ctnnto em 1640 8C realizou UIlI faeto import ,,·:to 
-,-arcmtião de ullla Assembléa, -sob a pl'csidcncia dc :\lau
rieio, constituida pelos representantes <las capitanias l!onq ui,,
tadas_ Esta Assem bléa fUlleeionoll de 27 de Ago~to a I de 
Setembro. EIII nomc da Parahiba lI'e1la tomam a~sellto os 
Escabino!i Manoel dc Azevedo e FranciR(~O GOll1r~ ~llIlIjZ (' 
os representantes do povo Antonio Pinto <lo ~II~lId()Il\:I. 
Duarte Gomes da Silveira, lIIanuel tle Almeida c :lIalluol dI' 
Qucir6s Cerqueim. 

Em 16-H Mauricio de Nassau, tOlHlo (le I'('I!I'(~!';:-ar a 
Ho)]anda, vcm á Parnhiha, onde embarca nUllIa rl'ota dI' la 
Ill\vioH, sendo esta :f ultima terra ela Ame!'i(~a qtH' I'IIP pi""u. 

A dominação hollandeza t01'n1l"a-,,0 para o>, hrasi!eL'os 
um jugo cada vez mais il1sllpporta\'(~1. Visando fins ;!lta
mente mcrcantis, dcspojava os lIlorn(/(l!'os. 

Alem disto as differenl,'as de 1':1,:1, liIlP:lI:1 n rcli;!i:in 
ea\'avam fundas incompatibilidades enti'O os dOlllill:\f!o;,('" (~ 
os dominados. O sentimento de nacionalidade tinha j:í n':":í" 
energia para pro\-ocal' da parte (los nos:"os a l'p:!,',-,;io \oj;:o_ 
l'o~-a e yictoriosa flUO sc ia seguir. 
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RESTAURAÇÃO DO DO)fJ:\IO l'O ET ~'
GLEZ. 

Desde 1640 cahira em Portugal o dom!lIio hespanlwl, 
sendo acclamado ~'ei o Duque de Bragança que tomou o 
titulo de D. João IV. A situação, porem, não se Illollifi('ara 
no Brasil hollandez, pois o novo governo portuguez, expo,;;to 
a difficuldades serias na metropole não pudera lançar p3ra 
cá as suas vistas. 

Entregues aos proprios recursos, trataram os bra"i
leiros de, por si mesmos, del'ribar o jugo que os escravi
za\-a e entraram num vasto concerto de forças €m quI' a 
parte mais saliente couhe ao grande parahib:mo André Yidal 
de Negreiros, seguindo-se-lhe João Fernandes Vieira, opu
lento morador em Pernamuuco, Antonio Felippe Camarão, 
iIlu>:tre Potyguara civilizado e Henrique Dias, denodado 
preto que foi um dos melhores .C'olbos dessa guerra. 

Traçado o plano da conspiração, Vidal \'elll á Par3hib3 
em 1644 a pretexto de visitar os seus paes, mas na realidade 
para combinar com os moradores o inicio da campanha 
restauradora. Logo entra em accordo com Fernão Rodrigues 
de Bulhões. Manoel Queirós Cerqueira, .Teronymo Cadena, 
Loopo Curado Garro e outros. Para conhecer os reCl\l'ws 
militares do inimigo, visita a fortaleza de Cabedello, cujo 
nome Mauricio de Nassau mudara para l\Iargareth em honra 
de sua mãe Margarida. sendo saudado por uma salva de 
tres tiros. 

Em principias de 1645 ullla nova atrocidade revolta 
ainda mais os animos da Capitania. Estando em festa>:. a 20 
ete :\larço, o engenho S. Thiago ~!aior, de André Dias de 
Figueiredo, é assaltado pelos indios conc)usidos .pelos hollan
dezes. 



1'O<l08 os presentes são mortos, excepto uma filha do 
proprictario, a qual, tendo commo,-ido os assaltante!! pela 
I'ua rara formosura, é poupada e eondusida ao Forte de 
CahedelJo. 

O plano <la restauração chega de algum modo ao 
couhcdmento <lo concelho hollandez que toma [lt'oYicJcncias 
jJal'a evitaI-a. Entre estas figurou a nomeação de Paulo de 
Lyllge para Governador da Parahiba. Aqui chegnndo reune 
as f"rças e com ellas ~<;e aquartela, dr!lois fIo que nrflcna 
jH'is/les e morte de moradores c mandn renoyar () .iuralllento 
~ B olbnda, 

Compreendendo após a imprudeneia do!'; passos que 
dera, vClIdo ateada a cltalllma da l'eaçiio, orfel'ecc unia am' 
nistia a torlos, convida os principaes aOeol1correrem para o 
socego publico, e manda expor em publico o escudo d'armas, 
eonó'tituido de cinco pães de assucar com que o principe 
':Ialiricio dotara a Parahiba, 

Tudo l~ baldado. A 1." de Setemhro recebe e!'ta os 
I'd'o)'<; o:; enviados por Vidal, cOlllmandados pelo Capitão 
Antlwio <; m'ac\o Yidal, tambem parahibanoe sobrinho tl'este 
inclyto p!lCfe, com .o qual yinhalll cntre outr0s, Dio~o Ca
marão, sobrinho dê Felippe Camarão e o preto HCI' j'iql1e de 
de :\Iclldollç'a para reunirem e eonllúandal'e!ll r." illl!io!': e 
os negro~, 

Paulo de Lynl!e refugia-se com as sua:;; tropas dentro 
da::; muralhas de Cabedello e a cidade cae no dia :.! em 
poder de Lopo Curado Garra que tratou de -fortifieal-a. 

O go\'erno restaurador é constituido (l'este e mais 
de Jerol1\'lno Cadena e Francisco Gomes :\Iuniz. Todos os 
lIIoradores preparam-se para a luda e vão apre,;entar-se 
com os homens e armas que podem obter . 

.\ 3 de Setembro ha ullla reuniii.o geral elos suhlevados 
no Tibiry. Organizam-se as companhias e decreta-se uma 
cOlltribui~ão geral para a guerra. Depois vão fortificar-se 
no engenho S. André, onde sentam o seu arraial. 

A 11 saem os hollandczes do Forte de Cabedello ao 
encontro dos nossos. Travou-se o combate no engenho Inho
bim e os parahiballos tÍ\'ermn compll'ta victoria, apesar ela 
superioridade numeriea do inimigo que tinha alelll disto 
muito melhor armamento. 

Desde então os hollandezes perderam a Capitnnia, 
pois não mais se animaram a sahir da FortaJeza, onde foralll 
logo sitiados pelos nossos, e eram batidos nas sortidas que 
tentavam. 

N'csta situação penOf:a se mantiveram os holan(lezes 
até que, vencidos inteiramente em Perúambuco, assignaram 
a capitulação de 26 de Janeiro de 1654, em virtude da qual 
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entregaram todas- as posições que ainda consen:t\'alll IlO 

Brasil. 
Conformc os teJ'JIlos d'esta, partiu do Recifr a Lu dr 

F('Y(~rciro () Capitão Francisco ]<,igueil'ôa COIII SiiB h.olllcns, 
lJIunido de ullla ordl'lI1 do Concelho hollandcz para !'C'I'nlll
lhe entrl'gucR as fi.,.-tificaçf)f)S da Par-ahiba, eomo l'1~prp;;(m
t:tnte rio Jlest 1'0 de Call1))o Gcncral Fr-alleisro ll:u':·,·co (h' 
~:I enew!'. 





C .. '-P.lTULO XIX 

CONSEQUEXCL\ DH r.rCTAS HOLLAX
DEU.S. A RECOXSTI:VCÇÁO. 

A~ luctas hoIlandezas desorganizaram por completo a 
eapitania. Expostos ás violencias dos dominadores, compel
lidos depois a tomar armas afim de expellil-os, os morado
res abandonaram as suas culturas, os seus negocios e, em 
bre\'e a opulenta colonia perdia o seu antigo fulgor. 

Quando cessou a guerra, a quasi totalidade dos senhores 
de engenho havia desapparecido pela morte ou pela emi
gração. 

As suas familias ou haviam cahido na miseria, ou se 
achavam bem longe, em outras capitanias menos atormen
tauas ou na 111 etropole. 

O primeiro governador nomeado para a Parahiba, 
após a expulsão do inimigo, foi o illustre João Feruandes 
Yieira, um dos chefes mais notaveis do mO\'imento restau
rador em Pernam buco. Tomando posse do gO\'erno, em 
pl'incipio~ de 1655, encontrou a Capitania ell1 tal penuria 
que teve de recorrer á Coroa, dctel"luinulIdu eSia qlle por 
si achar a Parahiba falta de moradoros e commercio, fo~s ~ 
soccorrida de tudo e provida de Pernam!:mco, até que lI'el11 
hou\'ei'~c rendas. 

Fernandes Vieira governou a Parahiba pouco mais de 
um anno, pois teve de assumir o govel'llo da Angola. E' 
innegavel que empregou esforços para a rerollstrucção 
da culonia, ).luis procul'vu restabelecer a agricultura, api> l

relhando engenhos e pondo-os noyalllente em estado de 
serdr, como o fez com os que pertencer:ulI a Luiz Brandão, 
emigrado que morrera em ~Iadrid, onde ainda YÍ\'iam s"a 
yiu"a e filhos. Fez a sua custa despesa" eJIlI li manutenção 
da t!'opa, por não haver recursos para isto 1:0 erario, e .e. 



,";8 H .istoria da Par.:lhtba. 

Ainda no seu governo voltaram :\ Para·hibaos mongcs 
benedictinos dirigidos por Fr. Paulo do Espírito Sancto. 
Encontrando o seu mosteiro em ruin:!", foram elles rCflidir 
em casa tenea, cm(luanto o reconstruiram. Tiveram grande 
trabalbo para reivindicar o seu vasto patrimonio que fora 
todo ronbado por Gaspar Dias FeJ"reÍl'a, cle triste recm'dação 
na historia. l\Iandam este uma procuração n lIfanllel de 
Qr,eil'(ís Cerqueil'u para vender tudo que pertenee!'se a S. 
B('JJto, poi s se dizia senhor de todo o patrimonio por dacliva 
d"" re;: pcct i " os r eligiosos. A reivindicação levou Illuitos 
al:n os r n:'je) tH ll1inou sinão depoi R dc 1691. Entretanto, os 
bO:lS !\I Ollg0S foram logo prestando os seus valiosos se l'vi
ços ao" aldeamentos c aos moradores, conseguindo com 
sarrificios bem grandcs restahelecer o COIlYcnto c 0 1' altares 
c renovar a aula de !atinidade que mantinham antrs da 
iH vasão Il0llandeza . 

• João F l' rnandcsVieira deixou interinamente o g,.vC'rao 
ao nota\'(:1 militar Antonio Dias Cardoso que lIlui pOllCO 
t e:npo o exerceu pois teve el e tl'an~lIlittil-oao Capitii,o-mór 
l\1a thias de Albuquerque Maranhão que tomou posse em li 
d e Outubr'o de 1657. 

Este iIlnstre fidalgo era filho de Antonio <Ir Albu
querque, inesquccÍ\'el governador tia Parahiba por occasião 
tia in \'llsã o hollandesa. 

Por espaço cIe cinco annos govcrnou lIlathins de Albu
querque c a sua administração foi verdadeiramente o periodo 
dt> recolI stl'licção da Parahiba. Com extrao!'dinario zrlo s~ 
consagrou aos melhoramentos da Capitania, cujus fortifica
çt,('s melhorou. Distribuiu justiça com o maior discerninwnto. 
Applicou os seus cuidados :í agricultura com ta~ exilO que, 
tC:ldo encontrado f::omtmte dom; engenhos, deixou qu:u'cllta 
e (!ous após o scu periodo administrativo. Cioso alcm di"to 
dn!; prrrogativas uo seu cargo, não permittiu que o govel'· 
nl!dor de Pernambuco exercessc jurisdicção na Parahiba. 
como pretendia, e levou o faCto ao conhecimento da CUl'oa 
ql:e lhe deu inteira rasão. Tendo bem clllllprido o reu (l<~"er, 
deixou o goYcrno em 1662 a João do Rego Barros. Desde 
e1;to1o recomeçou a Capitania a florescer, embora sobrecarre
g:,da pnr vezes de pesados onus, como a contribuição a que 
foi .oL:ici'ada para satisfação da divida de guerra á .IIollanda, 
pe'o tratadl) de paz de 1661, etc. 

Já ent~o se nota o desvio do commercio dn Parahiba 
p:1ra o Recifc e o esforço do guverno para prendel-o á 
Capital. Assim é que em 1665 uma ord~1l1 regia determina 
quo os assuearcs da Parnhiba fossem d'esta Capitania para 
o reino e não para Pernam buco. Esta ordem é dez allno~ 
d"pois confil'mada por outra em que se obrigam os habi
tantes da Capitania a mandar os seus Itssucares e algodão 
lwra a Capital afim de serem ahi embarcados p:1ra Portu
gal .sel11 serem sujeitos no lI1onopolio dos mercador('s de 
Pl'r:1Hmbuco. 
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Começam de então as entradas no sertão occupado 
p"eloR indios Carirys e os trabalhos de eatechese destes. Em 
1670 ei'tá constituida fi missão do l'ilflr, fi mais nntig:1 
povoação do interior. 

Até o fim do seculo XVII a l'aralJiba teve ainda os 
Reguintes gm'ernadorcs : Luiz Nunes de Carvalho, Ignfl(~i() 
Coelho de Car .. albo, Manuel Pereira de Lacerda, Alcxandrn 
de Souza Azevedo, Antànio da Silva Barbosa, Amaro Velho 
tle Cerqueira, Manuel NUIH'H Leitão, l\Ianuel Soares de Alber
garia o Francisco de Abreu Pereira. 

Os factos lIlais notaveis d'esse lap,;o de tempo foram: 
(\ fallccimento do grande parnhibano André Vidal de> NegrC'il'o!' 
elll a de Fevereiro d e 1680; a ilTU p<;ão em 1686 da pe!'Íf' 
('.()nhecida pelos nomes de biciut c );:lllcs, que dizimou li 

popula<:iio, ficando assignalado pela sua caridade o nome d" 
Carn;~lita, FI'. Manuel de Asssm pção; () reíitabelcciment (O 

"(,lll 16S7 tIo cargo de Ouvidor Geral, sendo nOllleado () 
TIacharél Diogo lhngel CastelJo Braneo; os auxilios prestados 
no 1I1C81110 unHO ao Rio Grande do Norte e> Ceará f'ontrn () 
100 \·:1nte dos Carirys; a constru('ç'ào de en~ns parn ,\Ifan<lrg-:J. 
C:ld0.ia, Camara c Alldiellcia. 
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~A.PITlJLO XX 

ENTRADAS. A CONQUISTADO DiTE
RIOr.. GUERRA DOS CARmrS. 

A dilatação da conquista para o sertão foi assás lenta. 
Os governadores da capitania se occuparam com a coloni
zação do littoral e catechese dos aldeamentos d'este e por 
muitos annos as entradas tiveram a serrade Copaóba como 
limite. Depois é que o horisonte amplo dos sertões c1meçou 
a seduzir com as esperanças de amplasl'iquesas encerradas 
no seu sólo. 

Já no tempo da dominação hollandesa esta fascinação 
se exercia. E' ponto incontroverso que os hollandc7.es fize
ram explorações pelo interior, indo Elias Herchmall até a 
serra onde hoje está sentada a cidade dc Areia. Entretanto, 
nada resultou destas entradas. 

Restabelecido o domtJ.Jo portuguez, o governo oa 
Capitania não se apressou em mandar prolongar a conquista. 
Por muito tempo a linha que partia da Capital teve ainda 
como limite a missão do Pilar. 

Elltrct:1nto, a esforços de exploradores audaze!;, "iudôs 
de outras capitanias, o interior da Parahiba ia ser em breve 
de"assado e converter-se em scenario de luctas sanguino
lentas do cOllquistador pugllaz com os seus incolas ~()h·agens. 

Affirma-se qu,e os bandeirantes paulistas que do sul 
do paiz penetraram até o Piauhy, estancearam nas regiões 
occioentaes d:t Parahiba, sendo Domingos Jor~e Yelho, o 
fuudador de Piallcó, onde fundou \'asto nucleo de popula-:ào 
e opulenta criação de gados. 

E' fora de duvida que o destemido p::ulista esteve 110 
territorio da Parahiba e d'aqui partiu com soccorros dados 
velo governo para auxiliar a guerra contra os Palmares. 
Pode-se, porem, affirmar que elle não permaneceu no Pian:!ó. 
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o que é innegavel é que a conquista do sertão paru
hibano fOI levada a eHeito pela fnmiJia Oliveira Ledo, parenta 
ou alliada da celebre caRa da Torre da Bahia. Parece cerll> 
que ella partiu das margem; do rio S. Franeiseo c por igno
rados roteiros attingiu o sertão da Parahiba. Descendo () 
rio d'este nome, chegou ao Boqu~irão (hoje municipio fie 
Cabaccirlls), onde !<e constituiu uma fortificação e o priml"iro 
lIlwlco colonial do C:uiry. n('~te ponto se estendeu n C011-

quista para os dem ais, omle' f'e foram fUllclandoas Fazenda!< 
J e criar g-ados e as po"oações. Parece ccrto que o fundador' 
do Boqueirão foi Antonio de Oliveira Ledo a quem suecedeu 
o seu sobrinho Tl!eodosio de Oliveira Lerlo. o mais celebl'H 
e ousado conquistador "do sertão parahihano. 

Ap6:-, ns ~ua !:' cntradas e descohertus 1!1elllol'aveis, 
recebeu Theodosio o titulo de Capitão-lIlúr de Piranhas t' 
Piane(l. A elle se f!C'\'C' "u funda <; ã() da l'idade de Campina 
Granel!', pois foi elle ql1e nhi collo('oll fi aldeiamento dOR 
"\riús. gente t::[111}a, q:: (~ tillha por pl'in e:pal um indigcna 
ehalllado CU"akallte, 'j1l0 muito bons ~el'vit:os prestara já 
aos conquistadores, Pal'eee '-lue foi n'esse ponto 4ue sc' 
encontraram as dua~ linhas de conquista, a que proseguia 
da Capital e a que ,"in])a do o('f'ident e. Ao norte de Campina, 
Plll logar hoje pe l' te)H'l' ;:te ao Jlullieipio de "\lagoa Nova, 
foram aldeados os BnJtrilis, onde hoje e~:hte o engenho em 
que nascC'u o autor c!,'stas lin!!::s. 

A al't: :1<\ illlpcrt(,J'I'ita d pf; h:lIlue:i'antes, a feresa com 
que H l pc'r::tI':ll ll p :U:1 t O!n o,; indiof' , dctCJ'lllinal'arll da partI' 
tI'estes a 1"(~;;';C::lo l'allguinolellta q tle teve o nome de g-uerra 
tiOS" CUl'il'Ys. As tl'ibt: s d 'este 110111(1 se cvnl'cderaram nUE};": 
lucta ue rilOrt c contra o r.nnqni:3tudor t emido e oeliado. Pa
rece que esta luet.a te\"(' d uas ph:J,::e>' " Na prim eira os atatlll% 
dos indios se dil'Í~imm de pl'C'!"C'l'enc:ia c.ontra as Capitania,; 
do Rio Grande do 1\ortc c CI':I:":l. Ella começou a desem'ol
"er-sç em 1687 c logo a P:ll';;.!:iba auxiliou as Capitania,; 
atacada~. 

O Ic\'ante dos ind ios f,) i "ller.lea,)" pelo Capitão-mor 
Luiz Soares e os vencido~ vil'l'<l1I eOlltinuar a guerra ata
cando os conquistadores da Parahiba. salientando-se no 
arrojo o~ pi>ga~, os pallatys C' o,: CUl'elllas. O Capitâo-:n(!!' 
do sertão, não podendo arc:!r eontl"a a aggressão tremenda, 
pede soccorrOR ao ~o\'(~r"o. 

Então este chama (l terç.o do Assú, eOllllllanuado p(lr 
Luiz So:!res. 

A guerra é feroz (' encarniçada, mas os indigenas são 
vencidos. 

Theodozio de Oli"cira Ledo patenteia uma coragem 
indomavel, llIas a0 n)(>51110 tempo ,",e excede na fJreza a 
ponto de ser extran hudo pela corôa I'0rtugueza_ 

Em cOllsequeneia !l'esta guern\ clle le"a a cO:lquisla 
alem da Borborema, che:::ando até Pombal, onde cO.lstituiu 
1Illl!!. povoação. 



Na segunda phase, os indigenas acO"~ado!l pl'OCUl'am 
fortalecer-se no alto sertão, restal!plC'cel" ' ,) a confederação 
entre tupinam bás, xacurús ou sucurús, jJ;~natrs, icós, eoro-
111 as e ou t ros, 

A lucta proseguiu sem trcg'ua;; e o /,':'o\"/'rno ~cl~:d 
mandou á Parahiba, o Corollcl Manoel de Araujo, fllzen!lC'il'(I 
JlaR margens do S, Francisc0 com auxilim; aos t'oloJlofl, diri
girlos por Theodosio, 

A guena durou alguu!" :UlIlO':, 1'1Istcutnda principal
mcnte pelos COrl11l1aS, depois da deser<:.iio rios i<UCUl'lIS, Tc/'
minou finalmente pOl' um tratado de pnz entro os eoremas 
p Manoel de Araújo, Es!e entrou 11111:\ IIoitC' n,) :ll'raial dos 
inimigos, quasi s6, levando em sua (~()lJ1pallhia algIUl!; pri
sioneiros COI'cmas, a quem fizel'a amigos, Foralll '.'lIlahol:tdns 
as pazes que !;e celebraram SOIClllllclIIC'lIte tre~ dias depoi", 
Em meio de grandcs festas foi l'rlanoel de Araújo l'e.~ebirl() na 
aldeia dos COl'ernas, onde, cm penhor da fidclidad~, elltrC'goll 
ao cbef'C o seu bastão de commnndo e rccebell d'elle ullla 
grinalda de YÍsto!'U!. plumas, Sim boJisa\'am n allia:~.::J '11'(' 
entre elles se estabelecia, a amisade que os ia ligar, fil':lIIr!n 
ao mesmo tempo patente que os "r-,l"agcm; CO:ll<l'I'Y:l\':!m :! 

;:\la IiberdarlC', 





CAPITULO XX! 

PRDlüRDIüS DO SECl"LO 18". ESTADO 
DA CAPITAXIA. GL' ERR.\ DOS ~IAS
CATES. 

Durante os dezesetc primeiros annos do seculo 18." a 
Parahiba teve tres governadores. For:rm Franci;:co de Abreu 
Pereira até 1703, Fernando de Barros Vasconcellos até l/OH 
e João da Mllya da Gama até 1717. Por esse tempo mereceu 
serios cuidados da metropole a defesa do littoral bra~ileiro. 
O governo portuguez temia um ataque rios francezes. ás 
nossas costas, ataque que realizaram depois Carlos Duclerc 
e Dnguay Truin contra o Rio de Janeiro. 

Por isto os governadores receberam muitas recolll
mendaçõesem virtude das q uaes as fortalezas foram repa
radas, construiram-se atalaias pela costa e fi milicia foi cui
dadosH1JIt':1II' alir.iada e exercitada. 

A C8se tempo proseguia a conquista do sertão. Os 
indios que se subml'ttiam, eram aldeados e confiados a 
capeJlãcs que lhes úessem a instrucção religiosa. Taes aldea
mentos foram I'Ill grande parte os nucleos donde surgiram 
as villas e Cirfat\cs do interior. Os que resistiam eram yiolell
tanH'utc rechas,.ados, batidos, escravizados ou exterminados. 
Realizaram-se lIIuiLas entradas ou bandeiras que trouxeram 
em grande parte a devastação do interior. Outras explorações 
se effcctuavam em procura de minas, cuja existencia se 
suppunha pelo sertão. 

Onde os bandeirantes se iam firmando, deSel1yolvia-se 
a criar;ào rios gados que em bre,-e se tornou fi industria 
s8rtaneja. Ao me:imo tempo a agricultura se estendia llas 
prQximitlm}es tio Jittoral. 

Nesses tem·pus de amplos desertos e de população 
rarefeita, muitas vezes os escra,·os fugiam ao trabalho dos 
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l'ngenhol> e constituiam quilombos, d'onde sahiam a cxerCCl' 
úepl'otlaçoos. Desses \1111 dos mais celebres da Capitania foi 
() que se esta bel r'ceu 11 o Jogar Cwnbc; em 1701 o governo 
tevo de l1Iand~1" força contra olle, que foi afinal destruido 
por um proprictario, João Tavares de Castro, 

Tal era em tl'aç.08 rnpidos o estudo da Capitania 
q\lando em 1710 ycio I'cflectil'-se n'ella o movimento cOllhe
r,ido na historin com a denominação de-Guerra dos 
Jlascate!'. 

Este mO\"ÍllIf' llto se originou de rlou s antagonismos 
que dividiam " pfI)Julaçâo pernambucana ; um era a J'iyali
dade local cntl'e n t rad iecional Olinda e () florescente Reeirf' ; 
outl'O era o espiritn natids ta que animara a popu!a,::lo. de 
Olinda, eonstitllida da IInUl'ef;a colouial em face dos lllllJi 
lantes ti .. Redfl! em sua <juasi totalidade portugurzas e 
cOlTIlllerci:mtcs_ 

Iniciado o lI](ldmento, os de Olillda puseram CI'!1't'O ao 
Recife, d epois c!f' t l'! l' levado a" suas deJllon!;trações att~ a 
idéa da indepcndenci:i nacional e ria republiea IIOS Illoldl'!s 
do Veneza, 

Eatrara.m ell l seg,lÍda e m I'elações cnll1 a ParahifJu, 
onde havia rluelll pnrtilhasse dos me!'.i IllOS principios, 

PCl'cebend,! o gOYPl'ilador ,Toiin <la i\Iaya <la Gama '1111 ~ 
o Illo\'imento c!-'L1va pre,.:,rs a Íl-radial' na Parahiba, logo 
tOlll011 disposi!:õcs pam edtar a sua cxplnsão, Ass im man
dou circular a Cidade de trincheiras e preparar as fOI'tiri 
,~a\, ()!:' s_ ;::m seguida mandou effectuar di\"crsa!:' prisões , Clltm 
::s qllaes a <lo Sargcnto-m0r ~ailiias Vidal de Xcgreil'os. da 
f:llllilia elo iIIustro ,\II(!l'é Yida! de Negreircs, o qual eOll sl'g lliu 
()Y:lrlir-se. O gOy('l'no, com (l fim de- prenrle!-o novamcntC', 
;)Oi: rl!1 c::' :'('o t oti.'l o l O!l ~(1 t enitol'io desde LU CC' llll nté n 
Bahia da TnlÍ,â", i\[ :lIIdOll (1 ", ~ upal' a fronteira ela Capitania 
eO lll fOl'\,as, afim de f'vi~ar.;t passagem dI'! parahihano:; (jU(~ 
fos!'e l1l auxiliar o pal'lhlo !l ~~ionalÍ::ita em PcrnambucCl_ 

Muitas violl'!l1cias enti\0 foram comlllettir!as. Em s~
guida João da .lI l1 ya da G:ima seguiu da Pnl'ahiba com as 
forças de que pnt:de di spo!' afim de auxiliar no Recife o 
partido portug-uez ou tio>; :lI::scatcs. 

Parece, porem, qu e el!c não contava com o enthltsÍ:lsll1o 
.~ dedicação das s uas forças. Assim procurou entrai' () m 
accorJo com o outro partido para e~te depor as armas. Xão 
,) conseguindo, voltou a Par:lhiba, donde continuou a auxiliar 
os portuguezes. 

Por carta reg ia de 8 de Junho lle 1711 foi João ela 
~'[a)"a louvado pelQ auxilio prestado ao Recife, ma" ao Illf'smo 
("I1lP" se lhe extr:1nholt qt:c tivesse abandollado a Capitania 
l~:n occasião tão melindro::;a. 

A guerra dos lIIa~cates terminou com .n investidura 
cle nova!'l autoridades elll Pcrnambtlco e com a devassa qUf' 
se procedeu para punição dos respollsaveis, 
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.. \ João lIa :\1aya da Gama substituiu em 1717 Antonil) 
Velho Coelho. o qual fallcceu em 1719, Assumiram então o 
governo da Capitania os Officiaes da Camal'a CJue o tran ,.: fe
riram em 1720 a Antonio Fernão CastelIo Brailco, At,; o fim 
do seculo 18 governaram em seguida a Capitania ,Toão de 
Abreu Castello Branco, Francisco Pedro de :\Ienctonça (~ul'jão, 
Pedro Monteiro de Macedo (que falleceu em 17.u e foi 11l'O
visoriamente substituido pelos officiaes da Camaral. J .)ão 
Lobo de Lacerda, Antonio Borges da Fonseca, Luiz Antonio 
de Lemos Brito, .Tosé Henrique de Cal'nllllo, Franci~l'o Xa
vier de Miranda Henriques, J eronymo José de :\Ir!lo e Ca;.;tl'o 
(fallecid') em 1797 e s uostituido pro"isorianwllté pOl' Ulll 
tl'iulU\'irato composto do Ouvidor Ge1'31 do Sargento-lllor e 
do Vereador mais \'elho),llernando Delgado Fl'eil'.l de 
Castilho, 

Vejamos agora qual o systhema de aclminislm,"::tO 
eolonial. ' 

Nos primeiros tempos não ha\'ia na Capitania mais 
Ilue um Capitão-mor que era o governador, Chamava-se 
Capitão-mór por isto que com mandava outros Capitãr;;: , Com 
a dilatação da conquista, porem, foram s1lrgindo as popu
lações 'do interior que se erigiram em districtos e freguesia s; 
estas tambem receberam os seus Capitães-mores, Este:; eram 
subordinados ao governador e respondiam principalmente 
pela paz c ordem nas suas circumscripçõe", Commandav3m 
as ordenanças ou milicias coloniacs e s uperintendiam ao 
policiamento dos sertõe", Dispunham de muito arbitrio do 
qual muitos abusavam. D'ah. a lenda dos Capitães-l1Iorl1s 
arbitrarios . potentados diante dos quacs o povo e\'a \,(>oa-
oho vil. ' 
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Os governadores recebiam da corôa um regimento que 
lhes traçava as attribuições c o modo de governar, 

Ao lado fi os güvern".dol'es havia outras autoridade!! 
q i l(' rceebiam do reino as nomeações e instrucções. A yrirl' 
cip:t1 era 9 Ouvidor geral que distribuia justi";R, Era sempre 
U!II letmdo, Hcenciado ou Doutor em Leis, com grande pra
tica de julgar. A jurisdicI;ão do Ouvidor da Parahiba esten
dia-se para o Norte até o Ceará e para o Sul até Itamarar:í. 

Havia tambem o Provedor da FllZenda que presidia 
ií at'l'ecadação dns r('nd as da Fazenda real. 

Nos tem po!> cololtiacs cxiRtiu um esboço de vida hlUni
cipal, cujo orgiio era o Senado da Camara. A funcção de!'te 
era zelar os interesse:; do povo e representar em seu beneficio, 
perante os governos da Capitania, da Colonia e do Reino, 

Constituia-sc anllualmel1te por eleição popular c d I ) 

seu seio sahiam os \'cl'c!luores e 08 Juizes ordinari03. 
Esta eleição era uma cousa seria c os governos tinham 

grande respeito ás pl'el'Ogativas da corporação municipal. 
Resultava dahi que o absolutismu do governo enc:m

tra"a um contrapeso nas regalias populares, que muitafl 
,'ezcs o fizeram deter no arbitrio. 

Infelismente quando o interior se começou a organizar 
os Capitães-more;; tinham diante de si populações submissas 
e ignorantes. Este foi SNn duvjda o motivo da decadellcia, 
em nossa terra, do espito municipal que em outros tempos 
e (.ut ro« logul'es foi o mais seguro apoio dos direitos 
in<1 jyjduues. -
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CJAPITULO XXII I 

VIDs\ RELIGIOSA. INSTm:n, .\ ' I . 1-: ,( ' 
PUJ.SÃO DOS JESnl' .\ fi . I:\I !!· ' 
SIÇÃO. 

A' Parahiba não faltou jamais, dUJ'llllte o 1',~gillll ' ll 
'colonial, intensa vida religiosa. Desde os primeiro;; (h::,; :I" 

Ordens religiosas vieram estabelecer-se em seu tefl'itol'io " 
prestar os bons serviços na ed ucação dos seus filhos. 

O numero de Conventos e de Egrejll!' que nos 1t,~, .: 1 
o passado, demonstra claramente a intensidade do l>"pil'il .• 
religioso d.os antigos habitantes. Qualquer que ftlSi' c o (',.;I:ulo 
economico da Capitania; quesquer quc fossem a" diffÍ<'ulda' lo-. 
que atravessassem o seu cOllllllercio e agricultul':l. 1111 111' :1 

lhes faltou com que contribuissem para o esplendor do ('li H ". 
para construeção e reparo de Egrejas, para mal!utéll\,ãll (los 
seus Ministros • 

. Em compensação eram os religiosos das din'r;:as 
ordens que 'se incumbiam da distribuição do saber em todo;: 
os seus graus. O gO'lerno não se preoccupava com ist(, e II 

população não soffria porque as escolas estanulI abel'ta,; lias 
casas religiosas. 

Tendo voltado á Capitania, os Jesuítas, com a :-;11:1 
extra-ordinaria aptidão para o ma~isterio, logo, por a,;:sim 
dizer, monopolizaram o ensino. Engindo em convento a f;U:\ 
antiga eapella de S. Gonçalo, ahi abriram as suas aula", Em 

.1746 ahi se funda um -Semillario, confiado aos mesmo;; Je · 
suitas, a esforços do Bispo de Pernambuco, Frei Luiz !In 
S. Thercza. 

Ao mesmo tempo nas populações do interior eram OH 

Capellães os ullicos mestres de letns que se offereeiam (l(lfi 
que qtlizessem aprender. 

Em 1760 é applicada na Parahiba a ordem regia qlle, 
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consoante á política do Marque? de Pombal, afamado lUinjatl'o 
de D. José 1.", expulsou os Jesuitas do territorio Plrtuiuez. 

Os Padres (la Companhia são presos e remettidoR para 
o Reci-fe; os seus bens são sequestrados. No dia seguinte as 
aulas amanhecem fechadas. 

E fechadas estiveram até que em 17 de Abril de 1766 
uma caFta regia crea para a Parabiba uma cadeira de Latim 
anteriormente leccionado pelo!! Jesuitas e de que ficara pri
vada após a expulsão dos mesmos. 

O seculo 18.0 tcm a sombrear·lhe o quadro na Para
hiba, alem de outras calamidades o estabelecimento da 
inquisição. 

Esta Capitania dcu grande numero de "ictimas, cujos 
nOllles se ellcontram em relações authenticas. Não se acha, 
porem, entre elles o da celebre Branca Dias que mais parece 
ser uma figura lendaria. 



fJ,,'-PITULO XXIV 

CRISE ECONOMICA . COMPAXIIJ .\ DE 
COMMERCIO. !WBORDIX.\ÇÃO A 
PERNAMBUCO. 

Durante o ~eculo 18." a Parahiba passou por tremenda 
el'ise economiea. Para ella concorreu antes de tud o o desen
volvimento crescente das relações do interior cn;.\ a pra~a 
coll1mercial do Red fl'. Estabelecida para alli. a CO IT ~l'lte dos 
negocios, os )Jroductos parahibanos eSl!oav:un-f'c' l'OIllO fie 
fossem de Pernambuco, sem deixar renda;;; lia Capitalli:l. A~ 
ordens emanadas cio reino pam que os producto::; ela Para
hiba fossem cmbarcados lia Parahiba, IIl1l1ca fora l' l l'l'gular
mente obsCl'vados e afinal cahiram 11 0 esquccim c:no. 

Aggravaram a situação da Parahibn as cOlit ribuh:0('~ 
lançadas por ordam da Corôa. 

Como se isto não bastasse, as gl'allues sccca" (!-) !'e~lulo 
18.u puseram a Capitania em misero estad::>, faz e!" lo-!l pedir 
recursos á mctropolp. 

EmIim as medidas ecollolllicas do Marquez de POlllQal 
vieram completar a serie de desgraças que op)Jrimiam a 
Capitania. 

A Parahiba não tem l1lotiyOS de ser grata ato celebre 
·ministro. Antes lhe deve talvez a posição secundaria que lhe 
ficou ' como triste herança da qual se vae resgatallllo a custo. 

A primeira medida que yeio illfelicitar a Purahiba, foi 
a crcação da companhia de commercio de Perllambuco c 
Parabiba. Fuudada em Lisboa com o capital de ti cs milhô<,s 
c quatrocentos mil crusados, tinha por fim cOllllllcrciar com 
as duas Capitallia!l; ·vcndendo generos europeus n comprando 
generos coloJ\iacs~ 

. Era o regilllen do mOllopolio que se illstit llia para ; as 
aolollias, supprimindo a relativa liberdadt' de comlU('rcio que 



lhe deixavam os privilctiio3 que o reino tinha quauto aos 
portos. 

Agora 11:10 restava mais ás colonias o direito de com
prar dentre os cOlllmerciantes do reiuo ao que vendesse em 
melhores condições e de vender dentre os mesmos ao que 
compr3f;~C em melhorc~ condições. Não. Agora as colonias 
tinham cIe comprar á Companhia pelo que eIla exigisse e de 
vender á Companhia pelo que ella quizesse pagar. 

Eote odioso systhema foi para as Capitanias o mais 
damnoso possivel. ElIe extinguiu o eommercio local e redl1siu 
a agricultura ri ultima extremidade. 

Depois a corôa, como medida de economia, mand ou 
subordinar a Parahiba ao governo de Pernambuco, redu;dado 
á quarta parte os vencimentos de governador da PaJ'ahilJa. 

Este aeto se deu IIn governo de Luiz Antonio Lemos 
de Brito em 1751), dCy("!ilf!o, porem, ser exe('utado quando se 
extinguisse o govel'110 creste. 

De facto, o seu Sllc('C'ssor José Henrique de Cill','ulho, 
que se empossou em .\bl'i1 de 1757, foi subordill:luo ao 
governo de PcrnamlJueu. 

Esta suboruiu:i<:ão perdurou em quanto permaneceu 
110 poder o l\Iul'qucz de Pombal. 

Em 17 de Janeiro ele 1700, porem, a Rainha D. ;\Taria 
1.", após o exame tI.:! brilhante exposição em que o GOYCl'
nador Fernando Delgado Freire de Castilho mostrou os 
inconvenientes da sub\lrdinaçào, poz termo a ella no ql1e se 
referia a administração interna. 
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ESTADO D." CAPIT.\:'>:L\ :,:.j !'HI:;CIPVI 
DO SECULO l(». 

QU:1IlUO raiou o ·seenlo 19, a l'aJ'nhill:! ~." ~('h~'::l ,':n 
más eOlltliçõ!)s. O seu eommercio estava cxti:l :::') e a H.~l'ktll
tt1ra atr.wessa,·íi- üma 'crise dolol'osu.Go\'crnan: a C:-Ipi:;:,da 
o Capitilo-mór Fel1lando Delgado Freire d~ Ca,;;:illlO, h";l:e:n 
Ilotavcl ·e de alto merecimento que em bclln::: exp,.'~i,:,-,,·!S 
apc;ntavll á corôa portugueza os males que .afligi:. ::1 () 1; ',';1) 
c ÍlHlicR\'a os meios de minoraI-os. 

A pâpu1ação-'ôa- Capitania orçanl eni i'it) V('l' r 1']''''1 de 
cem mil habitantes, entre branco~. ('"e:-3';0" 0 indi::',';",s. 
Pelo interior havia disseminadas yil!a's e po",~aç.)f:;', dL"t:,:I~'~;; 
entre -si' e com' pcu'cas eommullicações CJm a Cupitai" ' 

O com mercfoparallibnni :', q uc- ha muito d ('~ahir:l l' '-'la 
influencia absoryente da praça do Re("if,', :tl'alJul'i! p"'r ? "s
apparccer com a instituiç:lO da Companhia de comm"l'd,', de " 
Pernam h l:~ .) "e Parnhiba" Esta :lcab:lya por !'ua ,','Z d,': ]i, pi-

. dar-H!:'" !hs ainda não se nstab{'!ec(1!'a a r.clivid .. ;le 1Het<:;::ô:il 
local. Os pOtlCJS mercadores que havia cm:n p;b:'es , e :H,'a
sados e quasi tod~)s n~o eram Jl~ais que prrpu::toc'J di', C:l <IS 
do Reci fe" 

A agricultura condstia no 'fabrico de ~:::,::('nr, alg'0-d:l;) 
c cereae,~, Muito soffrera com n illStituiçã') da Co:np:m!lia 
de c~) IllJllercio quI' a e:>haurim, cmprestando-ille (,:lpitae.~ 1';.>aI 

g r:lnd'c usura e tomando-lhe os proJdurbs a pl'i' .:o baix,', 
Com a extilleçã,) d:: Companhia fi !'itl!,,~ão se al!!!I"!:

vara, pois clla 119.0 tinha . recursos c IÜ~ n!'ha':a a !, L1t' ;1I 
pedir capitaes por cmprestimo, Os procm' ''oi' ('llIpl"l'gn.J"" :ia 
ex-ploração dos terrc:lOs e no falH';e ') do:; . 1' :'01\ ll ~tc ,, ; ('!";: ' 1\ 

a inda OH mais ' rudimentares e impCl"Cei tos , 
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Pelo t;ertão a1astrayu-1!e vasta creação de gados. Esta 
porcm muito soffrera C011l a recente secca de 1790 e annos 
f>ubsequentcs. 

No ponto de vista intellectual tambem era mau o 
CI;tado da Capitania. Desprovida de escólas não podia 
ministrar aos seus filhos a instrucção sufficiente. Estes 
(ippois de fazcrp.m com OH clerig08 os . primeiros estudos que 
nno iam alem de uns ruuÍluentos imperfeitos de primeiras 
let I'HS e ás vezes uns · principios de latim, pura conseguir 
mais algum; conheciml'ntos, tinham de ir bater ás portas do 
SrJ\Jin31'io ele Olinda ou de ir educar-se á l\Ietropoll'. Muito 
r:lI'OS, porem, a(Juelles cujas posses permittiam este ultimo 
alvitre, principalmente ('Olll a crise desoladora dos ultimos 
t(·lIlpO!". 

Apesar d'isto a Parahiba teve n'aq uellC' tempo um 
saldo, o celebre natul'alif;ta Dt·. Manoel de Arruda Camara, 
na"eido etn POlll!,a! em 17;)2. 

Eram uifficeis e irregulares as cOllllllunicaçõcs com 
Portugal. A despeito dos pe(lidos e empenhos da Capitania, 

. nãll conseguiu um servi~o regular do Correio com a ::\Ietro
poln, .sinão nos ultimo!'! annos do seculo 18. Mandou a Corte 
qUl! ('ste servil,'o se iniciasse a 1.0 de Janeiro de 17!)~. 

O governador Fernando de Castilho fez o pos!;Í\'el 
para ir melhorundoQ ('"tado da Capitania, representando 
sobre as suas necessidades. Foi o primeiro governador que 
teve um ~ecretario pago pelo erario publico, recaindo a no
meação em José Antonio de Souza. 

Foi sem duvida este estado afflictivo (lue despertou 
no espirito publico o dezejo ardente de independencia e 
liberdade. Este sentimento ia dominando o espirito publico 
e em bre"e deda fazer ('xplosão. Como que já ontão niio 
aguardava sinão um momento para expandir-se unisollo ~om 
as manifestações da vontad(' nacional. 
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('APITUI ... O XXVI 

ANTECEDENTER DA RE\'OLl·Ç.\u lJE 
1817. 

o scculo 19.0 foi portador de ulIla \'a,; ta trallsf,ll'Jlla<;ão 
"Social e politica. Na Europa se olJserv.ou a fi ueda do aU;;l,iu
tiSlllO dós governos. Estes se tornaram constitucionacs t' as 
idéas Iibcraes foram sempre progtOedindo. 

Na America se deu o movimento da emancipação t' 
independencia das colonias clU'op{oas '1ue se comtituiralll 
nacionalidad es livres. 

Desde o seculo 18.0 estc duplo mo\'imento !'l' f:;zia 
sentir, eom a independencia dos E,;tauos linidos da Anwrica 
do Nortc e com a re\'olução fran ceza. E' muito natural poi8 
que elle se tivesse manifestado desde Jogo no Brazil com a 
inconfidencia mineira (Ic 1789 e persi,.;tinclo nCls animos, 
tivesse de pronunciar-se mais tbi'dc em i'uceessh'a>: agita':,ies 
de indepcndencia e liberdade. 

A Parahiba ,achava-se cle algum moclo insulada do 
contagio d'essas idéas pelo seu afastamento da lIletl"opol~ l1 

pelas difficuldades eeonomicas que atravessava. Toda\'ia e1bs 
se inocularam no espirito rle alguns filh~ benemeritos quI' 
as foram trallsClIudindo \lO seio da sna população. O conhe- " 
cimento embora imperfeito do drama que se des~nrola"a 11:1 
Europa, a mudança subita do Prill r.ipt> regente, annunci:<da 
na Parahiba pelo apparecimento inesperado da Náo D. J"ão 
de Custrl), que se de~garrara desan'orada da comith'a l'eal 
e cOlldll:da importautes personagens da Cílrte, dctelomiuanulI 
ua al1lla popular a esperança, a ecrtcsu qURsi, do UdYfmto 
de out.ra era para os nossos destinos. As idéall novas cnt Ta
"am em turbilhão. O!' portos cio Brasil abriam-se ao cont:1cto 
t1as- 'i::l"ões amigas. De t.oda parte "inha o rnfluxo da liher
dade, o sonho ~Ia independcncia. 



76 Historia. ua. Parab.iba. 

Ao governador Fernando Delgado Freire de Castilho, 
succedera em 1802 o Vice-Almirante Luiz da Motta Féo, sub
stituido em 1805 por Amaro Joaquim Raposo do Albuquerque 
que em 1809 passou a administração a Antonio Caetano 
Pereira. 

Todos estes governado-re~ tiveram o objectivo de 
premunir a Capitania contra um possivel ataque dos frao
cezes em guerra contra quasi toda a Europa (era a epocha 
do esplendor nnpoleonico). ElIes organizavam as tropas pagas 
c as milicias, preenchendo OR claros com os moradores da 
Capitania, pondo nas mãos d'elIes a defesa da patria dando
lhes assim a consciencia do seu valor e da sua força. 

Ao mesmo tempo se constit uiam as celebres ac:ulemias, 
associações litteraria!!, nas quae,:; as novas idéas e o pensa
mento. da inclepcndcncia tinhallJ largo curso. Em bre\'e ellas 
se transformaram em ccntros revolucionarios com organi
zação secreta. 

Não cOllsta que lia Parahiba se tenha CJ'eado alguma 
deRtas instituições. Mas no l~c ('ire ~ () cstabelecer:un dh'er':;3s 
as quaes se filiaram os parahib:1llos mais distinctos e influ
entes do tempo. 

Em Itambé, limite das duas Capitanias o sabio para
hibano Manoel de Arruda Camura ereou o Areopago, celebre 
instituição academica da qual fizeram parte os influentes 
dos dous lu_dos. A isto de\'e aH ribuir-se o ardoi' com que os 
moradores do Pilar e Itaba)'3nna, yisinhos de Itam bé, abra
çaY3m a rausa ,·evolucionaria. 

neste modo amadurecia no espirito parahibano a idéa 
da emancipação que devia empolgar os fjlhos da Capitania 
no momento em que se om'in o g rito da republlea >, oltarlo 
ao snl a G de :Uarço de 1817 pelos hahitm~tes de Perunm bucn. 
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A IlE\'OLn,: ÃO DE 1f<17, 

o governo da Capitania era exerc!llo I!eslle o fim 0.1,.' 
1815 por um triulJlvirato constituido do Ou\'i<.!Ol' Geral And ré 
Alnll'es Pereira Ribeiro Cimo, do Tenente COI'ollL'1 Fl'and:' I'() 
.Jof:é da Silveira e cio Vereadol' mais vt'Ího, No alllw de 1~17 
este era o Capitão Manoel José H.iIJC'il'u d r. AltllC'ida, 

O movimento revoluciona rio irrr-1lI peu jJ~ Hecife a G 
de Março organizando-se logo o gOH','JI'l l'epnbE ;- ': ;l(I, A :;; 
cncgam á Parahiba as primeiras ,: u t:':la,~, De::l!" logO o 
governo tOllla as medidas que jllll~n arkjua:l::s li c':h.u' cu 
reprimi" quallluer movimento, A !J l':tZ ,,': :t r 0g'a dt' " das as 
fOl'çafJ c lIluni.,.õcs existentes na Capitania;: ) 1'"IH'nL' C"]';:;,,I 
Eió.tC~aJ!l -José Carneiro da .CllJ1hn,,_c'JIIll!l:l!d::ate tIa I::!'a ::t(;!':a 
e ao Coronel Amaro Gomes Coutlnl l'i . 

Parece que a ngitação 4i 'IW ( ,'~J I:'il l; ~J.: lI)(l o os l:,-pil'it o." . 
Â-1Z"õ:gOyel:J.llLtj)1ll delllllleia.-!le ql il' .\ ll~n r,) G0lneS (",uli:Jhn 
prepara a re""\' luçà') na Parahiba e ljl:C em Itabay;~:liJl1 já 
explodiu o Il]odmento. Â 12 é C('I'mda a cai'::t (lo Oa\'i~h.)l' 
Geral que abandona o governo e (a;;e, .-\. 13 c' 1l1l!1:d,II'O<'; 
l'est'allte5 do gOVl'r!W não quel'( IH cCIl:<€rv'a:' a l'i:;::)JOll~a
bilidilde d~: n!hnini;:tn:çia e trami ::l'<'!ll-lla aos dou :) chefes 
militares acima cit:\UM, 

Já então em Itabn\'8nll:l e Pil::r está francamente 
iniciado o movimento revolucionuriQ, Os habita'ltt·l", cheios 
de ellthusiasmo, preparam-sc para marchar Fobl',' ::t Capitn!. 
incitados pelo p,c Alltonia Pereira de .. \lbuqll l~ I·\ltE" Ignarin 
Leopoldo de Albuquerque Mal'anhão, André !)ia,:; de Figuei
redo, Manoel Clemente Cavalellnte, Antonio Ga!dino AIYe ~ 
da Silva, Manoe! da Costa Lima, ett, 

A 14 de Março cs cheCes militares Estevam José Ca1'
neiro da Cunha e A!llSrO GOlhes Coutinho proclamam a 



republic3 lia Parahiba, E' indescriptivel o ell'hnsiaslllo na 
cidade, onde se realiza verdadeira festa eiviea e popular. 

No dia seguinte putram na Capital a8 forças revoln
eionnrins, vindas de Itabannna e Pilar. São mais de dou:: 
mil homem; rommandados pelo Sargento-mór Anteuio Gal
dino Alve;; da Silva e pelo Capitão Manuel da Costa Lima. 
Frnterllizam com o PO\'o da Capital C01 festa cnthusiasticll. 

Então o povo se reune em palaeio para eleger o 
governo provisorio. Estp f'e constitue com o P.c Antoni.~ 
Pereil'a, Iguacio L(' ~; poltlo, o Tenente Coronel Francisco Jo~':' 
da Silveira e Francisco Xavier l"louteiro da Franca. 

Prosegur o enthusiaslIJo popular e em mcio d'cstll .. 
governo pr('sta jUI'aIlll'llto e toma posse lIO dia seguintr. 
Para Secretariu do governo ú nomeado Antonio M:llJud da 
Silva Coelho e para Inspector das finanças e thesoureir,) 
dos cofre" Au~u:::;to Xader de Carvdho. 

A a:1l1liliii;traç'ão !'e inicia normalmente e o goyerno 
edita lcis trudent",; á abolição da antiga ordem ue cousai! l' 

á inaugnraç:lo tl0 110"0 regilllen. Sendo necessario ampliar 
o ambito da revolw;ão. o jm"cm p denodado parahibauo. 
Ajudante José I'creg~'illo Xa,.ier dc Can"alho, um dos mai" 
enthusiastas dentre os pntriotas e republicanos. embarca com 
forças para o Hio G!'ailde do Norte afim de implantar alli 
a indepcndclIcia (' a dC'lllocracia. 

Prlo intC'riur fi i'c\'olllÇ1\o nlastra-l'C triumphante. E' 
Receita cm l\Iamanguape e o Director dos lndios da Bahia 
da Traição, F;";::!cisco Aatol!io da Nobrrgn vem cumprimentar 
o governo. 

Em Vil!n No"n ela Ilaillha (Campilia Grande) JosÍ' 
Nunes Vianlla Jevantn a bandrira ela democrncia e manda ler 
c obsel'val' os aetos do ~oYe1'llo. Alagoa Noya acceita o nov(\ 
regimen que é proelam:ula pelo Tenente Coronel João ~Iar
tins Torres. Ei1l Pombal o P ." José Ferreira Nobre adopta 
li republica e tIo pulpito f:llsina ao Po\-O o que é e como H' 
deve ohser,·ar. Em Souza os (:~fl(lrcs Luiz José Correia dt' 
Sá e JMé Martiniano de Alencar Ilã" f6 a proclamam eomo 
lazem irradiar o movimc:ltü 1'01n Cpar.':.. 



o enthusiasmo pela nova ordem dc cousas não foi 
duradouro. 

Desde fins de Abril prescntia-;w scrio desgosto no :o;eio 
da população e por toda parte come,:avam a nppal'(~cer signae!:' 
da contra revolução. O governo tomou serias pro,·idencias 
para oppor-se a esta e manter a republica. 

Entretanto, o movimento contra-rcyolucionario irradia 
do Pilar. Um mulato de nome Bustos, senhor de uma enge
nhoca, levanta-se com um grupo dc valentões. Foi porem, 
batido por UIll filho tio Capitão André Dias de Figueiredo . 
.\0 meslllo tempo o senhor do engenho Pacatuba João .\1\"<:'" 
Sanches Massa e o _ Coronel lIIathias da Gama CaLral se 
oppõem ao governo, levantando o interior e interceptando 
o commercio com a Capital ~e medo a ficar ef'ta despro\"ida 
de viveres. 

Logo os realistas se apparelham a fim de reconquistar 
a Capital. São condusidos pelos Padres :\[anl·.~l I"ourenço, 
Manuel Anselmo e outros. Ao seu encnotro ~ae o exercito 
republicano commandado por Amaro G')mes Coutinho. En
frentam-se as hostes adversas no Tibil'y. Amaro Gomes dá 
o signal para o combate lllas as suas tropas Jlão obedeceram 
porque já estavam contaminadas da idéa da contra-revolução 
que lhes communicara Joaquim SeLastião de Carvalho, 
Major da miJicia de pardos. 

Não lhe restando outro caminh". ~inii() a capitulação. 
Amaro Gomcs Coutinho capitulou com todas as honras da 
guerra. Chegando á Capital porem, cncc::trou-a dominada 
pelos realistas. 

Ao mesmo tempo cabia em poder ,l'cRtes o forte de 
Cabedello. 
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A gunrni\'ão H,vnlt·JU-fle contra o govemo rejlllhlH18IJO, 
dirigida pelo Capitão Antonio Belem que e!'tanl lh! arcordo 
com () Coronel l\fatl ,iasda (Jamil, Como o COl1lll1andll.lltoJosé 
de 1\lollo ,l\hll1i",· SI! manti" "$se fiel á 1'(' '11• u!ic;;,t"<) i .a f:::;nst'inudo, 

Tendo. os contra · ,'!,olucionarius l'e!'g'lIn cauo quem 
, ~ir. y" cl/o rC!"llondera · li patria, .. 

A G de Maio, o g nYt;'nJO. republic:.: IO, niw p<Jdendo mais 
o/,por-se . á conll'a revolll l.: '~ .?, ent.rou Ol1) Jlcgot'Íaf:õef; com os 
CIWl"l'S d'eda e I'cul1iIHlo-,<· . todos no COll '. ,ntn de S, Bento, 
a,,~jgllflram fi <'f1]litula ~'ii.o, 

So di<t :;eg ui'nt ,1 rcstabeJecc.~~ o re;..: illl í:!l anterior, 
a" ~IIJllillr.io o Ro\'érll q ';~l nome do :B.. rI ':,':Ipit ::o tIe 1." linha 
.To:l.o S U!iJ C3 l\\~ i \. a (' ,\ ver eador III ; ~li " \cJjJO .\IalJ uel Ribeir(l 
de ,\.IIllI'i<la. E ste g o \,'C1'l10 se cOIl\1~)l ct(u com ( I , Dc~c c mbar
lIad ol' (irr g orio <ln~ú da "'i.l \':1 CO\l lt inlí', nOlll . · l' ~ O Ouvidor 
illtCI"Ü",-•• 

I k \'Oltll d o Ri" c..;mlld,' !'l\(" .. ,( Pal'ahi l.:1 o Ajud:lnt!' 
.r., ,;;6 J'el'eg l'ino COll! a s ~Il:l" fOl\' a " .,,· com o pCi' t l ' do Tl.'lIentn 
(;ol'oll l'1 quo lhe r!C'1' :1 a r: ,'puulir'a. Está di!'pCH'I a en l' l'C'ntar 
a s for~'as \'ict(ll'iosas da l'plltra-l'l'v()!tt<;ii.o t' :t :"!s taUI':JJ' a 
l'i.' l lll:bJil':l, 

l\Ia~ "ao C'1 ~ l' () lltr() ~al'-lh o o ~ Cl! jl ~I C'. ("I \" l'!l.:-rllll<!o .\1I
g ll",tO Xadt' l' ti " Cal'\':11110 í', I' I'g-neudo a in : ;!~\":l do C'l'uci
fil'ndp. l' 1II 110111,' d't'L il lwde ao filh ,) que dq lC" nha as a1'lIIas . 

• \ rl'''pj~ : ta do jO\'l' 1ll l'epulJlic.allo foi a li,' u m patriota 
". (l:. ~ lllll b '.':'.\'o: , ::-;enhol'! é po~siYel que com a t:'xpericncia 
d c..~ ,WllOS não tcnhae!" adqllil'itlo o conb.:cimcuto dos 
1l'!,'Cl t'ns! 

(Por II l:al 11l0ti\'o " OS t1eixas!C's seduzir? C :; :1JO podei>: 
a crC'dit8l' H!" proJl1<:'~saf: d e mon~tros que ~caballl d e pos tergar 
a s Illai s s,wrUf:ant:\s leis da natureza! Como nih' 1'('(" 'lllll'L'eis 
llHe o maior p e rigo do \' () ~S o fi!hCl cCl:;iq e Hnk,i:n ellte em 
rlcpPl' as armas lluC :\ 1 ';1tria II!I; c,1llfiVll C' <lu \.' O!':t l'ecl<ul1:\ 
illlperiosall!<:'ute que as Illfllll'j e CIII ~ etl 8(>I:COrr0 ! . 

. \' c.8 que dC \' I'ri ei~ ser o primeiro a g:i:a, ú " IIwm: 
passos lia es trada ,i; l 110111':1 confortar- :: lc :: :1 ('~pinhosa 
('Hl'l'(·im l' /11 que mc (leho ; \'ó" (lHe de\'Cl'ici s :! \ ':U' a \'ossa 
respeitavel voz pura desenganar os nosso,; illll ,lid -:; s compa
tl'iota ~ , sois \'l'" quc \'indes pI'OpOI'-IHe ,! n:i:J ll:J. prc·pria 
i IIfllln ia ! 

Nilo (> ('Iaro que ()s no;;; sos illimig0s, ('!!\""Íanc! o-\'os, 
pOllfessão a sua igllobil fl': illl1 üSa e attostam U GUPi'l'it\l'idade 
da 1.l1'1I\'a gcnt(\ q~le tenho fi fOl't u !Ia ele cOt:lIl1r.: ! d~1' '? , 

,. Oh! me:! bom pat!o I'rtroc.edei á \'oS>':1 CU';H, Ide 
Hlllllilll'Íal' aos vossos cOllllllittentes, (eu vos rogo) tll' c. lai'ae
lhes Irali CillllCl1t l' que o \'o~~o filho é digno de \'l)i', (lue não 
':lbe triln ,; igir COIII O~ ~eus de\'eI'Ps; CJue ellr e os :-eus 
t'Olllpallheiros pPI'ecrr:lQ com a patria, se II Cado a<!n'\' flO tem 
decretnclo (lue ella pereça! 

li. ('stn voz iuflamIHflda o" !.;Qld:1l1os republipanos I'C;;;

pondem :--\-irn a patrin! 
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Mas o volho pae consegue afinal a s ubmissão do-filho 
e este e os seus COIl1 panheiros depõem as /lI'mas! 

Estava as~illl t erminada a revolução de 17 na Pal'ahiba. 
A punição quo a corôa infligiu aos J'e\"olucionarios foi 

terrivel e 1l8llgrenta. As prisões se atulharam de gente e o ~, 
tribunaes do roi eJitl'aram a proferir a pena ultima, 

Da Parllhiba foram remettidos }ll'esos rm granele' 
numero ;lO Tribunal da Alçada, Condelllllados por C'ste, 50f
freram morte igllominiof:la na forca Ama ro Gomes Coutinho, 
Francisco José da Silveira, J05é PC'l'egl'ino Xavier cle Car
valho, Padre Antonio Peroira de ;\ 1IJ11 (111 C' 1'1] ue c Ignacio 
Leopoldo de Albuquerque Marll11 huo, c\lja~ (',l!Jeças c mãos 
foram enyiadas á Parahiba para serem cxpo"tas com üppro
bio, Muitos outros soffl'cram o martyrio de pl'clollgad:l 
prisão em carceres infectM, 

A Parahiba rellde hoje um culto aoi' .,,' llS \"a! r nl rs (' 
devotados filhos lJue foram apcst()'()S'~ 1I1:tl't.Vl'l'g da ill ' !r 
pendcncia e da rrpublica, 





A PARAHIBA E A I:-;DEPE~DENCi _\ . 

Dl11'ant e a reacção sangrenta que se operou C01l1:' , a 
repul.Jlica de 1817, assumiu a admiJlistl'a~üo da Cnpit:mi: I) 

Go,-eI'nador Tholllás de Souza Mafra, :::.ntel'iOrJ1\t'llte nOnlt':IJo, 
() qual foi substituido em 1819 por Joaquim Raben., ja 
Fonseca . Rosado. 

O Brasil cominhaya a passos largos para a cOllql:L .. ta 
da independencia . .Ao mesmo tempo Portugal, domin:l,ln i 'OI' 
tl'clIIeD(l :1 crise, prol1loYia a traJlsfol'mação das ' .,as in-:ti
tui ções n'ulll sentido liberal, solicitando a l'mmi:l0 das (',)rtcs 
e a adopção do regimen constitucional. 

A re\"ulução do Porto em 1820 detprmin0u logo :1 :'ri
ml'ira de~tas medidas. Foram convocadas as CIIl·t~s " a 
Parahiba teve de eleger para ellas os !'eus rl'pl'csPll!:lI:;l'S, 
l'ecahinclo os seus voto!'! em F..-ancisco Xavier :\lonteil'c' ,.la 
Franca, no Vigario de Campinú Grande Padre Virginia Ro
drigues Cnmpello, no DI'. Francisco de .Arrlllla Camum !l') 
Padre José da Costa CirIle. 

A Constituição que então se "otou, foi aqui )lro~la
mada a 17 de Abril de 1821 e jurada a 10 ,le Junho do 
mesmo anno. 

Esta constituição não deixou de pro\'ocar reacçõcs pelo 
interior, havendo tumllltos no Pilar, Guarabira e Al'eia. 

A Capitania era então governada por uma junta cou
stitujda do Tenente Coronel João de Araujo Cruz, Pre~illellte, 
Augusto Xa,-ier de Carvalho, Secl'ctario, Pa<lr<, Galdino da 
Costa Villar; Joaquim Manoel Carneiro da Cunha e Pa.(r~ 
JOlio :\Iarinpo Falcão, membros . 

.\. Junta tomou as providencias necessarins pura m:mtel' 
a ordem e determinoR as prisõeR dos apontados rc~pon8un'i~ 
que eram -entre outros, João Alves Sallclles :\Iassa, Coronel 
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Mnthins da Gnmn Cabral, MlIlloel da Costa J~ima, Sargento
m6r Antollio Galdino Alves da Silva, Padre José Antonio de 
Lima c Antonio José da Silva. 

Todos esteR levantavam o espirito publico contra a 
constituição que acabava de ser votada. Foram detido!! e 
rell1ovidos para Pernambuco João Alves Sanches Massa e 
lIiathias da Gamll, 

Ao tpr Ilclicia do que se passava o Sargento-mór 
A::tonio GaJdino ,'dves dn Silva e o Capitão Manoel da Costa 
Ljjna refugiar:IllH:f) a bordo do transporte Quatro de Abril 
qlll1 se achava alTibado COI!\ tropas portuguczas na Buhia 
da Traiçüo, 

Surgia ngor:1. a questão mais importante-a clu inde
pt'lHlencia nacional. Regl'essand<> a Portugal, deixara D. ,ToEo 
6.° como regente no D!'àf:il o seu filho D. Pedro, Esta mcdilla 
n~i.(, agradava em Port ugal onde dOminava a id t" a da re:'olc
]ollizat:no do Bra~il. O C'lemento ' portllguez trnbalhava nas 
Pl'oyincias (era a 11/)\':1 denominaç:'io das allti~ns capitania".' 
pnn: I]ue nem todos rcconhece~Rem a auto!'idade do regl'nte 

A Parah:b:l, porem, teve ·a- !tonra de lllanifesto.I' ;"g0 
fi f:la adhe~ão () !-olidariedade á autoridade de D, Prdro, 
votando em 12 de Junho de 18~~ uma importante moçã,) na 
qual e~ta autm'idade é reconhecida como unica legitima e 
cOlllpatível com os intetesse$ nacionaes. 

Desde esse momento a Parahiba ficou \'in ~ ' :!?lla á 
C:ll:S~ da independencia. Afim de levar os seus ,"otos ao 
conhecimento do Príncipe regente foi escolhido o )Iini!'tro 
do ReiJlo José Eonifaeio de Andrnde e Siiva, com jll~tas 
rapõé>S chamado-o Patria:.cha da Independencia, que eumpl'iu 
a missão, proferindo a 2 de Julho patriotieo discurso, 

A 26 de S~tell' bl'O o governo <la PrO\-illcia e o Sen::.(!o 
dn Camara delibcr'am negar exeeuçiiu ao Decreto das Côrres 
de Portugal que I:landou proceder a novas elei~('és J)a,a a 
segunda legislatura das mesmas Côrtes e a 29 ]lroce ' ('-;:'0 a 
eleição 1J:1ra membros da Constituinte do Rio dc Janeir,', A 
Pnrnhib:l correspondeu assim ao grito do Ipirallgn, (ludll.-. 
a 'i de Setembro Independencia ou l\lor~e, 
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o PARTIDO POUTt'GUEZ. 'lT)In:~(G, 

Os representantes da Pumlliba ;1:1 COlli'ti,\!:at,' de 
182:; Úll':1111 Joaquim Manoel Cal'llril'o da Cm:in, ,\II,~I;.;to 
Xa\'!é'!' de Caryalho, Padre Jo~ é FCl'l'e~J'a 1':001'<', ,T,1,- ,: d:l 
Cru ::: Go uyeia e Padre Virg inio Rodl'i;.;ues Ca:njl":i,), r:~le 
llltim :) a~ilando-se em Porfllgrrl c!ollde ni'.o voltn;':~ :ii llol:l ;:ptÍ~ 
a 1'(·t:ni :'1o das Cort.es, teye com o substitutl) o Pm!re Joaquim 
IgIWl'i;) de Sant'Anlla Cardoso. 

O espirito vivaz da indepenclen cla :;:mhara :l p;'O\'illC:;: 
e se imp!:llIt:ll'a 110 governo. l)~~de !c;;o hu\'irrlll Cl':"sarlo 
qua~;'Ji ueI' reiações .d.e dependcncia CGllI a antiga ~.r(>ll"'pole. 
Ent1'r:tanto o partido portllgucz n:i.u ~cssa\'a li e p!'Oe ,ll'H l' 
agit:1!' os animos e criar diffi''-'lldadcs á no\'a ordem do 
COl~ sas . 

:\ão tendo sido ainda nOllleado Pl'csidc:Jtc para n 
PrOyiEcia tratou-se de constituir a :.l de Fevereiro de 1~2~ 
a Junia GO\'ernativa nos termos da Carta regia de :; de 
Outubl'o do anno anterior, 

Foram eleitos o Coronel Estey:ull José C~ll'l: " il'(l da 
Cunha Presidente, membros )I:moel Cal'Jlciro da Cunha, 
Padre Antonio da Trindade Antunes ;\feira, CapiU;o-mól' 
.Toão de Albuqu{'rque :Maranhão, João Gomes de AllIl<:>idu, 
João Ribeiro Pessôa de Vaseoncell08, e Secretario o Padre 
João HarLosa Cordeiro. 

Tendo chegado á Pnrahiba no mesmo mez lIoticins de 
discordias entre o governo provisorio de Pernambuco e a 
COllJlllandante das ' Armas, resolveu a JUDta GO\'l.'l'lIati\'a 
mandar alli uma deputação que pacificasse os anillll's e pro
curasse previnir a guerra civil. 

Ao mesmo tempo a Junta expedia prcc)amações pa
trioticas exhortando os parahiballos a defender com tod.o 
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valor a cansa da indcpendencia contra tentativas de recolo
nização q.ue se attribuiam aos portuguczcs. 

E~tes, entretanto, não cegsavam de promover desordens 
e motiJH~ com o fim de proclamar novmÍlcllte o dominio da 
metl'o/,o1e. Destes o mais celebre é o qUll teve por vrota· 
gonista o Tenente José Antonio da Fonseca Galvão, conhecido 
pelo lIome de Pastorinha. 

Originou-se de uma clissenção entre a Junta G{)Ver
nati,,:! e () Command3nte das Armas Francif'Co de Albu
ljllel'que :\Iello, por se ter aquella opposto a que e~te fosse a 
Pel'lI a 111 buco com a tropa do l'eu cOIII1lJ31ldo in tervir na lucta 
trl1\"[lda entre os ehefci; militares 'J'holllé Fernanrles ~Iadeira 
c Pedro da Silva l'edroso. Depois de ter plantado o gel meu 
da ilH! ;;:ciplina 110 cr- pil'ito da tropa, AlulIquel'que ;;1ello 
abandou:. o com mundo e se retira para o Engenho 'fal1()cas. 

A JUllta Gove;'nativa resolveu então nomear pura sub
stituil-o o Tenente Coronel Trajano Antonio Gont,'ah'cs de 
~ledeir()s, commandallte do batalhão de linha. 

Em a noite de 10 de Setembro é o Tenente Coronel 
Trajano d(J Medeiros atacado em frente ao Conv<,nt" do 
Carlllo, (\ndc estava aquartelada uma companhia de !inha 
pelu T,>nente Galvno (Pa~torinha) commallclante deí':a c por 
UlII solJado de nome Lucio Pereira. O Tenonte Coron,,1 sahiu 
feridu e ~e Iliio morreu é porque enfrentou os aggressore!O com 
grande coragem. Ap6s isto Paé;torinha lcyantou o JlC'llli:lo da 
revolta, acolilpanhado pela sua companhia e pela (le artilharia 
com mandada pelo Trnente ,Joaquim Jo!:'é de Olin:'il'a_ Os 
revoltosos se recolhcl'nm em pé de guerra ao quartel d'csta 
ultima na cerca do COllvento de S. Francisco. 

EIlI face das circumstancias, fi Junta Governa:h-u ,iul
Ç,:ou de melhor alvitre retirar-se da Capital, levando M I'ol'res 
publicos, o que fez ))a manhã do dia seguintf'. Xo (,:l~ (>nho 
Tibiry organizaram-~c as tropas c lIlarcharam sobre :l Ca
pital afim de bater os rcbeldes. Recebidas por este!' a til'ol', 
travou-se o combate, ~endo os rebeldes batidos c Dreso o 
Tenent e Oliveira, tendo Pastorinha conseguido esc;lpar-se. 
Já os rebeldes haviam cOlllmettido depredações e arvorado 
as insignias portuguezas. 

Restabeleceu-se a ordem, mas os portuguezel' conti
Illlaram a fomentar discordias. Em cOllseque,lcia di,:to, o 
governo J'esol\'eu em Dezembro mandar prendel-os l' ,1epo1'
tal-os o que se realizou sem difficuldades. 



C.i'-PI"E1..~LO XXXI 

A REVOLUÇÃO DE 1~2J. 

,\ a:;:tação p:ttriotica não fenecera na Provincia. Ao 
contrario el!a~e patentcaya cada vez mais forte e cnergica. 
Ao find ar o anno de ltJ23 sabe-se na Parahiba que D. Pedro 
di sf3 01 vcra a Com:tituil!te e mandara prender os Depuilldos 
mais pnpulal'es pelo !'cu patriotismo e pelo liberali,.:mo das 
suas id Com:. Entre cs te,: se acharam os parahibanm: Joaquim 
MmlC'el Cll:'neil'O da CI!Jlha, Augusto Xavier de C:!l'\'nlho e 
José da Crus Gouveia. 

DeE'dc CSi'C 1II01llC!ltO o proprio principe, que fizera a 
indepenc!cllcia, ~e torn:n-a suspeito ao e:; pil'ito nacic.nul que 
tinha u!}ui gl'U1\tlC fóco. O ucto de força contra a constituinte 
C0ll10 que denli!lciava o pensamento de rcin:1l' pe!c~ moldes 
do absolnUsmo. 

N~() admira. pois, quc a P:t!'ahiba acolllC f: ~e com des
confiaa<;a e !'usp<,ita o,.; :tcloro emanados do goyenw c!lntral. 

A n de Abrll de 182·! asssu;nh o g CVCTllO o primeiro 
Presid ente da Provincia, nomeado pelo guverno do Rio de 
.Janciro, Felippe Xery Ferreira. 110 qu~1 era dado COlllO 
Secretario o ex-Constitt:inte Augusto Xa\'ier <.lo Cal'\':Ilho. 

Communicando a sua posse ás camaras lIIunicipaeF. 
logo determinou o Presidente alludido que ellas cOIl\'ocassem 
o eieitorado para constituir o concdho do ~OYerllo. 

Logo explodiu a chamma da re\'olta quc est\la\'a 
latente . 

.'\. mllnidpalidade de Areia, ce!ltr:lIi;;:lI1.J .• a a:;it;;ç:l0 
revo:uciollaria, fez ,uber ao Presidente Nery 4tW n:1o reco
nhecia u sua autoridade. A 5 de Maio os habitantes da 
meslIla cOlltrllpuaham no l'residente nomeado pelo impe
rante um gO"erllU pro\,j~orio cOlIstituido do Sargento-móI' 
Felix Antonio Ferrei.ra de Albuquerque, como Presidente 
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do Padre .Tosé Gonçalyes Oi1rique~, como Ser.ret:lr:o, C de 
,Joaquim 1\la\)(;ol Ca:rneiro da Cunha, José da Crus Gouveia, 
Capitão Antonio Luiz Be~erra, Sargento-mór João de Albu
~I!el'qun Maranhão Jllnior, CanHão Jonquim l\ ~ Ol'cira da 
S!hn e Padre ,fr)ão nodrigucs <ie Sá como memhro.~. 

Ao movimento iniciado em Areia lo~o adheriram as 
municipalidades de Campina Grande, Pilar e S. Joã·.) do 
Cal'iry. De todos os pontos da Provincia surgem os [lati
tantes promptos a tomar as armas contra o Pr~sidente Nery 
e a SUl.Lental' o governo ~opular. Itabayanna torIlO\:-sc o 
ponto de r eunião das m:l~.l'as revoltadas, talvez pell! sna 
visinhal!ça de Pernambuco, donde ellas esperavam o auxilio 
do batalhão de Goyunnn. . -

O Presidente Nery expediu da Capital as forc.-:: " de 
que dispunha, sob o commando do Coronel Estevanl José 
\jal'l1eU'1) da Cllnha, as (Iu<tes atacaram os revoluciona rios 
l10 (!ia !:!4, ~e l\Iai?, na p ri.p,l:,in 110YOaç~0 de Ita,baYlllll,I:1: O 
co~n .J,~tc Lú l"CJ,hiuO e l liCj' i.. :.(·!"O l1iaS 1130 teve cx~tu (~l.C.:j.· .. "'O , 

em borl'l um b(:s w; IJ;)'l'teH ~'} "ttrib~tisselll a victoria, 
O que é certo é que ~s tropas revolucionariaH, apô>; o 

comhntP, H~ retiraram pam SC"l'l'inha, e as forças legae;; não 
as perseguiram e no diá seguinte contramarcharam para a 
(JapH:II, ,ev.tnuo cento e tl' ,u ta prisioneiros; 

Determinou o Pre~id c llte Ncry que ellas retomr.>!'cm 
o ell(,~'11çn dos l'evo:uc:onar:0f', Illas o commandantc Carl!eiro 
fia Cunha nãg q.uiz contit:I:;Jl' á frente d'cllas e tranRfc:'lu o 
bllf'tão de com mando ao l'.!njor Theodoro Sodré MOll!e·iro 
que, par; indo da Capital , f(,2 alto em Santa Rita, donde não 
proseguIl!. 

A esse tCr.1pO os l'eyolucionarios, tendo recebido 
reforços em Scrrinha, vier:i1!l estacionar no Pilar, ouce se 
l'T'cparn\-am para u:al'Chal' ~ob::,e a Capital afim de depor o 
Presidente Nl'l'y. 

N'esta situação se aC:lavam as partes conten rle!1tes na 
Parah;ua qU:!llUO ~ 2 de JuJlw rompe no Recife a l'cyolução 
e é prcclr.:nad::t n CO~~cucl':: ção do Equactol'_ 

Sc",inl!<J :: s ~f:f.-nt!·c!::': ~s C::l c;ue rc ncha,,:!, o Prc!'i
dente Nery trata de paze~ com os revolucinar:os por inter
lucdio do covcmo republicano de Pernambuco. 

ARselltadas as pazes. UJJla das clausulas foi que Feiippc 
Nery passaria o .governo ao Consolheiro mais votado e dei
xaria n Parahiba. Chamado a assumir o governo, como 
cOl1celhciro mais votado, Joaquim Manoel Carneiro da Cunha 
não o acceitou, declarando julgar illeglll a sua eleição. A 
lIleSllln declaração fez o immedinto em votos, Frallc;!'co 
Xa\-ierl\lontciro da Franca, indo o governo ter ás müos do 
terceiro, ,Alexal!dre Francisco de Scixa!' Machlldo, que, fir
mundo definitiv:lmente pazes com os revoluciollarios, de~:gaou 
dia pnra ell.'ição do Presidente definitil·o. 

Mas o governo central expedira já do lUo de J;:I! ·~iro 
c):!tra Pernambuco forç.as JlU!ll('l"osas de mar e de terra 
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commalldadas pelo Almirante Lord Cochl'ane e p :.>10 Gc
neral Francisco de Lima e Sih'a, Os revolucioll:\rioH ela 
Parahiba avançam até Goyannn, sob a clirecç:l0 de Fc!ix 
Antonio para auxiliar os seus correHgi():::lrim~ de P CrIlH:il
buco, Ao mesmo tempo avançam as tl'OplS do governl), (,.,)n!

mandadas por Estevam José Carneiro da CUll!l:1, a!im de 
auxiliar os monnl'chistas sitil\llteg do Redfe, 

Quando estes se assenhorearam da cid:vJe, OR I'ep:l
blicanos batidos em varios encontros reuniram-se em nOY:1.IIll 
a Felix Antonio, Ab:mdonaado esta Jlosi,: ilo c l'cunindn->: e a 
revolucionarios de ()utros pontos, llIareha,-:::n até Poço Cu m
prido, onde res~)h'er:lIn o tle~[illo a segui,', 

Combinaram cCll tinnnr em m'mas e eiwolher Ulll in:] 1 o 
central, donde se elltelld,~sfell1 COIJI os J'epuoJicallo ~; C!:!R . 
q lIa.ro próvincias revolucionadas e cleli::c"ssem o plano da 
campanha, Neste pensamento ífzci'am uma IQnga e 1)l'1l () ~a 
tl'nve~Ria, :wompallhados de ~r:lIldc numero t1P. f;j:nn;a~, até 
a Fazenda Juiz 110 Estado do Ceal'á, onde, sendo ut:W1!c!os 
e vendo-se na impossibilidade de l'csi;:;tir, I!cceitaram a ea;;i
tulação ·proposta, -sob promessa de 3mllbti::. 

Refizeram então em · sentido inverso a mar,,]:a t0r
mentos:l, sob n \,j~iIaneia das tropas realistas, A de;,:pei to 
d'esta, Felix Antonio e outros heroicos companheiros lo~~ ,·ur?m 
evadir-se no Engenho Bl!.i!U"-Y em Goynna. Dos der,l:,:" lli"i
JiJolleiros, alguns • ..!tomo o mesquecivel Frei Canecn, .soi'il'cl'am 
a Illort\"\ no patibulo, Outros mais felizes th"eram a pe::a 
commulada e alcançaram depoiE Ulllnistia. 

Infelislllcnte esta não aproveitou ao ehere ]": l'::!likl!lO 
Fe:;x Antonio; (lue--fora poucos dias antes traic>,il':!ll~'.':!t~ 
as~a ;;siJlado, 
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OnGANIZAÇ.\O DA PHOYDiC!.\ , 

o novo regimcn separll ra .:e[::il;"a:aente o Era",;} d .. 
Portu gal. Eleyado á cathegor ia tle l'"ÜW ullido a Portu r al (' 
Algar\"(!~ , desde 181;;, constituido série da l1l olHn'chia l'" l'tu
gllcLU, o Brasil não poJia IIW;;; s lll)!l~ettcr-se a uma ~t: iJ:)l' 
Jinação humilhante, A's tentatiyas dc' rl'c.olonização da pnl'[p 

da llI ctropole respondeu o pai:l com o grito da independ'!l:cia 
e sel'tl l'tH'ão. No an11 0 de 1825 era i, to um rac~o CO Il ~ U1ll 1l1;1l1() , 
A 25 dc l\:Iarço de 1824 recebia o IIr:perio a sua constituic;.l(l 
politica outorgada pelo primeit,o in!J ,e!'at:OI' c a 29 de Agnl' to 
de 1825 o gU\'erno !.lc Portugal reconl:ec:a a nossa i!l(;r
penden cia, 

Xcs~e periodo " cm se collol!ar (' pl:ase de organ:i r.çi\o 
de cada lima das circulIlscripções territol'iaes do Eraz:!. 

A Parahiha viera cami'?hando elll tO!'Jto dos gmn(!es 
acontecim clltM. mClf;tr;llld n-"c na altl!ra du;; dc:: t :l1oS n uc :: 
nova situação do paiz ltw I'C"Cl' \"IlVa. () seu pl'ogre,'so Illl1 lt'rial 
fôra naturalmcnte perturbad o pelas agitações re\'ol;~cio :larja'l. 
Entretanto isto mesmo delllon~trat a\'a certo g rau dc :l~:;:l:!
tam~nto moral que el'guia esta terra ' no cenceitu dt>s 
patrIOtas. 

Quanto :í instrucção publica, a Pal'abiba fôra l!Iui:o 
mal servida :;.té o anuo ela indepellde:lCia. Chegara a e]lp 
com lima aula de latim, regida pelo Padre Alltollio riu Trin
dade Antunes '~[eira, e duas lluhs rrÍ!lial'i:I ::. 

Nos anllos de 1822 e 182:1, pOlem, (I .';'i';(,1'nO, j:í ('n';: •• 
exercido por D. Pedro na qllulicladc de I c;;e11te c !l('l' J ,,>''', 
Donifacio na de :Minisrro do UCillO, yolta as SU:15 YiSlaf' l'::! ';[ 
este ponto tão '·impor tnnte e lIIanda c/'cal' esq)ins pl'imari::5 
cúl III 'as as cidadc~ c yilla;:. r':s Tabe!e~(',J':!llI-!"(' IIssim na 
Parahiba as primeira5 auJas p:lblic:ls do interior. Ao mesmo 



tempo creava-se na Capital uma aula de philosophia e nas 
então Villas de Areia, Campina Grande, Souza e Pilar 
snr:;:iam cadeiras de latim, mantidas pelo governo. 

Em 1328 dous factos auspieiosos no ponto de vista da 
e(lucação popular. O primeiro foi a creação da primeira 
escola primaria para o sexo feminino, a qual foi installada 
11:1 Capital. O segundo fi creação do curso juridico de Olinda. 
Dc~de cntão a ncces~idnde de preparar os moços para a 
matrieula, determinou a creação de cadeiras para 8S materias 
essenciaes, as quaes em 1836 pela Lei de 24 de Março foram 
reunidas em um mesmo estabel cei ment;:> que recebeu o nomc 
de Lyceu Pal'ahibano. 

Conhecidos assim o estado intc!lcetual da Provincia c 
a!; providencias do governo para melhoraI-o, vejamos n 
org:wlzação ad l11inistrativa da Provincia. 

Esta era administrada pO l' 11m Presidente Ih'rem ente 
nOI!leaUO pelo governo central. Funccionavam as repartições 
c Clt! lJ1'('gado;; (l Li ' ) este éntefl(lc"se Cl'ear toado a prilJ1a~ia 
llllJ chefo de policia c um Secretario do governo. 

A justiça eradistribuida por Juizes nus comarcas e 
t e rllJOP, súbordülUdos todos ú I:e!a(io, Tribunal de segunda 
il: s tm:cia. 

Xão :::e tendo creado uma I:a P::.rahita, ficou esta 
~ujt'itn á jllrisriicç.ão da de P ermlll1buco. 

Xo!' primeiro" telllf'os do rcgi1lJell constitucional func
clona\'am ,.« C,'ncelhos de Pro\'incla que auXÍ:i:!yam os 

. P!'(' !" idellte~ 1';( :.d 'uinistração c indicavam as med!das uteis 
c lleec!.'fa:·ia . O Àcto Addicional, rdorma da cOIl f;t ituição 
imlll:'ri:tl I' ,';llizada em 1~ de Agosto de 1834, aboliu eS::les 
c()l1cd~10s () crenu em seu logar as Assembléas Provinciaes. 
A pl':lllf-i:'a Assembléa da Paralliua foi in"talIada em 1835. 

Um velliculo importante das idéas é a imprensa e sem 
ellc ne!lhuma parocIla do um povo civilizado pode consi
derar-se orgulliznda. O governo tia f'arabiba assim o com
preendeu n'aqucl1es tO!l1POS r0 mot()~r c em 1823 mandara a 
Perllnmbuco um esne~çcr.o p:1r:1bihl!ll.' :1prcr:(l~r a :!"tc 
typographica. Este jov"m foi tlepois o Pa<1rc Fl'ancisci> João 
de Azevedo, o inventor da ma~hi:l:J de escrever. 

O primeÍl'o jornal que H ! editou 11:1 Parahibrr foi a 
Cazeta do Governo ela Parah'.ha 110 Xorte cnjl> primeiro 

nmn('ro se puulicoll em 16 de F ,'\"cri'ir,) fIe lS~G. 



AGIT,\ÇÕES I'.\TITIDARIAS. A CO~STI
TUIÇ.\:O DOS PAn'l'IDOS. 

To(!o C pel'ic1do da historia monarc;lkn, desenrolatk . 
de 1825 a 1840, foi ieenllflo em IUCt:1S e agita~ões. Xa hist (,ria 
frcral .do Brasil o;: seu'l factos mais Ealielltes são l! :.tu(:ic:"o;:io 
do primeiro imperador, a regenCÍa e fi maioridntlc de D. 
Pe(h'o 2." decretada por uma rcvo!u~iiu do Potier Leg:8lath'o 
antes da edade legal. 

No ponto de vista das idéns, <) que se !lota IlO prin
cipio é fi existe!lCia de duas corle;;te~, ull~a t "lll!ente á 
restauração do dominio portuguez, Ol!tl'il á IU3!l1:te:<t::1,) da 
illdependencia, de!imitando · os calll ;)0;; ellt~'e co.·cun([as e 
pa.triotas. Depois quando a indepenJt>ncin Õ U:11 fact1 con
sUOlUlado e_irretractavel, os purridvs secarüctCl'iWl:1 pela 
naturcz'1 e numero de reformas a rnc a:;pirmll. Entã'") ;lppa
recem dons campos-liheraes 'mo,~cl'w!r>sf}ue ~c !'atl~~inzem 
com a indcpellticneia, a \;ollstituiçào o:: 0.1 liC~·O:.1 Ulha aUI OI ;\: :l(;l' 
forte e cercada dc prc!oltigio, c libera:!s cxaltlLdo,~. cujas aspi
rações vão qilasi até a democracia pura. Dcpo!s <Ia abdi.cn~ão 
"em justapor-se um tcrct' iro grupo, o dos r.ar"tir!;u·ios da 
volta de D. Pedro 1". E' de:lOmi!l:ldo o partido restaur:lllor · 
ou Caram urú. 

Em 183~ vota-se a rcr(1~'l!1a cOllstituci(l:Jnl (lI:.! tcvc o 
nome de Acto Addicional. Então os liberacs lIwrh:ra(los jult;:nn 
~atisfeitas as 'aspirações de liben!a,!e 11') ]l:1::: cf'.Jrl!lam-Ee 
elll um IllIoleo resistente e f"rto cla t()r:~o d'~,;tas conquist;:«_ 
Em 1837 estão constituidos em ma partdo qne se dC;J(:
minou-parNdo consert'ador e CGllquisto!l o go"erno (lo paiz. 
Tinha por fim a consolidação do priucipio de autoridade, (1 
l'cspeitn :í lei e o progresso rerJectido. 

Em opposir,-ão a este forma-se o partido Uteral qne 
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entende que ° paiz precisa de rcforIlUl9 que melhoi' tra
dusam as aspiraçõM de liberdade e de progresso. 

O partido conservador dominava. tendo collocado Pedro 
de AraúJo Lima, depois Marqucz de Olinda, na regcnéia do 
hnperio e ° seu fundador e chefe, Bernardo Pereira de Vas
cOllcelllls, á frente do millisteIi!l, chamado das capacidades. 

O partido liberal, aspiranrloo poder, promove com 
annuencia do imperador a maiori(!ndl! antecipada d'este, c 
assim tc:'mina '0 cyclo da r<!6'"ncia. . 

Todas estas agitaçõe:.; ti\" drum a. Hta rC'pcrcusE:io na 
Parahiba, 

O" ~rupos dcgladiante,; tmham aqui os "eus rcpre
!'cÍlta:ltcs e os tumultos que pelo sul be del'llIll, não deixaram 
de aqui influir. 

O que ficou positivamente de tudo isto, foi a C0115ti
Juição dos dous grandes partidos Illonal'chicos que desde 
então dirigiram os destines )!(WiGll:W;> e se TCVCf'aI'Uffi.1I0 poder. 

J.~ I'~rn.h~bJ. tCYC ~0E ~~;;; ~~; {; ! ~Et.C .d0-,p:iiz.--I.lenlific:.sda. 
porem, ccm avida partid~r;a de Pcrna:nbllco, onde residiam 
alguns dos SPlIS político,; m::is R:\:ientes, recebia d'al ,i quasi 
sempre o influxo (1 a dil'ec\,ão. E' com o · correr dos tClIlPOS 
que C'ila se ,·ae libcrt:!l1do €' nffirm:lIldo a sua autonomia 
j)ul'tlda ria. 
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U .. \PITULO XXXI"? 

A REVOLl:ÇÃO DE 1t:4!), 

Os primeiro;; tempos do segundo reinado não deixarall; 
de ser pertllrlJadQS por agitações partidal"ias e consequPIltl':' 
movimentos revolucionarios, O decennio de 1840 a 18iiO " l' 
a>:signalou por es~as perturbações flue th'eram como ponto:, 
mais llotaveis as revolu1:õe~ de S, l'nulo e l\Iina!", a gu<,rrH 
ch'i! do Rio Grandr do Sul iniciada em 1835 e sô terminaria 
em 1845 c finalmente a revC'lução de Pel'llambuco, conhecid a 
na 'histofia ' pelá d('nominnção do l'o\'oIta praiei r a, 

Do anti~o partido conservador de Pernamb!1cn, <1 ell o
minado baro111st a, d .:> titulo (lo seu chefe Barão da Bôa Yi ,:: t:l . 
destacara-50 valioso lIucle() que, nnido ao~ e10:llent03 liber:lf' !" 
da Provincia, Cl)l1 stitniu o partido praieil'f) que dominoll 
Pernambuco a pa/tir de lR'!j até 1848 e com o ~poio el o 
Presidente Chichorl'O da Gama con !"eglliu de'lt n :i :' os el o:> ' 
mentos adversos l1ue impunham tradiccion;ll j)l'us tigio (' 
influeneia_ 

A mudança política de 29 de Setembro de 18,*8, cha
mando ao podcr o partido conservador na pessôa ,lo illustri' 
estadista perllmnbucano Pedro de Araujo Lima, (~farqucz 
de Olinda); vinha derribar os praieiros do goyerno provincial, 
pondo-os novamcnte sob o dominio <.Ia chamada olygarchir. 
perllum bUC8lla. 

Os praieiros tinham unanimidade na deputa~ão geral 
da Província, haviam montado c upparenludo elemcllto!o' 
numerosos por toda pllltP._ 

Q.ualldo o 110VO Presidente Hcrculn !'o Ferreira Pena 
chegou a Pernam buco c iniciou um gc \-erno conforme a 
outra orienta~ão partidaria, ' os praieiros ergueram o grito 
(la - re,'olu~ão, 

,- Esta dominou facilmente o interior c cne<1:;lÍn!lou-:>1' 
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para n Capital onde veio quebrar-se de encontro ás medidaK 
energÍcas do goverlJo ~er8I. 

O ataque do RecIfe a 2 de Fevereiro de 1849, dirigido 
com impeto formidavel, não logrou vencer a rcsistencia 
legal. 

Os re,oolucionarios tiveram perdas numerosas, sendo 
a mais sensivel de todas a do seu mais prestigioso chefe, o 
Deputado Geral Desembargador Nunes Machado, morto em 
quanto dirigia o ataque. 

A sorte da revolução esta,oa compromettida em Per
nambuco onde os revoltosos eram batidos e perseguido:; 
com todo vigor. 

N'essa ocea;;ião o partido liberal da Cidade, lIe Arc>ia 
na Provincia da Parahiba abraça com ardor a causa 1'0"0-
lucionaria. 

O Juiz lHunicipal Dl'. l\'Iaximiuno Lopes :!\Iachado, em 
officio dirigido ao Presidente da Provincia, demitte-se do 
cargo para abraçar a sorte dos vencidos. 

Estes são attrnhidos a Areia onde esperam encontrar 
uma posição estrategica superior na qua] se possam fortificar 
e d'onde consigam reaeccllder o facho de re"olução. Entram 
na cidade e são recebidos eom enthusiaslllo pelos seus 
correligiollarios entre os qnaes ~e salientam o Dr":Maximiano 
e o Tenente Coronel Jo:tqllim dos Santos Leal que acalJUYll 
de deixar o cargo de Delegado de Policia. Sabendo que o 
inimigo vinha no seu C'llealr;o, tomam disposições })ara a 
defesa e o comhlit~, 

A sorte d'es~e teria !';(10 certamente fnvor~l nos rebeldes 
se ao encontro das for(':;!; legaes eQIllIl~alldadas pelo Tenente 
Coronel Feliciano Antonio Falcão, não tivesse pnrtido um 
cOllsenoador dcrE ~:ldo, (' Cnpitão Sebastião Guedes Alcof.orado 
que as advertiu d-ns disposiçõe~; do inimigo c as eonduziu 
por mais favol'aveis caminhos. 

Assim, Yantajo!'amente guiadm:, conseguiram h!ltpr os 
rcvolucionarios em tres encontros e afiud tomm' r. . cidade 
após renhido combnte em ,21 de Fevereil'o dê lõ49. 

Terminou assim a revolução praieira ·na qual um dos 
mais arrojados e ardentes foi o iIlustre trilm:lO e jornalista 
pnrahibano AR.tonio Borges da Fonseca. 

Os rebeldes foram perseguidos, prorcssados e allllOS 
depois amnistiados. 
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I!EGDIEX ~IOX.\RCHICO, 1' .\Z .\ FL' ," 
RESCENCIA. 

A reY.olução de 1848 fechou a cpoclJa dos l il'OnuJlI.'ia· 
montas armado:;. A part.ir de 1S5O () regimen Illoual'chieél 
entra na sua phase de lluiior soli(!e:: e urilho. Tudo ten de 
para a llermalidade e as institlliçi)c,", cntra:!l n flO:·l\ ,~crr . 

.-\. Dll~hiba deseu-Yolxe-se lentmncnt.c mas ('.('11\ eél'ta 
segurança. Os part.idéls que militm:\, trat;am as sua::: nOl'1lH1 ~ 
de acç:.lu c:entro da lei e da ordem. (':u:m(lo um d'c:!e:' e ~ t:i 
no poder, o outro espera pacientemente que chegue a !;tIa 

vez de ~oYernar, 
A c.,nfian~na mutnção pnliti:>ll, ele modo a n~o ha':(.:;' 

ostracismos ffilradouros, permitte a cúJa uma rregimt'lltHl'-",e 
mesmo quando apeado do pGd:3r. 

O ,;:::'!;.do conseryador CO!lta dCi'.)e 0[: i))';mcü" J>; 
tempol' catre os seus vultos mais llotaveis " il!astre J0aquim 
:\Iallt~('l Carn~;ro da Cunha. fallecido em lS30, Frct!e\'i('(l d~ 
AlmeiJ:f Albuql:erque, Flavio Clea~entir.o da Silva Freir~, 
que fopm 13('n:,(h!"(~~ do imperio e o ultimo Barão de :\Ia
mangU:lpe, Di(,r~() Y"lho Cavalcanti de Albuquerque (Agra
ciado ('3m o t:í.ulo (b Visconde de Cayalcanti), que foi duas 
yezes !nh:islrt' c finalmente Senador do impcrio pelo Rio 
Grande do N'ortl', Amonio José Henrique,; e o SClI irmão 
lIIam\f'] Tertt:lian" 'l'homás H('nriqu('~. am!JO" cOI1('clhcil't.s, 
o primeiro, alto fUllccionario adminil'trnti\'o e o outro 1!lagi~
irado. amuos 1l{)!fI\'eh; por suas aptidões, Francisco cl~ As , is 
Pereir:1. Hocba, Any!<io Salatyel Carneiro da Cunha c 8ilYi\w 
Elyidin C:1rneil'" tia Cunha. que recebeu o titulo dr Flarii.o 
de Ahiailr. Este. foi o ehefe mais notavel do partido na 
Proviucia, P!'e~tou assignalados e inesCjllf'ch'cis ser\"i\,os quer 
(lmo politbo, quer como administrador, 



No) partido liuernl I'alientam-:<e Felizardo Toscano de 
Brito que foi o !leu melhor e mai" acth'o organizador, o 
dlefc de mais p"crtigio, Nicolau Ro(lrigllf>s dos Santos FrUlII,a 
Leite, Aljto:lio l\Ianuel de Aragão fl Mello, Padre Lyndolpho 
.Jm;Ó Correia <Ias Nevc.::, (fôra cons ,~rvador até o periodo da 
liga), João Flo!'cntillo Meira de Vaseonrcllos, que foi Flenador 
do imperio c ministro, ){:moel Pedro Cardoso Vieira, João 
Leite Ferreira e outros. 

Dentre (\8 que sempre resi:limrn na Provincia figu
rnram eom brilho 11:1 imprensa, nas letras e no ma~isterio, 
Jlanoel Porfi,.i<J Aranha, Tholl\ás de A'luino MiJ1(lello, Cae
tano Filgucir:,lti, Conego Dl'. Leonardo Antunes lIIeira Hen
riqnes, Paulo Lacerda conservadores, e Antonio <In Cruz 
Cordeiro Senior, Antonio da Cn:,; Cordeiro .Junior, Padre 
}loura, Antonio Alfredo da Gamu e Mello, Eugenio Toscano 
de Brito, liberacs. 

Os partidos tiveram aernprc na imprensa os orgãm, 
que se batiam com l~()nodo c cavallleirismo. 

As administrações ~e succed eralll, e, se algumaR foram 
esterei!', outra!' fizeram o que estava na medida daH suas 
forças pelo bem publico. Entre a" que mais fizeram, a g-ra
tidão publica salienta as do Dr. Felizardo Toscano de Brito, 
General Henrique ,de Beaurepaire Rohan e Dr. Silvino Elviclio 
Carneiro da Cunha. 

Em l S5!l a Provincia recebeu a visita do Imperador 
D. Pedro 2:' que realizou uma excursão pelas provincias do 
Norte. 

No anno de 1864 a naç.ão empenha-se na lucta contra 
o Uruguay, da qual resulta a guerra da triplice alliança 
contra o Paraguay. 

,\ Parahlba deu () seu contingente para n 11I(':a. Daq ui 
partiram voluntarios em gl'll.;lde numero, muitos du,.; fluae" 
perderam a vida no campo de batalha. 

Depois da yictoria no Paraguay, o rcgimen III011 Ul'
chico entra ·na phase de diss,-Jução. As idé:ls republicanas 
cO,meçam a f:lzer-se ~entir. Tudo unlluncia aspirações novas, 
noyos idéaes c portanto outro pc,;,"Jdo da historia. 



os QUP.R1L\ KTJ.OS. 

o Brasil vencel' defiJlitivamente o Pal'aguay elll 1870. 
Nesse mesmo anno apparecc o manifesto republicano, 

primeiro grito de propaganda. O governo lIlonnrchico yolta 
as suas vistas para as questões sociaes e procura resolver 
logo no anno seguinte o problema da escra\·idão. 

O mini~terio presidido pelo iIlustre Visconde do Rio 
Branco consegue a lei de 28 de Sctembl'o dl' 1871 qut' COJl
cedia a liberdade de todos os filhos de escravas que nnscc,;sem 
d'ahi por diante. Era o primeiro passo para abolição gra(lual 
e ine\'itavel da escravatura. Esta lei não pllude ser votada 
sem difficuldades pela grande opposição que encontrou da 
parte do partido conservador que se achava no poder. 

A dissidencia n 'esse pal'tldo que pt'im:,:'a sempre pela 
cohesão e disciplina e por isso fora considerado sempre o 
baluarte das instituições, em frente á opPo8ição liberal e á 
agitação republicana que começava a la\'ral'. mostrava hem 
que o throno perdia a sua solhln e estabilidade . 

. E' por esse tempo que a Parahiba foi scenario de ullla 
agitação sem precedentes e sem justifkativa. 

Em 1875 as massas populares re\·oltaram·se contra o 
novo systema de pesos e medidas que começava a adaptar-se . . 

Não se sabe ao certo como se deseneadeou n'ellas o 
espirito da 'revolta. O certo é que ellas surgiram pelas 
cidades, villas e povoações, atacando-as afim de quebrar os 
pesos e as medidas, donde a denominação que receberam de 
quebra kilos. Excedendo, após, estes fins, atacavam os car. 
torios e incendiavam os archivos, soltavam preso,; de justiça, 
ameaçavam pessõas influentes, com metiam depreuações. 

A presidencia da Provincia tomou lllpdidas energicas 
para conter esses bandos indisciplinados. O governo central 
expediu forças em seu auxilio. Em breve a repressão pesou 
sobre os insurrectos. 

Afim de contel-os seguiram forças numerosas pelo 
interior. com mandadas- pelo. Coronel Severiano I\Iartins ua 
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Fonseca, depois General c Barão de Alagoas, irmão do 
Marechal Deodoro. 

Os bandos foram desarmados e lançados na prif;ão, 
como tambem alguns homens -influentes do interior a quem 
se attribuia a inicitiva do levante. 

A memoria popular guarda com algum horror os nomes 
de alguns officiaes que se salientaram na crueldade da 
repressão, applicando nos presos desnece~sarias torturas. 



AUGMENTO DA POPl:LAÇ.\O. DEtiE;>;
VOLVIMENTO ECOl\OMICO. SECCAS. 
INSTRUCÇJ\O. 

A populaç,ão parahibana não reli sou de crescer de 
modo nota,'el durante todo o seculo 19, De cem mil Ilabi
tantes, mais ou menos, que ella contava 110 principio do 
seculo, já se elevava nos meac!oR do ml'SlllO a mui:-; de 
duzentos mil. Proseguilldo neste augmento, attingia pelo 
ultimo recenseamento (aliás ith~ol1lpleto) a perto de qui
nhentos mil. 

Parallelamente se nota o desenvolvimento ecollcmico, 
denunciando-se pelo augmento das rendas publicas e pelo 
maior emprego da actividade particular. 

A agricultura se alastra, como o demonstra a grand e 
producçào da cauna de assuea!', café e alO'odào, nas regiões 
fayor:lyeis a esses gelltlrOS de cultura. Entret:lllto 0S J'l'('
cessos pam I) preparo do solo e benefieiallH'nto do Pl'l,tiUCto 
nào se aperfeiçoam. 

Só muito lentamente é que o vapor yae penetrando 
para substituir nos engenhos de aRsucar c algodão a tracção 
animal. ' . 

Entretanto na ultima decada do regimen monarchico, 
dons factos importantes se dào: o primeiro é o inicio do 
trafego ferro-yia,rio na linha parahibana Conde d'Euj o 
segundo é a installa4tão de uma mina de aRsucar, o Engenho 
Central S. João, no valle do Parahiba. 

O commercio se constituiu na Capital e nas localidadf'~ 
melhor talhadas para ~lIe pela sua posi\,ào topographil'a. 

G080U de grande f10rescencia a' cidade de Mamanguape. 
pouto assás procurado pelos habitantes do interior, que 
d'ella ficavam mais proximos que fia C:-tpital, para opera\,ões 
mercantis. Perdeu, porem, estas vantag(>u:" com a construcc;-iio 
da estrada de ferro que eucaminl!ou para a Capital ú COIl1-

mel'cio do interior, e decahiu. 
A criação dos gados é outra industria que a Parahiba 
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desenvolveu regularmente e á qual o sertão deve o seu 
progresso. 

Entretanto o desenvolvimento economico da Parabiba 
tem sido intermittentemE'nte perturbado por. umaratalidade 
climaterica,-as seecas. Elias vêm destruir !'apidamente o 
trahalho accumulado durante annos e determinam .o despo
"oumento das regiões assoladas. 

Entre as mais terriveis do ·seculo passado eontal'Bm-se 
as de 1817, 1825, 1848, 1877, 1890, 1898. 

A iDstrucção publica não teve o desenvolvimento que 
devia. 

Entretanto, nã() df'ixaram de disseminar-sI' pelns loca, 
lidade~ do interior as escolas primarias. Na Capital floresceu 
o Lyceu ParabiballO que chp.gou ::t tornar-se um I'!"tahplt>ci
mouro respeitavel pelo saber e sisudez dos seus Lente!!. 

. Em 1884 na adlJ1illi~tra!;.ão do Dr. Antonio Sabino do 
Moa te installou-se na Capital o Externato Normal, depois 
denominado-Escola Normal, com o fim de habilitar futuros 
Prnfcs!"ol'es primarios. Esta e as escólas primarias foram 
reü : ' ~:anizadas em 1886 pe).) flr. Antonio Herculano de Souza 
Band eira. 

Em alguns pontos do iJlterior existiram tambem 
caJeirn;;; fie Latim, salientando-se a da Cidade de Areia que 
f4ili regida pelo conceituado Professor Joaquim da Silva, 
docente dfl grande renom0. 

Na Capital e interior existiram tambem Collegios, ou 
estabelecimentos particular!'s de educação. O' .mais· Jlotavel 
d'elles foi o de Cajaseira!' Funcladn e regroo pelo sabio para
hibano Padre Ignacio de :-Io uza RoliJl1. A elio affluiram· os 
jovens não só dos sertõo,", da Parahiba, como do Cl:ará, Rio 
Gr~:lde do Norte e Pernambuco, attrahidos pela reputaf:ão 
cI 'J i'aber e virtudr do veJlPl"ando Sacerdote. 



o ADOLI CI< '>:1 :".10. A l'ROCL,,~j,\Ç ,\O 
DA REP1: IlLICA • 

.A intensa pr:lpaganda que hwrou nos ultimos teml, II" 
da monarchia em pr0! da emancipação dos e8cr:1\'tl8, não 
deixou de illfluir na Parahiba. 

Quando (Im 1878 essa que;:tão reappareceu no parla
mento,. onde não mais se levantara desde a prllmulgaç:1o da 
lei do ventre )jYIe, fõCº.J~~P\ltado parahibano Cardoso Vieira 
um dos que mais se salientaram. 

Depoif, quando 1\. pJ'Gpagantla ('enatrou pelo illteric.r, 
dando em resultado as lihertações 1l,,tIlS ou meDl.smlmero;::a~ . 
a Parahiba não foi extranha a e;;: ['3 movimento. S,ll' iedadcs 
emancipa0 ora~--:.:-e m'gnTiizaram elll l!iversas partes,,-c;:benJo 
o jlapel--1Dai;: inll~Ql'fàJlh~ _á_ Cidade;:: de AI'eia e .MaDla;lguape. 

A ~I'i:~leil'a consl'guira-libertar so!emllemente tê,dos os 
seus es(' rnvos a 3- de- Maio de 18Sc:. dez dias ar:tes da lei que 
extinguiu a eSp.t'lí\~ ! ilão ' no Br:~s iJ. S:liientara-se nessa crúsad n 
o Pharmacentic0 ]:~u:~;elua Sil V:l , cejo Dl'me , t " v~ "er r epc
tirlo eom -rc..>p('ito e gratidão. 

A Parahiu .. uào ioi jamais U lil foco activo de propa
ganda repu~licana. Os parahibano.,: que se distinguiram 11:1 
evangelização da republica, como Aristides Lobo, ~l:Jci cl 
PinheirQ, Albino Meira, Coelho List.ôa, tiveram como centro!' 
de acção o Rio de Janeiro ou Pernambuco. Entretanto ella 
jamais foi refractaria á idéa republicana. Acolheu-a 8empre 
com sympathia e quando aqui cht'gou o echo da re"olução 
de 15 de Novembro de 1889 que derribara o regimcn 1110-
narchieo e proclamara a republka, elIe foi acceito !'em 
opposição. 

A 17 de Novembro effectuou-sc illlportante reunião J 3. 

camara municipal afim de constitu:!'-se um go\'erno repll
blicano. Chegaram a . ser acclamados o Coronel HOllorato 
Candido Ferreira Calda ~ , com mandante da força do exercito 
aqui estacionada. o 1.0 'Tenente d'Armada Arthur José dos 
Reis Lisboa, o Barão de Abiahy, o Dl'. Franciseo Alves de 
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Lima · Fiiho e o Dr. Eugenio Toscano de · Brito. Constara já, 
porem, que o Dr. Venancio Neiva já se achava no llW1H1o· 
governador e o Dr. Paulo de Lacerda opinou que se de\'ia 
aguardar a sua chegada. 

Entretanto, após outras reuniões e conferencias, ficou 
definitivamente organizado o governo com o Coronel H~ 
norato Caldas, o Capitão de Engenheiros João Claudino de 
Oliveira Cruz, o 1.0 Tenente Arthur Lisbôa, o Cl\Pitão Ma
noel de Alcantara Souza .Couceiro, o Dr. Antonio da Cruz 
Cordeiro Senior, o Dr. Manoel Carlos de Gouveia e o Com
mendador Thomás' de Aqllino I\lindello. 

Este governo foi acclamMlo de uma das janellas do 
quartel do 27 Batalhão peJo Dl' Antonio Massa, no dia IH a 
1 horn da tarde e logo depois !'ccebeu a administra(;ão das 
mãos do Dl'. FranciRco Ltúz da Gama Rosa, ultim o Prc;: i
dente mqnarchico. 

A 2 de Dezembro, porem, tiveram os membro::; da 
Junta de deixar os ~cu~ ea,.;:: o~, ~f)is o ;;;0\'C!'110 da Rí?pa!;li{~a 
determina)'?' que, até achegadH do gov~rnad(lr nomeado, ª 
a(~,n;1~~C'+H : .. ~ .... ~: ; --:. ~: ... ; ~ .~ .: ~ : •. . >,- :_ : . ~ . __ >.:. .::.:. .:. .::...: ' ~ :.... ~,j :~,....::: .. .., ":0 
Engenhc!:,os João Clan:!l!:o de Oliveira Cruz. 

Este perm:lneeeu. no cargo de governador provisorio 
até o liia 6, data em quc o Dl'. Venallcio Neiva af' i'H1ll1il1 o 
exercicio da admiui..; tração, conforme a llOmeação tIue rC" e
bera d'o Goyerno Pro,;isorh da Republica. 

Até a posse do Dr. Venancio Neh"a serviram perante 
a Junta e o' Goverlladol' Provisorio, como Secretario o r'r. 
Maximial10 José de Iaojosa Vai'ejão e como Chefe de Polida 
o Dl'. Pedro Velho d) Regu :\rello. 



C~,"PITULO XXXI X 

PRI;\fEIRO GOVERNO Rf;PUHLICANO. 

l o :. r. Venancio Neiva teve como Sr.cl',>t:ll'io do uo
\"~n ° , . , oi.r. J'..pnuclO da SilvJL.l'essua. e como cbete cle 1:',,
lic:a ,) Di. João Coelhº_GJ>nçalves Lisboa, cuja pl'fm8nelll'ia 
neste cargo foi breve, pois teve de !:ef logo ~uhstituido pelo 
Dl'. José antonio Maria da Cunha Lillla. 

Era preciso remodelar o serviço publico de acror,lo 
com as Hormas do novo regimen. O governo l'ecem-in"tau
rado applicou a isto os seustlsforv')~: e ,) f,)i cCJp.3aguindo 
sem pertürbações nem abalos na vida sO(Jial. 

Re~!izad0s as eleições para (I Cong"e~il() constituinte 
da Rg}ülJliclI, foram eleitos-SenA.-lnre;: o General de Dh'i
são José=de ·A:üneitJa B';aeto, (rllO'pt)js ~.lrtrecha!) o Tel" .• ::te 
Corono!l -João-SC'tu'c' ;; Np;va (depoi~ GfmerHJ) , 'l Dr. Firm'l!o 
Gomes d:. - SliTcim, e Deputl!.dos 0 Dl". Pedr{l Ameriel) de 
Fi:;i:.~lr€üo, grand E [irfí.'lta parabybar.o, <' Dr:Epitacio (~a 
da Silva .~Ecs;;,Ja, 0 Dr .. AnwuioJuaLjuím tIo C"~ltoCarta:·:'-', 

~ __ o Dr. ... João_ Baptista de Bâ Aüdrade () o 1.0 Teaentc da A,
mada .Jeàt:l da 8ilva Retumba. 

;>u~j:i'o·.ad a a Cont-:tituiç.:lo ieLi .... l'al de ~.J dt' Fevereil'O 
de 1~\-I1. I'<thia !lO t<;"tlltio I'on",titnir-,," ':).,1' ~'1:::t '0'''7 1~,..~ ': ' -,
des tr:1('?dos plO'!:l Ol'g!l11i7.tlçi!o feut>l'H!, O gow'rnador ~. ' l
vocou o ConCTres>o constituinte do E~'tad0, ma!ldando Pl'o\. 

ceder â devhla elei,;ão. Rewlido na eapitnli cic-Le Congre~ ;' o 
elaborou a c~nstituição de 5 (te Agosto de !S91. Elegera ai:
tes o Gm' prnado]' e vice goYernadore~ para o 1,<' periúr:o 
eOllstituciom:l, recahilldo os seus ,"otos 110 Dl'. "cna!ldo 
Neh'a para c j::!'Í.llleiro d'estes cargos e uos Dn;. )!anuel ,la 
Fonseca Xa~·.iilr de Andrade, Amaro Gomes Carneiro Bf'l
trão oe Maximillno José de Inojosa Varejão para os ult:nws, 
na ordem em que vão escriptos os seul' nt:lmes. 

Empossado no seu cargo, tratou o Dr. Yenullcio ~ei\'a 
de <'.Qn\'ocar extraordinariamente o Congres~;o para ';o~ar 
as medidas co:upiementares o da orgallízaç:lo de Esta<l(I. f, li 
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logo elaborada a organização judicinria, ficando o Estado 
com um Superior Tribunal de Justiça e trinta comarcas e 
sendo os cargos providos. 

Ia aSflim o Estado dando os primeiros passos aI!. tri
lha constitucional quando a :l d!1 Novembro de 1891, o Ma
rechal Deodoro, Presidente da Républica, deu o golpe de 
Estado, dissolvendo o congl'l"!sso nacional. 

Seguiu-se o contra-golpe, sendo o Marechal compelli
do a renuciar a presidencia em 23 do mesmo mez em vista 
da insurreição das classes armada!';. Assumindo o governo 
da republica, o Vice-Presidente Marechal Floriano Peixoto, 
ao mesmo tempo que restabeleeia a constituição na Capital 
Federal, a golpeava nos Estados, fazendo destituir todos o~ 
governadores que haviam adllerido ao golpe de Estado. 

Na Parahiba a deposição do Dr. Venancio Neiva foi 
levada a effeito por elemento popular armado, "indo do En
~enbo dos Reis sob a dire(',::io do Dr. Antonio Ferreira 
Baltar, em com billação com )iessoas da capital e com a guar
nição federal. 

Em logar do Dr. Venancio Neiva foi acclamada uma 
Junta Governativa composta lio Coronel Claudio do Amaral 
Savaget, com mandante da guarnição do exercito, do Dl'. Eu
genio To!';cano de Brito e do Dl'. Joaquim Fernandes de 
Carvalho. Depois de ,organizada esta, () Dl'. Venancio ainda 
reaf.sumiu Co governá, mas teve de deixai-o . em seguida, fi
cando a .TtlJlta investida do poder. 



C. .("-P~TUI ... O XJ~ 

REORGANIZAÇÃO DO ESTAlJO. 

A Junta gO\'crnativu do Estauo SUs'pl'uueu immelldia· 
tamente a execução da constituição de 5 de Agosto, decla
rou revo~ado o Decreto que organizara a justiça do Estado 
e determmou que os juizes voltassem ao exerci cio dos rar
gos que occupavam anteriorm;mte. 

Ficou assim inutilizada a organização do Estado, ini
ciada pelo governador deposto. 

No interior deram-se perturbações da ordem, nomea
damente em Areia. Estas determinaram o governo da rio'
publica a enviar um governador para o E~tado, rerahindo 
a sua escolha no Dr. Ah'aro Lopes :Machado, ~lajor do exer
cito e Lente da Escola Superior de GUérra. 

Tendo recebido a administra~ão da:" mãos da JUlltR , 
tratou o alludido governador de iniciar o trabalho de reor· 
ganização, começando pela reV"isno da COllstituição. A A"-
sembléa Legislatiya, logo eleita, decret, lu a Constituição d~ 
30 de .Julho ele 1802. Fez-se em st!gnÍtIa em todo o Est;:.do 
a eleição para P!~t")hlc~lte c ,l'ica .. I)1·(! ,:, i ~·t~ ~1 tt.~~ , sendo eleitos o 
Dr. Alv.aro Lopes lUachado o fadre Walfnltio-Leal e o DI'. 
João Tavares de 1I1ello Cavalcanti. A 22 de Outubro iniciou
se o periodo presidencial . 

.'\. Assembléa Legislativa trlltou então das leis com
plementares da or~aÍlizaQão do Estado. Foram votados a 
lei da organização Judiciaria, a lei da organização municipal, 
etc. Foram assim organizados os poderes constitucionaes da 
Parahyba. 

Depois o governo se occupou das medidas adminis
trativas tendentes á boa ordem e regularidade dos serviços-

Este periodo foi grandementc Rgitado no paiz. En. 
tretanto, no Estado, nada de anormal se fez sentir. Apenas 
o antagonismo natural dos partidoR, tornou por vezes acce
sas as luctas internas, sem que entretanto d'ahi decorressem 
acontecimentos graves. 

Em 1893 o Estado entrou francamente no periodo 
constitucional. 
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Ao Dr. Alvaro Lopes Machado succedeu no governo, 
em 1896 o Dr. Antonio Alfredo d" Gama e Mello que o 
recebeu do 1.0 Vice Presidente Padre W:llrrerlo Leal, pois o 
Dr. Alvaro renunciara antes da expiração do seu periado 
presidencial. Seguiram-se na admmistração do Estado ü 

Desembargador J osé Peregrino de Araújo de 1900 a 1904, o 
Dr. Alvaro Lopes Machado el e 1904 a 1:J05. pois renunciou o 
governo a 28 de Outubro; J.\Ionscnhor \\"alfredo Leal de 
1905 a 1908; o Dr. João Lopes Machado de 1908 a 1912; o 
Dr. João Pereira de Castro Pinto dc;.;de 22 de Outuhro 
de 1912. 

Os primeiro" governos enCO!ltraram grandes difficul
dades nas crises economicas que tieterminavam a escassez 
de recursos financeiros, dando isto Iogar a deficits e atrasos 
nos pagamentos do funccionalismo. 

No governo do Desembargador José Peregrino, po
rem, por um concurso de medidas energicas e acertatlas, 
restabeleceu-se a llol'lnalidauc finauceira. 

Desde então os governos têm feito os melhoramen
tos mawl"Íaes 4 uc UICS ttlm SIUU pll:ssi veJ:S. A i-araüy oa ltllll 
enveredado pelo caminho do progl'estlo, sinão dos mai:> ra
pidos, ao menos seguro. 

São, pois, bem vantajosos os fructos do regimen au
tonomico que tem permittido ao Estado desenvolver-se na 
medida dos seus réCllrl'Ol' , livre dos ambaraços de 'lma cen
tralização administrativa que lhe não permlttiria o em pre· 
go das suas forças em bem do seu progresso. 



C..l\PITULO XI~I 

YIDA RELIGIOSA, INTJo:LLECTUAL E 
INDUSTRIAL. 

o desenvolvimento religioso do E~tado tPIJl ",ido a~;::i!' 
Eiell"; \ 1::1. 

A Diocese da Parahybn foi creada em ~7 de Abril de 
1892, e nomeado seu 'primeiro Bispo o EXlIIO, ReYlllo. flnl', 
D Aàaucto Aurelio de l\iiranda Henrique .. \!I1(' a installou 
em 4 de Março de 1894. 

Os esforços proficuos do preclaro Sacerdote t~lIJ d::.do 
os melhores resultados. :-ião 'sóo pl'ogl'e;~ :" o religioso:; mo
ral tem decorrido d'elles, como tambem em gl'::wcle parte o 
progl'es~o intellectuale material. ., 

A Diocese mantem nlcm do Senl;l1(;rio Episcopal, ! : 1Jl 
Collegio Diocesano, que gcoava do;; pl'i\'ilf'gi(,,, e gm';, nti"i< 
do Gymnasio Nac:::!al r.0r nccaslão da "ltillw ,'pf orllla <1 0 
ensino, c outra.; escolas destinau,,>, ::l. jnd"IH',:ão ' l' :'pulur. 
Tem construido excel!('nte~ edifício;; pa1':! :nst~1!açà0 (~ c,~ 
seus serviços. 

Tamanho foi ü impulso r~,;~io"n qU0 o Estado do Ri,-, 
Grande do Norte poudf' ser (le"nlplll bra(!o pnl'a l'oJ1!"tituir 
Diocei:'c a nlll'l t' . J:i el![ í! O "c ach:n'l\ d(, ',ado ... ' p~:f'dlf'~lr l'S 

e!lt?.hf'l~('iniento<; de ill"t1'll, ('~~(l cr(':odo" 1'''10 l!i!'!'') rl~ "n
rahyhR. Ao mesmo tempo (~('ve-sc notal' ql'(' foram ('!'('I)l!!i

dos dh'ersos Sacerdotes cl'esta Diocese, parn Ar~eLi"po l' 

Dispo de outras. 
Pn;;teriormcnte foi o sertão da Para!1;ba d c-smembl'arln 

para constituir ~ Dioecsedc Cajascirr.s, e a IIo,.. :;a Dloce:;e ('le
vada a Archi-diocese, sendo D • .Adaucto llOIlH'adl) Al'cehi~po. 

Tambem o t'u!to ,,-.-angelico 11~O rleseufOn de intl'o
duzir- sc c flore~cel' na pOl'i1lação parahybans, 

Os primeiro,:; psí'Ol'C:os dos SIH!>: pl'opng.wdistas I 'C
montam ao anno de 18í.:í liuando elles entraram a tlifful!\lil' 
os conhecimentos da sua religião i,da venda de bib)!:lf' l' 

tratado!'; c pOI' meio dI' lJi'I,,·ações c conf"l'l'lll'i:l':, 
Foi, porem, no anno IIe lf(R4 que Sl' l'ell:iZ()U a Ilr:ialli -
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za<;ão da Egreja Evangelica Presbyteriana na Parahyba. 
Este acto religioRo effectuou-se a 21 de Dezembro do referido 
anno, sendo ordenados Presbytero o Capitão Minervino Ri
beiro Pessoa Lins e Diacono o Sr. Joaquim José Coelho. 

Em :Maio de 1896 os crentes (:ompraram um predio, 
antigo theatro, e entraram a reconstruil-o, transformando-o 
em templo. COn!;eguiram cOllsagral-o ao culto em a noite 
de 17 de .Junho de 1900, sendo paRtor o RevUlo. Jorge 
Eduardo Henderlite. 

Na actualidade essa Egreja conta diversas Congre
gações no interior do Estado e crescido numero de membros 
na Capital. E' slIbordinada ao Coucilio superior que se deno
mina-Presbyterio de Pernambnco, (I qual por tres vezes já 
se reuniu nalla Jf'sde a sua ('rg;miza~ão. 

A l'IcI.L·i:!:ttlc inteJl<3ctuHI, L\i n'óimen vigente, Hão tem 
tido 11 intensidade dez"javel. Tamhem não tem sido sensi
velo progrc;,:;ú tia iJistruccÜn. u I~'overno tem mantido o 
Lyceu Parahybano, sucecssivalllente l'eorganizado e a Es
cola Normal para os dous sexos, aSRim como escolas primarias 
nas cidades e villas. A instl'ucção nas »imples povoações 
ficou a cargo dOR Illunieipiú~. O E"tado necessita de uma 
organização do ensino primario, de accol'do com os pro
gressos da Pedagogia moderu/).. A administração actual está 
seriamente empenhada n'estc pellsamento que brevemente 
será uma realidade. 

O enr,ino particular tem contado alguns estabeleci
mentos de valor. Os mais antigos são o Collegio Diocesano 
Pio X e o Cc'Uegio de N. S. das Neves, fundados por ini
ciativa do Bispo Diocesano. 

Na Capital tem havido algumas associações com fins 
civicos e scientificos. As mais notaveis são o Club Benjamim 
f;onstant, infelizmellte extiucto, e o Instituto Historico. 

O Esiat!o tem conseguido certo desenvolvimento in
uw;(Úctl. Du:: suas culturas a Ljue iIHÜ" tem progredido e a 
do algodão, de modo que eHe é hoje o maior prortuctor 
d'este~ genero no paiz. Conta algumas fabricas das quaes a 
mais notavel é a de tecidos do Tibery. 

Os processos de cultura vão melhorando lentamente 
oom a adopção de novos apparelhos agrarios. 
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