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"O livro de Luiz do Nascimento — "Historia da Imprensa de Pernambuco —
1821/1954" (Vol. I — "Diario
de Pernambuco") — merece
distribuigao em todo o pais.
Nao basta entrega-lo as entidades culturais de Pernambuco e as livrarias do Recife,
fi precise faze-lo chegar a
todas as Bibliotecas, a todos
OS criticos e colunistas brasileiros, a todos os pontos
onde se possa tornar acessivel aos estudiosos e interessados em nossa regiao.
Isso porque nao se trata
de obra recreativa ou inocua,
dessas que, lendo-a, o leitor
nem perde nem ganha. Mas
da perl'eita reconstituigao da
vida de um grande jornal,
de 137 anos de lutas pela
liberdade, que essa e a materia prima da historia pernambucana; portanto, da reconstituigao, pelo menos nas
referencias a fontes autenticas, de um longo periodo
da propria historia de Pernambuco vista atraves das
colegoes deste Diario: De
historia viva, ainda bolindo
como se estivesse no mofnento
das ocorrencias. Esta, a vantagem do jornal — a de
captar os fatos na plenitude,
com o sangue e os nervos,
sem as triagens da historia
oficial, sempre com as suas
peneiras para o que julga
conveniencia ou inconveniencia para si mesma e para as
geragoes do futuro.
Luiz do Nascimento, criatura de paciencias infinitas,
tacto e talento de historiografo, pescador de minucias,
certo de que uma delas
muitas vezes vale mais do
que o conjunto do fato, pegou, praticamente no comego,
a obra de Alfredo de CarvaIho, e vem conferindo-lhe
extraordinaria
amplitude".
(Do Diario de Pernambuco, edigao de 22 de novembro de 1962).
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PREFACIO
(da l.a Edigao)

Ndo e u'a missdo suave, essa a que me devote hd tantos
anos, no sentido de trazer a superficie, a comegar dos seus
primordios, a existencia dos orgdos da imprensa de Pernambuco, tantos e tdo esquecidos pelo tempo.
Bern ao contrdrio, trata-se de servigo laborioso, fruto de
obstinagdo e paciencia, mas sobretudo de desamor ao utilitarismo do cotidiano, de desinteresse pelo imediatismo da
vida material.
Realmente, a que pode visar quem, pelos anos a fora, se
confunde com a poeira das bibliotecas e dos arquivos, publicos e particulares, a encher de notas magos e magos de papel,
a manusear, em ritmo monotono, numerosas colegoes de
jornais e revistas, polianteias e almanaques, para, depois,
tudo concatenar e reduzir a livro?
Trabalhar para a posteridade — eis a questdo. Trabalhar hoje para que se conhega amanhd o que se publicou ontem. E trabalhar conn apuro, com dedicagao e honeHidade,
sem passar por cima do principal, sem claudicar na informacdo colhida, a fim de ndo deixar em duvida o leitor de vinte,
trinta, cinquenta, cem anos adiante, quando de milhares de
jornais, de milhares de revistas so restardo papeis moidos e
amarelecidos.
Mas e preciso que alguem faga alguma coisa para alguem. E aqui estd, com o melhor do meu esforgo de pesquisador sem ajudante e sem ajuda, o primeiro volume da "Historia da Imprensa de Pernambuco".
Ndo e uma pega literdria; faltam-lhe o ajeitamento da
frase, a fantasia, o rebuscado da linguagem. t, sim, um apanhado bibliogrdfico mais ou menos complete, porque tratei
de desfiar todos os aspectos e caracteristicas de cada jornal,
desde A AURORA PERNAMBUCANA, primeira folha apa-

10

LUIZ DO NASCIMENTO *

recida no Estado, exatamente
no dia 27 de mar go de 1821 (1).
Uma vez encontradigo, nesta ou naquela biblioteca,
nenhum
orgdo da imensa familia da Imprensa — que "pertence d ordem terrivel dos males necessdrios", segundo Louis
Veuillot
— escapou ao bisbilhotar do modesto
pesquisador.

Nao se trata, contudo, de pioneirismo.
O mestre
Alfredo
de Carvalho foi o primeiro a desbastar o campo, tdo vasto e
tdo cheio de escolhos.
E organizou os "Anais da
Imprensa
Periodica Pernambucana
— 1821/1908" (2), livro de 640 paginas, com o qual concorreu a Exposigdo do Primeiro
Centendrio do Estabelecimento
da Imprensa no Brasil (1808/
1908), como contribuigdo do Estado de Pernambuco,
mandado imprimir pelo governador Sigismundo Antonio
Gongalves. Compreende,
propriamente,
557 pdginas da materia
principal, precedidas de uma "Advertencia"
e do estudo "Genese e Progressos da Arte
Tipogrdfica
em
Pernambuco".
Acham-se nele registradas
1619 publicagoes, dos
diferentes
tipos, 1422 do Recife e as restantes de municipios
interioranos. £ um simples alinhar de nomes e datas, so em casos
especiais dedicadas algumas pdginas a determinados
org dos.
Obra, infelizmente,
repleta de senoes, erros e omissoes.
(1) A p r i m e i r a tipografia de P e r n a m b u c o existiu e m 1706,
destinada "a impressao de letras de cambio e b r e v e s oragoes devotas".
E n t r e t a n t o , consoante Alfredo de C a r v a l h o ("Genese e Progressos d a
A r t e Tipografica em P e r n a m b u c o " ) , "da sua existencia efemera e
t e s t e m u n h o unico o documento o r d e n a n d o a sua supressao, nao t e n d o
chegado ate nos u m so dos seus modestos produtos".
A segunda, estabelecida em 1815 e p e r t e n c e n t e a Ricardo F e r n a n des Catanho, so e n t r o u em funcionamento em 1817, sob a d e n o m i n a gao de Oficina Tipografica da Segunda Restauragao de P e r n a m b u c o .
Nela imprimiu-se simples prospecto — o famoso Preciso dos sucessos
que tiveram lugar em Pernambuco, desde a faustissima e gloriosissima revolugao operada felizmente na praga do Recife, aos seis do
corrente mes de marge, em que o generoso esforgo dos nossos patriotas
exterminou daquela parte do Brasil o monstro da tirania real.
Derrotados, depois, os idealistas da Repiiblica de P e r n a m b u c o ,
foi a tipografia encaixotada e m a n d a d a p a r a a Corte.
Ficara, p o r e m ,
"boa porgao de tipos" e, p a r a aproveita-los, o g o v e r n d o r Luiz do Rego
autorizou, em 1821, a construgao de u m prelo de m a d e i r a , no qual
veio a i m p r i m i r - s e A Aurora Pernambucana.
(2) Na realidade, os " A n a i s " so registam as publicagoes
recidas ate o ano de 1907.

apa-
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PosterioTTnente, escreveu o hiHoriador Mario Melo "A
Imprensa
Pemamhucana
em 1918" (memoria
apresentada
ao I Congresso Nacional de Jornalistas),
trabalho, como se
ve, restrito.
Poucos anos depois, Sebastido de Vasconcelos Galvao incluiu no seu '^Diciondrio Corogrdfico, Historico e Estatistico
de Pernambuco" (vol. Ill, de 1921), sob o titulo "A Imprensa
do Recife", uma relaqdo sumarissima,
compreendendo
as
publicacoes fundadas ate o mis de junho do mencionado ano.
Logo mats, em 1925, Manuel Caitano assinava o estu/io
"Um seculo de Jornalismo em Pernambuco", inserto no "Livro
do Nordeste", comemorativo do centendrio do DIARIO DE
PERNAMBUCO.
Sanelva de Vasconcelos, por sua vez, divulgou, em 1939,
"Prelos e Jornais", volume de 91 pdginas, focalizando aspectos dos primordios da Imprensa no Estado.
No memo ano divulgava-se o livro "Letras Catolicas em
Pernambuco", do Conego Alfredo Xavier Pedrosa, compreendendo estudo e nomenclatura comentada dos orgdos especializados.
Todas essas contribuigoes tiveram,
a obra de Alfredo de Carvalho.

sobretudo,

como base

Finalmente, em 1946, saia do prelo o excelente "Figueiroa
do DIARIO", de Leduar de Assis Rocha, constituido da bich
grafia de Manuel Figueiroa de Faria e conseqilente relato da
vida do DIARIO DE PERNAMBUCO durante o periodo de
1835 a 1866, trabalho de pesquisa dos mais completos.
Alguna desses autores serviram-me,
naturalmente,
de
rumo, a ressaltar os nomes de Alfredo de Carvalho e Leduar
de Assis Rocha. Ndo deixei, entretanto, de manusear,
uma
a uma, coleqdo por coleqdo, todas as publicaqoes do periodo por
eles pesquisado, continuando ate atingir 1954, do Recife e dos
cento e tantos municipios pernambucanos, que constardo dos
diver SOS volumes desta
"Historia".

Quando, em 1949, realizamos, em S. Paulo, o II

Congresso

12

LUIZ DO NASCIMENTO

*

Nacional de Jornalistas Profissionais,
uma de suas resolugoes consistiu na recomendagdo, as delegagoes de cada Estado,
no sentido de promoverem,
por intermidio
dos
respectivos
orgdos da classe, bibliografias ou estudos historicos da sua
Imprensa
(3).
Tal recomendagdo ndo teve a ressondncia esperada. Como
resultante, so veio a publico, em 1950, a "Historia da Imprensa de Sao Paulo", do jornalista
Freitas Nobre, que ja a vinha
elaborando algum tempo antes da efetivagdo do conclave.
Permaneci quedo. Ndo cogitava do assunto. Mas entrou
em cena o medico Jo"e Ferreira, cearense radicado no Recife,
ao convidar-me para colaborar num livro geral que planejara, destinado a focolizar os diferentes aspectos da vida de
Pernambuco, cabendo~me redigir um resumo bibliogrdfico da
Imprensa.
Entrei em atividade no principio de 1952. Algum
tempo
apos, comunicava-me
o dono da iniciativa a SU£L desistencia
devido ao falecimento
do governador Agamenon
Magalhdes,
que seria o principal colaborador da obra.
Havendo tornado gosto pela pesqui'^a, associei-me a recomendagdo do certame jornalistico de 1949, resolvido a produzir um trabalho
definitivo.
Como enfrentar, porem, too alto "batente", em meio as
obrigagoes da redacdo e da repartigdo?! So houve um jeito:
enfrentd-lo
mesmo, como fosse possivel,
aproveitando
as
floras excedentes do ganha-pdo
cotidiano, os doming os e
feriados.
Olimpio Costa Jilnior — um dos maiores
conhecedores
do passado de Pernambuco — ja me havia deixado a vontade
na BibUoteca Publica do Estado, que tdo superiormente
dirige,
onde me guiou, principalmente,
a prdtica de Francisco
Caete,
(3) J a em 1918, quando da preparagao do I Congresso Brasileiro
de Jornalistas, realizado no Rio entre 10 e 22 de setembro, constara
do P r o g r a m a , antecipadamente distribuido pela Associagao Brasileira
de Imprensa, o seguinte item: b) "Historia do J o r n a l i s m o Nacional,
podendo o congressista que se ocupar do assunto escrever pequenas
memorias relativas a quaisquer periodos da vida jornalistica em
q u a l q u e r ponto do pais".
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servidor eficiente a toda prova, com mats de quarenta anos
de convivio com livros, jornais e revistas, alem do corpo geral
de funciondrios da casa, colaboradores prestimosos.
La me instalei, furtando ate horas ao trabalho remunerado. Especie de quartel-general, de la me erguia para visitar,
por exemplo, a biblioteca do Gabinete Portugues de Leitura,
a do Instituto Arqueologico, Historico e Geogrdfico Pernambucano, a do Arquivo Publico Estadual, a da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Pernambuco, o arquivo
do DIARIO DE PERNAMBUCO, a biblioteca do DPHAN no
Recife, o arquivo da Associagdo Ccmiercial, bibliotecas de
outras instituigoes e particulares, em toda parte encontrando
lisonjeira receptividade e afetuosa compreensdo.
Aproveitando periodos de ferias, tive ocasido de percorrer, com bastante proveito, as colegoes de material de Pernambuco existentes na Biblioteca Nacional, do Estado da Guanabara; na Biblioteca Municipal Mario de Andrade, de Sao
Paulo; na Biblioteca Publica de Aracaju, Sergipe noutras de
diferentes Estados, alem de consultas atraves de correspondencia.
Cascavilhei bibliotecas e gavetas particulares em diversos
municipios do interior do Estado, continuando a faze-lo enquanto se imprimem os primeiros volumes.
Ndo me faltou, igualmente, o estimulo de amigos e colegas, a distinguir a personalidade modestissima
de Alvaro
Alvim, o historiador dos feitos de Goiana. Numerosos deles,
as vezes simples conhecidos, manifestaram interesse e entusiasmo pela minha auddcia bisbilhoteira, pondo-me a disposigdo suas colegoes, fazendo-o tambem jornalistas e escritores
do interior e de terras mats distantes.
O escritor pernambucano Artur de Lemos Filho, radicado no Rio de Janeiro ha longos anos, merece o titulo de colaborador mais eficiente, com sua presenga lucida na intensa
pesqui'ia que realizamos — eu e minha esposa — na Biblioteca Nacional.
Aprecidvel estimulo dignaram-se de proporcionar-me
amdveis coluni^tas da imprensa didria do Recife, como Anibal
Fernandes, Jorge Abrantes, Mario Melo, Mauro Mota, Nilo
Pereira, Valdemar de Oliveira, Tadeu Rocha, Samuel Soares,
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Luiz Beltrdo, Carlos Moreira e Aderbal Jurema, registando e
comentando, sempre com muito carinho, os trabalhos que,
baseados na obra geral, tenho produzido como contribuigdo
aos Congressos Jornalisticos, realizados em vdrios pontos do
Brasil.
Destaco, ainda, a compreensiva cooperagdo de minha
esposa, parcela de amparo e encorajamento sem a qual a
tarefa do pesquisador seria bem mats penosa.
Sem todo esse apoio moral, talvez houvesse fracassado
em meio a procelosa Jornada...
Apoio material, vejo-o agora concretizado, mediants o
inicio da divulgagdo desta obra, sob os av^icios do Arquivo
Publico Estadual e da Imprensa Oficial, duas repartigoes que
honram o governo de Pernambuco.

Ha de parecer estranho que o historico diste volume termine no ano de 1954.
Sucedeu que, pesquisando aqui e ali, ojo mesmo tempo
produzindo para as tres series — didrios, periodicos do Recife e impren'^a do interior — a fim de ndo perder oportunidades, cheguei a conclusdo da necessidade de marcar um
ponto de remate. De modo contrdrio, ndo acabaria nunca.
Entdo firmei-me em 1954 por um principio de uniformidade.
Outro, mais adiante, que retome o caminho.

Esta edigdo constitui uma homenagem ao DTARIO DE
PERNAMBUCO, pela sua qualidade de jornal mais antigo
em circulagdo na America Latina, destacada, assim, da Primeira Parte da obra geral, compreendida no sub-titulo "Didrios do Recife", constante de 134 orgdos.
L.doN.

PREFACIO
(da 2.a

Edigao)

Aconteceu haver-se esgotado a primeira edigdo deste
livro.
Publicado o Vol. II — "Didrios do Recife, 1829/1900" —
surgiram novos leitores, que tomaram interesse pelo principio
da dbra, o mesmo ocorrendo no tocante ao Vol III — "Didrios
do Recife, 1901/1954".
Ai estd, pois, a segunda edigdo do Vol. I, que content a
historia unica do Diario de Pernambuco, ndo simplesmente
reproduzida, mas melhorada de novos dados e referencias,
ainda colhidos nas velhas colegoes do orgao ou indicados por
leituras diferentes.
Foi igualmente possivel adicionar-lhe o necessdrio Indice
Onomdstico.
Para proveito dos biUiofilos, a presents edigdo se iguala as
caracteristicas dos II e III Vols., nesse apurado desempenho
grdfico da Imprensa Universitdria, da Universidade Federal
de Pernambuco.
L. do N.
Rua Coronel Joao Jose de
Figueiredo, 72 — Sitio Novo
— Olinda, Pernambuco.

DIARIO DE PERNAMBUCO
(1825 — 1954)

DIARIO DE PERNAMBUCO — Numero 1 — Hoje, segunda-feira, 7 de novembro de 1825 (1) _ S Florencio, B. —
Com este cabegalho, apresentou-se o orgao que viria a tornar-se o mais antigo em circulagao na America Latina (2),
fundado pocAntonino Jose de Miranda Falcao. iniciando suas
atividades com o forinato de 24 1/2 x 19 centimetres, como
simples "folha de anuncios", as quatro paginas franqueadas
aos leitores, que pagavam 40 reis por exemplar. Dizia a
"Introdugao":
"Faltando nesta cidade assas populosa um Diario de
Anuncios, por meio do qual se facilitassem as transagoes, e
se comunicassem ao publico noticias, que a cada um em particular podem interessar, o administrador da Tipografia de
Miranda & Companhia (3) se propos a publicar todos os dias
da semana, exceto os domingos somente, o presente Diario,
no qual, debaixo dos titulos de Compras — Vendas — Leiloes
(1)
Na data da fundagao do Diario de Pernambuco, ainda nao
era o Recife capital da provincia e sim Olinda, que veio a entregar-lhe
0 titulo a 15/2/1827.
Ocorreram, no ano do aparecimento do Diario, outros importantes
acontecimentos no Recife, a saber: fuzilamento de Frei Caneca; fundagao do Liceu Provincial, hoje Colegio Estadual de Pernambuco, e
criagao do primeiro corpo da Politica Militar. Exercia a Presidencia
da Provincia o procer mineiro Jose Carlos Mairink da Silva Ferrao.
(2) Houve controversia, a principio, quanto a primazia da imprensa na America Latina.
Nao foi dificil, contudo, chegar a evidencia de que, em segundo lugar, conta-se El Mercurio, de Valparaiso, Chile, a 12 de setembro de 1827, e, em terceiro, o Jornal do
Commercio, do Rio de Janeiro, a 1 de outubro do mesmo ano, conforme apurou Mario Melo (artigo no Diario de Pernambuco de 20/
12/1925), e nao como foi consignado nos "Anais da Imprensa Periodica
Pernambucana — 1821/1908" (alias, 1907), de Alfredo de Carvalho,
quanto a El Mercurio, registado em terceiro lugar, como tendo iniciado sua circulagao em 1828.
(3) O tipografo intelectual Antonino Jose de Miranda Falcao ja
havia possuido, em 1823, pequena oficina, onde imprimira alguns pe-
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— Alugueis — Arrendamentos — Aforamentos — Roubos
— Perdas — Achados — Fugidas e Apreensoes de escravos
— Viagens -- Afretamentos -- Amas de leite, etc., tudo quanto
disser respeito a tais artigos; para o que tern convidado a
todas as pessoas, que houverem de fazer estes ou outros
quaisquer anuncios a os levarem a mesma Tipografia, que
Ihes serao impresses gratis, devendo ir assinados.
Tambem
se publicarao todos os dias as entradas e saidas das embarcagoes do dia antecedente, portos de onde vieram, dias de viagem, passageiros, cargas e noticias que trouxeram.
Alem
disto, todas as semanas se darao os pregos correntes dos generos de importagao e exportacao, com um atestado de dois
negociantes desta praca".
Para facilitar a entrega dos anuncios (4), "porque para
muitas pessoas seria incomodo dirigir-se a Tipografia", foram criados postos no Botequim da Praga, em Santo Antonio, na Loja da Gazeta, rua do Rosario, e na Boa Vista, na
Botica de Joao Ferreira da Cunha, ao largo da Matriz, em
cujas casas se recebiam, igualmente, assinaturas.

riodicos (sobretudo O Typhis Pernambucano, de Frei Caneca).
Em
1824, esteve preso como cumplice da revolugao conhecida com o nome
de Confederagao do Equadoi".
Em 1825 (faltam noticias do destino
dado a sua tipografia), Antonino adquiria do governo a Tipografia
Nacional, antiga Oficina do Trem de Pernambuco, na qual veio a imprimir o Diario. (Informagoes colhidas na primeira parte dos "Anais"
citados, sob o titulo "Gcnese e progressos da arte tipografiea em Pernambuco).
(4) Vai aqui uma mostra dos anuncios da epoca, atualizada a
ortografia:
Vendas — "Vende-se, ou afreta-se, o brigue-escuna americano
"Abbis", de 135 toneladas, em muito bom estado e pronto de todo o
necessario e muito veleiro.
Quem o quiser comprar ou afretar, pode
dirigir-se a Luis Gongalves Ferreira" (Diario, n.° 1, 1825).
Fugidas de Escravos — "No dia 22 do corrente fugiu de casa de
seu Senhor, morador da rua do Vigario n.° 26, uma escrava por nome
Manuela, crioula, de estatutra mediocre e grossa de corpo.
Quem a
pegar leve a mesma casa, que la recebera a paga de seu trabalho"
(Diario, n.° 41, 1825).
Viagens — "Para o Maranhao sai o brigue "Bizarria" ate 20 de
Janeiro de 1826. Quem nele quiser carregar dirija-se a Antonio Jose
Vieira da Silva ou a Manuel Severino d'Avelar, no Forte do Mato,
casa da viiiva Miranda, 2.° e 3.° andar" (Diario, n.° 41, 1825).
Compras — "Quem tiver escravos ladinos e os queira vender,
para engenho, procure no botequim da rua do Rosario, casa terrea n.°
144, que achara com quem tratar" (Diario, n.° 44, 1826).
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Do primeiro niimero (5) constava, ainda, o seguinte Avisoj "Faz-se crer aos srs. assinantes deste Diario que, na ocasiao de Ihe ser entregue, se as suas portas se acharem fechadas o Diario sera metido por baixo das mesmas, porque se
torna muito incomodo procurar duas ou tres vezes a qualquer
dos srs. assinantes para Ihe entregar em mao propria dito
Diario".
Com tipografia instalada a rua Direita n.° 267 (onde residia Antonino), a folha divulgou, ate 24 de dezembro, 41
edigoes, e mais duas ate o dia 31, esta de n." 43, assim datada: "Hoje, sabado, ultimo dia do ano de 1825" (6), tudo
somando 141 paginas numeradas, seguidamente, para efeito
de encadernacao.
Os ns. 41 e 43 apresentam inexplicavel ponto final no
titulo: (Diario de Pernambuco.), inutilidade que permaneceu
por mais de cinquenta anos. Abaixo, numa linha larga, anunciava-se o santo do dia e, noutra, a situagao da Preamar.
A materia do n° 41, so constituida de aniincios ligeiros
e notas maritimas, nao chegou para encher as quatro paginas, ficando em branco a quarta e grande parte da terceira.
Enquanto isto, o n.° 43 inseriu, extraidas do Correio do
Porto, duas materias somente, que foram a conta exata da
(5) O n.° 1 do Diario de Pernambuco foi reimpresso: em 1882, pelo
tipografo Joao Paulo de Almeida (ver pag
); em 1891, por iniciativa do historiador Francisco Augusto Pereira da Costa, no n.° 39 da
Revista do Institute Arqueologico, Historico e Geografico Pernambucano, e em 1925 por lembranga de Carlos Pereira da Costa.
Existem,
tambem, facsimiles sem data.
(6)
Correspondentes a 1825, so possui a Biblioteca Publica do
Estado OS ns. 1, 41 e 43.
Alias, o exemplar do n.° 1 do Diario de Pernambuco nao e o original, mas uma reproduQao, em formato menor, de 17 x 12 1/2. i o
que se da, igualmente, com o n.° 1 da biblioteca do Museu do Agiicar
do Recife, adquirido como autentico, em 1962, pelo historiador Gil
de Metodio Maranhao, no Rio de Janeiro. Nas mesmas condigoes guarda um exemplar do dito n.° 1 o colecionador Pedro Tasso de Sousa.
Ao pe de um artigo que divulgou no Diario a 13 de dezembro de
1925, revelou o jornalista Samuel Campelo haver-lhe comunicado Jose
Celestino Gomes, de Vitoria de Santo Antao, rua Alexandre Luna
n.° 73, que herdara de seu sogro um comprovante do n.° 1.
Entretanto, nao voltou ao assunto.
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edigao: "Carta de lei, Constituigao Geral e Edito Perpetuo em
que S. M. Imperial e Real assumiu o titulo de Imperador do
Brasil" e "Carta de Confirmagao e Ratificacao do Tratado
feito com o Imperador do Brasil".
Os dois referidos exemplares, impressos em papel encorpado, azul claro desbotado, tem a dimensao de 30 x 19, incluidas as margens.
Variou, porem, a altura da composicao: 21 cm no n.« 41 e 23 cm no n.° 43. Tipos utilizados:
corpos 10 e 12.
No ano seguinte, uma terceira linha larga, sob o cabecaIho, dava as fases da lua, o que foi, em 1827, suprimido.
A edigao de 25 de agosto de 1826, n° 44 (7), paginas 175
a 178, papel branco, formato de 26 x 19, divulgou uma Correspondencia do Ouvidor de Olinda, Luis Angelo Vitorio do
Nascimento Crespo, em resposta a acusacoes de um Constante Leitor, feitas atraves da Gazeta Parahibana e transcritas no Diario, chamando-o de "injusto" e "subornado", a
proposito de um despacho sobre apropriacao de escravos.
Prometia levar o acusador ao Tribunal dos Jurados, quando
este ficasse organizado em Pernambuco.
A 1.° de fevereiro de 1827, ja no 25.° niimero do ano (8),
abria-se a primeira pagina com o artigo "Liberdade de Im(7) Pareceria que so haviam sido publicadas, ate 25 de agosto,
44 edigoes.
E que ocoi-reram dois comegos de numeragao em 1826.
Encerrada a primeira a 30 de junho, teve inicio a segunda a 1.° de
julho.
Embora nao se adotasse tal metodo no ano seguinte, cuja
numeragao se fez de Janeiro a dezembro, o exemplo pegou em 1828
(ai terminando), o que levou Alfredo de Carvalho (obra citada) a
cometer um lapso, quando registrou haverem circulado, durante o
ano, apenas, 144 edigoes, num total de 596 paginas, o que, na realidade, so corresponde ao segundo semestre.
(8)
O linico comprovante existente de 1826
(25 de agosto)
tambem pertence a Biblioteca Publica do Estado, mas a colegao de
1827, excluido o mes de Janeiro, so e encontravel no arquivo da Empresa Diario de Pernambuco, porem microfilmada pela referida Biblioteca, assim como as raras edigoes de 1825/1826, interditas ao manuseio.
As colegoes da B. P . E. comegam, propriamente, a partir de 1828,
com algumas lacunas, sendo tambem microfilmadas ate julho de 1844,
servigo suspense, assim permanecendo.
Existem colegoes do Diario
ainda, noutras bibliotecas, mas todas incompletas, inclusive a da Associagao Comercial de Pernambuco, a da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e a da Biblioteca Nacional, do Rio
de Janeiro.
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prensa", assim iniciado: "Os meios de se segurar as vantagens desta salutar instituigao, os meios de fazer eficaz a sua
garantia, os meios, enfim, de tornar proveitoso este primeiro
ingrediente dos governos constitucionais, todos eles se reduzem a prevenir seus desastrosos abuses; nisto so e que toda
a dificuldade consiste.
Debalde se pretendera deduzir beneficio da liberdade de escrever e de publicar os nossos pensamentos, se, convertendo-se os pensamentos em fatos por
meio de sua publicacao por escrito, for esta liberdade convertida num valhacouto, donde impunemente possam de continuo ser violados os direitos dos outros, e continuadamente
caluniadas todas as operacoes de um governo".
Esse editorial, depois de ocupar mais de duas paginas,
trazia abaixo: continuar-se-a, prosseguindo em varias edigoes.
Adotando programa mais vasto, a folha divulgava, tambem, a par de raros artigos da redagao, variedades e Correspondencias, estas com assinaturas como O Abelhudo, O Venturoso, Um Matuto, O amigo dos homens, O bumba papa-farinha, O bumba meu boi, O carurense, etc., naturalmente uma
materia de cada vez, devido a deficiencia de espaco, inclusive
ainda excertos de discursos parlamentares ou transcricoes.
A edicao de 26 de fevereiro divulgou o seguinte "Aviso aos
srs. subscritores": "Sendo assaz dificultosa e ate prejudicial
a recepcao das assinaturas desta folha pela maneira ate agora
praticada, avisa-se aos srs. que a tern honrado ou a quiserem
honrar d'ora em diante, que tais assinaturas se receberao
somente na casa da tipografia do Diario, rua Direita n.° 267,
1° andar, e findando elas com o corrente mes, roga-se aos
sobreditos srs. o obsequio de reformarem as suas a tempo, a
fim de nao haver falta na entrega dos numeros do mes vindouro".
Logo mais, a 20 de marco, ocorria o primeiro aumento
do custo do exemplar: "Vende-se na loja de livros defronte
de Palacio, a preco de 60 reis".
A 7 de agosto iniciava-se o prometido processo (9) contra
(9)
"Esse curioso processo esta, em original, arquivado no Institute Arqueologico, Historico e Geografico Pernambucano, na segao
de manuscritos", segundo declarou Mario Melo, que o transcreveu
abaixo do seu artigo "O fundador do Diario de Pernambuco", inserto
no "Livro do Nordeste", comemorativo do primeiro centenario do
jornal.
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Antonino Jose de Miranda Falcao, mandado instaurar pelo
ouvidor de Olinda, Luiz Angelo Vitorio do Nascimento Crespo.
Dizia a denuncia que fora "ofendida a libei-dade de imprensa
e o suplicante atacado em sua honra", requerendo que se
procedesse "na forma da lei de 2 de outubro de 1823" (10),
a fim de ser dada ao ofendido a satisfacao devida.
Defendcu-se eabalmente, o acusado, que veio a inserir, no seu jornal, a 11 de outubro de 1827, o artigo intitulado "O redator
do Diario de Pernambuco chamado a jurado", no qual assim
resumiu o fato: a Gazeta da Parahiba publicara, em 23 de
agosto de 1826, "uma carta arguindo o Juiz de Fora, dessa
cidade, de alguma malversacao em seu oficio; pediram-nos
para reimprimir no nosso Diario essa mesma carta, assim o
fizemos"; o Juiz de Fora, "deixando em sossego o editor da
Gazeta da Parahiba, encaminha o atropelo ao do Diario de
Pernambuco"; e o autor do libelo acha que "nao e mais reu
c que imprime do que e o reimpressor" (11).
Quatro dias apos, o Conselho de Jurados, reunido, considerava improcedente a denuncia, sendo Antonino Jose de
Miranda Falcao absolvido.
A partir de 1828, ao passo que aumentava o formato da
folha para 30 x 20, acrescentou-se-lhe o prego da assinatura
mensal: 640 reis. Junto a materia de rotina, ja inseria alguns atos oficiais. Depois, veio a colocar, a 15 de novembro,
a seguinte divisa, abaixo do cabecalho, a direita: "Le Citoyen
^encreux, en servant la patrie ne peut avoir le dessin de se
rendre haissable, ou meprisables, a ses yeux — Moral Universal", que permaneceu ate 1.° de abril de 1829 (12).
Comecando no segundo semestre desse ano, a primeira pagina,
mais a segunda e parte da terceira das edigoes dos sabados
eram ocupadas com os "Precos correntes dos generos de
importacao em grosso", o movimento de entrada de merca(10)
Foi a nossa primeira lei de imprensa, depois da constitucionalizatjao do Brasil.
Alias, Barbosa Lima Sobrinho ("O problema
da Imprensa"), assinala-a como tendo sido assinada, por d. Pedro I,
a 22 de novembro.
(11)
Dizia o libelo que o A. "nao usou imediatamente da denuncia apresentada a fls. 2 por nao estar ainda criado o Tribunal dos
Jurados, como e fato de notoriedade publica, e ninguem pode ser
obrigado a impossiveis".
(12) Alfredo de Carvalho (obra citada) registrara por engano,
que a divisa permaneceu no cabcgalho "durante os meses de outubro
de 1829 a margo de 1830".
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dorias pelo porto e estatlsticas comerciais, so ficando uma
pagina e pouco para os pequenos anuncios.
No mes de maio de 1829, o medico e jornalista baiano
Joronimo Vilela Tavares entrou, pelas colunas do Diario, a
polemizar com o Padre Francisco Ferreira Barreto, mostrando-lhe (edicao de 23) "os falsos caminhos por onde se emaranhou, as topadas que deu e como esbarrou com os narizes
no precipicio", para concluir: " . . . resta-me desejar-lhe uma
doce inclinacao a converter-se, um vivo arrependimento dos
seus erros, dando-se a um sistema de moral mais firme e conducente, pois que so deste modo podera ganhar neste mundo
a estima dos homens e, no outro, a bemaventuranca eterna,
para o que desde ja Ihe perdoo o que a meu respeito, e em
meu descredito, tem feito, desculpando-me tambem a limitancia".
Aconteceu que o sacerdote, atraves d'O Cruzeiro, atribuira a Jeronimo Vilela a autoria de violento artigo, n'A AbeIha Pernambucana, com a assinatura O comprovinciano, tendo 0 acusado desmentido (Diario de 18 de maio) que houvesse escrito "producoes tao recheadas de falsidade e ignorancia".
Em artigo do dia 25, denunciava Jeronimo, que era
redator do Diario, ter sofrido uma agressao "pelo que nao
fez", frisando: ". . . assaltou-me (certo individuo) com um
cacete, dando-me duas cacetadas nas costas, ao que, voltando-me, gritei contra o assassino, que, apesar disto, me atirou
mais duas". A aproximacao de algumas pessoas, o agressor
correu, desaparecendo.
Afirmou a vitima que o assaltante
fora um mandatario da Coluna do Trono e do Altar, da qual
o Padre Barreto era figura proeminente.
A mesma edicao inseriu uma Correspondencia contra o
Padre Barreto, chamando-o "mentiroso", a proposito de tres
artigos que ele pedira, antes da prisao do signatario, para publicar, usando diferentes pseudonimos: O pensador, O constitucional e O correspondente. Firmou a materia o proprio
dono do Diario, Antonino, que se encontrava preso, tendo-a
redigido da cadeia e encaminhando-a ao editor substituto.
Participara ele de uma fracassada rebeliao republicana,
em fevereiro de 1829, distribuindo boletins sediciosos e promovendo reunioes secretas, enquanto outros elementos mar-
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chavam para o interior do Estado, arregimentando proselitos
e arrebanhando armas (13).
Ja no ano anterior, conforme O Amigo do Povo (edigao
de 20 de junho de 1829), fora Antonino denunciado pelo promotor publico, padre Bernardo Luiz Ferreira, como incurso
em delito de imprensa, por haver injuriado "o Alto Carater,
Dignidade, Moral e Pessoa de S. M. I., chefe do Poder Executive", atraves de uns versos sem assinatura.
Absolveu-o
o Tribunal do Juri, em reuniao de 31 de julho.
Aludindo ao caso, Antonino, ainda da prisao, onde permanecia como subversivo, enviou uma correspondencia para
o Diario, que a inseriu a 3 de agosto. Salientou que, apos
quase um ano, ocorrera o segundo julgamento da denuncia contra ele dada pelo revm° promotor, devido a insergao
dum "chamado pasquim" no Diario n." 46, de agosto de 1828.
file recitou sua defesa, e os jurados concluiram pela absolvicao. Terminou dando vivas a Constituigao, ao Imperador,
a Assembleia Legislativa, a liberdade de imprensa, aos juizes
de fato e aos academicos do Curso Juridico (14).
Tendo tomado feigao politica, o matutino bateu-se pelos
principles liberals, polemizando com O Cruzeiro, tambem
diario, e O Amigo do Povo, de publicacao semanal, que eram
redigidos pelo Vigario Barreto (a quem cognominava "padre
Xico Forca" e "Dr. Lombriga", alem de outros apelidos contundentes, em cerrada campanha contra os "principios subversives" da Coluna do Trono e do Altar, que tinha como defensores os dois jornais, e pelo padre Jose M. Falcao Padilha.
As criticas, ora atraves de editorials, ora de Comunicados ou
Correspondencias d'O sonambulo (15), (pseudonimo do padre(13)
No artigo citado em nota anterior, Mario Melo transcreveu
o libelo da devassa entao feita, datada de 6 de marco, em que depuseram 34 testemunhas. Segundo F . A. Pereira da Costa ("Dicionario
Biografico de Pernambucanos Celebres"), Antonino "foi de novo
arra.stado as prisoes da Fortaleza do Brum, onde gemeu por espago
de 14 meses".
(14)
Em seu noticiario de 8 de agosto, o periodico dos vigarios
Barreto e Padilha vituperou a decisao do Juri, por ter sido "o facinoroso redator do Diario da Manteiga" absolvido, "pelos juizes de Fato,
do crime de ter impresso nefandos insultos contra o nosso soberano"!
(15)
Helio Viana ("Contribuieao a Historia da Imprensa Brasileira — 1812/1869", pag. 493) cometeu um cochilo, mencionando O
Sonambulo como titulo de um dos jornais do padre Lopes Gama.

HIST6RIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO

29

frei Miguel do Sacramento Lopes Gama), d'O Magnetizado,
d'O impavido, e d'O trambolhista, atingiam, igualmente, com
rispidez desconcertante, o presidente da provincia, Tomaz
Xavier Garcia de Almeida, que tambem escrevia n'O Cruzeiro, ai usando o pseudonimo O intrepido.
Defendiam
aqueles — secundados por J . B . da Fonseca, mais O popular,
Um goianense, etc. — a Independencia e Constituigao com
o imperador Pedro I, contra os absolutistas da Coluna.
A 18 de novembro, ainda de 1829, O trambolhista investia, no Diario, contra os padres "Lombriga" e "Cafelefele"
(assim apelidado o Vigario Marinho Falcao), concluindo:
"Colunistas ou lombriguistas, espalhados infelizmente pela
vasta superficie do solo brasileiro, camaleoes, papeloes,
paparrotoes e impostores, desde o Prata ate o Amazonas, cativos agaloados, desenganai-vos, S.M. o I. do Brasil nao quer
ser absolute, nao quer ser Fernando 7.° ou d. Miguel 1.** parricida e usurpador. file conhece os seus verdadeiros interesses. file nao e desses soberanos sacramentados que so
sabem o que os aulicos querem que eles saibam. fi um sober ano suficientemente instruido: e um soberano que le; e
um soberano brasileiro liberal e um dos maiores constitucionais do Imperio. Colunas da maroteira, cai!"
Logo mais, a 23, O sonambulo verberava as atitudes do
"Padre Carrasco", terminando, apos longas consideragoes:
"Amigos, a Coluna gorou". Por sua vez, O raivoso chamava
o padre Barreto de indigno e patife (16).
Extinta a Coluna do Trono e do Altar, por ordem do governo imperial, continuou o Diario a atacar o governo provincial, no que se salientaram Pacato, O impavido, O trambolhista e, com o proprio nome, Antonio dos Santos Siqueira
Cavalcanti. Bateu-se, entao, com o periodico O Constitucional.
A 10 de fevereiro de 1830 dizia uma nota redacional: "Noticia interessantissima: Substituigao de Tomaz Xavier por
Joaquim Jose Pinheiro de Vasconcelos". E, seis dias apos:
"Se Luiz do Rego foi mau, se todos os governos que o sucederam nao prestaram, o nome de Tomaz Xavier servira de uma
esponja que apaga da tabua do tempo os tragos mais ou menos tortuosos de todos os que o precederam; pelo menos nen h u m deles atentou, direta e positivamente, contra a liberdade
(16) O padre Ferreira Barreto era famoso poeta, alem de jornalista, e um dos maiores oradores sacros do seculo passado.

30

LUIZ DO NASCIMENTO

da provincia, e o maior dos crimes e, sem duvida, maquinar
contra a liberdade da patria. Isto e o que fez Tomaz Xavier;
seja pois o seu nome anatematizado para sempre".
Ainda no referido mes (edigao do dia 26), Pedro Autran da
Mata e Albuquerque defendia-se, em longa Correspondencia, de ataques de elementos inimigos, chamando-os "mentirosos, impostores e caluniadores".
A partir de Janeiro de 1831, o Diario passou a ser impresso na Tipografia Fidedigna, situada a rua das Flores
n.° 18, trazendo abaixo do titulo, afora o santo do dia e a
preamar, o seguinte: "Subscreve-se na Tipografia Fidedigna; na loja de Livreiro de Manuel Marques Viana, rua da
Penha, a ilharga do Livramento D. 23, e em casa do editor,
a rua Direita n.° 267, em cujos lugares tambem se rececberao correspondencia e anuncios, estes inteiramente gratis
sendo de assinantes, vindo assinados, e com o lugar da morada, e serao publicados no dia imediato da entrega, sendo
esta feita ate o meio dia e vindo resumidos".
As vezes o matutino fazia-se acompanhar de um suplemento, ora de duas, ora de quatro e ate mais paginas, conforme a extensao das Correspondencias. Na parte principal
divulgavam-se, esporadicamente, transcrigoes d'O Republico,
que circulava no Rio de Janeiro, sob a diregao de Antonio
Borges da Fonseca.
A atitude do Diario, que nao deixava de atacar os "colunas" disperses, acarretou serias ameacas ao seu proprietario, por parte do tenente-coronel de cavalaria Francisco
Jose Martins.
A proposito, num artigo de 23 de abril de
1831, sem titulo nem assinatura, mas utilizando a primeira
pessoa do singular, dizia o Autor — que nao era outre senao
Antonino Jose de Miranda Falcao — achar-se sua cabega
proscrita, sendo o seu crime o patriotismo; "Martins e Gustavo" conspiravam contra a sua vida havia ja dois meses;
enquanto a provincia gozava de paz, o seu jornal combatia
OS abusos praticados por magistrados, combatia o Absolutismo, guardando justa moderagao; porisso, queriam mata-lo; mas redobraria de energia; sua casa estivera sitiada
a noite e estava cercada de dia; viu Martins, comandante
da policia, no seu encalco; gente suspeita vagava na rua
da Penha, onde morava; apesar de tudo isto sustentaria
suas opinioes ate o ultimo suspiro.
Artigo no mesmo dia-

