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X — "Periodicos do Recife — 1941/1954".
seguintes — "Imprensa do interior".

ALGUMAS PALAVRAS

Durante o perlodo de 1829 — quatro anos depois da
fundagao do Diario de Pernambuco — ate 1900, surgiram
no Recife os 66 jornais constantes deste volume.
Todos diarios, assim nascidos na sua quase totalidade.
Alguns, todavia, iniciaram-se como periodicos de publicagao
semanal, a exemplo do Jornal do Recife, ou bissemanal, conforme A Provincia. Semelhantemente, outros de menor porte, que circularam por certo tempo diariamente, fazem jus
a ilustre companhia. Houve, ate, um interiorano, alem de
peri6dico — 0 Naxareno, que terminou sens dias na capital,
feito diario, alias, o pioneiro dos vespertinos.
Todos OS 66 diarios do Seculo XIX — alem do Diario de
Pernambuco, historiado no Vol. I — foram antes registados por Alfredo de Carvalho, nos "Anais da Imprensa
Periodica Pernambucana — 1821/1908". A grande maioria, no entanto, nao Ihe mereceu mais do que algumas
linhas; muito menos, ainda, de Sebastiao Vasconcelos Galvao.
autor do "Dicionario Corografico, Historico e Estatistico de
Pernambuco". De minha parte dei-lhes a devida importancia,
estudando-lhes a existencia, iniimeras vezes de duragao restrita. De dois, explicitamente declarados "publicagao diaria",
so foi possivel encontrar comprovantes do primeiro niimero,
restando a diivida de haverem prosseguido ou nao, a concluir pela segunda hipotese. Dois outros nao deram, na realidade, mais do que tres edigoes. Varios tiveram a vivSncia
de uma campanha eleitoral ou de simples experiencia malograda. Um deles, porem, atingiu 79 anos de circulagao
quase ininterrupta — o Jornal do Recife, de admiraveis tradigoes.
Dos 71 anos em referenda, os mais ferteis foram 1889
e 1892, 0 primeiro com sete estreias e o segundo com seis,
verdadeiro recorde de nascimento de diarios.
No computo geral, fervilharam os orgaos politico-partidarios, alguns dos quais desembestados em campanhas ardorosas de exterminio do partido adverso, de improp6rios
e ridiculo contra o contendor, travando discussoes tremendas. A polemica alcangou, entao, o seu ponto mais alto. 0
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linguajar politico era dos mais agressivos, nao havendo maos
a medir no descomedimento de tantas penas, muitas vezes
brilhantes, que se esmeravam na diatribe, no doesto, no insulto, no ultraje e na descompostura, ligao que nao deixou
de ser transmitida ao nosso Seculo, cheio de surtos de civilizagao.
A propria vida geral de Pernambuco e sua historia, sob
varios aspectos, encontra-se nas folhas liberals ou conservadoras, monarquistas ou republicanas, atraves de suas lutas politicas, seus problemas socials, administrativos e economicos.
Nestas paginas perpassam nomes que conheceram a
gloria das letras indigenas, luminares do artigo de fundo e
da cronica, do artigo cientifico e do comentario ligeiro, do
con to e da poesia; herois da reportagem, da noticia e da revisao, alem da turma administrativa.
O passado assinalou consideravel quantidade de jornalistas de escol, panfletarios, polemistas ou doutrinarios, a
comegar pelo inolvidavel Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, seguindo-lhe o caminho outras batinas, a ressaltar
Francisco Ferreira Barreto, Miguel do Sacramento Lopes
Gama, Jos6 Marinho Falcao Padilha, Joao Barbosa Cordeiro, Joaquim Pinto de Campos e Joao Capistrano de Mendonga; o inedico baiano Jeronimo Vilela Tavares, seus filhos pernambucanos Jeronimo e Joaquim Vilela de Castro Tavares
e seu neto Joaquim Maria Carneiro Vilela; os bravos irmaos
Ribeiro Roma; Jose de Vasconcelos, Antonio Vicente do Nascimento Feitosa, Jose Tomaz Nabuco de Araiijo Junior, Joao
Batista de Sa, Joaquim Nunes Machado, Filipe Lopes Neto,
Urbano Sabino Pessoa de Melo, Antonio Peregrine Maciel
Monteiro, Floriano Correia de Brito, Jeronimo Martiniano
Figueira de Melo, Antonio Joaquim de Melo, Aprigio Justiniano da Silva Guimaraes, Franklin Tavora, Antonio Rangel de Torres Bandeira, Jose Soriano de Sousa, Francisco
de Paula Batista, Antonio Pedro de Figueiredo, Maximiano
Lopes Machado, Braz Florentino Henriques de Sousa, Jose
Bento da Cunha e Figueiredo Junior, Antonio Borges da
Fonseca, Jose Nicolau Regueira Costa, Anibal Falcao, Filine
Neri Colago, Inacio Bento de Loiola, Romualdo Alves de Oliveira, Francisco Leopoldino de Gusmao Lobo, Jose Maria de
Albuquerque Melo, Jose Mariano Carneiro da Cunha, Jos6
Izidoro Martins Junior, Ulisses Viana, Sigismundo Gongalves, Faelante da Camara, Gongalves Maia, Manuel Cailano
de Albuquerque Melo, Artur Orlando da Silva, Baltazar Pe-
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reira, Turiano Campelo, Landelino Camara e numerosos outros que, igualmente a muitos dos mencionados, transpuseram o Seculo, ricos de talento e cultura.

Fiz 0 possivel para colher o maximo da historia de cada
um desses 66 diarios, nas diversas bibliotecas visitadas, com
predominancia da prestimosa Biblioteca Publica do Estado,
repleta de colegoes de jornais, revistas, albuns, almanaques,
manuscritos e uma infinidade de diferentes papeis, desde as
raridades bibliograficas ate os dias atuais.
Nem sempre, contudo, sao completas as colegoes manuseadas. Nem sempre constam do cabegalho ou do expediente os nomes dos bravos homens da pena. Tais falhas, no
entanto, nao sao de molde a deter a marcha da historia da
Imprensa pernambucana; sao bastante reduzidas em face
do acervo extraordinario de publicagoes fundadas e, mais
cedo ou mais tarde, por sua vez, afundadas...
Jornais de todos os feitios, de diferentes orientagoes e
caracteristicas varias, adapteio-os, na transcrigao de topicos, k ortografia atual, menos os titulos.
Bem ou mal, pois, lango ao mundo do publicismo o
segundo volume da "Historia da Imprensa de Pernambuco",
compensado, do imenso trabalho empreendido, pela receptividade que obteve o primeiro: a historia unica do Diario de
Pernambuco, o mais antigo em circulagao na America Latina.
L. do N.

Rua Guedes Pereira, 80
— Apt° 12 — Recife —
Pernambuco

I.

DIARIOS DO RECIFE - 1829/1900

1829
O CRUZEIRO — Jornal Politico, Literario e Noticioso
— Comegou a circular no dia 4 de maio de 1829, em formato de 30x20, com duas colunas de composigao a 18 ciceros e quatro paginas, impresso em tlpografia propria, situada a rua da Cadeia (atual avenida Marques de Olinda),
D 3. Assinatura mensal — 640 reis. Lia-se abaixo do titulo:
"... 0 juizo quero
de quern com juizo e sem paixao me leia".
Ferreira.
Segundo o artigo de abertura, O Cruzeiro se basearia na
circunspegao, afastando de suas paginas tudo o que pudesse
concorrer para a destruigao e anarquia, assim concluindo:
"Quando houvermos de censurar os atos arbitrarios dos
agentes do poder, nos o faremos sem aquele azedume e indecencia que degradam um espirito publico. Nao devendo
constituir-nos o veiculo da satira e da imoralidade, rejeitaremos todas aquelas correspondencias que, sem oferecer nada de litil, se dirigirem contra a vida particular de qualquer
individuo. O que acharmos em Literatura e Politica conveniente aos principios que temos adotado, sera transcrito no
presente jornal, que tambem se tornara interessante ao Comercio. Daremos uma folha em todos os dias liteis, e firmes em servir unicamente o nosso pais, seremos doceis ao
juizo e as admoestagoes imparciais das pessoas sensatas".
Redigido, principalmente, pelo Padre Francisco Ferreira
Barreto (1), 0 Cruzeiro defendia os principios da sociedade
secreta Coluna do Trono e do Altar.
(1) 0 corpo redacional nao constava do cabegalho. Os Jomais da
epoca omitiam-no sempre. Os artigos em geral nao tinham assinatura,
ou eram firmados com pseudonimos, quando nao por 0 Re(]Ator.
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Logo na edigao seguinte, foram postas de lado as normas
de ponderagao prometidas (2), assim comegando um editorial;
"Desde que a mania de escrever, sem medida e sem regra,
se apoderou de certas cabegas vulcanicas, nao apareceram
ainda dois papeis tao perniciosamente monstruosos como o
Diario e A Abelha Pernambucana".
Aludia, quanto ao primeiro, as "polemicas odiosas"; as
"chufas e motejos insulsos em frase descosida"; ao "rancor figadal contra as autoridades", frisando: "Chamar-se-a
mesmo a isto liberdade de imprensa?". No tocante ao outro,
que era publicado bissemanalmente, dizia constituir uma
"injuria atroz", para a provincia, possuir A Abelha, um
"papelucho tao imundo" (3).
Continuaram os ataques aos dois jornais, degenerandv.
em polemica, especialmente com o segundo, que atacava a
Monarquia desabridamenle, quando O Cruzeiro a defendia,
"possuido (artigo de 18-5) da maior submissao para com o
defensor perpetuo do povo brasileiro".
Em artigos assinados (pratica muito rara), o padre
Francisco Ferreira Barreto (4) defendeu-se de acusagoes no
tocante a sua atuagao anonima no Diario de Pernambuco,
quando do afastamento do redator Jeronimo Vilela Tavares,
a quem chamava "o capadocio".
O virulento orgao veio a combater, tambem, o bissemanario O Constitucional e seu principal redator, Padre Frei
Miguel do Sacramento Lopes Gama, que usava o pseudonimo
O Sonambulo, em rijos ataques aos "colunas" (5).
(2) Numa correspondencia para o Diario de Pernambuco, viria a escrever, a 29-5-1829, o medico e jornalista Jeronimo Vilela Tavares, aludindo a O Cruzeiro: "Periodico que, tendo-nos prometido grandes coisas,
e que, pertencendo a Sociedade dos Cristaos Velhos, e gente da fe do carvoeiro, se tem traduzido em pouco tempo em uma fonte inexaurivel de descomposturas, ameagas e vituperios; e que, afinal, ficara reduzido a gazeta das tabernas.
(3) A Abelha Pernambucana era redigida pelo famoso jornalista Ant6nio Borges da Fonseca CVer "Periodicos do Recife", vol. I V ) .
(4) Alem de eso itor, o vigario Barreto foi orador sacro dos mais
notaveis e poeta de lara sensibilidade. Tendo falecido a 25 de fevereiro
de 1851, sete anos depois o P a d r e Peixoto Duarte apresentou a Assembleia Provincial um projeto que autorizava o goveino a publicar "todos
OS seus escritos". A lei, entretanto, so foi assinada a 20 de margo de 1866,
vindo a publicagao a efetivar-se oito anos depois, no governo de Henrique
P e r e i r a de Lucena, sob o titulo "Obras Religiosas e Profanas do Vigario
Francisco Ferreira Barreto".
(5) Em seu poema heroi-comico. "A coluneida", publicado apos, o
padre Lopes Gama iniciou uma estrofe com as seguintes apostrofes:
"O Cruzeiro, Quixote dos jornais,
So tem revolugoes no pensamento,
E cuida que destroi os liberals".
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Saindo com quatro paginas, raramente com seis (numeragao seguida, como em livro), trazia O Cruzeiro, as vezes,
um Suplemento, que tanto podia ter uma so pagina impressa, quanto duas, quatro ou mais, conforme as "Correspondencias" pagas, sem responsabilidade da redagao.
Os editorials eram, nao todos, firmados por O Redator,
ao passo que as Correspondencias apresentavam assinaturas
assim: O Amigo da Verdade, O Campones, Um Dos Que Moram Aqui Mesmo, Um Imperialista Constitucional, O Sincero, O Amigo de Todos, O Patriota, O Caboclo, O Vizinho,
O Filho do Cabo de Esquadra, O Amigo das Realidades, O
Escova-Botas, O Amigo das Coisas Antigas e outras, as vezes
estapafurdias, alem de O Intrepido, que nao era outro senao
o Capitao-Mor Tomaz Xavier Garcia de Almeida, Presidente
da Provincia e um dos adeptos da Coluna do Trono.
Afora a materia mencionada, a folha divulgava "Noticias Estrangeiras", quando da chegada de navios com jornais da Europa; atos oficiais e pequenos aniincios, ocupando-se, aos sabados, dos "preQos correntes dos generos de importagao em grosso" e do movimento do porto, com o que
enchia, a principio, tres paginas e, depois, toda a edigao.
A 12 de outubro, ainda de 1829, um artigo de J. B. S.,
dos mais prolixos, ocupando quase todo o jornal, fez o elogio do Imperador Pedro I, a quern chamava "o Invicto", "o
Compassivo", "o Justo", o "primeiro nas virtudes" e mais
uma estirada de adjetivos.
Comentando, a 11 de novembro, a Ordem do Dia do
Governador das Armas, que dava por extinta a famosa sociedade "Coluna do Trono", defendeu-se, em artigo assinado, o Vigario Barreto, de aleivosas acusagoes. Disse, por
exemplo, que nela foi admitido no dia 21 de margo do ano
em curso. Assistira a cinco sessoes preparatorias. Mas a
Coluna nao chegara a instalar-se, porque nao tinha conseguido a aprovagao de S. M. Imperial, "por ora", a siiplica
feita, nesse sentido, por 14 "cidadaos de preponderancia",
§le a frente. Repeliu a acusagao de ser um "conventiculo sedicioso e demagogico" (6), achando que a proclamagao do Governador das Armas, General Antero Jose Ferreira de Brito, era "um grito de rebate, uma declaragao de guerra". Nada temiam, todavia, os amigos fieis de S. M. Imperial. Concluiu erguendo vivas ao Imperador.
(6) Por sua vez, escrevia O Sonambulo, no Dlario de Pernambuco:
"Colunista e sinonimo de jesuita, gente hipocrita e superlativamente veUiaca, gente abominavel e de um egoismo fora de todas as marcas".
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Em prosE'eguimento as criticas formuladas contra o
Padre Frei Lopes Gama, escreveu O Escova-Botas o seguinte
Aviso, na edigao de 15 de dezembro, em caracteres espaltiafatosos: "O Reverendissimo sr. D. Abade de Sao Bento mande agarrar quanto antes o apostata Frei Sonambulo, que
esta escondido na rua do Cabuga, preparando-se para ir de
muda para o engenho Matapiruma, montado no livro das
Conlas".
Depois, uma Correspondencia de 18 de Janeiro de 1830,
assinada por Todos, frisava que "Frei Violao Sonambulo perguntara a si mesmo quando acabariam suas polemicas. E
respondiam Todos: "Quando? Quando ele trabalhar para
comer. Quando nao estiver mais de pernas para o ar, sonambulando e, ao mesmo tempo, mentindo a S. M. I. que se
acha enfermo e quer mais um ano, alem de tres que ja teve
para curar os nervos frouxos".
A proposito da nomeacao de Lopes Gama para a cadeira de Retorica do Seminario, sem concurso, martelou a
mesma Correspondencia; "Frei Sonambulo nunca fez exame de Retorica, nem se sabe com que mestre aprendeu esta
arte, e obteve a cadeira por alto e contravengao da lei".
Seguiu a folha diaria o seu programa polemico sem alteracjao, enfrentando, no segundo ano, mais um contender:
O Popular, redigido, tambem, pelo Padre Lopes Gama.
Transferiu-se a tipografia para a rua dos Quarteis, do Bairro de Santo Antonio, Decima 11, e, por fim, para a rua da
Aurora, D. 16, sem interromper a circulagao, ate que, a 30
de dezembro, verificado o afastamento do Padre Francisco
Ferreira Barreto, provavelmente desgostoso com a queda da
Coluna do Trono e do Altar, divulgou o seguinte Aviso:
fiste periodico principia a ser redigido por um novo redator, o qual, pelos conhecimentos, e pela coragem, com
que se propoe a debelar o partido inimigo do Imperador e
da Constituigao, se faz credor de que os srs. assinantes
conLinuem a coadjuvar urn jornal que tem sido o terror dos
niveladores. Havera, como ate agora, muita prontidao em
se publicarem os anuncios, para prova de quanto o redator
e grato aos srs. assinantes. O Amigo do Povo (7) deixa
por agora de sair, e com antecipagao se publicara quando
liouver de aparecer a nova redagao".
No editorial da primeira edigao de 1831, datada de 3 de
(7) Semanario politico, igualmente defensor da Coluna do Trono,
destinado a secundar as campanhas d'O Cruzeiro (Ver "Periodicos do Recife", Vol. IV).
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Janeiro, lia-se: " . . . a nossa divisa sera sempre Imperador e
Constituigao".
Continuou, porem, alacando o Diario de Pemambuco e
OS escritos de Lopes Gama e mais O Republico, de Borges
da Fonseca, publicado no Rio de Janeiro, continuador da
campanha da Abelha Pernambucana contra o Absolutismo.
Apareceu ate um colaborador com a assinatura Sonambulo,
mas esta palavra de cabega para baixo, que criticava acerbamente o famoso professor de Retorica.
Estendeu-se a existencia d'O Cruzeiro ate 6 de maio de
1831, quando saiu o n.° 98, que foi o ultimo (8) . Nos dois
anos anteriores tinliam circulado 465 edigoes (Bib. Pub. Est.
e Bib. Nac.) (9) .

1832
DIARIO DOS POBRES — Jornal de pequena estatura
(20x14), uma so coluna de composigao, surgiu no dia 16 de
Janeiro de 1832, "impresso por Joao Nepomuceno de Melo,
na Tipografia Fidedigna", instalada a rua das Floras, D.
17. Lia-se sob o titulo, o que permaneceu ate o ultimo mimero, com a assinatura de Marco Aurelio: "Nao sao os raciocinios, nao sao as riquezas, a gloria nem os prazeres que
tornam o homem feliz, sao suas agoes. Para que elas sejam
boas e preciso conhecer o bem e o mal: e preciso saber para
que o homem nasceu, e quais sao seus deveres".
O artigo de apresentagao ocupou todas as quatro paginas do jornal, nao comportando mais nenhuma materia.
Explicava, inicialmente, a razao do titulo Diario dos Pobres,
frisando, a certa altura:
" . . . podera um pobre, que mal pode ganhar com que
se alimentar, comprar, diariamente, uma ou outra folha por
quatro vintens? nao, de certo: e se este tiver uma folha aonde lendo encontre a sua instrugao por um vintem, deixara de
comprar? parece-nos que nao: logo, temos que as primeiras
serao dos ricos e as segundas dos pobres".
(8) Alfredo de Carvalho ("Anais da Imprensa Periodica Pernambucana — 1821-1908") regustara o n » 97, de 5 de maio de 1831, como tendo
side o ultimo publicado. Pior fez Sebastiao Galvao ("Dicionario Corografico, Historico e Estatistico de Pemambuco"), que mencionou como
ultimo o de 30 de abril de 1830.
(9) A colegao da Biblioteca Nacional e incompleta, pois sd atinge 9
de abril de 1831.
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Manifestou-se, noutro topico, contra a aleivosia, a intriga, a adulagao e as "fastidiosas polemicas". Mais adiante: "Nao escreveremos para partidos; a imparcialidade e os
ditames da opiniao publica guiarao as doutrinas que emitirmos a bem dos nossos concidadaos. Importa anunciar o
fim da nossa folha; nossos limitados conhecimentos nao podem atingir a todas as materias. Ensinaremos os deveres a
que somos adstritos e obrigados na Sociedade Civil, aqueles
mesmos que a natureza impos ao homem para com seus semelhantes, as relagoes que ele deve entreter para com seu
criador.
"Nao seremos indiferentes ao bem estar do belo sexo,
ao luxo que tem aumentado futeis necessidades: e sobre
este objeto langaremos mao do ridiculo (1), a imitagao do
Simplicio no Rio de Janeiro, e do Pereira na Bahia. A marcha do governo, seus atos merecerao nossas atengoes. A
curiosidade far a com que os nossos concidadaos desejem ver
na nossa folha insertas algumas leis, decretos, etc.; satisfaremos seus desejos, guardaremos um lugar para estes objetos.
Admitiremos correspondencias na forma da lei, e que se nao
apartem das condigoes que temos estipulado. Invocamos o
auxilio dos nossos concidadaos para uma empresa tao dificultosa".
Concluiu, apos consideracoes sobre a "invengao dos tipos": "Com efeito, e a imprensa, hoje livre, que devem os
Estados o seu crescimento, os homens o conhecimento dos
seus direitos, e os sabios a memoria dos seus escritos transmitidos sempre de umas geragoes para outras".
(1) No seu segundo numero, o Diario dos Pobres comentava:
"Muito admiramos o gosto das nossas patricias para as tais modinhas;
quanta teteia ha, quanto ropaozinho, penteadinhos trazem os Monsieurs
de la France, de tudo dao te; quer haja ou nao dinheiro o marido ou pai
ha de trazer para casa o que se pode; se Lolo gostou de uma guarnigao
que Tet6 comprou, seu gostinho ha de ser satisfeito, e assim mal chega
O que se ganha para tanto trapinho, para tantas francesias, ate que o
taful de bom gosto destina seus duzentos ou trezentos mil reis para mandar lazer uma maquina de cunhar dinheiro verdadeiro, e desde esse
tempo podem as senhorinhas desejar o que for mais esquisito. Por6m
quando elas p5em o pezinho fora da porta, 6 que gosto! Se em casa tem
a barriguinha grande, o duro espartilho na rua anuncia o contrario; se
sao descadeiradas, o artificio frances supre esta falta da escassa natureza,
elas nem se importam, nem dao fe disso; o altivo penteado oculta aos
olhos dos curiosos petimetres algumas faltas; uns sapatinhos de estalo, e
apertadinhos, machucam os seus pes se e que eles sao grandes; a macilenta palidez do rosto e substituida pela purpurea composigao francesa, e
entao o que poderao dizer as mas linguas de um corpo esbelto e comprimido, de um semblante sempre risonho e encantador? Digam o que quiEerem, porque tomamos a repetir, elas nao dao fe disso, aliis seriam
ainda mais tolas".
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As edigoes seguintes prosseguiram a numeragao das paginas, como se fossem fascicules de livro, para encadernar.
Circulando "diariamente, te meio dia", inseria, ora um,
ora dois artigos, sem titulo e quase sempre sobre temas filosoficos, terminando com uma "Variedade", em poucas
linhas.
Publicaram-se, apenas, 22 numeros, o ultimo dos quais
datado de 10 de fevereiro (Bib. Pub. Est.) (2).

1833
DIARIO DO GOVERNO (1) — 6rgao da administragao
provincial, trazia de permeio ao titulo as armas imperials e,
abaixo, a frase de Condillac: "Si el gouvernement est fait
par tous, et pour tous, ses precedes ne doivent point etrecaches a la Nation".
Circularam, apenas, 14 numeros, de 15 a 30 de abril de
1833 ("Anais", de Alfredo de Carvalho) (2) .
DIARIO DA ADMINISTRAQAO PUBLICA DE PERNAMBUCO — Comegou a circular a I.'' de maio de 1833, em substituigao ao precedente, obedecendo ao mesmo formate de
30x20, a duas boas colunas, impresso por Joao Nepomuceno de Melo, na Tipografia Fidedigna, a rua das Flores, D.
17. Prego da assinatura mensal — 800 reis No cabecalho, o
mencionado pensamento de Condillac, em frances e portugues: "Se o governo e feito para todos, e por todos, o seu procedimento nao deve ser oculto da Nagao".
Recebia "anuncios e Correspondencias, vindo aqueles
assinados e estas, alem disso, reconhecidas". Saia a lume
todos OS dias, menos aos domingos e santificados, tendo quatro paginas, as vezes seis e ate oito, ou um Suplemento. Numeragao de paginas seguida de uma edigao para outra. Afora OS atos oficiais, nao so da provincia, mas igualmente fe(2)

Colegao desfalcada.

(1) Subordinado ao mesmo titulo, circulara, em 1824, um jornal que
nada tinha de diario. Em identicas condigoes encontravam-se: o Diario
da Junta do Govemo, o Diario da Junta do Govemo de Pemambuco e o
Diario do Govemo de Pemambuco, publicados entre 1823 e 1824. Finalmente, o Diario do Conselho Geral da Provincia de Pemambuco, de 1829,
tambem nao se publicava diariamente (Ver "Periodicos do Recife" Vol. IV).
(2)

Nao existem comprovantes dos 14 numeros do Diario do Govemo.
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derais e das provincias vizinhas, divulgava pequenas noticias e informagoes ligeiras.
As Correspondencias, inseridas no corpo das edigoes comuns ou nos Suplementos, traziam assinaturas como estas:
O Amigo dos Ladroes, O Desejoso do Exterminio dos Cabanos, Inimigo dos Malandrinos e de Quern se Denega ao Servi?o da Patria, O chimango da Paraiba e tantos outros, a salientar O Redator do Carapuceiro ou O Sonambulo (pseudonimos do Padre Frei Miguel do Sacramento Lopes Gama),
que combateu, com veemencia, a anistia concedida aos Cabanos, grupo de fanaticos internado no interior de Pernambuco e das Alagoas, que vivia a saquear, roubar e guerrear,
enfrentando ate forgas do Exercito, "em nome" da Religiao
(havia padres que os insuflavam) e a prol da restauragao de
Pedro I no Trono.
Opinava O Carapuceiro que alguns Cabanos, dos mais
influentes, deviam ir a forca, para servir de exemplo aos
demais, em vez de ser premiados com a anistia, que eles desrespeitavam.
Outra campanha movida pelo Diario foi a da defesa da
moeda de cobre, que os comerciantes se negavam a receber,
sob o pretexlo de serem falsas, o que levou o governo de
Francisco de Carvalho Pais de Andrade a tomar medidas
energicas contra os que assim procediam.
Ao terminar o ano, 200 numeros ja publicados, lia-se,
na edigao de 30 de dezembro: "Se no primeiro tomo, cujo
ultimo niimero e o de hoje, fizemos quanto pudemos para
satisfazer a expectativa de nossos assinantes; se os trabalhos
da Administragao exatamente tem sido publicados; se temo'^
arredado quanto e possivel do corpo de nosso diario polemicas injuriosas; se sempre a vida privada de quem quer que
seja tem sido por nos religiosamente respeitada; este mesmo
piano continuara a servir de regra invariavel na redagao do
2.^ tomo, continuando desta sorte a publicagao deste periodico que tanto tem agradado ao publico. O Sonambulo continua a enriquecer as paginas do nosso diario".
Na mesma data a folha divulgava o seguinte aviso: "Todos OS amincios dos srs. assinantes que nao excederem de
oito linhas impressas, e que, vindo assinados, forem entregues na tipografia ate uma hora da tarde, serao infalivelmente publicados gratis no diario seguinte: os que, porem,
forem entregues depois dessa hora, serao publicados nesse
didrio se for possivel. As correspondencias que nao forem de
interesse publico nunca serao admitidas no corpo do diario,
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mas sim em suplemento, pagando os srs. assinantes, unicamente, as despesas de tipografia e papel; e os que nao forem
assinantes mais um terco do total destas despesas".
Ao iniciar o segundo tomo, a 2 de Janeiro de 1834, lanQou o Diario da Administragao Publica de Pernambuco bem
elaborado editorial, assim iniciado: "Entramos no ano em
que o Brasil tern de ver consolidar a sua liberdade, em que o
Codigo fundamental do Imperio garantira as provincias aquela quantidade de poderes compativeis com as suas circunstancias, em que enfim teremos que ver estatuido em nossa
patria o sistema de federagao que nos convem".
Apos algumas consideragoes sobre a necessidade da reforma da Constituigao, terminou o articulista com o seguinte
conselho aos liberals: "Arrependei-vos enquanto e tempo;
poupai-nos o desgosto de vos punir! Deixai de ser inimigos
ate de vos mesmos! Tremei, tremei de um dia de desespero".
Manifestou-se O Sonambulo, na edigao de 25 de julho,
contra as ideias republicanas do redator da Sentinella da Liberdade, assim concluindo longo artigo: "Finalmente, eu
tremo quando ouco falar em Republicas no Brasil. Va o
ilustre SentineUa por esse centro, observe as ideias, os prejuizos, OS habitos, a estupidez desses povos; e diga ao depois,
com sinceridade, se nos temos gente capaz de ser regida por
fesse sistema. Os que, no Brasil, se lembram de Republica,
ou sao utopistas inconsiderados ou ambiciosos famintos que
anelam mudangas para arranjar os seus interesses".
As edigoes de 7 a 16 de setembro deram cobertura as
comemoragoes da independencia do Brasil, quando foram
dlvulgados versos patrioticos de Jos6 Joaquim de Oliveira Maciel e Justiniano Ant6nio da Fonseca, este com dois poemas,
um deles dedicado "aos mdrtires da liberdade brasileira, no
seu solene aniversario".
Continuou a publicagao regular do Diario da Administragao, redigido, ora por Jose Bernardo Fernandes da Gama
era por Jose Xavier Faustino Ramos, impresso, desde o quarto mes de fundagao, na Tipografia de Pinheiro & Faria, si^
tuada a rua das Cruzes (atual do Diario de Pernambuco)
n.° 5.
Tendo encerrado o ano com 286 niimeros, iniciou o tomo
III a 2 de Janeiro de 1835.
Na edigao de 4 de abril lia-se a nota a seguir: "Temos
a anunciar aos nossos leitores que estamos encarregados da
publicagao de todos os trabalhos da nossa Assembleia Pro-
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vincial, no que nao so seremos pronto, mas escrupulosamente cuidaremos em que tudo se publique com a maior
exagao".
Logo mais, todavia, cessava a atividade do Diario da Administragao Publica de Pernambuco, com o n.** 93, de 30 de
abril (1), para fundir-se com o Diario de Pernambuco.
Em nota publicada na edigao anterior, declarara a redagao que, em vista de nao ser possivel publicar tudo o que Ihe
mandavam os assinantes, devido ao pequeno espago da folha,
desgosto que tambem afetava ao Diario de Pernambuco, "e
ainda mais para o comedo dos leitores, os quais, para saber
de todas as noticias, se veem obrigados a assinar ambas, que
as vezes no mesmo dia publicam a mesma coisa; contratamos
refundi-las em uma so, do tamanho do Jomal do Coramercio do Rio de Janeiro, tomando nos parte na redagao".
Concluiu dizendo: "Os artigos ou pegas que se publicarem no novo jornal, e pelos quais formos responsaveis, terao
no fim o seguinte Sinai — Gm" (2) (Bib. Pub. Est.) (3).
A QUOTIDIANA FIDEDIGNA — Em pequeno formato
de 30x20, com quatro paginas a duas colunas de composigao,
comegou a publicar-se em outubro (1) de 1833, impresso na
Tipografia Fidedigna, de Joao Nepomuceno de Melo, instalada a rua das Flores n ° 17.
(1) Ja existiam, nos primeiros decenios do seculo passado, os maus
pagadores. Tres meses apos o desaparecimento do jornal em referenda,
precisamente a 3 de agosto de 1835, publicava o Diario de Pernambuco, na
segao "Avisos Particulares", o contundente lembrete que vai aqui abaixo:
"O cobrador do extinto Diario da Administra^ao, para ajustar as suas
contas e salvar o seu credito para com o redator, se vera forgado a publicar o nome daqueles srs. que nao Ihe tem querido pagar as assinaturas
que devem, se por esta ultima vez nao pagarem a quern Ihes levar o recibo dos meses que nao tem pago. A tipografia paga-se, o papel comprase, OS distribuidores pagam-se e o cobrador tambem e pago, e isto nao se
faz com palavras, e com dinheiro. Quern nao pode assinar periodicos nao
OS assina, e quem assina paga. Ha quem deva ate de fevereiro, nao obstante o cobrador todos os meses fazer-lhes bastantes visitas!!! Nao estd
mais para cansar as pernas debalde — Joaquim Jose Moreira".
(2) Assinatura que correspondia ao nome de Jose Bernardo Fernandes da Gama.
(3) Nao e complete a colegao manuseada. Na biblioteca do Institute
Arqueologico, Historico e Geografico Pernambucano, encontra-se, por acaso, um volume com os comprovantes tinicos de 1833.
(1) Nao foi possivel constatar mais do que isto: A Quotidiana Fidedigna estreou no mes de outubro, antes do dia 22. Alfredo de Carvalho registou, nos "Anais": " . . . em fins de 1833", ao passo que Sebastiao Galvao,
que so fazia copiar aquele autor, entendeu de determinar, erradamente, o
mes de n o v e m b r o . . .
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6rgao "politico, moral, literario e noticioso", "saira todos OS dias uteis ao amanhecer. file contera as leis e decretos mais interessantes da Assembleia Geral, Correspondencias que nao toquem na vida privada, seja de quem for, devendo estas ser assinadas e reconhecidas; anuncios, Avisos
particulares, entradas e saidas de embarcagoes, e artigos,
quer politicos, que se nao deslisem do atual sistema do Brasil, quer de Literatura e Moral. O prego da assinatura mensal sera de 600 reis, pagos adiantados, como e de costume.
Os srs. assinantes terao a regalia de publicar gratis os seus
anuncios e correspondencias ate 50 linhas impressas, e os
que o nao forem pagarao 20 reis por cada u m a " (2).
Verificada a inexistencia de comprovantes anteriores,
publicou-se o n.° 106 a 1.° de margo de 1834. Sob o titulo
trazia o seguinte conceito de Montesquieu: "Toda a administragao misteriosa sempre foi e sera ignorante, desastrosa, corruta".
o r g a o ligado aos Caramurus (Conservadores), contou
com a colaboragao de Joao Jose Ferreira de Aguiar, Manuel
Tomaz dos Santos, Joaquim Jeronimo Serpa, Manuel Barbosa da Silva e Manuel Filipe da Fonseca Candi. Afora esses
nomes, de aparigao rara, divulgava Correspondencias e Comunicados, subscritos com pseudonimos curiosos e estramboticos, a saber, entre outros: O Espanhol Que Quer se Naturalizar, O Lampeao, O Que Nao Morre de Caretas, O Estudante Foveiro. O Apaixonadissimo dos Bons Empregos Piiblicos, O Amigo da Lei e Compadecido do Esqueletado Tesouro.
Inseria, ainda, "Artigos de Oficio", "Variedades", "Maximas e Pensamentos", "Avisos Particulares", registo do
Porto, anuncios de escravos fugidos, vendas, compras e leiloes, em poucas linhas. Quando aportavam navios do Sul
ou da Europa, a folha enchia-se de transcrigoes dos jornais
recebidos. Chegou a fazer, segundo Leduar de Assis Rocha
(3), "ruinosa concorrencia ao Diario de Pernambuco".
Destacava-se a colaboragao d'O Sonambulo (pseudonimo do Padre Frei (4) Miguel do Sacramento Lopes Gama),
(2) Notas colhidas no "Anuncio" publicado no peri6dico O Carapace!ro, de 28 de setembro de 1833, que informava o proximo aparecimento d'A
Quotidlana Fidedigna.
(3) "Figueiroa do Diario".
(4) Em agosto de 1834 secularizou-se o famoso frade beneditino, o qualsegundo declarou, em "anuncio" inserto no Diario da Administra^ao P u blica, do dia 20, passava a assinar-se Miguel do Sacramento Lopes G a m a .
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que alimentou, sobretudo, campanha contra o movimento sedicioso dos Cabanos, que agiam, no interior da Provincia,
desde fins de 1832. Era mesmo essa campanha o objetivo
principal d'A Quotidiana Fidedigna, que estampava amplas
informagoes procedentes do acampamento legal.
A edigao de 20 de margo divulgou uma proclamapao do
Vice-Presidente, no exercicio da Presidencia, Manuel de Carvalho Pais de Andrade, na qual se conclamavam os guardas
nacionais de Una e Serinhaem, assim concluindo: "Eia!
Marchai conosco, aniquilemos os cabanos e gritemos triunfantes: Viva a Santa Religiao de N. S. Jesus Cristo; viva a
Assembleia Geral e viva o Sr. D. Pedro I I " .
Noutra proclamagao, a 28 de abril, do Acampamento de
Limeira, Pais de Andrade oferecia, em nome da provincia,
uma gratificagao de 800$000 a quern Ihe apresentasse, vivo
ou morto, a cabeca dos rebeldes Vicente Ferreira de Paula
(depois morto em combate), e outras, de 400$000 a lOOfOOO,
pela prisao dc amotinados de menor porte.
O n.° 187, de 19 de junho, divulgou u'a mensagem da
Camara Municipal do Recife, de saudacao ao presidente Pais
de Andrade, a quem cabia a gloria de haver acabado com
"essa desoladora guerra".
Enquanto isto, liam-se correspondencias d'O Atonito, O
Olindense, O Anacoreta, O inimigo da calunia, O Anti-Anarquista e outros. Quando mais crescida a materia geral, A
Quotidiana fazia-se acompanhar de um Suplemento, variando o niimero de paginas.
O terrivel Sonambulo, em artigo de 25 de agosto, declarou haver sabido que o duque de Braganga (D. Pedro I)
se achava "muito mal de uma tisica, molestia de que rarissimos escapam". Sua religiao o proibia de desejar a morte a
alguem; entretanto, pensava que "se ele com efeito mudarse agora desta para melhor vida, muito reconhecidos devemos ser todos os brasileiros a Providencia Divina, que por
prever os projetos desse principe a respeito do Brasil, porventura Ihe abrevia a carreira turbulenta, salvando dest'arte
tantas vidas a cusla de uma so. Morra, pois, D. Pedro, se
assim apraz a justissima vontade do Onipotente".
As edigoes de 6, 9 e 10 de setembro foram dedicadas a
louvagao, em prosa e verso, da Independencia do Brasil, ao
ensejo do transcurso do 12.° aniversario de sua proclamagao.
Terminado o ano com o n.° 342, de 30 de dezembro, o
n.° 1 de 1835 saiu a 2 de Janeiro, desejando um ano "mui pr'os-
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pero", principalmente aos leitores e assinantes. Recapitulando o prograina inicial, dizia, nesse primeiro artigo:
" . . . transcreveremos as leis, decretos, artigos de oficio
do Minist6rio e das diversas repartigoes da provincia, toda
vez que os julgarmos interessantes. Daremos as notlcias estrangeiras que pudermos adquirir, os rendimentos mensais
das repartigoes da Fazenda, os pregos correntes dos principais generos de exportagao uma vez por semana, a parte
dos navios entrados e saidos, todos os anuncios de interesse
publico e particular, inda mesmo de escravos fugidos".
Os assinantes tinham anuncios gratis, pagando, por6m,
20 reis por linha as Correspondencias ou outros artigos. Os
nao-assinantes, no caso, pagariam 40 reis ou 20 reis por
linha de anuncios.
Prosseguiu a vida regular da folha, cujo ultimo numero
do ano foi o 278, de 29 de dezembro. Iniciou numeragao
nova em 1836_. e o derradeiro numero manuseado foi o 33,
de 11 de fevereiro (Bib. Pub. Est. e Bib. Nac.) (5).
Nao ficou ai, todavia, a publicagao, o que foi posslvel
verificar atraves do periodico O Aristarco (redigido por Nabuco de Araiijo), o qual, na sua edigao de 5 de margo de
1836, num remate de polemica em torno da interpretagao
da palavra Regresso, na acepgao de forma de governo, escreveu: " . . . esse escrevinhador... faz bem em nao escrever
mais", concluindo: "Que pobre enterro teve A Quotidiana!
Que esfarrapado artigo!"
Depois da morte desse diario, divulgou o Diario de Pernambuco, de 21 de margo de 1836, na sua segao "Avisos Particulares", o seguinte: "O Pimentel, cobrador da subscrigao
da Quotidiana Fidedigna, pede aqueles srs. que ainda estao
a dever alguns meses da mesma Quotidiana, que por muito
obsequio deixem ordem em suas casas, no caso de desencontro, para a satisfagao das mesmas ou um final desengano de
que nao querem pagar; a fim de poder ajustar contas com
OS ex-redatores da mesma e seu fiador poder se desonerar da
responsabilidade".
(5) A colegao da Biblioteca Piiblica do Estado compreende: ns. 106 a
342 de 1834; 1 a 24 e comprovantes esparsos de 1835. Na Biblioteca Nacional existem: n.° 172, de 1834; 1 a 278, com lacunas, de 1835, e 24 a 33, de
1836.

