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Madeira de Melo

 Após a Revolução do Porto em 1820, a Bahia reconhece a autoridade 
das Cortes, apoiando o processo de Restauração portuguesa. Mas, as relações 
entre baianos e parlamento começaram a se deteriorar a partir do momento em 
que as medidas adotadas pelas Cortes diminuíram a autonomia da província e 
ameaçavam o status de Reino Unido a Portugal e Algarves em que o Brasil se 
encontrava. O ápice das medidas de recolonização se deu com o decreto, de 9 
de dezembro de 1921, que diminuía o poder da Junta de Governo – órgão civil 
de governo da província – e nomeava um tenente coronel português, Inácio 
Luis Madeira de Melo, para ocupar a função de Governador das Armas – órgão 
militar de governo – que já era ocupado de forma interina por um brasileiro, 
o tenente-coronel Manuel Pedro de Freitas Este decreto chegou à Bahia em 15 
de fevereiro de 1822, tendo sido enviada diretamente a Madeira de Melo, sem 
passar pelos órgãos de governo constituídos. Ainda pouco conhecido, Madeira 
de Melo, que nasceu na cidade de Chaves, em 1775, tornou-se cadete do 
exército de Portugal aos dezesseis anos de idade. Dentro do exército ocupou os 
postos de alferes, tenente, capitão, major, tenente-coronel, chegando a coronel 
em 1818. Após participar da Guerra Peninsular – ocorrida entre 1807 e 1814, 
na Península Ibérica, evento mais amplo das Guerras Napoleônicas – Madeira 
de Melo desembarcou em Santa Catarina, dirigindo-se à Bahia para assumir o 
novo cargo. (TAVARES, 2005, p. 26). 
  No entanto, a nomeação de Madeira de Melo não foi aceita de forma 
inconteste. Manuel Pedro de Freitas Guimarães afirmou que só deixaria o cargo 
de Governador das Armas após o reconhecimento da Carta Régia pelo Senado 
da Câmara e pela Junta de Governo. Em retaliação a essa recusa, o tenente-
coronel português ordenou que as tropas lusitanas ocupassem as ruas de 
Salvador. Os brasileiros também reagiram e os conflitos se iniciaram no dia 
16 de fevereiro. No dia 18, numa tentativa de acabar com os enfrentamentos, a 
Junta de Governo apresentou uma proposta de formação de uma Junta Militar 
na qual tanto Madeira de Melo, quanto Freitas Guimarães teriam assento e 
poderiam indicar mais um nome cada um sendo que a própria Junta de Governo 
indicaria o quinto nome. Como o acordo não foi aceito, os conflitos prosseguiram 
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até o dia 19 de fevereiro, quando os portugueses tomaram o forte de São 
Pedro e prenderam Freitas Guimarães. Durante esta investida a Abadessa Joana 
Angélica foi assassinada por soldados portugueses.
 Madeira de Melo assumiu o comando do Governo das Armas no dia 2 de 
março de 1822. A partir desse momento teve início a organização da resistência 
ao domínio português, estando à frente do movimento as cidades do Recôncavo 
que abrigavam os habitantes de Salvador que, desde fevereiro, iam deixando 
a cidade. Segundo o historiador Luis Henrique Dias Tavares (2001, p. 233) a 
definição pelo reconhecimento da Regência do príncipe D. Pedro se deu entre 
os meses de maio e junho, quando:  

Os partidários do reconhecimento da autoridade do príncipe tentaram 
uma decisão na Câmara da cidade de Salvador. Marcada para se 
reunir no dia 12 de junho, as tropas portuguesas bloquearam as 
ruas da Misericórdia e Direita do Palácio, a praça da Câmara e todas 
as vias de acesso ao prédio do Senado da Câmara. A reunião foi 
proibida. Dois dias depois (14 de junho) reuniu-se a Câmara de Santo 
Amaro, [...]. A Câmara decidiu: ‘Que haja no Brazil hum centro único 
de Poder Executivo; que esse Poder seja exercido por sua Alteza Real 
o Príncipe Regente. (TAVARES, 2001, p. 234).

 
 Seguindo a atitude do Rio de Janeiro, em 25 de junho de 1822, na cidade 
de Cachoeira, D. Pedro foi aclamado “Defensor Perpétuo e Constitucional 
do Brasil”. Percebendo a movimentação, Madeira de Melo havia enviado 
uma canhoneira que se encontrava atracada no porto de Cachoeira. Após os 
acontecimentos de 25 de junho, a canhoneira disparou contra a cidade, dando 
início à guerra de independência. Após três dias de combate, em 28 de junho, 
os brasileiros conseguiram dominar a embarcação e foi formado o Conselho 
Interino de Governo, órgão que substituía a Junta de Governo por esta se 
encontrar em Salvador e sob o domínio português.
 As tropas portuguesas concentravam-se na capital, por isso os revoltosos 
se utilizaram da mesma tática empregada para expulsar os holandeses que, 
em 1624, invadiram a Bahia: bloquearam os acessos à capital da província, 
impedindo a entrada de mantimentos, armamentos, reforços e dificultando 
a comunicação. A primeira área ocupada foi a região de Pirajá, onde ficava 
a estrada das Boiadas. No dia 18 de julho, os batalhões da Casa da Torre, 
comandadas por Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque d’Ávila Pereira, já 
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se encontravam lá posicionados. Com a organização da resistência brasileira na 
Ilha de Itaparica o bloqueio estava montado. 
 Em duas oportunidades, Madeira de Melo tentou reverter o cerco à 
Salvador. A primeira delas se deu no dia 8 de novembro de 1822, no confronto 
conhecido como Batalha de Pirajá. As tropas portuguesas desembarcaram 
nas praias de Plataforma e Itacaranha e deram início ao ataque que duraria 
oito horas e foi decidido de forma inusitada: o tenente-coronel Barros Porto, 
comandante do 2º batalhão do exército pacificador, ordenou que o corneteiro 
Luis Lopes desse o toque de recuar, no entanto, Lopes, desobedecendo às 
ordens recebidas, tocou o “avançar cavalaria” e, em seguida, o “à degola”. Com 
o avanço das tropas brasileiras, os batalhões portugueses recuaram e fugiram.
 A segunda tentativa de desfazer o bloqueio à capital da província pelas 
tropas portuguesas, aconteceu durante o ataque a Ilha de Itaparica entre 7 e 9 
de janeiro de 1823, quando Madeira de Melo ordenou que João Félix – o chefe 
da armada lusitana – atacasse a Ilha com uma frota composta por quarenta 
lanchas, dois brigues e canhoneiras. O objetivo era destruir as bases inimigas e 
retomar a entrada da Baía de Todos os Santos. Mas as tropas portuguesas não 
conseguiram desembarcar nas praias por conta da resistência dos habitantes 
da Ilha, a exemplo de Maria Felipa de Oliveira, e, por isso, tiveram de recuar.
 Com a impossibilidade de romper o bloqueio que já durava quase um 
ano, as tropas portuguesas enfrentavam muitas dificuldades. Grande parte da 
população havia fugido para o Recôncavo, só restando os portugueses, no 
entanto a fome era grande e a carestia se estabeleceu. Em início de junho de 
1823, chegaram relatos para os brasileiros que informavam que em Salvador 
se encontrava em grande miséria. 
 Neste mesmo período chegaram os primeiros relatos de que Madeira 
de Melo preparava-se para deixar a cidade. Ao tomar conhecimento deste 
fato, Lord Cochrane - 1º Almirante da Marinha Imperial e comandante da frota 
brasileira – resolveu atacar as embarcações portuguesas atracadas dentro da 
Baía de Todos os Santos, no dia 12 de junho de 1823. O ataque só não foi bem 
sucedido porque, no momento da ação, o vento cessou e a frota de Cochrane 
foi empurrada de volta para alto-mar.
 Ao tomar conhecimento desta ação, Madeira de Melo intensifica as 
medidas para deixar Salvador. Para tal, enviou Manuel Inácio da Cunha Menezes, 
português e proprietário de terra, para negociar com Lima e Silva, Comandante-
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em-chefe do exército brasileiro desde a deposição de Labatut, a saída das 
tropas lusitanas de forma pacífica. A resposta do Comandante em Chefe do 
exército brasileiro foi:

Responde o comandante em chefe do exército pacificador, que tem 
todas as notícias da cidade marcadas até por horas, de todos os 
passos da tropa inimiga, e que, logo que saiba que esta principiou a 
embarcar, pretende ataca-la, e neste momento romperá o fogo no mar, 
que se o general inimigo deseja retirar-se tranqüilamente, proponha 
uma capitulação, que será concertada entre os comandantes de mar 
e terra, de uma e outra parte contratantes. – Lima. (TAVARES, 2005, 
p. 217).  

 Mas Madeira de Melo não capitulou. Saiu na madrugada de 2 de julho 
de 1823 com o que restava das tropas e população portuguesa que residia 
em Salvador. Foi perseguido e atacado pelos navios comandados por Lord 
Cochrane até a foz do rio Tejo, após um ano e sete dias de bloqueio a Bahia 
estava livre e o Brasil independente.
 
Ana Luiza Araújo Caribé de Araújo Pinho e Simone Ramos Marinho
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