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[p. 752 (p. 251 in .pdf)] Noticias nacioães, Lisboa 6 
de Maio [1822] 
Sentenca proferida pelo Auditor de Marinha, 
condemnando como preza a Corveta ==Heroina== 
aprezada pela Fragata == Perola. 

Vistos estes autos officio a f. 38 do Capitão de Mar e 
Guerra Graduado Marçal Pedro da Cunha 
Maldonado Alaide Barahona, Commandante da 
Fragata Perola, auto de declaração feito neste Juizo 
pelo dito Commandante, sobre o aprezionamento da 
Corveta Heroina, papeis entregues pelo 
Commandante desta, e autoados ex f. 9, Summario 
ex f. 60, e perguntas appensas etc. Mostra-se que 
tendose verificado pelo depoimento das testemunhas 
perguntadas pelo Consul Portuguez em Gibraltar a 
suspeita de que a Corveta Heroina tinha sido a que 
apresara o Navio Portuguez = Viscondessa do Rio 
Seco =, e dando-se por isso ordem á Fragata Perola 
para fazer conduzir a Corveta Heroina ao Porto desta 
Capital logo que ella sahisse ao mar, se realizou a 
execução desta ordem, tendo sido aprezada na altura 
de Gibraltar a Corveta Heroina em a manhã do dia 
20 de Março deste anno, em consequencia das 
medidas que tomou o Comandante da Fragata 
Perola, constantes da sua Parte a f. 38. 

O Commandante de Corveta Heroina, Guilhermo 
Roberto Masson, declarau nas perguntas judiciaes 
que se lhe fizerão abordo da mesma Corveta = que o 
legitimo dono desta era o governo de Buenos-Ayres, e 
que a Commissão a que ella fora mandada para o mar 
en Abril 1820 consistia em cruzar, e apprendeher 
todos os Navios de Nações inimigas daquelle 
Governo, recebendo delle as Instrucções de f. 12 do 
Appenso =D= com recommendação de seguir as 
outras Instrucções impressas por orden do dito 
Governo no anno 1817 appeneas ás de f. 12. = 

A maior parte dos Officiaes, e outras pessoas da 
tripulação da Heroina tambem declarão pertencer 
esta ao Governo de Buenos-Ayres, e que vinhão fazer 
a guerra contra a Bandeira Hespanhola. 

Os documentos de f. 9 e f. 12, unicos titulos que [p. 
753 (p. 252 in .pdf)] o Commandante da Heroina 
apresenton como acto de propriedade desta, e 
authorisação para fazero Corso, passados em nome do 
Director Supremo das Provincias unidas ao Sul de 
America, escriptos o primeiro em Francez, e o segundo 
em Hespanhol, dados ao primeiro Commandante da 
Heroina David Jeevitt em 15 de Janeiro de 1820, e por 
este endoçados, ou transferidos ao actual 
Commandante della Masson em 22 de Abril de 1821, 
declarão expressamente que a Heroina de huma 
Corveta de Guerra de Buenos-Ayres, e que se 
destinava a fazer a guerra á Bandeira Hespanhola, 
impondo obrigação ao Commandante de evitar toda a 
especie de abuso ou desordemse que podesse commet- 
ter no mar com a Bandeira de Buenos-Ayres, devendo 
reconhecer no seu Cruzeiro todas as Embarcações do 
Commercio e armadas em Guerra que navegassem com 
a dita Bandeira, examinando a legitimidade das suas 
Patentes, se erão válidas, e o uso qeu dellas se tenha 
feito, reprimindo, e castigando toda a especie de 
excesso commettido em prejuizo das Bandeiras 
Amigas ou Neutraes. 

Quarenta e cinco homens porém dos aprezados na 
Heroina, espontaneamente confessárão nas perguntas 
do Appenso =D= que esta Corveta exercitava o 
infame trafico da pirataria, roubando no mar todos os 
Navios que lhe era possivel, como se prova do mesmo 
Appenso =D= ex. f. 81 até f. 493, onde se declara mui 
especificamente que a Heroina tendo encontrado nos 
primeiros dias do mez de Agosto de 1820 na altura das 
Ilhas das Flores o Navio Portuguez, Carlota, vindo da 
Bahia com carga para Lisboa, o tomara depois de duas 
horas de combate, passando para seu bordo a 
tripolação que ficon em ferros cinco dias até que foi 
lançada em hum Barco que da Ilha do Faial navegava 
para a das Flores, em cujo acto robarão os pirates dois 
rologeos á tripolação de mencionado Barco; o que 
tambem se prova do Summario ex f. 62 v. até f. 67; e 
suscitando-se depois algumas questões por causa da 
tomada da Carlota, dizendo parte da tripolação da 
Heroina que não vinhão fazer á Bandeira Portugueza, 
o Commandante da Heroina, David Jeevitt classificon 
este procedimento da sua tripolação como hum 
levantamento, e mandou fuzilar dois Officiaes, e 
quatro Marinheiros n'hum Domingo de manhã; e 
declarão tambem os mesmos perguntados que a 
Carlota depois de andar muito tempo em conserva da 
Heroina se perdera n'hum temporal. 

Mostra-se mais que achando-se a Heroina fundeada



nas Ilhas Malvinas, pelos fins do anno de 1820, 
entrara alli huma Escuna Americana que 
immidiatamente foi tomada por este pirata, e 
remettida com a sua carga para Buenos Ayres a 
entregar a Lynch; e que de 13 para 14 de Junho de 
1821 ao mar do Cabofrio tomara tambem o Brigue 
de Guerra Hespanhol Maypu, que montava 8 pecas 
por banda, e trazia humas cem pessoas de tripolação, 
vindo de Lima para Cadiz com carga de dinhero, a 
qual passarão logo para seu bordo, e guarnecerão o 
Brigue Maypu para andar em sua conserva roubando: 
que no dia 17 de Junho passado dera a Heroina caça 
ao Bergantim Infante D. Sebastião na mesma altura 
de Cabofrio das 10 para 11 horas da manhã, 
mareando em cheio para elle, e fazendo-lhe seis tiros 
hum de fuzil e cinco de artilheria, e não o podendo 
apanhar por ser mais veloz, fora sobre huma Galera 
Portugueza que navegava a seu sotavento; o que se 
prova do Summario ex folhas 60: que na altura da 
Ilha de S. Vicente, vindo aborde da Heroina o 
Capitão de huma Escuna Portugueza trazendo com 
sigo hum escravo, e estando o Capitão na Camera 
entredido muito de preposito por hum Official da 
Heroina, o Commandante desta fizera lançar ao 
pescoço do escravo hum laço, e suspendello por hum 
cabo na altura de huma vara a medir para declarar 
onde seu senhor trazia o dinhero, e vendo que nada 
dizia, e que estava quasi afogado o mandara largar na 
coberta, onde lhe deitárão agoa para tornar a si; que 
no dia 12 de Julho de 1821 na altura da Bahia tomara 
o Navio Portuguez, Viscondessa do Rio Seco, o qual 
depois de algum tempo fora conduzido á Ilha de S. 
Vicente, onde os piratas passárão delle para a 
Heroina o mastro grande, vélas, botica, fogão, 
agulhas de marear, algum tabaco, algumas 
espingardas e espadas, diversos cascos de 
aguardente, farinha de páo, e outras cousas, 
vendendo o casco, e passando o resto da carga, a 
saber 3000 fangas de sal, 2808 rolos de tabaco, 95 
barrís de tormentina, para o Bergantim Americano 
Aligator, que conduzio estes generos á Ilha da Boa 
Vista, e ahi a passou por baldeação para o Bergantim 
Inglez Hunter de Londres contratando o 
Commandante da Heroina com o Mestre de Hunter 
de lhe transportar a referida carga para Buenos Ayres 
a entregar a elle fretador, ou a seus agentes com 
obrigação de não levar o Hunter passageiros, nem 
cartas para Buenos Ayres; como tudo se ve dos 
documentos ex folhas 6 do Appenso C, sendo muito 
para lamentar que tudo isto se praticasse n'hum Porto 
deste Reino na presença, e com approvação do 
Governador Portuguez. 

Tambem se mostra que no dia 8 de Agosto ultimo 
pelas 5 horas da manhã ao sul das Ilhas de Cabo 
Verde navegando juntos a Heroina, e Maypu avistarão 
na distancia de 2 milhas o Bergantim de Guerra 
Portuguez Providencia, e lhe derão logo caça fazendo 
a Heroina no tope grande hum sinal para o Maypu o 
attacar, como fez toda navegando para o Bergantim 
contra o qual rompero o fogo ás 11 horas, durando o 
combate até a 1 hora e trez quartos, em que o Maypu  
fora obrigado a retirarse por causa dos estragos que o 
Providencia mui valerosamente lhe havia feito; e foi 
então quando a Heroina fez a forca de vela para se 
aproximar ao Providencia, e ás trez horas de tarde 
rompeo o fogo contra elle, o qual durou até ao 
anoitecer, continuando a caçallo toda a noite. 

Finalmente verifição-se as seguintes circunstancias 
mui attendiveis a saber que as ditas embarcações 
Heroina a Maypu sempre que attacavão algum Navio 
arvoravão a bandeira Ingleza, a qual algumas vezes 
arrivão, substituendo-lhe outra, depois de principiar o 
combate, ou de terem seguros os navios attacados; que 
as actuaes patentes o nomeações dos officiaes 
soldados e inferiores da Heroina forão todas feitas 
pelo seu Commandante Mason; que os papeis a folhas 
9 e 12 apresentados por este Commandante como acto 
de propriedade da Corveta, e authorisação para ella 
fazer a corso são falsos; que a mesma Corveta 
Heroina he de Patricio Lynch, e socios de Buenos 
Ayres, os quaes a comprárão a hum Negiciante 
Francez, que a occupava no Commercio, e que a 
equipárão, e mandarão para o mar em Abril de 1820, 
tempo desde o qual ainda não reverteo a Buenos 
Ayres. 

E sendo perguntado o Commandante da Heroina 
sobre o exposto respondeo que o Navio Carlota fora 
tomado pela Heroina antes delle a commandar, que o 
Navio Viscondeça do Rio Seco o tomaré por andar 
armado sem licença e fazer o negocio da Escravatura,
e que o vendera e mandara a sua carga para Buenos-
Ayres em razão de não estar capaz de navegar; que 
segundo a sua petente podia dar caça a todos os navios 
que encontrasse, e que o Governo de Buenos-Ayres o 
O authorisára para nomear [p. 754 (p. 253 in .pdf)]
todos os seus Officiaes, não tendo trazido esta 
authorisação comsigo pela não julgar precisa. 

Ainda mesmo que a Corveta Heroina fosse do 
Governo de Buenos-Ayres, ou de armador para isso 
authorisado, e que viesse fazer a guerra aos inimigos 
daquelle Governo, não deixaria por isso de ser hum 



Pirata, e não hum Corsario Legal, á vista dos factos 
provados no Precesso; porque todas e quaesquer 
prezas por ella feitas devião ser competentemente 
julgadas, antes do que não permitte o direito das 
gentes dispor de cousa alguma do navio aprezado, 
salvo o caso de extrema necessidade, circunstancia 
que nunca se deo nos navios que forão aprezados 
pela Heroina, principio este expressamente adoptado 
nas Instrucções do Governo de Buenos-Ayres 
impressas no anno de 1817, que diz o Commandante 
da Heroina se lhe mandárão observar, e contra as 
quaes elle obrou sempre, porque tomando o Maypu 
dispoz immediatemente delle, e da sua importante 
carga, sem dependencia de alguma outra formalidade 
mais que da sua vontade; tomou e roubou navios 
Portuguezes, quando confessa que o Governo do 
Reino-Unido de Portugal he considerado Amigo pelo 
de Buenos-Ayres, pretextando o facto da tomada do 
navio Viscondeça do Rio Seco com o fundamento de 
ir armado sem licença, e andar no negocio da 
Escravatura; bem como pretexta a sua venda, e a 
remessa da carga para Buenos-Ayres por causa da sua 
incapacidade de navegar; fundamentos estes 
evidentemente falsos, por que o navio Viscondeça do 
Rio Seco levava o Passaporte de folhas 11 dado na 
Corte do Rio de Janeiro para ir aos Portos da Costa 
de Africa Occidental, onde a Escravatura era 
permittida aos Subditos do Reino-Unido de Portugal, 
e quando foi tomado sahia para esta Commissão 
prompto e capaz; e tanto estava capaz de navigação 
que tomando-o a Heroina em 12 de Julho só o fez 
entrar na Ilha de S. Vicente em 31 de Agosto, como 
he expresso no Diario nautico da Heroina, no qual se 
dá como unica causa da tomada do Navio Viscondeça 
do Rio Seco o ser o Commandante da Heroina 
informado de que elle ia negociar na Escravatura; e 
se o navio Viscondeça do Rio Seco foi tomado 
legitimamente e não estava capaz de navegação para 
que fui necessario praticar o Commandante da 
Heroina o caviloso e sinistro contracto de folhas 7 do 
Appenso C ? 

Do mesmo Diario consta terem-se de preposito 
ommittido as occorrencias da Caça, e combate dado 
ao Bergantim Providencia, assim como se acha nelle 
papel branco para a Escripturação do dia immediato 
9 de Agosto, o que prova manifestamente existerem 
naquella caça e combate circunstancias para as quaes 
se não achava authorisado o Commandante da 
Heroina. 

Resulta de tudo isto huma prova convinente de que o 
Commandante e tripulação de Corveta Heroina tem 
sido huns verdadeiros paratas, que infestavão os 
mares, atacando a liberdade da navegação. 

Por tanto, e pelo mais que dos antos consta, julgo boa 
preza a Corveta Heroina aprezada pela Fragata 
Perola, e o seu producto será devidido pelos 
aprezadores na forma da Lei. 

As testemunhas deste Summario, e Perguntas 
appensas obrigão a prizão, e livramento os cento e 
vinte e seis homens que guarnecião a Corveta 
Heroina. (Seguem os nomes, naturalidades e 
empregos.) Apello para o Conselho da Justiça do 
Almirantado. Lisboa 30 de Abril de 1822. = Manoel 
Lopes de Figueiredo, Auditor Geral da Marinha. 

(Consta o total da tripulação de 126 pessoas, das quaes 
são, Africanos 1, Alemães 1, Francezes 10, Gregos 1, 
Hespanhoes 6, Hespanhoes Americanos 26, 
Hollandezes 2, Inglezes 42, Inglezes Americanos 19, 
Indios 4, Italianos 7, Portuguezes 1, Prussianos 2, 
Russianos 1, Suecos 3.)
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