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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as relações políticas na província do Maranhão no início da terceira 

década do século XIX, tempo de instalação do sistema constitucional português. Tal análise 

compreende a adesão da província à Revolução do Porto e a atuação das Cortes portuguesas 

reunidas em Lisboa em 1821, apreendidas a partir das informações dos Diários das Cortes e 

das edições do jornal O Conciliador do Maranhão (1821-1823). Prioriza a análise de 

elementos de modernidade política e de novas formas de sociabilidade: imprensa, eleições e a 

atuação dos deputados maranhenses eleitos para a primeira legislatura das Cortes portuguesas: 

o desembargador Joaquim Antônio Vieira Belfort e o cônego José João Beckman Caldas. 

 

Palavras-Chave: Cortes portuguesas. Maranhão. Imprensa. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the political relations in the province of Maranhão at the beginning of the 

third decade of the nineteenth century, time of installation of the Portuguese constitutional 

system. This analysis includes the adhesion of the province to the Porto Revolution and the 

work of the Portuguese Cortes gathered in Lisbon in 1821, seized from the information of the 

Diaries of the Courts and the editions of the newspaper O Conciliador do Maranhão (1821-

1823). Prioritize the analysis of elements of political modernity and new forms of sociability: 

press, elections and the performance of the elected from Maranhão deputies for the first 

legislature of the Portuguese Courts: the judge Joaquim Antônio Vieira Belfort and the canon 

José João Beckman Caldas. 
 

Keywords: Portuguese Courts. Maranhão. Press. 
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1. INTRODUÇÃO 

O meu interesse por História é antigo. Desde criança, ao estudar sociedades egípcias e 

romanas nas aulas do ensino básico comecei a apreciar as estruturas políticas, econômicas e 

culturais destas civilizações e principalmente suas ações na construção da História. Nos três 

anos letivos do ensino médio a disciplina de História era a favorita e, como resultado desse 

interesse, sempre obtive boas notas.  

Sempre ouvia de familiares e amigos que o meu sucesso profissional estava nos 

estudos históricos e no exercício da profissão de professor. Ao término do ensino médio 

realizei o vestibular para o curso de História e Geografia nas duas universidades públicas do 

Estado do Maranhão – UEMA e UFMA – seguindo conforme havia planejado. Mas o 

interesse maior era pelo curso de História. 

No desenvolvimento destes vestibulares obtive classificação no curso de História da 

UEMA, curso em conclusão. Durante o curso, conheci o professor Marcelo Cheche Galves, 

que apresentou suas ideias em trabalhar a História do Maranhão no período do Oitocentos e as 

atividades de pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Estudo do Maranhão Oitocentista 

(NEMO).  

Como bolsista de Iniciação Científica, trabalhei no projeto elaborado pelo professor 

Marcelo, intitulado O Maranhão nas Cortes constitucionais portuguesas (1821-1822), com o 

plano de trabalho: Deputados maranhenses nas Cortes portuguesas (1821-1822). 

Assim, essa monografia é resultado do trabalho desenvolvido na Iniciação Científica, 

das orientações do professor Dr. Marcelo Cheche Galves e dos encontros e debates com o 

Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista (NEMO). Trabalhando o período de 1820 a 

1823, “Soôu mais perto o clarim da liberdade”: as Cortes portuguesas e a política 

constitucional no Maranhão (1821-1823) analisa os elementos de modernidade política nos 

dois lados do Atlântico – Portugal e Maranhão – dentro das configurações e dinâmicas 

políticas das Cortes portuguesas
1
. 

Tais elementos de modernidade política, de acordo com apontamentos de François 

Xavier Guerra (2000), referem-se às eleições, representação política, imprensa e surgimento 

de novos atores políticos e formas de sociabilidades. Nota-se uma nova dinâmica de 

                                                           
1
 As Cortes foram assembleias políticas, de caráter consultivo ou deliberativo, das monarquias tradicionais. Em 

Portugal, as Cortes também foram chamadas de Soberano Congresso, Constituinte ou Assembleia Nacional 

Constituinte/Geral. Outras denominações podem ser visualizadas nas petições de cidadãos enviadas para as 

Cortes, tais como: Altíssimo Congresso, Soberana Presença do Augusto Congresso ou Augusta Assembleia. As 

ata das Cortes estão disponíveis em: http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821. 

http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821
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sociabilidade no Maranhão com a inserção dos princípios constitucionais das Cortes 

portuguesas, vinculados às ideias da Ilustração, a partir da adesão ao movimento do Porto. 

De acordo com Xavier Guerra, um processo de mutação social pautado em mudanças 

sociopolíticas em que práticas e os novos elementos de sociabilidades revestiram os 

indivíduos dos ideários modernos da época, entre eles a liberdade de expressão. Assim, 

“diríase que toda la sociedade, com sus múltiples y heterogéneos actores, toma la palavra para 

expresar su angustia y sus temores, sus esperanzas y sua aspiraciones” (GUERRA, 2000, p. 

149).  

Tais mudanças são apreendidas aqui a partir de distintos conjuntos documentais: o 

periódico O Conciliador do Maranhão (1821-1823), disponível na Biblioteca Pública 

Benedito Leite (BPBL) e no site da Biblioteca Nacional (BN); os Diários das Cortes Gerais e 

Extraordinárias da nação portuguesas (1821-1822) disponível no site 

http://debates.parlamento.pt da Assembleia da República; e registros do Arquivo Histórico 

Parlamentar (AHP), do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) e do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). 

Esses registros trazem a dinâmica da política constitucional promovida pela Revolução 

do Porto
2
 (1820) e disseminada nas províncias da América portuguesa. No Maranhão, os 

princípios constitucionais chegaram à política no dia 6 de abril de 1821, com a adesão a 

revolução estabelecendo um quadro de mudanças políticas no cotidiano da província. 

O objetivo do trabalho é, então, analisar o movimento constitucional do Porto no 

Maranhão a partir dos elementos de modernidade política entre os anos de 1820 a 1823.  

É importante registrar que os estudos sobre o processo de construção do Estado no 

Oitocentos e a própria ideia de nação sempre estiveram direcionados ao eixo Centro-Sul do 

país, e pouco enfatizaram as relações políticas vivenciadas nas províncias brasileiras do 

Norte. A mesma assertiva vale para esse período, que podemos definir como de transição 

política do mundo luso-brasileiro.  

O vintismo
3
 maranhense permanece pouco explorado pela historiografia. O Maranhão 

foi uma das primeiras províncias a “aderir” ao movimento constitucional, estabelecendo 

                                                           
2
A Revolução do Porto teve como consequência a convocação das Cortes Extraordinárias da Nação Portuguesa, 

instauradas em 26 de janeiro de 1821. Reunidas em Lisboa, foram compostas por deputados de Portugal e do 

Brasil, com o objetivo de criação de uma Constituição para o Reino Unido português. 
3
 Referência ao pensamento político de 1820, fundamentado em noções como constitucionalismo, liberdade de 

expressão, recuperação econômica e fortalecimento dos laços entre os portugueses dos dois lados do Atlântico 

(BERBEL, 1999, p. 31-40).   

 

http://debates.parlamento.pt/
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intensa ligação com as Cortes, possível de ser percebida, por exemplo, pela análise do 

conteúdo das edições do jornal O Conciliador do Maranhão
4
. 

Nessa perspectiva, a repercussão do trabalho das Cortes portuguesas na imprensa 

maranhense é parte desse amplo processo político também denominado de “regeneração”, em 

uma alusão aos planos de recuperação econômica e política do reino (PENALVES, 2009). A 

formação das Cortes, a convocação dos deputados e a elaboração de uma Constituição para 

ambos os hemisférios são elementos responsáveis pela movimentação política, que abrangeu a 

província do Maranhão e, por conseguinte, os deputados maranhenses eleitos para as Cortes.  

Nesse sentido, a instauração das antigas reuniões das Cortes em Lisboa no ano de 

1821, em decorrência do movimento político conhecido como Revolução do Porto, deflagrado 

em agosto de 1820, foi o ponto de partida para compreender as transformações políticas nos 

dois lados do Atlântico, momento em que a nação portuguesa “constituía-se constitucional”. 

O movimento com caráter liberal, pautado nos projetos liberais, introduziu na 

sociedade portuguesa e mais tarde na sociedade oitocentista luso-brasileira uma nova estrutura 

administrativa. Como destaca Márcia Berbel (1999, p. 20), o vintismo propunha a 

uniformização (racionalização) administrativa, a escolarização em massa e a ampliação da 

atuação da imprensa, elementos direta ou indiretamente relacionados à perspectiva de 

modernidade política, aqui utilizada.  

Outra premissa, do liberalismo político, assegurava aos cidadãos o direito à liberdade 

de expressão, imprensa, de reunião e associação (VERDELHO, 1981; NEVES, 2003).  

Na América portuguesa, Marcelo Cheche Galves (2015) estudou os espaços públicos 

de representação política, potencializados pela adesão do Maranhão à Revolução do Porto: 

jornais, folhetos, abaixo-assinados, convocação de Câmaras Gerais
5
; representações abaixo-

assinadas e eleições, dimensões de uma política que, a partir desse momento, ganhou as ruas, 

ocupou as praças e transformou a dinâmica da cidade de São Luís. 

Tais representações, seu ambiente de formulação e o modo como circularam, 

ensejavam novas práticas políticas na medida em que delineavam novas formas de vir a 

público (a própria noção de “público” ainda se conformava), quer perante uma Assembleia 

Constitucional – novidade do tempo -, quer por intermédio de uma circulação que fomentava 

                                                           
4
 A partir da edição n. 77, o jornal passa a se chamar apenas O Conciliador.  

5
 Reuniões públicas com o objetivo de decidir sobre questões extraordinárias. As primeiras dessas reuniões no 

Maranhão, que contaram com a presença de autoridades e de “cidadãos beneméritos”, datam deste momento. 
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debates impressos, réplicas e tréplicas que se estenderam pelas edições dos jornais regulares e 

/ou motivavam a impressão de novos folhetos
6
. 

No Maranhão, poucos trabalhos possuem como abordagem o vintismo e/ou a atuação 

nas Cortes dos deputados maranhenses Joaquim Antônio Vieira Belfort e José João Beckman 

Caldas.  

Basicamente duas obras, a primeira escrita por Gomes de Carvalho, em 1912, e a 

segunda, por Márcia Regina Berbel, em 1999, abordaram a atuação dos deputados brasileiros 

nas Cortes. Na obra de Carvalho, partia-se da premissa, revista nas últimas décadas, do Brasil 

como uma unidade político-administrativa, emersa com a Independência; na obra de Berbel, 

os interesses provinciais ganham corpo, mas se concentram nas ações/votações dos deputados 

de cada bancada.  

Em geral, as obras de Gomes de Carvalho e de Márcia Berbel recorrem à ideia de que 

os dois representantes maranhenses – o desembargador Joaquim Antônio Vieira Belfort e o 

cônego José João Beckman Caldas – costumavam acompanhar os votos dos deputados das 

províncias portuguesas. Segundo Berbel (1999, p. 64), o deputado Caldas sequer tomou 

assento nas Cortes, afirmação que não procede, como veremos ao longo do texto.  

Belford e Caldas constituem personagens/atores políticos da época fundamentais para 

analisar os debates parlamentares nas Cortes e os interesses defendidos em relação à província 

do Maranhão. Por diversas vezes, a atuação dos dois parlamentares foi registrada no Diário 

das Cortes.  

As sessões das Cortes também eram registradas nas edições do periódico O 

Conciliador do Maranhão: certa pedagogia constitucional, debates parlamentares -

selecionados de acordo com os interesses do jornal e seguidos de comentários - e a atuação 

dos deputados Belford e Caldas marcaram a “cobertura” do jornal sobre o trabalho das Cortes.  

Por fim, ressalto a perspectiva da representação política pautada na defesa dos 

interesses de um grupo por um membro com caráter representativo. No representante estava 

posto a soberania popular, digno de honra para a sociedade e virtude dos bons tempos dos ares 

constitucionais das províncias luso-brasileiras.  

                                                           
6
 A oralidade é outro ponto importante no processo de disseminação de ideias. Marialva Barbosa (2013, p. 20) 

compreende a temática da oralidade como ponto de partida para a disseminação das ideias sociais durante a 

primeira década do século XIX. Dessa forma, o mundo oral predominava em uma rede de comunicação ligada 

aos campos elitista e popular. De acordo com Barbosa, “o mundo oral pressupunha uma linguagem tratada de 

forma acústica segundo os princípios da ressonância e que ainda não entrava em competição com a linguagem 

escrita que materializa princípios arquitetônicos”. Portanto, a oralidade compõe o universo que favoreceu a 

implementação da imprensa no mundo moderno.  
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O ato representativo foi um dos elementos norteadores da política constitucional 

portuguesa. Para as províncias, como no Maranhão, os representantes provinciais, também 

chamados de deputados provinciais, defenderam opiniões de amplitude imperial, mas também 

representaram anseios dos cidadãos de uma localidade, ou seja, um “poder que aquele que lhe 

está sujeito dá aquele que o exerce, um crédito com que ele credita, uma fides, uma 

auctoritas, que ele lhe confia pondo nele a sua confiança” (BOURDIEU, 2001, p. 188). 

Portanto, este trabalho se insere no campo da História Política, entendido ao mesmo 

tempo como campo de forças e como campo de lutas. Assim, de acordo com Francisco Falcon 

(1997, p. 76), poder e política passam ao domínio das representações sociais e coletivas e de 

suas conexões com as práticas sociais. Uma abordagem voltada para a história política do 

Maranhão nas primeiras décadas do século XIX marcada pela inserção dos elementos de 

modernidade política nas decisões políticas nos dois lados do Atlântico. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo tem como objetivo analisar as transformações 

ocorridas na província do Maranhão nas primeiras décadas do século XIX, como: o 

crescimento urbano; os acontecimentos políticos deflagrados em Portugal com a Revolução 

do Porto e a repercussão no Maranhão, com a consequente adesão ao movimento; e a 

produção e circulação de impressos da Tipografia Nacional do Maranhão, a partir de 1821. 

No segundo capítulo, analiso: a instauração das Cortes Gerais e Extraordinárias da 

Nação Portuguesa sediada em Lisboa; o perfil e atuação dos deputados da província do 

Maranhão Joaquim Vieira Belford e José Joaquim Beckman e Caldas, eleitos para o exercício 

parlamentar em 1821; e os debates parlamentares em que foram discutidos interesses da 

província do Maranhão. 

Já o terceiro capítulo compreende uma análise sobre as edições do jornal O 

Conciliador do Maranhão, de 1821 a 1823, destacando: as edições em que foram publicadas 

as sessões das Cortes portuguesas; os debates relacionados ao Maranhão; o caráter 

constitucional do periódico; a descrição do funcionamento das Cortes; os conteúdos políticos 

das sessões; a presença dos deputados Belford e Caldas nos debates parlamentares publicados 

no Conciliador e a publicação da Galeria dos Deputados das Cortes. 
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1. PORTUGAL E SÃO LUÍS NO INÍCIO DO SÉCULO XIX: metrópole e província em 

transformação 

 

Os primeiros decênios do século XIX constituem um período de grandes mudanças 

nos dois lados do Atlântico do mundo português. Em Portugal, as transformações são geradas 

com a crise do Antigo Regime, o reformismo ilustrado via Universidade de Coimbra e a 

concepção política liberal evidenciada pelo movimento liberal do Porto ou Revolução do 

Porto, proclamada em agosto de 1820. Valentim Alexandre (1993, p. 441) compreende tais 

mudanças como uma “desafetação da burguesia portuguesa em relação ao antigo regime e sua 

passagem a uma posição radical”. 

Nesse sentido, Lúcia Maria Bastos Pereira Neves ressalta que “o século XIX nasceu 

sob a égide do embate entre o Antigo Regime e Luzes, um sinal, talvez o mais evidente, 

daquilo que muitos denominaram a Modernidade” (NEVES, 2001, p. 73). Uma estrutura 

política pautada em um novo modo de governar. Perspectiva também enfatizada por René 

Remond (1990, p. 5) ao destacar que “o século XIX, tal como os historiadores o delimitam, é 

um dos séculos mais complexos”. 

Nessa perspectiva, as mudanças em Portugal ganham força no período do vintismo sob 

a criação e instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como um dos objetivos 

o regresso do monarca português, então residente no Rio de Janeiro. Na América portuguesa, 

tais mudanças são verificadas com a chegada da família real em 1808, a Abertura dos Portos e 

os tratados comerciais de 1810, que provocaram transformações nas capitanias
7
 e sua inserção 

no macro sistema político da época. Em uma visão panorâmica, João Paulo Pimenta (2015, p. 

358) aponta que à situação política somava-se um “quadro de grave e persistente crise 

produtiva, mercantil e financeira, inserida numa conjuntura econômica claramente 

desfavorável a Portugal, que remonta à abertura dos portos do Brasil ao comércio mundial em 

1808”. 

No Maranhão, os primeiros decênios do século XIX são marcados por transformações 

políticas, econômicas e sociais, principalmente em São Luís, centro de autoridade colonial. 

Nesse sentido, as impressões registradas por diversos viajantes
8
 que passaram pela capital do 

Maranhão são de grande importância para analisar a estrutura físico-social de São Luís nos 

                                                           
7
 Por decisão das Cortes, em outubro de 1821, as capitanias passaram a ser denominadas de províncias. 

8
 “Literatura de viagem” denominou Caldeira (1991, p. 9-10) ao analisar os registros dos viajantes pelo 

Maranhão entre 1811 e 1865. De acordo com Caldeira: eram os viajantes pessoas de ambos os sexos, de extração 

social variada, profissão e formação intelectual diversificadas, que descreveram aspectos diferentes do Brasil 

através de relatos de viagem, correspondência diplomática, cartas, memórias, diários, álbuns de desenho etc. 
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primeiros anos do século XIX, dentre eles: o inglês Henry Koster
9
 (1811); e os naturalistas 

bávaros Johann Baptist Von Spix e Carl Friedrich Philipp Martius
10

, em 1819.  

Na historiografia maranhense, o autor José de Ribamar Chagas Caldeira (1991, p. 13), 

no livro O Maranhão na literatura dos viajantes do século XIX, destaca a preocupação dos 

viajantes em registrar a cidade de São Luís a partir do “meio social, a economia, as estruturas 

de poder e as relações políticas, movimentos revolucionários, escravidão e as sociedades 

indígenas do Maranhão”. 

O processo de transferência da família real e os tratados comerciais de 1810 assinados 

entre Portugal e a Inglaterra também marcaram o crescimento econômico na capitania, 

enfatizado pelo tenente-coronel do Real Corpo de Engenheiros Antonio Bernadinho Pereira 

do Lago (1822). O impacto das transformações em São Luís possui ligação com a atração dos 

comerciantes ingleses na compra do algodão e arroz produzidos nas terras luso-maranhenses. 

Nesse momento, a capitania do Maranhão se insere no comércio Atlântico de modo muito 

mais efetivo do que nas décadas anteriores. As estatísticas apresentadas por Lago (2001, p. 

63) correspondem aos níveis de exportações e importações responsáveis pela movimentação 

portuária, que de acordo com Galves (2015, p. 63) “era ainda uma novidade”.  

A adesão em 6 de abril de 1821 do governador Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca 

à Revolução do Porto é outro marco responsável pela movimentação no interior da província.  

Yuri Costa e Marcelo Galves (2011, p. 25) observam que “as expectativas provocadas por tal 

mudança agitaram as ruas de São Luís”. 

Nessa conjuntura, o vintismo e o constitucionalismo português no Maranhão 

permanecem pouco explorados
11

, apenas lembrados nas análises gerais sobre a atuação das 

                                                           
9
 A obra de Henry Koster foi publicada em Londres em 1816 com o título Travels in Brazil. A primeira edição 

brasileira do livro, com tradução de Luís da Câmara Cascudo, foi publicada em 1942, com o título Viagens ao 

Nordeste do Brasil. Aqui, utilizo: Henry Koster. Viagens ao nordeste do Brasil. Tradução Luís da Câmara 

Cascudo, 11 ed. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 2002. 
10

 Spix e Martius publicaram seus estudos em 1818. No Brasil, por ocasião do centenário do IHGB foi realizada 

a 1ª edição em português no ano de 1938. Neste trabalho utilizo: Johan Baptist von Spix; Carl Friedrich Philipp 

Martius. Viagem pelo Brasil (1817-1820). Tradução de Lúcia Furquim Lahmeyer. 2d. São Paulo: 

Melhoramentos. 
11

 O estudo sobre o vintismo no Maranhão é explorado pelo historiador Marcelo Cheche Galves. O projeto de 

pesquisa O Maranhão nas Cortes Constitucionais portuguesas (1821-1822) teve, entre outros desdobramentos, a 

publicação de alguns de seus resultados (GALVES, 2009a; 2011a; 2011b; 2011c; 2012a; 2015). 

artigos: Revolução do Porto e Independência: (des) conexões a partir da Província do Maranhão; O Maranhão e a 

transição constitucional no mundo luso-brasileiro (1821-1825); Os Impressos e as formas de lembrar: memórias 

produzidas sobre o jornal Conciliador, Maranhão, 1821-1823; Política em tempos de Revolução do Porto: 

constitucionalismo e dissenso no Maranhão; “Cidadãos constitucionais”: os primeiros ecos da Constituição de 

1824 no Maranhão; tese de doutorado: “Ao público sincero e imparcial”: Imprensa e Independência na província 

do Maranhão (1821-1826); além da defesa de duas monografias de graduação: Luísa Moraes Silva Cutrim 

(2013) e Ana Lívia Aguiar de Sena (2013). 
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Cortes portuguesas no processo de emancipação do Brasil. De acordo com Galves (2011a, p. 

18): 

Livre do papel de “antecedente da Independência”, a Revolução do Porto 

pôde ser percebida a partir dos efeitos que provocara na dinâmica interna das 

províncias, composta por projetos políticos alternativos, dissensos 

heterogêneos e leituras distintas do significado das novidades 

constitucionais. 

  

A partir das novas concepções sobre o movimento do Porto e suas articulações com a 

província do Maranhão, este capítulo realiza uma discussão historiográfica sobre a Revolução 

do Porto desde Portugal e sua repercussão no Maranhão, analisando os elementos políticos 

que foram inseridos no cenário provincial a partir dos novos conceitos e estrutura de poder 

constitucional, dentre eles, a utilização de impressos como veículos de disseminação das 

ideias liberais da época.  Elementos fundamentais para analisar as transformações ocorridas 

nos dois lados do Atlântico tendo como ponto de partida os estudos sobre a Revolução do 

Porto. 

 

1.1 A Revolução do Porto nos dois lados do Atlântico  

 

A escrita da história portuguesa dos primeiros decênios do Oitocentos está pautada, 

em grande parte, nos estudos sobre a Revolução do Porto, assim como, as consequências do 

movimento para a sociedade oitocentista portuguesa compreendida a partir de diferentes 

interpretações e especialistas. Basicamente, me aterei a duas perspectivas de interpretação. 

Na primeira destacam-se Fernando Piteira Santos (1962) e Julião Soares de Azevedo 

(1976) que caracterizam o vintismo como pautado nos interesses da burguesia em 

reconquistar o domínio sobre o Brasil. A segunda, representada por autores como: J. S. da 

Silva Dias (1981), Miriam Halpern Pereira (1992) e Valentim Alexandre (1993), analisa o 

processo da revolução liberal como marco da crise do Antigo Regime e o início de inúmeras 

transformações políticas e econômicas internas e externas dos portuenses, fundamentado nos 

“descontentamentos generalizados aos diversos núcleos da população” de acordo com J. S. da 

Silva Dias (1981, p. 21).  

João Paulo Pimenta
12

 (2015, p. 355), ao analisar a crise do Antigo Regime e as 

transformações ocorridas no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, afirma que 

                                                           
12

 O autor aborda a repercussão da Revolução do Porto a partir das dinâmicas políticas de adesão das províncias 

e pela circulação de impressos que deflagraram os princípios liberais, dentre eles, o periódico Correio 

Brasiliense.  
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Tinha inicio uma nova fase na conturbada história oitocentista da nação 

portuguesa com a introdução, em seu panorama político, de novos 

paradigmas de existência coletiva que imprimirão um caráter de 

irreversibilidade ao processo de liquidação do colonialismo português na 

América e, portanto, de cisão no interior dessa nação.   

 

As definições sobre a Revolução do Porto constituem diferentes concepções, desde os 

especialistas que analisam o movimento em Portugal àqueles que compreendem a revolução 

inserida nos acontecimentos políticos do Brasil. Porém, tais concepções possuem em comum 

a percepção das transformações ocorridas durante o período nos dois lados do Atlântico. 

Nesse sentido, Valentim Alexandre, J. S. da Silva Dias, Miriam Halpern Pereira, Julião 

Soares de Azevedo e Fernando Piteira Santos apresentam visões voltadas para a 

movimentação em torno da soberania portuguesa.  

Na recente historiografia brasileira, o historiador João Paulo Pimenta (2015) analisa tal 

abordagem compreendendo a repercussão do movimento do Porto no Rio de Janeiro a partir 

da imprensa. Já Ana Rosa Cloclet (2006), Iara Lis Carvalho (1999), Márcia Berbel (1999), 

Antônio Penalves (2009), Geraldo Coelho (1993), e Maria Odila (1986) ocuparam-se em 

discutir o processo de transformações sociopolíticas do Brasil nas primeiras décadas do 

Oitocentos a partir da chegada da família real, sob diversos aspectos: abertura dos portos;  

ecos da Revolução do Porto; movimentação política;  instalação de tipografias e circulação de 

impressos. 

Proclamada em 24 de agosto de 1820 na cidade do Porto, a Revolução do Porto tem 

como marco as insatisfações da sociedade portuguesa com a crise política e econômica que 

assolavam Portugal nas primeiras décadas do século XIX. A ausência de Dom João VI 

constituiu o esvaziamento da política e a abertura para o agravamento da crise, ou seja, estava 

em jogo o futuro da política portuguesa. 

Influenciado pelas ideias liberais espanholas, o movimento do Porto liderado por 

Manuel Fernandes Tómas, expoente do grupo português conhecido como Sinédrio
13

, segundo 

Ana Rosa Cloclet da Silva (2006, p. 288-289), contou com o apoio de comerciantes, 

magistrados, militares, clérigos, proprietários e intelectuais. Concebido desde 1817, o 

movimento foi apoiado por dois segmentos da sociedade portuguesa: as tropas, por conta dos 

atrasos nos pagamentos e a burguesia, prejudicada pelo comércio ultramarino. 

                                                           
13

 Segundo Berbel (2008, p. 228): “o Sinédrio, articulou um pronunciamento, feito pela guarnição do Porto em 

praça pública através de seus coronéis, onde se ressaltavam o sentimento de abandono político, a má situação 

econômica de Portugal e a interferência inglesa nos assuntos internos. Nesse pronunciamento, os militares 

chamavam a atenção para a restauração das instituições liberais na Espanha e para a possibilidade de se 

reproduzir algo similar no Reino português”. Dessa forma, a articulação política para o retorno da soberania 

portuguesa passava pela reconquista do monopólio comercial e pelo regresso da Corte. 
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A partir de então, com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte tem-se uma 

nova forma de governo, sendo o ápice dessa política a volta do monarca a Portugal. Valentim 

Alexandre (1993, p. 441) destaca que as divergências e crise estavam diretamente ligadas com 

o enfraquecimento financeiro, ou melhor, a sociedade portuguesa encontrava-se em 

“desarticulação do império, com a consequente crise mercantil e industrial, que provocou a 

desafetação da burguesia portuguesa em relação ao antigo regime e a sua passagem a uma 

oposição radical”. 

Maria Odila Dias destaca a crise portuguesa e o crescimento econômico do Brasil a 

partir das suas relações comerciais desde a Abertura dos Portos. Para a autora, o quadro de 

mudanças
14

 em Portugal pautava-se na crescente importância financeira e política do Brasil 

no sistema mercantil. 

Em Portugal, a devastação e a miséria da guerra agravada pela pressão da 

antiga nobreza foi ainda mais acentuada pelo tratado de 1810 que não só 

retirava qualquer esperança de reviver o antigo comércio intermediário de 

produtos coloniais que exerciam os comerciantes dos portos portugueses, 

como também prejudicava o industrialismo incipiente (...). À fome 

generalizada, à carência de gêneros alimentícios, à desorganização da 

produção de vinho e azeite somava-se a paralisação dos portos, de início 

fechados por Junot e depois desvitalizados e sem movimento por causa do 

tratado de 1810 (...). Em face à miséria deste período de crise e da extrema 

decadência, confrontava-se o reino com a relativa prosperidade e otimismo 

de perspectivas que se abriam então para o Brasil (DIAS, 1972, p.166-167). 

 

A transferência do centro administrativo para o Rio de Janeiro é outro ponto 

significativo nas mudanças ocorridas em Portugal desde 1808, principalmente com a crise nos 

setores econômicos. De acordo com a historiadora Iara Lis Carvalho Souza (1999 p. 44), o 

crescimento econômico deste lado do Atlântico por meio dos Tratados de Comércio de 1810 

com a Inglaterra garantiram ao Brasil a reorganização do comércio e a estabilização 

econômica, além de mais autonomia nas relações de poder com Portugal.  

Berbel (1999, p. 37) destaca que “os tratados de 1810 selaram a preferência aos 

comerciantes ingleses que pagariam menos impostos para introduzir seus produtos no Brasil 

do que seus concorrentes portugueses”. De fato, a crise/reorientação econômica e o 

surgimento das ideias revolucionarias de cunho liberal fizeram de Portugal e de sua colônia 

americana palco de mudanças no período. 

                                                           
14

 Maria Odila Silva (1972, p. 160-184) elabora um quadro de transformações no Brasil desde a chegada da 

Corte portuguesa no Rio de Janeiro, centro administrativo político, com ênfase no crescimento 

populacional/urbano e na implantação de novos órgãos e instituições políticas.  
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Nesse sentido, a criação de uma Constituição com referências a Constituição 

espanhola de Cádiz
15

, aprovada em 1812, estimulava a participação da nobreza portuguesa 

nas decisões tomadas para os novos rumos da nação portuguesa, ou seja, após a partida da 

família real para o Brasil em 1807/08, Portugal tentava estimular a organização da nação por 

meio da convocação das antigas Cortes.  

O trabalho do Congresso era de “regeneração” da monarquia e dos direitos 

tradicionais da nação portuguesa, os quais, estipulados desde a formação do 

Reino, haviam sido desvirtuados pelo absolutismo, em nome da “ideia 

sacrílega” do poder divino dos reis. O “soberano Congresso” aparecia, nesse 

discurso, como legítimo herdeiro das antigas Cortes (BERBEL, 1999, p. 52). 

 

Ainda na concepção de Berbel (1999, p. 44), o reavivamento do abandono da Corte 

em 1807, o pronunciamento do Sinédrio em 24 de agosto e a convocação dos deputados 

eleitos dos dois lados do Atlântico em Lisboa ressaltavam “o sentimento de abandono 

político, a má situação econômica de Portugal e a interferência inglesa nos assuntos internos”. 

Em suma, um grito de socorro com objetivo na reestruturação da política portuense. 

A Revolução Liberal de 1820 e a convocação das Cortes compreendem a volta da 

soberania portuguesa, principalmente ligada à volta de Dom João VI e do centro de poder 

para Lisboa. Nessa perspectiva, segundo Souza: 

Os homens do Porto que capitanearam a Revolução Liberal de 1820 (...) 

tinham o mesmo apreço pelas Cortes, enquanto estratégia política, a fim de 

reordenar a soberania, o lugar do rei e atender os interesses daqueles que 

perdiam com a crise portuguesa (SOUZA, 1999, p.76). 

 

Assim, a revolução portuense garantia a reorganização política e econômica de 

Portugal, tendo como objetivo a recuperação política e geográfica do centro administrativo. 

Ribeiro enfatiza as principais metas deflagradas com o movimento de 1820. 

As metas principais eram levar de volta o Rei, àquela altura estabelecido no 

Brasil; restabelecer a independência do velho Reino frente à ex-Colônia – 

que na prática havia se tornado a Metrópole; ressuscitar e revitalizar o vigor 

das práticas comerciais a partir das cidades portuguesas, principalmente das 

do norte do país; e garantir os direitos de cidadania dos lusos estabelecidos 

no continente europeu (RIBEIRO, 2002, p.30). 

 

Nessa perspectiva, a ideia de recolonização do Brasil, discutida por Antônio Penalves 

Rocha
16

 (2009, p. 9), pressupunha uma medida das Cortes para o reestabelecimento da 

                                                           
15

 “Desde a formação do novo governo, porém, diversos setores da sociedade portuguesa já se haviam 

pronunciado favoravelmente à adoção dos critérios espanhóis definidos na Constituição de Cádiz, em 1812” 

(BERBEL, 1999, p. 46). 
16

 A discussão sobre o processo de regeneração apresentada por Antônio Penalves Rocha (2009) apresenta 

diferentes interpretações ao longo dos séculos XIX e XX. O autor elabora um panorama sobre a historiografia 

existente nos dois séculos, discutindo a ação das Cortes, seus objetivos e principalmente o papel de 

“regeneradora do Brasil”. 
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soberania portuguesa e a volta da condição de colônia ao Brasil, ou seja, a recolonização seria 

“a intenção das Cortes portuguesas de restaurar o domínio de Portugal sobre o Brasil”. O 

processo de regeneração seria, portanto, a reconquista do monopólio de governo. Geraldo 

Coelho (1993, p. 36) ressalta: “regenerar seria construir uma nova ordem em que o novo, 

representado pelas conquistas sociais e mentais do tempo, repousasse sobre o velho, 

identificado com a tradição da constitucionalidade monárquica do país”. 

As discussões sobre a Revolução do Porto e o objetivo de retorno do monarca denotam 

um clima de conflito a partir da volta da família real, do processo de reestruturação política e 

econômica, assim como, a reconstrução da soberania portuguesa. De fato, o retorno de Dom 

João VI ocasionou euforia nos seguidores do liberalismo deflagrado com a revolução, tal ação 

foi responsável pela legitimação do centro de poder português em Lisboa. Valentim 

Alexandre (1993, p. 560-561) considera essa configuração em uma dupla face, ou seja: 

A entrada do rei em Lisboa revestia-se, portanto de uma dupla face: ela era 

uma ocasião de festa, a do reencontro histórico do monarca com o povo de 

Lisboa – mas uma festa através da qual, tanto nas palavras como os rituais, 

se dirimia um conflito, uma questão de poder.  

 

Nesse processo, a reconstrução da soberania portuguesa pairava na legitimidade das 

Cortes e do trabalho dos representantes
17

 da grande nação de ambos os hemisférios. De 

acordo com Ribeiro (2002, p. 30), tais direitos incluíam a convocação das Cortes, defensora 

da Nação portuguesa, e a redação de garantias à propriedade por intermédio de uma 

Constituição liberal, privilegiando um poder legislativo forte. 

No Brasil, a retirada de Dom João VI e a vitória do movimento constitucional em 

Portugal geraram divisões nas províncias do Norte e Centro-Sul em relação à adesão ao  

governo revolucionário. Segundo Berbel (1999, p. 79), de um lado, as províncias do Centro-

Sul elegeram o Rio de Janeiro como sede do governo constitucional. Por outro, as províncias 

do Norte
18

 elegeram Lisboa como o novo centro administrativo de poder.  

Nos dois lados do Atlântico, o constitucionalismo ganhou força com a adesão das 

províncias ao movimento liberal do Porto e a aprovação das Bases da Constituição 

portuguesa para ambos os hemisférios. Tal configuração pode ser percebida por intermédio 

                                                           
17

 Nesse sentido, a atuação dos deputados provinciais, analisada no segundo capítulo, será o ponto fundamental 

para estabelecer as transformações nos dois lados do Atlântico.  
18

 Maria do Socorro Ferraz Barbosa (2007) compreende a aproximação das províncias do Norte com Lisboa a 

partir do eixo comercial. Segundo a autora, o comércio favorecia um contato mais intenso e favorável às 

articulações políticas e comerciais da época. “Com a volta de D. João VI para Portugal, o centro de poder do Rio 

de Janeiro dava sinais de esvaziamento, levando províncias como a Bahia, Maranhão, Pernambuco e Pará, com 

significativa parcela do comércio articulado ao comércio europeu, a elegeram Lisboa como centro de poder mais 

importante” (BARBOSA, 2007, p. 101). 
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das adesões das províncias brasileiras do Norte, entre elas o Maranhão, a quarta província a 

aderir ao movimento do Porto, em 6 de abril de 1821
19

. A oralidade e a circulação de folhetos 

repercutiam, no Norte da América, a movimentação política de Portugal. Dessa forma, o 

constitucionalismo português garantiu a abertura de espaços para a construção de uma 

“opinião pública”, reflexo da liberdade de imprensa decretada pelas Bases Constitucionais, 

aprovadas em 9 de março de 1821. 

Uma “opinião pública”
20

 pautada nos princípios liberais enraizados na política 

oitocentista, ou melhor, na cultura política da época. Nesse sentido, as ruas, becos, praças e 

boticas formavam pontos de encontro para debates tendo como tema central a repercussão da 

movimentação constitucional proclamado no Porto que chegavam aos centros das províncias. 

De acordo com Neves (2005, p. 400) “estas ideias liberais e constitucionais inauguraram, por 

conseguinte, no mundo luso-brasileiro um intenso debate de ideias, possibilitando um novo 

relacionamento do individuo e da sociedade com o poder da Coroa e vislumbrando 

constituição de um paco social”. 

Nessa perspectiva, a repercussão da revolução no Brasil constitui uma particularidade 

voltada para cada província, estabelecida entre os governadores locais juntamente com o 

clima de mudanças da época. Segundo Oliveira (1999, p. 109): “a circulação de publicações 

produzidas na Impressão Régia e na Europa e as operações mercantis possibilitavam a difusão 

de notícias e de versões desencontradas bem como o de projetos sobre o futuro do Império”. 

A rua, por meio dos impressos, constituiu o palco principal para os rumores acerca das 

relações entre Portugal e Brasil.  

 

1.2 A repercussão da Revolução do Porto no Maranhão 

 

Ao analisar “a Independência do Meio-Norte” e o processo de transformação que 

marcaram o início da segunda década do século XIX na província do Maranhão, Matthias 

Röhrig Assunção
21

 observou que “parece que a modernidade política chegou ao Maranhão 

                                                           
19

 O Grão-Pará aderiu a Revolução do Porto de 1 de janeiro de 1821, a Bahia em 10 de fevereiro de 1821 e 

Pernambuco, em março de 1821.   
20

 Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (2001, p. 83) destaca que “foram as ideias e os acontecimentos do final 

do século XVIII e inicio do Oitocentos, de um modo geral, o referencial da literatura política escrita entre 1820 e 

1823. Os conceitos e os termos utilizados pelos atores da cultura política luso-brasileira eram “palavras da 

moda”, que os revolucionários de 1789 e seus seguidores empregavam em seus escritos, sendo divulgados, no 

Rio de Janeiro, pelos livreiros da cidade”. “Opinião pública” e “liberdade” eram expressões que faziam parte do 

vocabulário político inserido a partir do constitucionalismo português.  
21

 O autor elabora um estudo compreendendo o processo de Independência na província do Maranhão a partir 

dos novos parâmetros políticos constitucionalistas desde a chegada das notícias da Revolução do Porto em São 

Luís. Com isso, Assunção destaca que “o processo de “adesão” da capitania do Maranhão ao Império brasileiro 
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apenas com a Revolução Constitucionalista do Porto” (ASSUNÇÃO, 2005, p. 348). 

Modernidade política, definida por François-Xavier Guerra (2000, p. 31), como “una 

mutación cultural: en las ideas, en el imaginario, en los valores, en los comportamientos, en 

las prácticas políticas, pero también en los lenguajes que los expressan”
22

. 

Os ecos do movimento do Porto foram responsáveis pelas transformações além-mar 

que garantiram as articulações políticas, nos dois lados do Atlântico, entre o Maranhão e as 

Cortes: “mesmo distante da Corte, a cidade de São Luís viveu a transferência de parte do 

debate político para as ruas, agitadas a partir de 1821” (GALVES, 2015, p. 44). Tais 

mudanças repercutiram na província por intermédio da adesão, em 6 de abril de 1821. 

capitaneada pelo governador Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, seguida da aclamação do 

governador e da criação de uma junta consultiva de governo, movimentos acompanhados por 

dissensos políticos, forjados no apoio ou repúdio a Fonseca,  e nas razões para tal.  

Marcelo Galves, ao analisar a repercussão da revolução em São Luís, destaca uma 

correspondência trocada entre o governador Pinto da Fonseca e o ministro Tomás Vilanova no 

momento em que as informações da revolução tomaram conta do espaço provincial: 

No Maranhão, o bergantim “Paquete do Maranhão” trouxe a novidade e 

motivou a troca de correspondência entre o governador Pinto da Fonseca e o 

ministro Tomás de Vilanova Portugal, que recomendou vigilância para que a 

província não se contaminasse pelas “ideias perversas do tempo” (GALVES, 

2015, p. 92). 

 

Verifica-se a partir destas poucas palavras a reprovação às novidades do tempo pelas 

autoridades, não entusiasmadas com o processo da Revolução do Porto, ou melhor, das ideias 

liberais
23

 construídas com o movimento do Porto e constituídas como modernas. Mário 

Meireles (2001, p. 185) afirma que a atuação de Fonseca ao tomar conhecimento da chegada 

da revolução no Maranhão foi de precaução: “a principio guardou-a em segredo, ficando 

atento aos acontecimentos; mas ao vê-la cair no domínio público, apressou-se, em boa 

política, a tomar a dianteira, por intermédio da tropa, antes que o povo o fizesse contra a 

tropa”.  

                                                                                                                                                                                     
apresenta uma serie de peculiaridades quando comparado com muitas outras colônias portuguesas na América”. 

Para Assunção (2005, p. 349-350), o impacto da Revolução do Porto no Brasil e no Maranhão foi marcante, pois 

estabeleceu/difundiu um ideário liberal e constitucionalista. 
22

 Para François-Xavier Guerra (2000) o processo de modernidade política permeia os mais diversos setores da 

sociedade. Dessa forma, o setor político foi responsável por disseminar novas praticas de sociabilidades dentre 

elas a formação de espaços de debates políticos. O sentido de modernidade política compreende o surgimento de 

elementos de modernidade tais como: eleições, abaixo-assinados, representações, imprensa, cartas e discursos 

políticos situados em uma esfera privado, assim como, pública. 
23

 As ideias liberais ou liberalismo político é apresentado por Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (2001, p. 

76): “para aqueles que defendiam o fim do Antigo Regime deveria assegurar o direito a liberdade de expressão, 

imprensa, de reunião e associação”. 



26 
 

A chegada das notícias da Revolução do Porto em São Luís é marcada pela 

movimentação na política, nos debates orais das ruas, becos, boticas, praças e pela circulação 

dos folhetos e pasquins da época. Na política, o debate girava em torno do constitucionalismo 

português, a cargo do governador da capitania, o marechal Bernardo da Silveira Pinto da 

Fonseca (1819-1822)
24

, que mantinha relações de fidelidade à família real. 

No processo de adesão, Fonseca colocou em risco essa fidelidade ao declarar-se 

“constitucional”, justificando ser a melhor solução para satisfazer os desejos da população 

maranhense que apoiava a revolução portuense. Ao mesmo tempo, valia-se dessa estratégia 

política para manter-se à frente da administração. Marcelo Galves (2015, p. 95) afirma que o 

governador estava dividido “entre o rei que o nomeara governador da província, em 1819, e as 

novidades do tempo”. 

Luís Antônio Vieira da Silva (1972, p. 31) destaca a atuação de Fonseca, 

compreendendo “as suas intenções e a responsabilidade que pesava sobre seus ombros numa 

hora difícil e longe como se achava, do Governo Central”. Lembra ainda que era apoiado ou 

criticado por parte dos grupos de comerciantes, agricultores, militares, funcionários públicos e 

advogados da província, de acordo com os interesses de cada grupo.  

A atuação de Pinto da Fonseca na administração da província é destacada na 

historiografia maranhense como pertencendo a de um homem público dos mais conceituados. 

Para Mário Meireles, Fonseca é a solução para as males que pairavam na sociedade luso-

maranhense nas primeiras décadas do século XIX. 

Comendador da Ordem da Torre e Espada e da Vila Pouca d‟Aguiar na 

Ordem de Cristo, foi o ultimo governador e capitão-general do Estado do 

Maranhão, sucedendo a Paulo da Silva Gama. Não obstante, seu cargo e 

títulos honoríficos, a par de sua personalidade de administrador que revelou 

ser, o povo como fizera a seu antecessor, deu-lhe um apelido: era o Dente 

d‟Alho. Homem de tino administrativo e espírito superior, exceção à 

generalidade de seus antecessores, Bernardo da Silva, após ter cientificado a 

superior autoridade do que se passava e do que vira para que não lhe viessem 

atribuir as faltas e erros de outrem, não aguardou, entretanto, que de cima 

viesse o remédio, mas enfrentou logo, e com energia os problemas que se lhe 

antepunham, e pôs-se a resolvê-los com os elementos de que dispunham. E 

não fez pouco (MEIRELES, 2001, p. 183-184). 

 

Tal como Vieira da Silva, Mário Meireles chama atenção para um “Capitão-General 

que distinguia-se pela sua ilustração e tino prudencial e se em uma época de comoções 

empregou a severidade, parecendo talvez apaixonado, parcial e caprichoso” (MEIRELES, 

                                                           
24

 De acordo com Vieira da Silva (1972, p. 58-60), Pinto da Fonseca era de família militar. Era filho de João 

Brun Silveira da Fonseca e de Dona Isabel Rita da Câmara Figueiredo e Castro. A chegada ao Maranhão ocorreu 

em 19 de agosto de 1819 – ano que presidiu a província do Maranhão até 1822. 
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2001, p. 31). De certo modo, os dois autores incorporaram sem maiores ressalvas a posição do 

jornal O Conciliador do Maranhão a respeito de Pinto da Fonseca: 

(...) tende, pois a confiança na sua administração; não duvideis hum só 

momento, de que as suas intenções são somente felicitar-vos; e que ele 

aceitou esta pesada tarefa, unicamente com os olhos em vosso bem: não deis 

ouvidos ás seduções de meia dúzia de intrigantes, que espalham entre vós a 

cizânia da desordem, para se ver á custa da vossa tranquilidade (Conciliador, 

nº 4, 26/4/1821, p. 4-5)
25

. 

 

O grupo opositor, que rejeitava a representação política do governador frente ao 

constitucionalismo, via no movimento do Porto a possibilidade de estabelecer mudanças no 

quadro político e econômico e na estrutura de poder da província. Assim, “os grupos 

opositores tendiam a ser mais constitucionais, bradando contra prisões sem formação de 

culpa, por liberdade de imprensa e formas efetivamente representativas de governo” 

(GALVES, 2015, p. 101). 

Nesse ambiente, a eleição ou não de uma junta de governo, em 13 de abril de 1821, 

constituiu o ápice da “semana constitucional” que teve inicio em 6 de abril e tornou a 

província palco das disputas entre grupos antagônicos. As prisões, deportações, intimidações 

e arranjos políticos foram praticas visíveis na província, alguns membros da oposição foram 

deportados
26

 e publicaram folhetos nas tipografias de Lisboa e Londres relatando os 

acontecimentos do Maranhão e a repulsa a Pinto da Fonseca, “aclamado constitucional” pelos 

seus apoiadores.  

O grupo político ligado a Pinto da Fonseca foi acusado de violação do processo 

eleitoral. De acordo com Galves (2015, p. 101), as acusações podem ser assim sistematizadas:  

1 - O planejamento, juntamente com alguns militares de sua confiança, da 

“adesão”, forma de conter as pressões para que essa se efetivasse e de, ao 

mesmo tempo, manter-se à frente do governo da província; 2 - O aumento da 

tabela de soldos, forma de atrair / neutralizar os setores das tropas que 

imaginaram outro desfecho para o movimento constitucional; 3 - A recusa 

em aceitar a chefia de uma Junta de Governo e o anúncio de sua despedida 

da província como partes da estratégia de permanência à frente do governo, 

sustentada pelo “apelo popular”; 4 - A criação, em 9 de abril, de uma Junta 

Consultiva de governo, paliativo contra uma efetiva reorganização das 

relações de poder na província; 5 - O ordenamento da prisão dos principais 

opositores, sob o argumento de incitação dos escravos, acusação perigosa, 

corporificada em alguns pasquins espalhados pela cidade, também por 

ordem de Fonseca; 6 - Além das prisões, a responsabilidade pelo clima de 
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 Optei pela escrita original.  
26

 Marcelo Cheche Galves (2015, p. 102-105) faz uso de documentos impressos em Lisboa por cidadãos 

deportados analisando a situação política da época e a repercussão do movimento vintista no Maranhão nos 

prelos europeus. Dentre os opositores deportados em 1821, o major José de Loureiro Mesquita, que publicou em 

Lisboa o Manifesto de todos os acontecimentos e causa da Revolução da Província do Maranhão, concluída em 

6 de abril de 1821e o advogado Manoel Paixão dos Santos Zacheo, se tornaram porta-vozes, em Portugal, dos 

maranhenses descontentes com o governo de Fonseca. 



28 
 

ameaças que marcou as eleições, restritas, por intermédio de convites, quase 

que exclusivamente aos cidadãos que apoiavam Fonseca; 7 – O recolhimento 

de assinaturas em seu apoio como forma de transformar as eleições, 

marcadas para o dia 13 de abril, em “aclamação” de seu nome. 

 

As assinaturas recolhidas a favor de Fonseca, destacadas no ponto sete, ficaram a 

cargo do comerciante Antônio José Meirelles, um dos principais comerciantes da província e 

apoiador do governo. Com toda essa movimentação, não havendo eleição e sim aclamação, 

Pinto da Fonseca permaneceu à frente do governo até fevereiro de 1822, momento de 

eleições, agora regulamentadas pelas Cortes
27

.  

A primeira consulta eleitoral, referente à “adesão” e à futura forma de governo foi 

favorável à Fonseca, que recebeu 86 votos (favoráveis à existência de um governador, ante a 

proposta de uma junta de governo), contra 8 pela criação de uma junta e 2 votos contrários à 

“adesão”. Na edição número 5, de 29 de abril de 1821, o jornal O Conciliador do Maranhão 

destacou o apoio a Fonseca a partir dos votos dos membros do Senado da Câmara, Regimento 

de Milícias, Comércio e Agricultura, Corpo de Artilharia, Companhia de Cavalaria Franca, 

Batalhão de Pedestres, Magistratura, Escrivães da Relação e Advogados da Relação. Tal 

apoio garantiu a “aclamação” do governador.  

A movimentação política a partir da adesão também compreendeu o debate sobre a 

economia da província que clamava por mudanças, ou melhor, razões econômicas também 

compuseram o debate em torno da adesão. Sobre a situação econômica da província na época, 

o coronel Izidoro Rodrigues Pereira em folheto remetido as Cortes destacou: “Hum tempo 

calamitozo, que a natureza tem sido pouco abundante em colheitas, e que sendo o preço dos 

gêneros de exportação diminuto, he com tudo excessivo nos da primeira necessidade, e 

consumo da terra” (1822, p. 1). 

Com a Revolução do Porto no Maranhão, os fatores da crise econômica ganharam 

relevo: safra ruim em 1821, queda abrupta do preço do algodão, endividamento crescente dos 

comerciantes e agricultores e a diminuição dos rendimentos da Alfândega e da Inspeção 

foram queixas renovadas e encaminhadas às autoridades portuguesas (ao Rei e às Cortes)
28

 

por Fonseca. Para vislumbrar as mudanças econômicas, Antonio Bernardino Pereira do Lago 

(2001, p. 113) escrevendo em 1821 apresenta os dados estatísticos referentes ao valor das 

                                                           
27

 As Cortes portuguesas só regulamentaram as eleições de juntas de governos provinciais em projeto aprovado 

em outubro de 1821, estabelecendo a obrigatoriedade das juntas.  
28

 Ao Rei, foi encaminhado o manuscrito Acontecimentos políticos ocorridos na capital do Maranhão no dia seis 

de abril de 1821. Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Seção de 

Manuscritos, Ms, 5,4,15. Às Cortes, o manuscrito Exposição do Governador do Maranhão Bernardo da Silveira 

Pinto da Fonseca ao Congresso Português sobre o juramento à Constituição que houver de fazer o mesmo 

Congresso, e estabelecimento do Governo Provisório. São Luís, 30/4/1821. IHGB. Lata 58, pasta 35, 1821. 
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exportações maranhenses: entre 1812 e 1817, era de 13.570.301$883 réis; já entre 1818 e 

1821, era de 9.724.194$713 réis. Queda significativa para os agricultores e comerciantes da 

província na produção e exportação de arroz e algodão, principais produtos da época.  

Nesse sentido, o movimento do Porto culminou nos anseios por novos ares de 

desenvolvimento econômico, evidenciados nos documentos elaborados por Fonseca, apoiado 

em parte dos comerciantes e das tropas. De acordo com Galves (2011a, p. 21) “parte dos 

principais comerciantes e agricultores da província apoiou o movimento, ao que parece, por 

um constitucionalismo de ocasião, ancorado nas expectativas de reversão do quadro 

econômico”. 

Outro ponto significativo no Maranhão diz respeito ao papel da imprensa
29

 na 

repercussão dos princípios vintistas nos rumos da política constitucional, que pode ser 

compreendido como mecanismo de formação de opinião e de construção de espaços públicos 

de representação política.  

Os primeiros anos da década de 1820 foram fundamentais para a ampliação da 

circulação de impressos pelas províncias brasileiras. No Grão- Pará, o periódico O Paraense e 

no Maranhão, O Conciliador do Maranhão divulgaram o discurso vintista e estabeleceram 

um diálogo com preceitos constitucionais. Geraldo Coelho (1993, p. 100) elenca as 

semelhanças dos periódicos, apesar de províncias distintas, ao tratar as novidades do tempo, 

ou seja, “o fato de representarem artigos que traduziam o domínio, pelos seus autores, das 

categorias do discurso vintista e das matrizes do pensamento ilustrado, incorporadas à 

semântica da regeneração”. 

Como se percebe, a imprensa compôs o cenário de participação política dos cidadãos 

apontando “o livre exprimir das opiniões, dotando os cidadãos de instrumentos de defesa 

contra as possíveis pressões que viessem a sofrer por força da natureza das suas opiniões” 

(COELHO, 1993, p. 72).  

 

1.3 “Soôu mais perto o clarim da liberdade”: a circulação de impressos no Maranhão 

 

Para compreender o processo de modernização política nas primeiras décadas do 

século XIX, é necessário um olhar específico para a circulação de impressos. Folhetos e 

periódicos constituíram principais veículos de disseminação do vintismo português no 

Maranhão a partir de 1821, com a instalação da primeira tipografia, novidade do tempo.  
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 Papeis impressos propagaram concepções políticas e provocaram “partilha de leituras”, a partir da oralidade 

(BARBOSA, 2013, p. 96).  
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Os impressos, sejam livros
30

, pasquins, jornais ou folhetos pautados nas ideias da 

ilustração portuguesa, formaram um público leitor em que “a ideia de liberdade é 

demonstrada pelo uso quase excessivo da palavra em jornais e folhetos” (NEVES, 2001, p. 

84).  

Para discutir a liberdade de imprensa atento para duas concepções apresentadas por 

Marco Morel (2005, p. 200): a primeira “como recurso para legitimação de práticas políticas” 

e a segunda “como operação simbólica de transformar opiniões individuais ou setoriais em 

opinião geral”. Tal “liberdade”, segundo as Bases Constitucionais portuguesas (1821) 

decretava, em seu Artigo 8, que: “todo o Cidadão pode conseguintemente, sem dependência 

de censura previa manifestar suas opiniões em qualquer matéria; contanto que haja de 

responder pelo abuso desta liberdade nos casos e na forma que a lei determinar”.  

Os impressos compreendem formas de sociabilidades inseridas em espaços públicos 

fortemente politizados, marcadas pelo sentido de modernidade política e construção do 

fenômeno de opinião, permeado pelos princípios do liberalismo
31

 do século XIX, em que o 

indivíduo torna-se o ator principal da vida política. 

De acordo com Roger Chartier (2009, p. 98), a imprensa se tornou o pilar privilegiado 

de uma sociabilidade política, colocando no espaço publico os debates recentes, as reformas 

do Estado e os conceitos da filosofia política liberal do momento. De fato, “o liberalismo é 

também uma filosofia política inteiramente orientada para a ideia de liberdade, de acordo com 

a qual a sociedade política deve basear-se na liberdade e encontrar sua justificativa na 

consagração da mesma” (REMOND, 1990, p. 16). 

Para a análise do debate político no Maranhão pós-adesão, parto da seguinte hipótese: 

a imprensa, com seus recursos e objetivos constitui um poderoso instrumento de dominação 

simbólico, capaz de configurar planos ideológicos políticos situados em grupos com 

interesses particulares, no caso do Maranhão, voltados para a permanência e legitimação do 

governo constitucional. Como afirma Samuel Castellanos (2012, p. 126): “a tipografia como 
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 Marcelo Cheche Galves (2015), Romário Sampaio Basílio (2013) e Lucas Gomes Carvalho Pinto (2015) 

realizam uma análise pautada na circulação de livros na província do Maranhão na primeira metade do século 

XIX. Nesse processo, a documentação da Real Mesa Censória e a Mesa do Desembargo do Paço e os jornais que 

circularam no Maranhão transparecem a circulação de centenas de títulos nas primeiras décadas do Oitocentos. 

A documentação ainda  oferece informações sobre pontos de venda, títulos, livreiros, público-alvo, preços etc. 
31

 René Remond compreende o termo liberal como pertencente ao movimento de liberdade de pensamento 

pautada na esfera política, exercendo múltiplas mudanças no comportamento social. Para Remond (1990, p. 15): 

“o movimento liberal é a primeira onda de movimentos que se desencadeia sobre o que subsiste do Antigo 

Regime, ou sobre o que acaba de ser restaurado em 1815. O qualificativo "liberal" é o que melhor lhe convém, 

porque caracteriza a ideia-mestra, a chave da abóbada da arquitetura intelectual de todos esses movimentos”. 
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espaço de produção e distribuição de impressos no Maranhão marcou o início de uma 

atividade que transformou significativamente a vida da província durante o século XIX”.  

Após a “aclamação” e a frente do governo, Pinto da Fonseca por meio de um ofício 

encaminhado ao secretário Joaquim José Monteiro Torres, relatou os anseios da população em 

instalar na província uma tipografia.  

Logo que esta Província abraçou o Systema Constitucional Proclamado em 

Portugal, hum dos mais e apreços desejos dos seus Habitantes foi o de terem 

huma Imprensa, empenhando-se até, e assignando para huma Gazeta manu-

escrita; a vista d´aquela Ansiedade e persuadido quanto huma Tipografia he 

útil, essencial n´um Governo Liberal para esclarecer a verdade (AHU-ACL-

CU-009, Cx.167, D.12.182). 

 

Instrumento estratégico do grupo político de Fonseca, a atividade impressa daria corpo 

aos “ares constitucionais”, difundindo ideias sob o controle do governador.  

Em cartas as Cortes portuguesas publicadas no Conciliador (nº 8, 10/5/1821, p. 2), 

Fonseca justificou a adesão ao movimento do Porto e afirmou o anseio pela liberdade que 

chegara à província com as notícias da adesão do Grão-Pará enfatizando que “Soôu mais 

perto o clarim da Liberdade”. Naquele momento, parafraseando autores dedicados a outro 

contexto, “tomar a palavra” poderia significar “tomar o poder” 
32

, pressuposto que orientou a 

instalação da primeira tipografia do Maranhão, em novembro de 1821. Chamada de 

Tipografia Nacional do Maranhão
33

 e mantida pelo Erário Real (financiado pela 

administração de Pinto da Fonseca) dedicou-se à impressão do expediente do governo, 

“papeis particulares”
34

, impressões a outros órgãos públicos
35

 e produção do primeiro jornal 

maranhense: O Conciliador do Maranhão
36

. 

No Dicionário Geográfico da Província do Maranhão, César Marques (2008, p. 

864)
37

 destaca que a comissão administrativa da tipografia nomeada por Pinto da Fonseca em 

13 de novembro de 1821 era composta pelo: presidente, o desembargador José Leandro da 

Silva e Sousa; tesoureiro, Lázaro da Silva Guimarães e diretor, Antônio Marques da Costa 

Soares. Tais informações foram publicadas na edição número 36, de 14 de novembro de 1821, 

no Conciliador, por meio do Decreto nº 384,  que criou a Tipografia Nacional do Maranhão. 
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 Expressões utilizadas por Robert Darnton (1996, p. 16) no contexto de formação de uma nova ordem após a 

eclosão da Revolução Francesa. 
33

 Com o processo de adesão a Independência em julho de 1823, a tipografia foi denominada Imperial e 

Nacional.  
34

 Os preços da impressão eram definidos pela Comissão da Tipografia. 
35

 Um recibo assinado pelo administrador dos Correios, Sr. Manoel José de Mello, aponta o recebimento e 

pagamentos de duas resmas de recibos impressos na Tipografia Nacional do Maranhão, disponível na Biblioteca 

Pública Benedito Leite, Ms, 254 (260) M1 G2 E11). 
36

 Como já observado, a partir do nº 77, de 6 de abril de 1822, o jornal passou a se chamar apenas O Conciliador. 

Ao longo deste trabalho utilizarei apenas a palavra Conciliador, suprimindo a artigo “O”. 
37

 A primeira edição do Dicionário... de César Augusto Marques é de 1870. 
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Os anseios pela tipografia, segundo os redatores do Conciliador (nº 52, 9/1/1822), 

existiam antes mesmo da publicação da primeira edição manuscrita
38

, em 15 de abril de 1821.  

He sabido que este Periódico principiou em Abril de 1821, manuscrito, e 

debaixo da proteção e auspícios do Governo, e d‟ alguns Assinantes 

generosos e não he oculto, que antes de aparecer o primeiro N. já a ordem 

estava expedida para virem de Inglaterra a Imprensa e Typos, positivamente 

encomendados para imprimir o Conciliador (Conciliador, nº 52, 9/1/1822, p. 

3). 

 

Das 34 edições manuscritas, somente 8 edições foram impressas na Tipografia
39

. Por 

meio de artigo publicado no Conciliador, os redatores destacaram aos assinantes que seriam 

remetidas as edições manuscritas, agora impressas: “aos Senhores Assinantes se prometeu 

então a gratuita entrega de todos os números, que mui caros pagarão manuscritos; do que se 

deduz que os Redatores estão obrigados a esta satisfação, garantida até por o Governo” 

(Conciliador, nº 52, 9/1/1822, p. 3). Em seguida, os redatores justificaram o atraso da entrega 

das edições por falta de tempo para realizar as impressões e pela intensa atividade tipográfica 

a que estavam submetidos. 

He notório ou ao menos certo, que a redação deste Periodico foi sucessiva, e 

gratuita até chegar a Imprensa, e que esta se empregou desde logo na 

Impressão dos números correntes: observou-se que, apesar de todos os 

esforços, estes números por muito tempo se retardarão, o que faz a primeira 

prova de que então não sobrava tempo para aviar outros impressos; e deduz-

se a segunda com o facto de que os mais assíduos trabalhos não poderão 

ainda conseguir nem a impressão dos 34 números manuscritos do 

Conciliador... (Conciliador, nº 52, 9/1/1822, p. 3). 

 

Segundo Marques, as atividades da tipografia
40

 iniciaram no dia 15 de novembro de 

1821, tendo como funcionários: Francisco José Nunes Corte-Real - compositor e recebia uma 

diária de 1$200 réis - Francisco Antônio da Silva - impressor e recebia uma diária de 1$600 

réis - Antônio da Silva Neves - ajudante do compositor e amanuense recebendo uma diária de 

666 réis - e Antônio Pedro Nolasco - guarda e servente da oficina e recebia uma diária de 200 

réis. 
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 O Conciliador passou a ser impresso a partir da edição de número 35, em 10 de novembro de 1821, com a 

instalação da Tipografia Nacional do Maranhão. Na obra de José Maria Corrêa de Frias (2001, p. 15), - primeira 

edição é de 1866 - o autor chama a tipografia de “tipocaligrafia”, pelo fato do jornal O Conciliador ser 

manuscrito. 
39

 Não há registros das edições de número 9 a 34 na Biblioteca Nacional (BN) e Biblioteca Pública Benedito 

Leite (BPBL). Na edição nº 118 (28/8/1822, p. 6), os redatores anunciaram que a impressão da edição nº 8 seria 

a ultima e propunham um acordo aos assinantes que pagaram as 34 edições. Já na edição nº 53, 12/1/1822, os 

redatores ofereceram os 34 números impressos, antes manuscritos, pela quantia de 6$400 réis. 
40

 Após o surgimento da Tipografia Nacional do Maranhão, outras tipografias funcionaram brevemente em São 

Luís, como a Tipografia Melandiana (1825), de Daniel Garção de Melo e a Tipografia Constitucional, de 

Clementino José Lisboa, a partir de 1830. 
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As despesas com a Tipografia Nacional foram significativas. Marcelo Galves (2016, p. 

128) ao analisar a documentação do Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM), 

destaca que o padre Tezinho recebeu dos cofres públicos 139$200 réis, referentes à “despesa 

feita com o Periodico e outras publicações desde o dia seis d‟Abril do presente ano até o fim 

de Maio” (APEM. Livro 63, nº 133, p. 34). 

Outras despesas publicadas no Conciliador (nº 46, 20/12/1821, p. 8) são referentes às 

às viagens dos funcionários da tipografia, vindos de Portugal: Francisco José Nunes Corte-

Real (compositor de letras), Francisco Antônio da Silva (impressor de letras), ambos 

residentes em Lisboa, que juntos somaram a quantia de 144$632 réis, e foram subsidiadas 

pela doação de 427$424 réis da Casa de Comércio Antônio José Meirelles, Ferreira, e 

Companhia”. Ainda sobre as despesas, a Conta Geral dos Cofres Nacionais da Província do 

Maranhão (1821), publicada como Suplemento da edição número 64 do Conciliador 

(20/2/1822), destaca que a despesa com a tipografia foi de 4:036$000 réis.  

A primeira edição do jornal O Conciliador do Maranhão circulou manuscrita em São 

Luís no dia 15 de abril de 1821, nove dias após a adesão. Era publicado duas vezes por 

semana, com volume de quatro a oito páginas e suplementos em algumas edições, tendo como 

redatores José Antônio da Cruz Ferreira Tezo que exercia o cargo de padre (padre Tezinho), e 

Antônio Marques da Costa Soares, oficial-maior da Secretaria de Governo e posteriormente 

diretor da Comissão Tipográfica. “Construtores de um constitucionalismo de ocasião” 

(GALVES, 2015, p. 101) repercutiram no Conciliador
41

 louvores à nova ordem, expressos 

por uma espécie de pedagogia constitucional.  

A política constitucional de Fonseca encontrava nas edições e circulação do jornal 

Conciliador o instrumento ideal de amplificação
42

 do “seu” liberalismo. O periódico 

estabeleceu o ideário político da época sendo um macro manual de instruções, normas e 

regras constitucionais na província.  

De acordo com Sebastião Jorge (1998, p. 11): “em São Luís ele [o periódico] 

proliferou como praga”. Assim, o periódico reverberou, nas esquinas, boticas e praças, os 

ecos da Revolução do Porto, dando-lhe feições provinciais. Ler, opinar, publicar, pensar, 

                                                           
41

 A repercussão de ideias políticas nas gazetas e nos jornais brasileiros foram práticas continuas desde a chegada 

da Família Real no Rio de Janeiro, em 1808, com a instalação da imprensa Real. Nesse sentido, a configuração 

de circulação de princípios e ideários políticos no Brasil na segunda década do século XIX compreende um 

avanço em tal atividade com a proliferação dos folhetos, pasquins e jornais. Segundo Oliveira (1999, p. 109): “a 

circulação de publicações produzidas na Impressão Régia e na Europa e as operações mercantis possibilitavam a 

difusão de notícias e de versões desencontradas bem como o de projetos sobre o futuro do Império”. 
42

 Joaquim Serra (2001, p. 23) aponta que “saíam centenas de exemplares, que eram lidos com avidez”. A 

primeira edição é de 1883. Dessa forma, compreendo o processo de circulação do jornal e a prática de leitura 

como ação continua e de grande ampliação não somente em São Luís, mas por grande parte da província. 
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refletir foram ações pertinentes aos espaços privados e públicos de São Luís estabelecidos a 

partir da cultura vintista permeada pelo Conciliador por intermédio de cartas e debates entre 

personagens, agora componentes de uma esfera pública de representação política. 

De fato, a presença de debates políticos entre “cidadãos” nas folhas do Conciliador e o 

envio de querelas, representações, abaixo-assinados e ofícios ao Soberano Congresso 

demonstram a participação da população no ambiente político da época. Nesse sentido, a 

criação do espaço comunicacional guardava em cada palavra a formação de uma opinião 

pública embasada nos acontecimentos políticos e na constituição de espaços públicos de 

debates
43

. Sem dúvida, a linguagem da cultura política do vintismo pautada na construção de 

opiniões públicas, disseminou ideias liberais, a partir de uma concepção polissêmica da noção 

de “liberdade”.  

Com 212 números
44

, “lidos com avidez”, o jornal circulou pela província alcançando 

regiões distantes de São Luís. Nas edições nº 39, 56, 97, 163, 167e 190, os redatores 

publicaram a listagem dos assinantes da folha e suas localidades: São Luís, Bacanga, 

Itapecuru, Itapecuru Mirim, Alcântara, Caxias, Iguará, Parnaíba, Viana, Guimarães, Oeyras, 

Mearim, Campo Maior, Cajapió, Brejo, São Bernardo, Periá, Pastos-Bons, Codó, Piauí, Putí, 

Sipahú, Ceará, Grão-Pará e Liverpool, além de outras localidades chamadas pelos redatores 

de “cidade do Maranhão” (provavelmente, São Luís). Seguramente, a circulação do jornal 

compreendeu a prática de leitura, disseminação de ideias políticas constitucionais e formação 

de espaços públicos de debates não somente em São Luís
45

.  

A novidade da Tipografia Nacional não expressou apenas a produção e circulação de 

impressos, mas também a movimentação política do grupo opositor a Fonseca.  Nesse sentido, 

o abaixo-assinado Protesto de lealdade e reconhecimento do povo ao rei encaminhado para as 

Cortes portuguesas, em dezembro de 1821, por alguns cidadãos deportados em abril de 1821 e 

que naquele momento voltavam para a província, absolvidos pelos tribunais portugueses.  Em 

suma, o documento sistematizou elementos sobre a “conduta anticonstitucional do 

                                                           
43

 De acordo com Marco Morel (2005, p. 200) a formação dos espaços públicos de debates políticos são 

resultados da prática de oralidade e constituição da opinião pública existentes antes mesmo da palavra impressa e 

que possibilitou a legitimação da nova política constitucionalista no império luso-brasileiro. Nesse sentido, a 

opinião pública, segundo Morel, constitui “como recurso para legitimação de práticas políticas e como operação 

simbólica de transformar opiniões individuais ou setoriais em opinião geral”.  
44

 A Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL) e a Biblioteca Nacional (BN) não possuem as edições de número 

9 ao 34, ausência que interfere na análise deste intervalo. Porém, Luís Antônio Vieira da Silva apresenta uma 

copia da edição de número 212, de 23 de julho de 1823, dias antes da “adesão” a Independência brasileira. 
45

 O jornal poderia ser comprado na botica do padre Tezinho, na botica de Daniel Joaquim Ribeiro e na 

Tipografia. 
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governador”. Tais acusações também recaiam sobre a instalação da Tipografia Nacional, vista 

como nova arma política de Fonseca. 

Tão pródigo é este governador pelos fundos públicos e ávido de lisonja, que 

tem feito pagar 50$000 por mês a Antônio Marques Soares, um dos 

redatores ostensivos deste abjeto periódico (...) em remuneração aos 

nauseantes elogios (PROTESTO..., IHGB, lata 400, pasta 10, p. 1-2). 

 

(...) como podem ficar em silêncio os habitantes desta Província, em todos os 

tempos tão distintos pela sua lealdade, e adesão à mãe pátria, e que tão 

oprimidos tem sido pelo seu atual governador Bernardo da Silveira Pinto, 

cada vez mais aferrado ao seu sistema anti-constitucional, inimigo da 

Constituição, e que vendo pelo terrorismo reger absoluto, dispondo da 

Fazenda Pública a seu arbítrio e procurando sufocar os sentimentos de 

Direito Natural e escrito, substituindo a tudo a sua vontade e paixões? 

(PROTESTO..., IHGB, lata 400, pasta 10, p. 1-2). 

 

Por meio do Protesto de lealdade..., observaram que o objetivo de Fonseca em apoiar 

a tipografia era “fazer circular mais fácil a extensamente os seus elogios e doutrinas ofensivas 

com que pretende iludir o povo para seus malévolos fins, libelos conta particulares a quem o 

mesmo governador odeia” (Protesto..., IHGB, lata 400, pasta 10, p.1-2). 

Contudo, a Tipografia Nacional do Maranhão/Conciliador ultrapassaram esse 

propósito. Elemento de modernidade política por excelência, o jornal potencializou as 

disputas entre grupos favoráveis ou não ao governo de Fonseca, formatou (e se opôs) a 

opiniões públicas divergentes, em tempos de liberdade de imprensa. Para além da 

legitimação/defesa do governo constitucional, acompanhou o trabalho das Cortes portuguesas 

e viveu intensamente os debates no período de transição do mundo luso-brasileiro.  
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2. O DEPUTADO, FIGURA-CHAVE DA POLÍTICA LIBERAL 

 

Neste capítulo, centrarei minhas observações: na criação e instalação das Cortes 

Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, espaço situado em Lisboa, que configurou os 

debates políticos da cultura vintista entre os portugueses dos dois lados do Atlântico; e no 

perfil e atuação dos deputados da província do Maranhão: Joaquim Vieira Belford e José 

Joaquim Beckman e Caldas, eleitos para o exercício parlamentar. Compreendo os deputados 

como atores políticos que nas Cortes, e no ato de representação política, compuseram o 

quadro de transformações nos campos político, econômico e social de Portugal e Brasil no 

início da década de 1820. 

Em Portugal, a instalação do parlamento
46

 é fruto da Revolução do Porto pronunciada 

em 24 de agosto de 1820. Os revolucionários dialogaram com o liberalismo
47

 espanhol 

seguindo seus critérios para construção e formulação de uma Constituição portuguesa, 

pautada nos trabalhos parlamentares das Cortes Gerais e Extraordinárias de Cádiz, reunidas 

em 24 de setembro de 1810 e na Constituição espanhola de Cádiz (ou La Pepa), proclamada 

em 1812. Nos dois casos, guardadas importantes diferenças, o poder do monarca foi limitado, 

aumentando as possibilidades de participação política do “povo” ou de novos atores políticos 

na escolha de representantes – os  deputados – na Península Ibérica, com a criação, ainda que 

provisória, de regimes monárquicos constitucionais. 

As mudanças foram visíveis no campo político institucional e na difusão de uma nova 

concepção de política liberal em que o monarca estava submetido ao Soberano Congresso. 

Dessa forma, o processo do constitucionalismo constituiu “a submissão do Estado e do 

monarca às leis”, em que a Constituição passa a ser vista “como base de um projeto de 

ordenamento político e social” (COSTA; GALVES, 2011, p. 47-54). 

Nesse momento, a soberania nacional, as Cortes portuguesas, a representação política, 

a liberdade de pensamento e de imprensa, a palavra pública, a cidadania política
48

 e os 

interesses nacionais e provinciais compunham a base de sustentação da Revolução do Porto. 

Em suma: “a política é o pano de fundo da civilização liberal” (VERDELHO, 1981, p. 344).  

 

                                                           
46

 Em Portugal, a tradição monárquica da convocação das Cortes referia-se, até 1698, às reuniões do clero, 

nobreza e povo. 
47

 De acordo com Telmo Verdelho (1981, p. 70), o termo liberal refere-se a “uma intenção de permissão e 

complacência no sentido da abertura da sociedade ao convívio de formas e teorias políticas anteriormente 

anatematizadas”. 
48

 De acordo com Neves (2003, p. 149), o termo cidadão refere-se ao “indivíduo politicamente integrado a 

Nação” com direitos civis. 



37 
 

2.1 A instauração das Cortes portuguesa e os novos atores políticos 

 

A Revolução do Porto teve como consequência a convocação das Cortes 

Extraordinárias da Nação Portuguesa, instauradas em 26 de janeiro de 1821 no Palácio das 

Necessidades, em Lisboa. Também denominada de Soberano Congresso e Assembleia 

Constituinte/Geral, as Cortes atuaram pelo retorno de Dom João VI que se encontrava no 

Brasil desde 1808 e pela criação de uma Constituição para a organização política e econômica 

do Império. 

Para fins didáticos, podemos dividir a Revolução do Porto em três momentos: crise 

política e econômica portuguesa e concentração dos revolucionários no Porto; apropriação dos 

moldes políticos espanhóis; instauração das Cortes / criação da Constituição
49

.  

Desde a aprovação da Constituição gaditana em 1812 é possível perceber o avanço do 

constitucionalismo liberal na organização política ibérica, também perceptível pelas 

similaridades entre os critérios adotados por Portugal. Por exemplo, o primeiro artigo das 

Bases da Constituição da Monarquia Portuguesa (1821) previa que “a nação portuguesa é a 

união de todos os portugueses de ambos os hemisférios”, como fora instituído para o território 

espanhol. A adoção da política espanhola é destacada por Clemente José dos Santos nos 

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa (1883, p. 13) como 

propulsora da movimentação política em Portugal: “o favorável êxito da revolução de Cádiz 

deu impulso à causa liberal portuguesa”.  

Ao analisar a formação das Cortes portuguesas, Jorge Miranda apontou as 

semelhanças e distinções entre as duas constituições. Entre outros pontos, destaca:  

2º) A forma de governo é a monarquia moderada hereditária em Espanha 

(art.14.º) e a monarquia constitucional hereditária em Portugal (art.29.º); 

4º) O sufrágio para eleição das Cortes é universal, mas indirecto em Espanha 

(arts.35.º e segs), e com algumas incapacidades (art.33.º), mas directo em 

Portugal (arts.37.º e segs); 

5º) A Constituição de Cádis proíbe a reeleição dos Deputados (art.110.º), não 

a portuguesa (art.36.º); 

8º) Na Constituição de 1812 não há representação paritária das províncias da 

Europa e do ultramar no Conselho de Estado (art.232º), ao invés do que 

sucede na Constituição de 1822 (art.162.º); 

9º) A Constituição espanhola é mais extensa (384 artigos) do que a 

portuguesa (240 artigos) (MIRANDA, 2001, p. 14-15). 

 

De acordo com Márcia Berbel (1999, p. 52), o texto constitucional português “era 

cópia quase literal da Constituição de Cádiz” uma vez que “diversos setores da sociedade já se 
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 Para Neves (2012, p. 148) a Constituição era “símbolo da regeneração vintista iniciada em 1820, a palavra 

exprimia o anseio político de todos os membros das elites política e intelectual, tanto do Brasil quanto de 

Portugal”. 
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haviam pronunciado favoravelmente à adoção dos critérios espanhóis”. Nessa perspectiva, 

para manter suas soberanias
50

, Espanha e Portugal partiam de um inimigo em comum, ou seja, 

das invasões e jugo napoleônico. 

Ponto importante no processo de articulação do constitucionalismo português é a 

criação das Cortes Extraordinárias, que fomentara a participação dos representantes das 

províncias em âmbito nacional, ou melhor, “o pronunciamento do Porto em agosto clamava, 

por uma solução pacífica e propunha a criação de um “órgão da nação”, as Cortes, para 

redigir uma Constituição” (BERBEL, 1999, p. 44). 

Nesse momento, as Cortes compreendiam o ponto central do constitucionalismo 

português, um corpo político da nação contendo os representantes eleitos pelo “povo” dos 

dois lados do Atlântico. Dessa forma, as Cortes estabeleceram a unidade nacional do reino, 

constituindo um órgão político soberano com a participação de cidadãos representando a 

soberania do “povo”. 

A instalação das Cortes, em 26 de janeiro de 1821, significou a consolidação 

do movimento vintista e a institucionalização de um poder soberano 

separado e independente do poder real e, até, na prática, superior a ele, pelo 

menos até a virada de 1823 (BERNARDES, 2006, p. 322-323). 

 

Após o pronunciamento no Porto, o movimento vintista ganhou força na região Norte 

de Portugal com a formação da junta provisional do governo supremo do reino, inspiradas no 

modelo utilizado em 1807 em resistência às invasões napoleônicas e na estrutura espanhola. 

Em Lisboa, tropas militares, organizadas pela regência, saíram em direção à cidade do Porto 

com o objetivo de neutralizar os revolucionários, mas acabaram oferecendo apoio ao 

movimento. 

As Cortes portuguesas, como a Constituição de Cádiz, primaram pela soberania do 

país – ante a expulsão dos franceses e a influência dos ingleses – e pela criação de liberdades 

constitucionais, dentre as quais, a liberdade de pensamento e de imprensa, já presentes na 

aprovação das Bases da Constituição da Monarquia Portuguesa, de 9 de março de 1821. 

Nesse contexto, as Cortes expressaram o triunfo da liberdade
51

 do indivíduo perante a lei, 

baseada em uma nova ordem política liberal do constitucionalismo português, em que a 

liberdade de pensar e comunicar serviu para o conhecimento da verdade. 
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 Neves (2012, p. 205) destaca que desde a Revolução do Porto de 1820, a soberania “tornou-se um conceito 

chave no novo vocabulário político, principalmente nas formas de soberania da nação e soberania do povo, que 

se transformaram em traços indicativos da cultura política luso-brasileira daquela conjuntura”.  
51

 Para Telmo Verdelho (1981, p. 54): “a palavra liberdade, de 1820 a 1823, nem por muito usada deixou de ser 

respeitada e saudada como um dos melhores conseguimentos da história portuguesa”. 
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O Artigo 8º das Bases da Constituição... enfatiza a livre manifestação de pensamento e 

formação de opiniões dentro do que determinava a lei. Em suma, as Cortes foram vistas como 

espaço de liberdade política na construção de novas ideias. 

Art. 8 A livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos 

direitos do homem. Todo o cidadão pode, consequentemente, sem 

dependência de censura prévia, manifestar suas opiniões em qualquer 

matéria, contanto que haja de responder pelo abuso desta liberdade, nos 

casos e na forma que a lei determinar (BASES..., 1822, s.n.). 

 

O decreto que concedeu a liberdade de imprensa foi marcado pelo controle das Cortes 

sobre os possíveis abusos cometidos pelo excesso da palavra pública. Desse modo, o artigo 9º 

das Bases da Constituição... (1822, s.n.) decretava: “as Cortes farão logo esta lei, e nomearão 

um tribunal especial para proteger a liberdade da imprensa e coibir os delitos resultantes do 

seu abuso”.  

A liberdade de imprensa provocou uma significativa propagação das ideias vintistas e 

a produção de folhetos, cartas e jornais, que fizeram circular com mais intensidade palavras e 

ideias e compuseram um esboço de opinião pública. Na América portuguesa, especificamente 

no Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Pará houve a instalação de tipografias que estimularam 

a produção impressa e a assimilação ao vocabulário político da época
52

. De acordo com 

Telmo Verdelho: 

A liberdade de imprensa, além de ser um direito natural a tornar públicos os 

pensamentos e um direito de propriedade é também um meio de propagação 

de novos conhecimentos e, combatendo a ignorância, denuncia o despotismo 

e fiscaliza os governos (VERDELHO, 1981, p. 65). 

 

No Maranhão, os redatores do Conciliador publicaram os decretos sobre a liberdade 

de imprensa em duas edições (1821, nº 35 e 36), e destacaram, de acordo com a lei, princípios 

e penalidades em caso de ocorrência de abusos. Com a publicação dos decretos, a produção de 

manuscritos e folhetos em torno da política local, bem como as petições enviadas às Cortes, 

tiveram crescimento significativo.  

Nesse processo, às Cortes caberia o papel de concedente da liberdade de pensamento e 

imprensa entendida como “a faculdade que compete a cada um fazer tudo o que a lei não 

proíbe” (Bases da Constituição, 1821, s.n.) e de fiscalização dos abusos cometidos contra o 
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 Algumas petições de cidadãos maranhenses enviadas às Cortes, analisadas por Ana Lívia Aguiar de Sena 

(2013), apresentam a apropriação de expressões recorrentes ao movimento político iniciado no Porto. De acordo 

com Sena (2013, p. 38), “a familiaridade com as expressões usadas pelos vintistas denota a assimilação de 

parcela da população aos termos adotados nos documentos encaminhados as Cortes como, por exemplo, as datas 

que deram início a Revolução do Porto e a posterior reunião de representantes de Lisboa e do Porto para a 

criação de um „órgão da nação‟, assinalada pelo cidadão Domingos José Ferreira (AHU-ACL-CU-009, Cx.009, 

D.12.149) ao se referir aos dias 24 de agosto e 15 de setembro”. 
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governo. Para Jurandir Malerba (2006, p. 85), a “institucionalização do novo regime” 

constitucional abriu espaços para construir uma “opinião pública” sobre os direcionamentos 

tomados, enviando cartas, ofícios e memorandos ao Soberano Congresso.  

O liberalismo político
53

 disseminado com a Revolução do Porto e posteriormente com 

a criação das Cortes entre os portugueses de “ambos os hemisférios” estabeleceu a 

participação de cidadãos construtores da representatividade, garantindo a participação de um 

maior número de indivíduos na política. Nesse momento, as Bases da Constituição... 

decretavam: “Art. 14º. Todo o Cidadão poderá apresentar por escrito às Cortes, e ao Poder 

Executivo reclamações, queixas, ou petições, que deverão ser examinadas”. Assim, cidadãos 

portugueses dos dois lados do Atlântico utilizaram o espaço das Cortes como um novo 

ambiente político para a resolução de problemas.  

Em oposição ao Antigo Regime, o liberalismo português apresentava ares de 

regeneração
54

 política “associada à ideia de constituição, que previa “uma reforma de abusos 

e uma nova ordem de coisas”” (NEVES, 2003, p. 170). Nessa perspectiva, três princípios 

compreendiam tal regeneração: a soberania popular por meio das eleições e da representação 

política; a reforma das antigas instituições, como as câmaras gerais que passaram a controlar 

com maior autonomia os assuntos políticos entre as Cortes e as províncias; e a diminuição do 

poder do rei frente ao parlamento. Em geral, tais princípios estavam ligados ao 

estabelecimento da igualdade de direitos individuais perante a lei, conservação da propriedade 

privada, diminuição dos poderes do rei e liberdade de expressão e imprensa. 

Antônio Penalves Rocha
55

, ao trabalhar com o vocábulo “regeneração”, apresenta as 

visões historiográficas do século XIX e XX em Portugal e no Brasil sobre a existência ou não 

de um plano de regeneração política pelas Cortes. Segundo Rocha (2009, p. 11), “o vocábulo 

tornou-se uma arma política tanto nas Cortes quanto no Brasil”,  no trabalho de estruturação 

da política portuguesa sobre seus domínios além-mar. Nas Cortes, “a recolonização provocou 

um choque frontal entre os deputados brasileiros ligados à elite e os deputados portugueses da 

vanguarda da regeneração”. 
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 Segundo Neves (2001, p. 76), o liberalismo político era “para aqueles que defendiam o fim do Antigo Regime 

deveria assegurar o direito a liberdade de expressão, imprensa, de reunião e associação”. 
54

 Para Geraldo Coelho (1993, p. 36), “regenerar seria construir uma nova ordem em que o novo, representado 

pelas conquistas sociais e mentais do tempo, repousasse sobre o velho, identificado com a tradição da 

constitucionalidade monárquica do país”. 
55

 Antônio Penalves Rocha (2009) analisa a utilização do termo recolonização e a forma como esse vocábulo se 

caracterizaria como a tentativa dos portugueses em fazer com que a América portuguesa retornasse a condição 

de colônia. Contudo, ao longo do texto o autor vai desconstruindo esta noção, pois seria no campo da política e 

não das possíveis perdas econômicas que o vocábulo estaria inserido, opondo “portugueses da América” e 

“portugueses da Europa”. 
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No Brasil, de acordo com Maria do Socorro Ferraz Barbosa (2007), a movimentação 

política do vintismo foi sentida/vivenciada a partir de dois centros de poder: em Lisboa, com 

as Cortes, e no Rio de Janeiro
56

, com D. João VI e, depois, com a regência de D. Pedro.  

Com a instauração das Cortes surgiram novos atores políticos, estes membros da elite 

política e intelectual da época, que podem ser divididos em duas categorias: a primeira, de 

cidadãos provinciais que participavam diretamente da política local e mantinham interlocução 

com o Soberano Congresso; a segunda, por vezes derivada da primeira, dos deputados eleitos 

para o exercício parlamentar nas Cortes.  

Com diferentes atitudes, valores, comportamentos e opiniões, alguns cidadãos
57

 

maranhenses viveram a novidade política por meio de cartas, ofícios e abaixo-assinados 

encaminhados para as Cortes. A função do Soberano Congresso era de atender os interesses 

do “povo”, ou seja, “o povo começou a ser o autor da soberania” (VERDELHO, 1981, p. 

116).  

Estes cidadãos
58

, símbolo da política moderna, encontravam na Constituição o 

norteamento de suas ideias e viam o Soberano Congresso como instituição de representação 

política, capaz de resolver desde querelas individuais (de cunho provincial) até as questões 

mais caras à nação. 

Como representantes dessa instituição, estavam os deputados provinciais: “que 

representavam um poder capaz de estabelecer uma nova ordem social, econômica e política” 

(BERBEL, 2008, p. 18). O deputado constituía a figura da representação da nação. Como 

deputado, tais cidadãos “traduziam uma imagem política, própria de cidadão honesto, político 

virtuoso e individuo letrado” (NEVES, 2003, p. 71). 

Os deputados pertenciam ao conjunto da elite política e intelectual das provinciais e na 

maioria das vezes eram estudantes oriundos da Universidade de Coimbra, entre eles: 

Raimundo de Brito Magalhães Cunha, dispensado pelas Cortes por problemas de saúde e 
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 Por muito tempo, a historiografia brasileira reduziu a convocação das Cortes a um “antecedente” da 

Independência brasileira, perspectiva que pode ser identificada, por exemplo, nas obras de Varnhagen (1854-

1857) e de Oliveira Lima (1921). A análise da atuação dos deputados nas Cortes revela uma complexidade muito 

maior das questões em debate.  
57

 Ana Lívia Aguiar de Sena (2013) faz uso de documentação enviada por diversos cidadãos maranhenses às 

Cortes portuguesas, que transparece as querelas provinciais.  Entre esses cidadãos destacam-se: Miguel Inácio 

dos Santos Freire e Bruce, Miguel José Nogueira Guimarães, Antônio da Silva Martins e Domingos José 

Ferreira. 
58

 Para François-Xavier Guerra (2000, p. 85), o papel e ação do cidadão (indivíduo) tornam-se real com as leis 

criadas a partir da Constituição. Dessa forma, “el individuo va ocupando el centro  de todo el sistema de 

referencias, remodelando, a pesar de la inercia social y de múltiples resistências, los valores, el imaginário, las 

instituciones...”. 
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substituído por José João Beckman e Caldas, e Joaquim Antônio Vieira Belford, eleitos 

deputados pela província do Maranhão para a primeira legislatura.  

Os deputados que compunham as Cortes provinham de Portugal e das províncias 

além-mar e exerciam diversos cargos profissionais. Tendo como base os levantamentos da 

historiadora Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (2003, p. 62), é possível verificar que tais 

cargos exercidos pelos atores políticos eram em áreas de reconhecimento significativo dentro 

da elite local, dentre eles: militares, funcionários públicos, clero, professores e negociantes. 

Os cargos de comerciante e negociante aparecem em percentuais menores, ficando até mesmo 

abaixo da categoria de proprietários de terras
59

.  

 

Gráfico 1 - Identificação dos grupos profissionais dos deputados do Brasil eleitos para as 

Cortes portuguesas, com destaque para os deputados maranhenses
60

.  

 

 
Fonte:  Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (2003, p. 62). 

 

Os deputados faziam parte “de um conjunto de indivíduos ligados predominantemente 

à elite intelectual do inicio do Oitocentos, ainda que alguns possuíssem também projeção na 

vida política”.  
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 De acordo com Neves (2003, p. 62), as profissões e/ou atividades reconhecidas na época, tais como: 

proprietário de terra, negociante, médico, militar, professor e sacerdote pertenciam, grosso modo, à uma elite 

local; outras profissões poderiam significar o ingresso ou reconhecimento como integrante de uma elite política 

de maior alcance: advogado, militar, funcionário público... 
60

As porcentagens apresentadas referem-se ao conjunto de deputados das províncias do Brasil nas Cortes 

portuguesas de 1821. 
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Com a realização das eleições, o “povo” havia recuperado a soberania, exercida pelo 

voto. Nas Cortes, a soberania compreendeu a representação política por intermédio dos 

deputados que eram “mandatados pelo povo e por isso devem zelar pela liberdade deste e 

cumprir por ele o exercício da soberania” (VERDELHO, 1981, p. 116), agentes da política 

liberal, defensores dos interesses da nação/“povo” e criadores de leis, constituindo “uma 

figura-chave da política liberal, pois situava-se no centro do sistema representativo” (NEVES, 

2003, p. 179). Os deputados eleitos deveriam possuir luzes e talentos para a representação da 

soberania popular nas Cortes, tal como destacou o periódico O Papagaio: 

Quais são pois as principais qualidades que deve reunir o cidadão para ser 

elevado ao eminente posto de deputado? Amor ao Brasil, probidade e 

energia. Com estas virtudes quaisquer talentos bastam; porém sem elas todas 

a ciência é nada, ou antes é perniciosa e deve-se termer (O Papagaio, nº 11, 

27/7/1822, p. 43). 

 

Nas Cortes, o deputado constituía um agente político responsável por defender a 

liberdade, desejável para o bem da pátria, criando leis e estabelecendo a ordem. A 

consolidação das Cortes deu-se pelo exercício dos deputados que atuavam, de modo geral, 

pela unidade do reino, sustentando que: “a soberania reside essencialmente em a nação” 

(Bases da Constituição, 1822, s.n.). 

 

2.2 “Os deputados das Cortes são como representantes da nação”: as eleições 

 

O juramento que o Rei, entrando na sala das Cortes prestou às Bases da 

futura Constituição Política do Reino Unido, de Portugal, Brasil, e Algarves, 

preencheo os votos, e esperanças dos legítimos Representantes da Nação, 

cujos destinos gloriosos serão fixados pela mesma Constituição, que 

desveladamente se prepara para estreitar os vínculos, que devem para sempre 

unir a gloria da Coroa, e a Prosperidade, e Liberdade dos Povos de ambos os 

Mundos, que formão a Grande Família dos Portugueses (Conciliador, nº 35, 

10/11/1821, p. 3). 

 

Tais palavras foram publicadas no jornal O Conciliador em novembro de 1821, 

descrevendo a chegada de Dom João VI nas Cortes e o juramento às Bases Constitucionais.      

Nesse processo político, o constitucionalismo espanhol e português assentava o 

monarca submisso as Cortes, inserindo os deputados dos dois lados do Atlântico no centro 

administrativo e político do Soberano Congresso. A soberania estava centralizada na atuação 

e exercício parlamentar dos deputados em defesa dos interesses da nação. De um lado, a 

política do vintismo colocava o monarca em segundo plano, por outro, os deputados 
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constituíram o centro político do futuro da nação, ponto central das articulações políticas nas 

Cortes e das mesmas para o interior das províncias além-mar. 

O processo de convocação dos deputados às Cortes portuguesas ocorreu em Portugal e 

no Brasil, a partir de cronogramas distintos: os primeiros deputados da nação assumiram seus 

cargos nas Cortes ao longo de 1821. Em 26 de janeiro de 1821, as Cortes Extraordinárias 

portuguesas iniciaram os trabalhos parlamentares com cem deputados do reino, por meio de 

eleições com instruções e regras organizadas pelas juntas de governo do Porto e Lisboa, 

datadas de 31 de outubro de 1820. Novamente, os portugueses adotaram o modelo das 

eleições de Cádiz para instruir o processo eleitoral de ambos os hemisférios, com algumas 

modificações e manifestações de descontentamento. 

As eleições marcaram o processo de modernidade política nos dois lados do Atlântico, 

nas Cortes com a convocação dos representantes da nação e nas províncias com as eleições 

indiretas. A política liberal, nesse momento, pautada na liberdade do voto propunha o 

exercício da participação nos debates políticos fazendo com que as eleições legitimassem a 

soberania e exercitando a liberdade (NEVES, 2003, p. 178). 

As instruções referiam-se ao reino de Portugal e Brasil como destaca o Documento 

para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa (1883), Tomo I: “Art. 38º. As 

presentes instruções são aplicações às ilhas adjacentes, Brasil e domínios ultramarinos”, com 

38 artigos, divididos em duas etapas: na primeira, seriam nomeados os eleitores tendo como 

ponto de referência a câmara local, ou melhor: “Art. 1º. Para se formar a representação 

nacional cumpre que haja eleições de eleitores e eleições de deputados”; na segunda, 

seguiriam para a escolha dos deputados: “Art. 17º. Logo que o presidente da eleição dos 

deputados receber o auto da primeira eleição ordenará imediatamente a reunião dos eleitores 

na cabeça da comarca” (DHC, 1883, p. 84-85-86). 

A seleção dos eleitores era atribuição da câmara
61

, já para a eleição dos deputados 

seria feita “pelos eleitores na casa da câmara da cabeça da comarca”, ou seja, na capital da 

província. As instruções elaboradas pelas Cortes atribuíam às câmaras, e não às freguesias, a 

organização das eleições, com o objetivo de “centralizar as eleições de todo o distrito” 

(BERBEL, 1999, p. 46), evitando a formação de numerosas reuniões e contato com a antiga 

estrutura administrativa do reino. 

                                                           
61

 As câmaras constituíram outro elemento de modernidade politica. No Conciliador (nº 94, 5/6/1822, p. 7), foi 

publicada a sessão 327 das Cortes de 18 de Março de 1822, determinando que os governos administrativos das 

cidades, vilas e povoados residia nas câmaras, subordinadas à junta administrativa da província. Durante a 

discussão nas Cortes, o artigo 192, que trata sobre as câmaras, foi aprovado com algumas emendas, mediante 

pronunciamento dos deputados.  
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O eleitor era um personagem político com as caraterísticas de compromissário do 

povo, que devia amar a pátria e o bem público. Estes seriam cidadãos proprietários, 

escolhidos a partir das suas rendas, por isso faziam parte de um grupo seleto em cada 

província. Os eleitores, membros da elite intelectual e/ou política local da província, 

representavam o “elemento de ligação entre a sociedade e os deputados” (NEVES, 2003, p. 

178)
62

.  

Sobre as instruções das eleições, o Documento para a História das Cortes..., nos 

artigos 9º, 10º e 11º, estabeleceu os critérios e condições para a participação dos eleitores 

aptos para participarem das eleições para deputados das províncias.  

Art. 9º. Tem voto todos os chefes de família domiciliários dos respectivos 

distritos, que não são excetuados; Art. 10º. São excluídos de voto os 

regulares das ordens monásticas e mendicantes; os estrangeiros não 

naturalizados; todos os que tiverem incapacidade natural ou legitima; os 

criados de servir, não sendo chefes de família; Art. 11º. São elegíveis todos 

os que podem ser eleitores; sendo n‟elles qualidades essenciais virtudes e 

inteligência (DHC, 1883, p. 84). 

 

Nesse sentido, o cidadão eleitor era o indivíduo politicamente integrado a nação, e 

destacavam-se por seus méritos, posses e guiado pelo amor a Pátria. Uma política restrita, 

ainda que revestida de caráter liberal. De acordo com as regras das Cortes, não seriam todos 

os habitantes da comarca que possuíam direito ao voto, pois “o voto do cidadão expressava a 

opinião pública, logo o cidadão devia ser um bom eleitor” (NEVES, 2003, p. 178)
63

. 

De acordo com os Documentos para a História das Cortes..., as instruções eleitorais, 

de 23 de novembro de 1820
64

, decretavam que “a base da representação nacional é a mesma 

em ambos os hemisférios”. Portanto, os deputados de Portugal e do Brasil nas Cortes 

configuravam a reunião de todos os deputados que representam a nação, nomeados pelos 

cidadãos (DHC, 1883, p. 108). 

As novas instruções estabeleciam que para cada 30.000 almas, seria eleito apenas um 

deputado, totalizando 100. Como base, foi utilizado o recenseamento realizado em 1801. 

Nesse ponto, percebe-se a modificação ao modelo eleitoral de Cádiz, que estabelecia um total 

de 70.000 almas para eleger um deputado. 
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 De acordo com René Remond (2003, p. 40), uma eleição é também um indicador do espirito público, um 

revelador da opinião pública e de seus movimentos. Nesse momento, as eleições representavam um dos 

elementos-chave da modernidade política.  
63

 Como já observado, é clara a influência da constituição espanhola no trabalho das Cortes. Para Berbel (1999, 

p. 47), com a adoção da Constituição espanhola: “os artigos foram adaptados à realidade portuguesa”. 
64

 As novas instruções para a eleição dos deputados de 23 de novembro de 1820 foram aplicadas nas províncias 

luso-brasileiras de forma heterogênea, ou seja, não seguindo a rigor as ordens emanadas do governo do Porto e 

Lisboa. 
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Mantendo o sufrágio indireto, as instruções estabeleciam a criação do processo 

eleitoral em três níveis: nas freguesias, comarcas e províncias. Inicialmente, foram formadas 

juntas eleitorais da primeira instância. Em seguida, as eleições seguiam das freguesias, 

passando pelas comarcas e chegando ao resultado final na câmara da capital da província. 

Para as eleições nas freguesias, as juntas eleitorais seriam compostas de todos os 

cidadãos domiciliados e residentes no território da respectiva freguesia, elegendo um 

compromissário com a função de indicar os representantes da freguesia para a junta eleitoral 

de comarca. Para a nomeação do eleitor de freguesia, as Cortes definiam como obrigatórias a 

residência na província e a idade acima de 25 anos.  

Nas comarcas, as juntas eleitorais seriam compostas pelos eleitores paroquiais, 

reunidos na sede da comarca com o objetivo de nomear os eleitores que se dirigiam à capital 

da província para eleger os deputados. Para a nomeação de eleitor de comarca, as Cortes 

exigiam idade acima de 25 anos, considerado cidadão em exercício de seus direitos. 

Reunidos na capital da província, os eleitores nomeavam os deputados que deviam 

assistir as Cortes como representantes da nação. De acordo com as Bases Constitucionais 

(1821, s/n), “os deputados das Cortes são, como representantes da nação”
65

, cidadãos 

representantes da soberania popular. Para ser eleito deputado, as Cortes estabeleciam que: 

Art. 91º. Para ser deputado das Cortes é preciso ser cidadão e estar em 

exercício dos seus direitos, ser maior de vinte e cinco anos, ter nascido na 

província ou ser domiciliado n‟ella com residência se sete anos pelo menos, 

quer seja do estado secular, que do eclesiástico secular, e podendo recair a 

eleição dos cidadãos que formam a junta ou nos que não entram n‟ella 

(DHC, 1883, p. 113). 

 

Nesse sentido, os artigos 95º, 96º e 97º das instruções eleitorais chamam atenção no 

Documento para a História das Cortes..., por advertirem os cidadãos que não estavam aptos 

para competir ao cargo de deputado provincial
66

. 

Art. 95º. Não podem ser eleitos deputados das Cortes os conselheiros de 

estado e todas as pessoas que ocupam empregos da casa real; Art. 96º. Não 

podem da mesma sorte ser eleitos deputados das Cortes os estrangeiros, 

ainda que tenham carta de cidadão passada pelas Cortes; Art. 97º. Nenhum 

funcionário público nomeado pelo governo poderá ser eleito deputado das 

Cortes pela província em que exercer as suas funções (DHC, 1883, p. 113). 

Além disso, as instruções eleitorais definiam que “aos deputados do ultramar se lhes 

abonará, o que se julgar necessário, a juízo das suas respectivas províncias, para as despesas 
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 Chama atenção o uso da expressão “nação” referente à ideia de unidade geral do reino. Portanto, a 

representação política nas Cortes pautava-se união dos deputados do reino de Portugal, Brasil e Algarves como 

apenas uma única nação, ou melhor, a nação portuguesa. 
66

 Segundo Márcia Berbel (1999, p. 49), a expressão “deputado provincial” aplicava-se aos eleitos nas 35 

“províncias ou reinos”. 
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da viagem, ida e vinda”. Aos deputados, seria concedida a quantia de 4$800 réis por dia desde 

aquele em que se “pozerem em marcha para a capital", os quais serão pagos pelo erário 

(DHC, 1883, p. 115). 

Com três etapas, o processo eleitoral descrito foi seguido em Portugal durante o mês 

de dezembro de 1820. Na ilha da Madeira, nos Açores e no Brasil, os mesmos critérios foram 

adotados para a eleição dos deputados. No Brasil, as eleições ocorreram conforme as adesões 

dos governadores ao regime constitucional durante ano de 1821, em momentos diferentes em 

diversas províncias. 

A primeira província do Norte do Brasil a eleger seus representantes foi o Pará (2), 

seguida da Bahia (6), Pernambuco (6), Ceará (6), Parnaíba (4) e Maranhão
67

 (2). De acordo 

com Berbel (1999, p. 57-65), as províncias contavam com as instruções das Cortes, mas os 

governadores guiavam-se pelas informações e modelos praticados em províncias vizinhas. 

Para Caio Boschi (2002, p. 16), não foi tarefa fácil para as autoridades no Brasil colocar em 

funcionamento o processo eleitoral, sem embargo das complexas prescrições constantes nas 

instruções. Dessa forma, e com a ausência da imprensa em algumas províncias, havia poucos 

esclarecimentos e informações sobre a forma de realização do pleito.  

Desse lado do Atlântico, as eleições dos deputados foram marcadas pela 

descentralização, conferindo às províncias maior autonomia. O processo de eleição dos 

deputados ocorreu durante os meses de maio a outubro de 1821. Ao tratar sobre as eleições 

dos deputados maranhenses, Vieira da Silva (1972, p. 47), afirmou que a escolha dos 

deputados às Cortes teve início em 1º de julho, para as eleições das paroquias. As eleições de 

comarca ocorreram em 22 do mesmo mês, e as eleições da província, em 5 de agosto. 

O calculo da população
68

 da província para as eleições foi realizado utilizando o 

recenseamento do ano de 1820, regulando o número dos compromissários
69

 e eleitores das 

diferentes freguesias, eleitores de comarca, dos deputados e substitutos (SILVA, 1972, p. 39-

46).  
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 Márcia Berbel (1999, p. 64-65) aponta que “nas regiões Norte e Nordeste, portanto, o movimento de adesão às 

Cortes contou com reações diferenciadas dos governadores locais, todos ligados à Corte joanina. No geral, as 

eleições do Norte e Nordeste expressaram, portanto, a vitória do movimento constitucional. A maioria dos 

deputados alinhava-se ao liberalismo das Cortes, em razão das ligações regionais mais intensas com Lisboa”. 
68

 Tomando como referência as estatísticas de Antônio Bernardino Pereira do Lago (LAGO, 1822, p. 89), de 

1812 e 1820, o Maranhão recebeu em torno de mais de 36.000 escravos, para uma população total de 152.893 

habitantes, no ano de 1821. Com isso, considero que a população apta a participar da eleição, ou seja, os 

considerados cidadãos, compreendiam aproximadamente 40% do total dos habitantes registrados por Lago. Uma 

vez que, participavam das eleições proprietários, comerciantes, políticos, religiosos, escravizados livres. 
69

 Compromissário corresponde a designação que identificava o estatuto de quem elegia o deputado na eleição 

indireta (BERBEL, 1999, p. 48). 
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A junta eleitoral de São Luís foi presidida pelo ouvidor da cidade, já os juízes de fora e 

os juízes ordinários das vilas e povoações presidiam as juntas eleitorais das freguesias. Nesse 

processo, 

Cabia à Junta decidir sem demora nem recurso se qualquer concorrente tinha 

as qualidades necessárias para poder votar. O votante declarava ao secretário 

o nome do compromissário em quem votava e este o escrevia na presença do 

votante, que também podia trazer a sua cédula assinada. Feita a eleição dos 

compromissários, procedia-se à dos eleitores de Paróquia (SILVA, 1972, p. 

47). 

 

Em São Luís, capital da província, foram eleitos 33 eleitores de paróquia. Estes 

votaram para eleitores da comarca no chefe-de-esquadra Felipe de Barros e Vasconcelos, no 

coronel de Milícias Luís Antônio Vieira da Silva, no advogado Miguel Inácio dos Santos 

Freire e Bruce e no capitão-mor Ricardo Henrique Leal. 

Para a realização das reuniões de eleitores no Maranhão, foram eleitas “cabeças do 

distrito” a cidade de São Luís e as vilas de Itapecuru-Mirim e de Caxias. A comarca de 

Itapecuru e Caxias era responsável por reunir os eleitores que seguiriam para a eleição dos 

deputados em São Luís. Reunidos os eleitores na câmara de São Luís, elegeram dois 

deputados: Raimundo de Brito Magalhães e Cunha e Joaquim Antônio Vieira Belford e um 

substituto, José João Beckman e Caldas
70

.  

A documentação
71

 que trata do processo de eleição dos deputados do Maranhão, 

registrada por Ricardo Henriques Leal, destaca a realização da eleição em 6 de agosto de 

1821, quando foram reunidos na câmara os eleitores da província, sob a presidência de Felipe 

de Barros e Vasconcellos. Além das atas das eleições, o AHP preserva um ofício de Pinto da 

Fonseca, de 6 de agosto, informando as Cortes sobre a realização das eleições e os eleitos para 

o exercício parlamentar: 

Ex
mo

 e Ex 
mo 

Senhor 

Pelas Cópias inclusas dos termos da Eleição dos Deputados, e seu substituto 

que tenho a honra de por na Presença de V. Ex
a
 ficará V. Ex

a
 no 

conhecimento das pessoas que foram nomeadas e eleitas à pluralidade de 

votos, para irem exercer aqueles empregos nas Cortes Reunidas em Lisboa, o 

que vou levar em Presença de V. Ex
a
 como recomendam os instrumentos que 

deram forma às referidas Eleições (AHP - Cx. 9, D. 93). 
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 Neste trabalho, proponho a destacar apenas o perfil dos deputados Joaquim Antônio Vieira Belford e José João 

Beckman e Caldas. Para o perfil de Raimundo de Brito Magalhães e Cunha, Lúcia Maria Bastos P. Neves (2003, 

p. 60-65) indica alguns dados biográficos. 
71

 Documentação disponível no Arquivo Histórico Parlamentar de Portugal (AHP), consultado no site 

http://ahpweb.parlamento.pt/Detalhe/?pesq=ps&t=6&id=33592&tx=maranh%C3%A3o – Seção I/II, cx. 9, doc. 

93 a 94. 

http://ahpweb.parlamento.pt/Detalhe/?pesq=ps&t=6&id=33592&tx=maranh%C3%A3o


49 
 

Com voto secreto e separado para cada deputado, na ata das eleições foi descrito o 

processo eleitoral que teve como candidato mais votado
72

, Joaquim Antônio Vieira Belford. 

De acordo com a documentação: “correndo-se o escrutínio secreto separadamente para cada 

Deputado, verificando-se os votos saio Eleito no primeiro escrutínio por ter recebido mais de 

metade dos votos, o Desembargador
73

 Joaquim Antônio Vieira Belfort
74

” (AHP - Cx 9, D. 

93). 

A documentação ainda destaca a eleição do segundo deputado, em segundo escrutínio, 

por nenhum candidato obter o número de votos necessários. Disputaram a segunda vaga o 

brigadeiro Sebastião Gomes da Silva Belfort
75

 e o bacharel Raimundo de Brito Magalhães e 

Cunha, por obterem maior quantidade de votos no primeiro escrutínio. A apuração dos votos 

registrou o empate entre os dois candidatos. O documento registra ainda que: “a sorte a favor 

do Bacharel Raimundo de Britto Magalhaes e Cunha” (AHP - Cx. 9, D. 93), talvez pela 

influencia que tivera na política. 

Em 25 de agosto de 1821, Raimundo de Brito Magalhães e Cunha encaminhou ao 

governador Pinto da Fonseca uma correspondência relatando o estado de saúde e justificando 

o não comparecimento em Lisboa para exercer o cargo de deputado provincial. 

Ex
mo.

 Senhor 

Deposito nas mãos de V Ex
a
 os documentos inclusos pelas quais justifico o 

estado péssimo da minha saúde e a impossibilidade física em que 

absolutamente estou por desgraça minha para não poder aceitar o Cargo de 

Deputado desta Província, e nessa qualidade de porem em ação as minhas 

faculdades Espirituais para ante o Soberano e Sábio Congresso, pela falta de 

saúde e das forças físicas tão indispensáveis para o dito fim: juntamente levo 

a Presença de V Ex
a.
 a Representação que faço ao mesmo Augusto 

Congresso, aquém suplico a minha dispensa pelos gravíssimos motivos ali 

produzidos: Queira V Ex
a
 por Piedade, por Justiça  e para salvar a minha 

vida , ou a total ruina para tantos inocentes, fazem levar a consideração do 

Soberano Congresso a minha dita representação e documentos ficando V Ex
a
 

na indefectível certeza que fico na mais firme proposito e resolução de partir 

para Lisboa; seja qualquer que for o estado de minha saúde, hua vez que 

assim se determine pelo Augusto Congresso, em que tenho entregue em 

perpetuo deposito, e para huma absoluta posição, o meu Coração e meu 

diminuto Patrimônio a minha vida e liberdade civil. Por outra via envio outra 

semelhante representação e documentos (AHP - Cx. 9, D. 93). 
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 Na documentação não foi encontrada a quantidade de votos obtida por cada candidato eleito. 
73

 O desembargador José Antônio Vieira Belford, segundo César Augusto Marques (2008, p. 873), jurou e tomou 

posse no Tribunal da Relação do Maranhão em 2 de abril de 1816. 
74

 Nos registros consultados para a realização dessa pesquisa, foram encontradas duas escritas do nome do 

deputado: Joaquim Antônio Vieira Belford ou Belfort. Para este trabalho, utilizo a escrita Belford. 
75

 De acordo com César Augusto Marques (2008, p. 560), Sebastião Gomes da Silva Belfort exerceu o cargo de 

vereador e secretário da Junta Consultiva de governo de outubro de 1821. Além disso, “era senhor absoluto de 

todos os mais, dominando a uns pelo temor, a outros pela dependência, visto a amizade intima que o ligava a D. 

Francisco de Melo, e finalmente a alguns por falta de inteligência ou excesso de simplicidade”. 
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Alegando estado de saúde desfavorável para a transferência do Maranhão para Lisboa, 

a substituição do deputado Raimundo de Brito Magalhães e Cunha por José João Beckman e 

Caldas foi aceita pela comissão dos poderes com o seguinte parecer: 

É de urna justiça dar-se escusa a Raymundo de Brito Magalhães e Cunha, 

porque prova super abundantemente com treze atestados (entre os quais ha 

alguns de Cirurgiões, e de Médicos) que lhe he quase impossível exercer o 

cargo de Deputado, começando pelo iminente perigo em que põe a sua vida 

se empreender as fadigas de uma viagem (Diário das Cortes, 1821, ata 218, 

p. 2958). 

 

Sobre a substituição do deputado Cunha, a comissão dos poderes remeteu uma nota 

justificando a ausência e a substituição pelo deputado José João Beckman e Caldas para a 

posse no Soberano Congresso. 

A Comissão dos poderes, tendo á vista os termos originais da eleição dos 

Deputados da província do Maranhão, examinou o diploma de Joaquim 

Antônio Vieira Belfort, eleito Deputado proprietário por aquela província; o 

requerimento, por que pede escusa deste cargo Raimundo de Brito 

Magalhães e Cunha, que foi também nomeado proprietário; e o diploma de 

José João Beckman e Caldas, que foi eleito substituto (Diário das Cortes, 

1821, ata 218, p. 2958). 
 

Após analisar o diploma do deputado Caldas, o parecer da comissão dos poderes 

afirmou: “o diploma de José João Bekman e Caldas esta legal, e o habilita por tanto a tomar 

assento neste Soberano Congresso” (Diário das Cortes, 1821, ata 218, p. 2958). 

 A documentação do Arquivo Histórico Parlamentar contém os passaportes dos 

deputados Belford e Caldas para Lisboa, assinados pelo governador Pinto da Fonseca, ambos 

datados de 26 de agosto de 1821, respectivamente: 

Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca (…) Faço saber que aos que este 

passaporte virem que da Cidade do Maranhão a viagem a Lisboa (…) o 

Senhor Joaquim Antonio Vieira Belfort, levando em sua companhia (…) 

Bento Joze Ferreira e João Francisco de Souza brancos e Manoel Souza e 

sua mulher pretos. Maranhão Palácio de Governo 26 de Agosto de 1821 

(AHP - Cx. 9, D. 93). 

 

Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca (…) Faço saber que aos que este 

passaporte virem que da Cidade do Maranhão a viagem a Lisboa (…) o 

Senhor deputado substituto desta Província o Reverendo Conego Joze João 

Bekman e Caldas, levando em sua companhia se criado Manoel Ramos. 

Maranhão Palácio de Governo 26 de Agosto de 1821 (AHP - Cx. 9, D. 93). 

 

De acordo com o Dicionário do Vintismo, organizado por Zília Ozório de Castro 

(2002, p. 234), Joaquim Antônio Vieira Belford
76

 nasceu em São Luís, filho de Leonel 
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 De acordo com Antônia Mota (2009, p. 3): as famílias Belfort, Gomes de Sousa e Lamagnère estavam 

solidamente ancoradas na economia do Maranhão. Os Belford, por sua vez, além dos setores econômicos, 

tiveram grande influência na política maranhense. Segundo a autora “as maiores fortunas tinham como titulares 



51 
 

Fernandes Vieira e D. Francisca Maria Belford. Bacharel e doutor em Leis pela Universidade 

de Coimbra
77

, requereu e obteve habilitação para servir os lugares da magistratura em 11 de 

março de 1801. 

Exerceu o cargo de juiz de fora da cidade de Lagos, no Algarve, até maio de 1812. Em 

13 de maio do mesmo ano, foi nomeado ouvidor da comarca da província do Piauí. Por 

concessão régia, obteve a serventia do ofício de provedor da fazenda régia em 10 de setembro 

de 1812. Em maio de 1814, Belford recebeu a mercê do hábito da Ordem de Cristo; pleiteou o 

cargo de desembargador da Relação do Maranhão, e foi nomeado por carta régia de 17 de 

dezembro de 1815. 

Na câmara de São Luís, Belford foi eleito deputado em 6 de agosto de 1821, e prestou 

juramento nas Cortes portuguesas no dia 8 de novembro de 1821. Em 9 de setembro de 1828, 

foi nomeado desembargador da Relação da Bahia, exercendo o cargo na província do 

Maranhão com alvará em 4 de julho de 1829. O deputado aposentou-se em 27 de julho de 

1830, na função de desembargador.  

O deputado José João Beckman e Caldas nasceu em São Luís no ano de 1761, filho de 

pais desconhecidos, foi entregue à casa do pároco da freguesia de Nossa Senhora da Vitória, 

em 1761, onde fora batizado, criado e educado pelo reverendo Bernardo Beckman. Desde 

criança, recebeu a educação religiosa nos conventos e igrejas de São Luís. 

Segundo Zília Ozório
78

 (2002, p. 332), foi reconhecido como filho do tenente-general 

e Governador na província do Minho, Gonçalves Pereira Caldas. Com forte ligação com 

igreja Católica no Maranhão e com seu tutor, serviu a Catedral de São Luís em diversas 

funções, entre elas: moço do coro, capelão, coadjutor, cura, secretário da câmara episcopal, 

vigário colado da freguesia da Sé e cônego.  

Em 1807, Caldas foi nomeado cônego pelo bispo do Maranhão D. Fr. José do Menino 

Jesus e prebendado em 1813. No mesmo ano solicitou jubilamento de suas funções 

eclesiásticas ou sua aposentadoria, o canonicato, em virtude de enfermidade. Foi condecorado 

com o hábito da Ordem de Cristo em 11 de março de 1809, com direito a tença de 12.000$000 

réis e a professar na Catedral de São Luís. 

                                                                                                                                                                                     
D. Francisca Maria Belfort e Pedro Miguel Lamagnère, filhos de Lourenço Belfort e Pierre Lamagnère, 

respectivamente. Outra fortuna significativa era a do coronel José Antônio Gomes de Sousa, filho do português 

Antônio Gomes de Sousa. Irmãos e sobrinhos dos primeiros também aparecem nesta listagem: João Belfort, Ana 

Thereza Ferreira de Castro, Antônio Joaquim Lamagnère”.  
77

 Para os estudantes maranhenses em Coimbra, ver Marcelo Cheche Galves e Romário Sampaio Basílio (2014). 
78

 Zília Ozório de Castro (2002) realizou um levantamento da atuação dos deputados. Em geral, sua obra consiste 

em uma pequena biografia de todos os deputados da primeira legislatura das Cortes de 1821-1823. 
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Caldas permaneceu no exercício das atividades eclesiásticas, atuando como provisor e 

vigário-geral da diocese-geral
79

 do Maranhão, até 1820. Titular do mandato de deputado em 

substituição ao proprietário Raimundo de Brito Magalhães e Cunha. Beckman e Caldas 

prestou juramento nas Cortes em 8 de novembro de 1821, juntamente com o deputado 

Belford. Atuou nas Cortes até o 4 de novembro de 1822, momento de encerramento das 

atividades das Cortes. 

Os deputados Belford e Cunha estudaram da Universidade de Coimbra e pertencem, 

portanto, aos 66,6% dos deputados com formação acadêmica (NEVES, 2003, p. 58-62)
80

. 

Ambos, por nascimento, trajetória familiar, formação escolar, cargos exercidos e vinculação 

aos grupos políticos habilitaram-se ao papel de representantes dos cidadãos da província do 

Maranhão.  

Para além de unidade da nação, defendida pelas Cortes, existia a defesa de interesses 

locais por meio da representação política dos deputados. No Maranhão, tais configurações 

corresponderam, de algum modo, a atuação dos deputados Belford e Caldas nos debates 

parlamentares durante as sessões das Cortes.  

 

2.3 Os deputados do Maranhão nas Cortes  

 

Detenho-me aqui na atuação dos deputados Belford e Caldas nas Cortes, tomando 

como referência principal as atas das sessões parlamentares, registradas no Diário das Cortes 

Gerais e Extraordinarias da Nação Portuguesa, entre 1821 e 1822.  

Do Maranhão, diversas representações, petições e querelas foram encaminhadas as 

Cortes ou diretamente aos deputados. Dentre elas, destaco inicialmente o folheto Advertências 

Interessantes à Província do Maranhão, redigido pelo coronel Izidoro Rodrigues Pereira
81

, 

em 1822. O documento registra os anseios de parte dos comerciantes da província com o 

exercício de representação dos deputados Belford e Caldas. 
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 Cesar Augusto Marques, no Dicionário Histórico-Geográfico da Província do Maranhão (2008), destaca a 

trajetória de José João Beckman e Caldas durante seu trabalho na Catedral da Maranhão, assim como algumas 

atividades pessoais desenvolvidas anteriormente ao pleito de 1821. 
80

 Para Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (2003, p. 59): “o número de indivíduos do Maranhão, Piauí e do 

Pará, formados naquela universidade, pode ser explicado pela proximidade (geográfica) e íntima ligação destas 

províncias com Portugal”.   
81

 De acordo com Marcelo Galves (2011, p. 2-3), Izidoro Rodrigues Pereira nasceu em Maiorga, distrito de 

Alcobaça, Portugal, em 1758 ou 1759. Vinte anos depois, obteve autorização para deslocar-se ao Maranhão na 

companhia de seu padrinho, o mestre de campo João Paulo Deniz. Em 1783, apresentava-se como “negociante 

da praça do Maranhão”, devidamente matriculado na Real Junta do Comércio, em Lisboa. 
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Para Marcelo Galves (2011c, p. 6), trata-se de uma importante síntese das expectativas 

geradas na província pela reunião das Cortes Constitucionais portuguesas, mais especialmente 

pela eleição dos deputados maranhenses, a quem o folheto era endereçado. 

Com a representação política dos deputados, agricultores e comerciantes consideravam 

a oportunidade de mudança da economia da província. Objetivo, Izidoro Rodrigues Pereira 

(1822, p. 1), ressaltou um dos anseios de defesa dos deputados nas Cortes: “a primeira couza, 

que os Senhores Deputados em Cortes, da Província do Maranhão, deverão representar 

perante o Soberano Congresso Nacional, he sem dúvida a Economia publica, que tem em 

vista o interesse da Nação”.  

Sobre a situação econômica da província, Izidoro afirmou ser: “hum tempo 

calamitoso, que a natureza tem sido pouco abundante em colheitas, e que sendo o preço dos 

gêneros de exportação diminuto, he com tudo excessivo nos da primeira necessidade, e 

consumo da terra” (Advertências..., 1822, p. 1). Ressaltando a necessidade de reanimar a 

economia do Brasil, chama atenção para as taxas de tributos que eram enviadas para o Rio de 

Janeiro com o propósito de custear as despesas da Corte. Além disso, Izidoro aponta para a 

necessidade de rever os interesses do Brasil, na agricultura, comércio e navegação, 

diminuindo os tributos, principalmente da província do Maranhão. 

Luís Antônio Vieira da Silva (1972, p. 48) relacionou alguns documentos 

encaminhados por produtores e comerciantes ao deputado Belford: mapas de importação e 

exportação desde o ano 1812; dos impostos e dos rendimentos nos últimos 5 anos; das dívidas 

ativas e passivas da Junta; extratos da balança de receita e despesa desde 1816; mapa da 

população livre e duas memórias. Os documentos transparecem os temas de maior interesse.  

Eleitos deputados provinciais do Maranhão, Joaquim Antônio Vieira Belford e José 

João Beckman e Caldas seguiram para Lisboa. Nas Cortes, o secretário Felgueiras por meio 

de oficio as Cortes, na sessão de 29 de outubro de 1821, registrou a viagem dos deputados 

Belford e Caldas do Maranhão para as Cortes a bordo do navio Princesa Real. Nesse sentido, 

destaco um equívoco de Márcia Berbel (1999, p. 64) ao apontar que o deputado Beckman e 

Caldas “não seguiu para Lisboa”. O ofício do Diário das Cortes aponta: 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor - Tenho a honra de comunicar a V. 

Exa. para ser presente ao Soberano Congresso que a bordo da curveta de 

guerra - Princesa Real - entrada hoje do Maranhão vem, além de mais 

passageiros o Desembargador Joaquim Antônio Vieira Belfort, e o Vigário 

José João Beckman e Caldas, Deputados por aquela província para as Cortes 

Gerais, e Extraordinarias da Nação portuguesa (Diário das Cortes, 1821, ata 

212, p. 2842). 
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Com a chegada dos deputados nas Cortes, o deputado Martins Bastos apresentou as 

Cortes os diplomas do deputado Belford e Caldas, que foram dirigidos para a Comissão dos 

Poderes das Cortes para análise (Diário das Cortes, 1821, ata 212, p. 2842). Nesse sentido, a 

presença dos deputados, registrada no Diário das Cortes, e a apresentação dos diplomas 

indicam que os dois deputados representaram a província do Maranhão
82

. 

A ata 218, da sessão de 6 de novembro de 1821, registra o ingresso dos deputados 

Belford e Caldas nas Cortes. A atuação dos deputados da província do Maranhão passa a ser 

acompanhada a partir de sua posse em 8 de novembro de 1821, quando iniciam seus trabalhos 

no Soberano Congresso. 

O deputado Belford teve sua deputação questionada por exercer o cargo público de 

Desembargador da Relação do Maranhão
83

. Na documentação para História das Cortes 

(1883, p. 113), organizada por Clemente José dos Santos
84

, as instruções eleitorais das Cortes 

do artigo 97º especificava que nenhum funcionário público nomeado pelo governo poderá ser 

eleito deputado das Cortes pela província em que exercer as suas funções. No Diário das 

Cortes (1821, ata 218, p. 2958), há o registro do parecer da Comissão dos Poderes de que “he 

inadmissível a eleição de Joaquim António Vieira Belfort, por ser ele Desembargador da 

Relação daquela província, e por consequência excluído pelo artigo 97º das instruções”. 

Na bancada, os deputados Borges Carneiro e Bastos posicionaram-se contrários ao 

parecer da Comissão dos Poderes, alertando que a instrução eleitoral portuguesa sofrera 

modificações dos critérios adotados nas instruções de Cádiz. Ao tratar da discussão, ambos os 

deputados relataram, respectivamente:  

O Sr. Borges Carneiro: - Eu não me conformo com este parecer em quanto 

desaprova a eleição de um Deputado de Cortes, que foi eleito pela província 

do Maranhão. A Junta eleitoral do Maranhão bem conhecia as circunstancias 

era que elegeu, e os motivos por que: a Junta eleitoral pertence o juízo 

definitivo sobre as qualidades e legitimidade dos eleitos e das eleições: se 

pois aquela Junta houve esta eleição por boa, por esse juízo se deve estar. 

Além disso, quando se tomarão para bases das eleições as instruções da 
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 Ao longo do texto, apresento as sessões das Cortes em que os deputados Belford e Caldas tomaram a palavra, 

argumentando, participando de votações e propondo ideias referentes à política do Brasil e especificamente da 

província do Maranhão. 
83

 Para Gomes de Carvalho (2003, p. 123): “Belford, familiarizado, como todo juiz, com as infrações de Direito, 

penetrava no parlamento por brecha rasgada na lei. As Cortes, porém, apoiadas em precedentes retumbantes, 

aceitaram o diploma do ministro da relação maranhense contra o voto da comissão de poderes”. 
84

 Clemente José dos Santos nasceu no seio de uma família modesta, em Vila Franca de Xira, a 5 de Janeiro de 

1818. Mudou-se para a Casa Pia, em Lisboa, onde completou seus estudos. Com capacidade intelectual 

frequentou aulas de Taquigrafia, que funcionava junto do Parlamento. Exerceu o cargo de taquígrafo e professor 

português. A partir do trabalho que exercia reuniu documentações das Cortes e publicou os Documentos para a 

História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, em 1883, obra em 8 volumes. Neste trabalho utilizo o 

primeiro volume – Tomo I – que reuni documentações de 1820 a 1825. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Taquigrafia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Constituição de Hespanha, formou-se uma medida provisória, filha do aperto 

das circunstancias; mas agora que já estão as Cortes constituídas, não julgo 

que estejamos tão estritamente ligados ás instruções de Hespanha, que não 

possam estas Cortes Extraordinarias suprir qualquer defeito daquelas 

eleições, ou das pessoas eleitas (Diário das Cortes, 1821, ata 218, p. 2958). 

O Sr. Bastos: - Sem aprovar a conduta da Junta eleitoral do Maranhão, não 

me posso conformar com o parecer da Comissão na parte em que traia de se 

não dar acento neste Congresso a um dos Deputados por ela nomeados. 

Primeiramente ao Congresso só pertence a verificação dos poderes, o 

averiguar se ache verdadeiro o diploma com que ele se apresenta: o exame e 

conhecimento das suas qualidades era da exclusiva competência da referida 

Junta. Em segundo lugar a lei é igual para todos; alguns dos atuais membros 

desta Assembleia estavam em circunstancias iguais ás daquele: e se nós não 

duvidámos por isso de os admitir, seria cousa sobremaneira estranha negar 

agora a um o que franqueamos aos outros (Diário das Cortes, 1821, ata 218, 

p. 2959). 

Feita a discussão, o presidente da comissão de poderes colocou em votação a aceitação 

de Belford como deputado pela província do Maranhão, obtendo a aceitação dos demais 

parlamentares, que votaram a favor.  

O Sr. Presidente pôs a votos o parecer de Comissão, e não foi aprovado. 

Resolveu-se por votação que seja admitido como Deputado da província do 

Maranhão, o Desembargador Joaquim Vieira Belford, e que seja chamado o 

substituto em lugar de Raymundo de Brito de Magalhães e Cunha (Diário 

das Cortes, 1821, ata 218, p. 2959)
85

. 

 

De acordo com Berbel (1999, p. 64), o deputado Belford teve importante papel nos 

debates sobre o Judiciário. Sobre questões relacionadas ao Maranhão, foi mais participativo 

do que Caldas.  Em uma dos muitos exemplos de suas proposições: “o Sr. deputado Belford 

apresentou uma memória acerca do estabelecimento de um colégio de instrução na província 

do Maranhão: e foi remetida á Comissão de instrução pública” (Diário das Cortes, 1821, ata 

230, p. 3148)
86

. Porém, as seguintes sessões das Cortes não retomaram a discussão. 

Em requerimento encaminhado a Pinto da Fonseca em 9 de outubro de 1822, há uma 

solicitação de inclusão do ofício da Junta de Governo do Maranhão as Cortes para o 

estabelecimento de escolas públicas na província. 

Ill
mo. 

 Ex
mo.

 S
or. 

= Sua Majestade manda remeter ás Cortes Gerais e 

Extraordinárias da Nação, o Ofício incluso da Junta Provisória do Governo 

da Província do Maranhão de 2 de Agosto deste ano, expondo a respeito do 

estabelecimento de escolas, que se não podem achar Mestres capazes pelo 

diminuto ordenado de = 150$ 000, não podendo estes, na cidade vencer 

menos de 300$000 e 200$000 nas vilas e lugares populosos. Designe-se V 

Ex
a
 de levar o referido ao conhecimento do Soberano Congresso, para que 
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 Belford não é o único desembargador nas Cortes, o que leva a crer que a aprovação do diploma de Belford foi 

o ponto inicial para muitos outros em mesma situação tomarem posse como deputados.  
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 Nos Documentos para a História das Cortes..., não há registro do discurso proferido pelo deputado Belford. 
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sobre este objeto resolva o que por mais conveniente, e justo tiver (AHP – 

Cx. 48, D. 50). 

 

No Conciliador, na edição de 22 de junho de 1822, os redatores publicaram extratos 

da sessão 335, de 26 de março, em que foi discutido o artigo 215, que regia a criação de 

escolas. Note-se que o estabelecimento das instituições escolares era uma medida comum às 

províncias a partir das ordens decretadas pelas Cortes. 

O Sr. Presidente abriu a discussão ao artigo 215 sobre Estabelecimentos de 

Instrução Pública e Caridade do teor seguinte: “em todas as cidades, vilas e 

lugares consideráveis do reino se estabelecerão escolas, em que se ensine à 

mocidade portuguesa ler, escrever, e contar, e o catecismo das obrigações 

religiosas e civis. Aos mestres destas escolas se assinarão ordenados 

bastantes para que sejam pretendidas por pessoas dignas de tão importante 

cargos (Conciliador, nº 99, 22/6/1822, p. 1). 

 

Ainda sobre a criação de escolas na província, a edição nº 106, de 17 de julho de 1822, 

destaca que à junta de governo foram encaminhadas recomendações aos governadores das 

províncias do Brasil para a instalação de escolas públicas.  

A portaria cria nesta cidade mais duas escolas de ler, escrever e contar, para 

meninos, e uma para meninas, em todas as vilas, julgado do Mearim e 

Freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Itapecuru também uma escola de 

ler, escrever e contar (Conciliador, nº 106, 17/7/1822, p. 2). 

 

Documentos enviados a Pinto da Fonseca (AHP, 1822, Cx. 48, D. 50), apresentam 

informações sobre o cumprimento das ordens das Cortes para a criação e reforma de escolas
87

. 

Pouco depois
88

, a portaria de 3 de abril de 1822 destaca que “muito deseja esta junta [do 

Maranhão] que tão providente medida produzindo os benefícios fins, a que se dirige, possa 

entregar a instrução da Mocidade a individuais aptos e dignos”.  

Nas Cortes, o deputado Belford participou das seguintes comissões: constituição, 

justiça civil, deputação permanente, comissão da fazenda do Brasil, comissão encarregada de 

propor as alterações na constituição, comissão do ultramar, comissão de justiça criminal, além 

da comissão especial dos negócios do Brasil, base para toda a discussão sobre o Brasil nas 

Cortes, a comissão em questão atuou diretamente nos negócios do Brasil, como parte do 

reino, e nos negócios que o Brasil faria com Portugal e outras nações.  

Belford participou da comissão de deputação permanente, criada na sessão do dia 26 

de outubro de 1821. Votou em 12 oportunidades: dois votos contra e os demais a favor. Votou 

a favor, por exemplo, do voto secreto nas Cortes e pela maioria relativa do mesmo (Diários 

das Cortes, 1822, ata 69, p. 1009). Sobre a atuação de Belford, é possível perceber que “na 
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 Consta ainda a solicitação a Pinto da Fonseca para que o vencimento dos mestres da cidade de São Luís seja 

de “300$000 réis e 200$000 réis para as vilas e lugares populosos”. 
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 Em fevereiro de 1822, Pinto da Fonseca foi substituído por uma junta de governo, eleita no início do mês.  
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política brasileira e nos assuntos ligados ao Brasil e ao foro jurídico foram os que mais 

intervenções lhe granjearam” (CASTRO, 2002, p. 226). 

Com formação em Direito pela Universidade de Coimbra, o deputado demonstrou, em 

várias ocasiões, o conhecimento das leis. Sobre a questão dos delitos da imprensa, por 

exemplo, observou que:  

O Sr. Belford - Eu sou de opinião inteiramente oposta á dos meus 

companheiros, na primeira parte do seu parecer, não porém na segunda, por 

isso que a primeira é diametralmente oposta á justiça. O que diz a lei é que o 

impressor é responsável quando não aparece o autor; no caso presente o 

autor está assinado logo ele é que é responsável, e por tanto são muito 

diferentes as circunstancias, diferentes devem ser também as disposições da 

lei. Por tanto não posso aprovar nesta parte o parecer da Comissão (Diário 

das Cortes, 1822, ata 2, p. 20). 

 

Ainda que participativo, Belford também foi muito ausente. De 125 sessões 

analisadas, durante sua atuação nas Cortes, faltou a 79
89

. Atestados médicos foram 

recorrentemente apresentados; o fato de integrar várias comissões também pode justificar 

algumas ausências. Na sessão de 18 de julho, consta uma petição de atestado de saúde do 

deputado Belford para justificar sua ausência,  

Concedeu-se um mês de licença ao Sr. Deputado Almeida e Castro pura 

tratar da sua saúde. Conceder-se-ão vinte dias de licença, para o mesmo fim, 

ao Sr. Deputado Vergueiro; e quinze ao Sr. Deputado Belford. Feita o 

chamada, acharão se presentes 114 Deputados, faltando com licença os Srs. 

Freire, Moreira, Bueno, Arcebispo da Bahia, Sepúlveda, Gouvêa Durão, 

Feijó, Aguiar Pires, Lyra, Barroso, Muniz Tavares, Xavier Monteiro, Leite 

Lobo, Braamcamp, Costa Brandão, Pinto de Magalhães, Belford Fernandes 

Pinheiro, Faria, Lino Coutinho, Sousa e Almeida, Corrêa de Seabra, 

Miranda, Pamplona, Marcos de Sousa, Vergueiro, Silva Corrêa, e sem causa 

reconhecida os Srs. Pereira de Magalhães, Gomes Ferrão, Bispo de Beja, 

Baeta, Abade de Medrões, Queiroga, Vicente da Silva, Xavier de Araújo, 

Castro de Abreu (Diário das Cortes, 1822, ata 59, p. 857). 
 

Analisando os deputados faltosos e fazendo um cruzamento das faltas de alguns 

deputados, é possível perceber que o trabalho nas comissões provocava, de fato, a ausência 

dos parlamentares nas sessões.  

Na sessão do dia 18 de junho de 1822, Belford solicitou à comissão de guerra o envio 

para a província do Maranhão de oficiais militares, atendendo a solicitação do governador 

Pinto da Fonseca, configurando mais uma petição de interesse provincial. Na oportunidade, o 

deputado pede também que envie mais desembargadores para o Tribunal da Relação do 

Maranhão. 
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 No total, trabalhei com mais de 300 sessões.   
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O Sr. Deputado Belford, requereu, que a Comissão de guerra remetesse sem 

perda de tempo para o Governo uma proposta de oficiais militares feita pelo 

governador provisório do Maranhão, apresentada em 2 de Novembro do ano 

passado, pelo motivo de que ao Governo tocava o deferimento sobre tais 

propostas. O mesmo Sr. Deputado Belford fez uma moção verbal, para que 

se indicasse ao Governo a necessidade de se despachar alguns 

desembargadores para a relação do Maranhão: determinou-se, que 

apresentasse a sua moção por escrito (Diário das Cortes, 1822, ata 35, p. 

486). 

 

Na discussão do artigo constitucional que regulamentaria a punição para os indivíduos 

que cometessem delitos, Belford defendeu a aprovação do artigo, propondo a inserção do 

perdão ou comutação mediante as conformidades da lei vigente. Para o deputado, o Soberano 

Congresso deveria conservar o estado de liberdade concedido aos ditos cidadãos, dessa forma, 

obtendo em troca a confiança e fidelidade dos “povos” (Diário das Cortes, 1821, ata 235, p. 

3226). 

O deputado Belford também integrou a Comissão da Fazenda do Brasil e a Comissão 

Especial dos Negócios Políticos do Brasil, embora tivesse intrínseca ligação com os 

deputados portugueses. Para Berbel (1999, p. 80), as bancadas dos deputados da província do 

Pará e do Maranhão atuaram em conformidade com a maior parte dos deputados de 

Portugal
90

.  

Na Comissão de Constituição, tomou contato com os ofícios enviados do Brasil à 

comissão nas Cortes. Como exemplo, em 18 de dezembro de 1821, um ofício do príncipe real 

ao rei, ressaltando a adesão à constituição e a regeneração portuguesa, foi examinado pelos 

deputados da comissão. Em resposta, a comissão reiterou a agradável aprovação do príncipe à 

causa regeneradora (DHC, 1883, p. 258).  

Com o fim das sessões das Cortes, em 4 de novembro de 1822, Belford foi eleito para 

a deputação permanente. Nesse posto, foi nomeado para comandar o recenseamento da 

tesouraria das Cortes. Acompanhando pelo deputado José Feliciano Fernandes Pinheiro, 

declarou em relatório a legalidade das contas no exercício das Cortes (DHC, 1883, p. 258). 

Já o deputado José João Beckman e Caldas tomou assento nas Cortes em 8 de 

novembro de 1821. Mais discreto que Belford, poucas vezes tomou a palavra no plenário.  

Nas Cortes, seu interesse ateve-se às questões do Conselho de Estado, sistema da 

câmara, e penalidades para o não juramento da Constituição. Também envolveu-se nas 
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 Ao ponderar sobre a ligação dos deputados do Maranhão com os deputados portugueses, Gomes de Carvalho 

(2003, p. 123), ressaltou: “Vindos [os deputados] de uma província mais que nenhuma outra avassalada do 

elemento português e, por conseguinte, vibrante de entusiasmo pelo Congresso”. 
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discussões sobre questões penais àqueles que praticassem abusos contra a liberdade de 

expressão, por meio da imprensa e dos folhetos.  

Episodicamente, manifestou-se sobre questões provinciais. Defendeu, por exemplo, a 

construção de uma casa de recolhimento e instrução para meninas no Maranhão: “uma 

representação do Bispo do Maranhão, apresentada pelo Sr. Deputado Bekman e Caldas, sobre 

uma casa de recolhimento e educação de meninas, que foi mandado remeter à comissão de 

instrução pública”
91

 (Diário das Cortes, ata 61, p. 877), e apresentou uma carta de aprovação 

de um novo imposto, que serviria para melhorar a navegabilidade entre o interior da província 

e a capital. A proposta de um novo imposto motivou um de seus raros pronunciamentos:   

O Sr. Beckman Caldas apresentou a seguinte INDICAÇÃO.  

Em o ano de 1775, sendo governador e capitão general do Maranhão 

Joaquim de Mello e Povoas, a instancias do povo com a câmara respectiva, e 

mais autoridades constituídas, se estabeleceu o novo imposto de 160 réis em 

arroba de algodão navegado para esta corte, e cidade do Porto, criado logo 

para a sua efetiva arrecadação os competentes oficiais debaixo da inspeção, e 

administração do juiz de fora, presidente da câmara (Diário das Cortes, 

1822, ata 64, p. 932). 
 

É importante lembrar que a proposta de um novo imposto, sobre o principal produto 

exportado pelo Maranhão, contrariava as Advertências... de Izidoro Pereira, e os interesses de 

parte importante dos produtores e comerciantes da província.  

Nas Cortes, Caldas votou somente em oito oportunidades, por exemplo, a favor da 

suspensão do habeas corpus, em caso de conspiração. Caldas integrou menos comissões que 

Belford, (apenas a de deputação, responsável por levar a Constituição ao rei). De acordo com 

os registros dos Diários, ausentou-se em 35 sessões.  

Zília Osório de Castro resumiu assim os votos que concedeu: 

Votou [Caldas] com a maioria dos parlamentaristas nas sessões em que se 

decidiu a composição da deputação permanente, a existência de jurados nas 

causas cíveis, a não suspensão do habeas corpus nos casos de rebelião e 

invasão, o adiantamento da discussão sobre a representação da Junta de São 

Paulo, o não ao regresso imediato do príncipe e a não atribuição do poder 

executivo no Brasil ao sucessor da coroa (CASTRO, 2002, p. 230). 

 
A falta de pronunciamento do deputado Caldas nas Cortes compromete uma discussão 

mais ampla da defesa dos interesses da província. Nos Documentos para a História das 

Cortes... (1883), também aparece discretamente, na maioria das vezes, em votações nominais 

e na eleição em 23 de setembro para apresentar o código político a D. João VI na sala das 
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 Outra petição da província do Maranhão para os deputados. Nos Documentos para a História das Cortes 

(1883) não foi encontrado nenhum registro sobre essa petição. 
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Cortes. Em suma, pode-se afirmar que Caldas esteve mais presente nas sessões, embora 

menos ativo no plenário e na composição/participação nas comissões.  

Os deputados Belford e Caldas permaneceram em Portugal após a aprovação da 

Constituição, em 30 de setembro de 1822. Nesse momento, o grupo político do Brasil já havia 

rompido com Portugal, em nome da independência política. Na documentação organizada por 

Clemente José dos Santos (1883, p. 406), o parecer de 30 de setembro registrou o juramento e 

a assinatura dos deputados à constituição portuguesa, que contou com a participação de 

Belford e de Caldas.  

Cabe ressaltar, com Caio Boschi, a heterogeneidade da bancada “brasileira” nas 

Cortes.  

Os deputados eleitos pelas províncias brasileiras não constituíram uma 

bancada homogênea, pois, à época, não havia uma unidade política da ex-

colônia; isto é, não havia a noção de Brasil. A rigor, representavam, 

refletiam e expressavam as vicissitudes regionais, a diversidade do processo 

eleitoral através do qual tinham sido eleitos e o contexto e momento político 

em que suas escolhas se realizaram (BOSCHI, 2002, p. 21).  

 

Ao longo de 1822, perante a possibilidade de emancipação política, as divergências 

dos interesses provinciais tornaram-se mais evidentes. 

Portadores da soberania popular e representante de interesses provinciais, os 

deputados Belford e Caldas integraram-se a um circuito de modernidade política esboçado 

naquele momento, também composto pela circulação do jornal O Conciliador do Maranhão.   
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3. PONTOS E DEBATES POLÍTICOS DAS CORTES PORTUGUESAS NO JORNAL 

O CONCILIADOR DO MARANHÃO (1821-1823) 

 

O surgimento da imprensa nas províncias brasileiras provocou, por vários caminhos, a 

ampliação do debate político. Essa ampliação pode ser visualizada, por exemplo, a partir da 

circulação de jornais contendo informações dos trabalhos parlamentares das Cortes 

portuguesas, das províncias adjacentes e da movimentação política entre Brasil e Portugal. 

Articulados de algum modo ao liberalismo das Cortes, considero que os impressos 

luso-brasileiros do início da década de 1820 reverberaram a atuação do Soberano Congresso 

neste lado do Atlântico. Nesse momento, a imprensa tornou-se o principal veículo de difusão 

da política das Cortes no além-mar. 

A imprensa foi um instrumento simbólico de aproximação entre seus leitores e as 

Cortes. No Maranhão, certa pedagogia constitucional assumida pelo Conciliador estimulou a 

participação da população nos assuntos políticos. Com o periódico em circulação, a província 

apresentou ares de modernidade e novas formas de sociabilidade. 

Por meio do Conciliador, as discussões políticas ganharam o espaço público, 

contribuindo para a formação de opiniões públicas. Praças, becos, boticas e cafés 

corresponderam a espaços propícios para divulgar e opinar sobre a política liberal. Ao 

ponderar sobre a atuação e expansão dos trabalhos das Cortes pela imprensa, Telmo Verdelho 

(1981, p. 181) afirma que a partir de “1820, a política saiu do palácio e veio para a rua”. 

No Maranhão, a atividade tipográfica
92

 também compôs o cenário político. Com o uso 

da imprensa, a política constitucional das Cortes portuguesa ganhou as ruas da província, 

especialmente da capital São Luís. O Conciliador do Maranhão pode ser considerado como o 

principal difusor do constitucionalismo na província, evidentemente, lido a partir dos 

interesses do governo de Pinto da Fonseca.  

 Filho do constitucionalismo luso-maranhense, os redatores
93

 do primeiro periódico 

maranhense destacaram as transformações do campo político e econômico e a ligação de 
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 Marco Morel (2009, p. 163) considera que a imprensa brasileira marcou e ordenou uma cena pública que 

passava por transformações no âmbito das relações de poder e de suas dimensões culturais. Para Morel, a 

circulação de palavras – faladas, manuscritas ou impressas – não se fechava em fronteiras sociais e perpassava 

amplos setores da sociedade que se tornava brasileira e não ficava estanque a um círculo de letrados, embora 

estes, também tocados por contradições e diferenças, detivessem o poder de produção e leitura direta da 

imprensa. 
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 De acordo com Galves (2015, p. 136-137): José Antonio da Cruz Ferreira Tezo - o padre Tezinho - e Antonio 

Marques da Costa Soares foram redatores do Conciliador. Tezinho se envolveu em atividades diversas, 

acumulou atribuições religiosas, jornalísticas e mercantis, foi proprietário de um botequim, uma casa de bilhar e 

uma botica. Já Costa Soares era homem de confiança de Pinto da Fonseca, exercia funções no governo, a direção 

da Tipografia, além de ser o responsável pelas peças encenadas no Teatro União – chamado de “Nacional” pelo 
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cidadãos políticos com as transformações da província no pós-adesão às Cortes, em 6 de abril 

de 1821. De acordo com Marcelo Galves (2015, p. 138): “o intervalo de nove dias entre a 

„adesão‟ à Revolução do Porto e a circulação do primeiro jornal do Maranhão evidencia o 

vínculo entre a nova ordem política e a construção, via imprensa, de uma nova legitimidade”. 

Neste capítulo, centrarei minhas observações nas edições do jornal O Conciliador do 

Maranhão, de 1821 a 1823, destacando as edições em que foram publicadas as sessões das 

Cortes portuguesas. Com isso, analisando a descrição do funcionamento das Cortes pelos 

redatores, os conteúdos políticos das sessões e os debates parlamentares em que estavam 

presentes os deputados Belford e Caldas. 

 

3.1 As sessões das Cortes nas edições do Conciliador 

  

O Conciliador do Maranhão começou a circular, manuscrito
94

, em 15 de abril de 

1821. Considero que o Conciliador constituiu um objeto político do vintismo luso-

maranhense, ajustado em dois aspectos: o primeiro, no movimento constitucional do Porto e 

da adesão do governador Pinto da Fonseca; o segundo, na movimentação política das Cortes e 

da política liberal no pós-adesão da província. 

Nas edições foram publicados decretos, ordens e instruções das Cortes. Os redatores 

tornaram o Conciliador um manual político constitucional
95

, baseado na intensa ligação com 

os comandos de Lisboa como centro do poder administrativo. Entre os decretos publicaram, 

por exemplo, aquele que regulamentava a liberdade de expressão e imprensa, chave para o 

controle das opiniões que circulavam pela província, produzindo uma rede de comunicação 

política (Conciliador, nº 35, 10/11/1821, p. 1). 

Sobre a liberdade de expressão, os redatores publicavam cartas de cidadãos da 

província, inseridos nos debates sobre a política local e nos assuntos econômicos. Com essa 

atividade, nota-se a assimilação da população com palavras e expressões oriundas da 

                                                                                                                                                                                     
Conciliador. Diferentemente de Tezinho, Costa Soares não resistiu às mudanças políticas promovidas pela 

Independência, tendo sido expulso do Maranhão em 15 de setembro de 1823, por decisão da Câmara Geral. 
94

 A circulação impressa do Conciliador começou em novembro de 1821, com a instalação da Tipografia 

Nacional do Maranhão. A Comissão da Tipografia, criada em 18 de novembro de 1821 era composta por 

Antonio Marques da Costa Soares (diretor e secretário), o desembargador José Leandro de Souza (presidente) e 

Lázaro Antonio da Silva Guimaraes (tesoureiro). Dos 34 números manuscritos, os 8 primeiros foram impressos. 
95

 Ao falar sobre a diferença de gazeta e jornal, Maria Beatriz Nizza da Silva (2009, p. 15) apontou: “no inicio do 

século XIX, o leitor de periódicos sabia perfeitamente a diferença entre uma gazeta e um jornal. Enquanto o 

papel da primeira era simplesmente divulgar notícias, nacionais ou estrangeiras, do segundo esperavam-se maior 

erudição e análise de questões relacionadas com a agricultura, comércio, a história natural, a economia política, 

entreamadas, por vezes, com um pouco de poesia”. Dessa forma, o Conciliador constituiu um jornal múltiplo, ou 

melhor, publicava além do campo político, variedades de informações, poesias, editais e anunciava vendas de 

livros e escravos. 



63 
 

revolução portuense e da política liberal. De fato, a imprensa marcou a familiarização do 

vocabulário político não apenas no Maranhão, mas nos centros políticos das províncias luso-

brasileiras em que tivera uso. Ao analisar o Conciliador, Marcelo Galves apontou que: 

O significado da “boa ordem” ganhou os primeiros contornos com a 

pedagogia constitucional, ensaiada nos primeiros números. Condizente com 

as luzes do liberalismo português, os redatores atribuíram sentido a novos 

termos presentes no vocabulário político e novos sentidos a velhas palavras 

(GALVES, 2015, p. 139). 

 

Entre os extratos das sessões das Cortes
96

, publicados pelo Conciliador, destacam-se 

os registros de trechos dos decretos das Cortes, cartas entre cidadãos da província, cartas para 

as Cortes, incluindo cartas encaminhadas pelo governador Pinto da Fonseca e representações 

de cidadãos maranhenses. 

Como destacado no capítulo anterior, as Cortes portuguesas iniciaram seus trabalhos 

em 26 de janeiro de 1821 com um total de 100 deputados do reino. Na primeira edição 

manuscrita do Conciliador, de 15 de abril de 1821, não há registro das sessões das Cortes. Os 

redatores preocuparam-se em destacar o objetivo do jornal, comemorar sua criação e enfatizar 

seus vínculos com o constitucionalismo português. 

Debaixo desses princípios, querendo nos concorrer para esta interessante 

obra, quanto cabe no curto limite de nossas forças, nos propomos a oferecer 

ao Público, neste Periodico, os acontecimentos políticos, que tiveram 

principio nesta cidade no memorável dia 6 de abril, e que sucessivamente 

continuarem (Conciliador, nº 1, 15/4/1821, p. 1). 

 

As informações sobre as Cortes ganham destaque a partir da edição nº 2, de 19 de abril 

de 1821, com ênfase aos seis primeiros decretos publicados e estabelecidos pelas Cortes, que 

destacam a criação de uma Regência para as atividades do Poder Executivo.  

Os extratos das sessões das Cortes foram publicados pelo Conciliador a partir da 

edição nº 38, de 21 de novembro de 1821, cinco dias antes da posse dos deputados Belford e 

Caldas. De acordo com Marcelo Galves (2015, p. 141), sem uma ordem cronológica, a 

transcrição dos debates e das decisões tomadas pelas Cortes ocuparam generosos espaços no 

Conciliador, raramente acompanhados por comentários dos redatores do jornal.  

Os extratos não ocupavam um lugar fixo no jornal. Mais comuns na primeira página, 

aparecem também em outras partes do jornal, em meio à informações locais ou regionais, 

abrangendo ainda informações de províncias adjacentes, como o Pará, Ceará, Bahia, Paraíba, 

Pernambuco e Rio de Janeiro, também relacionados com os debates do Soberano Congresso. 
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 Ao longo deste capítulo, proponho a análise das edições do Conciliador em que foram publicados extratos das 

sessões parlamentares das Cortes e das discussões referentes à província do Maranhão e /ou que contaram com a 

participação dos deputados Belford e Caldas. 
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No gráfico a seguir, apresento a quantidade de sessões parcialmente reproduzidas pelo jornal, 

entre 1821 e 1823:  

 

Gráfico 2 – Quantidade de sessões das Cortes portuguesas publicadas no jornal O 

Conciliador do Maranhão de 1821 a 1823. 

 

 

Fonte: O Conciliador do Maranhão, edições: 1821/1822/1823. 

 

Os extratos das sessões parlamentares das Cortes selecionadas pelos redatores do 

Conciliador, de um modo geral, trataram de temáticas relacionadas ao Brasil/Maranhão.  Na 

edição nº 38, de 21 de novembro de 1821, os redatores iniciam a publicação dos extratos, com 

alguns esclarecimentos: 

Por os periódicos portugueses escritos em Londres, tivemos noticias das Atas 

do Soberano Congresso, até 23 de agosto, e delas resumiremos o que tiver 

relação com a Nação em geral, ou com o Brasil em particular; 

posteriormente aos últimos papeis públicos vindos diretamente de Lisboa; 

assim como copiaremos relativamente a este reino algumas reflexões 

daqueles judiciosos redatores (Conciliador, nº 38, 21/11/1821, p. 1). 

 

Note-se que os redatores utilizaram de diversos registros para compor as sessões no 

Conciliador, entre eles os Diários das Cortes e impressos oriundos de outras localidades.  

Além dos periódicos escritos em Londres, os redatores utilizaram Correio Brasiliense, 

impresso em Londres, para complementar as informações
97

. Dessa forma, é compreensível a 

não publicação das sessões em ordem cronológica, por problemas na recepção dos Diários, ou 
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 Durante as edições do Conciliador, os redatores destacaram a origem das informações, seja dos Diários das 

Cortes como dos impressos que chegavam ao Maranhão de Pernambuco, Rio de Janeiro, Lisboa, Buenos Aires, 

Inglaterra. 

Edições: ano 1821 Edições: ano 1822 Edições: ano 1823

42 

179 

1 

Total de Sessões
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pela falta de conhecimento sobre alguns conteúdos, suprida com a leitura de papéis públicos e 

periódicos de localidades distantes da província. 

Justificando a falta de informações para completar as publicações das sessões das 

Cortes, os redatores emitiram uma nota na edição nº 43 (8/12/1821, p. 2): “por nos faltarem 

folhas dos Diários de Lisboa, omitimos as duas sessões 168 e 169; assim como omitiremos 

quaisquer outras, que faltem, para as publicarmos quando as obtivermos”.  

As edições do ano de 1821 corresponderam a um composto de informações sobre a 

movimentação política da província, desde a adesão em 6 de abril, e o trabalho desenvolvido 

pelas Cortes, em pequenas e resumidas publicações. De acordo com o gráfico 2, ao longo do 

ano de 1822, foram publicadas 179 sessões das Cortes no Conciliador, momento em que já 

estava presentes nas Cortes a grande maioria dos deputados provinciais. Com isso, os debates 

referentes ao Brasil e em específico para algumas provinciais foram mais frequentes. Nas 

edições de 1823 foi encontrada apenas uma sessão das Cortes, publicada da edição nº 178, de 

26 de março
98

. 

 

3.2 Conteúdos das sessões das Cortes publicados no Conciliador 

 

Denominado de Conciliador, o jornal estabeleceu, desde seu nome intensa ligação dos 

lusos-maranhenses com as Cortes. Nessa perspectiva, o apoio e a união da província com o 

parlamento português estabeleceu mais uma característica política para o processo de 

regeneração política das Cortes sobre o território luso-brasileiro. O Conciliador vivenciou a 

política liberal com a publicação de trechos das sessões em que foram debatidas temáticas 

referentes aos interesses do Maranhão. 

Em geral, os extratos das sessões das Cortes estavam relacionados ao controle e 

organização das províncias brasileiras por meio de decretos, investimentos administrativos e 

ofícios enviados a Lisboa. Assim, seguiam para as Cortes ofícios e representações com 

solicitações da junta de governo que foram apresentadas e discutidas durante as sessões 

parlamentares. 
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 A sessão publicada é referente à nomeação dos membros da regência do Brasil, entre eles: o Arcebispo da 

Bahia como presidente, Luiz Antônio Rebello da Silva, Manoel Antônio de Carvalho, Sebastião José Xavier 

Botelho e João de Souza Pacheco como membros. Como secretários: Francisco José Vieira; para o expediente do 

reino e Fazenda: Joaquim José de Queirós. Na sessão ficou decretado que a regência do Brasil teria sede na 

Bahia, podendo ser removida para outra parte do Brasil. Com isso, todas as províncias estavam sujeitas a sede, 

exceto as do Pará e Maranhão (Conciliador, nº 178, 26/3/1823, p. 4). Lembro que, em março de 1823, a 

província do Maranhão ainda estava vinculada ao Império português.  
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Na tabela 1, destaco a quantidade de sessões das Cortes publicadas, em extratos, nas 

edições do Conciliador de novembro a dezembro de 1821.  

Tabela 1 – Sessões das Cortes portuguesas publicadas nas edições do jornal O 

Conciliador do Maranhão em 1821. 

 

Edições 1821 Quantidade de sessões 

Nº 38
99

 21/11/1821 3 

Nº 41 1/12/1821 1 

Nº 42 5/12/1821 1 

Nº 43 8/12/1821 9 

Nº 44 12/12/1821 9 

Nº 45 15/12/1821 5 

N° 46 19/12/1821 8 

Nº 47 22/12/1821 2 

Nº 48 26/12/1821 1 

Nº 49 29/12/1821 3 

Total 42 sessões publicadas 

Fonte: O Conciliador do Maranhão, edições: 1821. 

 

Com um total de 42 sessões publicadas em 1821, os redatores do Conciliador 

preocuparam-se em destacar a formação das Cortes portuguesas e as ordens estabelecidas para 

o reino português. Nas edições de novembro e dezembro, nota-se a publicação da 

movimentação da política na província no pós-adesão, assim como os dados sobre as despesas 

provinciais e movimentação da economia. As sessões das Cortes compuseram uma pequena 

parte das publicações, espaço crescente no ano de 1822.  

As sessões das Cortes referentes aos temas sobre o Brasil publicadas no Conciliador 

foram: proposta de emenda ao artigo 28 da Constituição pelo deputado Borges Carneiro; a 

adoção de um laço nacional nas cores azul e branco, obrigatório para funcionários públicos e 

facultativo aos cidadãos; as atribuições para os governadores do Ultramar; a extinção de todos 

os tribunais criados no Rio de Janeiro e o não envio de tropas militares e a volta do príncipe 

real para Portugal, além de diversas representações e ofícios das províncias do Pará e do Rio 

de Janeiro, principalmente. 

Entre as sessões publicadas com conteúdos referentes ao Maranhão, destaque para a 

edição nº 41, de 1 de dezembro de 1821, com a discussão sobre a quantidade de membros 

para a formação das juntas de governos das províncias ultramarinas, entre elas: Pará, 

Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande de São Pedro do Sul, São Paulo, 

Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Tais juntas de governo deveriam ser compostas por sete 
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 As edições anteriores não possuem as sessões das Cortes publicadas. 
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membros com gratificação anual de 1.000.00 réis. Para as demais juntas administrativas, 

compostas por apenas cinco membros, a gratificação anual seria de 600$000 réis. 

Das sessões publicadas em 1821, a edição nº 44, de 19 de dezembro, destacou a 

sessão178 de 10 de setembro, sobre o envio e leitura na sala das Cortes de ofícios do 

Maranhão encaminhados a Comissão do Ultramar, sem mencionar o conteúdo desses 

documentos. 

A partir de 1822, os redatores intensificaram a publicação de extratos das sessões das 

Cortes
100

. Em destaque, discussões políticas sobre os assuntos do Brasil e das províncias, com 

auxílio de jornais de Pernambuco, Rio de Janeiro e de Lisboa
101

, informações das Cortes para 

o Brasil e extratos referentes ao governo de Pinto da Fonseca. Além de periódicos, as atas das 

sessões das Cortes continuavam a chegar ao Maranhão por meio dos navios. 

Tabela 2 – Sessões das Cortes portuguesas publicadas nas edições do jornal O 

Conciliador do Maranhão em 1822. 
 

Edições 1822 Quantidade de sessões 

Nº 50 2/1/1822 3 

Nº 51 5/1/1822 8 

Nº 52 9/1/1822 2 

Nº 53 12/1/1822 6 

Nº 54 16/1/1822 12 

Nº 55 19/1/1822 5 

N° 58 30/1/1822 5 

Nº 62 13/2/1822 2 

Nº 63 16/2/1822 4 

Nº 66 27/2/1822 1 

Nº 67  2/3/1822 1 

Nº 68 6/3/1822 1 

Nº 70  13/3/1822 3 

Nº 71  16/3/1822 2 

Nº 72 20/3/1822 2 

Nº 73 23/3/1822 2 

Nº 74 27/3/1822 4 
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 As edições do Conciliador de 1822 apresentam diversos debates dos deputados brasileiros e de Portugal 

ligados diretamente com o Brasil. Para esse trabalho, destaquei as edições que foram publicadas ao longo de 

1822 e que continham temáticas relacionadas ao Maranhão e, principalmente, aos deputados Belford e Caldas, 

no ato de pronunciamento e defesa dos interesses provinciais. 
101 A atuação dos redatores na imprensa brasileira chama a atenção pela existência de uma circulação externa das 

informações das províncias. Sobre as noticias da província do Maranhão em outras localidades, observa Marcelo 

Galves (2015, p. 130 - 131): “entre os tumultos de abril de 1821 e o acordão que absolveu Miguel Bruce, em 

1826, esses publicistas se movimentaram e, ao fazê-lo, agitaram a cena pública. Acusando ou se defendendo, 

encampando ideias, sistematizando críticas ou delineando sugestões para as relações de Estado que se 

constituíam, reafirmando um espaço público de amplitude oscilante, capaz de “levar” o Maranhão para os 

folhetos de Lisboa e Liverpool, para as páginas do CB, em Londres, e para os impressos publicados no Rio de 

Janeiro”. 
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Nº 75 30/3/1822 1 

Nº 76 3/4/1822 3 

Nº 77 [6]/4/1822
102

 2 

Nº 78 7/4/1822 7 

Nº 79 13/4/1822 2 

Nº 80 16/4/1822 4 

Nº 81 20/4/1822 3 

Nº 82 24/4/1822 2 

Nº 83 27/4/1822 2 

Nº 84 1/5/1822 2 

Nº 85  4/5/1822 3 

Nº 87  11/5/1822 5 

Nº 89  18/5/1822 4 

Nº 90 22/5/1822 3 

Nº 91 25/5/1822 1 

Nº 92 29/5/1822 5 

Nº 93 1/6/1822 4 

Nº 94 5/6/1822 9 

Nº 95 8/6/1822 2 

Nº 96 12/6/1822 2 

Nº 97  15/6/1822 1 

Nº 98 19/6/1822 4 

Nº 99 22/6/1822 4 

Nº 100 26/6/1822 3 

Nº 101 29/6/1822 3 

Nº 102 /1822 Edição não encontrada 

Nº 103 6/7/1822 3 

Nº 108 /1822 Edição não encontrada
103

 

Nº 110 31/7/1822 1 

Nº 111 3/8/1822 2 

Nº 112 7/8/1822 1 

Nº 113 10/8/1822 1 

Nº 115 17/8/1822 15 

Nº 117 24/8/1822 1 

Nº 118 28/8/1822 1 

Nº 119 31/8/1822 1 

Nº 120 4/9/1822 1 

Nº 121 7/9/1822 1 

Nº 129 5/10/1822 3 

Nº 145 29/11/1822 1 

Nº 149 14/12/1822 1 

Nº 150 18/12/1822 2 

Total 179 sessões publicadas 

Fonte: O Conciliador do Maranhão, edições: 1822. 
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 A edição consultada apresenta problemas de conservação e o registro da data da edição está comprometido. 

Suponho que a data desta edição seja 6/4/1822, considerando a ordem de publicação do jornal. 
103

 As edições nº 102 e 108 não foram encontradas no site da Biblioteca Nacional (BN) ou no acervo da 

Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL).   



69 
 

Com um total de 179 sessões das Cortes portuguesas publicadas em 1822, o 

Conciliador destacou em maior número as sessões em que foram debatidos assuntos sobre as 

Bases da Constituição, aprovação dos diplomas de deputados que chegavam a Lisboa para 

tomar posse, leitura de representações e ofícios encaminhados das províncias, comércio e 

discussões sobre emendas e aprovações de decretos para a Constituição. As sessões das 

Cortes selecionadas para publicação na imprensa maranhense destacaram os debates sobre a 

província de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Ceará, Parnaíba e 

Maranhão. 

As edições: nº 51, nº 52, nº 53, nº 54, nº 62, nº 66, nº 72, nº 73, nº 74, nº 80, nº 83, nº 

85, nº 87, nº 91, nº 94, nº 97, nº 111, nº 115, nº 129, e nº 149 mencionam o Maranhão, pelo 

envio de representações, ofícios, decretos provinciais, debates políticos ou pronunciamentos 

do deputado Belford. 

Parte das edições destacadas menciona o recebimento de felicitações ao Soberano 

Congresso enviadas por diversos cidadãos maranhenses, relatando o “estado de alegria” que 

pairava sobre a província durante o governo constitucional de Pinto da Fonseca; também 

registra ofícios encaminhados por órgãos públicos, principalmente das câmaras de São Luís e 

de Alcântara. 

Nesse sentido, a atuação das Cortes como espaço de solução de querelas toma corpo e 

potencializa a participação dos cidadãos maranhenses com assuntos ligados à política 

provincial. Como exemplos:  

Deu-se conta dos seguintes papeis – Felicitações da Câmara da Cidade de 

São Luís do Maranhão; outra do Comandante, Oficiais da mesma cidade; 

outra do Regimento de Milícias; outra do Ministro da terceira ordem da 

Penitencia, Francisco perdigão, em seu nome, e de toda a sua Corporação; e 

sendo todas recebidas com honrosa menção, se mandou que fosse com 

agrado a do prior de Grândola (Conciliador, nº 51, 5/1/1822, p. 3). 

 

À Comissão de Constituição foi remetida uma representação de vários 

cidadãos da cidade de São Luís do Maranhão, queixando-se do Governo 

daquela província, e das autoridades dela. À mesma Comissão se mandou 

outra representação de outros cidadãos sobre vários objetos. À Comissão de 

Ultramar passou uma representação do Coronel do I Regimento de Milícias 

de São Luís do Maranhão, José Joaquim Vieira Belford, com observações 

sobre a culpa que se pretendeu formar a um Capitão de Linha, pelos 

acontecimentos do dia 6 até 13 de abril (Conciliador, nº 62, 13/2/1822, p. 1). 

 

Na edição nº 53, de 12 de janeiro de 1822, foi publicada a sessão 195 de 2 de outubro 

de 1821, com o pedido das Cortes para retirar as acusações contra indivíduos presos, por 

ordem de Pinto da Fonseca, considerados anticonstitucionais. Para as Cortes, Fonseca agiu 
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com “precipitação e irregularidade de prender, como ele mesmo declara aqueles que mandara 

soltar”, antes mesmo de encaminhar para a Relação da província. 

O parecer da Comissão do Ultramar decretou que “deve o Governador ser advertido, 

para conservar as atribuições, que compete a cada um dos poderes constituídos, observar e 

fazer observar as leis que regulam a forma dos processos”, como também decretava as Bases 

da Constituição (1821, s.p.) no artigo 4º que “nenhum indivíduo deve jamais ser preso sem 

culpa formada”. Concordaram com a parecer os deputados Soares Franco e Sarmento. 

Disse o Sr. Soares Franco que era necessário advertir o Governador, que 

pusesse maior cuidado ao cumprimento dos seus deveres. O Sr. Sarmento: 

deve ser advertido. Há no Maranhão uma Relação; a ela deveria encarregar-

se a decisão deste negocio. É necessário que os Governadores do Ultramar se 

acostumem a respeitar a independência dos três poderes, como fundamento 

da liberdade (Conciliador, nº 53, 12/1/1822, p. 1). 

 

 É importante registrar que esse extrato, refutado em seguida pelos redatores, destoa da 

imagem de Pinto da Fonseca, construída pelo jornal desde as primeiras edições. Cabe lembrar 

ainda que naquele momento, janeiro de 1822, Pinto da Fonseca se despedia da província, em 

meio à eleição de uma junta de governo. Ainda assim, a série de felicitações à Pinto da 

Fonseca, enviadas às Cortes e reproduzidas pelo Conciliador, teve sequência nos meses 

seguintes. Noutro exemplo, negociantes, lavradores e tropas atestam apoio à permanência de 

Fonseca no governo. Em grande medida, as representações atestavam que a ele [Pinto da 

Fonseca] se deve o descanso, sossego e tranquilidade de toda a província. 

O Sr. secretário Felgueiras apresentou uma representação da câmara de São 

Luís do Maranhão, vinda pelo navio Márquez de Pombal, em data de 26 de 

outubro, acompanhada de varias atestações de negociantes, lavradores tropa 

de 1ª e 2ª linha; a favor do procedimento do Governador desta província 

Bernardo da Silveira Pinto (Conciliador, nº 66, 27/2/1822). 

 

Nos debates ligados ao comércio do Brasil com Portugal, a edição nº 91, de 25/5/1822, 

publicou a sessão de 15 de março, com o decreto que favorecia a abertura dos portos 

brasileiros para o comercio estrangeiro. Dentre os portos “são declarados portos de livre 

entrada no Brasil os seguintes: a cidade de Belém no Grão-Pará, São Luís do Maranhão, a 

Vila da Fortaleza no Ceará...” (Conciliador, nº 91, 25/5/1822, p. 3). 

Parte dos debates reproduzido pelo Conciliador em 1822, pauta-se na organização do 

corpo militar das províncias, como o Maranhão e o Rio de Janeiro. Nota-se que o envio de 

militares é resultado da intensa movimentação da Revolução do Porto e dos processos de 

adesão ao sistema constitucional. Governos ou cidadãos contrários as Cortes eram 

considerados anticonstitucionais, podendo ser deportados ou presos. Para os redatores, essa 

discussão era estratégica, pois envolvia diretamente os interesses da província.  
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Sobre a nomeação de militares para o Maranhão, a edição nº 62, de 13 de fevereiro de 

1822, publicou a Relação dos Oficiais Militares nomeados em 9 de dezembro de 1821 para 

Governadores das Armas nas diferentes províncias do Brasil. Para o Maranhão, fora nomeado 

o brigadeiro João Carlos d‟Oeynhausen. Apontando a origem da informação, os redatores 

destacaram: “por a Galera Diana [navio], recebemos noticias de Lisboa, e algumas relativas a 

esta província [Maranhão]” (Conciliador, nº 62, 13/2/1822, p. 1).  

Sobre a política das Cortes em relação aos assuntos ligados ao Maranhão, o extrato da 

sessão que discutiu o envio de tropas para o Brasil, e em específico para o Maranhão e Bahia, 

foi publicado na edição de 8 de dezembro de 1821. 

Nesta sessão ficou adiada a questão se era ou não competente mandar de 

Portugal tropas para o Brasil, o Sr. Freire para conciliar as diversas opiniões 

propôs: que a tropa de Monte Video, que tão fiel tem sido, e tantas provas 

tem dado de subordinação e de valor, deve ser mandada vir ao Rio de 

Janeiro, e dela formar destacamentos que se enviem para a Bahia, 

Maranhão... E mandar vir das Tropas que ali se acham para Portugal aqueles 

soldados, que o quiserem, pois se lhes prometeu de serem removidos 

(Conciliador, nº 43, 8/12/1821, p. 2). 

 

Durante os debates da sessão 166, de 25 de agosto, ocorreu a votação nominal sobre o 

envio ou não das tropas militares. A votação terminou com 40 votos em concordância ao 

envio das tropas e 37 votos contra. Determinou-se ainda que seguissem para as províncias 

uma quantidade inferior a 2000 homens. 

O tema “militares do Maranhão” também esteve presente na sessão 220, de 31 de 

outubro de 1822.  

O Sr. Secretario Felgueiras, dando conta do expediente, mencionou as 

Felicitações, que ao Soberano Congresso dirigirão a Relação, os Oficiais do-

Regimento de Milícias, e os Oficiais do Estado Maior: tudo da Cidade de S. 

Luís do Maranhão datadas em 26 de Agosto. Foram lançadas na Acta com 

honrosa menção (Conciliador, nº 52, 9/1/1822, p. 4). 

 

É forçoso lembrar que o militar Pinto da Fonseca, de vínculos importantes com o 

monarca, tentava sobreviver à nova ordem política, que contava com militares em altos 

postos.  

Os poucos pronunciamentos dos deputados, registrados nos Diários das Cortes ou em 

informações sobre as Cortes colhidas pelos redatores em outros periódicos, dificultam a 

análise das ideias defendidas pelos deputados maranhenses. Contudo, outros indícios podem 

ser explorados.  

Na edição nº 51, de 5 de janeiro de 1822, foi publicada a sessão 218, de 29 de outubro, 

referente a chegada dos deputados do Maranhão em Lisboa, a bordo da Corveta de Guerra 



72 
 

Princesa Real. Nesse momento, os redatores do Conciliador retomam a discussão apresentada 

nos Diários das Cortes sobre a presença dos representantes do Maranhão no Soberano 

Congresso como ponto central da vitória do constitucionalismo luso-maranhense. Para os 

redatores, a posse dos deputados correspondia aos interesses do governo e da população. 

Na edição de nº 52, de 9 de janeiro de 1822, foram publicadas informações sobre a 

presença dos deputados Belford e Caldas no Soberano Congresso, referentes a sessão de 6 de 

novembro de 1821
104

. Após apresentar os diplomas dos deputados, a discussão discorreu 

sobre a deputação do deputado Belford. No debate, o deputado Martins Bastos apresentou a 

argumentação fundamentada na ideia de que outros membros das Cortes, eleitos para a 

bancada dos deputados, encontravam-se na mesma situação do deputado Belford, por exercer 

o cargo de desembargador da província do Maranhão. Para o deputado Bastos: “seria cousa 

estranha, em hum tempo em que se proclama, que a Lei he igual para todos, cair na absurda 

desigualdade de repelir hum, admitindo outros que se achavam em idênticas situações” 

(Conciliador, nº 52, 9/1/1822, p. 2). 

Entre os extratos publicados, o deputado Belford é mencionado ainda na edição nº 72, 

de 20 de março de 1822. Tratava-se de um relatório referente a uma carta enviada do príncipe 

real ao rei. Por ser muito extensa, o presidente remeteu-a a Comissão de Constituição para ser 

analisada pelos deputados, entre eles o deputado Belford. 

O Sr. Presidente disse, que estava sobre a mesa a correspondência do 

príncipe real ao ElRei, seu pai, e que por ser hum pouco longa, propunha ao 

Soberano Congresso que a Comissão de Constituição passasse 

imediatamente à sua secretaria, e que unindo-se a ela os senhores deputados 

Luiz Paulino de França, Malaquias, Belford e Varella, fação o seu relatório 

(Conciliador, nº 72, 20/3/1822, p. 1). 

 

Em outra sessão publicada no Conciliador, foi destacada a presença do deputado 

Belford, na discussão sobre os artigos adicionais à Constituição do Brasil (nº 129, 5/10/1822, 

p. 7-8). Belford, de fato, esteve presente na sessão 430, de 2 de agosto, por ser membro da 

Comissão Especial dos Negócios Políticos do Brasil. Para os redatores, essa participação 

garantia a defesa dos interesses do Brasil.  

O Conciliador reproduziu também um pronunciamento do deputado Belford, 

reiterando a solicitação de envio de tropas para a província. 

O ilustre deputado Belford, disse: Tendo se apresentado neste Congresso a 2 

de novembro do ano passado, uma proposta feita pelo Governador 

Provisório do Maranhão, e devendo ser imediatamente remetido ao Governo 
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 Essa edição do Diário das Cortes chegou ao porto da cidade pela Galera Pombinha. Nas edições de janeiro de 

1822 foram publicadas poucas e breves informações sobre os deputados Belford e Caldas. 

 



73 
 

por lhe competir o seu deferimento foi indevidamente enviada à Comissão 

Militar, requeiro portanto que esta haja sem perda de tempo de a mandar 

para o Governo. Requeiro também se diga ao Governo que nomeie Ministros 

para a Relação do Maranhão, por que me consta achar-se reduzida a muitos 

poucos, não podendo por este motivo continuar no seu expediente 

(Conciliador, nº 115, 17/8/1822, p. 5). 

 

Contudo, não localizei registros sobre os desdobramentos decorrentes desse 

pronunciamento. Como já observado, Belford foi eleito ainda para a deputação permanente 

das Cortes, fato noticiado pelo Conciliador na edição nº 149, de 14 de dezembro de 1822.  

Noutra eleição, para a segunda legislatura das Cortes, não conseguiu se eleger, embora 

tivesse votação expressiva, como destacado na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Eleição de deputados maranhenses para a segunda legislatura das Cortes
105

.  

Fonte: O Conciliador do Maranhão, nº 154, 1/1/1823, p. 2; nº 180, 2//4/1823, p. 3. 

 

3.3 Representantes da Nação: Galeria dos Deputados do Conciliador 

 

Ao longo das edições do Conciliador de 1822, foi publicado a Galeria dos Deputados 

das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituinte da Nação Portuguesa da primeira 

legislatura. Em suma, a Galeria continha: nomes, breve biografia e informações sobre a 
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 Na tabela 3, apresento a quantidade de votos dos deputados obtidos na Câmara de São Luís e de Caxias 

publicados nas edições nº 154 e 180 do Conciliador. 
106 Cidadão português, nascido na cidade de Guarda, em 9 de abril de 1773. Chegou ao Maranhão em 1810 

(AHU, cx. 157, D. 11.310). Advogado, exerceu cargo de juiz em várias localidades da província. Autor de, pelo 

menos, sete folhetos políticos, talvez tenha sido o principal representante do grupo opositor a Pinto da Fonseca. 

Eleito deputado pelo Maranhão para a segunda legislatura das Cortes portuguesas, no inicio de 1823, viajou para 

Portugal em abril do mesmo ano. Com o fechamento das Cortes, não tomou assento no parlamento, regressando 

ao Maranhão no inicio de 1824 (COSTA; GALVES, 2011, p. 25-35). 
107

 Em segundo escrutínio.  

Deputados Profissão 
Quantidade de Votos  

1º e 2º escrutínio 

Manoel Paixão dos 

Santos Zacheo
106

 
Advogado 389 + 672 (eleito) 

Patrício José de 

Almeida e Silva 
Advogado 189 

Antonio Pedro da 

Costa Ferreira 
Bacharel 146 

Miguel Ignacio dos 

Santos Freire Bruce 
Advogado 144 

Joaquim Antonio 

Vieira Belford 
Deputado  137 

José Antonio da 

Cruz Ferreira 

Tezinho 

Presbítero 119 + 386 (eleito
107

) 
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atuação dos deputados portugueses no Soberano Congresso. O espaço dedicado pelo 

Conciliador à Galeria é indicativo da centralidade do parlamento na difusão do 

constitucionalismo português.  

Na edição nº 142, de 20 de novembro de 1822, os redatores enfatizaram a importância 

da publicação dos nomes e as atividades dos deputados portugueses nas Cortes. Tratava-se de 

“patriotas colaboradores”, agentes da movimentação política, que materializaram o projeto 

constitucional e que, portanto, eram merecedores de toda a honra. .  

Individualmente, as informações de cada deputado foram descritas, assim como a 

presença nas sessões, nos debates sobre a aprovação de decretos e nas leituras de 

representações encaminhadas por cidadãos provinciais ou órgãos públicos. A partir de 

variados exemplos, de fácil compreensão, construía-se, no calor da hora, uma “memória 

constitucional”.  

Aos legítimos representantes da nação, os redatores do Conciliador dedicaram as 

seguintes palavras:  

O redator do Conciliador do Maranhão contempla sobre maneira digno dos 

maiores encômios o ilustrado trabalho a que se deram os patriotas 

colaboradores da Galeria dos Deputados das Cortes Gerais Extraordinárias 

e Constituintes da Nação Portuguesa. Poucas obras igualam a utilidade 

desta, e nenhum cidadão português deve desconhecê-la. Para procurar de 

algum modo esta vantagem aos leitores do Conciliador, e para provar aos 

ilustres colaboradores da Galeria, o muito apreço que merecem, tomo a 

liberdade de inserir neste Periódico, a descrição individual de cada um dos 

deputados, respectiva à primeira época, desde a instauração das Cortes até 4 

de julho de 1821, e somente no artigo – juízo critico – resumo das votações 

nominais e faltas às sessões (Conciliador, nº 142, 20/11/1822, p. 2). 

 

Fruto da convocação das Cortes portuguesas, os deputados eram considerados os 

representantes da nação, pois estavam no exercício da soberania popular. Entre os anos de 

1822 e 1823, 11 edições do Conciliador compuseram a Galeria, que apresentou, em ordem 

alfabética, 107 deputados
108

.  

Além do nome, breve biografia e informações sobre a atuação, como já observado, a 

Galeria incluiu episódicas informações sobre ausências nas sessões, presença de deputados 

eleitos substitutos e registro daqueles que não seguiram para Lisboa. Ademais, incluiu 

eventualmente, comentários dos redatores sobre a atuação dos deputados apresentados.  

De acordo com Marcelo Galves (2015, p. 141), o objetivo dos redatores em publicar a 

Galeria era reafirmar a política constitucional das Cortes e a posição política da província do 
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 No total, foram registrados 107 nomes de deputados portugueses publicados na Galeria dos Deputados. Ver 

Anexo A (p. 86). 
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Maranhão perante o avanço do projeto de Independência, que nascido no centro-sul, avançava 

sobre as províncias do Ceará e Piauí.   

Nessa perspectiva, a movimentação política nas páginas do jornal ocupava-se em 

defender o constitucionalismo português, longe do princípio de separação da província com as 

Cortes. Mais uma vez, a pedagogia política do Conciliador era acionada por intermédio de um 

vocabulário que assegurava, no constitucionalismo português, o único caminho da liberdade e 

do bem público. 

Chama atenção à ausência dos dados biográficos e da atuação dos deputados 

representantes das províncias brasileiras. Talvez o objetivo fosse eternizar as “origens” 

constitucionais. Outra hipótese era evitar a inclusão na Galeria de deputados “brasileiros” e, 

naquele momento, “independentistas”.   

Na mesma edição nº 142, em que foi iniciada a publicação da Galeria, consta uma 

proclamação do governo de 17 de novembro de 1822, alertando sobre os acontecimentos 

políticos de adesão a causa brasileira, vivenciados em Parnaíba, Piauí. Destacando a 

fidelidade para com as Cortes, o texto da proclamação enfatizou a importância do juramento 

ao sistema constitucional do Soberano Congresso. 

A Junta Provisional a quem foi confiado a Governo desta Província; 

fundando-se na grata persuasão de que na estrada da Honra, e do Patriotismo 

será sempre o vosso Norte a mais decidida adesão ao Sublime Sistema 

Constitucional, que espontaneamente haveis jurado à face do céu e das 

Nações da terra; congratula-se com seus dignos cidadãos pela relevante 

firmeza de caráter que os distingue; e exporta-os a não desvairar jamais de 

tão louváveis sentimentos (Conciliador, nº 142, 20/11/1822, p. 1). 

 

Aos cidadãos da vila da Parnaíba, o jornal apontou para o “sentimento de traição” aos 

“Portugueses verdadeiros constitucionais”. A proclamação caracterizou a adesão como 

“criminosa” e fruto da sedução de “egoístas demagogos”. Para a junta de governo do 

Maranhão, a adesão de Parnaíba significou a recusa e quebra de reconhecimento da 

“soberania nacional, residente no Augusto Congresso”: 

Os moradores da Vila de São João da Parnaíba acabam de aviltar-se com o 

execrando perjúrio: seduzidos por errôneos sofismas de egoístas demagogos; 

fascinados pelos prestigiosos acentos da sphinx revolucionária, que o gênio 

do mal arrojou sobre o Brasil para devorar a paz e a prosperidade dos seus 

habitantes; eles se precipitarão no dia 19 de outubro passado a um ato 

irrefletido e criminoso, que além de atrair-lhes a aversão de todos os 

Portugueses verdadeiramente Constitucionais, pode também originar a sua 

ruína (Conciliador, nº 142, 20/11/1822, p. 1). 
 

Para a junta, “o sedicioso procedimento dos habitantes da Parnaíba é digno da vossa 

indignação”. Assim, a mudança política de Parnaíba foi um aspecto utilizado pela junta e 



76 
 

pelos redatores do Conciliador para reforçar os laços com as Cortes, e a disposição em se 

manter fiel ao sistema constitucional. De acordo com o texto da proclamação: “é mais um 

estímulo para a constante adesão que dedicais à soberania nacional, residente no Augusto 

Congresso, e a Fidelidade que vos merece o nosso bom rei constitucional o Senhor D. João 

VI” (Conciliador, nº 142, 20/11/1822, p. 1). 

Totalmente contrária à separação de Portugal, a junta classificou as adesões à 

Independência como “revoluções”, que exigiriam reação para conter os  “espíritos turbulentos 

e anticonstitucionais”. Por fim, a junta enfatizou que “o dever e o interesse ligam esta 

província com Portugal; nem interesses nem dever a unem ao Continente Brasileiro, que de 

fato se desuni da maior parte da Monarquia portuguesa” (Conciliador, nº 142, 20/11/1822, p. 

1). 

Por fim, nessas edições do jornal, é perceptível a movimentação política sobre a 

permanência ou não das províncias do Norte - Maranhão, Pará e Piauí - junto a Portugal.  

Anônimo, um artigo foi publicado destacando a preocupação do Soberano Congresso em 

manter a união com tais províncias. Para as Cortes: “eis um problema político da maior 

transcendência para ocupar a atenção do Soberano Congresso e o zeloso patriotismo dos 

ilustres deputados por quem estas três províncias são representadas” (Conciliador, nº 140, 

13/11/1822, p. 5).   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste texto, tomei como referência certa noção de modernidade política, centrado nos 

primeiros anos de 1820, para analisar a movimentação política na província do Maranhão, no 

âmbito da instalação das Cortes constitucionais portuguesas. Vintismo, imprensa, eleições 

provinciais e a atuação dos deputados Joaquim Antônio Vieira Belford e José João Beckman e 

Caldas estiveram no centro das minhas preocupações.  

Nesse sentido, reitero que a província do Maranhão passava por transformações no 

espaço urbano e na política, e viveu novas formas de sociabilidade e de organização social. 

De acordo com Marco Morel (2005, p. 223): “as transformações tratam-se, portanto, de uma 

época marcadamente hibrida entre práticas e valores consagrados no que passava a se chamar 

de Antigo Regime e outros, que se pretendiam modernos”. 

Com a Revolução do Porto em 1820 e os efeitos do período do vintismo na política 

maranhense desde abril de 1821, a inserção das ideias liberais nos impressos do Maranhão e a 

formação de espaços públicos de representação política agitaram a cidade de São Luís, 

sempre em conexão com Lisboa, a quem se manteve fiel após o “7 de setembro”.    

Como observado, o vintismo maranhense ganhou corpo com a adesão do governador 

Pinto da Fonseca à Revolução do Porto, em 6 de abril de 1821. Desde então, as 

transformações políticas foram visíveis, incluindo os embates sobre a permanência ou não de 

Pinto da Fonseca à frente do governo constitucional. O Maranhão, assim como, as demais 

províncias luso-brasileiras, foi palco da política liberal das Cortes portuguesas, e de suas 

vicissitudes.  

 Os processos eleitorais vivenciados pelos cidadãos maranhenses e a participação 

destes na política local e nos debates constitucionais das Cortes portuguesas estabeleceram 

maior participação política e mudanças estruturais da resolução de problemas. Com diversas 

representações, cartas, ofícios e abaixo-assinados, encaminhados às Cortes pelos cidadãos, o 

Soberano Congresso constituiu o espaço de resolução de querelas e petições, ou melhor, 

espaço de soberania popular. Gradualmente, os novos atores políticos participavam das 

discussões, apoiando ou repudiando projetos políticos constitucionais ou não. . 

A documentação do Diários das Cortes (1821-1822) permitiu a análise da trajetória 

dos deputados eleitos pelo Maranhão para as Cortes. O foco recaiu sobre as votações e os 

eventuais pronunciamentos. Note-se, porém, que as atividades dos deputados não se resumia 

ao plenário, incluía, por exemplo, a participação como membros de comissões envolvendo os 
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interesses do Brasil, como é o caso do deputado Belford, presente em grande número de 

comissões. Some-se ainda uma atuação cotidiana no parlamento, nem sempre perceptível nos 

registros que manuseamos.   

Considero que o funcionamento das Cortes baseava-se em reunir os representantes 

provinciais em Lisboa para controlar o status de fidelidade e juramento ao projeto 

constitucional. Por intermédio dos deputados, mantinha-se contato com as províncias do 

Império português, subordinadas a um projeto que compartilhavam.   

Em geral, a representação política dos deputados do Maranhão nas Cortes foi resultado 

da vitória do constitucionalismo no Maranhão, articulado ao projeto de regeneração política 

que compreendia todo o território luso-brasileiro. Outra dimensão constitucional, a imprensa, 

viu circular O Conciliador (1821-1823), primeira experiência periodista na província, 

diretamente relacionada à adesão a Revolução do Porto. 

Com o Conciliador, o constitucionalismo luso-maranhense ganhou as ruas, boticas, 

becos e praças. A publicação de decretos e a reprodução, por vezes comentada, dos debates 

parlamentares, mesclaram-se a notícias/embates do cotidiano da cidade de São Luís, 

aproximando província e nação. O intenso movimento das informações criou espaços 

públicos e, como consequência, opiniões públicas.   

Por fim, ressalto que o mapeamento e análise dos Diários das Cortes e das edições do 

jornal O Conciliador podem oferecer diversas possibilidades de análise. Para os limites desse 

trabalho, ative-me à identificação/exploração de alguns indicadores de modernidade política: 

cidadania, representação política, eleição e imprensa, em um tempo que se proclamava que “a 

Nação Portuguesa é a união de todos os Portugueses de ambos os hemisférios” (Bases da 

Constituição, 1821, s/n). 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Galeria dos Deputados das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituinte da 

Nação Portuguesa publicada no jornal O Conciliador do Maranhão, 1822-1823. 

 

Edição do 

Conciliador 
Deputados Províncias Total 

Nº 142 

20/11/1822 

Agostinho José Freire 

Agostinho de Mendonça Falcão 

Agostinho Teixeira Pereira de Magalhães 

Alexandre Thomaz de Moraes Sarmento 

Álvaro Xavier da Fonseca Coutinho e Povoas 

Antônio Camelo Fortes de Pina 

Antônio José Ferreira de Sousa 

Antônio José de Moraes Pimentel 

Estremadura 

Beira  

Minho 

Beira 

Estremadura 

Beira 

Beira 

Trás os Montes 

8 

Nº 143 

23/11/1822 

Antônio Lobo de Barbosa Teixeira Ferreira  

Antônio Maria Osorio Cabral 

O Padre Antônio Pereira 

Antônio Pereira Carneiro Canavarro 

Antônio Pinheiro D‟Azevedo e Silva 

Antônio Ribeiro da Costa 

Basílio Alberto de Sousa 

Bento Pereira do Carmo 

Bernardo Antônio de Figueiredo 

Bernardo Correa de Castro 

Caetano Rodrigues de Macedo 

Carlos Honório Gouvêa Durão 

Felix de Avelar Brotero 

Trás os Montes 

Beira 

Minho 

Trás os Montes 

Beira 

Minho 

Minho 

Estremadura 

Beira 

Trás os Montes 

Beira 

Alentejo 

Estremadura 

13 

Nº 144 

27/11/1822 

Francisco Alexandre Lobo 

Francisco Antônio de Almeida Moraes Peçanha 

Francisco Antônio de Rezende 

Francisco Antônio dos Santos 

Francisco Barroso Pereira  

Francisco João Moniz 

Francisco de Lemos Bettencourt 

Francisco de Magalhães de Araújo Pimentel 

Francisco Trigoso de Aragão Morato 

Francisco de Mello Brayner 

Francisco de Paula Travassos 

Francisco de Paula Vieira da Silva  

Francisco Simões Margiochi 

Francisco Soares Franco  

Francisco Vanzeller 

Francisco Xavier Monteiro 

Beira e Alentejo 

Trás os Montes 

Estremadura 

Estremadura 

Beira 

Ilha da Madeira 

Estremadura 

Minho 

Beira 

Alentejo 

Estremadura 

Beira 

Estremadura 

Estremadura 

Minho 

Estremadura 

16 

Nº 153 

28/12/1822 

Jeronymo José Carneiro  

Ignácio da Costa Brandão 

Ignácio Xavier de Macedo Caldeira 

Algarve 

Alentejo 

Estremadura 

20 
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Inocêncio Antônio de Miranda 

João Alexandrino de Sousa Queiroga 

João Antônio Rinet Pincio 

João Baptista Felgueiras 

João de Figueiredo  

João Gomes de Lima 

Ignácio da Fonseca  

João José de Freitas Aragão  

João Maria Soares Castello Branco 

João Pereira da Silva 

João Rodrigues de Brito 

João de Sousa Pinto Magalhães 

João Vicente Pimentel Maldonado 

João Vicente da Silva 

Joaquim Anaes de Carvalho 

Joaquim José de Miranda Coutinho  

Joaquim José dos Santos Pinheiro 

Trás os Montes 

Estremadura 

Beira 

Minho 

Beira 

Minho 

Estremadura 

Ilha da Madeira 

Estremadura  

Minho 

Alentejo 

Minho 

Estremadura 

Alentejo 

Alentejo 

Beira 

Minho 

Nº 154 

1/1/1823 

Joaquim Navarro de Andrade 

José Antônio Faria de Carvalho 

José Antônio Rosa  

José Carlos Carneiro Coelho Pacheco 

José Ferrão de Mendonça e Sousa 

Minho 

Minho 

Alentejo 

Estremadura  

Estremadura  

5 

Nº 155 

4/1/1823 

José Antônio Guerreiro 

José Ferreira Borges 

José de Gouvêa Osorio 

José Homem Correa Telles 

José Joaquim de Faria  

Minho 

Minho 

Beira 

Beira 

Beira 

5 

Nº 167 

15/2/1823 

José Joaquim Ferreira de Moura 

José Joaquim Rodriguez de Bastos 

José Manoel Afonso Freire 

José Manoel de Sousa e Almeida 

José Maria Xavier D‟Araújo 

José de Melo e Castro de Abreu 

José de Moura Coutinho 

José Pedro da Costa Ribeiro Teixeira 

José Peixoto Sarmento Queiroz 

José Ribeiro Saraiva  

Beira 

Minho 

Trás os Montes 

Beira 

Minho  

Beira  

Minho 

Beira 

Minho 

Beira 

10 

Nº 168 

19/2/1823 

José Vaz Correa de Seabra 

José Vaz Velho  

José Victorino Barreto Feyo 

Isidoro José dos Santos  

Luiz Antônio Branco Bernardes de Carvalho 

Luiz Antônio Rebello da Silva 

Beira 

Algarve 

Algarve 

Beira 

Minho 

Estremadura 

6 

Nº 169 

22/2/1823 

Luiz da Cunha de Abreo e Mello 

Luiz Monteiro  

Manoel Agostinho Madeira Torres 

Manoel Alves do Rio 

Beira 

Estremadura  

Estremadura  

Estremadura  

4 

Nº 171 

1/3/1823 

Manoel Antônio de Carvalho 

Manoel Antônio Gomes de Brito 

Manoel Borges Carneiro  

Estremadura  

Alentejo 

Estremadura 

10 
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Manoel Fernandez Thomaz 

Manoel Gonçalves de Miranda 

Manoel José Plácido da Silva Negão 

Manoel Martins de Couto 

Manoel Pacheco de Resende 

Manoel Paes de Sande e Castro 

Manoel de Serpa Machado  

Beira 

Trás os Montes 

Algarve 

Minho 

Beira 

Beira 

Beira 

Nº 173 

8/3/1823 

Manoel de Vasconcelos Pereira de Mello 

Manoel Miguel Franzini 

Mauricio José Castelo Branco 

Pedro José Lopez de Almeida 

Rodrigo Ferreira da Costa 

Rodrigo Ribeiro Telles da Silva  

Rodrigo de Sousa Machado 

Thomé Rodriguez Sobral 

Vicente Antônio da Silva Correa 

Vicente da Soledade 

Beira  

Estremadura 

Ilha da Madeira 

Beira  

Estremadura 

Minho  

Minho 

Beira 

Alentejo 

Minho 

10 

 Total 107 

Fonte: Jornal O Conciliador do Maranhão, edições 1822-1823. 


