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EXPLICAÇÃO

1. A Revolução de 1817.

Inicia a Biblioteca Nacional, neste volume 101, a nova
série de documentos relativos ao período nacional ou pré-
nacional. Até agora dedicámos 100 volumes à história colo-
nial e muito especialmente aos documentos do Conselho
Ultramarino que possuíamos em cópias do século passado,
vindas de Lisboa. Esta orientação, que encontrámos em
1946, quando a coleção atingia o volume 70, foi seguida nes-
tes últimos 30 volumes, no empenho de oferecer aos estu-
diosos da história colonial fontes indispensáveis de con-
sulta existentes na Biblioteca Nacional. Fica ainda a ser
publicada muita matéria merecedora de tanta atenção dos
editores e dos estudiosos quanto a que já se imprimiu.

A história propriamente nacional encontra no movi-
mento de 1817 um marco de extraordinária significação,
pelo revigoramento do espírito nacional e pela iniciativa
prática que lhe coube na preparação da Independência. A
Revolução de 1817 não foi um movimento local, mas nacio-
nal, que só não vingou porque foi temporânea, porque fal-
tou ao povo, ou melhor, à minoria de todas as partes do
Brasil, educação para compreendê-la e defendê-la conscien-
temente, como já assinalou Oliveira Lima. Não foi o ódio
contra os portugueses, nem contra os reinais prepotentes a



II
¦

causa imediata da rebeldia, como parece crer grande parte
de nossa historiografia, baseada na ordem do dia de 4 de
março de 1817 e na interpretação contemporânea de Muniz
Tavares, o cronista da Revolução. Os portugueses, diz este,
reputavam-se únicos senhores do país, que os acolhia e os
elevava: nascer brasileiro era um título de inferioridade.
Se devemos considerar a Independência como a tradução
da consciência de superioridade a Portugal, como queria
Capistrano de Abreu, a Revolução de 1817, cinco anos antes,
representa a primeira emoção de superioridade, a primeira
revelação de um sentimento nacional de responsabilidader
o nascimento da decisão de criar uma nação livre, indepen-
dente, inspirada em ideologia universal, animada pela fé
irredutível no progresso humano, que o 7 de setembro veio
a consagrar com a independência e as garantias constilu-
cionais.

Os patriotas pernambucanos demonstraram na luta re-
volucionária o sentimento e a consciência de que, se não
eram superiores, eram iguais aos nascidos em Portugal, e
como tais, livres para se organizarem em nação indepen-
dente.

A Revolução de 1817 depôs o regime absolutista, orga-
nizou o primeiro governo autônomo e livre do Brasil, exer-
ceu sua autoridade durante dois meses e meio, em três dos
atuais Estados da Federação, e com sentimento de respon-
sabilidade revelou ideais, confessou-se republicana, agiu
com bravura, honestidade e energia e pôs em prática, pela
primeira vez na América portuguesa, os princípios das Re-
voluções Americana e Francesa que estavam servindo de
roteiro ao esforço libertador desenvolvido pela América
espanhola. Como disse Oliveira Lima, foi com a Revolu-
ção de 1817 que a nação verdadeiramente aprendeu a com-
bater e morrer pela liberdade e independência. O movi-
mento de 1817 deve ser examinado não só pelo seu lado
teórico, o desvairado amor à liberdade e independência,
mas no seu aspecto prático, o exercício e a luta pela sua
conquista e o primeiro ensaio de um governo democrático
e republicano. O idealismo da Revolução e o exercício do
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poder são uma mesma lição para os movimentos futuros,
geradores da consciência pátria que rebenta e frutifica a
7 de setembro.

2. A historiografia e bibliografia.

O Catálogo da Exposição de História do Brasil (Anais
tia Biblioteca Nacional, voL IX, 1881) e o Catálogo de Ma-
nuscrito sobre Pernambuco existente na Biblioteca Nacio-
nal (Anais da Biblioteca Nacional, vol. 71, 1951) registavam a
maior bibliografia e o maior acervo documental sobre a Revo-
lução de 1817. Quando, em 1913, se cuidava de preparar os
festejos comemorativos do centenário da Revolução, Alfredo
de Carvalho escrevia que se impunha a impressão de todos
os papéis da célebre Devassa, conservados na Biblioteca e
no Arquivo Público Nacional do Rio de Janeiro (Cf. Revista
do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, 1917,
vol. XIX, pág. 2). Nas Notas bibliográficas e documen-
tais que seguem a 3.a edição da História de Muniz Tavares,
preparadas por Oliveira Lima, chamava-se atenção para a
importância do documentário do Instituto Histórico, do Ar-
quivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores, da
Secção de Manuscritos da Biblioteca Nacional e dos ar qui-
vos norte-americanos e ingleses, acentuando que 

"o arquivo
público guarda 17 volumes da devassa da revolução, mas os
principais papéis deste processo encontram-se na Biblioteca
Nacional como parte do arquivo que pertenceu a Melo
Moraes91 (ob. cit., pág. 15).

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
ao publicar parte da Devassa (17 vols.), nos vols. 29 (1866),
30 (1867) e 31 (1868), iniciou a mais importante divulgação
das fontes sobre 1817. Em quase um século não se publicou
nenhuma outra coleção de textos, se descontarmos os que
se reproduziram na História do Brasil Reino, Brasil Império
de Melo Moraes (Rio de Janeiro, 1817-1873, 2 tomos em
1 volume).

Em 190b publicava-se, por iniciativa de Alfredo de Car-
valho, na Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico
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Pernambucano (vol. XI, n.° 62, págs. 6U-6W), um inven-
iário intitulado "Peças oficiais relativas às Revoluções de
Pernambuco, 1817-1825", constando de U5 documentos rela-
tivos aos sucessos políticos desde 6 de março até a Confe-
deração do Equador. Alguns anos mais tarde, por iniciativa
de Oliveira Lima, publicava a Revista do Instituto Arqueo-
lógico e Geográfico Pernambucano (vol XII, 1906, n.° 68,
págs. 317-334) alguns "Documentos inéditos existentes no
Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Fran-
ca", mandados copiar e oferecidos ao Instituto por aquele
grande mestre da historiografia brasileira.

As fontes da época não se limitam aos textos divulga-
dos na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
e no Rrasil Reino, Rrasil Império. A História de Muniz Ta-
vares, o Preciso de José Luís Mendonça, as Notas D o mini-
cais de Tollenare, a Viagem de Koster, sao depoimentos con-
temporâneos de extraordinário valor. A primeira, cuja 3.Q
edição publicada pelo Instituto Arqueológico e Geográfico
Pernambucano foi anotada por Oliveira Lima, é a mais
importante crônica dos revolucionários de 1817. Oliveira
Lima acrescentou em suas notas muita documentação nova
colhida em arquivos nacionais e estrangeiros e esclareceu,
com sua perspicácia histórica, os motivos e as razões, os
ideais e a ação dos revolucionários pernambucanos. A crô-
nica de Muniz Tavares, publicada em 184-0, vinte e três anos
depois dos acontecimentos, representa a verdade dos revo-
lucionários, como o Preciso, escrito em 10 de março 1817,
constitui um depoimento parcial, fruto do exagero de cabe-
ças exaltadas pelo ardor da luta, como disse o próprio
Muniz Tavares.

Não se deve esquecer o testemunho da época escrito
por Gervasio Pires Ferreira, Narração histórica da conduta
de Gervasio Pires Ferreira (Lisboa, 1823). Fontes contem-
poráneas são também o Correio Rrasiliense de Hipólito José
da Costa Pereira Furtado de Mendonça e o folheto Lettres
traduites du Times (sur Texpédition de Montevidéu et Tin-
surrection à Fernambouc) (Imprimerie Bossangue, 1817),
onde se reproduz a correspondência do Times em que o
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Conde de Palmela respondia, sob o pseudônimo de "Um

Brasileiro", as notícias do Correio.
A História de Muniz Tavares é assim o mais sério tes-

temunho da própria época, escrito por um participante,
9

como as Notas Dominicais de Tollenare e a Viagem de Kos-
ter, são os relatos finais da véspera e da hora dos aconteci-
mentos, sem nenhuma parcialidade, voz estrangeira, voz da
posteridade. Se Muniz Tavares escreveu vinte e três anos
depois do acontecido, Varnhagen quarenta anos depois não
conseguiu dominar sua antipatia e sua parcial descrição do
Movimento (História Geral do Brasil, l.a ed., Madri, 185b-
1857). Ambas resultando do aulicismo impediram-lhe a
compreensão, tornando seu relato a opinião oficial e con-
traria ao Movimento.

Melo Moraes mais compilou documentos que compôs
obra própria.

Alguns estudos e conferência publicadas desde o prin-
cípio deste século esclarecem, alargam e definem o quadro
histórico da tragédia de 1817. Mas o grande interesse pela
Revolução de 1817 não despertou uma bibliografia corres-
pondente. Podem ser consultados com proveito, como inter-
pretação e comentários a seguinte bibliografia, que apresen-
iamos sem caráter exaustivo:

Francisco Augusto Pereira da Costa, "Napoleão I no
Brasil. Tentativa de evasão do prisioneiro de Santa Helena
concertado entre os emigrados franceses nos Estados Uni-
dos e os agentes da Revolução Pernambucana de 1817",
Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambu-
cano, (vol. X, 1903, págs. 197-217).

Francisco Augusto Pereira da Costa, "Governo per-
nambucano de 1817", idem, vol. XI, 190b, págs. 555-558.

J. Franklin da Silveira Tavora, "Os patriotas de 1817",
idem, vol. XI, 190h, págs. 1-29.

Alfredo de Carvalho, "A bandeira da República de 1817",
idem, vol. XII, 1906, págs. 559-565.

J. B. Regueira Costa, i(Casa do Padre Miguelinho",
idem, vol. XII, 1906, págs. 529-532.
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Pedro Souto Maior, "A Revolução pernambucana de 6
de março de 1817", idem, vol. XIV, 1909, págs. 5-3'i.

Mário Melo, "A Maçonaria e a revolução republicana
de 1817", idem, vol. XV,'1910, págs. 1-60.

Vicente do Rego Temudo Lessa, "Revolução Republi-
cana de 1817", idem, vol. XXIV, 1922, págs. 257-318.

Pedro Celso Uchôa Cavalcanti, "Confrontos e comeu-
tários. Revoluções gêmeas, 1817-182V, idem, vol. XXVI,
192b, págs. 375-381.

Jonatas Serrano, "Um vulto de 1817", Revista do Insti-
tu to Histórico e Geográfico Brasileiro, t. especial, 1.° Con-
gresso de História Nacional, 1915, parte 1, págs. 519-551.

Marcílio Teixeira de Lacerda, "Domingos José Martins",
idem, págs. 553-607.

A. J. Barbosa Lima, Conferência comemorativa do Cen-
tenário da Revolução de 1817, idem, t. 82, 1917, págs. 624-675.

O Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano
dedicou, no primeiro centenário da Revolução de 1817, um
volume completo (vol. XIX, 1917) sobre todas as atividades
culturais comemorativas, no qual sobressaem a conferência
de Oliveira Lima (págs. k2-70) e os Documentos da Revo-
lução de 1817 do Arquivo do Barão de Studart (págs. k97-
523). A conferência de Oliveira Lima e o capítulo sobre a
Revolução publicado no Dom João VI (l.a edição, 1908, 2.a ed.
José Olímpio, 1944) constituem a melhor compreensão mo-
derna da memorável jornada dos bravos patriotas de 17, ini-
ciadores teóricos e práticos do movimento da Independência
Nacional, pela qual deram seu sangue, seu coração, seu espí-
rito. Para completar êste esboço bibliográfico seria justo
lembrar que o capítulo IV, do 1.° vol. de D. Pedro I, de Otávio
Tarquínio de Sousa (José Olímpio, 1952) revela a opinião
do Príncipe Real do Reino Unido e da Corte nos dias revoh
tados de 1817.

3. Os documentos.
»

Estes documentos aqui publicados estão registrados no
Catálogo dos Manuscritos sobre Pernambuco existentes na
Biblioteca Nacional (Anais, vol, 71, 1951) e contêm vários
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manifestos, relatórios, notícias, cartas, descrições e procla-
maço es de grande interesse. Alguns deles, como os de ns,
3, 5, 6, 55, já foram publicados por Muniz Tavares (n.° 3 in
obt. cit., págs. CXVII-CXIX, e n.° 5 in ob. cit, págs. CVH-
V/X), Melo Moraes (ns. 5, 6 e 55 no Brasil Reino, Brasil Im-
pério, págs. 181-182 págs, 176 e 181, respectivamente), Var-
nhagen (n.° 5, trechos, História Geral do Brasil, vol. pág. 195).

Grande parte desta documentação se refere à Paraíba;
os demais volumes, talvez quatro ao todo, constituirão
com êste e com os volumes já publicados na Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro uma das mais
amplas coleções de textos sobre o Movimento Revolucio-
nário de 1817, que mereceu de Stendhal os seguintes comen-
tários nos fragmentos diversos do seu Journal (Paris, 193k,
t. 5, p. 221-222):

"/"• 
juin"

Uinsurrection admirable du Br(ésil), presque Ia plus
grande chose qui put arriver, me donne les idées suivantes:

1. La liberte est comme Ia peste. Tant qríen ría pas
jeté à Ia mer le dernier pestiféré, Von ría rien fait.

2. Le seul remède contre Ia liberte, cfest le concessions.
Mais il faut employer le remède a temps: voyez Louis XV1IL

II ríy a ni lords, ni brouillards, au Brésil." (Oeuvres
completes de Stendhal, vol. 5, Paris, 193k, págs. 221-222).

O exame do movimento liberal de 1817 serve também
para mostrar como foi somente a partir do século XIX que
esta palavra se aplicou a determinados partidos políticos
como denominação específica daqueles que se opunham aos
servis, aos que se submetiam ao jugo dominador e depen-
dente. Os patriotas pernambucanos (nome de tratamento
dos insurgentes, cf. doe. Ik9) eram liberais porque não eram
servis, não desejavam servir senão à Pátria livre e inde-
pendente.

José Honório Rodrigues

Diretor da Divisão de Obras Raras e Publicações
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1)

Os Governadores do Bispado de Pernambuco pelo Go-
vêrno Patriótico.

Encarregados fiéis ovelhas Pernambucanas do Governo
Espiritual deste dilatado bispado temos ouvido com mágua
e consternação inda depois do faustíssimo dia da nossa rege-
neração que do total esquecimento do mais importante fun-
damento da Santa Religião Cristã, da Caridade, tem nascido
uma fatal indisposição entre brasileiros e europeus. Bem que
não tenhamos dado crédito a este vago boato, por conhecer-
mos que a espécie branca existente neste bispado é toda euro-
péia, ou descendente de europeus e que os brasileiros têm
muito amor, aferro, e respeito aos seus progenitores, e que
por natureza são dóceis, sensíveis e extremamente hospitalei-
ros, e que respeitam como um dos primeiros deveres o rece-
berem e agasalharem em suas casas todos quantos os pro-
curam sem outro prêmio mais que o prazer de praticarem
atos de beneficência, tanto assim que nas grandes estradas
do interior não há estalagens, e que estas belas qualidades não
podem gerar ódios contra os homens só pela diferença de
natalício, antes um respeito verdadeiramente religioso para
com todos os homens, todavia desejando nós seriamente afo-
gar inda no berço este triste boato. Fazemos certo a todas
as nossas ovelhas em nome de Jesus Cristo, que não pode
haver felicidade espiritual e temporal sem um exato cumpri-
mento da virtude e da caridade do amor recíproco para com
todos os homens, que a perfeição da religião cristã está toda
pendente da prática desta grande virtude, que Jesus Cristo,
de cuja moral êle só deu lições e exemplos, expirando entre
tormentos, injuriado, execrado, de todo um povo quase no
fim do tirânico suplício, querendo dar provas do amor que
tinha aos homens, deprecou ao seu Eterno Pai pelos seus
ímpios assassinos, que é impossível gozar-se das vantagens
que nos franquea a religião cristã, e a mais perfeita o feliz
governo patriótico sem reciprocamente nos amarmos, sem
quebrarmos as vergonhosas muralhas da antecipação que nos
podem separar da amizade, e fraternidade de todos os homens,
que aqui vivem e vierem habitar, seja qualquer que for a sua.
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pátria religião e profissão, e ordenamos a todos os Reveren-
dos Párocos precadores assim secular em como regulares que
nos seus sermões, práticas e catecismos se empenhem na
demonstração destas verdades eternas. Olinda, 8 de março
de 1817.

(a.) O Patriota Bernardo Luiz Ferreira Portugal
(a.) Manuel Vieira de Lemos
(a.) João Roiz Mariz

Reconheço os três sinais supra.

/

(a.) Manuel Pereira Dutra

I — 6,3,31 n.° 19

2)
O Governo do Bispado aprovado pelo Governo Provisório.
Patriota.

Pastores da Segunda Ordem, encarregados da direção
espiritual do Grande Povo Pernambucano. Nós vos saúda-
mos em nome de Jesus Cristo, e vos fazemos saber que um
bando de malvados, pela mais bem tramada intriga pôde
persuadir ao Governo que então existia e a todos os bons e
honrados europeus que os pernambucanos os pretendiam
assassinar, e que desta infame traição foi o resultado decretar-
se a prisão e assassínio em horrorosos cárceres dos mais,
honrados e beneméritos pernambucanos, sem preceder audiên-
cia, e convicção, sem processo, e que a Providência que vigia
atentamente sobre a causa da inocência armou repentina-
mente o braço a dois honrados e valorosos patriotas, e que
só a morte de dois dos malvados bastou para fazer fugir o
resto tremendo debaixo do peso do seu crime, e que nossas
ovelhas habitantes do Recife conduzidas pela mão do Onipo-
tente vieram em socorro de seus irmãos, e que em um ins-
tante e sem anteriores medidas, e disposições se despe-
daçaram as cadeias que a trezentos anos arrastamos; cum-
pre pois entoar sem perda de tempo em todas as matrizes
ante o Senhor Sacramentado o Grande Hino Te Deum Lau-
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damos, em ação de graças pela salvação de tantos bons pátrio-
tas, e regeneração política deste belo país. Olinda, em 8 de
março de 1817.

Bernardo Luiz Ferreira Portugal
Manuel Vieira de Lemos
João Rodrigues Mariz

Ao alto — N.° 41.

I — 31,4,2 n.° 6

3)
0 Governo Provisório de Pernambuco tendo conside-

rado o pouco soldo com que se gratuava os nobres trabalhos
dos que defendem a pátria dando por ela o sangue e a vida,
e atendendo aos relevantes serviços que fêz a tropa pernam-
bucana no dia crítico em que teve de debelar o despotismo e
a perseguição que ia a lavrar sobre um povo generoso e ino-
cente, tem decretado e decreta o seguinte:

1.° Vencerão de soldo mensal o Coronel de Infantaria
80$ réis, Tenente Coronel 65$ réis, Major 50$ réis, Capitão
35$ réis; Tenente 25$ réis, Alferes 18$ réis, Sargento vencerá
por dia 280 réis, Furriel 200 réis, Cabo 16$ réis, Soldado 100 réis.

2.° Coronel de Caçadores terá por mês 90$ réis, Te-
nente Coronel 70$ réis, Sargento-mor 60$ réis, Capitão 42$
réis, Tenente 30$ réis, Alferes 24$ réis, Furriel por dia 240 réis,
Sargento 320 réis, Cabo 200 réis, soldado 120 réis.

3.° Coronel de Artilharia terá por mês 100$ réis, Te-
nente Coronel 80$ réis, Sargento-mor 70$ réis, Capitão 50$
réis, Tenente 35$ réis, Segundos Tenentes 30$ réis, Sargento
terá por dia 360 réis, Furriel 320 réis, Cabo 240 réis, soldado
140 réis.

-

Os cirurgiões-mores e Capelães serão considerados na
graduação de Capitães ligeiros, os Ajudantes, Secretário e
Quartéis-mestres, graduados em Tenentes ligeiros, Tambores-
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mores em Sargentos, os Tambores terão por dia 160 réis, a
Música terá uma gratificação mensal de 50$ réis sobre o soldo
de soldado infante.

Todos terão o pão que atualmente tinham.
Haverá unicamente duas classes de oficiais generais 1.°

de General em Chefe, 2.° General de Divisão; o General de
Divisão terá de soldo mensal 200$ réis o General em chefe
300$ réis.

Os corpos de cavalaria que se houverem de estabelecer
terão o mesmo soldo que vencerem os caçadores.

Os ajudantes, majores, coronéis da artilharia e caçado-
res, Generais de Divisão, General em Chefe terão cavalos para
cujo sustento terão 400 réis diários. Os Majores Ajudantes,
Tambores-mores e Pifanos dos corpos milicianos terão o
mesmo soldo que têm os corpos de Infantaria. Dada na casa
do Governo Provisório aos 8 de março de 1817.

Domingos José Martins
O Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro
Manuel Correia de Araújo
José Luiz de Mendonça

Ao alto — N.° 44

31,4,2 n.° 9

4)
Católicos Patriotas confirmado pelo Governo da Mãe

Pátria no exercício de Vigário Geral não só vos devo comu-
nicar a continuação da existência desta parte da Autoridade
Eclesiástica em meu poder porém que é uma eterna verdade
deduzida da origem e natureza das sociedades, é um dogma
da Religião Santa, que professamos, que devemos obedecer
as Autoridades Constituídas, não tanto pelo medo do castigo
como pelo grito da consciência, que deveis de coração obe-
decer ao Governo Constituído e aos seus encarregados, e que
a falta deste sagrado dever é um dos maiores atentados que se



— 13 —
I

pode cometer contra Deus e a Pátria. Olinda, 9 de março
de 1817.

(a.) O Patriota Vigário Geral
Bernardo Luiz Ferreira Portugal

*

Reconheço o sinal supra ser do próprio nela conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião
Público.

(a.) Manuel Pereira Dutra

I — 6,3,31 n.° 21

5)
Considerando o Governo Provisório de Pernambuco

quanto odiosa é e mesmo contrária aos princípios de eco-
nomia, pública, e pesada ao povo a imposição do Alvará de 20
de outubro de 1812, sobre lojas de fazendas e molhados, embar-
cações, canoas, etc, e considerando outrossim que nas mes-
mas e outros defeitos labora o imposto de 160 réis por arroba
de subsídio militar sobre a carne, além de tornar desigual a
sorte dos habitantes do mesmo país, e membros do mesmo
Estado, não tem outra tendência mais do que o encarecer
sobremaneira um gênero de primeira necessidade, e extor-
var a criação de gados tão necessária à subsistência dos povos;
depois de ouvir o parecer de pessoas zelosas do bem público,
e inteligentes na matéria. Decreta e decretado tem a abolição
total dos mencionados tributos. E como alguns deles se acham
arrematados se terá para com os arrematantes na cobrança
dos seus respectivos contratos respeito a quota da diminuição
que sofrem pela presente abolição. As autoridades compe-
tentes o tenham assim entendido, e o façam cumprir peto
parte que lhes compete. Casa do Governo, em 9 de março
de 1817.

II — 31,32,13
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6)

Habitantes de Pernambuco
A providência divina que pelos seus inscrutáveis desíg-

nios sabe extrair das trevas a luz mais viva pela sua infinita
bondade não permite existência do mal senão porque sabe
tirar dele maior bem e a fidelidade consentir que alguns espi-
ritos indiscretos e inadvertidos de que grandes incêndios se
podem originar de uma pequena faisca principiassem a espa-
lhar algumas sementes de um mal entendido ciúme e rivali-
dade entre os filhos do Brasil e da Europa, habitantes desta
Capital desde a época em que os encadeamentos dos sucessos
da Europa entraram a dar ao continente do Brasil aquela
consideração de que êle era digno, e para que não concorre-
ram nem podiam concorrer os brasileiros. Porquanto que culpa
tiveram estes de que o Príncipe Regente de Portugal sacudido da
sua capital pelos ventos impetuosos de uma invasão inimiga
saindo faminto dentre os seus lusitanos viessie achar o abrigo
franco e generoso no continente do Brasil e matar a fome e
até a sede na altura de Pernambuco, e pela quase divina pro-
vidência e liberalidade dos seus habitantes. Que culpa tive-
ram os brasileiros de que o mesmo Príncipe Regente sensível
à gratidão quisesse honrar a terra que o acolhera com a sua
residência e estabelecimento cie sua corte, e elevá-la à cate-
goria de Reino. Aquelas sementes de discórdia desgraçada-
mente frutificaram em um país que a natureza amiga dotou
de uma fertilidade ilimitada e geral. Longe de serem extir-
padas por uma mão hábil que tinha para isso todo o poder e
sufocadas na sua origem, foram nutridas por mútuas indis-
crições dos brasileiros europeus, mas nunca cresceram a
ponto de se não poderem extinguir se houvesse um espírito
conciliador que se abalançasse a esta empresa, que não era
muito árdua. Mas o espírito do despotismo e do mau conse-
lho recorreu às medidas mais violentas e perfídias que podia
ex cogitar o demônio da perseguição. Recorreu-se ao meio
tirano de perder patriotas honrados, e beneméritos da Pátria,
de fazê-la ensopar nas lágrimas de míseras famílias que sub-
sistiam do trabalho, e socorros de seus chefes cuja perda
arrastava consigo irresistivelmente a sua total ruína. A natu-
reza, o valor, a vista espantosa da desgraça, a defesa natural
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reagiu contra a tirania e a injustiça. A tropa inteira se supôs
envolvida na ruína de alguns dos seus oficiais, o grito da
defesa foi geral, êle ressoou em todos os ângulos da Povoação
de Santo Antônio. O povo se tornou soldado, e protetor dos
soldados, porque eram brasileiros como eles. Os déspotas ater-
rados pelo novo inesperado espetáculo e ainda mais aterrados
pela própria consciência, que ainda no seio dos ímpios levanta
o seu tribunal, dita os seus juízos e crava os seus punbais
desamparam o lugar, donde haviam feito sair as ordens homi-
cidas. Habitantes de Pernambuco, crede até se haviam tomado

%

contra os vossos compatriotas meios de os assassinarem indig-
nos da honra e da humanidade. Os Patriotas no fim de duas
horas acharam-se sem chefes, sem governador era precisa
precaver as desordens da anarquia no meio de uma povoação
agitada e de um povo revoltado. Tudo se fêz em um instante,
tudo foi obra da prudência e do patriotismo. Pernambuca-
nos, estai tranqüilos: a paz reina na capital, o povo está con-
tente, já não há distinção entre os brasileiros e europeus, todos
se conhecem irmãos descendentes da mesma origem, habi-
tantes do mesmo país, professores da mesma Religião. Um
Governo Provisório iluminado escolhido entre as ordens do
estado preside a vossa felicidade. Confiai no seu zelo, no
seu patriotismo. A providência que dirigiu a obra ela a levará
ao termo. A empresa é filha do céu, o céu a protegerá: vós
vereis consolidar-se a vossa felicidade, vós sereis livres do
peso de enormes tributos que gravam sobre vós, e vosso e
nosso país subirá a ponto de grandeza que a muito o espera,
€ vós colhereis o fruto dos trabalhos e zelo dos vossos conci-
dadãos. Ajudai-nos com os vossos conselhos, eles serão ouvi-
dos, com os vossos braços, a Pátria espera por eles, com a
vosso aplicação à agricultura, uma nação rica é uma nação
poderosa. A pátria é a nossa mãe comum, vós sois seus filhos,
sois descendentes dos valorosos lusos, pois portugueses, sois
americanos, sois brasileiros, sois pernambucanos. Dada na
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casa do Governo Provisório de Pernambuco, em 9 de março
de 1817.

Estavam as assinaturas do Governo Provisório.
0 Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Moníenegro
José Luiz de Mendonça
Domingos José Martins
Manuel Corrêa de Araújo

m\

À margem — Cópia.
I — 3,13,40 n.° 16

7)
O Governo Provisório do Estado de Pernambuco, auto-

riza ao Patriota Domingos José Martins, um dos seus mem-
bros, para que possa ajustar o frete do Brig Sally Dana para
ir a Moçambique levar uma carta ao Capitão General daquela
capitania e nos obrigamos a pagar a quantia a que êle se obri-
gar pelo dito frete, como se nós mesmos o ajustássemos e
logo que o dito nosso membro requerer a quantia ajustada
êste Governo ou qualquer outro existente lha satisfará sem
opor dúvida alguma. Para a todo o tempo constar dêste
ajuste, fazemos esta declaração em que assinamos. Casa da
Governo Provisório, 10 de março de 1817.

(a.) O Padre João Ribeiro Pessoa
(a.) Manuel Corrêa de Araújo
(a.) José Luiz de Mendonça
(a.) O P. Domingos Teotônio Jorge

Reconheço os sinais supra serem dos próprios patriotas,
João Ribeiro Pessoa, Manuel Corrêa de Araújo, José Luiz de
Mendonça e Domingos Teotônio Jorge. Recife, 8 de julha
de 1817.

Em testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião»
Público.

(a.) Antônio Joaquim de Melo
I — 31,4,2 n.° 13-
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S)

Logo que esta receber, sem perda de tempo, faça apron-
tar todos os inferiores da nossa Companhia para se acharem
amanhã, quarta-feira, que se contam 12 do corrente, pelas
9 horas do dia, no meu quartel da Sidreira para lhe comuni-
car certas ordens de que estou incumbido, vindo V. M. tam-
bém com os ditos cabos e sargentos da mesma e assim espero
que cumpra com a brevidade maior possível. Cidade, 11 de
março de 1817.

Deus guarde a V. M.
(a.) Bento Luís da Gama

Capitão

Senhor Alferes Manuel Clemente dos Santos.

I — 31,4,7 n.° 13

9)
Um bando de malvados meus caros irmãos, em Jesus

Cristo, com a mais ímpia calúnia havia cavado a ruína de
todos os mais honrados e beneméritos Pernambucanos de todas

4

as ordens e classes, por uma intriga de que não há exemplo
conseguiram persuadir aos nossos irmãos europeus, que tinha-
mos feito contra eles uma infame liga para em um instante
os assinarmos atraiçoadamente a pequena rivalidade até a
própria de bairro a bairro que existia entre europeus e per-
nambucanos abriu o passo à credulidade e obrigou a muitos
a armarem-se seguro o passo, os cárceres se abriram no dia
6 do corrente para engulir a melhor e mais amada porção
de Pernambucanos residentes no Recife, Olinda e seus arra-
baldes, para carregados de ferro morrerem ou a golpe de
assacado punhal ou veneno.

A Providência que atentamente vigia e protege a igno-
rância armou o braço a dois dos mais pacatos pernambu-
canos, que como por inspiração divinal em defensão de suas
próprias vidas deram a morte a dois dos infames caluniado-
res, e logo reclamaram a proteção de seus irmãos, segu-
^ando-lhes que a pátria era atraiçoada, o governo que prote-
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gia a injustiça e negra calúnia aterrado pelo grito de sua
consciência fugiu espavorido para a Fortaleza do Brum, os
europeus em um instante conheceram a perfídia e sem inter-
valo protegem a causa da pátria, e formam uma mesma
família e a soberania do povo se reintegra nos seus direitos
logo nomeou os seus representantes. Os encarregados do
governo eclesiástico protegeram a inocência, procuraram con-
firmar o recíproco amor entre brasileiros e europeus e man-
daram publicar as pastorais e edital que remeto pelo Revê-
rendo José Inácio Ribeiro de Abreu Lima para vossas mercês
sem perda de tempo a lerem ou mandarem ler pelo mesmo
portador e fazerem copiar e fixar e entregarem ao mesmo
Reverendo portador para as ir apresentando êste honrado
patriota, pelo não sofrer a urgência do tempo, eu conheço a
honra e generosidade dos Reverendos párocos do meu país,
e portanto rogo a vossas mercês que naquilo que puderem
socorrer a êste honrado patriota o façam. Deus guarde a
Vossa Mercê muitos anos. Olinda, 11 de março de 1817.

Bernardo Luiz Ferreira Portugal
V. Geral

Revmos. Srs. Párocos do Bispado de Pernambuco.

I — 3,13,40 n.° 14

10)
Os Patriotas Governadores Provisórios da Província de

Pernambuco ao Excelentíssimo Presidente dos Estados Uni-
dos da América.

Caro Irmão.
Suposto que o valor dos patriotas brasileiros e europeus

deste vasto Estado de Pernambuco e o exemplo do pátrio-
tismo que destes ao mundo inteiro na vossa brilhante revo-
lução que procuramos imitar devam suprir alguma falta de
meios defensivos, que sofremos pela inépcia ou maldade
do Governo da Casa de Bragança para a seu salvo poder
assassinar a mais de seiscentas famílias das principais, e mais
pacíficas deste Estado, debaixo do frívolo pretexto de ser
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subversiva da ordem pública a sociedade framaçônica e da
suspeita vaga de serem seus sócios alguns dos chefes daque-
Ias famílias, contudo não pudemos na crise presente deixai:
de recorrer a vossa amizade para que nos presteis os auxílios
a que nos dá direito a vossa generosidade, e a simpatia dos
nossos caráteres e semelhança de causa e não vejais tranqui-
los a nossa revolução firmada na mais perfeita união com os
nossos irmãos europeus, que conosco habitam e admirai de

¦

ver uma revolução não premeditada finda em quatorze horas,
e custando à humanidade tão somente o sangue de uns dezes-
seis desgraçados satélites do despotismo, sacrificados pelas
falsas medidas e perfídia do Capitão General do Estado como
os vossos filhos americanos e irmãos ingleses nesta estabele-
cidos testificaram a verdade dos motivos que alegamos no
nosso manifesto.

Ao vosso próprio cidadão José Brian portador desta
temos segurado a liberdade absoluta de comércio convosco,
e a mais perfeita reciprocidade, e igualdade com outra qual-
quer nação; e por êle podereis comunicar-nos os vossos senti-
mentos ao menos futuros.

Não munimos esse nosso cidadão benemérito americano
dos nossos públicos e plenos poderes pela sua extrema deli-
cadeza em casos que lhe parecerão além da simples humani-
dade. Contamos contudo com seus bons ofícios e com a vossa
amizade. Dada na casa do Governo Provisório, aos 12 de
março de 1817.

Somos vossos muito afetuosos irmãos.

I — 31,4,2 n.° 16

10
Confiado o Governo Provisório estabelecido em Per-

nambuco em conseqüência da gloriosa revolução de seis de
março, de que vos regosijareis de uma nova era, que é tãd
conforme aos vossos princípios, vos escolheu para o comuni-
cardes ao Governo Britânico esperançado que vossa habili-
dade conseguirá do dito Governo quando não auxílios posi-
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tivos ao menos segurança de não tomar o partido do nosso
cruel opressor. Êle se julga merecer na sua luta à simpatia
da primeira nação da Europa, e para mostrar de sua parte o
quanto deseja a sua confiança, desde já segurou ao Cônsul
Britânico a mais extensa liberdade de comércio e reciproci-
dade mercantil.

Do esboço junto conhecereis a marcha da nossa assom-
brosa revolução.

O Governo espera de vossa parte lhe comuniqueis os
passos que derdes nesta comunicação para sua devida inle-
ligência.

Deus vos guarde. Casa do Governo de Pernambuco, 12
de março de 1817.

Senhor Hipólito José da Costa.
I — 31,4,2 n.» 15

12)
Milord.
O Governo Provisório de Pernambuco vai por vosso

intermédio reclamar a poderosa mediação de Sua Majestade
Britânica para conservar o povo, que representa no gozo dos
direitos e liberdades que adquiriu no glorioso dia seis de março
deste ano. O povo pernambucano não podia já sofrer as con-
tínuas opressões que o governo português cada dia acumu-
lava com a mais marcada insensibilidade e imprudência sem
se lembrar que a paciência tem limites, que se não vingam
com impunidade. Foi porém tão grande a cegueira deste infa-
tuado governo que não satisfeito com o sistema regular de
opressão que tinha adotado tentou em seu delírio desunir
os portugueses europeus e naturais pernambucanos, e tendo
semeado a terrível cizânia aproveitar-se dos seus frutos para
fazer aparecer no meio de um povo dócil a cruel barbaridade
das proscrições silanas. E de fato seu digno instrumento
Governador e Capitão General da Capitania tomando por
protesto o pertencerem alguns chefes de famílias e outros
respeitáveis habitantes deste país a Sociedade Framaçônica,
que gratuitamente se declarou subversiva da ordem social
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sem formas algumas de juízo em Conselho de Guerra secreto
condenou à ruína, infâmia e perdição imensas famílias, sem
as ouvir e de fato levaria a cabo seu abominável projeto, se a
Providência que confunde os ímpios, não inspirasse a nossos
honrados compatriotas um ardor inesperado na defesa de
suas pessoas.

Malogrou-se a fatal tentativa e o povo exasperado der-
rubou o podre edifício do seu governo e passou a confiar-nos
temporariamente os seus altos destinos.

Milord, um povo oprimido tem direito a compaixão do
soberano da nação a mais respeitável do mundo, e ousa espe-
rar da generosidade dos sentimentos de Vossa Excelência que
com eficácia advogue a sua justa causa.

Deus guarde a preciosa pessoa de Vossa Excelência.
Casa do Governo Provisório de Pernambuco, 12 de março

de 1817.
Milord.

I — 31,4,2 n.° 14

13)
Estando ameaçada de perigo a causa comum da nossa

Pátria pela inatividade do governo que até agora rogava, ina-
tividade por tantos títulos provada e ultimamente confirmada
pela fuga que acaba de fazer o ouvidor desta comarca que se
arrogava a precedência e preponderância naquele governo,
deixando-nos como em desamparo sem governo e nas tristes
circunstâncias de um motim, que de certos dias começava a
aparecer. Nós os comandantes das forças que atualmente há
nesta cidade temos acudido a nossa causa desamparada,
a causa da nossa Pátria, das nossas famílias e propriedades, e
causa por todas as razões comum a todos, e em que todos nos
devemos interessar. É preciso pois que Vossa Senhoria, ime-
diatamente venha para esta cidade tomar parte nesta causa,
e cooperar conosco na defesa dela. Talvez não seja necessário
segurar a Vossa Senhoria que não sofrerá a sua pessoa, nem
alguma propriedade sua, uma vez que venha prestar-se à causa
sobredita a mais ligeira ofensa. Nós não temos em vista senão
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a causa da honra e da probidade, e o respeito devido a todos os
homens, mas se preciso é nós o afiançamos debaixo das nos-
sas palavras de honra, militar e em nome da Pátria.

Deus Guarde Vossa Senhoria. Quartel General das Forças
Unidas da cidade da Paraíba, 13 de março de 1817.

(a.) Estevão José Carneiro da Cunha
Comandante em Chefe da Força Armada

(a.) Amaro Gomes Coutinho
Coronel

limo. Sr. Matias da Gama Cabral Vasconcelos
Coronel do Regimento de Cavalaria Miliciana desta

província.

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

14)
Soldados, cidadãos, povo desta Província da Paraíba,

sossegai fazei sossegar as vossas famílias, não há outro asilo
a procurar senão a paz e conservação de todos, a nossa Pátria
estava em desassossêgo, o Governo Interino sem forças para
tranqüilizar e desamparado com a fuga do Ouvidor André
Alves Pereira Ribeiro Cirne, primeiro ministro do Governo
e que tinha todas as idéias da administração cível e militar,
com preponderância aos dois companheiros que pelos seus
muitos cargos se tinha arrogado. Falai com o vosso coração,
vede a perturbação em que nestes dias tendes estado com as
vossas famílias. Não há um mal tão horrível como um povo em
desassossêgo e sem pessoa em que faça confiança. Foi neste es-
tado que vós mesmos conheceis foi neste estado terrível que nós
os comandantes das forças atuais mais prontas nesta cidade,



23

o Coronel de Regimento de Milícias Amaro Gomes Couti-
nho, e o Tenente Coronel Comandante do Batalhão de Linha
Estevão José Carneiro da Cunha, não podendo por mais
tempo sofrer a inutilidade deste Governo que a juntava à
opressão a falta de energia e o abandono da causa pública,
assumiram o governo desta província da Paraíba, sem outro
fim mais (os céus são testemunhas) do que fazer o vosso
sossego guardar os vossos direitos, defender as vossas vidas
e propriedades. Carecem do vosso auxílio e união confiai
na sua honra. 0 Tenente Coronel Estevão José Carneiro da
Cunha tem comandado a sua tropa com a honra, atividade,
e docilidade que é notório. A sua corporação o ama, êle fica
desde agora comandando em chefe toda a força armada
desta província, a êle devem se unir todos os patriotas em
defesa da Pátria, e a um Governo Provisório que enérgico
ao mesmo passo que cheio de docilidade e humanidade, vos
convencerá bem depressa de ser chegado o momento que a
Providência guardava para vos tirar do jugo em que desde
os vossos primeiros avós tendes jazido, e a passos largos se ia
aumentando. Soldados, cidadãos, e povo, amizade, valor e
confiança nos vossos patrícios, e amigos, e mais que tudo
na justiça da causa que o Todo Poderoso abençoará. Dado no
Quartel General da Província da Paraíba aos 13 de março de
1817. Estava assinado o Tenente Coronel Comandante Este-
vão José Carneiro da Cunha, e o Coronel Amaro Gomes
Coutinho.

Está conforme.
(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

Reconheço ser a letra e firma da subscrição posta ao pé
do papel retro própria de Antônio Manuel da Silva Coelho
por ter da mesma letra pleno conhecimento e a ter em meu
poder e cartório. Paraíba, 17 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0 Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

Ao alto — 33.
I — 31,4,7 n.° 22
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A causa da nossa Pátria que sobretiranizada pela má
administração do Governo a que estava sujeita agora se
achava no maior perigo pelo desamparo desse governo, desam-
paro procedido da fuga do ouvidor da comarca, que nele
influía essencialmente por arrogação de precedência e pre-
ponderância sobre seus companheiros nos fêz empregar as
forças que estão ao nosso comando para prevenir os insultos,
?o crime, o desenfreio, e tudo quanto há de pior, e que era de
esperar em uma cidade desamparada de governo. Felizmente
temos conseguido tão importantes fins, estando à sombra da
nossa força sossegada, e em paz esta cidade, e garantida a segu-
ridade individual e real dos seus habitantes nossos compatrio-
tas e das suas famílias. Passamos a tomar iguais medidas
sobre todos os pontos do nosso continente, das quais devemos
esperar os mesmos felizes resultados, e sendo a corporação
eclesiástica de que Vossa Senhoria é nessa freguesia dignís-
simo chefe a mais respeitável e muito interessada em todas
as partes desta mesma cidade, temos a honra de apresentar a
Vossa Senhoria esta parte dos nossos procedimentos para
que Vossa Senhoria a faça presente a cada um dos indivíduos
da mesma corporação. E sendo ao mesmo tempo o nosso pri-
meiro objeto e o alvo de todas as nossas operações render
graças ao Todo Poderoso, e oferecer-lhe os mais sinceros
votos dos nossos corações pela justiça da causa, de que Êle é
o principal protetor, somos a rogar a Vossa Senhoria haja de
apresentá-los ao Altíssimo por meio do Augusto Sacrifício
e de todos os ofícios de religião. Assim o esperamos do pátrio-
tismo, probidade e zelo pastoral de que Vossa Senhoria tem
dado a esta freguesia tão decisivos testemunhos.

Deus guarde a Vossa Senhoria. Quartel-General das
Forças Unidas da cidade da Paraíba, 13 de março de 1817.

(a.) Estevão José Carneiro da Cunha
Comandante em Chefe da Força Armada

(a.) Amaro Gomes Coutinho
Coronel

Muito Reverendo Senhor Veríssimo Machado Freire
Vigário da freguezia de Mamanguape.
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Reconheço serem as letras e firmas retro e supra dos;
próprios conteúdos por ter de qualquer das letras pleno conhe-
cimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião..
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

16)
Cidadão Freire
Viva a Pátria e morra o Despotismo.
Vou participar-vos para que também o façais aos hon-

rados cidadãos que aí se acharem que depois do último ofício
que esta noite vos dirigi recebi ao amanhecer deste a notícia
de que o rompimento se fizera com tal felicidade que não
houvera efusão alguma de sangue, o que foi participado pelo
Ilustre Governador Silveira à casa das Tabocas, acrescen-
tando mais que logo depois da ação mandara chamar o Coro-
nel Gama, o que eu penso será para prestar o seu juramento
e receber as ordens para o novo serviço da Pátria. Fica a
minha gente pronta para marchar e eu à sua testa, se bem
que mal aparelhado pelo repente da determinação; porém
como a disposição e entusiasmo é o melhor ornato de unx
cidadão tenho a honra de segurar-vos, que ninguém excede
nisto a mim, e aos valorosos soldados que tenho a glória de
comandar. Recebei com isto os mais decisivos testemunhos
do nosso patriotismo e da alta estima que faço das vossas
virtudes. Santa Ana, 14 de março de 1817.

O cidadão
Costa

I — 31,4,7 n.° 4

17)
Ovelhas Pernambucanas, o Governo Provisório Patrió-

tico constituído, convencido que a Religião; é a cadeia que
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desce do céu à terra a ligar-nos com Deus nos tem reintegrado
no Governo do bispado, e recomenda-nos que trabalhemos
incessantemente na conservação exata da doutrina e disci-
plina cristã.

Os Ministros do Altíssimo, os conservadores da pureza
da Fé, e santidade da Disciplina não sabem faltar a verdade;
uma longa experiência da nossa conduta pública e particular
vos tem dado a conhecer a nossa integridade, e boa fé mis-
turada com a caridade cristã, o crédito porém de que goza-
mos ante vós não deve sufocar o júbilo que transborda o
nosso coração em publicar-nos o religioso ofício do Governo;
ouvi-o católicas ovelhas:

Patrícios respeitáveis encarregados no governo espiri-
tual deste bispado, vivamente convencido pelos princípios da
nossa Santa Religião da qual nunca jamais nos desviaremos
um só ápice, de que o governo espiritual das almas resgatadas
com o sangue de nosso Redentor pertence exclusivamente aos
sagrados ministros por êle estabelecidos, e é inteiramente
separado do poder temporal, que o mesmo Divino Mestre
consumador da nossa fé confia às potestades seculares passa-
mos a certificar-vos de que é do nosso bom grado que vós
continueis a dirigir o governo espiritual deste bispado com
todo o pleno poder de que vos achais revestidos, e do mesmo
modo todos os ministros da hierarquia eclesiástica cada um
no ministério que lhe está confiado.

O conhecimento que temos nas altas virtudes que ornam
a cada um de vós nos deixa seguros de que vós pelo que está
da vossa parte e dos que vos são inferiores sereis tão fiéis à
Santa Palavra do Nosso Divino Mestre em dardes a César
o que é de César, como nós o somos e seremos em dar a
Deus, o que é de Deus. Êle vos guarde na sua graça como vos
desejamos. Casa do Governo Provisório, 9 de março de 1817.
O P. João Ribeiro Pessoa de Melo Monte Negro. Domin-
gos Teotônio Jorge. Domingos José Martins.

É pois indispensável, católicas ovelhas, sermos mais que
nunca exatos observadores da Santa Religião que felizmente
professamos da Religião de Jesus Cristo, que vós e vossos
maiores têm felizmente confessado e praticado, a nossa liber-
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dade foi obra de Deus; os extraordinários sucessos que a pre-
cederam conseguiram e seguiram mostraram visivelmente em
nosso socorro a existência do seu poderoso dedo.

Amadas ovelhas em Jesus Cristo adorai a Deus, guardai
exatamente os seus grandes mandamentos, e continuai a crer
tudo quanto disse Jesus Cristo, e crê e ensina a Santa Madre
Igreja Católica Romana, se assim o praticar des tereis nesta
vida a estima do governo e de todos os honrados patriotas, e
na outra a eterna salvação. Olinda, 15 de março de 1817.

(a) O Patriota João Bernardo Luiz Ferreira de Portugal
(a.) Manuel Vieira de Lemos
(a.) João Roiz Mariz

Reconheço os sinais supra serem dos próprios neles
conteúdos.

Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião

Público.
(a.) Manuel Pereira Dutra

I — 6,3,31 n.» 20

18)
Honrados Patriotas Pernambucanos.

Escutai as vozes da Pátria, que fala ao vosso coração.
Os grilhões do nosso antigo cativeiro estão quebrados, nós
somos já livres, e metidos de posse da herança de nossos legi-
timos direitos sociais. Mas isto ainda não é tudo o que have-
mos mister para consumar a grande obra da nossa indepen-
dência. Falta-nos levantar e ter prestes um exercito com que
possamos fazer cara ao nosso comum inimigo. Pois eia,
Filhos da Pátria, herdeiros naturais da bravura e da glória
dos Vieiras e Vidais, dos Dias e Camarões vinde sem perda de
tempo alistar-vos debaixo das bandeiras da nossa liberdade.
Pais e mães de famílias, lançai mão da ocasião que se vos ofe-
rece de aproveitar os brios de vossos filhos, mandai-os para
o campo da honra, e vós os vereis brevemente coroados pelas
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mãos da pátria dos mesmos louros que ganharam os heróis
de Tabocas de Guararapes. Mocidade de Pernambuco, não
degenereis do caráter de vossos avós se eles ficaram tão famo-
sos, e honrados na memória dos séculos pelos feitos que obra-
ram em serviço de um tirano, quanto mais o sereis vós,
seguindo o seu exemplo na defesa de uma causa em que só se
trata de nos dar a todos um novo ser, a alta dignidade de um
povo livre. Correi portanto a escrever os vossos nomes na
quadro dos defensores da pátria, tomando cada um aquela
arma que melhor se acomodar à sua inclinação. Pernambu-
canos, todas as nações têm hoje os olhos fixos sobre a vossa
conduta, obrai portanto de maneira que mereçais ter lugar
distinto na História do Universo. Casa do Governo Provi-
sório de Pernambuco, 15 de março de 1817.

I — 3,13,40 n.° 11

19)

O Comandante em Chefe nunca teve em sua vida mais
prazer do que ver-se à frente de homens que lhe testemunham
cada vez mais grande amor à Pátria, livre de opressões por
um momento favorável, que fará época na história do século.

O Comandante em Chefe não tem expressões com que
agradecer aos senhores ilustres cidadãos, que moram nos
campos, o zelo e prontidão com que correm gostosos a uni-
rem-se a um chefe que só deseja sacrificar a sua vida pelos
seus patrícios, sentimento que penetrando a sua alma nada
tem de lisongeiro, porque nasceu com grande franqueza de
caráter.

O Comandante em Chefe, ainda que distante olhou sem-
pre para todos como soldados que formam com êle uma
fileira, e só lhe resta desejar que o seu coração seja aceito,,
como um penhor de amizade, como um dever na realidade
bem grato.
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Quartel General da Província da Paraíba, aos 15 de
março de 1817. Estava assinado o Comandante em Chefe
das Forças Unidas Estevão José Carneiro da Cunha.

Está conforme.
(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

Reconheço ser a letra e assinatura posta ao pé do papel
retro do próprio Antônio Manuel da Silva Coelho por ter da
mesma letra pleno conhecimento e a ter em meu poder, e car-
tório. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0 Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

20)
Viva a Pátria

O Governo Provisório da Paraíba do Norte para poder
dar nova forma aos corpos militares, e mais enérgica para a
defesa e respeito da Província, determina que todos os ofi-
ciais que têm patentes passadas pelo Piei de Portugal ou pelos
seus representantes, recolham à Secretaria do Governo, no
prazo de dois meses o mais tardar para os de maior distância,
ficando seguros aqueles que vencem soldos, que continuam
os seus vencimentos como dantes e todos continuando no
exercício de seus postos, até que sejam passadas novas paten-
tes por êste Governo Provisório, gratuitas à exceção das que
forem de acesso. Sala do Governo Provisório da Paraíba, 16
de março de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno

3
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conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.

(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

21)
Viva a Pátria

O Governo Provisório da Província da Paraíba do Norte,
dando por extinto o lugar de Ouvidor e Câmara pois que a
representação que ela fazia do povo está neste governo. Deter-
mina que somente os juizes ordinários continuem as suas
jurisdições cada um em seu mês, para os negócios da Justiça,
Crime, e Cível e da Polícia, e da mesma sorte os juizes de
órfãos na sua repartição, dando-se de todos recurso a este
Governo Provisório, podendo levar os emolumentos que eram
taxados na extinta ouvidoria. Sala do Governo Provisório da
Província da Paraíba, 16 de março de 1817

(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

22)
Viva a Pátria

Habitantes da Paraíba os vossos clamores ainda que
surdos pelo respeito da tirania tinham chegado ao Tribunal
Supremo da Justiça Eterna, esperando sempre melhoramento,
hieis passando de vexação em vexação, as vossas queixas ou
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não eram entendidas no Ministério do Rio de Janeiro, ou tao
dispendiosas as diligências para serem atendidas que era um
novo diabólico canal da extinção da nossa sustância. As injus-
tiças e despotismos da próxima passada ouvidoria, a mesma
que tomou a soberania sobre o extinto governo interina
e sobre todas as nossas cabeças ressoavam dolorosamente
de todos os distritos da Paraíba, os vossos compatriotas
pernambucanos gemiam igualmente e por parecer que
sendo acabado o sofrimento romperiam na desesperação
da sua justa causa, estiveram a ponto de ver perder
patriotas honrados e beneméritos da Pátria, e ensopar-se
esta nas lágrimas das míseras famílias, assassinados como
estavam para ser pais, e chefes levantaram então o
grito da Pátria, a seu clamor acudiram esforçados patriotas
que em um instante fizeram o sossego de que está gozando a
Pátria, aterrados os déspotas, e apenas se soube na vossa
Paraíba que estava em Pernambuco arvorada a bandeira da
paz e tranqüilidade, tremeu a tirania e afrouxou inteiramente
.aquele governo, que só consistia na iniqüidade, de que a roe-
dora consciência fortemente o arguia. 0 ímpio e mais pre-
ponderante membro desse governo, para salvar a sua vida,
ainda projetou assassinar o chefe de quem mais receava,
porém ainda mais aterrado do novo crime que ia cometer,
tomou o partido de desaparecer desta cidade. Acabou por si
mesmo a tirania, os dois membros que restaram não puderam
resistir a força de Justiça e razão da Pátria, cederam, sosse-
gou o povo, vão acudindo de todos os nossos distritos intré-
pidos patriotas para sacrificar a vida e bens em defesa da
causa comum. Todos se reúnem, todos querem a mesma
coisa, a salvação da sua Pátria, a defesa de seus sagrados
direitos. Paraibanos, uma só voz uma só divisa: paz, harmo^
nia e tranqüilidade em defesa da Pátria. Não há distinção da
pessoa nesta causa, todos são amigos, patriotas, e parentes
a religião é a mesma que professais. Um Governo Provisório
interessado na vossa felicidade protesta não cansar enquanto
vós careceres dos seus trabalhos. Ajudai-o com os vossos
conselhos, eles serão ouvidos, com os vossos braços, a Pátria
o espera, com o vosso comércio, e agricultura são os susten-
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táculos da nação, como é crível paraibano que em uma revo-
lução que só pelo seu nome é uma fatalidade funesta e que
sempre traz consigo rios de sangue, a da vossa cara Paraíba*
não perdeu uma só gota de sangue de seus amados filhos, são
seus filhos todos brasileiros, e europeus que habitam o seu
solo criador, este é o sinal característico da Providência a
nosso favor da mesma Providência confiamos que continuará
a proteger os princípios que nos deu. Ela não falta à Justiça,
não há de também faltar à nossa causa. Dado na Casa da
Governo Provisório da Paraíba, em 17 de março de 1817. O
1.° da Independência.

(a.) 0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo.
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca

Reconheço serem as letras das assinaturas retro dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0 Tabelião*
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

23)
No dia quinta-feira 13 de março do corrente ano foi Deus

servido que nós habitantes desta província da Paraíba acordas-
semos do letargo em que nos achávamos e abríssemos os
olhos ao pesado jugo a que éramos sujeitos do Rei de Portu-
gal e de seus magistrados, que eram déspotas e que fizesse-
mos uma união de compatriotas, e amigos e elegêssemos a
um mesmo da nossa província por nossos governadores, que
como irmãos com brandura nos saiba governar, como de fato
eleito temos e já nos havemos libertos do acérrimo cativeiro
de tantos anos e portanto ordeno a V. M. que imediatamente
venha apresentar-se aos mesmos senhores para que eles-
conheçam os fiéis vassalos da Pátria, eu espero que V. M*
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como verdadeiro concidadão venha sem que haja de pôr a
menor dúvida, porque certamente redunda-nos este negócio em
um proveitoso bem assim [...] fará V.M. uma revista à sua
Companhia abrindo os olhos a todos para que não reconhe-
çam por Soberano ao Rei de Portugal, etc. como assim lhe
tenho comunicado a fará fardar aos indivíduos da dita sua
companhia sem exceção, e sempre a terá V. M. pronta a pri-
meira voz para a defesa da nossa amada Pátria. Advirto a
V. M. tire aquelas armas da chapa do talabarte e laço da bar-
retina e faça também tirar aos da sua sobredita companhia
porque somos vassalos da Pátria, e não do Rei de Portugal.
Deus guarde a V. M. muitos anos. Engenho dos Reis, 17 de
março de 1817.

(a.) Matias da Gama Cabral e Vasconcelos

I — 31,4,7 n.° 3

24)

O Governo Provisório me encarrega de vos remeter a
proclamação cuja cópia recebereis inclusa, a qual foi publi-
cada nesta Capital para que a façais divulgar em um Bando
e distribuição de cópias no distrito de vossa repartição, para
animardes a mocidade a correr com zelo, e ânsia à defesa da
Pátria. O Governo espera de vós toda a atividade para se con-
.seguir com ordens e sem desprazer dos povos o importante
fim que se propõem. Deus vos guarde como vos desejo. Casa
«do Governo Provisório, 18 de março de 1817.

(a.) Miguel Joaquim de Almeida e Castro
Secretário do Governo Provisório

Patriota Capitão-mor da vila do Poxim, Antônio
José de Vasconcelos Falcão

I — 3,13,40 n.« 12
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25)
Viva a Pátria

O Governo Provisório da Paraíba, decreta como decre-
tado tem que não torne mais a aparecer em toda a nossa
província as insígnias, armas e decorações do rei de Portugal,
para banir absolutamente das nossas idéias o império do des-
potismo, e tirania até os seus últimos vestígios. Os nossos
amados patriotas assim o tenham entendido, e façam cumprir
pela parte que lhes toca. Casa do Governo Provisório dá
Paraíba, 18 de março de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) 0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos
próprios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno«
conhecimento. P'araíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Napomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18,

26)
Viva a Pátria

O Governo Provisório tendo em vista duma parte a pre*
cisão da subordinação que se deve à autoridade depositária do
Poder Público, e a necessidade da sua expressão por fórmulas
prescritas, e de outra parte a perfeita igualdade de cada pa-
triota a respeito dos outros decreta e decretado tem o seguinte,
em título se porá: Patriotas do Governo Provisório. E no
contexto o singelo tratamento de vós, único que compete aos.
patriotas, tanto na sua capacidade coletiva, como individual.
Casa do Governo Provisório da Paraíba, 18 de marco de 1817..

(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca.
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Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos
próprios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público) O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

27)
Viva a Pátria

O Governo Provisório da Paraíba, considerando-se amigo
de todas as nações comerciantes, e desejando ampliar o comer-
cio por todas as vias decreta como decretado tem que os direi-
tos de entrada em todos os nossos portos, sejam iguais a
estrangeiros e nacionais reduzidos a cobrar-se nas alfândegas
metade somente dos direitos que dantes se cobrava. Casa do
Governo Provisório da Paraíba, 18 de março de 1817. 0 1.°
da Independência.

(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) 0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0 Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

28)
Viva a Pátria.

O Governo Provisório da Província da Paraíba, olhando
dum lado a importante defesa da Pátria e respeito a que deve
subir pelo explendor das armas, e de outro lado o fruto queí
cada um patriota deve afinal colher do trabalho que vai regar
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com seus suores, no honrado exercício das mesmas armas,
convida primeiro que tudo aos patriotas chefes de famílias,
que da regeneração da sua existência venham eternizar a
independência da Pátria, prestando seus filhos a assentarem
praça nas tropas de linhas que vão apor-se no pé respeitável que
lhes compete, para o que o governo decreta, como decretado
tem, que todos aqueles que voluntariamente se prestarem a
assentar praça, servirão somente cinco anos da obrigação
à Pátria; recebendo do chefe no mesmo ato do assentamento
uma cédula indefectível pela qual fica isento de servir nas
tropas de linha, preenchidos os cinco anos, e retirar-se às suas
casas sem mais dependência doutro despacho, ou título. E
todo o Patriota que não tiver prestado os seus serviços como
acima se declara será inabilitado de ocupar algum posto, ou
cargo na república e gozar da brilhante prerrogativa de cida-
dão. Casa do Governo Provisório da Paraíba, 19 de março de
1817. O 1.° da Independência.

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) 0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca

Reconheço serem as letras das assinaturas retro dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

29)
Viva a Pátria

O Governo Provisório, olhando com o maior horror a
perturbação do público que tem prometido sossegar, e é do
seu maior cuidado conservar em sossego, e tranqüilidade,
promete ao mesmo público que de hoje em diante ninguém
será preso por suspeita ou denúncia, ainda que esta seja dada
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por pessoa da maior graduação e só poderão ser presos por
crimes de fato. Casa do Governo Provisório da Paraíba, 19
de março de 1817. O 1.° da Independência

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 10 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0 Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

30)
Notícias de Pernambuco até 14 de março de 1817.
Em 6 de março rebentou uma revolução e o Capitão

General Monte Negro recolheu-se à fortaleza do Brum, acom-
panhado com a sua guarda e diversos oficiais generais. Pelo
caminho se lhe foram juntando outros oficiais de Linha, e
Milícias, e algum povo. Aprontou-se a Artilharia tanto desta
fortaleza como da do Buraco, não havia porém nelas comer
nem água. O Marechal José Roberto ao toque do rebate tomou
o comando das Milícias no Campo do Erário. Ali esteve até
que os insurgentes o obrigaram a retirar, não só por não ter
forças que lhe opor, mas também por estas mesmas irem
desertando para aqueles. Logo depois de o general chegar
ao forte veio o Doutor José Luiz, e se lhe ofereceu a ir tratar
com os insurgentes, que estavam inteiramente senhores da
força. Foi e veio ao forte diversas vezes, e na última veio
acompanhado do marechal, tornaram a voltar, e este perto
da meia-noite veio só dizendo não ter podido conseguir dos
rebeldes nada, que insistiam se lhes entregasse a fortaleza.
Fizeram-se nesta noite alguns preparativos para defesa. Em
7 veio José Luiz às 6 horas o general assinou a capitulação.
Marcharam tropas que com a Artilharia se postaram defronte
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da fortaleza. Esta foi evacuada pela tropa e povo. Entra-
ram os insurgentes (já unidos à tropa que tinha saído) tendo
à sua frente o Capitão José de Barros Falcão, e ficaram presos
no forte = o general = os brigadeiros. Salazar e Marinho Sb
Major Marinho = Um Capitão artilheiro == Tenentes — Monte
Negro = Deodato = Couceiro.

No levante foram mortos o Brigadeiro Salazar digo Ma-
noel Joaquim = Ajudante de Ordens Alexandre Tomás =
Três oficiais milicianos, 8 ou 9 pessoas do povo. Houve alguma
defesa no Arco da Conceição por marinheiros tendo à sua
frente o Intendente da Marinha, e o Capitão Tenente Diogo
Jorge de Brito, nada porém puderam fazer por terem só três
ou quatro más peças, que logo aos primeiros tiros desmon-
taram. Não havia cartuxame nem espingardas. Tentou-se
cortar a ponte, o que se não pôde fazer por os insurgentes
fazerem fogo do Arco de Santo Antônio sobre os carpinteiros.
Martins esteve preso meia hora, foi solto com os mais presos
(a quem se deram armas) pelo Capitão Pedroso.

No dia 7 formou-se o Governo (fêz-se público a 8) com
os seguintes membros: o Padre João Ribeiro Pessoa pelo
Eclesiástico, Capitão Domingos Teotonio Jorge pelo Militar,
José Luiz de Mendonça pelo Civil, Domingos José Martins
pelo Comércio, Manuel Corrêa de Araújo pela Agricultura.
Em 9 saiu para o Rio de Janeiro o General Monte Negro
levando só consigo seu filho Tenente e Ajudante de Ordens
Tenente Deodoro capitão e um criado. Neste dia saiu um
decreto determinando que os empregados públicos fossem
para as suas repartições a 10. Neste dia foi a elas Martins e
ordenou que continuassem a servir e tomou aos chefes das
repartições êste juramento: Juro nas mãos do Patriota Mar-
tins cumprir as ordens do Governo. Ordenou a estes que
tomassem o mesmo juramento a seus oficiais. Sairam neste
dia dois decretos, num declarando o título do Governo: Pátrio-
tas Governadores Provisórios, ao qual como a todo o Patriota
só compete o tratamento de "Vós", o outro foi abolindo o Novo
Imposto de 160 réis em arroba de carne e as contribuições
sobre lojas, navios etc.
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Em 8 foi preso o Intendente da Marinha, e a 13 o Capitão
Tenente Diogo Jorge de Brito. Paga-se 100 réis a cada sol-
dado além de ração de carne e farinha. Os oficiais também
tiveram grande aumento em soldo. O Comandante em Chefe
Domingos Teotônio tirou para seus ajudantes dez oficiais
milicianos, brancos, pretos, mulatos. A fortaleza das Cinco
Pontas está comandada por um preto. O membro do Governo
José Luiz propôs que se fizessem a El-Rei algumas proposi-
ções, foi por isto mesmo criminado pelos outros. Diz-se não
haver já grande inteligência entre eles. Martins quer arrogar
a si todo o poder. Tem grande influência no Governo, os
seguintes: Gervásio Pires, Doutor Morais, Desembargador An-
tonio Carlos, Bourbon é pagador das tropas. As tropas que
estão na praça julgo não chegam a 3.000 de todas as cores.
Pretos comandam brancos, e brancos pretos. Compraram o
brigue Carvalho 5.°, e o ficavam aprontando a toda a pressa.

Os navios Príncipe Real e Conceição conduziram muita
gente um para a Bahia e outro para o Maranhão.

Três navios que para ali iam do Porto, foram para a
Bahia. Na noite de 13 ouvi dizer no Quartel General estarem
ainda a Paraíba e Rio Grande pelo Rei.

Ouvi dizer a um dos do Governo o P'adre João Ribeiro,
que se não deixavam sair os oficiais que estão presos, sem se
saber o como o governo do Rio tratava os patriotas pernam-
bucanos que lá estão. É o que posso informar a V. Exa. do
que chegou ao meu conhecimento até ao dia de 14 em que
às 6 horas da tarde embarquei em uma jangada, que às 7 horas
do dia seguinte me deitou em o navio Conceição do Porto 18
léguas em distância de Pernambuco. Bahia, 20 de março
de 1817.

(a.) Luiz Malheiro de Melo
I — 31,21,19

31)
Proclamações

Primeira
Dom Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, da

Conselho de Sua Majestade, El-Rei Nosso Senhor Gentil Ho-
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mem da Câmara de Sua Alteza Real, o Príncipe Real do Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarve, Grão Cruz da Ordem de
São Bento de Aviz, Marechal de Campos dos Reais Exércitos,
'Comandante em Chefe do Real Corpo de Artilharia, Guarda-
Cosia do Príncipe D. Pedro, Capitão da Companhia de Volun-
tários, Governador e Capitão General da capitania da Bahia.

Pernambucanos honrados que detestais os crimes de vossos
indignos patriotas por famílias fugidas ao poder insuportável
de rebeldes, consta que o Teatro onde brilhava a fidelidade de
Fernandes Vieira Camizão, (sic) Henrique Dias, e outros,
cujos nomes a história tem escrito na mesma linha dos heróis,
está mudado em covil de monstros, infiéis revoltosos! E porque
novos fingidos chefes até vos mentiram quando cometeram
a honrada perfídia de desacreditar os habitantes desta capi-
Aania, de que tenho a honra ser o governador com a mercê de
meu primeiro dever é assegurar-vos que a divisa dos baianos
é — Fidelidade — ao mais querido dos reis — e que cada
soldado da Bahia será um Cipião a vosso lado assim que tiver
ordem para vingar a afronta perpetrada contra o soberano,
que em seu coração adoram, cuja mão sempre liberal, e ben-
fazeja tiveram a honra de beijar em seu país no tal primeiro
que os outros vassalos do Brasil e de quem todos temos rece-
bido tantas provas de generosidade e amor. Bahia, 21 de
março de 1817.

Segunda
Dom Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, etc.

Pernambucanos leais a El-Rei Nosso Senhor (cujo número
já sei que é como todos esperamos mui considerável) outra
vez é de meu sacratíssimo dever espalhar entre vós verdades
que atraiçoadamente vos escondem seus chefes ridículos que
tão ternamente vos abraçam. Temem-vos, e tem razão
porque os pernambucanos civis foram sempre temidos; e por
isso enquanto vos consideram justamente espaventados com
tão honroso acontecimento pretendem com aleivosia, a mais
execranda, aproveitar esse momento de aterrar-vos com amea-
ças de proteção do Governo dos Estados Unidos e outras
nações.
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A facilidade que todos os homens em tais circunstâncias
podemos ser fascinados obriga a gritar-vos que aquele governo
tem dado muitas provas de perspicácia ante o mundo todo
para que seja lícito suspeitar que há de proteger o mais vil
dos crimes perpetrado por meia dúzia de banidos, que nasce-
ram na escuridade e indigência, de onde não viram meios de
sair senão por força dos delitos que acabam de cometer, e por-
que neste escrito não tem lugar outros argumentos fortíssi-
mos de Política Eu vos asseguro, debaixo de minha palavra
de honra, que os Estados Unidos, e todas as mais nações do
Universo desprezam o Patriota Martins e seus infames cole-
gas quanto eles são desprezíveis e de certo não empregarão
os seus soldados em favorecer seus horrorosos crimes. Os
meus soldados sim, esses é que brevemente aí irão porque
assim é necessário para que os patriotas Governadores Pro-
visórios espiem, como todos os famosos chefes de revolução,
seus enormes delitos.

Bahia, 29 de março de 1817.

Terceira
Dom Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, etc.

Habitantes de Pernambuco! Marchai para a comarca das
Alagoas, Bandeiras Portuguesas, e soldados Bahianos, para a
cercar em toda a extensão dessa capitania.

Todo o habitante de Pernambuco que as não seguir ràpi-
damente e marchar íunto a elas será fuzilado.

As forças navais ora a vista e no bloqueio do Porto têm
ordem para arrazar a cidade e passar tudo à espada se ime-
diatamente não forem extauradas as leis de Sua Majestade
El-Rei Nosso Senhor.

Nenhuma negociação será atendida sem que presida como
preliminar a entrega dos chefes da revolta a bordo ou certeza
de sua morte, ficando na inteligência de que a todos é lícito-
atirar-lhe a espingarda como a lobos. Bahia, 29 de março de
1817. Ordem do 1.° de abril de 1817.

O soldado de granadeiros do segundo Regimento de Milí-
cia, Manuel de Tesses Canoto fugiu de bordo da corveta Mer-
cúrio que parte a bloquear Pernambuco publicando seu vergo-
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nhoso crime. Hei por castigado mui severamente o infame
réu que o cometera assegurando a corporação dos féis e hon-
rados milicianos da Bahia que êle já lho não pertence, etc.

Ordem publicada
Por aviso régio em data de 9 deste mês me foi partici-

pado pela Secretaria do Estado porque Sua Majestade El-Rei
Nosso Senhor houve por bem aprovar todas as medidas
ultimamente adotadas por êste governo acerca dos aconteci-
mentos de Pernambuco, dignando-se o mesmo senhor de
pronunciar de uma maneira tão honrada para nós todos sua
pereretíssima confiança em os oficiais vassalos da Bahia que
tenho de minha obrigação assim o fazer saber a todos os mili-
cianos e mais indivíduos que tenho a inapreciável fortuna de
governar. Bahia, 30 de abril de 1817.

Notícia publicada nas ordens
Por notícias chegadas ontem à noite do Quartel Geral do

Marechal Melo, consta que nossos camaradas tiveram a ven-
tura de desfazer totalmente no dia 15 o exército denominado
do Sul dos insurgentes, ficando prisioneiro o chamado Gene-
ral Domingos José Martins e muitos outros chamados oficiais,
que já estão na cadeia desta cidade passando o nosso poder à
Caixa Militar, 6 peças de artilharia e muitas munições de boca,
e guerra, e bandeira revolucionária, ficando outrossim sobre o
terreno quase todos os cadáveres dos infames, que compu-
nham tão monstruoso exército. Cumprindo-me pois anun-
ciar sem perda de tempo aos militares que ora estão por ven-
tura minha debaixo do meu comando, tanta glória obtida por
nossos irmãos de armas; é no mesmo momento de meu essen-
ciai dever convidá-los para irmos todos juntos render graças
ao Deus dos exércitos o que teria lugar hoje ao meio dia na
igreja do Colégio. Esta por bem muito doce obrigação minha
fazer público que os dois maiores, Valceador e Gordilho coman-
daram as duas colunas do ataque com tanta inteligência e
valor que merecem as mais honrosas recomendações do maré-
chal comandante em chefe, merecendo igual expressão o capi-
tão de Milícias e Regimento do Penedo Antônio José dos
Santos, que o referido Marechal graduou no campo de bata-



— 43 —

lha sargento-mor e tendo merecido pelo que se sabe até agora
especial consideração do Major de Legião D. Luiz, Capitão
Paulo Hermógenes, Manuel Duarte Argolo, José Felix. Bahia,
29 de maio de 1817.

Presos que vieram:
0 Coronel José Maria de Vasconcelos Borbon.
Inácio Francisco de Oliveira.
José Vicente Ferreira de Cerqueira.
O Padre Venâncio Henrique de Rezende.
Antônio Vitorino, tenente-coronel de artilharia.
O Ajudante José Francisco Ferreira.
Francisco da Rocha Pais Barreto.
José Jerônimo Salgado, cadete de artilharia.
Tomás Dias Caldas.
O Padre Antônio Souto Maior.
Joaquim Rodrigues Frois, Quartel Mestre.
Manuel Clemente.

É certo ter entrado o bloqueio e o Marechal Canuto do
exército sem haver um só tiro, pois os mesmos pernambu-
canos logo que tiveram notícia da perda desse exército era-
varam a artilharia, levantaram bandeira nossa, e gritaram
viva o nosso Rei de Portugal; e muitos foram os fugidos.

I — 3,13,17

32)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório não podendo ver sem
espanto os numerosos processos crimes formados pela ini-
quidade do Ex-Ouvidor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne,
que fora bem notório ocupar todo o seu tempo em atribular
com crimes dum a outro cantão da nossa província, não se
ocupando mais em livrar os já criminosos, aqueles mesmos
que encaneciam no crime, por não ter dinheiro, nem padri-
nhos, com que comprar o livramento, aumentando nestes
últimos tempos o seu número a ponto que não restaria logo



44

alguém sem crime. Decretamos, como decretado temos, que
em nome da Pátria, ficam perdoados todos os crimes até aqui
formados, salvo sempre o Direito das partes ofendidas, que
quiserem reclamar a êste governo pela ofensa que se lhe fêz,
e não desconhecendo menos a injustiça e venalidade que nes-
tes últimos tempos corrompeu o Juízo da Ouvidoria, decre-
tamos que as sentenças dadas desde que entrou a ser julgador
Manuel José Batista Filgueiras não sirvam de impedimento
com o título de terem passado em julgado e possam as partes
que se consideram prejudicadas no Cível ou Crime vir nova-
mente requerer o seu direito perante nós. Casa do Governo
Provisório da Paraíba, 21 de março de 1817. O 1.° da Inde-
pendência.

(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Francisco José da Silveira

Reconheço serem as letras das assinaturas retro dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

Dei posse ao Patriota Fuão do posto desta patente e o jura-
mento de fidelidade da Pátria. Vila.

I — 31,4,7 n.° 18

33)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório não podendo ver sem
espanto os numerosos processos crimes formados pela ini-
quidade do Sr. Ouvidor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne,
que fora bem notório ocupar todo o seu tempo em atribular
com crimes dum a outro cantão da nossa província não se
ocupando mais em livrar os já criminosos aqueles mesmos
que encareciam no crime por não ter dinheiro, nem padri-
nhos com que comprar o livramento, aumentando nestes
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últimos tempos o seu número a ponto que não restaria logo
algum sem crime. Decretamos, como decretado temos qua
em nome da Pátria ficam perdoados todos os crimes até aqui
formados, salvo sempre o Direito das partes ofendidas quo
quiserem reclamar a êste Governo pela ofensa que se lhes
fêz; e não desconhecendo menos a injustiça e venalidade, que
nestes últimos tempos corrompeu o Juízo da Ouvidoria decre-
tamos que as Sentenças dadas desde que entrou a ser julga-
dor Manuel José Batista Filgueiras, não sirvam de impedi-
mento com o título de terem passado em julgado, e possam
as partes que se consideram prejudicadas no Cível ou Crime
vir novamente requerer os seus Direitos perante nós. Cas^
do Governo Provisório da Paraíba, 21 de março de 1817. O
1.° da Inconfidência. Estavam assinados os Patriotas do Go-
vêrno Provisório.

(a.) Antônio Galdino Alves da Silva
Sargento-mor Comandante das Ordenanças do Pilar

I — 31,4,7 n.° 8

34)
Viva a Pátria

O Governo Provisório da Paraíba recebe agora da Ge-
nerosa Patriota Ana Clara de S. José Coutinho, o brioso ofe-
recimento do seu Engenho do Meio com a fabrica de quarenta
escravos e quarenta bois, e mais utensílios para a despesa da
guerra, o Governo aceita a sua heróica oferta; igualmente
recebeu o oferecimento do Generoso Patriota Veríssimo Ma-
chado Freire, Vigário de Mamanguape, da sua congrua e um
curral de gado, assim como do Patriota José Maria Xavier de
Carvalho, e mais compatriotas de Mamanguape a oferta de for-
mar um Corpo de Ordenança Montada para o serviço da
guerra, e dando a todos em nome da Pátria os devidos agrade-
cimentos, o manda fazer público para eternizar a memória
de tão heróico patriotismo, enquanto o não gratifica por
outra maneira. Casa do Governo Provisório da Paraíba, 21
de março de 1817. O 1.° da Independência. Francisco José
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I

da Silveira. Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão.
Francisco Xavier Monteiro da Franca,

(a.) Antônio Galdino Alves da Silva
Sargento-mor Comandante das Ordenanças do Pilar.

I — 31,4,7 n.° 9

35)
Viva a Pátria

Habitantes da Paraíba. Nós os do Governo Provisório
não temos palavras já com que expliquemos a candura dos
nossos corações a vosso respeito, quereríamos abrir duma
vez o nosso peito, e fazer-vos participar de todas as nossas
fiéis intenções. Já pedimos os vossos conselhos nos negócio.?
da Pátria, e nunca teremos enfado em ouvir-vos, ajudai aos
vossos compatriotas governadores que querem ser socorridos
das vossas idéias; a Casa do Governo, os nossos braços, os
nossos corações estarão sempre abertos francamente para vós,
não tenhais idéia alguma de impedimento, ou acanhamento,
vindo advertir-nos do que vos lembrar a melhoramento das
forças militares, das Finanças, da Agricultura, do Comércio,
da Polícia, e de todos os negócios que interessam ao comum da
Pátria. Trabalhai conosco, a causa é de todos, é causa da Jus-
tiça e da Razão, do acerto que todos procuramos, dumas bases
tão santas, é bem de esperar o santo utilíssimo fim, de que
todos participamos. Ao trabalho a Justiça e a Virtude jamais
se viu faltar a Divina Providência. Casa do Governo Provi-
sório da Paraíba, 21 de março de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinaturas retro dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
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conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.

(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 ii.» 18

36)
Viva a Pátria

Patriotas Paraibanos, o caminho da glória, que o des-
potismo vos encobria já vos é franqueado, as veredas que
conduzem o herói ao brilhante abrem-se aos vossos passos; o
emprego das armas é dos mais distintos em que os verdadei-
ros patriotas podem mostrar o seu valor, e amor pela Pátria.
Pelo decreto de 19 do corrente êste governo pediu aos honra-
dos patriotas os seus filhos para o serviço da Pátria, o curto
espaço de cinco anos deve ser o de seus serviços, eia pois
mocidade paraibana, correi, voai às bandeiras da liberdade,
do patriotismo, e do heroísmo. Alistai-vos e deixai os vossos
nomes nas páginas das histórias futuras com o distintivo do
vosso esforço, vejam as nações do universo que os netos
dos Vieiras, dos Negreiros, dos Henriques Dias, e dos Cama-
rões imitaram um dia os heróis da Grécia e Roma. O novo
mundo sabe criar novos heróis. Casa do Governo Provisório
da Paraíba, 22 de março de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18
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37)
Viva a Pátria

Habitantes da Paraíba.
Nós os do Governo Provisório não temos palavras já

com que expliquemos a candura dos nossos corações a vosso
respeito, queríamos abrir duma vez o nosso peito e fazer-vos

participar de todas as nossas fiéis intenções. Já pedimos os
vossos conselhos nos negócios da Pátria, e nunca teremos
enfado em ouvir-vos. Ajudai aos vossos Compatriotas Gover-
nadores que querem ser socorridos das vossas idéias. A Casa
do Governo, os nossos braços, os nossos corações estarão sem-

pre abertos francamente para vós, não tenhais idéia alguma
de impedimento ou acanhamento, vinde advertir-nos do que
vos lembrar a melhoramento das Forças Militares, das Finan-
ças, de Agricultura, do Comércio, da Polícia, de todos os nego-
cios, que interessam ao comum da Pátria. Trabalhai conosco,
a causa é de todos; é causa da Justiça, da Razão, do,acerto que
todos procuramos; dumas bases tão santas é bem de esperar
o santo utilíssimo fim de que todos participaremos. Ao tra-
balho, à Justiça, e à Virtude jamais se viu faltar a Divina
Providência. Casa do Governo Provisório, 21 de março de
1817. O Í.° da Independência. Francisco José da Silveira.
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão. Francisco Xavier
Monteiro da Franca.

(a.) Antônio Galdino Alves da Silva
Sargento-mor Comandante das Ordenanças do Pilar.

I — 31,4,7 n.° 10

38)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório da Paraíba visto as repre-
sentações sobre o inconveniente da moeda de cobre que tendo
sido marcada por dobrar o valor, introduziu-se de tempos
atrás tantas marcas falsas, que raras moedas se podem achar
verdadeiras, fazendo desde então até agora o conflito e per-
turbação de serem as vezes aceitas, e as vezes repudiadas, ao
arbítrio de cada um. Decretamos, como decretado temos, que
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toda a moeda de cobre marcada, não se indagando mais ser
verdadeira ou falsa, a marca corre geralmente com o valor
dobrado, que lhe indicava a dita marca, quando se estabe-
leceu. As autoridades a quem compete fiquem entendidas, e
façam cumprir. Casa do Governo Provisório da Paraíba, 22
de março de 1817. O 1.° da Independência

(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

39)
Viva a Pátria

Patriotas Paraibanos. O caminho da glória que o des-
potismo vos encobria já vos é franqueado, as veredas que
conduzem o herói ao brilhante abrem-se a vossos passos. O
emprego das armas é o dos mais distintos, em que os verda-
deiros patriotas podem mostrar o seu valor, e amor pela
Pátria. Pelo Decreto de 19 do corrente êste Governo pediu
aos honrados patriotas os seus filhos para o serviço da Pátria.
O curto espaço de cinco anos deve ser o de seus serviços. Heia
pois Mocidade Paraibana correi, voai às Bandeiras da
Liberdade, do Patriotismo e do Heroísmo. Alistai-vos e dei-
xai vossos nomes nas páginas das histórias futuras com o
distintivo do vosso esforço. Vejam as Nações do Universo,
que os netos dos Vieiras, dos Negreiros, dos Henriques Dias,
e dos Camarões, imitam um dia os heróis da Grécia, e Roma.
O Novo Mundo sabe criar novos heróis. Casa do Governo,
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em 22 de março de 1817. O 1.° da Independência. Estavam
assinados os Patriotas do Governo Provisório,

(a.) Antônio Galdino Alves da Silva
Sargento-mor do Comando das Ordenanças de Pilar.

I — 31,4,7 n.° 7

40)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório tendo considerado todos
estes dias e depois de já dantes por muitas partes ter ouvido
pessoas zelosas sobre o clamoroso negócio que há tanto tempo
corre em agitação do bem da agricultura e gados, negócio
que algumas vezes se tem decidido bem mas sem ter a devida
execução pela volubilidade das passadas autoridades subor-
dinadas ao poder de particulares interessados, decidindo duma
vez com o favor e auxílio da Divina Providência que implo-
ramos, parecendo-nos logo que no estado atual ocorre ter os
gados mais seguros no interior do país, donde venham vindo
para o consumo necessário, e remover todos quantos obstá-
culos apareçam contra o aumento da agricultura de que já
carecemos para nossa imediata sustentação e fomento do
comércio. Decretamos, como decretado temos, que todos os
nossos patriotas no prefixo termo dum mês da data do pre-
sente decreto retirem os seus gados para os sertões tomada a
linha de demarcação de Sul a Norte da Vila da Campina
Grande, compreendendo todos os brejos a terminar nas Bana-
neiras, decretadas duma vez por terras de lavoura e planta-
ções sem cercas desde aquela linha para o mar e da mesma
linha para o interior as de criações de gados.

Os lavradores de açúcar e os que precisarem gado vacum,
ou cavalar os terão em cercados, não se lhes proibindo quando
quiserem fazer pastorar com vigias em pastagens onde não
prejudiquem as lavouras. Decretado pois que os lavradores
plantem sem cercas, todo o lavrador tem autoridade de matar
o gado de qualquer qualidade que achar devastando a sua
lavoura.
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O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo, sendo
do foro urbano da cidade o seu terreno ao redor aonde a
lavoura nada sacrifica, onde a leitageza é tão necessária, onde
a vizinhança do mesmo gado purificando o ar, coopera para a
saúde da população decretamos meia légua de terra por foro
urbano da nossa cidade e logradouro do gado, servindo de
marcos da cidade as igrejas Bom Jesus e Mãe dos Homens.
Destes marcos meia légua para qualquer dos lados consente-se
o gado, a lavoura deve ser cercada com cerca suficiente, e
quem matar o gado alheio de qualquer qualidade que êle seja
pagará o dobro do seu valor; em virtude deste decreto ficam
sendo sagradas as cercas que se fizerem na meia légua do
foro urbano para cercar as lavouras, e nas mais terras
de lavouras para cercar o gado, pelo que qualquer pessoa que
arrancar, quebrar, ou furtar cerca alheia será preso, não terá
soltura sem indenizar o prejuízo que causou ou convencio-
nar-se com a parte ofendida. Casa do Governo Provisório da
Paraíba, 24 de março de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0 Tabelião..
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

41)

O Governo Provisório da província da Paraíba deter-
mina por Decreto de 18 do corrente, que não torne mais a
aparecer em toda a província insígnias, armas e decorações
dos reis de Portugal para banir absolutamente das nossas
idéias o império do despotismo, e tirania até os seus últimos
vestígios. Determina também que todos os oficiais, que têm
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patentes passadas pelos reis de Portugal, ou seus represen-
tantes as recolham à Secretaria do Governo no prazo de dois
meses, o mais tardar para os de maior distância, ficando segu-
ros aqueles que vencem soldos que continuam os seus venci-
mentos como dantes e todos nos exercícios de seus postos,
até que sejam passadas novas patentes pelo mesmo Governo
Provisório, gratuitas à exceção das que forem de acesso.
Igualmente decretou, tendo em vista de uma parte a precisão
de subordinação que se deve à autoridade depositária do
Poder Público, e a necessidade de sua expressão por fórmu-
Ias prescritas, e de outra parte a perfeita igualdade de cada
patriota à respeito dos outros, o seguinte, como título se porá:
"Patriotas do Governo Provisório e no contexto o tratamento
de "Vós" único que compete aos Patriotas tanto na sua capa-
cidade coletiva como na individual. Deus guarde, Pacotuba,
24 de março de 1817. O 1.° da Independência. Antônio Gal-
dino Alves da Silva. Sargento-mor Comandante das Orde-
nanças do Pilar. Está conforme.

I — 31,4,7 n.° 6

42)
Logo que esta receber faça Vossa Mercê aprontar doze

homens para a lotação das guardas desta semana, os quais
soldados virão já e sem demora. Paraíba, 24 de março de
1817.

(a.) Bento Luís da Gama
Capitão

Senhor Alferes Manuel Clemente dos Santos.

I — 31,4,7 n.» 12

43)
Autuamento para apenso de nove patentes passadas a

diversos pelo Governo Provisório dos rebeldes, a saber: oito
patentes que foram remetidas pelo Governador desta Capi-
tania com o seu ofício de oito de dezembro, e uma no ofício
de vinte nove de novembro de mil oitocentos e dezessete.
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Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos vinte três de dezembro nesta vila do
Pilar e casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne aonde eu escrivão vim, por êle ministro me
foram apresentadas nove patentes passadas a diversos pelo
Governo Provisório dos rebeldes a saber: oito patentes que
foram remetidas pelo Governador desta capitania com o seu
ofício de oito de dezembro, uma remetida antecedentemente
no ofício de vinte nove de novembro tudo do ano de mil oito-
centos e dezessete: ordenando-me as autuasse para serem
juntas por apenso à devassa a que está procedendo, o que
satisfiz, para constar fiz êste autuam en to e juntei o ofício,
documento e patente que adiante se seguem e eu Joaquim
Inácio de Lima escrivão o escrevi.

Ao alto — N.° 11.
I — 31,4,7 n.° 24

44)
Nós os do Governo Provisório da Província da Paraíba

do Norte, etc. Fazemos saber aos que esta Carta Patente
virem que havendo respeito ao Patriota José Antônio Vila
Seca achar-se servindo o posto de Coronel do Regimento de
Cavalaria de Ordenança do Cariri de Fora, e vir pessoalmente
oferecer-se para o serviço da Pátria, no que tem mostrado
muito prazer e por nos parecer que continuará a prestar-se
a favor da nossa Causa Comum à Independência da nossa
Pátria, o nomeamos coronel do mesmo regimento com o qual
posto não vencerá soldo algum mas gozará dos privilégios e
honras militares, que lhe competem. Pelo que ordenamos
a todos os cabos de guerra por tal o conheçam e aos oficiais e
soldados seus subordinados cumpram e guardem suas ordens
relativas ao serviço da Pátria. Em firmeza do que lhe man-
damos passar a presente por nós assinada. Dada na Casa do
Governo Provisório aos vinte e quatro dias do mês de março.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1817.
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O 1.° da nossa Independência. Antônio Manuel da Silva Coelho,
Secretário do Governo a fêz escrever

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca

Reconheço serem as letras das assinaturas postas ao pé
da Patente supra próprias de Francisco José da Silveira, Inácio
Leopoldo de Albuquerque Maranhão e Francisco Xavier Mon-
teiro da Franca, por ter de qualquer das letras inteiro conhe-
cimento. Paraíba, 5 de fevereiro de 1818.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

Patente pela qual este Governo Provisório nomeia ao
Patriota José Antônio Vila Seca Coronel do Regimento de
Cavalaria de Ordenança do Cariri de Fora, pelos respeitos
nela declarados.

Paraíba, 24 de março de 1817.
Pagou dez mil réis de selo.

Coelho

Registrada à folha 3 verso do Livro 1.° que serve dos
competentes registos nesta Secretaria do Governo. Paraíba,
24 de março de 1817.

(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

Prestou o juramento aos Santos Evangelhos de ficleli-
dade à Pátria perante o Governo Provisório. Paraíba, 25 de
março de 1817. O 1.° da Independência.

O Secretário do Governo
(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

I — 31,4,7 n.° 24
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45)
Nós os do Governo Provisório da Província da Paraíba

do Norte, etc. Fazemos saber aos que esta Carta Patente
virem que havendo respeito ao Patriota Dionísio José da
Costa Romeu ser nomeado pelo Capitão respectivo para o
posto de Alferes da Companhia do Distrito da Fazenda da
Cruz até São Paulo, uma das do Regimento de Ordenança
montada do Cariri de Fora de que é Coronel José Antônio
Vila Seca, e aprovado pelo dito Coronel e por esperarmos
dele que fará à nossa Pátria todo o serviço que lhe fôr com-
patível, o confirmamos no dito posto com o qual não haverá
soldo algum, mas gozará dos privilégios e honras que lhe
competem. Pelo que ordenamos ao dito Coronel por tal o
reconheça, mandando-lhe dar posse e juramento de fideli-
dade à nossa Pátria. Em firmeza do que lhe mandamos
passar a presente por nós assinada. Dada na Casa do Governo
Provisório aos vinte e cinco dias do mês de março, ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1817. O 1.° da
nossa Independência. Antônio Manuel da Silva Coelho, Secre-
tário do Governo a fêz escrever

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão

Reconheço serem os sinais supra dos próprios Francisco
José da Silveira, Francisco Xavier Monteiro da Franca, e Iná-
cio Leopoldo de Albuquerque Maranhão por cabal conheci-
mento de que dou fé. Êste vim fazer por ordem do Exino.
Desembargador Juiz Presidente da Alçada. Recife, 4 de abril
de 1818.

Em testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

Patente pela qual êste Governo Provisório nomeia ao
Patriota Dionísio José da Costa Romeu, Alferes da Compa-
nhia do Distrito da Fazenda da Cruz até São Paulo, uma das
do Regimento de Ordenança montada do Cariri de Fora de
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que é Coronel José Antônio Vila Seca, pelos respeitos nela
declarados.

Pagou 1$600 réis de selo.
Paraíba, 21 de março de 1817.

Coelho

Registrada à folha 6 verso do Livro que serve dos com-
petentes registos nesta Secretaria do Governo. Paraíba, 26
de marco de 1817.

(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

I — 31,4,7 n.° 24

46)
Nós os do Governo Provisório da Província da Paraíba

do Norte etc. Fazemos saber aos que esta Carta Patente virem
que havendo respeito a Clemente de Amorim Souza achar-se
servindo o posto de Tenente da quarta Companhia do Regi-
mento de Cavalaria da Ordenança do Cariri de Fora, de que
é Coronel José Antônio Vila Seca, e prometer prestar todo o
serviço à nossa amada Pátria, o Nomeamos, e Confirmamos
no mesmo posto de Tenente da quarta Companhia do dito
Regimento, Distrito do Rio Paraíba, com o qual posto não
vencerá soldo algum, mas gozará de todos os privilégios e
honras militares que lhe competem. Pelo que ordenamos ao
dito Coronel por tal o reconheça, honre e estime, mandando-lhe
dar posse e juramento de fidelidade à nossa Pátria, e oficiais
,e soldados, seus subordinados lhe obedeçam, e cumpram suas
ordens relativas ao serviço da nossa Pátria. Em firmeza do
que lhe mandamos passar a presente por nós assinada. Dada
na Casa do Governo Provisório aos 25 de março do ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1817. O 1.*
da Independência. Antônio Manuel da Silva Coelho, Secre-
tário do Governo a fêz escrever.

(a.) Inácio Leopoldo Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
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Reconheço serem os sinais supra dos próprios Inácio
Leopoldo Albuquerque Maranhão, Francisco José da Silveira,
Francisco Xavier Monteiro da Franca, por pleno conhecimento
de que dou fé. Este vim fazer por ordem do Exmo. Desem-
bargador Juiz Presidente da Alçada. Recife, 4 de abril de 1818.

Em testemunho da verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

Patente pela qual este Governo Provisório nomeia ao
Patriota Clemente de Amorim e Souza Tenente da quarta
Companhia do Regimento de Cavalaria de Ordenança do
Cariri de Fora pelos respeitos nela declarados.

Pagou mil e seiscentos réis de selo.
Paraíba, 25 de março de 1817.

Coelho.

Registada à folha 6 verso do Livro 1.° que serve dos
competentes registos nesta Secretaria do Governo. Paraíba,.
26 de março de 1817.

(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

I — 31,4,7 n.° 24

47)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório. Não podendo ver sem
uma forte emoção os trabalhos, e peso que tem tomado sobre
seus heróicos ombros pela causa da Pátria o nosso amado.
Patriota Brigadeiro Amaro Gomes Coutinho, cada vez quenos aparece lavado em suores e coberto de pó, sem que logo.
nos salte aos olhos a imagem penetrante do valente campeão
João Fernandes Vieira, armando povos, levantando campos,
erguendo fortificaçoes, e voando com a impetuosidade do
raio a todos os pontos contra os opressores da Pátria, dum
livre motu próprio, e natural impulso, de verdadeira gratidão -
em nome da Pátria, decretamos como decretado temos, que
ao nome glorioso do nosso caro e esforçado Patriota Amaro-»
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Gomes Coutinho se aumente o imortal renome de Vieira, sendo
de hoje em diante nomeado Amaro Gomes Coutinho Vieira.
Todos os fiéis Patriotas o tenham assim entendido e por tal
o honrem e tratem. Casa do Governo Provisório da Paraíba,
25 de março de 1817, o 1.° da Independência

(a.) Francisco José da Silveira
• (a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo

(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento.

Paraíba, 16 de dezembro de 1817.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.

(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

48)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório querendo ao mesmo
tempo prever sôbre o desarranjo que fará aos contratadores
dos dízimos e expulsão dos gados das terras de lavouras pelo
nosso decreto de hoje e reparar o escândalo da arrematação
passada das Ribeiras do Cariri e Patu decretamos, como decre-
tado temos, que a arrematação dos dízimos das ditas ribeiras
de Cariri e Patu assim como do Saipu, engenheiros e cidade
ficam sem vigor e se tornarão os mesmos dízimos a pôr em
praça para serem arrematados a quem por êle mais oferecer,
conservando-se em vigor os de Curimatau e Mamanguape,
por fazer conta ao arrematante ficar com estas duas ribeiras
não obstante a expulsão dos gados, para o que os patriotas
que quiserem arrematar compareçam na Casa do Tesouro
Público habilitados, e prontos com as suas competentes [...]
da data deste Decreto a qua[...] dias prefixos ['..:] último
dia se fará a arrematação pelo maior preço a favor do
Tesouro Público abolidas inteiras as antigas propinas [.'.'.]
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Tesoureiro Geral, Inspetor e Promotor das Finanças em [... ]
patriotas a quem competir o tenham assim entendido. Casa
do Governo Provisório da Paraíba, 25 de março de 1817.
O 1° da Independência.

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinatura retro dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

49)

Nós os do Governo Provisório da Província da Paraíba
do Norte etc. Fazemos saber aos que esta Carta Patente
virem que havendo respeito ao Patriota João Martins Torres
achar-se servindo o posto de Tenente Coronel do Regimento
de Cavalaria da Ordenança do Cariri de Fora, e vir pessoal-
mente oferecer-se para o serviço da Pátria, no que tem mos-
trado muito prazer, e por nos parecer que continuará a pres-
tar-se a favor da nossa causa comum, a Independência da
nossa Pátria, o nomeamos e confirmamos no posto de Tenente
Coronel do dito Regimento, de que é Coronel José Antônio
Vila Seca, com o qual posto não vencerá soldo algum, mas
gozará de todos os privilégios e honras militares que lhe
competem. Pelo que ordenamos ao sobredito Coronel por tal
o reconheça, honre e estime, fazendo-o prestar o juramento de
fidelidade à Pátria, e aos oficiais e soldados, seus subordina-
dos cumpram e guardem suas ordens relativas ao serviço da
mesma Pátria. Em firmeza do que lhe mandamos passar a
presente por nós assinada e selada com o selo deste Governo,
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aos 30 dias do mês de março de 1817. O 1.° da Independência.
Antônio Manuel da Silva Coelho, Secretário do Governo a
fêz escrever.

(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca

Patente pela qual êste Governo Provisório nomeia e con-
firma ao Patriota João Martins Torres no posto de Tenente
Coronel do Regimento de Cavalaria da Ordenança do Cariri
de Fora, de que é Coronel José Antônio Vila Seca pelos res-
peitos nela declarados.

Pagou 4$000 réis de selo.
Paraíba, 30 de março de 1817.

Coelho.

Registrada à folha 11 do Livro 1.° que serve dos compe-
tentes registos nesta Secretaria do Governo. Paraíba, 30 de
março de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

Dei posse e juramento ao Patriota mencionado para ser
fiel à Pátria. Vila Nova da Rainha, 8 de abril de 1817.

(a.) José Antônio Vila Seca

Declara-se que a Patente acima é de Tenente Coronel de
Dragões Montados de Milícias, ficando assim denominada
a Cavalaria do Cariri de Fora. Casa do Governo Provisório,
31 de março de 1817. O 1.° da Independência.

(Sinal público).

Reconheço serem os sinais retro dos próprios o Padre
Antônio Pereira de Albuquerque e Melo, Francisco José da
Silveira, Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, Fran-
cisco Xavier Monteiro da Franca, por cabal conhecimento de
que dou fé. Êste fiz por ordem do Exmo. Desembargador
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Presidente da Alçada. Recife, 4 de abril de 1818.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.

(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

À margem — N. B. falta a assinatura do nomeado.

I — 31,4,7 n.° 24

50)
Viva a Pátria

Amabilíssimos patriotas, habitantes da nossa província
da Paraíba, vós os que tendes já conhecido mais ao perto o
vosso Governo Provisório estais bem convencidos, e o céu
é testemunha, do interesse que tomamos pelo bem geral, suce-
dendo algumas vezes (Ó! Funesta pensão da humanidade)
não se poder estabelecer êste bem sem contradição de alguns
particulares. Entrai todos, entrai conosco nas razões porque
decretamos em 24 do corrente a retirada dos gados para os
sertões. "Entrai conosco nos sentimentos do patriotismo de
que o nosso emprego um só instante não nos permite apartar,
seria possível que o mal entendido lucro de alguns patriotas
mais abundantes em criações de gados apensionasse a lavoura
de tantos outros seus vizinhos com o pesado trabalho das
cercas que vai sendo impossível de vencer-se por falta
das madeiras? O interesse de seis ou dez pode fazer esquecer
o trabalho e prejuízo de cem e mais que querem a liberdade
de usar da terra para o fim que o criador lhe destinou para
brotar o nosso sustento? Podemos esperar algum tempo que
os gados desçam dos sertões para o nosso alimento, e entre-
tanto outros gêneros suprem a sua falta, e qual é outro gênero
que pode suprir a falta de pão se a terra o não produzir com
liberdade. Por fatalidade o experimentamos agora. Os sertões
espontaneamente brotando vigorosos pastos chamam os seus
gados para os criar, e nutrir e dali descerem pelos seus próprios
pés para o nosso alimento. As frutíferas ribeiras da Paraíba,
Taipu e Mamanguape, os brejos valentes em produção, espe-
ram que se lhes dê a liberdade de.produzir, que se desterrem
os devastadores das suas lavouras para nos fornecer sempre
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de pão e encher o nosso porto dos importantes gêneros do
comércio. Liberdade ao nosso espírito para seguir a verdade
e razão, liberdade à terra para produzir como pode uma
mesma porção de terra produzir o que se lhe planta e sus-
tentar enorme peso de gado, sempre inimigo das suas pro-
duções? Vós mesmos possuidores de engenhos que cereais
lavouras miúdas, que cereais partidas de canas, algumas
vezes pomares e hortas, e fazeis sempre um cercado em que
tendes seguros os gados da fábrica, cercai só a estes e não

precisareis mais fazer as cercas das canas, lavouras e hortas,
não vos basta os cercados para os vossos bois? Os escravos
que empregais e despesas que fazeis com aquelas outras
cercas, empregai muito menos em pastorar com vigias e
guardas nos taboleiros, e pastagens sem lavouras. Os vossos
bois em cercados e pastorados estão à vossa vista, vós os
podeis contar um por um quando quiserdes, e quantas vezes
largando-os pelos matos tereis solto vinte e ao mandá-los juntar
só vos terão aparecido dez ou doze, furtados ou mortos, e
extraviados os mais que faltam? 0 estado atual da guerra
de que esperamos na Providência nos livrará sem nos dis-
pensar como tudo de prudentes cautelas, obrigou-nos ime-
diatamente a adotar a resolução de segurar os gados no inte-
rior do país, é disto que resulta libertar a agricultura. Heia
patriotas entrai nos vossos verdadeiros interesses, nos inte-
rêsses da Pátria em comum. O vosso Governo Provisório
atendeu a todas estas razões, este governo é a vossa Pátria,
vós sois Pátria, é a Pátria quem assim o quer, nós todos
devemos querer. Casa do Governo Provisório da Paraíba, 26
de março de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) 0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinaturas retro dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
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conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião

(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.» 18

51)
Ordena o Tenente Coronel que assim que êste receber

se retire para êste engenho de Cunhau para se lhe dirigirem as
ordens que há de seguir, e a respeito das balças que viu passar,entendo será uma tropa que vem da Paraíba, que deixará
Vossa Mercê passar, a qual vem livremente, para êste enge-
nho Cunhau e se houver mais algum destacamento Vossa
Mercê mandará apresentar êste para que fiquem todos enten-
didos e se recolham a êste quartel de Cunhau. Deus o guarde
por muitos anos. Quartel de Cunhau, 26 de março de 1817.

(a.) José Inácio de Albuquerque Maranhão

Senhor Alferes Comandante do Sagi
Francisco Lopes de Vasconcelos

Reconheço ser a firma posta no ofício retro do próprioJosé Inácio de Albuquerque, se acha nele assinado por já ter
tido outras semelhantes em meu poder e além disso ter inteiro
conhecimento de que dou fé. Cidade de Natal, 1.» de abril
de 1818.

Em testemunho de verdade
O Tabelião P.°

¦

F. S. o (sinal público) P. M.
(a.) Francisco de Sales Pessoa Melo

*

Ao Senhor Alferes Comandante do Destacamento do SagiFrancisco Lopes de Vasconcelos
Do Tenente Coronel do Regimento

I — 30,34,1 n.° 7
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Senhor.

O bergantim português paquete mestre João Francisco
vem da Bahia com dezenove dias, carga louça e piaçaba ao
mestre, trouxe sete cartas de ofícios.

Diz o mestre que no dia vinte e seis de março pelas onze
horas da noite chegara à barra uma jangada das Alagoas e nela
viera e saltara na praia o Padre José Inácio Roma, um dos
cabeças da revolução em Pernambuco, e com êle um filho
pequeno, o qual foi preso pela patrulha e mais os quatro jan-
gadeiros, e levados a Palácio, os quais foram metidos em
prisão e no dia vinte e nove do mesmo fora o dito padre levado
ao lugar da forca onde foi arcabuzado, e quando ia pelas ruas
gritava o povo mata, mata, todo o povo estava contente por
ver que já se castigavam os motores do sossego, cpie se iam
pilhando, o dito padre veio pelas Alagoas onde também fêz
a revolução, e quando foi preso dissera que estava enganado.

No mesmo dia vinte e nove embarcou o Regimento Novo e
Velho para Sergipe de El-Rei em o navio Carrasco Mercúrio,
e um bergantim para os transportar, e que estavam muitas
sumacas prontas para receber tropa, e que o entusiasmo do
povo era muito grande, e todos os soldados queriam marchar
para a expedição, para o Rio São Francisco já tinha marchado
a cavalaria e infantaria e diz o mestre que o Conde dos Arcos
disse que havia de aprontar dez mil homens para ir castigar
os insurgentes se fôr preciso, e que espera brevemente man-
dar parte a Vossa Majestade de estarem todos os cabeças presos,
e talvez sem ser necessário ir socorros de cá.

0 bergantim francês Mercúrio de Caen, Capitão Mosson,
vem de Pernambuco com quatorze dias, em lastro a Joaquim
Pereira de Almeida, e traz de passagem Vigneaux, comer-
ciante francês, que foi daqui, este diz que vira em terra coisa
de três mil homens em armas os regimentos d'artilharia,
Recife, e o resto postos, e que o Regimento do Recife tinha
se levantado contra os insurgentes, mas como viera o regi-
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mento de artilharia com os pretos os fizeram reunir-se a eles
e foram levados para fora do Recife, para o campo, diz que a
razão foi porque os oficiais não tiveram aumento como os
d'artilharia. O povo que estava muito descontente e que
fugiam todos os dias quinze a vinte pessoas uns pelos portos
onde há jangadas, e outros para o interior, como esperam ser
socorridos. Estão muitas casas e lojas fechadas. Diz que no
dia 7 do corrente na 38°„34' Longitude e Latitude 38°„34' pelo
Meridiano de Paris, falara ao bergantim de guerra Príncipe-
zinho comandante o Capitão Tenente Macedo que registou
este bergantim e diz que levava vinte dias de viagem.

Diz mais que os insurgentes têm um bergantim armado
com dezoito peças e que a não entrar socorro algum eles não
podem existir e mais depressa se levantara o povo. Dei busca
e só achei as cartas que entreguei a Vossa Majestade.

O bergantim francês Ia Germaine Capitão Darré vem da
Bahia com doze dias, carga, cabos, vinhos e quinquilharias,
ao mesmo capitão este trouxe quatro cartas de ofícios das
quais passei recibo. Diz o capitão que êle vira fuzilar o dito
Padre José Inácio Roma, que era um dos cabeças da revolução.

A galera Ermelinda Capitão Jerônimo de Castro Nogueira
vem do tóôrto com escala pelas ilhas de Cabo Verde com qua-
renta e cinco dias. Diz que na mala do Governador da Ilha
de São Tiago vinham ofícios, os quais foram para o correio
por virem dentro da mala. Não dá novidade alguma.

À margem — 0 seguinte é cópia do passe do francês que
vem de passagem de Pernambuco.

Vós respeitáveis governadores provisórios podem seguir
viagem. Casa do Governo, 28 de março de 1817. Assinados,
Passos, de Melo, Corrêa, Martins.

O patriota João Batista Vigneaux, negociante francês,
desejando ir ao Rio de Janeiro pede de vós governadores um
passaporte para se transpor na galera francesa por nome
L'heres, portanto.

)

tíi
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Pede a vós governadores provisórios a mencionada
mercê.

E receberá mercê. • \ ''
*

(Assinado) Vigneaux. .
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1817.
Selo.

N^ (a.) Joaquim José Pires
Capitão Tenente

À margem do í.°, 4.°, 5.° e C.° § — Entrou.
I — 3,13,13

C

53)
Antônio

Mande-me dizer o como tem passado de sua moléstia da
qual estimarei esteja aliviado, eu não o tenho ido ver por não
ter em que porque [... ] contudo e o padre veio do Espí-
rito Santo lhe [... ] morte [... ] eu também não tenho
passado muito bem da minha moléstia, mande-me dizer
de algumas novidades dessa praça e de outras mais e o
que sabe.

Eu escrevi-lhe uma por via do Fil [... ] no, se bem que
foi por vereador por o tempo desta causa que não quero com-
pletá-lo meus companheiros, nem eu figurar em coisa alguma
pois nunca tive esse pensamento e agora menos ainda. Recebi
uma carta do Moura em que me diz está fora do ofício e que
se passava provisão ao Rogério, eu sou amigo do mesmo,
porém se vamos a olhar para o bem público, não parece cousa
justa porque êle no em que estava era prejudicado quanto
mais em ambos enfim eles cuidam que eu lhes possa ser bom
em alguma coisa por aí se fala que o governo ainda está como
dantes por a[...] porque dizem que o Augusto e mais o
filho que estão com mil cruzados de rendas além de outros
dessa cidade, esta nova veio dando o Pedro da Costa que
[...] ajudante que ia estavam uns dispostos a irem-se
[... ] por [... ] eu de nada sei senão o que ouço e não
vale muito, o Antônio Gomes do Jardim, está como cabeça de
motim porque está induzindo aos negros que se levantem
com bandeira e gritando viva a liberdade [... ] no regi-
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mento dos Henriques o Padre José Felipe também foi a
posse do vigário [... ] atacá-lo em todos os lados José
Bento foi um e o vigário [... ] conta fugiu para o Recife
porém João Ribeiro ia escreveu ao José Felipe repreendendo-o
e que o vigário estava [...] o Miguel êle foi para o Recife.
[... ] do Antônio Gomes porque esta causa foi com o
negócio do [... ] Manuel José [... ] tem dito muita coisa e
segundo diz o Ajudante a junta o mais e se fôr servido, eu
[...] a benção a todos e o mesmo lhe desejo. Angico
Torto, 29 de março de 1817.

Seu Pai amante
(a.) André Dias

Foi reconhecida pelo próprio André Dias de Figueiredo
no auto de perguntas na presença do Tabelião João Nepomu-
ceno Corrêa César que comigo assinou. Paraíba, 25 de feve-
reiro de 181[...].

(a.) Manuel Peixoto de Carvalho
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

Ao alto — N.° 12.
I — 31,4,7 n.° 22

54)
Viva a Pátria.

Nós os do Governo Provisório da Paraíba, tendo pre-
senciado com mágua e perturbação que causa aos proprietá-
rios de terra, as imensas intermináveis disputas, e questões
ora judiciais ora extrajudiciais das chamadas forças e desfor-
çamentos sôbre as posses e limites dos terras, decretamos como:
decretado temos, que cada proprietário, e possuidor de terras
muito exatamente se contenha na posse em que estava até o
dia 13 da independência da nossa Província, sem passar ao
terreno da posse de seu vizinho, ainda pelo mais especioso
título que se considere ter, até se darem as mais bem pensadas
providências que temos em cuidado para inviolável segurança
da propriedade e paz dos proprietários, ficando todos enten-
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dldos que não se passam mais datas de sesmarias enquanto
não estiveram divididas e demarcadas todas as propriedades
atualmente possuídas. Casa do Governo Provisório da Paraíba,
29 de março de 1817. O 1.° da Independência

(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

55)
Martim.

Já saberás a estas horas o sucesso de Pernambuco. No
dia 6 do corrente, estando eu de correição levantou Pernam-
buco a bandeira da independência, e o conseguiu, tendo nisto
grande parte a fraqueza do General Caetano Pinto. Fui cha-
mado pelo novo governo, e cheguei no dia 9, e tenho assis-
tido a mor parte dos Conselhos. Este sucesso tem sido
muito aplaudido por todo o povo; eu tenho porém um grande
desgosto com êle, que é o nos vermos separados, talvez para
sempre. O destino assim o quer, que remédio. Particulares
e autoridades tudo tem reconhecido o novo governo, e a forma
republicana. Participo a nossa mãe estas notícias, tem porém
cuidado em tranquilizá-la a meu respeito. Tu bem sabes
quanto geito é preciso para que estas novas a não acabem,
visto a sua grande idade. Adeus, saudades aos amigos Ma-
riano, Belchior e Rodrigues.

Pernambuco, 29 de março
Sou teu irmão e amigo

Antônio Carlos
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PS.
Acabo de vir do Conselho assombrado de ver a imensa

tropa que baixa do interior, há já mais de seis mil homens de
tropa regular, e deve montar a 10 mil a que com as milícias
e ordenanças formará um exército de 30.000 soldados. O sis-
tema de administração de justiça está-se reformando, as
ouvidorias vão abaixo, eu [...] perdendo o meu lugar,
além do risco de perder o ofício que tenho em São Paulo.
Sinto mas tenho paciência. Dá-me notícias tuas.

Reconheço ser a letra do sinal do [... ] retro supra do
próprio Antônio Carlos Ribeiro Andrada Machado e Silva,
do que dou fé. Recife, 10 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) José Pereira de Lima Gondin

limo. Sr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado
e Silva.

Coronel Graduado, e Diretor Geral das Minas de São
Paulo.

Rio de Janeiro.
Ao alto — Carta de Antônio Carlos a Martim Francisco.

II — 31,32,11

56)
Bahia, 29 de março de 1817.

Minha Mãe e minha Senhora.
O dever de um vassalo é dar a vida pelo seu Soberano e

quando êste reúne as qualidades do Nosso Amável Príncipe,
êste sacrifício deve ser feito com prazer e voluntariamente.
Estas máximas estão gravadas nos corações de todos os ver-
dadeiros portugueses, eu porém como membro de uma famí-

¦

lia, que por tantos títulos é obrigada ao Nosso Augusto Mo-
narca, tenho rigorosa obrigação de dar mais provas do meu
zelo pelo seu Real Serviço. Os infames autores da rebelião
de Pernambuco depois de terem reduzido aquela infeliz cidade,
mandaram emissários à comarca das Alagoas dependente da
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mesma capitania, com o fim de desencaminhar (como acon-
teceu) uma porção de soldados pertencentes ao vil Regimento
de Artilharia de Pernambuco, que ali se achavam em Desta-
camento. Ainda que estes não sejam mais de sessenta, como
estavam senhores das forças armadas, foi-lhes fácil obrigar o
Povo a seguir as leis do denominado Governo Provisório de
Pernambuco. Por pessoas de lá evadidas e aqui chegadas no
dia 23 do corrente foi o Senhor Conde informado desta nova
catástrofe, bem como da má vontade com que a maior porção
dos habitantes e Milícias da terra se uniram aos rebeldes.
Fundado nesta informação determina Sua Excelência man-
dar oitenta homens, e um bom brigue armado, com o fim de
aproveitar a boa disposição do grande número pela causa
de Sua Majestade.

A delicadeza e risco da Comissão me decidiram a paten-
tear os sentimentos que me animam, oferecendo-me voluntà-
riamente ao Senhor Conde para a ir comandar. Foi aceita a
proposição com muitos elogios e já teria partido, se a grande
falta de mantimentos e especialmente farinha não tivesse
retardado o fornecimento necessário para os soldados e equi-
pagem do brigue. Em 3 dias vou partir e tanto maior é o
risco quanto é o grande prazer com que me vou expor pelo
serviço do Nosso Adorado e Benéfico Príncipe.

Tenha pois V. Sa. saúde, recomende-me a toda a família
e deite a sua benção a êste

Seu filho amante e obediente
(a.) José Egídio

I — 3,14,13

57)
Ordem do dia 18 de maio de 1817.
Em diferentes Avisos Régios, que chegaram ontem houve

Sua Majestade El-Rei Nosso Senhor por bem cobrir-nos de
glória, aprovando todas as diligências que até agora temos
posto em prática em cumprimento de nossos sacratíssimos
deveres para punir o acima de atrocíssimo delito dos rebeldes
Pernambucanos.
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E como mui prezado sinal de Sua Real aprovação foi o
mesmo Augusto Senhor servido determinar expressamente em
Ordem Regia, datada aos 29 de abril próximo passado, que
se conservasse a Comissão Militar permanente até sua nova
Ordem.

Outrossim ordenou Sua Majestade El-Rei Nosso Senhor
que o pré dos soldados de Infantaria de Linha desta capi-
tania fosse igualado àquele que têm os do Rio de Janeiro,
depois que se lhes acrescentou vinte réis diários, dignando-se
o mesmo Augustíssimo Senhor autorizar-me para abonar as.
tropas de Milícia pré, pão e etapa durante o serviço que
prestam nesta ocasião.

À vista do que fica exposto e de muitas outras fortes
razões julgo de meu obrigantíssimo dever anunciar as tropas
que tenho a fortuna de comandar que Sua Majestade El-Rei
Nosso Senhor tem feito perfeitíssima Justiça a nossos leais
sentimentos; levando o mesmo Senhor o excesso de Sua Gene-
rosidade em nosso favor a ponto de mostrar-se publicamente,
convencido de que a Divisa de seus fiéis vassalos da Bahia é
realmente Fidelidade ao mais Querido dos Soberanos — Assi- .
nado Conde dos Arcos.

Ao alto — Cópia.
I — 3,13,44

58)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório da Paraíba decretamos
como decretado temos que nenhuma pessoa saia da nossa
província, nem mesmo dentro da província passe de um dis-
trito para outro sem passaporte, sendo os dos que forem para
fora da província passados pelo nosso Juiz da Polícia e os dos
que forem de um para outro distrito pelo respectivo Coman-
dante, ou capitão-mor salvos os que forem às diligências, aos
quais as mesmas ordens de diligência que levarem ou deste
governo, ou dos respectivos chefes servirão de passaportes.
Devendo ser presos, e remetidos a nossa presença os que apa-
recerem sem passaportes, e também aqueles que em qualquer
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parte forem achados sem ocupação permanente, com o puni-
vel apelido de vadios, que severamente detestamos. Todas as
autoridades e encarregados o tenham assim entendido e farão
executar. Casa do Governo Provisório, 30 de março de 1817.
0 1.° da Independência.

(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos

próprios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa Cesar

I — 31,4,7 n.° 18

59)

Patriota Capitão-mor. Nós estamos organizando um
corpo de infantaria de linha que se faça respeitável, aliás,
muito necessário para defesa da Pátria. As nossas famílias
gozam aqui da maior tranqüilidade possível, e dormem sos-
segados em suas casas confiados na proteção das armas. É
pois preciso fazer ver que esta opinião é bem fundada e que
é grande objeto de cuidados, e vigilância do Comandante Chefe
portanto vou dizer-vos que por boas maneiras façais vir alis-
tarem-se homens que vós julgardes capazes de serviço ativo
persuadindo-os de que defender os direitos, interesses e honra
da Pátria é um dever de todo bom cidadão. Certifico-lhes
mais da vantagem do soldo dobrado que de antes tinha um
soldado ração de farinha e fardamento e que no fim de cinco
anos poderão voltar para suas casas sem obstáculo algum. O
Comandante Chefe não faltará de cumprir esta promessa só
porque é capaz de iludir aos seus compatriotas como porque
deseja que todos se capacitem da sinceridade com que sempre
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fala em objetos sérios. Quartel da Província da Paraíba do
Norte, 31 de março de 1817, o 1.° da Independência.

O P. Estevão José Carneiro da Cunha
Brigadeiro Chefe

Sargento-mor Antônio Gondim Alves da ].
Está conforme.

Reconheço a letra da cópia retra ser do punho de Antônio
Henrique de Almeida e assinatura ao pé da mesma ser do
próprio Antônio Rogério Freire nela conteúdo por ter de ambos
inteiro conhecimento. Vila do Pilar, 24 de dezembro de 1818.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião
público.

(a.) José Francisco de Moura

31,4,7 n.° 5

60)
Não sendo natural no estado atual das coisas que a admi-

nistração da Justiça no Crime e no Cível desta vila do Recife,
e seu termo possa caber toda nas forças de um só homem, o
Governo Provisório querendo em sua prudência proporcionar
a este respeito os meios aos fins há por bem encarregar-vos
Patriota Felipe Neri Ferreira, da parte daquela importante
tarefa público que abrange o ministério criminal de primeira
instância, em toda a sua extensão, constituindo-vos, como por
esta vos constitui Juiz Ordinário do Crime da dita vila e termo
até nova providência. Ao mesmo tempo vos comete entender
extraordinariamente em todos os objetos que disserem res-
peito à Polícia, e segurança interior da terra, encomendan-
do-vos mui particularmente que trabalheis sem cessar por
vos informar das pessoas que de palavra ou por escrito bus-
carem perverter o espírito público em prejuízo da boa causa
da nossa independência, dos conventículos suspeitos ou sejam
de homens livres ou de escravos, em quem possa ser compro-
metido o sossego público daqueles que por cobardia, ou malí-
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cia inquietarem o povo com vãs desconfianças ou pretende-
rem desalentar a coragem dos defensores da Pátria, com ter-
rores pânicos, ou mal avisadas predições, de futuras infelici-
dades, dos que levantarem vozes ou de qualquer modo inten-
tarem excitar o povo para quaisquer atos de violência contra
as pessoas ou propriedades de nossos compatriotas naturais de
Portugal ousando fazer ainda diferença de brasileiros a euro-
peus contra a proibição do governo se se fazem depósitos clan-
destinos de armas ou outras munições de guerra se há inteli-
gências com nossos inimigos tendentes a instruí-los de nossas
disposições militares ou meios de defesa sendo-vos lícito inter-
ceptar quaisquer cartas que vos parecerem suspeitas para
serem abertas e lidas pelo governo, tereis cuidado de saber das
pessoas que de novo entrarem no país por mar, ou por terra,
ou estrangeiros ou portugueses, averiguar seus passaportes,
conhecer dos seus motivos de viagem ou emigração, e daque-
les de que tiverdes má opinião dareis imediatamente conta
ao Governo para ordenar o que lhe parecer conveniente, fi-
cando igualmente a vosso cargo habilitar com vossos passa-
portes os que pretenderem sair do país depois de legitimados
com folhas corridas, parecendo-vos porém que alguns se que-
rem ir por não pagarem suas dívidas, ou não darem contas de
sua gerência a seus sócios, patrões ou outras pessoas, a quem
forem responsáveis delas, ou talvez que a sua ida por qual-
quer outro princípio poderá verter em prejuízo da República,
ou pessoas particulares residentes no país, lhes devereis escusar
os ditos passaportes salvo aos pretendentes seu recurso ao
Governo. Enfim a vossa jurisdição em pontos de pura polícia
não podendo ser circunscrita com limites certos, o Governo
vos autoriza para poderdes entender em tudo aquilo que inte-
ressar por qualquer via a segurança, o sossego interior sem
outros limites que os da vossa prudência, advertindo-vos toda-
via que sendo-vos necessário proceder à prisão de qualquer
pessoa por culpa que requeira processo lhe devereis formar
verbal e sumariamente, até cinco dias, contados da data da
captura, remetendo-o imediatamente ao colégio de Justiça
para aí ser sentenciado em última instância; aqueles presos
porém que se acharem só em caso de correção, os podereis
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reter sem processo até oito dias somente e exigindo o erro
maior demonstração dareis conta do caso, e suas circunstân-
cias ao Governo para ordenar o que parecer mais justo. Tam-
bém se vos adverte que nos casos não previstos nem provi-
denciados nesta devereis seguir as regras dadas na legislação
do Governo extinto até se lhe substituir outra mais acomo-
dada às novas circunstâncias, o que tudo cumprireis como
aqui se vos ordena, havendo primeiro juramento, e posse ante
o Governo de que se fará assento abaixo desta. Casa do Go-
vêrno, aos 31 de março de 1817.

(a.) O Padre João Ribeiro Pessoa
(a.) Manuel Moreira de Araújo
(a.) Domingos José Martins
(a.) José Luiz de Mendonça
(a.) Patriota Felipe Neri Ferreira

Prestou perante o Governo Provisório o juramento de
bem servir o seu cargo. Casa do Governo, 31 de março de 1817.

(a.) Miguel Joaquim de Almeida e Castro
Secretário do Governo Provisório.

Reconheço as cinco firmas supra serem dos próprios nela
conteudas.

Recife, 10 de abril de 1818.
Em fé de verdade (Sinal público). O Tabelião público.

(a.) Manuel Pereira Dutra

Registada à folha 2 do livro 1.° do Registro de Cartas,
Ordens, etc. Recife, 1.° de abril de 1817.

(a.) Joaquim José Ferreira de Carvalho

I — 6,3,31 n.° 22

61) .
Viva a Pátria.

¦

Antônio David e Souza Coutinho, Escrivão da Câmara
da vila de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul, cabeça de
Comarca, por Sua Majestade fidelíssima, que Deus guarde, etc.
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Certifico que revendo o livro de vereações nele a folha
cento e vinte nove se acha o auto de posse do Governo interino
desta vila que é da forma seguinte: Auto de vereação aos
trinta e um de março de mil oitocentos e dezessete: Aos
trinta e um dias do mês de março de mil oitocentos e dezessete,
nesta vila de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul, cabeça
de comarca, nos Paços da Câmara desta vila, sendo à mesma
presente o Reverendo Vigário Antônio Gomes Coelho, o
Capitão-mor José do Rego Macedo, o Doutor Desembargador
Juiz Conservador, Francisco Machado de Faria e Maia, o
Tenente Coronel de Milícias dos homens brancos Francisco
de Serqueira e Silva o Capitão do destacamento da tropa de
linha Manuel Duarte Coelho e mais oficiais, e oficiais infe-
riores da sobredita tropa de linha, Milícias e Ordenanças, e
o Ouvidor da Comarca Antônio Batalha, depois de haver êste
agradecido em nome de El-Rei nosso Senhor os leais senti-
mentos com que o destacamento da tropa de linha sobredito
e demais autoridades eclesiásticas, civis e militares e mais
habitantes desta vila, haviam pela fuga do Tenente Coronel
Comandante das armas desta Comarca Antônio José Vito-
riano Borges da Fonseca transportados da maior alegria, pro-
clamado a obediência e sujeição a El-Rei nosso Senhor, fazendo
cessar a intrusa autoridade de que pretendia arrogar-se o
soberano provisório de Pernambuco, que tinha feito procla-
mar por esta e algumas vilas desta comarca a independência,
e que no dito Governo residia a suprema soberania, e autori-
dade, o dito Ouvidor fêz ver a necessidade que havia de se
empregarem todos os meios de defesa para sustentar a auto-
ridade real e a segurança individual e pública desta comarca,
e ler a lei de doze de dezembro de mil setecentos e setenta
para que em observância da mesma, visto não haver governo
legítimo nesta capitania, se instalasse um nesta comarca com
posto das autoridades prescritas pela lei para que tomassem
a seu cargo dar todas as providências em fazer todas as parti-
cipações necessárias para se defender, manter e conservar a
autoridade real a obediência a El-Rei nosso Senhor, e a segu-
rança pública desta comarca e se empregarem a esse fim
todos os meios possíveis e de defesa, e sendo ouvida a dita
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lei, a Câmara, Nobreza e Povo sub-assinada conviera em que
se formasse um governo interino composto dos sobreditos
vigário Antônio Gomes Coelho, o Ouvidor da Comarca Antô-
nio Batalha, o Tenente Coronel de Milícias Francisco de Ser-
queira Silva, o Capitão do Destacamento Manuel Duarte Coe-
lho, fazendo ambos o terceiro membro do governo interino
para se evitar algum conflito de autoridade ou choque entre
os dois corpos de tropa de linha, e milícias e seus respectivos
chefes, em cuja nomeação os sobreditos convieram e aceita-
ram pela estante necessidade de defesa em que se via esta
comarca, e logo o Juiz Presidente José de Chaves Caldas lhes
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos, debaixo do qual
eles ditos governadores interinos da comarca juraram e pro-
meteram cumprir e guardar a fidelidade a El-Rei nosso Senhor
e empregar todos os meios que em si estivessem para man-
ter sua real autoridade, defender seus Direitos Magestativos, e
manter a ordem, e segurança desta comarca, defendendo-a de
tudo quanto pudesse perturbar sua tranqüilidade e defendê-la
de qualquer incursão ou invasão inimiga e os sobreditos
abaixo assinados por si e cada um pelos indivíduos que repre-
senta e mais Povo assinado conviera e assentira e prome-
terá observar para o mesmo fim da segurança pública a
subordinação a Sua Majestade e ao governo interino, obser-
vando o que por eles lhes fôr determinado, para firmeza do
que mandaram fazer êste auto em que todos assinaram.
Antônio David e Souza Coutinho, escrivão da Câmara o escrevi.
José de Chaves Caldas. José de Farias Franco Pita. Fran-
cisco Fernandes Lima. Francisco de Araújo Lima Caldas.
Joaquim Zacarias Pereira. O Vigário Antônio Gomes Coelho.
O Ouvidor Antônio Batalha. Francisco de Serqueira e Silva.
Manuel Duarte Coelho. José do Rego Macedo. Francisco
Machado de Faria e Maia. João Nepomuceno Morais, Man-
dante do Regimento. Felipe da Silva de Morais, Capitão. João
de Bastos, Capitão. Bernardo Aleixo Teixeira de Mendonça,
Tenente Secretário. Silvestre Pereira do Bonfim, Tenente.
José Barbosa de Araújo Pereira Tenente da Quarta. João Fran-
cisco da Costa, quartel-mestre. Agostinho Rabelo de Almeida,
Alferes. Gonçalo Pereira de Araújo, Alferes. Francisco Henri-

6
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ques Pereira, Alferes da Sexta. João da Silva Pinheiro, Sar-
gento e Comandante interino da Atalaia. José Amâncio do
Espírito Santo, Sargento. Eusébio do Nascimento, soldado
do destacamento. Manuel Nunes da Rocha, soldado do desta-
camento. Carlos José da Silva. Antônio Pedro da Silva Pimen-
tel. Francisco Vitorino Lima. Miguel Arcanjo, soldado do
destacamento. Manuel Antônio Barbosa. Alexandre Coutinho
da Silva. Cosme Ribeiro Leite. José Luiz da Costa. Benedito
Antônio de ,Iesus. Não se continha mais coisa alguma em
dito auto que bem fielmente extrai do próprio livro, ao qual
me reporto, e vai sem coisa que dúvida faça. Vila das Ala-
goas, trinta e um de março de mil oitocentos e dezessete
escrevi e assinei.

Em fé de verdade
(a.) Antônio David e Souza Coutinho

I — 3,13,40 n.° 3

62)
Senhor,
Com o mais vivo sentimento temos a honra de levar à

Real Presença de Vossa Majestade os documentos inclusos
que infelizmente provam a revolução de Pernambuco, a fuga
e prisão do Capitão General respectivo à instalação de um
Governo Provisório, que se animara a proclamar que residia
nele a suprema soberania, dando ordens em conseqüência
pelas comarcas, diz-se ao Norte de Pernambuco e realmente
por toda esta comarca que lhe fica ao Sul.

Os habitantes dela ainda que no peito tivessem o amor
e fidelidade para com a augusta pessoa de Vossa Majestade,
foram surpreendidos e intimidados pelo Tenente Coronel
comandante desta comarca Antônio José Vitoriano Borges da
Fonseca, que tendo a sua disposição à força das armas pode
fazer sucumbir as diversas autoridades civis, e militares é à
imitação delas os respectivos soldados.

Em poucos dias quase todas as vilas da Comarca assus-
tadas da novidade dos fatos e terror das armas não se opuse-
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ram por falta de meios às proclamações, soltura dos presos
réus ainda dos crimes capitais que o dito Tenente Coronel
determinava por mão de oficiais militares. À vista de fatos
tão estranhos, o Espírito Público principiou a comover-se e a
indisposição geral contra o Governo Provisório de Pernam-
buco e contra o dito Tenente Coronel, que vendo arriscada
a sua vida fugira escondida e precipitadamente na noite de
ontem.

Mal que se soube de semelhante fato o destacamento da
tropa de linha que guarnece esta vila, composto de vinte e oito
soldados, um Capitão, Alferes, Sargento, Furriel, e um cabo,
arvoraram de moto próprio, e com maior entusiasmo o estan-
dar te real proclamando com excessos de alegria juntamente
com a tropa de milícias, ordenanças e mais povo: viva El-Rei
nosso Senhor, tendo sem se saber ainda de semelhante fato,
feito o mesmo à vila de Massaió e depois no mesmo dia a
povoação de São Miguel.

Como não houvesse governo legítimo nesta Capitania
por estar tão longe da Bahia, e pela urgência das circunstân-
cias, se constituirá nesta vila um governo interino, e se rogara
ao Governador e Capitão General da Bahia quisesse aceitar
esta comarca debaixo da proteção daquele governo, pedin-
do-lhe ao mesmo tempo os socorros precisos para a defesa
dela quase absolutamente desprovida de todos os petrechos
de guerra, e principalmente atenuada pela fome dos gêneros da
primeira necessidade.

Esta comarca, senhor, tendo só dois regimentos de milí-
cias na vila do Penedo, trinta léguas distante desta vila, e um
regimento da mesma tropa nesta mas nenhum deles está
perfeitamente fornecido de armas, assim como não estão em
geral as ordenanças: há falta de pólvora, e dos demais petre-
chos de guerra bem como de oficiais e soldados disciplinados.

Além disto esta comarca limítrofe de Pernambuco e à
beira-mar oferecesse uma franca entrada por terra e mais
de seis portos de mar aptos para desembarque, e não tem
para impedi-lo os meios necessários e sobretudo geme com a
fome de farinhas, que torna como inúteis alguns que há, mas
assim mesmo conservamo-nos firmes em derramar a última
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gota de sangue por Vossa Majestade, que à vista do exposto se
dignará não levar a mal nossos procedimentos, nascidos das
críticas circunstâncias em que nos vemos e da fidelidade que
com o maior respeito e segurança protestamos a Vossa Majes-
tade para que seja servido socorrer-nos com aquelas provi-
dências que lhe parecerem justas.

Deus guarde a soberana pessoa de Vossa Majestade.
Quartel do Governo interino da vila das Alagoas, 31 de março
de 1817.

O Vigário Antônio Gomes Coelho
O Ouvidor Antônio Batalha
O Tenente Coronel Francisco de Serqueira e Silva
O Capitão Manuel Duarte Coelho.

I — 3,13,40 n.° 1

63)
Nós os do Governo Provisório, considerando como base

de segurança pública a inviolabilidade das propriedades vio-
ladas pelo detestável costume de matar gado alheio e utili-
zar-se dele a título de aproveitamento, e pelo indesculpável
furto de cavalos e mais reses, decretamos, como decretado
temos.

l.° Todo aquele que matar gado alheio de qualquer
gênero que seja nos lugares permitidos para a sua criação e
utilizar-se dele seja com que título for, não sendo por ordem
de seu dono, será obrigado a pagar o dobro satisfação do dono,
e será remetido preso a cadeia desta cidade para ser imediata-
mente castigado como deve ser o furto que detestamos.

2.° O que furtar cavalo alheio, principiando do que
apenas o pegar no cercado de seu dono até aquele que se
convenceu de o ter vendido a qualquer parte que for, será
recolhido à mesma prisão e castigado imediatamente do
mesmo detestável furto, como no artigo 1.°, pagando além
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disto o dobro, perdas, e danos, aumentando a pena corporal
se não tiver com que pague.

3.° Todo aquele em cujo poder se achar um cavalo, ou
rês que se verificar ter sido furtado ainda que mostre ter com-
prado o que não serve de título pagará a seu dono o valor do
cavalo ou rês, os seus serviços, perdas e danos e dias de pessoa.
As autoridades constituídas e todas as mais pessoas o tenham
assim entendido para cumprir e executar. Casa do Governo
Provisório da Paraíba, o 1.° de abril de 1817. O 1.° da Inde-
pendência.

(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco José da Silveira

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

64)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório da Paraíba do Norte esta-
belecendo a bandeira, que deve usar a nossa Província da
Paraíba de união e amizade com o Estado de Pernambuco,
visto que a bandeira de Pernambuco é branca com um listão
•azul, decretamos que a nossa bandeira seja só branca com as
mesmas armas de Pernambuco servindo unicamente de dis-
tintivo não ter o listão azul.

Casa do Governo Provisório da Paraíba, 1.° de abril de
1817. O 1.° da Independência.

(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
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Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter delas pleno conhecimento.
Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) .loão Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

65)
Viva a Pátria

Logo que êste vos fôr entregue sem demora marchareis
em direitura a esta povoação com cinqüenta homens armados
de espingardas, Parnaíba, chuço, tendo sempre preferência
arma de fogo para o que deveis apreender qualquer arma de
fogo ainda daqueles soldados que não forem contemplados
na vossa marcha, lembrando-vos que o Corpo das Ordenan-
ças deve ficar guarnecendo esta povoação enquanto marcham
as tropas de linha e milicianos para o Rio Grande. Espero do
vosso zelo e compatriotismo vos prestareis a êste serviço já
e sem perda de tempo na certeza que ficará sem vigor qual-
quer ordem que se tenha expedido antecedente a esta.

Deus vos guarde. Mamanguape, 1 de abril de 1817.
(a.) O Patriota Domingos José de Carvalho Almeida

Sargento-mor
-

Aos patriotas Manuel Gonçalves de Souza
Sebastião Nobre de Almeida Júnior
Rento Casado de Oliveira

Reconheço as letras das assinaturas supra serem dos pró-
prios Domingos José de Carvalho e Almeida, Manuel Gon-
çalves de Souza, Sebastião Nobre de Almeida Júnior e Domin-
gos José de Carvalho e Almeida por pleno conhecimento que
tenho do sinal do dito Domingos José de Carvalho de Almeida,
que é o que somente reconheço de que dou fé êste fiz por
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ordem do Excelentíssimo Desembargador Juiz Presidente da
Alçada nesta vila do Recife, 3 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a) Manuel Teixeira de Carvalho

Ao alto — N.° 30,
I — 31,4,7 n.° 22

66)
Viva a Pátria

Logo que este vos for entregue sem demora marchareis
em direitura a esta povoação com quarenta homens armados,
de espingardas Parnaíba, chuços, tendo sempre preferência
arma de fogo, para o que deveis apreender qualquer arma de
fogo ainda daqueles soldados que não forem contemplados
em vossa marcha, lembrando-vos que o Corpo das Ordenan-
ças deve ficar guarnecendo esta povoação enquanto marcham
as tropas de linha e milicianos para o Rio Grande; e espero do
vosso zelo e compatriotismo vos prestareis pronto a este ser-
viço, já e sem perda de tempo, na certeza que ficará sem vigor
qualquer ordem que se vos tenha expedido antecedente a esta.

¦

Deus vos guarde. Mamanguape, o 1.° de abril de 1817.
(a) O Patriota Domingos José de Carvalho Almeida

Sargento-mor.
Aos patriotas:
João Gonçalves de Figueiredo
Antônio da Silva Guimarães
Francisco Lopes de Figueiredo

Reconheço o sinal supra ser do próprio Domingos José
de Carvalho e Almeida por pleno conhecimento que tenho do
seu sinal de que dou fé, este vim fazer por ordem do Excelen-
tíssimo Desembargador Juiz Presidente da Alçada. Recife, 3
de abril de 1818.

Em testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

A o alto — N.° 31.
I — 31,4,7 n.° 22
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67)

Habitantes da Comarca das Alagoas
Seria ofender vossa lealdade se se procurasse animar

vossos sentimentos a favor da Augusta Pessoa de El-Rei nosso
Senhor, vós sem alguém vos incitar arvorasteis com entu-
siasmo, e vivas de alegria as reais bandeiras, protestastes obe-
diência e vassalagem por tantos títulos devida a El-Rei nosso
Senhor, cumpre pois conservar-vos em tão nobres e leais sen-
timentos, e preparar-vos para a defesa deles, desta comarca,
de vossas pessoas, bens e famílias e obedecer a esse fim ao
Governo interino constituído por autoridade da lei, para man-
ter a real autoridade e a segurança pública, assim o esperamos
porque vós nos destes o exemplo de fidelidade, amor e obe-
diência ao nosso legítimo soberano. O Conselho interino
da vila e comarca das Alagoas, 2 de abril de 1817.

(as.) 0 Vigário Antônio Gomes Coelho
O Ouvidor Antônio Batalha
O Tenente Coronel Francisco de Serqueira e Silva
O Capitão Manuel Duarte Coelho.

À margem — Cópia.

I — 3,13,40 n." 2

68)
Em consideração a que Vossa Mercê teve proposta para

ser reformado com o mesmo soldo que percebe e que infali-
velmente há de conseguir o sucesso da reforma portanto inda
não tendo eu participação da data do dia da confirmação da
sua proposta mais pode contar com ela os anos dos meus que
lhe forem precisos e próprios à sua subsistência, tendo consi-
deração em procurar o seu vencimento mensal ou na ordem
e forma com que lhe quiser o Erário pagar ou por quartéis
ou no fim de cada mês, pois que isto fica ao arbítrio do Pa-
triota Inspetor Tesoureiro Geral das Rendas Públicas desta
Província. Deus guarde a Vossa Mercê. Paraíba, 4 de abril
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•de 1817. Francisco Ricardo da Silva, Secretário do Regimento.
(a.) Joaquim da Silva Ribeiro

Coronel do Regimento
Senhor Ajudante reformado José Luiz da Paz.

Reconheço ser a letra da assinatura posta ao pé da carta
retro própria de Joaquim da Silva Ribeiro por ter dela pleno
conhecimento e a ter em meu poder e cartório.

Paraíba, 5 de fevereiro de 1818.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.

(a.) João Nepomuceno Corrêa César
-

Ao Senhor Ajudante reformado José Luiz da Paz.
Casa

Do coronel do Regimento dos Pretos.

À margem — N.° 2.
I — 31,4,7 n.» 22.

69)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
A Câmara, Nobreza e Povo desta vila, penetrados do

mais vivo sentimento de respeito, amor, gratidão e fidelidade
à Real Pessoa de Sua Majestade, El-Rei Nosso Augusto Sobe-
rano, e Senhor e a toda a Augusta Casa de Bragança vem no
dia de hoje destinado a Sua Fausta Aclamação render na res-
peitável presença de Vossa Excelência, como fiel represen-
tante do mesmo Real Senhor nesta capitania, os mais puros
votos da sua fiel vassalagem, rogando a Vossa Excelência
queira aceitá-los como um penhor irrefragável do seu amor
e dever.

A lamentável desgraça a que a ingratidão, a perfídia e
a traição acaba de arrastar Pernambuco tem amargurado
nossos corações leais e firmes da nossa fidelidade, oferecemos
a Vossa Excelência tanto os próprios bens como as próprias
vidas, até ser derramada a última gota de nosso sangue pela
Religião, pelo Rei, e pela Nação do Reino Unido de Portugal
e do Brasil e Algarves.
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Tantas e tão sábias providências com que Vossa Exce-
lência tão perspicaz e cautelosamente tem obviado tantos
males iminentes a este povo, que tanto ama e respeita a Vossa
Excelência de religião, amor e patriotismo, tantas e tão evi-
dentes provas são outros tantos motivos que afiançando-nos a
nossa felicidade nos tem penhorado em um perpétuo agrade-
cimento.

Queira portanto Vossa Excelência dignar-se levar à Real
Presença de Sua Majestade estes nossos fervorosos votos,
filhos do dever e fortuna de sermos fiéis e verdadeiros vassa-
los de tão grande Rei e Pai.

Fortaleza em Câmara de 6 de abril de 1817.
Juiz de Fora Presidente,

(a.) Manuel José de Albuquerque

Vereadores
José Agostinho Pinheiro
Francisco José de Souza
Manuel Vieira da Costa Delgado Perdigão — Procurador»
Bernardo José Teixeira — Almotaces
José Xavier de Castro e Silva
Manuel Caetano Viana
Capitão-mor.
Antônio Viana da Silva Castro
Vigário
Antônio José Moreira
O Capitão da Tropa
0 Padre Luiz de Miranda Vasconcelos
O Professor Régio de Gramática Latina
João Rufo da Costa Freitas
0 escrivão da Junta da Real Fazenda
Marcos Antônio Roiz
O Tesoureiro Geral Deputado da Junta
Luiz Antônio da Silva Viana
0 Contador da Real Fazenda
Joaquim Inácio Lopes de Andrade
0 oficial da Secretaria que serve de Secretário do Governo
Vicente Ferreira de Castro Silva
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José Alexandre d'Amorim Garcia
0 1.° oficial da Secretaria da Justiça
Luiz Lobato Monteiro de Sá
2.° oficial da Secretaria da Junta
José Maria Bricio
3.° oficial da Secretaria da Junta
Antônio Luiz da Silva Viana
O Inspetor do Algodão
Manuel do Nascimento Castro e Silva
Escrivão da Inspeção
Baltazar Freire Lopes
Alexandre José Leite de Chaves e Melo
Coronel.
João Gomes Nobre
Tenente Coronel.
O Sargento-mor Comandante de [...]
Francisco Xavier Torres
Francisco Ferreira
Sargento-mor General.
José Felix de Azevedo Sá
Sargento-mor.
Francisco Inácio da Costa
Sargento-mor.
Antônio Francisco da Silva
Sargento-mor
O capitão-mor Manuel Chaves de Almeida
Francisco de Carvalho Coutinho
Bernardo de Oliveira Pacheco
Antônio Rubarte Br. da Fonseca
Ajudante
O Ajudante Interino do Batalhão Antônio José da Costa
O Ajudante de Infantaria Miliciana José da Gama Passos
O Alferes da l.a Companhia do Batalhão de Linha José
Nascimento Tavares Freire
Alferes da 2.a Companhia do Batalhão de Linha Morais
Antônio Pereira
Alferes de Milícia João Nepomuceno da Silva
Alferes da 2.a Manuel Antônio Diniz
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Dito da mesma Luiz Roiz Chaves
Dito José Francisco de Souza Júnior
Lauriano Antônio Miranda
Antônio José de Vasconcelos
P. R. Antônio André Lino da Costa
Ajudante do Cirurgião-mor João Francisco Tavares dc

Melo
2.° Sargento da 2.a Companhia João Valerio da Costa
2.° Sargento [-..;•] da l.a Companhia Antônio Francisco

de Ávila
Furriel da 2.a Companhia Horácio José Quintino
Dito da l.a José Feliz de Mendonça
Gregorio Inácio Pereira de Castro
Cabo da P.a Francisco José da Gama
Cabo da 2.a Francisco Pedro de Ozuera
Cabo da 2.a José Marcelo de Oliveira
Dito da l.a Manuel Raposo da Câmara
[... ] da 2.a Miguel José dos Santos Júnior
Dito Manuel Roiz da Silveira
Dr. José Roiz Vieira
[... ] João José Crisóstomo
[... ] Sibelis Manuel dos Reis
Aspensada da dita Miguel Ruiz de Santiago
Manuel da Costa dos Anjos

¦

Francisco Reginaldo Vieira dos Santos
[... ] Ronif ácio Gomes [... ]
Lourenço da Costa Dourado [... ]
João Damasceno Ferreira
José da Silva Guimarães
José Antônio Machado
Joaquim Antunes de Oliveira
Manuel José Teófilo
Manuel Gama da Cunha
Braz Ferreira Gomes
Antônio de Souza Neves
Antônio Inácio de Torres Bandeira
Antônio Nunes de Melo
O Bacharel Joaquim de Souza da Fonseca Prata
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Pedro Antônio de Vilar
Francisco Feliz Bezerra de Albuquerque
Luiz da Costa Gomes
Antônio Ribeiro Guimarães
Francisco Manuel Júnior
Lourenço Alves
João da Rocha Moreira
Vitoriano Francisco Bastos
João Cavalcanti de Albuquerque
Inocêncio Marques
Vicente Ferreira dos Reis
Antônio da Costa e Souza
João Camelo de Deus
João da Cunha Pereira
José Ferreira Peixoto
Lourenço Cavalcanti de Albuquerque-
Belchior da Silva Loureiro
Vicente Martins e Ferreira
Afonso José de Albuquerque
Jacinto José Muniz
Domingos José de Matos
Thomedimenes Madeira
Francisco [... ]
Antônio Tomás da Silva
Bernardo José da Silva
Joaquim Lopes de Abreu Lage
João Roiz da Silva
Francisco Roiz de Souza
Francisco José de Carvalho Macedo
Antônio Francisco Leça
João José da Costa
Manuel José de Araújo
Miguel Antônio da Rocha Lima
Manuel Bernardes de Siqueira
João Pires Carneiro
Inácio Pereira Façanha
Manuel Antônio Ferreira

| . .. ] Luiz Carlos
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Manuel do Nascimento de Azevedo
Luiz Roiz Barreira
João da Rocha Moreira
Joaquim Francisco de Paula
João Lopes de Abreu Lage
Inácio Ferreira Façanha
Francisco José da Costa
João Luiz Lopes Pereira
Vicente Ferreira Façanha
Simão Siqueira Bram
André Antônio de Freitas Corrêa
Pedro de Alencastro Rolim

¦

José Inácio Ferreira
Joaquim Bernardes de Abreu
Antônio Manuel de Souza
Antônio Pedro da Silva
Dionísio Gomes da Silva
João Pereira do Nascimento
João Nunes da Silva
José dos Santos da Cunha
José [... ] Monteiro
André Juarez
Tomás Ferreira Saraiva
João Francisco de Souza Sarmento
Luiz Antônio Borges da Fonseca

*

Joaquim Manuel da Silva
Antônio José de Oliveira
Agostinho de Castro

O Tabelião Público Antônio de Oliveira e Castro
O Escrivão da Câmara Antônio Lopes Benevides

Certifico que além das pessoas acima retro-assinadas
concorreu imenso povo que não assinou tanto por não caber
no tempo, como por muitas não saberem escrever, os quais
igualmente com os que assinaram deram todos provas de sua
fidelidade à coroa do Nosso Augusto Monarca, Senhor Rei
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do Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves. Vila da
Fortaleza do Ceará, em sessão de 6 de abril de 1817.

Em fé de verdade o escrivão da Câmara.
Antônio Lopes Benevides

I — 31,4,6 n.» 4

70)
Senhor
Com o mais profundo sentimento tenho a honra de

levar à respeitável presença de Vossa Majestade o triste acon-
tecimento da Revolução de Pernambuco, no dia seis do mês
de março, a introdução de um Governo Provisório que fize-
ram proclamar por toda a capitania a independência que nela
residia a suprema autoridade, dando ordens como constará
dos documentos que foram remetidos a V. M. dirigidos por
este Governo Interino. Eu e o Destacamento que tenho a honra
de comandar nesta vila vendo que o Tenente Coronel Coman-
dante das Armas desta comarca e o Tenente Coronel e mais
oficiais dos Regimentos de Milícia, e mais autoridades tinham
aceitado as proclamações talvez aterrados com a novidade
dos fatos, e pela força das armas, e temendo eu e o Destaca-
mento solicitar alguma desordem de que não pudesse esperar
conseqüências favoráveis, não pudemos deixar de consentir em
que se publicassem as proclamações no dia dezoito e o mesmo
tempo dispondo-me para ocasião mais oportuna com o alferes
e mais praças do sobredito destacamento que ao todo nessa
ocasião eram quarenta e quatro praças; seguramente paten-
tearmos os nossos leais sentimentos a favor da Augusta Pessoa
de Vossa Majestade. O sobredito Tenente Coronel Antônio
José Vitoriano Borges da Fonseca, comandante das armas,
observando as nossas indisposições e dos povos desapareceu' na noite de 29 para 30 e no mesmo dia 30 me dispus de acordo
com as praças do Destacamento, e tirando-se o estandarte da
Câmara o arvoramos e gritamos "Viva El-Rei Nosso Senhor",
é o mesmo tempo o povo correndo a unir-se o Destacamento
aplaudiu igualmente todos com excessos de alegria repetiram
os vivas e o augusto nome de V. M. Marchei pelas ruas desta
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vila, não achei a menor oposição e parecia haver uma só von-
tade nos habitantes em defesa da pessoa de Vossa Majestade.
Voluntariamente botaram luminárias. Há na beira-mar desta
comarca várias barras e nenhuma delas tem defesa. Há três
regimentos de milícias sem disciplina, e sem armamentos, e
as companhias estão em grandes distâncias umas das outras.
Por causa da grande seca há muita falta dos gêneros da pri-
meira necessidade. Consta-me que na capital do Recife se
formam tropas. Já participamos em adjunto do Governo Inte-
rino a Vossa Majestade e o Capitão General da Bahia destes
fatos. Ficamos na diligência de pôr os meios de defesa nesta
comarca, que nos forem possíveis. Enquanto chegam os socor-
ros necessários para restaurarmos a capitania eu como fiel
vassalo de Vossa Majestade estou pronto a dar até a última
gota de sangue em sua defesa. É o que se me oferece parti-
cipar a Vossa Majestade de quem espero se digne desculpar
esta minha deliberação. Sou com a maior obediência e res-
peito fiel vassalo de Vossa Majestade.

Quartel da vila das Alagoas, em 7 de abril de 1817.
O Capitão de Caçadores, Manuel Duarte Coelho.

1 — 3,13,18

71)
1817

Cópia fiel
Terça-feira, 8 de abril

Ceará
A câmara da vila da Fortaleza tendo notícia da desgraça

que acaba de arrastar Pernambuco pela sua revolução acon-
tecida no dia 6 de março e querendo dar um vivo testemunho
da sua fidelidade e obediência ao Nosso Legítimo e Natural
Soberano o Muito Alto e Muito Poderoso Rei o Senhor D. João
o 6.°, fêz convocar todo o Clero, Nobreza e Povo no dia 6 do
corrente, o destinado para a Aclamação do mesmo Augusto
Senhor, e estando todos juntos em Vereação fêz lavrar um
termo dêste rasgo de Fidelidade, Amor e Patriotismo pela



93

Real Família de Bragança, e acabada a vereação caminhou o
mesmo Senado ao Palácio do Governador, coberto do seu
Estandarte que foi carregado pelo Capitão-mor Antônio José
da Silva Castro acompanhado de toda a nobreza e imenso
povo que ali se achava e pelo Governador foi recebido na Sala
do Docel, aonde pelo Presidente foi feita a seguinte fala —
limo. e Exmo. Sr. A Câmara, Nobreza e Povo desta vila pene-
trados dos mais vivos sentimentos de respeito, amor, gratidão
e fidelidade a Real Pessoa de Sua Majestade El-Rei Nosso
Augusto Soberano, Senhor e à toda a Augusta Casa de Bra-
gança, vem no dia de hoje destinado a sua Fausta Aclamação
render na respeitável presença de V. Exa. como fiel represen-
tante do mesmo Real Senhor nesta Capitania os mais puros
votos de sua fiel vassalagem, rogando a V. Exa. queira aceitá-los
como um penho irrefragável do seu Amor e Dever.

A lamentável desgraça a que a ingratidão, a perfídia e a
traição acaba de arrastar Pernambuco tem amargurado nossos
corações leais, e firmes na nossa Fidelidade oferecemos a V.
Exa. tanto os próprios bens como as próprias vidas, até ser
derramada a última gota de nosso sangue pela Religião, pelo
Rei e pela Nação do Reino Unido de Portugal do Brasil e dos
Algarves. Tantas e tão sábias providências com que V. Exa,
tão perspicaz e cautelosamente tem obrigado tantos males imi-
nentes a êste Povo que tanto ama e respeita a V. Exa. de reli-
gião, amor e patriotismo, tantas e tão evidentes provas são
outros tantos motivos que afiançando-nos a nossa felicidade
nos tem penhorado em um perpétuo agradecimento. Queira
portanto V. Exa. dignar-se levar a Real Presença de Sua
Majestade estes nossos fervorosos votos, filhos do Dever e
Fortuna de sermos fiéis e verdadeiros vassalos de tão grande
Rei e Pai. Fortaleza em Câmara de 6 de abril dc 1817. Juiz
de Fora, Presidente. Manuel José de Albuquerque — Verea-
dores — José Agostinho Pinheiro. Francisco José de Souza.
Manuel Vieira da Costa Delgado Perdigão. Procurador. Ber-
nardo José Teixeira. Almotacés. José Xavier de Castro Silva.
Manuel Caetano Viana. Seguiam-se cento e trinta e seis assi-
naturas do Clero, Nobreza e Povo, e a seguinte certidão pas-
sada pelo escrivão da Câmara. Certifico que além das pessoas
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acima e retro assinadas concorreu imenso povo que não assi
nou tanto por não caber no tempo, como por muitos não sabe-
rem escrever, os quais igualmente com os que assinaram deram
todos as mais evidentes provas da sua fidelidade à Coroa do
Nosso Augusto Monarca, Senhor Rei do Reino Unido de Por-
tugal do Brasil e dos Algarves. Vila da Fortaleza do Ceará, em
sessão de 6 de abril de 1817. Em fé de verdade o Escrivão da
da Câmara com um semelhante muito alegre e respondeu desta
fala da Câmara com um semblante muito alegre e respondeu
o seguinte, com mais ou menos palavras — De largos tempos
estou intimamente convencido do amor e fidelidade dos povos
do Ceará, assim como também Câmara que os representa para
com a Augusta Pessoa de Sua Majestade e para com toda a
Sua Real Família, de que agora recebo novas provas que eu me
apressarei a levar à Real Presença do mesmo Senhor. Entre
todo êste povo não será certamente possível achar indivíduo
algum que não estremeça e se não horrorize com a exposição
do atentado que acaba de ter lugar na Capitania de Pernam-
buco, cujos funestos resultados se poderiam também fazer
transcendentes a esta do Ceará ligado aos cearenses por dever,
amor e gratidão e com o seu auxílio não pouparei esforço
algum para os pôr a salvo dos ataques e influências daqueles
detestáveis traidores. Morram os traidores. Viva El-Rei Nosso
Senhor e toda a Casa de Bragança. Viva o fiel Povo do Ceará —
Ao pronunciar o Governador "morram os traidores" foi res-
pondido por todos "morram", ao pronunciar Viva, El-Rei
Nosso Senhor e toda a Casa de Bragança, rompeu o povo em
repetidos gritos "viva", e quando o Governador disse "viva o
fiel povo do Ceará foi abrindo os braços. Aqui se viu então
a fidelidade de todo o povo testemunhado com o mais terno
entusiasmo. A Câmara adiantando-se com a nobreza a tece-
ber os braços do Governador o levantaram em braços no ar e
romperam em repetidos gritos "Viva o Rei do Reino Unido","Viva o Nosso Governador". Toda esta maviosa cena foi
acompanhada de lágrimas com que todos os indivíduos signi-
ficavam o seu prazer e contentamento que conceberam.

Acabado êste tão solene ato retirou-se a Câmara, que o
Governador acompanhou até a porta do seu palácio, e ordenou
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que fosse acompanhada até os paços do Conselho pelo seu aju-
dante de ordens e pela sua guarda. A Câmara agradecendo
este extremo obséquio lembrou que não deveria o palácio
ficar sem a competente guarda, a que o governador replicou
"quem tem a fortuna de governar um povo tão fiel não neces-
sita para sua guarda mais que os corações dos mesmos povos.
Rompeu novamente o povo em repetidos gritos de "Viva o
nosso Governador" a que este respondeu "Viva Sua Majes-
tade", cujo grito foi igualmente repetido pelo povo, que desde
o palácio do Governador até os Paços do Conselho não cessou
de repetir estes e outros semelhantes vivas, todos próprios das
circunstâncias, demonstradores da maior fidelidade e dos mais
sãos princípios. De tarde houveram danças de fronte do pala-
cio do Governador e pelas ruas e repetiram-se as mesmas dan-
ças no dia seguinte e na marcha em que vieram em frente do
palácio se apresentaram as doze figuras, cada uma com uma
letra em cada mão, as quais todas juntas compunham a seguinte
legenda "Viva o Rei do Reino Unido viva", o que sendo visto
do povo rompeu em altos e repetidos gritos "Viva". Hou-
veram muitas obras poéticas contra a traição pernambucana
e em louvor a Aclamação de Sua Majestade, que todos bem
evidenciavam os nobres e leais sentimentos deste povo, a sua
grande adesão ao Governador, e a firme confiança de que êle
nos salvará dos horrores que sofre Pernambuco, como todos
firmemente esperamos à vista das ativas providências que
vemos e de outras que se vão a pôr em prática segundo nos
consta. Viva El-Rei Nosso Senhor. Viva o Reino Unido. Viva
o Nosso Governador.

À margem — Cópia fiel.
3,13,30

72)

Patriota. Em data de 31 do mês passado fiz-vos ver que
estando nós aqui organizando um corpo de infantaria de
linha e artilharia era necessário convidar a muitos dos nossos
patriotas, que por aí se acham a virem-se alistar, pois que o
número de homens que mais perto mora desta cidade não
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chega para elevar os corpos ao seu estado completo. Como porém
já se tem passado alguns dias sem que tenham vindo os que
vos pedi, torno agora a recomendar-vos que cuideis com toda
a eficácia no recrutamento do vosso distrito. Recomendan-
do-vos que façais ver a todos outra vez que a promessa que
se faz do soldo dobrado, ração de farinha e fardamento e mais
a vantagem de voltarem para o seio de suas famílias no fim
de cinco anos não é promessa ilusório, pois que o Brigadeiro
Chefe tem por timbre o desempenho de sua palavra em atos.
sérios.

Quartel da Província da Paraíba do Norte, 9 de abril de
1817. 0 1.° da Independência.

(a.) O P. Estevão José Carneiro da Cunha
Brigadeiro Chefe

Reconheço ser a letra da assinatura posta ao pé da carta
supra do próprio Estevão José Carneiro da Cunha por ter
dela pleno conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa Cesar

I — 31,4,7 n.° 18

73)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório da Paraíba, etc. Tendo
ouvido as queixas dos lavradores de algodão prejudicados em
furtos no mesmo algodão, que lhes fazem os seus escravos para
vender a outros. Decretamos como decretado temos, que nem
um escravo reconhecido por tal, possa vender algodão ou
outro qualquer gênero de lavoura, ainda que o tenha de sua
cultura, sem licença por escrito de seu senhor, e todo aquele
que sem esta circunstância o comprar ao escravo alheio seja
tratado como se furtasse na lavoura de seu dono, devendo ser
preso, e remetido à cadeia desta cidade, donde não sairá sem
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indenizar o prejuízo que causou. Casa do Governo Provisó-
rio, 9 de abril de 1817. O 1.° da Independência.,

(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

74)
Viva a Pátria

Nós os do Governo Provisório achando muito conforme
as regras da prudência no estado atual de coisas não consen-
tir indistintamente a saída de braços e fundos, que debilitem
a causa da Pátria, e convindo ao mesmo tempo ter garantia
sólida contra as invasões cpie a corte do Rio de Janeiro haja
de fazer às pessoas e bens dos patriotas desta província, que
se acharem nos domínios da dita corte, ou neles tiverem fundos
decretamos como decretado temos o seguinte.

l.° Nenhum habitante desta província poderá dela sair
sem permissão do governo, a cuja discrição fica permitir ou
não a dita saída.

2.° A permissão será requerida pela Secretaria do Go-
vêrno e uma vez concedida requerer-se-á o preciso despacho
pelo juízo da polícia, observadas as formas legais.

3.° A todos os que sem ordem se ausentarem seques-
trar-se-ão todos os bens que possuirem, os quais serão inven-
tariados e entregues à administração que o governo nomear.

4.° 0 rendimento dos ditos bens durante o seqüestro
se não voltarem dentro de um ano serão aplicados para a
defesa da Pátria e com eles entrará a administração para
£> Erário na forma das mais rendas públicas.



— 98 —

5.° Os patriotas a quem o governo encarregar de seme-
lhantes administrações as exercitarão enquanto se não ordenai*
o contrário.

6.° Todas as propriedades dos vassalos do governo por-
tuguês que forem achados nesta província devem ser embar-
gadas para segurança das propriedades dos nossos patriotas,
que hajam de ser embargadas pelo governo português.

7.° Para se vir no conhecimento das ditas propriedades
se receberão na secretaria do governo as declarações juradas
dos patriotas, em cujo poder se acharem, com a cominação
da pena do tresdobro contra o que ocultar a verdade, metade
para o denunciante, metade para o fisco da Província.

8.° As declarações deverão ser feitas no prazo de quinze
dias, depois da publicação deste, findos os quais não servirão
mais para revelar da pena incorrida.

9.° As denúncias dos que faltarem a fazer as declara-
ções sobreditas serão recebidas na Secretaria do Governo e
para sua devida verificação seguir-se-ão os meios do Direito.

10.° O embargo durará somente enquanto o governo
português não mostrar que adota medidas de liberalidade e
boa fé e isenta de apreensões as propriedades dos nossos
patriotas.

11.° A administração das propriedades embargadas aos
vassalos portugueses e aplicação dos seus rendimentos segui-
rão a forma determinada nos artigos 3.° e 4.° do presente
decreto.

12.° Os rendimentos provenientes de interesse que os
vassalos portugueses e emigrados deste país possam ter em
navios não são compreendidos na disposição do artigo 4.° por
ficarem pertencendo em benefício da navegação aos seus
proprietários. Casa do Governo Provisório da Paraiba, 9 de
abril de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco José da Silveira
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Reconheço serem as letras das assinaturas retro dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras pleno
conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.» 18

75)
O Governo Provisório da Província da Paraíba ordena,

ao Patriota Francisco Xavier de Miranda Henriques tome
conta do comando da povoação do Brejo d'Areia e seus dis-
tritos para fazer executar as ordens que lhe forem dirigidas,
e providenciar tudo quanto fôr a bem da dita povoação, e
justa causa da nossa Pátria. Casa do Governo Provisório da
Paraíba, 9 de abril de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Francisco José da Silveira

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios nelas conteúdos por ter de qualquer delas pleno conhe-
cimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 18

76)
O Governo Provisório de Pernambuco tomando na mais

séria consideração a nossa segurança externa não tem can-
sado de dar todas as providências necessárias como se vê da
cópia inclusa do ofício que nos dirigiu e que nós vô-lo envia-
mos para conheceres a energia com que o Governo vela sobre
nós; portanto juntai-vos, todos em conselho, lede com aten-
ção o ofício do Governo, executai todos os seus artigos, man-
dai explorar todos os portos e desembarques perigosos, que
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vós que lá estais melhor que nós os conheceis, avisai-nos dc
qualquer incidente que ocorrer para vos auxiliarmos de cá
com os nossos conselhos e socorros e executai tudo quanto
vos parecer conducente ao fim de impedir qualquer entrada
inimiga no caso de a haver, vos fazer ciente de qualquer novi-
dade, que cá nos achamos juntos em Conselho, esperando os
vossos avisos. Mandareis buscar na casa do Sargento-mor
José Camelo em Goina, pólvora, bala, chumbo, e pedernei-
ras necessárias para as vossas tropas tomareis por peso e por
peso sereis responsável pelo resto que [re]manescer; assim
como ficareis na responsabilidade por qualquer omissão e
desserviço da república que se vos notar, o que não esperamos
da vossa atividade, honra e patriotismo. Quartel de Goiana,
10 de abril de 1817.

(a.) Os Patriotas Inácio Cavalcanti de Albuquerque
Lacerda — Capitão-mor

(a.) José Camelo Pessoa de Melo
Sargento de Milícias,

(a.) João Pinto de Souza
Coronel do Corpo da Cavalaria de Goiana.

Aos Patriotas Comandantes
José dos Santos Guedes Alcanforado.
Lourenço Graves de Melo.
Francisco Garcia do Amaral.

Reconheço e dou minha fé serem as assinaturas da ordem
retro dos próprios assinados por ter delas pleno conhecimento.

(a.) Joaquim Inácio de Lima

I — 31,4,7 n.° 15

77)
Patriota João da Rocha Moreira Júnior.

r Pernambuco 10 de abril.
Meu amigo vou com esta saber da sua saúde e também

para lhe manifestar algumas alegrias.
Meu amigo.
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Dou-lhe parte do que tem acontecido em Pernambuco
no dia 6 de março a 1 hora e meia da tarde, levantou-se o
povo contra o governo e a coroa do Rei, o General Caetano
Pinto no dia antepassado publicou uma ordem que era muito
amigo dos pernambucanos. Com a mesma pena com que escre-
veu esta ordem escreveu um rol que se achou no seu gabi-
nete para no dia seguinte matar as principais famílias de
Pernambuco, mas a providência divina permitiu o contrário.
Às mesmas horas recolheu-se secreto da sua campanha para
a fortaleza do Brum na qual esteve 3 dias preso. Neste feliz
levante houveram certas mortes, morreu o Coronel de Arli-
Iharia Manuel Joaquim e também o Ajudante de Ordens Ale-
xandre Tomas, o Diogo, o Madeira, dos nossos patriotas só
morreu um que foi o filho do Mato Simoni mas todos foram
marinheiros. No dia seguinte elegeu o povo o governo provi-
sório em que estão governando 5 patriotas honrados o 1.° o Padre
João Ribeiro, o 2.° Domingos José Martins, o 3.° o Dr. José Luiz,
o 4.° Manuel Corrêa de Araújo, o 5.° Domingos Teotonio, os
quais governos o povo todo está muito satisfeito. A 10 cie
mesmo mês embarcou Caetano Pinto para o Rio de Janeiro
ficando alguns dos seus conselheiros presos como José Ro-
berto, o Salazar, o intendente e outros do seu partido que nos
queria matar todos os filhos de Pernambuco. Agora só se
trata nesta terra de servir a Pátria e nada mais. Sentou
praça a flor de Pernambuco os rapazes que Vossa Majestade
conhecia, todos sentaram praça, o Rangel, o Camera, o Será-
fico, os filhos de Miguel Machado, o João do Paulo, final-
mente tudo, casados e solteiros mas todos voluntários não
se obriga a ninguém. As aulas estão fechadas por não haver
estudantes, eu até o presente fico sem praça, mas penso que
não escapa. Já se acham 12 mil homens alistados, e estão se
criando dois novos Regimentos para o que houver. Este
levante não é só aqui Alagoas e o Penedo e Paraíba tudo está
levantado só se espera pela Bahia e Ceará.

Remeto esta gazeta para Vossa Senhoria ver que já c
impressa em Pernambuco. E no mais adeus até à vista.

De Vossa Mercê seu criado
(a.) Afonso Honorato Bastos
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Não repare a escrita porque foi feita com pressa.

À margem — N.° 20.
I — 31,4,2 n.° 17

78)
Polícia

Atuamento de um auto de denúncia contra José Alves,
branco, contramestre da Canhoneira, preso na cadeia desta
vila.

Escrivão o P. Ferreira.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos dez de abril nesta vila do Recife
em casas de morada do Patriota Juiz Ordinário do Crime, e
Polícia, Felipe Neri Ferreira, onde eu escrivão de seu cargo
me achava, por êle me foi dito que neste juízo de polícia
haviam denunciado debaixo de juramento de José Alves, con-
tramestre da barca canhoneira dos fatos constantes do auto,
que apresentava para ser autuado, pelos quais fizera prender
o réu denunciado no segredo da cadeia desta vila, e queria
proceder inquérito de testemunhas e a perguntas judiciais

a

para vir no conhecimento da verdade, a fim de ser julgado o
réu como fôr de justiça, e fiz êste autuamento a que juntei
o auto que se segue e eu o Patriota Joaquim José Ferreira de
Carvalho, escrivão da polícia o escrevi.

À margem — P. A. de soltura em 14 de abril de 1817.

Auto de denúncia.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil

oitocentos e dezessete, aos nove de abril, nesta vila do Recife
em casas de morada do Patriota Juiz Ordinário do Crime e
Polícia, Felipe Neri Ferreira, veio Francisco de Souza Tei-
xeira, branco, viuvo, oficial de alfaiate, morador defronte da
cadeia dos presos desta praça, e denunciou perante o dito
ministro que à dita cadeia algumas vezes ia o marujo José
Alves, empregado no serviço da barca canhoneira deste estado
e as suas conservas eram murmurando do Governo Provisó-
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rio, dizendo que não cumpria o que prometeu, que o brigue
e a mesma barca logo que saissem os marinheiros portugueses
as entregavam ao inimigo e que êle não havia ir nas embar-
cações de guerra, porque não queria passar incômodos; que
não fazia o caso do comandante da canhoeira, que para êle
era ninguém; declarou o denunciante que há quinze dias que
sucedeu estes fatos, e o presenciaram alguns presos da sala
livre que êle não conhece mas são: um rapaz que casou com
uma viúva da rua do Rangel, que era mascate e vendia fazen-
das. Um velho que fora preso por causa de pau-brasil, e um
homem natural das ilhas, de Boavista, ainda rapaz, que tinha
taverna. O dito ministro deferiu-lhe o juramento dos Santos
Evangelhos em um livro deles, em que pôs sua mão direita
debaixo do qual jurou ser verdadeiro todo o referido, e assi-
nou com o ministro que mandou fazer este auto. O Patriota
Joaquim José Ferreira de Carvalho escrivão da polícia o
escrevi.
Ferreira. Sinal de

t
(a.) Francisco de Souza Teixeira

Declaração do denunciante.
Aos dez do dito mês e ano retro declarado em casas de

morada do Patriota Juiz Ordinário do Crime e Polícia, Felipe
Neri Ferreira foi por êle mandado vir ante si ao denunciante
Francisco de Souza Teixeira, e lhe encarregou que debaixo
do juramento que havia prestado declarasse a razão porque
sabia do fato que denunciara e sendo-lhe perguntada a dita
razão, disse que êle presenciara o referido fato por ser resul-
tado de conversações que o denunciado com êle tivera, não
em segredo, mas de maneira que podiam ser ouvidas por
vários presos que nessa ocasião se achavam na mesma casa
em que êle denunciante estava, posto que se não lembre do
nome de alguns outros, além dos que tem referido, e nada
mais declarou porque nada mais lhe foi perguntado, e assinou
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«le cruz com o dito juiz o Patriota Joaquim José Ferreira de
Carvalho, escrivão da polícia o escrevi.
Ferreira. Sinal de

t
(a.) Francisco de Souza Teixeira

*

Assentada ,
Aos dez de abril de mil oitocentos e dezessete nesta vila

do Recife em casas de morada do Patriota Juiz Ordinário do
Crime e Polícia, Felipe Neri Ferreira, onde eu me achava,
por êle foram inquiridas e perguntadas as testemunhas seguiu-
tes, e fiz êste termo. O Patriota Joaquim José Ferreira de
•Carvalho, escrivão da polícia o escrevi.

Luiz Moreira de Mendonça, branco, casado, morador em
Fora de Portas desta vila, de idade de vinte e quatro anos,
que vive de masca tear, testemunha jurada aos Santos Evan-
gelhos que prometeu dizer a verdade.

Perguntado pelo conteúdo no auto de denúncia disse que
conhecia ao marujo José Alves pelo ter encontrado na cadeia
desta capital, no tempo que o sogro dele testemunha digo no
tempo que êle testemunha se achava preso, que foi antes
do dia seis de março passado, e que depois disso visitando
êle testemunha várias vezes a seu sogro Francisco Antônio
•da Silva, que depois do referido dia também foi encarcerado
nunca lá encontrou o referido marujo, nem tão pouco lhe
ouviu falar em coisas relativas à marinha deste Estado, ape-
sar de que reconheceu êle testemunha que não é muito bom
de língua, mas não se lembra de fato algum que possa refe-
rir em prova desta qualidade e mais não disse e assinou depois
de lhe ser lido o seu depoimento com o dito ministro e eu
Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão da polícia o
escrevi.

Ferreira
(a.) Luiz Moreira de Mendonça

Francisco Antônio da Silva, branco, casado, morador em
Fora de Portas, de idade de sessenta para setenta anos, que
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vive de trabalhar no Arsenal de Patrão de escaler, testemunha*
*>

jurada aos Santos Evangelhos que prometeu dizer a verdade.
Perguntado pelo conteúdo no auto de denúncia disse que

estando êle testemunha preso na cadeia desta capital aí ia o
marujo José Alves, e conversando com os que se achavam
presentes disse em uma ocasião que o primeiro comandante
nomeado para a canhoeira em que êle se achava alistado cm.
praça ae marujo era homem insignificante porque até bebe
demasiadamente; mas que do segundo nunca lhe ouvira dizer
mal algum, nem tão pouco dos seus camaradas marujos rela-
tivamente à entrega da dita canhoeira, e só se queixara em
que o tinha aceitado por um preço e pretendiam pagar-lhe por-
outro, sobre o que tentava fazer um requerimento ao governo,
que êle testemunha se persuade havê-lo feito, mas ignora que
despacho teve, e mais não disse, e assinou o seu juramento,
depois de lhe ser lido, com o dito juiz, e eu Joaquim .Tose Fer-
reira de Carvalho, escrivão de polícia o escrevi. Declarou
mais dita testemunha ter ouvido dizer ao referido marujo em.
alguma dessas conversações referidas que pretendia ver se
antes o mudavam para o brigue porque nele se fazia melhor*
paga, e nada mais declarou. Sobredito, escrivão o escrevi e-
assinaram depois de lhe ser lida igualmente a declaração.

Ferreira.
(a.) Francisco Antônio da Silva

-

Auto de perguntas que se fazem ao denunciado José Alves..

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos dez de março nesta vila do Recife,
em casas de morada do Patriota Juiz Ordinário do Crime e
Polícia, Felipe Neri Ferreira foi por êle mandado vir à sua
presença do segredo da cadeia desta capital a José Alves, donde
desde ontem se achava recolhido e estando presente o tabe-
lião o Patriota José Francisco de Souza Magalhães o dito Juiz
da Polícia interrogou o dito José Alves, que se acha livre de
ferros e lhe fêz as perguntas seguintes.

Perguntou-lhe como se chamava, donde era natural, e.
morador, que idade tinha, o seu estado e emprego.
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Respondeu que se chamava José Alves, que era natural
do bispado de Braga, solteiro, de idade de trinta e nove anos,
que morava nesta praça e se achava com praça de contrames-
tre da barca canhoeira do serviço deste Estado.

Perguntado quando fora preso, por que ordem, e se
.sabia ou suspeitava a causa da sua prisão.

Respondeu que fora preso ontem de tarde por um mili-
tar que desconhece, e o conduziram para o segredo da cadeia,
sem saber e nem se lhe dizer o motivo da prisão, e nem êle
respondente o suspeitar porque ainda que lhe disseram ser
preso por uma maroteira que fizera não pôde êle respondente
suspeitar que seja a verdadeira causa de sua prisão porque
sua consciência o não acusa de maroteira alguma que hou-
vesse feito.

Sendo-lhe perguntado se conhecia Francisco de Souza
Teixeira, e se com êle tinha tido encontros e conversações na
sala livre da referida cadeia.

Respondeu que êle o conhecia a muitos anos e sabia pelo
ver digo e sabia que vivia do ofício de alfaiate em uma loja
que está defronte da guarda da cadeia, aonde travou com êle
conhecimento por ocasião de lhe vender algumas das fazendas
com que andava mascateando pelas ruas, porém que fora
destes tratos nunca tivera com êle outra particularidade algu-
ma, e que nunca tivera com êle encontros na sala livre da
cadeia, posto que algumas vezes o via subir pela escada acima,
sem que êle respondente soubesse com que destino.

Sendo-lhe mais perguntado se êle respondente também
entrava na cadeia, se nela tinha correspondências, ou amiza-
des, ou se em alguma das casas dela dormia alguma noite, ou
noites.

Respondeu que êle somente fora à dita cadeia depois que
em quinta-feira maior próxima passada se recolheram à ela
dois marujos da canhoeira em que êle respondente tem praça,
indo a visitá-los por serem seus amigos, mas que antes disso
nunca lá fora, nem lá dormira, nem tinha correspondência.

Sendo-lhe mais perguntado se os marinheiros alistados
na mesma canhoeira estavam satisfeitos e com boa vontade
de se prestarem ao serviço de guerra.
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Respondeu que eles se não achavam bem satisfeitos em
razão de se lhes não fazer pronta paga, mas que para o ser-
viço estavam bem dispostos não só porque voluntariamente
assentaram suas praças mas também porque êle respondente
nunca ouvira a algum ou alguns manifestar sentimentos
contrários.

Sendo-lhe perguntado porque razão êle respondente havia
manifestado estes sentimentos opostos aos dos seus camaradas
a algumas pessoas que com êle conversaram a êste respeito a
quem havia dito que êle não queria ir na canhoeira em que se
achava com praça, que antes queria ir no brigue em que havia
melhor paga, e que os marinheiros da canhoeira pretendiam
entregá-la ao inimigo.

Respondera que êle nunca manifestara sentimento oposto
nem a esse respeito tivera conversações com alguma pessoa,
e que a respeito da passagem da canhoeira para o brigue era
tão pouco verdadeira que êle respondente em uma ocasião
que se declarou que os marinheiros dela se haviam de passar
para o referido brigue se ausentou para a terra a fim de não
ser compreendido nessa mudança, e pelo que toca aos mari-
nheiros estarem dispostos a entregar a canhoeira aos inimigos,
êle respondente nunca tal dissera porque a nenhum deles em
tal coisa ouviu falar.

Sendo-lhe perguntado se conhecia alguma pessoa que
contra êle tivesse alguma inimizade. .-*?

Respondeu que não conhecia pessoa alguma sua inimiga.

E nesta forma houve o dito ministro estas perguntas por
feitas, mandou fazer êste auto em que assinou com o respon-
dente, que o fêz de cruz depois de lhe serem lidas estas per-
guntas, e nós escrivães também assinamos por fé do referido.
O Patriota Joaquim Ferreira de Carvalho. Escrivão da poli-
cia o escrevi.

Ferreira Sinal de
t

José Alves
(a.) José Francisco de Souza Magalhães
(a.) Joaquim José Ferreira de Carvalho
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Auto de acareação do denunciado José Alves e
denunciante Francisco de Souza Teixeira.

E logo no mesmo ato estando presente o denunciado José
Alves, o dito Patriota Juiz do Crime e Polícia mandou vir ao
denunciante Francisco de Souza Teixeira, que de fato veio
e com assistência do referido tabelião procedeu o mesmo
juiz na acareação deles na forma seguinte:

Sendo a ambos perguntado se um a outro se conheciam,
e tinham entre si amizade ou motivo de inimizade.

Responderam ambos que reciprocamente se conheciam, e
reciprocamente se não tinham ofendido, para que entre eles
houvesse motivos de inimizade.

Sendo perguntado ao denunciante pela razão que o mo-
vera a denunciar o dito José Alves

Respondeu que êle não dera a denúncia por movimento
da sua própria vontade, mas somente porque chamado à
ordem dele juiz da polícia era obrigado a descobrir o fato
de que era sabedor pelas conversações que sobre êle tinha tido
com o denunciado na sala livre da cadeia desta capital, cujas
conversações não eram em segredo antes podiam ser ouvidas
pelos diversos indivíduos cjue aí se achavam presentes, assim
presos como em sua liberdade.

E sendo perguntado ao denunciado porque razão tinha
dito que antes de Quinta-feira Maior próxima passada nunca
subira à cadeia desta capital nem aí conversara com o denun-
ciante ao mesmo passo que êste afirma o contrário.

Respondera que algumas e raras vezes que êle denun-
ciado subiu à cadeia antes de Quinta-feira Maior tinha aí visto
o denunciante com quem nunca conversava em coisa alguma
que não fossem os devidos cumprimentos ao recíproco conhe-
cimento, que entre si tinham.

Sendo mais perguntado a ambos denunciante e denun-
ciado se entre eles tinha havido algumas conversações no.
referida cadeia a respeito da má disposição em que estavam
os marinheiros da canhoeira.
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Respondeu o denunciante que o que a êste respeito tinha
denunciado era a pura verdade do que tinha passado entre
eles ambos, porém o denunciado negou que tal houvesse dito
ao denunciante porque os marinheiros nunca disseram a êle
denunciado que embarcavam na canhoeira com destino difer
rente ao cumprimento das suas obrigações.

E nesta forma houve o dito juiz a acareação por feita e
mandou fazer êste auto em que assinou depois desta ser lido
perante todos, com os acareados que o fizeram de cruz por
não saberem escrever e nós escrivães que damos fé do refe-
rido: o Patriota Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão
da polícia o escrevi.

Ferreira Sinal de

Francisco de Souza Teixeira
Sinal de

t
José Alves

(a.) José Francisco de Souza Magalhães
(a.) Joaquim José Ferreira de Carvalho

Auto de acareação do denunciado José Alves com
as testemunhas Luiz Moreira de Mendonça e Fran-
cisco Antônio da Silva.

E logo no mesmo ato mandou o dito Juiz da Polícia vir
perante si as testemunhas Luiz Moreira de Mendonça e Fran-
cisco Antônio da Silva para proceder acareação com o denun-
ciado José Alves, e estando de fato todos juntos e nós referidos
escrivães os acareou o dito juiz na forma seguinte.

Sendo a todos perguntado se se conheciam, e tinham entre
si alguma razão de inimizade.

Responderam unânimente que sim, se conheciam, e uns
não tinham dos outros recebido ofensas que os tornassem
• •inimigos e,

Sendo perguntado à testemunha Luiz Moreira de Men-
donça em que lugar tinha travado conhecimento com o
denunciado.

s
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Respondeu que travara conhecimento com o denunciado
em tempo que estando preso na cadeia desta capital êle a
freqüentava com tanta freqüência que até mesmo algumas
vezes nela dormia, e que isto sucedera antes do dia seis de
março próximo passado.

E sendo perguntado ao denunciado se conversava com o
dito Luiz Moreira de Mendonça no tempo que freqüentava
a cadeia durante a sua prisão.

Respondeu que somente com êle tratava cumprimentos
e nada mais, o que o dito Luiz Moreira confirmou ser assim
verdade.

Sendo perguntado a testemunha Francisco Antônio da
Silva se enquanto esteve preso na cadeia desta capital depois
do dia seis de março e antes do de Quinta-feira Maior próxima
passada, o denunciado freqüentava a dita cadeia, e com êle
tinha conversações.

Respondera que sendo solto no dia de Sexta-feira da
Paixão o denunciado nos dias precedentes freqüentava de vez
em quando a referida cadeia, e ambos conversavam e as vezes
lá dormia, entre as conversações que tiveram lhe disse que o

primeiro comandante da canhoeira em que se achava alistado
era homem dado a bebida e que êle denunciado pretendia
solicitar que antes o mudassem para o brigue.

E sendo perguntado ao denunciado se era verdade ter
dito a referida testemunha esta circunstância.

Respondeu que a respeito do comandante era verdade
ter-lhe dito que era amigo da bebida, mas que este não era o
comandante da canhoeira em que êle tem praça, mas sim
de outra de que já o lançaram fora, pelo que respeita à mu-
dança para o brigue que tal não havia dito a referida teste-
munha, e esta não sustentou dizendo somente que por ter
falta de ouvir se capacitava que êle assim lho dissera.

E sendo perguntado ao denunciado se com efeito dor-
mira na dita cadeia como a testemunha afirmava.

Respondeu que ali dormira uma noite e
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Instado para que declarasse a razão que o movera a negar
nas perguntas o freqüentar e dormir na cadeia antes de
Quinta-feira Maior, algumas vezes.

Respondeu que fizera a referida negação com o receio
de que não quisessem atribuir-lhe algum arrombamento de
cadeia, ou soltura de preso em razão dele a freqüentar e nela
dormir.

E nesta forma houve o dito juiz esta acareação por feita
e mandou fazer este auto em que assinou depois de lido entre
todos, com os acareados e nós escrivães que damos fé de todo
o referido, e eu o Patriota Joaquim José Ferreira de Carvalho,
escrivão da Polícia o escrevi.

Ferreira
Sinal de

t
José Alves

(a.) Luiz Moreira de Mendonça
(a.) Francisco Antônio de Carvalho
(a.) José Francisco de Souza Magalhães
(a.) Joaquim José Ferreira de Carvalho

Assentada
Aos dez de abril de mil oitocentos e dezessete nesta vila

do Recife, em casas de morada do Patriota Juiz Ordinário do
Crime e Polícia, Felipe Neri Ferreira, onde eu me achava por
êle foram inquiridas e perguntadas as testemunhas seguintes,
e fiz este termo o Patriota Joaquim José Ferreira de Carva-
lho, escrivão da Polícia o escrevi.

Julião Antunes dos Reis, preto, crioulo, solteiro, morador
na rua do Forte do Mato, oficial de alfaiate, de idade de qua-
renta anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, que
prometeu dizer a verdade.

Perguntado pelo conteúdo no auto de denúncia disse que
êle testemunha esteve na sala livre da cadeia desta capital por
espaço de quinze dias, e foi solto na Quinta-feira Maior pró-
xima passada, e no tempo de sua prisão presenciou ir todas
as noites à mesma cadeia o marujo José Alves, e lá dormia e
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conversava com todos, porém a maior parte de suas conversas,
era com um piloto cujo nome ignora, que se achava preso na
mesma ocasião, e somente o que êle testemunha presenciou
de suas conversações foi estar o dito José Alves queixando-se de.
que lhe não pagavam e queria sair da canhoeira porque
fazendo um requerimento ao Governo para lhe mandar pagar
lhe saiu por despacho que ainda não era tempo, e mais não<
disse e assinou com o dito juiz e eu o Patriota Joaquim Fer-
reira de Carvalho, escrivão da Polícia o escrevi.

Ferreira Sinal de
t

Julião Antunes dos Reis

Assentada
Aos onze dias do mês de abril de mil oitocentos e dezes-

sete nesta vila do Recife, em casas de morada do Juiz Qrdi-
nário do Crime e Polícia o Patriota Felipe Neri Ferreira»,
comigo escrivão de seu cargo foi por êle inquirido e pergun-
tado a testemunha que se segue, eu Joaquim José Ferreira de
Carvalho, escrivão da Polícia o escrevi.

José de Oliveira, branco, casado, morador na América
espanhola e residente por ora na cadeia desta capital por
falta de meios para morar em outra parte de idade de trinta
anos, e se ocupava na arte do mar, testemunha jurada aos
Santos Evangelhos, que prometeu dizer a verdade e ao cos-
tume nada.

E perguntado pelo conteúdo no auto da denúncia disse
que êle testemunha vindo preso do Rio de Janeiro para o
degredo de Pucai, e sendo solto no dia seis de março continuou
a assistir na cadeia desta capital e presenciou que Francisco de
Souza Teixeira ia para aí conversar as noites e igualmente
se encaminhava para a mesma cadeia o marujo José Alves*
que lá dormia muitas noites depois do referido dia seis de
março e êle testemunha posto que nunca com êle conversasse
contudo o ouvia conversar com o dito Teixeira e com os mais
presos e nas conversas referia o dito José Alves que tinha
sentado praça na canhoeira, que nela tinha um comandante



— 113 —

¦

que podia ser comandante de algum barril de cachaça, que
estava servindo por sua vontade, e que lhe não pagavam, e
que o tinham justo pagar a doze mil réis e queriam pagar-lhe
:a sete, e que por isso estava a maruja desgostosa, e que muitos
tinham fugido, que destas faltas de pagamento não era sabe-
dor o Governo e que lhe havia requerer. E mais não disse e
assinou o seu juramento depois de lido com o dito juiz e eu
Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão da Polícia o
escrevi.

(a.) Ferreira (a.) José de Oliveira

Termo de prisão, hábito e tonsura feito a José
Alves.

Aos onze de abril de mil oitocentos e dezessete nesla
cadeia da vila de Recife pelo Patriota Carcereiro Antônio José
tia Silva Pedra, me foi apresentado o réu José Alves que me
disse assim se chamava, que era branco, solteiro, natural do
bispado de Braga, filho legítimo de Antônio Martins, e de Mar-
celina Tereza, de idade de trinta e nove anos, que se ocupava
no serviço da canhoeira de que é comandante José dos Santos
Zaranza, onde tem praça de contramestre, que não sabe ler
nem escrever, o qual é de estatura ordinária, seco do corpo,
moreno, olhos pardos, cabelo liso, e barba fechada, e estava
de calças e colete, com gravata ao pescoço, e logo o recomen-
dei ao dito carcereiro para que o não soltasse sem expressa
ordem de Justiça, por se achar processado pela Polícia, de que
êle ficou entendido, e fiz este termo em que assinou o réu com
o carcereiro e testemunhas presentes, eu e o Patriota Joaquim
José Ferreira de Carvalho, escrivão da Polícia o escrevi.

Sinal de José Alves
t

(a.) Antônio José da Silva Pedra
(a.) João Duarte Andrade
(a.) Francisco Gonçalves Severino

Conclusão
Aos onze de abril de mil oitocentos e dezessete nesta vila

¦do Recife, faço este processo concluso ao Patriota Juiz Ordi-
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nário do Crime e Polícia Felipe Neri Ferreira e fiz êste têrmoí
o Patriota Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão da
Polícia o escrevi.

Concluso. (
Não obriga; passe-se alvará de soltura ao réu.

(a.) Ferreira

Data
Aos quatorze dias do mês de abril de mil oitocentos e

dezessete nesta vila do Recife, em casas do Patriota Juiz Ordi-
nário do Crime, e Polícia, Felipe Neri Ferreira por êle me foram
dados estes autos com o seu despacho supra que mandou se
cumprisse como nele se contém e fiz êste termo o Patriota
Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão da Polícia o
escrevi.

Reconheço a letra e rubrica supra ser de Felipe Neri
Ferreira. Recife, 10 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade (Sinal público). Tabelião>
Público.

(a.) Manuel Pereira Dutra

À margem — N.° 117.
I — 6,3,31 n.° 25

79)
Patriota do Governo Provisório.
Antônio Pereira de Albuquerque e Melo

Souza, 11 de abril de 1817-
Amigo, o tempo me não deu mais lugar o que agora

tenho cuidado para o meu sossego e dos meus parentes não
duvido em apresentar nesta cidade uma Companhia de rapa-
zes luzidos e prontos na ordem de Cavalaria, o que queremos
é que não seiamos obrigados para recruta de Infantaria, e o
meu sentido o nosso Patriota Padre Antônio da Trindade lhe
dirá mais a miúdo, do que desejo, a resposta podendo ser
breve. $
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Estimo a boa saúde e que me dê ocasiões que possa mos-
trar o quanto sou

Vosso Patriota e Amigo
(a.) Felix Francisco de Brito

Mande-me dizer se é preciso meu mano Luiz ir pessoal
entregar uma patente que era alferes de cavalaria e se puder
se entregar por qualquer pessoa eu darei ordem nesta cidade
pasra se recolher neste Governo.

Ao alto — N.° 9.
I — 31,4,7 n.» 22

80)
>

José.
Recebi a vossa que me deixou satisfeito pelas boas notí-

cias que me dais.
Eu tenho esperado muito e muito pela incumbência que

vos mandei da matalotagem, não deixeis de mandar logo e
logo. Enquanto ao Severino sem dúvida será deferido con-
forme a sua capacidade, porém eu sempre direi que o Leão
deu maior prova de seu patriotismo e que foi quem coman-
dou a mesma gente em perigo e com valor, e presteza e que
está em circunstâncias de poder ser, enfim quando se tratar
desse particular farei o que melhor for a bem dos povos dessa
repartição.

Mandai-me dar notícias das nossas lavouras. Dai abra-
ços a todos de casa; eu estou bom. Que Deus vos guarde, etc.
Vosso Irmão e amigo

O Joaquim Cipriano me diz. Antônio
Reconheço a letra e sinal da carta retro ser do próprio

punho do Padre Antônio Pereira de Albuquerque por ter do
mesmo inteiro conhecimento. Vila do Pilar, 10 de janeiro
de 1818.

Em fé de verdade (Sinal público). O Tabelião Público.
(a.) José Francisco de Moura

Ao Patriota José Jerônimo de Lima. Angico Torto.
Ao alto — N.° 10.

I — 31,4,7 n.° 22
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81)
Patriota e Amigo Padre Antônio.

Vila do Pilar, 12 de abril de 1817.

Logo que vim desta cidade fui ao Recife oferecer-me
por soldado ao Governo os quais me louvaram a minha reso-
lução e com agrado me receberam porém como me era pre-
ciso arranjar algumas coisas tirei licença por um mês, a qual
acha-se com 15 dias vencida, agora acabo de ler um decreto
dêste Governo Provisório em que desfaz todas as sentenças
dadas do Ouvidor Filgueiras para cá e assim suposto também
estará abolida a rematação que fiz nos bens de meu falecido
pai, é verdade que esta parece que deve ficar vigorosa e assim
deveis saber por cuidar neste novo arranjo; há três dias que
procuro a minha Patente e não posso descobrir e por isso a
não mando, mandai-me dizer se devo oficiar isto mesmo ao
Governo ou se não será preciso, eu tenho vontade de ir à cidade
e por isso ando desejando que me sobrem alguns dias para o
ver e o abraçar e falarmos em algumas coisas em nosso bene-
ficio. Deus queira haja tempo para isso. Sentei praça na artilha-
ria na l,a companhia e na mesma também sentou o Clemente.
José Bezerra e o irmão Antônio, algumas pessoas me reprova-
ram o ter sentado no Recife, porque houvera sentar na Paraíba
e o mais é que conheci que assim o devia fazer e assim o deter-
minava porém desgostou-me uma extravagante presunção de
se fazerem oficiais antes que houvessem soldados quando no
Recife fazem-se soldados para destes serem tirados oficiais
e por isso tem concorrido maior número de rapazes para
sentar praça, sobre o mais que deverá aqui dizer fica para o
nosso encontro.

É do nosso amigo fiel.
Por pedido da minha mãe mandei vir baixa. Deus queira

venha.
O Patriota Francisco José de Ávila Bitancourt

Reconheço a letra e sinal da presente carta ser do próprio
punho de Francisco José de Ávila Bitancourt por ter do mesmo
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inteiro conhecimento. Vila do Pilar, 10 de janeiro de 1818
Em fé de verdade (Sinal público). Tabelião Público.

(a.) José Francisco de Moura

Ao alto — N.° 18.
I — 31,4,7 n." 22

82)
. Patriota e Amigo André de Albuquerque Maranhão.

Viva a Pátria e a Religião e a Liberdade.
Estimo a vossa saúde. Todos desta vão vivendo. Meu

caro, no dia 10 chegou na minha casa o meu cunhado Inácio
com o destino de assentar praça na Paraíba. Supondo por
êste meio ter melhora devida eu o fiz parar e não querer que
fizesse semelhante coisa, primo já que está tudo cheio e ser
da mesma zanga a Paraíba onde só reina presentemente o
egoísmo e portanto queira ter alguma contemplação no seu
arranjo êle está costumado trabalhar com as suas mãos e faço
idéia de muito boa conduta, eu se pudesse o faria porém muito
bem sabeis das minhas circunstâncias; a casa de José Jerò-
nimo está na última decadência, o filho mais velho foi para
o Recife a procurar algum refrigério, eu com isto me tenho
aflito e por isto deixo ao seu arbítrio e desejo que me respon-
dais sôbre êste objeto. Só com a vista poderia vos dizer mais
alguma coisa. Terei muito prazer com a certeza da vossa
saúde, e que o Supremo Arcanjo do Universo ilumine as vos-
sas idéias. Eu tenho repetido algumas idas à cidade e tenho
tido aborrecimento a certos procedimentos.

Passe bem.
Eu serei sempre constante em ser vosso.

Amigo e irmão fiel.
(a.) O Patriota José de Olanda de Albuquerque Maranhão

Em 12 de abril de 1817, o 1.° da nossa Independência

Reconheço ser a letra e firma da carta retro do próprio
José de Olanda Albuquerque Maranhão por ter da mesma
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letra visto outras muitas semelhantes. Paraíba, 16 de dezem-
bro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

À margem — N.° 1.°.
I — 31,4,7 n.° 22

83)
As razões em que fundo a minuta extraída da minuta do

Alvará são:
Que os alvarás firmam o corpo da legislação e por isso

nao se usam para objetos temporários, como são nomeação
de oficiais e criação de um ou outro regimento.

Explicar-se o serviço de guardar a Casa Real é fazer uma
divisão no exército, pois sempre todos os regimentos fizeram
a guarda real, e não é tempo de novidades sobre isto, mas sem
que concorram todos.

Omiti a cláusula de receber o comandante as ordens
imediatas, pois é contra a regra geral. Quando se faz lei
nunca é com atenção a certa pessoa, mas para esse e para
os seus sucessores que não se sabe se estarão em tais cir-
cunstâncias.

Omiti também os acessos de portos, porque deste corpo
hão de vir a tirar-se oficiais para as capitanias e estes acessos
é acrescentar embaraços.

E ultimamente omiti o projeto de uma nova Ordem, por-
que as ordens quanto mais são mais perdem, e até agora uma
Ordem é prêmio de serviço já feito e não de serviço que se
há de fazer, e nunca pode ser prêmio somente de assentar
praça.

O plano de voluntários a cavalo parece bem.
Porém no Alvará da Real Guarda de Honra, há muita

coisa que observar.
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Em primeiro lugar, que estas criações se fazem por Deere-
i não Alvarás. O que contudo não faz defeito.
2.° Que sendo por Alvará não se devem pôr coisas que

pareçam excessivas e que se critiquem, como é — penhor da
alta estimação — isto somente se admite dizer-se a respeito
de uma Pessoa Real, por vassalo não.

3.° Que a cláusula — receberá imediatamente de mim
as ordens que disserem respeito ao dito Corpo — é para moti-
var intrigas e emulações e degradar a autoridade do Marechal
General, etc, etc.

4.° 0 artigo ou § de Ordem de Cavalaria, é fora de todo
o bom senso. Não há motivos para criar uma Ordem de Cava-
laria, o criar um Regimento, degrada as outras Ordens e é
contra a natureza da coisa, uma Ordem é prêmio de uma ação
e não prêmio de assentar praça.

Portanto estas coisas merecem emendar-se, e omitir-se no
Alvará, pois ainda que o atual momento é de susto, contudo o
soberano nunca deve ter susto, e o Ministério não deve em
tais ocasiões fazer coisas tão extraordinárias que mostre que
o seu susto é extraordinário também.

Parece-me porquanto que a criação deve ser por um
decreto, e que deve por-se de parte tudo o que é excesso,
fazendo-se um corpo de tropa assim como são os mais do
exército.

Para ter muita gente bastam duas coisas: aos oficiais
conservar-lhes os seus soldos, e acessos e i-los empregando aqui
para os outros corpos das capitanias aonde convier, até para
tirar isto que se chama — Estado Maior — em que querem
entrar até paisanos com diversos pretextos.

E para os soldados terem um soldo de 160 por dia difi-
culta muito estas praças, de forma que o entrar neste corpo
seja considerado um prêmio do soldado veterano, e de boa
conduta, que se tire dos outros regimentos.
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Pouco importa se complete já ou daqui a tempo o que
importa é satisfazer agora aos oficiais que se oferecerem, e
dispor um serviço de prêmio que sirva de estímulo para os
soldados dos outros corpos se comportarem bem a fim de
o alcançar (*)

I — 30,34,2 n.n 27

84)
Projeto

Para a organização de um corpo denominado = Guarda
de El-Rei =, composto de quatro companhias de Cavalaria e
seis de Infantaria.

Primeiro. A guarda será composta de soldados que
tenham servido em corpos de linha mais de quatro anos, sem
nota, e tendo todas as mais circunstâncias, de todos aqueles
que se distinguirem por alguma ação de valor e de pessoas
que tenham as qualidades necessárias para servirem em um
corpo tão honroso.

Segundo. Os oficiais terão uma patente mais do que
aquela do posto que exercem, e receberão o soldo da dita
patente, e tanto eles como os cadetes quando vagar qualquer
posto nos outros corpos do exército preferirão estando em
iguais circunstâncias.

Terceiro. Os oficiais inferiores, e soldados terão soldo
dobrado, além de todos os mais vencimentos que percebe a
tropa de linha desta corte, excetuando-se os oficiais inferiores
de Cavalaria, que receberão diariamente, os primeiros sar-
gentos 600 réis, os segundos 500 e os furriéis 400 réis.

Quarto. As consignações para fardamentos, e remonta
da Cavalaria, etc, serão aumentadas de mais metade do que
se dá presentemente para os corpos de linha desta corte, por
serem os fardamentos mais dispendiosos.

(*) Documento incompleto.
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FORÇA DO CORPO

Estado Maior de todo o corpo

Comandante
Segundo Comandante
Ajudante de Ordens
Secretário
Cirurgião-mor
Capelão
Espingardeiro
Coronheiro

r
i
i
i
i
i
i
i

8

Es lado Maior de Cavalaria Estado Maior da Infantaria,
- Tenente-coronel Tenente-coronel 1
. Major Major 1
Ajudante Ajudante 1
Quartel Mestre Quartel Mestre 1

; Porta-estandartes Porta-bandeiras 2
Ajudante de cirurgia Ajudantes de cirurgia 4
Picador Sargento Ajudante 1
Sargento Ajudante Pifanos 2
Alveitar —
Trombeta-mor 13
Seleiro 1

13

Recapitulação

Estado maior de todo corpo 8
Estado maior da Cavalaria 13

*

Estado maior da Infantaria 13

I

Total 34
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Força de uma Companhia
de Cavalaria

Capitão Capitão
Tenente Tenente
Alferes Alferes
Primeiro Sargento Sargentos
Segundo Sargento Furriel
Furriel Cabos
Cabos Anspeçadas
Anspeçadas Soldados
Soldados 56 Tambores
Trombeta 1
Ferrador 1

Força de uma Companhia
de Infantaria

i
i
i
4
1

10
10
80
2

110

72

Recapitulação

Total do Estado Maior
Força das 4 companhias de Cavalaria
Força das 4 companhias de Infantaria

Total do corpo

Rio de Janeiro, 13 de abril de 1817.

Visconde de Barbacena

34
288
660

982

I — 30,34,2 n.° 28

85)
Viva a Pátria.

Habitantes das Vilas do Conde e da Alhandra. O nosso
Governo Provisório acaba agora de me confirmar no mesmo
posto que eu exercia de Capitão-mor das Ordenanças destes
cantões, e por mim vos faz segurar que podeis livremente con-
tinuar no exercício das vossas culturas sem que vos preocupeis
do tímido receio de seres jamais presos ou conduzidos para o
recrutamento das tropas que por agora fazem cessar nestes
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distritos, devendo somente serem alistados os que tiverem
suficiência para isso nos Regimentos de Milícias, que fazem
a segurança e defesa da Província. É muito do nosso dever
prestar-nos ao serviço da Pátria, eu me submeto em tudo aos
sábios ditames do nosso Patriótico Governo, eu com todo o
prazer aplicarei as minhas forças, a minha pessoa, e os poucos
bens que possuo para que possa conseguir o vosso sossego, a
vossa paz, e a vossa união. Vós mesmos [... ] uma fiel teste-
munha das minhas puras intenções. A vossa tranqüilidade e
vosso bem e a vossa felicidade têm sido sempre o único
objeto dos meus sinceros desejos. Animados pois e [... ] fora
dos vossos corações o susto e o temor de que até agora estavas
possuídos. Chegai encaminhai-vos às vossas famílias e vivei
descansados. À sombra de um tão Benéfico Governo nós sere-
mos felizes. Êle só quer a nossa prosperidade, o nosso aumento
e a nossa glória. Assim é que vós nestes dias tendes sido perse-
guidos horrorizados e dispersos, mas as suas disposições e as
suas ordens não foram estas, nem assim tem sido dirigidas
pelos nossos briosos e bem intencionados chefes. A má inteli-
gência, a precipitação, e o ardor dos executores delas é que
transtornaram o plano das suas boas direções. Sim meus
caros e fiéis companheiros, eletrizai os vossos espíritos, desen-
tranhai do seio da produtora terra o germem necessário para
a nossa subsistência, sejam os vossos braços infatigáveis os
primeiros que derramem a abundância na Capital da Provin-
cia e que façam desaparecer de todo o descarnado esqueleto da
fome. A agricultura é uma das bases fundamentais que devem
suster o todo desta obra admirável, a que tão felizmente temos
dado princípio, e que o justo céu não deixará de proteger e
consumar. Não percamos um só momento sejamos úteis à
Pátria e a nós mesmos, eu em vós tenho depositado todas as
minhas esperanças. Desempenhai o meu plano, agricultai os
sítios que haveis deixado, beneficiai as vossas lavouras, des-
terrai o temor e o ócio, e vivei laboriosos e contentes. Eu vos
darei o exemplo, e a par de vós eu serei sempre o vosso igual
o vosso compatriota, o vosso amigo. Quartel da Jacoca, 13 de
abril de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) José Antônio Pereira de Carvalho
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Reconheço a letra e sinal supra ser do próprio José Antô-
nio Pereira de Carvalho, pelo conhecimento que tenho de
tudo e ter em meu poder e cartório de que dou fé. Êste fiz por
ordem do Excelentíssimo Desembargador Presidente da Alçada.
Recife, 3 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

Ao alto — N.° 34.
I — 31,4,7 n.° 22

86)
Amigo do Coração.

Viva a Pátria e a Liberdade.
Os vínculos que nos ligaram por serem muito fortes me

obrigaram apertar por eles bem pelas extremidades em razão
de poder mandar mais forças, e por isso o meu coração sem
alento não se achou com ânimo de abraçar-te como despe-
dindo-se portanto pelo nosso irmão Luiz Pedro que vai a tratar
com êste Governo coisas interessantes te dará muitos abraços,
e com estes aceita-me todo saudoso pois que com o mais
particular afeto sou teu amigo o mais fiel. 19 do primeiro
mês da nossa Liberdade. Ano primeiro.

(a.) Manuel Clemente
(a.) José da Cruz Gouvea
(a.) João Luiz

Reconheço a letra e o primeiro sinal da carta supra ser
do próprio punho de Manuel Clemente Cavalcanti e o segundo
e terceiro sinais serem dos próprios José da Cruz Gouvea e
João Luiz Freire por ter de todos inteiro conhecimento.
Vila do Pilar, 10 de janeiro de 1818.

Em fé de verdade. (Sinal público). Tabelião Público.
(a.) José Francisco de Moura

Ao alto — N.° 16.
I — 31,4,7 n.° 22
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Patriota Padre Antônio de Albuquerque.
Goiana, 14 de abril de 1817. Pereira.

Meu caro. Com sumo prazer recebi a que me enviastes
a 9 do corrente, a quem até agora não tinha ainda congratu-
lado pela nossa feliz regeneração política, por vos julgar mui
ocupado, e não dever roubar ao público um só momento de
vossos úteis serviços.

Fico na inteligência da direção do correio, em falta do
Patriota Major Camelo, desejando em tudo dar decisivas
provas de patriotismo. Esta vila fica gozando de sossego e
tranqüilidade, conseqüências das sábias e providentes dispo-
sições do atual governo e do pacífico espírito de seus habitan-
tes, que apenas soou a voz da liberdade, se reuniram e rom-
peram em vivas de transporte. Acho contudo ser um dos
objetos mais dignos de nossa atenção conciliar os ânimos
das classes heterogêneas que habitam êste país, pois não
obstante a protestação pública do governo a êste respeito há
todavia empregados que sendo aliás de honrado caráter, igno-
ram a marcha da civilização dos povos, e de sua felicidade, a
qual não consente distinção de indivíduos em um mesmo país,
quanto ao nascimento e religião qualquer cuja prática em con-
trário nos deu bem justos motivos de vermos transtornada a
boa ordem, por ocasião da prisão que aqui veio executar Joa-
quim Martins da Cunha Souto Maior sôbre um negociante
europeu, por alcunha o Barateiro, falsamente denunciado por
chefe de rebeldes, escandalizando-se com um tal procedimento
geralmente os europeus e brasileiros, etc.

Estimo que estejais na fruição de uma feliz saúde para
utilidade da Pátria e plena satisfação.

De vosso compatriota e amigo.
(a.) Francisco de Sales Curado

Ao alto — N.° 17.
I — 31,4,7 n.° 22
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Meu bom irmão e amigo,
Tendo recebido a última carta tua em vésperas de Cor-

reição, não respondi logo, guardando para quando viesse, mas
como fui chamado antes de findar a Correição, agora o faço.
Eu contava de mandar alguma coisa à minha pobre amiga
D. Luiza, mas a sorte que é minha adversa faz gorar todas
as minhas idéias. Eis-me de novo sem meios certos de sub-
sistência. A revolução de Pernambuco destruiu o meu lugar
e isto tendo eu só um ano de ocupá-lo, e não tendo podido
nesse tempo fazer mais do que desempenhar-me. Foi um
sucesso assombroso, 5 ou 6 homens destroem num instante
um governo estabelecido e todas as autoridades se lhe sujei-
tam sem duvidar. Eu fui chamado pelo novo Governo Provi-
sório, e fui tratado com o maior respeito e distinção, pedin-
do-se-me que tivesse assento entre eles e assistisse as suas deli-
berações para os aconselhar, o que até agora tenho feito. As
tropas mostram zelo e todos têm jurado defender a causa
da liberdade e não se sujeitarem mais ao poder real; se alguns
ânimos vacilam, o geral é aferrado à nova ordem. Vai a ser
convocada a Assembléia Constituinte, e interinamente há um
governo de 5 membros, e um Conselho de Governo. Foram
destruídos os Juizes de Fora, e Ouvidores, e ficou tudo devol-
vido aos Juizes Ordinários, e para última instância há um
Colégio Supremo de Justiça. Tem-se abolido alguns impôs-
tos, dos mais onerosos e trabalha-se muito em porem-se
num pé de defesa respeitável. Heis-me portanto separado
dos meus; visto os dois partidos em que nos achamos alistados,
o que me custa. A lista civil tem sido mal paga, que é o mesmo
que dizer-te que estou pobre. Adeus, recomenda-me a tua
família, e recebe o coração

De teu irmão e amigo
(a.) Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva

»

Pernambuco, 14 de abril de 1817.

Reconheço ser a letra e sinal da carta infronte do próprio
Antônio Carlos Ribeiro Andrada Machado e Silva e de que
dou fé. Vila de Penedo, 10 de abril de 1818.
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Em testemunho da verdade. (Sinal público). 0 Tabelião
Público.

• ¦ .

(a.) José Pereira de Lima Gondim

limo. Sr. José Bonifácio de Andrada e Silva
Do Desembargo de S. M. F. Desembargador da Relação

do Porto, Intendente Geral das Minas e Matas de Portugal.
Lisboa.

*

Ao alto — Carta de Antônio Carlos a José Bonifácio.
N.° 33.

II — 31,32,11

89)
Quando sexta-feira à noite tive a honra de ir à presença

de Vossa Majestade com as notas do França, que li em uma
delas se dizia que por via de Caetano Pinto receberia novas
com mais individuação. Estas cartas tinham vindo da Bahia
e pelo Correio se entregaram porque os sujeitos que as escre-
viam para ali se tinham passado.

O Sr. Desembargador França por via de um oficial
engenheiro, que visita Caetano Pinto procurou saber que no-
ticias eram estas e são as seguintes:

Que as sessões dos tais malvados se fazem na sala do
Governo e a noite: ali se a juntam como Conselheiros Antônio
Carlos, o Capitão-mor do Recife Antônio de Morais Silva, filho
do Rio de Janeiro, que foi ali Juiz de Fora, e Gervásio Pires
Ferreira e que por voto deste se pronunciou confisco em todos
os bens dos que se ausentassem e estivessem fora.

Que os presos militares e outros que estavam na forta-
leza do Brum a beira-mar foram removidos para a das Cinco
Pontas, e que desta fortaleza estava comandante um Sargento-
mor dos Henriques.

Que estes se não soltariam sem que primeiramente cons-
tasse o procedimento do Governo do Rio, com os seus pa-
Motas que lá estavam.
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Que o Capitão-mor Francisco de Paula Cavalcanti (vulgo
Suassuna) andava também à frente de negros armados, e

que fora o que com eles soltou no fatal dia do levante os pre-
sos das Cinco Pontas.

Que o tal capitão um dos governadores, Domingos Teo-
tonio tomara dez ajudantes de ordens, 4 brancos, 3 mulatas
e 3 pretos.

Que eles se intitularam governadores provisórios ou inte-
rinos e blasonavam de socorro da América Inglesa para onde
ficara a partir o navio do dito Gervásio e que tinham com-

prado para corso o brigue denominado Carvalho 5.°, e que
destinavam mais outro navio para defesa do porto que pro-
clamavam sobre as mais terras, porém que a exceção de Per-
nambuco nada ainda constava de outras partes.

Que tinham extinguido o lugar de juiz de fora e substituído
o de Juiz Ordinário o que mandaram servir o dito Francisco
de Brito Cavalcanti e que o Ouvidor do Recife ficara servindo
o lugar de corregedor extinto a título de ouvidor.

Que Martins procurara todas as autoridades para pres-
tarem o juramento, cuja fórmula, pouco mais ou menos
era "juro nas mãos do Patriota Martins ser obediente às
ordens do atual governo provisório". E que assim o pres-
taram.

Que ficaram servindo os seus lugares o escrivão da Fa-
zenda, o Tesoureiro da Tropa e o Juiz da Alfândega.

Que a tropa estava já com descontentamento em conse-
quência de lhe pagarem somente a 100 réis por dia, tendo-se-
lhe permitido mais e que um dos governadores por nome José
Luiz tendo proposto aos outros tratarem certas coisas ou pro-
posições com El-Rei nosso Senhor, fora desatendido, não rece-
bidas suas proposições, e que estava por isso já mal visto por
alguns do mesmo governo.

Que já tinham abolido vários impostos como o novo im-
posto das carnes, o da aguardente e o da polícia desta corte.
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Ouvi que tudo isto já estava na presença de Sua Majes-
tade porque Caetano Pinto mandara por seu filho a carta
o que não obstante acho ser de meu dever noticiar nesta
mesma hora em que o Desembargador França mo vem
contar.

JtecTfç( 14 de abril de 1817.
» R^o I — 3,13,7 n.° 4

90)
Nesta sala do Governo Provisório foram entregue as

cartas que lhe dirigiu o Sargento-mor Miliciano da vila de
Goiana as quais foram entregues por José Joaquim. Sala
do Governo Provisório em 15 de abril de 1817.

(a.) O P. Francisco Guedes de Guimarães
Sargento-mor de Ordens do Governo.

Por virtude do recebimento de vossa carta se passou este
recibo. Quartel da vila de Goiana, 16 de abril de 1817.

(a.) O Patriota José Camelo Pessoa de Melo

Reconheço ser a letra e sinal retro dos próprios José
Camelo Pessoa de Melo, por ter visto outros semelhantes de
que dou fé, este vim fazer por ordem do Excelentíssimo De-
sembargador Juiz Presidente da Alçada. Recife, 3 de abril
de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). 0 Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

.4 o alto — N.° 29.
31,4,7 n.» 22

91)
Nós os do Governo Provisório da Província da Pa-

raíba do Norte, etc. Fazemos saber aos que esta Carta Pa-
tente virem que havendo respeito ao Patriota José Antônio
Vila Seca Júnior achar-se servindo o posto de Tenente da
Sexta Companhia do Regimento de Cavalaria de Ordenança
<lo Cariri de Fora o nomeamos e confirmamos no mesmo
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posto de Tenente da Sexta Companhia do mesmo Regimento,
de que é Coronel José Antônio Vila Seca, com o qual posto
não haverá soldo algum, mas gozará de todos os privilégios
e honras militares que lhe competem. Pelo que ordenamos
ao sobredito Coronel por tal o tenha, honre e estime fazendo-o
prestar o juramento de fidelidade a nossa Pátria e aos oficiais
e soldados seus subordinados cumpram e guardem suas ordens
relativas ao serviço da mesma. Em firmeza do que lhe manda-
mos passar a presente por nós assinada, e selada com o selo
deste Governo. Dada na casa do Governo Provisório da Pa-
raíba aos quinze dias do mês de abril ano do nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo de 1817. l.° da Independência.
Antônio Manuel da Silva Coelho, Secretário do Governo a
fêz escrever.

(Assinaturas):

O Padre Antônio Pereira de Albuquerque Melo
Francisco Xavier Monteiro da Franca
Francisco José da Silveira
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinaturas supra dos pró-
prios Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo, Fran-
cisco Xavier Monteiro da Franca, Francisco José da Silveira
e Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, por deles ter
cabal conhecimento do que dou fé; e êste fiz por ordem do
Excelentíssimo Desembargador Juiz da Alçada. Recife, 4 de
abril de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

Patente pela qual êste Governo Provisório nomeia e con-
firma ao Patriota José Antônio Vila Seca Júnior no mesmo
posto de Tenente da Sexta Companhia do Regimento da Ca-
vaiaria da Ordenança do Cariri de Fora de que é Coronel
José Antônio Vila Seca como acima se declara.

Pagou 1|600 de selo.
Paraíba, 15 de abril de 1817.
Coelho
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Registrada à folha 25 do livro 1.° que serve dos com-
petentes registros nesta Secretaria. Paraíba, 16 de abril de
1817.

(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

Dei posse e juramento ao mencionado Patriota para ser
fiel à Pátria. Vila Nova da Rainha, 27 de abril de 1817.
José Antônio Vila Seca

I — 31,4,7 n.° 24

92)
Nós os do Governo Provisório da Província da Pa-

raíba do Norte etc. Fazemos saber aos que esta Carta Paten-
te virem que havendo respeito ao Patriota João Gomes de
Almeida achar-se servindo o posto de Capitão da sétima
Companhia do Distrito do Pau Ferro, até o Areai, uma das
do Regimento de Cavalaria de Ordenança do Cariri de Fora,
de que é Coronel José Antônio Vila Seca, e atendendo às suas
boas qualidades e patriotismo, o Nomeamos e Confirmamos
no mesmo posto de capitão da sétima Companhia daquele
mesmo distrito e regimento, com o qual não haverá soldo
algum, mas gozará de todos os privilégios e honras militares,
que lhe competem. Pelo que ordenamos ao sobredito coronel
por tal o tenha, honre, estime, fazendo-o prestar o juramento
de fidelidade à nossa Pátria, e aos oficiais e soldados seus
subordinados cumpram e guardem suas ordens relativas ao
serviço da mesma. Em firmeza do que lhe mandamos pas-
sar a presente por nós assinada e selada com o selo deste
Governo. Dada na Casa do Governo Provisório da Paraíba
aos quinze dias do mês de abril do ano do nascimento de
Nosso Senehor Jesus Cristo de 1817. O 1.° da Independência.
Antônio Manuel da Silva Coelho, Secretário do Governo a
fêz escrever.

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
(a.) O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
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Reconheço serem os sinais supra dos próprios Francisco
José da Silveira, Francisco Xavier Monteiro da Franca, Inácio
Leopoldo de Albuquerque Maranhão, o Padre Antônio Pereira
de Albuquerque e Melo, por pleno conhecimento de que dou
fé. Esta vim fazer por ordem do Exmo. Desembargador Juiz
Presidente da Alçada. Recife, 4 de abril de 1818.

Em testemunho da verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

Patente pela qual este Governo Provisório nomeia e con-
firma ao Patriota João Gomes de Almeida no mesmo posto
de Capitão da sétima Companhia do Distrito do Pau Ferro
até o Areai, uma das do Regimento de Cavalaria da Orde-
nança do Cariri de Fora, de que é Coronel José Antônio Vila
Seca, pelos respeitos nela declarados.

Pagou 4$ réis de selo. Paraíba, 15 de
abril de 1817. Coelho.

Registrada a folha 26 do Livro 1.° que serve dos compe-
tentes registrados nesta Secretaria. Paraíba, 16 de abril de 1817.

(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

Dei posse e juramento ao mencionado patriota para ser
fiel à Pátria. Vila Nova da Rainha, 27 de abril de 1817.

(a.) José Antônio Vila Seca

I — 31,4,7 n.° 24

93)
Polícia.

Sumário de Polícia contra Francisco Inácio Gomes e
João Marques da Silva.

Escrivão o Patriota Ferreira.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de

mil oitocentos e dezessete aos dezesseis dias do mês de abril
do dito ano, nesta vila do Recife, em casas de morada do
Patriota Juiz Ordinário do Crime e Polícia, Felipe Neri Fer-
reira, onde eu escrivão de seu cargo me achava, por êle mo
foi dito que o Patriota Intendente da Marinha José Fernan-



133

des Portugal lhe remetera presos Francisco Inácio Gomes, e
João Marques da Silva, jangadeiros, com a parte que apre-
sentava na qual dizia que os mesmos jangadeiros haviam
desobedecido aos chamados da Fortaleza do Mar, e Alvarenga
do registo com infração das ordens que se tem dado tendentes
à segurança da Pátria, e para serem castigados segundo o seu
crime queria proceder sumário de testemunhas e para serem
perguntadas me mandou fazer êste auto em que assinou o
Patriota Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão da Poli-
cia o escrevi.

I -- (5,3,31 n.u 26

94)
Recebemos o vosso ofício e vos ordenamos que enquanto

não dermos as providências necessárias estendais a vossa
jurisdição de Juiz Ordinário do Crime e Polícia não só até a
povoação da Boa Vista, senão também a toda a freguesia
dela, e da várzea como se elas estivessem expressamente
incluídas nas insinuações que foram insertas na carta que
vos dirigimos. Em conseqüência do que podeis proceder logo
no conhecimento da denúncia que vos foi feita, e que vós
comunicastes no dito ofício.

Deus vos guarde como vos desejamos. Casa do Governo,
5 de abril de 1817.

(a.) 0 Padre João Ribeiro Pessoa
(a.) Domingos José Martins
(a.) Manuel Moreira de Araújo

Reconheço os sinais que digo os três sinais supra serem
dos próprios nelas conteúdos.

Recife, 10 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião

Público.
(a.) Manuel Pereira Dutra

Ao Patriota Juiz Ordinário do Crime e Polícia.
Registrado à folha 4 do livro 1.° de registro de ofício.

I — 6,3,31 n.° 26
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95)

Qualquer capitão-mor, comandante, ou qualquer outra
autoridade da nossa província a quem esta fôr apresentada
dará o auxílio que lhe requerer o patriota David Leopoldo
Targine que vai daqui a unir-se com o Patriota Miguel Joa-
quim César, que sai do Estado de Pernambuco e ambos vão
encarregados de importante diligência a bem da Pátria em
comum, não se lhe devendo dificultar meio algum dos que
cooperarem para o dito fim. Casa do Governo Provisório
da Paraíba, dezessete de abril de mil oitocentos e dezessete, o
primeiro da Independência. Francisco José da Silveira. Fran-
cisco Xavier Monteiro da Franca. Inácio Leopoldo de Albu-
querque Maranhão. 0 Padre Antônio Pereira de Albuquer-
que. Reconheço as letras das firmas supra serem dos próprios
punhos de Francisco José da Silveira, Francisco Xavier Mon-
teiro da Franca, Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
e do Padre Antônio Pereira de Albuquerque por ter de todos
inteiro conhecimento, do que dou fé. Pombal quatro de julho
de mil oitocentos e dezessete. Estava o sinal público. Em fé
e testemunho de verdade. O Tabelião Público interino João
José de Macedo. E não se continha mais em a portaria que
eu João José de Macedo, Tabelião público interino nesta vila
do Pombal e seu termo comarca e capitania da Paraíba do
Norte por Sua Majestade Fidelíssima El Rei Nosso Senhor, que
Deus guarde. Fiz copiar bem e fielmente da própria que me
foi apresentada e vai sem coisa que faça dúvida, com a qual
comigo próprio conferi, concertei e a própria me reporto que
a tornei a entregar à pessoa que de seu recebimento abaixo
assinou e vai por mim sobrescrita e assinada em público e
raso de meus sinais nesta sobredita vila do Pombal, aos cinco
dias do mês de julho do ano do nascimento de Nosso Senhor
.lesus Cristo de mil oitocentos e dezessete anos. Fiz escrever
e assinei.

Em fé e testemunho da verdade. (Sinal público). Confe-
rida e assinada por mim o tabelião público.

(a.) João José de Macedo

À margem — Cópia.
I — 31,4,7 n.° 21



135

96)

limo. e Exmo. Senhor.
Como vassalo e como militar eu estou e devo estar

sempre pronto para exatamente cumprir tudo o que Vossa
Excelência determinar em serviço de Sua Majestade e do
Estado, parecendo portanto bem excusada a oferta de uma
coisa que é dívida sagrada. Contudo os acontecimentos de
Pernambuco que no dia 10 do corrente mês vieram pertur-
bar o gosto com que festejávamos a aclamação do mesma
Augusto Senhor, e que deixaram os nossos ânimos além de
magoados, possuídos de uma ira santa contra esses loucos
atrevidos me obrigam a exprimir a Vossa Excelência pelo
modo mais franco e mais sincero que além do meu dever
terei muita satisfação se Vossa Excelência achar em mim

o

algum préstimo para o serviço do Estado em toda a ocasião
e com particularidade nesta em que Sua Majestade terá de
enviar tropas para o Norte, e para o Sul. Eu não reservo
minha pessoa, meus passos e meus bens, tudo ofereço ao ser-
viço de El-Rei nosso Senhor.

Como inspetor geral de onze regimentos milicianos
desta capitania devo informar a Vossa Excelência que esta
tropa é robusta e fiel em sumo grau a nosso Augusto Sobe-
rano, do mesmo modo que o é e sempre foi o estimável povo,
que Vossa Excelência felizmente governa. É por isto mesmo-
que eu descubro nestes corajosos combatentes o mesmo rancor
contra esses rebeldes de Pernambuco, desejando vingar um
atentado que eles tomam como injúria feita à nação. Per-
suado-me portanto que se nesta ocasião Sua Majestade orde-
nasse alguma expedição nunca eles com mais desapego deixa-
riam seus lares e tudo o que lhes é mais amável. E nesta
parte desde já devo prevenir a Vossa Excelência pelos conhe-
cimentos que a experiência me tem dado, que será muito
conveniente marcharem os soldados debaixo do comando de
seus oficiais e nunca adidos à tropa de linha.

É verdade que se fariam grandes torturas se se pusessem
em prática a marcha de um regimento inteiro onde há muitos
que teriam de perder grandes lavouras, e cabedais que giram
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no comércio, mas êste mal se remedia fazendo partir um regi-
mento somente com as praças mais desembaraçadas e preen-
ehendo as faltas tanto de soldados como mesmo de oficiais
com praças de outros regimentos que estejam nas mesmas
circunstâncias.

Se nesta mesma cautelosa prevenção eu parecer exces-
sivo Vossa Excelência terá a virtude de perdoar-me em aten-
ção aos meus sentimentos que somente são servir bem e fiel-
mente a El-Rei nosso Senhor. Deus guarde a Vossa Excelên-
cia muitos anos. São Paulo, 17 de abril de 1817.

(a.) José Arouche de Toledo Rendon
Brigadeiro Inspetor Geral de Milícias.

limo. e Exino. Senhor Conde de Palma.

I — 3,13,1 n.° 2

97)

Patriota e Caro Amigo.

19 de abril de 1817, 1.° da Independência.

A incitante liberdade de que hoje goza êste país me enche
de prazer, e com o mesmo celebro a felicidade de seus habi-
tantes. Eu nascido na escravidão e sempre sufocado pela
tirania hoje respiro livre. Os céus os justos céus anuíram
minhas súplicas, a êle imploro a conservação do sábio governo
que nos rege e por eles espera a felicidade de tantos povos
desgraçados que sofriam o pesado jugo. Agora pois bom
amigo que se me abriram as portas que há muito viviam
fechadas devemos com mais livre voz domar os cegos do
entendimento e fazer-lhes ver os seus direitos que tanto igno-
ram e com a mesma zombar deste bando de aristocratas sem-
pre insaciáveis de poupar. À audácia dos Pernambucanos devo
tudo que antes a própria Natureza era sufocada na sua ori-
gem[... ] dos Campionis eu vos amo e desejaria ser outra voz
em tão feliz empresa. Nada mais meu caro, com a vista direi o
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resto, eu não vou participar da vossa glória porque o estado
da minha saúde me não deixa. Vale.

Vosso amigo e Constante Patriota.
(a.) Manuel Joaquim Paiva

Ao Patriota Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, meu
Amigo. Paraíba.

Ao alto — N.° 5.
I — 31,4,7 n.° 22

98)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.

No dia 23 de março tocou neste porto uma jangada, que
ia de passagem para a Vila da Parnaíba, levando fugido um
caixeiro de um pequeno negociante da vila do Açu, capitania
do Rio Grande do Norte o qual me deu a notícia da subleva-
ção das capitanias de Pernambuco e Paraíba, que foi confir-
mada em todos os seus detalhes pelo jangadeiro. Apesar de
que só por este simples anúncio eu não deveria proceder em
matéria de tanta ponderação, contudo passando a conferen-
ciar com os principais oficiais militares desta capitania, por
esses me foi ponderado quão triste eram as atuais circuns-
tâncias à vista do estado de abatimento em que o Ouvidor
Carvalho tinha posto o espírito de todos os militares, parti-
cularmente dos milicianos além de muitas outras sugestões.
No dia 29 de tarde chega o Ouvidor Carvalho a esta capital
de repente, sem que fosse esperado senão pelos seus dois
sequazes o Vigário desta freguesia Antônio José Moreira e
Mariano Gomes da Silva, como depois se soube, e talvez pelo
Juiz de Fora desta vila. Veio aquele ministro com tal velo-
cidade que só um advogado da correição o pôde acompanhar.
Nessa mesma noite desembarca neste porto Manuel Gomes
da Cunha, pequeno negociante desta vila, vindo fugido do
Recife, em um navio do Porto que pudera fazer-se à vela
do Lameirão de Pernambuco. Recebo a confirmação de todas
as primeiras notícias; sei que todas aquelas pessoas do Recife
com quem Carvalho entretinha correspondência se achavam
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empregadas ou no governo revolucionário ou em repartições
subalternas sendo o principal cabeça Domingos José Martins,
que tendo estado duas vezes nesta capitania, da última tivera
larguíssimas e mui repetidas conferências secretas com o dito
Carvalho, tendo-se depois continuado a corresponder. Observo
que os princípios de largo tempo proclamados em Pernam-
buco com toda a publicidade pelo dito Martins e mais asso-
ciados eram os mesmos que Carvalho aqui tinha sempre anun-
ciado posto que com mais algum disfarce. No dia 30 de
manhã chega outro advogado da Correição e alguns outros
indivíduos também da Correição, espalha-se a notícia que o
ouvidor vinha criminar todos os oficiais da tropa de linha,
que vinha prender Francisco Inácio da Costa, sargento-mor
das milícias do Sobral, a quem êle forjara crimes com uma
perfídia e atrocidade inaudita, e que por saber que êste minis-
tro caprichava em calcar aos pés todo e qualquer privilégio,
particularmente os dos militares se tinha retirado para esta
capital para fugir a sua fúria; permita-me Vossa Excelência
que eu repita as suas próprias expressões na vila do Sobral,
que depois se confirmaram pela asserção de muitas outras
pessoas == Vou ao forte prender Francisco Inácio ainda que
seja debaixo das pernas do Governador = Espalha-se final-
mente a notícia de que o mesmo Carvalho publicara no Sobral
que vinha ao forte (assim denominam em geral esta vila da
Fortaleza) ensinar por uma vez (a expressão é indecente mas
é necessário repeti-la) toda a canalha desta vila, êste era o
epíteto com que o referido Carvalho sempre honrou aquelas
pessoas que resistiam as suas sugestões. Alvoroça-se toda a
tropa e toda a vila com estas ameaças e terrores, sem que
nenhuma pessoa do povo soubesse ainda da revolução de Per-
nambuco. Chega pelas nove horas da manhã um correio vindo
do lado do nascente da capitania com a notícia e documentos
demonstrativos da revolução de Pernambuco: novo alvoroço
e espanto entre as pessoas que pouco a pouco foram rece-
bendo esta notícia, sou instruído que naquela mesma manhã
recebera o ouvidor por um expresso que o fora encontrar ao
caminho e que dele se desencontrara, cartas vindas do Ara-

*cati, vila a trinta léguas a leste desta, para onde se dizia
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terem sido conduzidas em uma jangada vinda de Pernam-
buco. De todos os lados tudo era susto, confusão, alvoroço e
desordem, e quem sabe o que se seguiria! Julguei portanto
dever imediatamente recorrer às últimas ressurças (sic) para
evitar tantos males eminentes, tanto mais que cheguei a recear
que já fosse tarde todo e qualquer remédio. Fiz imediatamente

*

cercar a casa do dito Ouvidor, e as dos seus dois sequazes
acima ditos, mandei dar a voz: preso à ordem de Sua Majes-
tade ao sobredito ouvidor, cabeça de todo o trama, mandei
prender à minha ordem o negociante Mariano Gomes da
Silva, e passei a apreender todos os papéis de Carvalho,
de Mariano Gomes e do Vigário Antônio José Moreira. Não
cometi esta diligência ao .luiz de Fora desta vila não só por-
que era mesmo na casa de sua residência que são os passos
do Conselho que o Ouvidor estava hospedado mas porque por
vários outros motivos me era muito suspeito. Não me é pos-
sível dar por ora miúda conta a Vossa Excelência do resul-
tado do exame dos papéis apreendidos, que não me tenho
atrevido a confiar a pessoa alguma; tão somente direi a Vossa
Excelência que a carta recebida por Carvalho poucas horas
antes da sua prisão, e recebida diante de várias pessoas, já
estava consumida no momento da prisão e que os seus papéis
combinados com os apreendidos aos outros dois e as cartas
interceptadas posteriormente, fazem um todo mui interes-
sante, mas que só eu posso bem dilucidar, para o que é neces-
sário sossego, que até agora não tenho tido, devendo resistir
a três capitanias de levantados, que ameaçam entrar hostil-
mente nesta do Ceará, sendo a resistência extremamente difí-
cil por falta de petrechos, o que por diversas vezes tenho
representado como deve constar dos meus ofícios e mais que
tudo pela extrema falta de víveres. Não prendi o vigário,
apesar de ser de grandíssima suspeita, para evitar compli-
cações com eclesiásticos, e até porque não estando o bispo
no seu bispado, e achando-se os Governadores do Bispado
entre os levantados e até sendo algum ou alguns deles acér-
rimos partidistas destes, poderia ter conseqüências desagra-
dáveis o privar êste povo do seu legítimo pastor espiritual,
mas tenho-o conservado debaixo da mais exata vigilância.
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Tendo denúncia que estava a chegar à vila do Aracati um
coadjutor nomeado para aquela freguesia pelos tais Gover-
nadores do Bispado que tinham tido o cuidado de antedatar
a sua Provisão, o qual coadjutor por nome Francisco Manuel
de Barros era comensal do Padre João Ribeiro Pessoa de Melo,
um dos membros do Governo Revolucionário, e vinha encar-
regado de pregar os princípios revolucionários e de fazer pro-
sélitos, imediatamente passei as ordens necessárias e com
efeito foi preso apenas desembarcou. Ponho de parte as cir-
cunstâncias destes presos e o que se conclui dos papéis apreen-
didos, sobre que mais amplamente tratarei, quando a comu-
nicação direta com vossa corte estiver restabelecida e o sos-
sego público em boa ordem e passo a expor a Vossa Excelên-
cia as demais medidas que julguei necessário tomar para segu-
rança dos Direitos de Sua Majestade nesta capitania que eu
primeiro que tudo sou obrigado a conservar ilesos e intatos.

Feitas as participações necessárias para os governos de
Lisboa, do Maranhão e do Piaui mandei deter as sumacas que
nos diferentes portos da capitania estavam a ponto de sair
para Pernambuco, expedi as mais terminantes ordens para
evitar toda a comunicação dos levantados com esta capitania,
e até para dificultar quanto fosse possível as correspondên-
cias no interior da capitania. Passei a insinuar aos criadores
de gado da capitania que não convinha enviarem os seus gados
para as capitanias dos levantados, sem contudo lho proibir
expressamente, por isso que uma tal proibição repentina seria
naquelas circunstâncias mui arriscadas, e pouco depois mandei
estabelecer presídios nas principais estradas para embaraçar
efetivamente a descida dos gados, caso que algum partidista
existente nesta capitania intentasse transportá-los, para os
vender aos levantados o estabelecimento destes presídios, que
não podia chegar ao conhecimento de toda a capitania senão
mui lentamente não era tão arriscado ao mesmo tempo que
satisfazia ao fim desejado. Tratei simultaneamente de me
segurar do espírito do Batalhão de Linha da capitania. Man-
dei pôr em prática o aumento de soldo, que eu propus no meu
ofício n.° 2 e que consta do mapa junto n.° 1, nomeei três
alferes de comissão para suprir os postos que há vagos, e
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promovi todos os oficiais inferiores quase sem exceção, fi-
cando uns efetivos e outros graduados, fiz constar que todo
o que sentasse praça voluntariamente, passado êste conflito
obteria a sua baixa, requerendo-a. O que tudo produziu o
maior entusiasmo sendo grande o número de recrutas, que
todos os dias voluntariamente se oferecem. Seguro do espí-
rito da tropa de linha não tive dúvida de fazer constar que
eu estava resoluto, sendo necessário, a mandar arcabuzear
não só o mesmo Carvalho, mas a quem se declarasse seu par-
tidista, pretendendo por esta maneira converter em fiéis alguns
espíritos fracos, e vacilantes como com efeito consegui.

Passei imediatamente a segurar-me do espírito dos povos
o que era mais delicado, à vista das anteriores sugestões, mas
era necessário êste golpe, insinuei por diferentes meios à Ca-
mara desta capital para que no dia 6 de abril, destinado para
a Feliz Aclamação de Sua Majestade, concorresse a esta minha
casa juntamente com o clero e nobreza e povo, para que na
Sala do Docel e à vista do retrato de Sua Majestade todos
expressassem os seus votos de amor e fidelidade a Sua Majes-
tade, a toda a Augusta Casa de Bragança, o que tudo corres-
pondeu ou talvez excedeu aos meus desejos, tendo eu ante-
riormente tomado todas as precisas precauções para o caso
de algum infausto acontecimento. Apresentou-se pois a Câ-
mara com um concurso imenso de povo que não coube nas
salas e o seu presidente leu o ofício que incluso levo à presença
de Vossa Excelência debaixo do n.° 2 e concluiu com os vivas
a Sua Majestade e a toda a família Real. O Documento n.° 3
fará conhecer a Vossa Excelência a minha resposta, e o mais
que posteriormente se seguiu. Foram com efeito expressivas
as demonstrações que o povo desta capital deu naquela oca-
sião da fidelidade para com a Augusta Casa de Bragança; os
partidistas de Carvalho, que eu não reputo essencialmente
infiéis mas que possuídos das suas sugestões (cujo verdadeiro
fim talvez ignorassem) estavam sem dúvida prontos a seguir
o que êle lhes ditasse, depois de estarem por algum tempo estu-
pefatos foram por fim obrigados a acompanhar o povo, ao
menos pró-forma, nas demonstrações da sua fidelidade. Fiz
redigir uma gazeta de todo êste interessante passo, que mandei

10
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espalhar em todas as vilas da capitania. As grandes distâncias
destes sertões não permitem que eu possa ainda conhecer o
resultado desta medida, mas é na vila do Icó que eu receio
encontrar alguma oposição, não só pela sua proximidade às ca-
pitanias de Pernambuco e Paraíba, mas muito principalmente
por ser a vila da capitania em que o Ouvidor Carvalho tem por
mais tempo residido nas suas correições, e aonde tem gran-
geado mais satélites além de outros motivos; as notícias que
fôr recebendo me determinarão as subseqüentes medidas que
devo tomar.

Nos dias 6, 7 e 8 houveram nesta capital danças e outros
divertimentos públicos, que eu com a devida antecipação tinha
feito preparar, e que foram acompanhados de outros seme-
lhantes que várias pessoas do povo arranjaram. Repetiram os
mascarados muitas peças poéticas de mais ou menos mereci-
mento, mas todas demonstradoras do maior entusiasmo, do
maior amor e fidelidade para com a Augusta Pessoa de Sua
Majestade, e do maior desprezo para com os levantados de
Pernambuco; cada mascarado parece se tinha tornado um
grande político. Entre estas peças poéticas apareceu uma em
que se declarou altamente que a traição intentada era imedia-
tamente contra a minha pessoa, a fim de que entrando o go-
vêrno interino tudo fosse tão fácil como na Paraíba, o que
com efeito me não tinha ainda ocorrido. Passando a fazer
indagações sobre êste dito soube que esta era a opinião geral
do povo, depois de combinados todos os ditos, ações e proce-
dimentos de Carvalho em diferentes tempos e épocas que os
oficiais da Correição tinham feito conhecer.

Presentemente estou persuadido que tal era com efeito o
seu intento, à vista de um grande número de indícios que
o mostram. Mas sobre êste objeto tratarei mais amplamente
quando enviar a Vossa Excelência os papéis apreendidos.

Mandei logo guarnecer as fronteiras desta capitania com
as três de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, expe-
dindo para êste fim tropa de Linha, Milícias e Ordenanças da
maneira que me foi possível à vista da falta de petrechos de
guerra e de mantimentos, que é o que mais me aflige. Pouco
conto com as milícias à vista do estado de vilipendio a que as
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tem reduzido os meios ordinários ministrados por Carvalho,
confio mais das ordenanças obrando em massa e mesmo sem
ordem. Tenho pedido para Lisboa e para Maranhão socorros
de petrechos de guerra e de mantimentos e em especial oficiei
ao Governador do Maranhão constituindo-o responsável para
com Sua Majestade se por falta de mantimentos eu fosse obri-
gado a abandonar uma parte da capitania. Tendo notícia da
tomada da cidade do Natal, capital do Rio Grande, por um
corpo de tropas vindas da Paraíba, o qual se dizia já em marcha
.ao longo da costa para vir atacar a vila do Aracati a segunda
mais importante desta capitania do Ceará, mandei reunir
naquela vila e seu termo maior força de tropas, tanto mais que
toda e qualquer operação no interior dos sertões é por ora
impraticável em razão da horrorosa fome que ali se sofre.
Se a vila do Aracati houver de sucumbir conto de me fazer
forte nesta da Fortaleza para o que tenho feito várias fortifi-
cações provisionais em que continuarei sem descanso enquanto
os levantados não sucumbirem. Como quer cjue seja seguro a
Vossa Excelência para que Vossa Excelência o haja de segu-
rar a Sua Majestade que o terreno da capitania do Ceará,
enquanto Deus me der vida, há de ser disputado aos levan-
tados passo a passo para dar tempo à chegada dos socorros
de Lisboa e dessa corte. Sei que os levantados de Pernam-
buco certos da impossibilidade de me subornarem desejam
a minha cabeça ao menos assim o diziam nos primeiros dias
depois da revolução, o que me fizeram constar persuadidos
que desta maneira me fariam sucumbir o que jamais tinham
podido conseguir com os libelos inflamatórios, e mais papéis
falsificados que fizeram aparecer contra mim, que tinha
o duplicado fim ou de me fazer sucumbir, ou de se me
dar sucessor. Como quer que seja qualquer que seja a opi-
nião que Vossa Excelência forme sobre estes objetos pode
Vossa Excelência segurar a Sua Majestade que só veneno
ou outra semelhante traição me poderá fazer sucumbir (à
roda de mim tenho muita gente fiel que vigia sobre êste artigo
mais do que eu mesmo) e que enquanto eu fôr vivo as gui-
nas portuguesas hão de sempre flamular sobre a costa do
Ceará.



— 144 —

Em 12 do corrente recebi o aviso de Vossa Excelência de
26 de março a que eu já anteriormente tinha dado o devido
cumprimento como Vossa Excelência terá visto pelo que
acima acabo de expor. Entretanto para dar mais vigor às
minhas ordens tornei a repeti-las autorizando-as com o nome
de Sua Majestade.

Apesar de ter sido mui extenso, muito mais haveria para
comunicar a Vossa Excelência. Reservo-me porém para o>
fazer quando a comunicação direta com essa corte estiver
inteiramente restabelecida sem ser necessário recorrer a Lis-
boa ou à capitania de Goiás, até onde se estende a capitania
de Pernambuco.

Devo porém participar a Vossa Excelência que êste preso
me faz aqui o maior peso à vista das atuais circunstâncias
tanto mais que por alguns dos pequenos negociantes desta
vila que se achavam, no Recife na ocasião do levantamento,
e que conseguiram evadir-se consta que Francisco José Mar-
tins, secretário do expediente daquele Governo Revoluciona-
rio e irmão do principal cabeça Domingos José Martins não
tinha dúvida de declarar que enquanto ao Ceará tudo con-
fiavam no Ouvidor Carvalho que era uma grande cabeça. As
mesmas pessoas que com êle tiveram maior intimidade fôs-
sem ou não cúmplices na traição são as que mais repetidas
vezes me têm lembrado a necessidade de o fazer sair da capi-
tania, tão certos estão dos tramas e perfídias de que êle é
capaz. Agora pois que arribou a êste Porto para fazer aguada
a galera São José Jaquiá, vinda de Macau, para Lisboa, Capi-
tão Constantino Guelfi, e dono Isidoro de Almeida, e filhos, que
se destinava a Pernambuco, e que por felicidade fora no mar
avisado da revolução daquela capitania, julguei não dever
perder esta ocasião de o remeter para Lisboa com as devidas
recomendações ao capitão já que de modo algum me disse
que lhe era possível receber a bordo o oficial de Patente, e a
competente escolta, tanto mais em razão da impossibilidade
em que estou de lhe dar até mesmo os mantimentos de que
êle necessitava para a sua equipagem. E ainda mesmo que eu.
quisesse usar de força para o obrigar a receber o oficial e
escolta não me era muito possível por se achar a galera
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fundeada muito ao largo. Mas o capitão obriga-se, por escrito,
a entregar o preso a Dom Miguel Pereira Forjaz, e não m
persuado que êle queira comprometer uma galera e sua car-
regação do valor de mais de milhão e meio de cruzados para
satisfazer a um criminoso de alta traição, com quem êle não
tem relações algumas. Ao mesmo Dom Miguel Pereira Forjaz
escrevo nesta ocasião para que faça presente aos Governado-
res do Reino as circunstâncias dêste preso, que não deve ser
solto sem expressa ordem de Sua Majestade.

Espero dever a Vossa Excelência o obséquio de me fazer
conhecer se todos estes meus procedimentos mereceram a
alta aprovação de Sua Majestade. Deus guarde a Vossa Exce-
lência muitos anos. Vila da Fortaleza do Ceará, 20 de abril
de 1817.

(a.) Manuel Inácio de Sampaio

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde da Barca,
Ministro e Secretário de Estado Encarregado dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra.

Ao alto — N.° 8.
1 — 31,4,6 ii.» 1

99)
Como general comandante em chefe do exército de ope-

rações que marcha sobre Pernambuco, julgo indispensável
para a empresa de que Vossa Majestade se dignou de me
encarregar a força combatente e disponível de cinco mil
homens; nesta exigência eu manifesto sobejamente a impor-
tância que considero no negócio e a cautela e vigilância com
que deve ser tratado. A Divisão não deve falhar nas suas
operações sobre os rebeldes. A Divisão deve impor respeito,
servir de apoio aos espíritos honrados e leais e sufocar pelo
castigo que pode dar os perversos sentimentos de algumas
almas infelizmente alucinadas. A Divisão devia portanto ter
mi força que Vossa Majestade se dignou ordenar. Esta força é
organizada aqui e na Bahia, aonde se tem de reunir e aonde
hà de montar a cavalaria e receber as cavalgaduras de baga-
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gens; é da Bahia pois que principiarei a falar sobre as opera-
ções da Divisão, tomando as hipóteses de mais naturais e espe-
ráveis acontecimentos. Se (o que não é de esperar) o veneno
e a força dos malvados rebeldes se tem estendido para o sul de
Pernambuco conhecidamente, e se sabe ou receia que os efei-
tos da sua malignidade cheguem até o rio de São Francisco,,
necessariamente a Divisão deve marchar toda por terra passar
êste rio, ir segurando o terreno e apertando os rebeldes que
recuarão para o foco das suas maldades, aonde receberão o
castigo da sua criminosa tenacidade.

Ora, é certo que nenhum plano de levar sempre a Divisão
unida e certa para o ponto que se quiser pode ser melhor do que
o de marchar toda por terra mas também se não pode negar que
a marcha longa é mais incomodante, e estragadora para as tro-

*

pas, do que a condução destas por mar para desembarcarem
neste, ou naquele ponto, além disto uma grande força tem
necessariamente mais retardação na sua marcha. À vista
destas considerações, o que lembra mais obviamente é que se
embarquem todas as tropas na Bahia, mas para obstar a isto
há duas ponderações a fazer-se: primo a dificuldade de embar-
car uma tal força de cavalaria; secundo a dificuldade de condu-
duzir para o ponto do desembarque as bestas da artilharia e
bagagens e portanto à face destas considerações e servindo
a todas elas do melhor modo que me parece possível, for-
mo o plano seguinte.

Quando se não verifique (como espero que não) a pri-
meira hipótese que formei, e segundo a qual decididamente
a Divisão devia marchar toda junta, pode a cavalaria partir
imediatamente da Bahia e uma pequena força de infantaria
a qual pode montar no número de bestas que sobrarem das
necessárias para as bagagens e mantimentos da mesma cava-
Ia ria e dita força da infantaria; esta cavalaria e pouca infan-
taria bem comandada marcharão ao lugar do desembarque que
fôr indicado, cuidarão de o segurar para a mais cômoda re-
cepção das tropas desembarcantes, ali se distribuirão os tiros
de bestas para a artilharia e as bestas de transportes, rece-
ber-se-ão os gêneros que vão mais facilmente por mar, e então
a Divisão seguirá nas operações que convenientes forem. Aqui
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convém dizer que esta força, que marcha por terra, deverá
sair da Bahia com alguns dias de antecipação à saída das embar-
ções e que o comandante dela assim que chegar ao lugar que lhe
fôr indicado para o desembarque segurará naquela barra ou
enseada um sinal para ser reconhecido, que já ali se acha,
e êste sinal pode ser acompanhado de outro que indique o
estado das coisas, segundo o que tiver alcançado e não se con-
tentará só com isto, mas terá aprestado alguma embarcação
ou jangada pela qual me escreva assim que avistar as embar-
bações, porque conforme as circunstâncias que êle me referir
talvez lhe dê ordem para que avance mais, e queira desem-
barcar em lugar mais próximo a Pernambuco. Seja o pri-
meiro ponto que marco para se poder desembarcar a barra
de Curiripe, tendo a cavalaria reconhecido o terreno, e lan-
çado avançadas até além do rio de São Miguel, o desembar-
cadouro é bom, tem duas barras, uma delas admite uma boa
corveta, e tem três braças de fundo.

Segundo ponto de desembarque nas Alagoas pela barra
de Jaraguá, aonde pode entrar ioda a qualidade de navio, e
até uma pequena fragata, estando-se na certeza de que não
há forças grandes dos rebeldes perto, porque do contrário
será dificultoso desviá-los com pouca força, por se seguirem
dali quase até Porto Calvo distância de vinte e tantas léguas
terras qLiebradas e cobertas de matos.

Terceiro ponto de desembarque o Porto de Pedras, quan-
do se possa ter tomado posição em Porto Calvo, e botado
avançadas até reconhecer uma; a barra tem muita profun-
didade, e consta terem já ali entrado embarcações de três
mastros.

Quarto ponto de desembarque em Tamandaré, logo que
a cavalaria tenha ocupado o terreno adjacente.

Até aqui tenho marcado os pontos de desembarque para
os quais antes de qualquer decisão devem ser ouvidos os prá-
ticos da costa, agora direi sobre o ataque de Pernambuco,
mas antes disso observarei que sempre que tenho ouvido falar
de atacar Pernambuco, e de desembarque desta Divisão a
pluralidade dos pareceres é que se deve desembarcar no Pau
Amarelo, um pouco ao Norte de Pernambuco, para se tomar
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imediatamente Olinda, e eu sem me propor a refutar pare-
ceres tão respeitáveis à minha consideração digo unicamente
que a Divisão não é força que possa dividir-se e subdividir-se
para desembarcar em diferentes pontos, ficando cada uma das
suas frações em força de poder impor aos ânimos, e segu-
rar-se de toda e qualquer desgraça o que seria da mais funesta
conseqüência; enquanto a desembarcar toda a Divisão no
Pau Amarelo isso se opõe às ponderações que fiz relativa-
mente à cavalaria, artilharia e bagagens, e além disto os
desembarques que apontei (quando não seja mais conve-
niente marchar com toda a Divisão reunida desde a Bahia)
são sempre protegidos da cavalaria e mais força que pode
marchar por terra até a reunião total e o desembarque em
Pau Amarelo é feito debaixo dos fogos de um reduto que está
em frente do surgidouro, o qual apesar de ser de baixo coman-
damento é natural que esteja agora montado de artilharia, a
qual pode ser mui danosa ao desembarque. Assim, parece-me
que reunida a Divisão como acabo de dizer, deve-se dirigir
um ataque vigoroso sobre o bairro da Boavista e ameaçar
de um ataque o forte das Cinco Pontas pelo aterro dos Afo-
gados, cuja ponte deve ser ocupada logo que esteja sobre o
campo próximo ao bairro da Boavista, deve-se destacar uma
grande força com as três armas, a qual passando pela Cruz
das Almas, Santo Amaro, Tacaruna, e Santa Tereza, ocupe
Olinda, e principie a descer pelo istmo mostrando o intento
de levar de assalto o primeiro forte, usando para isso das
ameaças e protestos da guerra, etc. Com estas operações a
povoação do Recife se porá em grande consternação, a qual
será levada ao maior auge, privando-a da água do rio Beri-
beribe única de que bebem os dois bairros do Recife.

Os rebeldes ou buscam a fuga e são perseguidos pelos
seus mesmos, quando virem aproximar uma Divisão regu-
lar e forte, e que terá por justa razão aumentado com a
reunião do povo fiel, a medida que ela for avançando, ou
munidos de toda a força que sediciosamente tiverem podido
armar, é natural que cuidem muito em defender quanto
puderem o bairro da Boavista, e é também natural que não
façam esta defesa tanto na proximidade do dito bairro como
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antes que as nossas tropas passem o Rio Capibaribe, e possam
entrar nos campos do dito bairro, pois que estando nós
senhores do terreno que fica entre os dois rios Capiberibe e
Beberibe, depois de pôr uma boa força sobre a cabeça da
ponte dos Afogados, fazendo-se sobre Olinda o movimenta
que acabo de dizer, ficam tomadas as três únicas estradas
de comunicação com o interior ao passo que se impede pelo
exterior por um constante bloqueio; desta maneira todos os
três bairros do Recife se verão em consternação, a qual se
pode estreitar ainda muito mais, estorvando-lhes também as
águas do Capiberibe, donde bebe toda a povoação da Boavista
e heis aqui quando em conseqüência de uma proclamaçao
bem dirigida cujas expressões ameacem só os verdadeiros
culpados e prometam o perdão e a piedade sem contudo
comprometerem a justiça de Vossa Majestade é ultimamente
de esperar que cesse toda a tenacidade a que os rebeldes
possam ter obrigado os habitantes.

Aqui cumpre-me repetir que não é porque eu deixe de
esperar que proclamações espalhadas anteriormente, e a apro-
ximação da Divisão dem ousadia ao povo leal contra um
punhado de viz traidores, e que a entrada se nos franqueie
porém é porque o prudente oficial deve tomar todas as
medidas de superar todas as dificuldades que possam ocorrer,
com Camões, digo que nunca louvarei o capitão que disse,
eu não cuidei.

Finalmente quando (o que Deus não permita, pois que
se magoaria ao infinito o Paternal Coração de Vossa Majes-
tade) se assente de tomar a povoação sem demora alguma
mais, ou por castigo, e para terror se deva arruinar uma
parte, e entra-la por viva força, então deve ser investida a
um tempo pelo istmo de Olinda, ponte dos Afogados, e pelo
bairro da Boavista, pelos dois primeiros pontos o ataque se
deve fazer em parte mui cautelosamente, visto serem feitos
contra fortalezas, que devemos supor guarnecidas, porém o
ataque verdadeiro deve ser o do bairro da Boavista, o qual
se deve fazer com todo o vigor, e ganhar o tal bairro, cuja ocupa-
ção facilita o lançaram-se granadas reais sobre os outros
bairros quando os rebeldes cortem a ponte da Boavista, ou
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fortifiquem de maneira a cabeça desta que se não possa passar
sem grande perda, os quais reduzidos a tal extremidade se
renderão imediatamente. Durante estas operações algumas
embarcações podem figurar um desembarque no Pau Amarelo
cujo reduto sendo tomado de revez pela tropa que ocupou
Olinda, se terá rendido: e desta forma os mesmos marinheiros
poderão saltar em terra, e aumentar-se por toda a forma o
terror aos citiados até que finalmente se efetuem os nossos
desejos.

Rio de Janeiro, 21 de abril de 1817.

(a.) Luiz do Rego Barreto

Comandante da Expedição.

1 — 3,14,18.

100)

Nós os do Governo Provisório da Província da Paraíba do
Norte etc. Fazemos saber aos que esta Carta Patente virem
que havendo respeito ao Patriota João Ferreira Guimarães
achar-se servindo o posto de Ajudante das Ordenanças da
Vila da Campina Grande, de que é Capitão-mor o Patriota
Inácio de Barros Leira e atendendo as suas boas qualidades, e
patriotismo o Nomeamos e Confirmamos no mesmo posto de
Ajudante das Ordenanças da Vila de Campina Grande, com o
qual não haverá soldo algum mas gozará de todos os privilé-
gios, e honras militares que lhe competem. Pelo que Orde-
namos ao sobredito Capitão-mor por tal o tenha, honre e
estime, fazendo-o prestar o juramento de fidelidade à nossa
Pátria, e aos oficiais e soldados, seus subordinados cumpram
e guardem suas ordens relativas ao serviço da mesma. Em
firmeza do que lhe mandamos passar a presente por nós assi-
nada e selada com o selo deste Governo. Dada na Casa do
Governo Provisório da Paraíba aos vinte e dois dias do mês
de abril, ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
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1817. O 1.° da Independência. Antônio Manuel da Silva
Coelho, Secretário do Governo a fêz escrever.

(a.) Francisco José da Silveira
(a.) Estevão José Carneiro da Cunha
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinaturas postas ao pé da
Patente supra dos próprios Francisco José da Silveira, Estevão
José Carneiro da Cunha, Francisco Xavier Monteiro da Franca,
e Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão por ter de qual-
quer das letras pleno conhecimento. Paraíba, 5 de fevereiro
de 1818.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

Patente pela qual êste Governo Provisório da Província
da Paraíba nomeia e confirma ao Patriota João Ferreira Gui-
marães no mesmo posto de Ajudante das Ordenanças da Vila

m

da Campina Grande, de que é Capitão-mor Inácio de Barros
Leira, como acima se declara.

Pagou IfGQG réis de selo. Paraíba,
26 de abril de 1817.

Coelho
Registada à folha 24 verso do Livro 1.° que serve dos

competentes registros nesta Secretaria do Governo. Paraíba,
26 de abril de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

I — 31,4,7 n.» 24

101)
Senhor.

Julgo da maior necessidade para que a Divisão se ponha
em marcha que se dêm as providências que tenho pedido e
constam dos seguintes apontamentos dos ofícios, que tenho
dirigido à Secretaria de Estado, porque de outra maneira
perde-se a ordem e é substituído pela desordem.
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N.° 3. Em 6 de abril pedi o pagamento de dois meses de
"soldo adiantados para todo os oficiais da Divisão, porque a
maior parte deles por falta de meios se não podem aprontar
para a marcha.

N.° 5. No mesmo dia pedi se fornecessem aos soldados
meias fardas para poderem melhor sofrer os incômodos da
viagem e marchas que têm a fazer.

N.° 7. No dia 14 mandei as propostas dos oficiais de
Pernambuco que julguei deveriam servir na Divisão como
guias pelo conhecimento que têm do país.

N.° 8. Dos oficiais que hão de ir adidos ao Estado Maior
da Divisão.

N.° 10. Em 15 propus os oficiais necessários para os
corpos que devem formar-se na Bahia.

N.° 9. Um ajudante de Campo para o Coronel Conde
de Vila Flor, comandante da cavalaria da Divisão.

N.° 13. Em 18 mandei a proposta dos oficiais para
os corpos da Divisão.

¦

N.° 13. Em 18 mandei a proposta dos oficiais para
preencherem os lugares dos que Vossa Majestade mandou pôr
as ordens do Governador da Paraíba do Norte, e que se acha-
vam empregados nos corpos já organizados para a Divisão.

N.° 14. No mesmo dia pedi novamente providências para
serem pagos os dois meses de soldo adiantados aos oficiais
da Divisão.

N.° 15. Igualmente pedi para o serviço dos oficiais do
parque da artilharia e de alguns de infantaria sessenta selins
do primeiro regimento de cavalaria do exército.

N.° 16. Em 19 pedi que os corpos organizados para a
Divisão entrassem a vencer Pret e Etapes pois se achavam
já reunidos desde o dia 16.

N.° 17. No mesmo dia participei que Vossa Majestade
me tinha ordenado agregasse a um dos corpos desta Divisão
o Capitão Graduado Major de Milícias de Portugal Manuel
Antônio da Silva Sarmento.
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N.° 18. Em 20 propus três oficiais para os corpos da*
Bahia em lugar dos que Vossa Majestade mandou excluir
da proposta que eu havia feito dos oficiais destinados àquele
fim.

N.° 19. Em 21 pedi que dos corpos de linha e milícias
da corte se fornecessem aos da Divisão todos os objetos que
não há no Real Trem para ao depois serem indenizados os
ditos corpos de tais objetos pelo Arsenal Real.

N.° 20. Participei que na relação expedida pela secre-
taria de Estado ao pagador, para que por ela se regular, não
ia incluído o segundo batalhão de infantaria e a cavalaria.

E fiz saber vocalmente pelo quartel mestre general a
necessidade que havia de que se decidissem as comedorias
que há de vencer cada um dos diferentes oficiais no mar,
assim como quais são os vencimentos de cavalos, bestas de
bagagem, etapes e forragens que deve vencer cada um dos
indivíduos empregados no Estado Maior da Divisão.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto

Brigadeiro Comandante.

I — 3,14,17

102)
Patriota e Amigo Ilário da Costa Rumeo.
As contínuas ocupações em que me vejo não me deixam

lugar a fazer-vos um relatório extenso dos sucessos do faus-
tíssimo e sempre memorável dia 6 de março do presente ano
(dia que segundo a boa opinião se devia imprimir em carac-
teres de ouro). Eu o não posso repetir sem transportes de
alegria.

Um tirano ou para melhor dizer um malvado (Caetano
Pinto) sevador do orgulho das profusões, dos deboches de
outro, fingindo fidelidade ao rei, e amor à Pátria se ensaiava
para a mais lamentável das catástrofes que teríamos de ver
em nossos dias, e associado êste a Salazar, Manuel Joa-
quim, José da Cruz Ferreira, José Roberto, e outros do par-
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tido pretendiam fazer vítimas da nobreza pernambucana,
enchendo os calabouços, cadeias e mais prisões para comple-
mento do desmarcado e nunca saciável despotismo.

A Providência porém, que por inexcrutáveis princípios
deduz [... ] ainda do mesmo mal, deteve essa caliginosa
[... ] vem que tinha de chover sobre [...]. Dois homens
sós deram princípio a restauração de Pernambuco: José
de Barros e Pedroso aquele corajoso não receia pleitear
a Manuel Joaquim na frente de um regimento inteiro para
o precipitar no negro Corito, não o valendo a grossa malha
de que vinha cingido, e o cinto de embaladas pistolas. Pe-
droso intrépido acomete a abocada pessoa apus do General
malvado, aí açode a Providência voltando contra êle as armas
com que pretendia defender. Em poucas horas só se ouviram
pelas ruas vivas à religião, à Pátria e à liberdade de maneira
que o outro dia tudo tinha tomado a sua devida ordem.

Ah! Patriota, só algum homem fátuo não se transborda
da alegria! Quem? Quem não ama a liberdade? Esse caráter
Santo que o onipotente plantou em os nossos corações logo
que os criou.

Já não somos cativos de um rei orgulhoso, um rei oni-
potente [...] podia transmitir aos seus filhos as suas vir
[...] talentos. Essas lauras, o suor o sangue [...] agra-
varam totalmente a verdadeira onipotência.

Hoje somos vassalos de um governo social, ou para dizer
de todo de nós mesmos; só temos de respeitar a lei Santa, a
lei da República, sem enfeites; ela nos governa, e já não have-
rão déspotas que a governem.

Esses títulos, essas grandezas imaginárias que infatua-
vam o homem desapareceram de todo; a podridão já cor-
rompeu a massa de que se formaram os reis. Essa massa
que não teve parentesco com a nossa.

Os dias em Pernambuco são curtos para os gostos; tudo
é prazer tudo felicidade. As duas Américas inglesa e brasi-
leira estão de mãos dadas, contra nós nada pode haver. O
nosso terreno é mais que todos protegido da natureza, com
muita razão se logra o título de Independência.
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O partido [..'.] Espanha, França e Vultemberg [... ]
e os ditames da Religião Santa nos ensinam que Deus con-
sente e não para sempre (como haverá na terra quem só
se nutra de genuflexos culto só devido a êle) ? Os céus se
rasgarão em nosso abono, rasguemos gostosamente os nossos
campos, que já os nossos suores não se perderão de vista
pelas barras fora para abastecer tiranos e esfaimados mons-
tros da ingratidão.

Mugi alegre as vossas vacas e não esperdiceis os frutos que
a terra tão liberalmente lança de seu seio.

Não percais a coragem esforçai-vos antes para que ela
renasça no fundo do coração dos vossos patriotas, e amigos,
para que todos valorosamente se ofereçam pela defesa da
Pátria, pelos direitos da nação tão indiscretamente roubados.
Dai repetidos vivas à Religião Santa, à Pátria e à Liberdade.

Adeus meu caro Patriota e amigo.
Alagoa, 23 de abril de [...].

I — 31,4,7 n.° 22

103)
Conde dos Arcos, Governador e Capitão General da Capi-

tania da Bahia, Amigo: Eu El-Rei vos envio muito saudar como
aquele que amo. Exigindo a segurança e tranqüilidade pública
que ao presente se lance mão das mais vigorosas medidas para
que não sejam iludidos os meus fiéis vassalos moradores nessa
Capitania pelas cavilosas insinuações e escritos incendiados
com que os infames rebeldes de Pernambuco procuram desor-
ganizar a ordem pública, para serem cúmplices de horroroso

¦atentado que cometeram. E sendo também conveniente que
não se omitam as diligências próprias para se obter o mais
perfeito conhecimento de todas as circunstâncias relativas à
sublevação formada naquela Capitania, por meio da inquiri-
Çao de papéis e testemunhas que sejam interrogadas por de-
vassa: hei por bem ordenar-vos que façais proceder logo a uma
exata devassa que ficará sempre aberta sem limitação de tempo
nem de número de testemunhas, não só sobre as pessoas que
por ventura tenham correspondências com aqueles rebeldes ou
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deles recebam papéis insidiosos sem que vos tenham apresen-
tado logo em prova da sua fidelidade, como também acerca das
circunstâncias que acompanharam aquela enorme rebelião e o
prosseguimento dela, nomeando vós para juiz e escrivão da
mesma devassa os ministros que mereçam vosso conceito e con-
fiança, para o bom desempenho desta importante diligência.
E quando pelos depoimentos se reconheça que em mão de
alguns indivíduos estabelecidos nesta Capitania existem bens
ou fazendas pertencentes a quaisquer habitantes de Pernam-
buco que hajam tomado parte na revolução daquele país, sou
servido que se proceda imediatamente a seqüestro naqueles
bens, direitos e ações até que sejam convencidos os réus a quem
pertençam, para se julgarem afinal, o que me pareceu parti-
cipar-vos para que assim o tenhais entendido, e façais executar
com o zelo e atividade que haveis mostrado no meu real ser-
viço. Escrita no Palácio do Rio de Janeiro em vinte e três de
abril de mil oitocentos e dezessete.

Rei . . .

II — 31,32,13

104)
Senhor,
No dia dezessete deste mês tivemos a ventura de ler a

Carta Regia que Vossa Majestade por efeitos da mais generosa
bondade se dignou mandar dirigir-me. Ainda que já tínhamos
visto a cópia, e que nossos corações já tinham transbordado de
alegria, a presença da assinatura de Vossa Majestade fêz exal-
tar em todos nós os fiéis vassalos de Vossa Majestade os mes-
mos sentimentos, os mesmos transportes de alegria de que
ainda estávamos e ainda estamos possuídos.

Graças as grandes virtudes e ao grande ânimo de Vossa
Majestade esta capitania vai arrancar-se ao abatimento e ani-
quilação, em que ia precipitar-se, e uma grande parte dos vas-
salos de Vossa Majestade surge do abismo de infinitas desgraças
para vir ainda a ser útil a Vossa Majestade e para bem dizer
o seu Augusto Nome.
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O amor e o reconhecimento acabarão de fazer inabalável
o respeito pelos sagrados direitos de Vossa Majestade, e atre-
vo-me a dizê-lo: esta capitania não dará mais senão exemplos
de fidelidade.

Por terem aparecido corsários sobre esta costa, e pelos
avisos que me fêz o Conde de Palma, deliberei-me a comprar
uma galera, nova feita há dois anos neste Porto, muito bem
construída, e que monta vinte e duas coronadas de nove. Esta
galera em sinal do respeito que todos professamos ao Príncipe
Real e a sua Augusta Esposa será denominada a Princesa Real.

Cheio do maior respeito beijo a mão de Vossa Majestade
© rogo a Deus que conserve seus preciosos dias tantos anos,
quanto seus fiéis vassalos desejamos.

Pernambuco, 23 de abril de 1817.
Aos reais pés de Vossa Majestade.

(a.) Luiz do Rego Barreto

I — 3,13,47

105)
Ilustríssimo Senhor Capitão Manuel da Cunha Pereira,

meu prezadíssimo amigo do coração, quando pensaríamos de
ver os Patriotas de Pernambuco precipitados ao mais lamen-
tável estado, a que pode chegar a desgraça entre os quais
homens, que pareciam bem cordatos e agora esquecidos dos
deveres da religião e da obediência do melhor de todos os
Príncipes alegam pretextos insignificantes e alheios da nação
portuguesa, tendo esta sido sempre o exemplo de todas as
humanas. Conheço a sua honra e espero no seu benigno cora-
ção, e em todos os mais desta capitania, que agora mais que
nunca daremos evidentes provas da nossa fidelidade, e obe-
diência tão justamente merecida ao Nosso Legítimo Sobe-
rano, e Real Senhor Dom João Sexto, e a toda a Real Casa de
Bragança. Ah! Quem dera que eu me visse ileso das enfer-
midades que me acabrunham. Mas assim mesmo quando me
lembro que ainda tenho sangue para derramar pelo meu Rei
e Senhor, exulta a minha alma de alegria, e me considero
feliz. Aqui grassou a notícia que uma porção de traidores do

ll
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Rio Grande davam passos para a Fortaleza do Ceará, porém
logo me certifiquei do contrário, e agora sei que o diabólico
governo incumbiu desta empresa a um daqueles mas o mesmo
respondeu que era impossível o efeito sem o proverem de
munições de boca, e os petrechos de guerra, e esta tem sido
a demora, e assim lhe sou a rogar que como Vossa Mercê fica
mais ao Leste, logo que tiver certeza deste encaminhamento
me avise para o acompanhar, e com todos aqueles que foreiíi
católicos e verdadeiros portugueses. Hei de estimar a boa
saúde de Vossa Mercê e de toda a família, por imensos anos,
em graça do Senhor. Quartel de São Jerônimo, 24 de abril de
1817. De Vossa Mercê Amigo e menor criado, Antônio Bezerra
de Souza. Post scriptum — Devo dizer-lhe que estão entrando
homens dos revolucionários capazes de infundir na popula-
çào infelicidades, e até mesmo em Caratius para onde se
encaminham alguns, e isto posto obre o que vir é justo,
porém se eu fornecesse os presídios não consentiria a entrada
de semelhantes. 0 Bezerra.

Está conforme com o original assinado pelo Tenente
Coronel Antônio Bezerra de Souza Menezes, que é o documen-
to n.° 32 que acompanhou o ofício dirigido à Secretaria de
Estado, em 13 de agosto de 1817, o que certifico. Secretaria
do Governo do Ceará, 14 de abril de 1818.

No Impedimento do Secretário.
0 oficial da Secretaria, Vicente Ferreira de Castro Silva:

Parte. No dia vinte e seis as duas avançadas apreende-
ram um sujeito vindo do Apodi, morador nesta capitania, às
oito horas da noite, trazendo seis cartas dos levantados do
Apodi e as fiz abrir, nada achei contra. No dia vinte e sete
passou Manuel Januário com um comboio de fazenda revista

*

não achei coisa de prejuízo e não houve mais novidade. Quar-
tel Trás da Serra, vinte e sete de abril de mil oitocentos e
dezessete. Antônio Martins Freire, Furriel do Primeiro Regi-
mento de Cavalaria Miliciana, e Comandante do Destacamento.

Está conforme o original assinado pelo Furriel Antônio
*

Martins Freire que é o documento n.° 31 que acompanhou o
ofício dirigido à Secretaria de Estado, em 13 de agosto de 1817;
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o que certifico. Secretaria (io Governo do Ceará, 14 de abri!
de 1818.

No impedimento do Secretario.
O oficial da Secretaria, Vicente Ferreira de Castro Silva

À margem — Cópia.

I — 6,3,31 n.° 27

106)
Nós os do Governo Provisório da Província da Paraíba

do Norte etc. Fazemos saber aos que esta Carta Patente
virem que havendo respeito ao Patriotismo e boas qualidades
do Patriota Inácio de Barros Leira e a achar-se exercendo o
posto de Capitão-mor das Ordenanças da Vila da Campina
Grande desta Província, o nomeanos e confirmamos no dito
posto de Capitão-mor das Ordenanças da dita vila, com o
qual não vencerá soldo algum, mas gozará de todos os privi-
légios, honras militares, isenções que lhe competem. Pelo que
ordenamos a todos os cabos de guerra por tal o reconheçam,
honrem, e estimem, e deixem servir, depois de prestar perante
nós o juramento de fidelidade à nossa Pátria, e aos oficiais e
soldados, seus subordinados cumpram e guardem suas ordens
relativas ao serviço da mesma. Em firmeza do que lhe man-
damos passar a presente por nós assinada e selada com o selo
deste Governo. Dada na Casa do Governo Provisório da Pa-
raiba aos vinte e cinco dias do mês de abril, ano do nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1817. O 1.° da Inde-
pendência. Antônio Manuel da Silva Coelho, Secretário do
Governo a fêz escrever.

(Assinaturas):
Estevão José Carneiro da Cunha
Francisco José da Silveira
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
Francisco Xavier Monteiro da Franca
O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
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Reconheço serem as letras das assinaturas postas ao pé
da Patente supra dos próprios nela conteúdos. Estevão José
Carneiro da Cunha, Francisco José da Silveira, Inácio Leo~
poldo de Albuquerque Maranhão, Francisco Xavier Monteiro
da Franca, e o Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
por ter de qualquer das letras pleno conhecimento. Paraíba,
5 de fevereiro de 1818.

Em fé e testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) José Nepomuceno Corrêa César

Patente pela qual este Governo Provisório nomeia e con-
firma ao Patriota Inácio de Barros Leira no posto de capitão-
mor das Ordenanças da Vila da Campina Grande como acima
se declara.

Pagou 10$000 réis de selo. Paraíba,
25 de abril de 1817.

Coelho

Registrada à folha 33 do Livro 1.° que serve dos compe?-
tentes registos nesta Secretaria. Paraíba, 25 de abril de 1817.

(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

No verso — Papéis achados em Campina Grande.

13,4,7 n.° 24

107)
Nós os do Governo Provisório da Província da Paraíba

do Norte etc. Fazemos saber aos que esta Carta Patente virem
que havendo respeito ao patriotismo e boas qualidades do
Patriota Leonardo Bezerra Cavalcante, e achar-se servindo
o posto de capitão da Companhia do Distrito de Santa Rosa
da Paraibinha até Bodopitá, o nomeamos e confirmamos no
mesmo posto de Capitão da Companhia do Distrito de Santa
Rosa da Paraibinha até Bodopitá, uma das do Corpo de Infan-
taria de Ordenanças da Vila de Campina Grande de que é
capitão-mor Inácio de Barros Leira, com o qual não haverá
soldo algum, mas gozará de todos os privilégios, e honras
militares que lhe competem. Pelo que ordenamos ao sobre-
dito Capitão-mor por tal o tenha, honre, e estime, fazendo-o
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prestar o juramento de fidelidade à nossa Pátria, e aos ofi-
ciais e soldados, seus subordinados cumpram, e guardem suas
ordens relativas ao serviço da mesma. Em firmeza do que
lhe mandamos passar a presente por nós assinada e selada
com o selo deste Governo. Dada na Casa do Governo Provi-
sório da Paraíba, aos vinte e seis dias do mês de abril. Ano
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1817. O 1.° da
Independência. Antônio Manuel da Silva Coelho, Secretário
(Jo Governo a fêz escrever.

(Assinaturas):
Francisco José da Silveira
Estevão José Carneiro da Cunha
Francisco Xavier Monteiro da Franca
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão

Reconheço serem as letras das assinaturas postas ao pé
da Patente supra próprias de Francisco José da Silveira, Este-
vão José Carneiro da Cunha, Francisco Xavier Monteiro da
Franca, e Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão por ter
de qualquer das letras pleno conhecimento. Paraíba, 5 de
fevereiro de 1818.

Em fé e testemunho de verdade. {Sinal público). O Tabelião*
(a.) José Nepomuceno Corrêa César

Patente pela qual este Governo Provisório nomeia e con-
firma ao Patriota Leonardo Bezerra Cavalcante no mesmo
posto de Capitão da Companhia do Distrito de S. Rosa da
Paraibinha até Bodopitá, uma das do Corpo de Infantaria
de Ordenanças, da Vila da Campina Grande, de que é Capitão-
mor Inácio de Barros Leira, como acima se declara.

Pagou 4$000 réis de selo. Paraíba,
26 de abril de 1817.

Coelho.
Registada à folha 35 do Livro 1.° que serve dos compe-

tentes registos nesta Secretaria. Paraíba, 23 de abril de 1817.
(a.) Antônio Manuel da Silva Coelho

I _ 31,4,7 n.° 24
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Patriota Reverendíssimo Vigário Virginio Roiz Campeio.

Não pude ver a vossa carta sem transportes de alegria
à vista dos vossos belos sentimentos próprios de um verda-
deiro F&triota, cujo nome tanto respeitais. Eu o louvo por-
que tomo parte igualmente na causa.

Recebi a proclamação com que falais aos vossos amados
fregueses e a farei ler por mim mesmo como me determinais.
Da minha parte nas minhas conversações particulares e es-
critos trabalharei para que todos unanimemente entrem no
verdadeiro espírito do patriotismo, dever tão sagrado que
muitos dentre nós já dantes o sentiam abafado no fundo do
coração mas não nos era lícito ao menos escapulir-nos a
mais leve demonstração, por isso que mais admiro a grande
parte que a providência tem na causa. O certo é (segundo os
ditames da religião, que professamos) que Deus consente
não para sempre. Já não podia olhar sem horror para um
tirano que até exigia as nossas genuflexões, só a Èle devidas.

Quanto ao que se diz da Espanha, França, Vultembert, etc,
ir-se-á extinguindo o nome real. A podridão já deve cor-
romper essa massa de que foram feitos (massa que não teve

parentesco com a nossa). Mandai-me notícia dos movimentos
da praça para os prevenir a esta gente, de modo que não per-
eani a coragem, por isso que inda mostram os efeitos do jugo
tirano de sacudir.

Nada me resta que espreitar a vosso respeito (Senhor
Vigário) porque nada devo receiar de um verdadeiro patriota
e o mesmo vos deveis persuadir a meu respeito. Estes eram
os meus ingênuos sentimentos logo que pude dar vivas à Pátria.

A minha família toda agradece-vos a lembrança e renova
aqueles primeiros sentimentos com que sempre vos amaram..
Estimo infinitamente a vossa saúde e os vossos bens, sou

Vosso oficioso Capitão e obrigado servidor.

(a.) José Gonçalves Ourique

Alagoa, 25 de abril de 1817. O primeiro da Independência.
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Reconheço ser a letra e sinal desta carta própria de José
i

Gonçalves Ourique, clérigo secular, para pleno conhecimento
do que dou fé, o que vim fazer por ordem do Excelentíssimo
Desembargador Juiz da Alçada. Recife, 3 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

Ao alto — N.° 23

I — 31,4,7 n.° 22

109)

Meu caro irmão: meu predileto amigo.
Quando mais ancioso estava por escrever-vos e quase

determinado a dirigir-vos um próprio aparece-me êste de
Pombal, que gostei infinito.

Sim meu amigo, como conheço o vosso gênio, a vossa
probidade e caráter não me devo subtrair a dar-vos notícias
e participar-vos coisas que vos podem servir de medidas e
continências ao vosso mesmo gênio tão pronto a inflamar-se
com erros, indiscrições e crimes, como dócil e moldável com
a virtude. Vós também me conheceis e sabeis que não sou
capaz de adulterar a verdade por afetos particulares, nem
de fazer os ridículos serviços de que sou capaz, por negócio.
Fui a essa cidade levado somente do interesse (que ainda hoje
me parece louvável apesar do mau sucesso) de ver prosperar-se
êste lugar onde moramos mudando as coisas de fase. Ali
convoquei a uma seção M.\ os nossos amigos e propus-lhes
quanto pensei que fazia a bem do objeto exposto mostran-
do-lhes com razões que foram então convincentes que se
deviam destronizar certos homens o que tudo se julgou
consentâneo à razão e atendível e mandaram-me que no-
measse dois homens para Capitão-mor e Coronel desta vila,
que nomeei para esta patente João Gomes e para aquela
José Nunes, sujeitos tão ativos, probos e patriotas por gênio
como sabeis, mas sabeis qual foi o resultado? Foi o ficar
comprometido para com o Vila Seca que não querendo João
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Gomes aceitar a patente passam-na ao dito Vila Seca e aqui
chega êste queixando-se de mim que o fui desacreditar com
os homens do Governo porque lhe dissera o Silveira que êle
tinha inimigos e que eu era o único homem daqui que ali
estava, e que por pretender tirar-lhe a sua patente fui causa
de custar-lhe esta dez sacas de lã, chincalhando-me e seus

j

indiscretos filhos, etc. Foi público na casa do Governo que
José Nunes era o Capitão-mor na presença de João Gomes
Almeida e de Miguel Gomes a quem se recomendou que
procurasse antes de sair um ofício para o dito Nunes; aviso
a êste que descesse antes de receber o ofício a ir beijar as
mãos aos Patriotas Governadores, desce e vem na mesma, ao
tempo em que Miguel Gomes e Vila Seca têm avisado ao atual
Capitão-mor Inácio de Barros e heis aqui temos para êste e
seus filhos comprometidos eu e José Nunes, e chincalhados
por Paulo de Araújo e seus satélites, os quais já se conside-
ram com o antigo ascendente no Governo Provisório em con-
seqüência duma carta que apresenta do Franca em quem êle
considera um substituto de João Alvares um mercador de
favores, um concussionário. Ora não sendo aquele lugar em
que falei a esses senhores de condescendências nem de se anuir
a indiscrições deviam as mesmas proposições serem contes-
tadas e convencidas uma vez que se julgavam frívolas, mas
pelo contrário tudo se julgou atendível, sendo finalmente o
resultado êste que acabo de expor-vos. João Martins logo aí
fêz um ataque público a João Gomes e por cá basofia na
forma do costume atacando com maior furor do que sempre
fêz, e Inácio de Barros passou por aqui fazendo o mesmo;
protestando ceder a patente ao filho esse Antônio de Barros
cujo caráter conhecemos; resta-me ver isso para pôr em exe-
cução o meu plano e cuido que muitos amigos me hão da
seguir. Valha-nos a Província de Pernambuco onde tudo é
ordem e santas providências e more na da Paraíba quem tem
dinheiro para comprar o direito de calcar aos homens de bem.

Inácio de Barros já tem feito um grande serviço à Pátria
o qual foi de receber um ofício para persuadir aos povos para
assentarem praça e não havendo quem quisesse recrutá-los fêe
êste ofício público e já não se acha nesta vila um só rapas
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desses que deviam ir. Do que acabo de participar-vos fazei
combinações tirai ilações e não vos importeis com negócios
da Paraíba, porque esta há de ser sempre desgraçada, e vindo
para vossa freguesia exilai-vos que eu também vou a ser ura
perfeito egoísta, no entanto que me não passo para a Provin-
cia de Pernambuco ou para os sertões mais longínquos.

Fazei-me lembrado aos nossos amigos João Luiz e Cruz
se ainda lá estiverem e igualmente ao P. Antônio Pereira e
Inácio Leopoldo aos quais desejo que mostreis esta.

Os nossos amigos desta recomendam-se para vós com
afetuosas saudades.

Desejo a vossa saúde e sou como sabeis
Vosso amigo apaixonado.
Campina Grande, 26 de abril de 1817.

(a.) Luiz Pedro de Melo e César

PS — Senhor Virgínio não deixe de apresentar esta carta
aos nossos amigos Antônio Pereira e Inácio Leopoldo.

Reconheço ser a letra e sinal desta carta próprio de Luiz
Pedio de Melo e César, por pleno conhecimento, de que dou
fé, o que vim fazer por ordem do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Juiz Presidente da Alçada. Recife de Per-
nambuco, 3 de abril de 1818.

Em testemunhas de verdade. (Sinal público).

Fica reconhecido supra, (a.) O Tabelião Manuel Teixeira
de Carvalho.

Ao alto — N.° 22.
I — 31,4,7 n.° 22

HO)
Honrado Patriota e Amigo Joaquim Manuel Carneiro
Recebo a vossa carta em que me chamais a essa vila e

respondo, o estado da minha saúde me priva de fazer o meu
dever, o que vós não ignorais e por isso que em vós mesmo
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confiava a minha desculpa, isto mesmo vos mandei dizer pelo
Patriota João Ângelo e ao depois pelo Ferreira, e explicam e se
ainda assim não satisfeito duvidais com vossa determinação
irei de qualquer forma. Na vossa carta me lembrais ser muito
da justiça quando no odioso tempo da escravidão. Sabeis
que a não transgredi, etc.

A carta que vos remeto a tinha feito para vos mandar
na Paraíba; falta de portador esquecimento meu dar ao seu
mano o tem demorado, nela veria o meu coração, que já me
admira a vossa dúvida e é.

Vosso Amigo e Patriota
(a.) 0 Paiva.

Casa, 2(5 de abril de 1817.

Ao alto — N.° 6.
31,4,7 n.° 22

111)
[..,..] de levantamento e juramento de preilo e homena-

gem para que se ponha as possíveis luminárias acompa-
nhadas dos competenes repiques de sinos para o que tratarão
de mandar fazer as precisas participações e darão as devi-
das providências.

Em dita Vereação acordaram eles Senadores em arrema-
tarem o contrato das aferições, que para isso já haviam man-
dado passar editais. Cujo auto consta do competente livro
deles.

Em dita Vereação foi por parte de José Gomes da Silva,
que havia saído eleito de barrete procurador do Conselho
desta vila apresentado a sua escusa por despacho do Doutor
Corregedor desta comarca pelo que acordaram em proceder
a novo barrete, mandando passar mandado para serem notifi-
cados os republicanos para o mesmo ato.

Em dita Vereação por não haver mais que acordarem
mandaram fazer êste termo que assinaram eu João Ângelo de
Souza Franco escrivão o escrevi.

Gondim Ferreira. Brito Machado.



— 167 —

Ano 1817
Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil oitocentos

e dezessete anos nesta vila de Nossa Senhora da Assunção da
Alhandra da província da Paraíba do Norte por ordem
do Governo Provisório da mesma foi enviado um seu mem-
bro para reinstalação da câmara que há de ser feita na mesma
vila e com assistência dos Republicanos e Povo, livremente
votaram na câmara que servia procedendo-se unicamente a
votos da mesma câmara já assim reinstalada para procura-
dor que não tinha a pluralidade de mais votos, saiu eleito Lou-
renço de Castro Ferreira a quem determinou o mesmo gover-
nador que estando na ordem competente de sua folha corrida
requeresse ao governo a sua carta de confirmação.

E assim mais em presença do mesmo membro do Go-
vêrno Provisório o Padre Antônio Pereira de Albuquerque e
Melo, Câmara, Republicanos e Povo se decidiu afinal com
voto plenamente de todos que a câmara só devia ter a seu
cargo o cuidado da arrecadação dos rendimentos das terras
de seu patrimônio que é uma légua, e que as outras duas
léguas de patrimônio dos índios serão ocupadas pelos mesmos,
levando debaixo da administração do pároco que servir nesta
igreja matriz toda a mais que não for ocupada pelos mesmos
índios, tendo sempre em todo o tempo eles índios preferên-
cia para as suas moradias e agriculturações e por assim ficar
decidido mandaram digo as terras do patrimônio da Câmara
são aquelas que estão demarcadas desde a criação desta vila.
De que mandaram o dito membro do Governo e mais câmara
fazer este termo em que assinaram com os republicanos e
mais Povo eu João Ângelo de Souza Franco, escrivão que o
escrevi.

O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
Francisco Furtado de Mendonça
O Juiz Domingos Monteiro de Oliveira Gondim
Manuel Joaquim Ferreira Soares Pinto
Agostinho Ribeiro Guedes Alconforado
Francisco Quaresma de Brito
Lourenço de Castro Ferreira
O Patriota Vigário Maximiano Soares da Silva
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O Patriota Leandro Antônio Corrêa
Alexandre José Monteiro da Câmara Gondim
Antônio da Silva Leitão
Francisco José da Costa e Silva
Francisco Garcia do Amaral Lacerda
Manuel Gomes da Fonseca
Manuel Joaquim de Lima
Luiz José da Silva Barbosa
Vicente Ferreira da Silveira
Joaquim Garcia Lima
Marcelino da Silva Leitão
Lucas de Barros
José [... ] da Fonseca
Diogo Ramos do Espírito Santo
Manuel Vidal
Andino Batista
José Leandro de Brito
João Pegado da Rocha
Manuel José Guedes
Miguel Francisco
Felipo do Rosário
José [... ] da Fonseca
O Patriota José Corrêa de Gois
O Patriota José Inácio Afonso
O Patriota José Leandro de Brito
O Padre Ancelino Batista
O Padre José Gomes da Silva
O Patriota Luiz José da Silva Barbosa
O Patriota Martinho de Melo Albuquerque
O Patriota José dos Santos Guedes Monteiro Júnior
0 Patriota Joaquim Manuel Carneiro da Cunha
O Patriota Luiz José da Expectação
Patriota Miguel Franca
Patriota João Nepomuceno Carneiro da Cunha
Vicente Ferreira da Silveira

*

Termo de posse e juramento ao Almotacé
Vicente Ferreira da Silveira.
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Aos vinte e oito dias do mês de abril de mil oitocentos e
dezessete anos nesta vila de Nossa Senhora da Assunção de
Alhandra, província da Paraíba do Norte, em casa que serve
da Câmara dela, onde se achava o Juiz Ordinário Domingos
Monteiro de Oliveira Gondim, comigo escrivão aí veio o Capir
tão Vicente Ferreira da Silveira que à pluralidade de mais
votos fora eleito pela câmara para servir nesta vila o cargo
de almotacé presente trimestre que vem de findar em último
de julho deste mesmo corrente ano, ao qual o dito juiz defe-
riu o juramento dos Santos Evangelhos encarregando-lhe que
bem e fielmente servisse o dito cargo guardando em tudo pri-
meiramente o serviço de Deus, fidelidade à Pátria, e de bem
cumprir com os deveres do patriotismo e do bem comum ao
povo. E recebido por êle o juramento assim o prometeu cum:
prir de que mandou o dito juiz fazer êste termo em que com
êle assinou eu João Ângelo de Souza Franco, escrivão que o
escrevi.

(a.) Vicente Ferreira da Silveira

José Pedro Rodrigues da Silva, Escrivão da Câmara do»
Crime e Cível, Tabelião Público do Judicial e Notas e mais
anexos, nesta vila de Nossa Senhora da Assunção da Alhan-
dra, comarca da Paraíba do Norte, por Sua Majestade Fide-
ftssima, que Deus guarde, etc.

Certifico em observância do provimento do Doutor De-
sembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca André
Alves Pereira Ribeiro e Cirne, de dezoito do corrente mês de
novembro de mil oitocentos e dezessete a folha cento e noventa
e oito verso no livro quarto de registos da câmara desta vila, em
que manda que eu tire por certidão concertada com o escri-
vão da Correição as ordens e editais e ofícios que se acham
registadas no mesmo livro, respectivas aos rebelados e por
eles expedidas que à folha cento e oitenta e cinco verso do
dito livro quarto de registos desta câmara se acha o ofício
do teor, forma e maneira seguinte: registo de um ofício do
Governo Provisório desta Província da Paraíba ao Juiz Ordi-
nário desta vila. O Governo Provisório da Província da Pa-
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raíba do Norte dando por extinto o lugar de Ouvidor e Câmara,
pois que a representação que ela fazia do Povo está neste
Governo determina que somente os Juizes Ordinários conti-
nuem as suas jurisdições cada um em seu mês para os nego-
cios de Justiça, Crime e Cível e de Polícia, da mesma sorte os
Juizes de órfãos na sua repartição, dando-se de todos recurso
a êste Governo Provisório, podendo levar os emolumentos
que eram taxados na extinta ouvidoria, Sala do Governo
Provisório da Paraíba do Norte, dezesseis de março de mil
oitocentos e dezessete. Inácio Leopoldo de Albuquerque
Maranhão * Francisco José da Silveira. O Padre Antônio
Pereira de Albuquerque e Melo. Francisco Xavier Monteiro
da Franca. E inais se não continha em dito ofício que bem
e fielmente registei do próprio a que me reporto e na verdade
sem coisa que dúvida faça, nesta vila de Nossa Senhora da
Assunção da Alhandra da província da Paraíba, aos vinte
e seis do mês de março de mil oitocentos e dezessete,
escrevi e registei. Em fé de verdade, o Escrivão João
Ângelo de Souza Franco. E mais se não continha em
dito ofício. E a folhas cento oitenta e seis se acha o Edital
da maneira seguinte. Cópia de um Edital que remeteu o
Tesoureiro Geral Inspetor e Promotor de Finanças desta Pro-
víncia da Paraíba ao Juiz Ordinário desta vila para aqui ser
publicado e fixado. O Patriota Augusto Xavier de Carvalho,
Tesoureiro Geral, Inspetor e Promotor de Finanças. Aos
Amados Patrícios e Compatriotas atualmente devedores da
Fazenda Pública é que ao diante o fazem. O Novo Governo
Provisório tendo-me nomeado o que os títulos que se seguem
o meu nome vos estão mostrando, em data de vinte e um do
corrente me autorizou em toda a extensão da jurisdição que
pelo antigo governo exercia o Juiz Executor dos Feitos e Exe-
cuções da Fazenda Real com a única modificação de praticar
primeiro convosco os termos mais brandos, doces e frater-
nais. Não só em conseqüência desta ordem que cumpre res-
peitar senão dos sinceros desejos que eu tenho a vosso
respeito e de que desejo vos convensais permiti Caros Pátrio-
tas e Compatriotas que vos faça estas reflexões breves mas
que as circunstâncias exigem. Nós somos desde já um povo
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bem entendidamente livre, mas esta grande obra não está
segura, depende além de muitas outras coisas essencial-
mente da nossa íntima união, todos nos devemos prestar, cada
um deve prestar-se por si na primeira ocasião em que a Pátria
o chama, e no gênero de serviço que então lhe pede. A Pátria
Caros Patrícios e Compatriotas, atualmente e de futuro deve-
dores de qualquer gênero de rendas públicas, pede agora de
vós o serviço de pagar. Prestai-vos, dai testemunhos da bon-
dade de vosso coração. Viva a Pátria. Dado no Erário das
Rendas públicas sob meu sinal e sem selo ex-causa aos vinte
e quatro de março de mil oitocentos e dezessete. Augusto
Xavier de Carvalho. E mais se não continha em dito Edital,
que eu bem e fielmente registei do próprio que foi publicado
e fixado nesta vila de Nossa Senhora da Assunção da Alhan-
dra da Província da Paraíba do Norte, aos trinta e ura de
março de mil oitocentos e dezessete, escrevi e registei. Em
fé de verdade. O escrivão João Ângelo de Souza Franco. E
mais se não continha em dita cópia do Edital. E à folhas
cento e oitenta e sete tem o registo da maneira seguinte.
Registo de um decreto do Governo Provisório desta Provín-
cia da Paraíba sobre ficarem perdoados todos os crimes até
aqui formados. Viva a Pátria. Nós os do Governo Provisó-
rio não podendo ver sem espanto os numerosos processos
crimes formados pela iniqüidade do ex-ouvidor André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne, que fora bem notório ocupar todo
o seu tempo em atribular com crimes de um a outro cantão
da nossa província não se ocupando mais em livrar os já
criminosos aqueles mesmos que encareciam no crime por
não ter dinheiro nem padrinhos com que comprar livramento,
aumentando nestes últimos tempos o seu número a ponto que
não restaria logo algum sem crime. Decretamos como decre-
tado temos que em nome da Pátria ficam perdoados todos os
crimes até aqui formados salvo sempre o Direito das partes
ofendidas que quiserem reclamar neste governo pela ofensa
que se lhes não desconhecendo menos a injustiça e venalida-
de que nestes últimos tempos corrompeu o Juízo da Ouvidoria;
decretamos que as sentenças dadas desde que entrou a ser
julgador Manuel José Batista Filgueira não sirvam de impe-
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dimento com o título de terem passado em julgado e possam
as partes que se consideram prejudicadas no Cível ou Crime
novamente requerer seu Direito diante de nós. Casa do Go-
vêrno Provisório da Paraíba, vinte e um de março de mil
oitocentos e dezessete. O primeiro da Independência. Inácio
Leopoldo de Albuquerque Maranhão. Francisco José da Sil-
veira. Francisco Xavier Monteiro da Franca. Está conforme.
José Antônio Pereira de Carvalho, Capitão-mor. E mais se
não continha em dito Decreto que por cópia me foi dado, o
qual bem e fielmente registei do próprio a que me reporto
nesta vila da Alhandra aos trinta e um de março de mil oito-
centos e dezessete. Escrevi e registei. Em fé de verdade. O
escrivão João Ângelo de Souza Franco. E mais se não con-
tinha em dito Decreto. E à folhas cento oitenta e oito tem o
registo do Decreto da maneira seguinte. Registo de um De-
creto do Governo Provisório desta província da Paraíba res-
pectivo aos capitães-mores, comandantes dos distritos, capi-
tães-mores de índios, fazerem recolher os índios dispersos às
vilas. Viva a Pátria. Nós os do Governo Provisório decreta-
mos como decretado temos que os capitães-mores e coman-
dantes dos distritos, capitães-mores de índios, e todos os mais
oficiais empregados, façam recolher os índios que andarem
dispersos às suas respectivas vilas, concorrendo todos os sobre-
ditos para este fim, sem violência e com aquela docilidade,
brandura e boas razões que a Pátria atualmente chama a
todos para o seu serviço e defesa, podendo os índios que agora
estão dispersos recolherem-se à vila que for de sua escolha,
aonde depois de assentar a sua praça não poderão, nem eles
nem algum outro já ali estabelecido, mudar-se para outra
vila ou lugar sem expressa licença do seu chefe e nem mesmo
ir a negócio, ou alugar-se a outro particular sem a dita licença.
Sendo que algum índio esteja estabelecido em alguma vila
ou lugar trabalhando por algum dos ofícios mecânicos seja-lhe
livre o gozar em paz do seu estabelecimento, e não privamos
agricultor do recurso de poder pedir ao capitão-mor aqueles
índios que lhe forem necessários para adiantarem o seu tra-
balho em cujo caso o capitão-mor não poderá impedir a aquê-
les que quiserem ir para o trabalho, nem obrigar outros que
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vão contra sua vontade sendo da obrigação do capitão-mor
fazer assento dos que vão, do tempo, por que são alugados,
cuidar que se recolham acabado o tempo contratado. Casa
do Governo Provisório da Paraíba, vinte e sete de março de
mil oitocentos e dezessete. O primeiro da Independência.
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão. Francisco José
da Silveira. Francisco Xavier Monteiro da Franca. E mais se
não continha em dito Decreto que pelo Comandante desta
vila Francisco José da Costa e Silva me foi entregue para
registar e ao mesmo Decreto me reporto de verbo ad verbum
nesta vila de Nossa Senhora da Assunção da Alhandra em
doze de abril de mil oitocentos e dezessete. Escrevi e registei.
Em fé de verdade. 0 escrivão José Ângelo de Souza Franco.
E mais se não continha em dito Decreto. E às folhas cento
oitenta e oito verso tem o registo da maneira seguinte. Re-
gisto da Provisão do Cobrador do subsídio da freguesia da
Taquara João Gomes Carneiro. Domingos Monteiro de Oli-
veira Gondim Juiz Ordinário com alçada no Crime e Cível
êste presente ano nesta vila de Nossa Senhora da Assunção
da Alhandra e seu termo comarca digo termo da província da
Paraíba do Norte pelo Governo Provisório dela, que Deus
guarde, e etcetera. Pela presente minha provisão faço a João
Gomes Carneiro, morador na povoaçâo da Taquara, cobra-
dor do subsídio militar da mesma freguesia a parte que per-
tence à província de Pernambuco, como parte de ordenança
que é desta vila, cobrando de cada rês que matarem os mar-
chantes geral e particular e tiverem morto desde o princípio
dêste ano presente a quantia de trezentos e vinte réis por
cada uma, de que fará assento para dar contas de sua arre-
cadação todas as vezes que por êste juizo lhe fôr pedida. Peta
seu trabalho terá dez por cento deduzidos do total de sua
cobrança. Em firmeza do que lhe mandei passar a presente
que vai por mim assinada e selada com o selo dêste juízo que
perante mim serve ou valha sem selo ex-causa, a qual será
registada no competente livro. Dada e passada nesta dita
vila da Alhandra aos vinte e um do mês de abril do ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos
e dezessete. O primeiro da Independência, eu João Ângelo

12
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de Souza Franco, escrivão escrevi. Domingos Monteiro de
Oliveira Gondim. Ao selo sessenta réis. Valha sem selo
ex-causa. Gondim. E mais se não continha em dita Provisão
que dito escrivão copiei bem e fielmente da própria a que me
reporto. Escrevi e registei. Em fé de verdade o escrivão João
Ângelo de Souza Franco. E mais se não continha em dita
provisão. E à folhas cento oitenta e nove verso tem a patente
da maneira seguinte. Patente do Capitão Comandante Manuel
Florentino Carneiro da Cunha da Companhia e Distrito da
vila de Alhandra, uma das do Regimento das Ordenanças
de que é Capitão-mor José Antônio Pereira de Carvalho. Nós
os do Governo Provisório da Província da Paraíba do Norte
etctera. Fazemos saber aos que esta Carta Patente virem que
havendo respeito ao patriotismo e boas qualidades do Patriota
Manuel Florentino Carneiro da Cunha o nomeamos e con-
firmamos no posto de Capitão e Comandante do Distrito da
Alhandra uma das do corpo das ordenanças da vila do Conde
e Alhandra, de que é Capitão-mor José Antônio Pereira de
Carvalho que se acha vago por impossibilidade de moléstia
o Patriota Leonardo Bezerra Cavalcanti que o exercia, com o
qual posto não haverá soldo algum mas gozará dos privilé-
gios e honras militares que lhe competem. Pelo que orde-
namos ao sobredito Capitão-mor por tal o reconheça, honre,
estime, conferindo-lhe a posse e juramento de fidelidade à
nossa Pátria e os oficiais e soldados seus subordinados cum-
pram e guardem suas ordens relativas ao serviço da mesma.
Em firmeza do que lhe mandamos passar a presente por nós
assinada e selada com o selo deste governo. Dada na casa do
Governo Provisório da Paraíba aos dezenove dias do mês de abril
do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oito-
centos e dezessete. O primeiro da Independência. Antônio Ma-
nuel da Silva Coelho, Secretário do Governo, o fiz escrever.
Francisco José da Silveira. 0 Padre Antônio Pereira de Albu-
querque e Melo. Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão.
Francisco Xavier Monteiro da Franca. Patente pela qual êste
Governo Provisório nomeia e confirma o Patriota Manuel Fio-
rentino Carneiro da Cunha no posto de Capitão e Comandante
da Companhia e Distrito da Alhandra, uma das do Corpo das
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Ordenanças das vilas do Conde e Alhandra de que é Capitão-
mor José Antônio Pereira de Carvalho, como acima se declara.
Pagou quatro mil réis de selo. Paraíba, dezenove de abril de
mil oitocentos e dezessete. Coelho. Registrada à folhas vinte
e oito verso do livro primeiro que serve dos competentes
registos nesta Secretaria do Governo. Paraíba, dezenove de
abril de mil oitocentos e dezessete. Antônio Manuel da Silva
Coelho. Deferi o juramento de fidelidade à Pátria ao pro-
vido Capitão Comandante de que fiz este termo em que
comigo assinou. Vila da Alhandra, o primeiro de maio de mil
oitocentos e dezessete. O Patriota José Antônio Pereira de
Carvalho, Capitão-mor Manuel Florentino Carneiro da Cunha.
E mais se não continha em dita patente, registo e termo de
posse que a tornei ao mesmo seu dono, o que registei bem
e fielmente da própria que entreguei a que me reporto nesta
vila de Alhandra, aos dois de maio de mil oitocentos e dezes-
sete escrevi e registei. Em fé de verdade. O escrivão João
Ângelo de Souza Franco. E não se continha no dito livro
que revi e examinei mais ordem alguma relativa aos rebelados
e das que foram dirigidas ao Juiz e Comandante desta vila
pelo Governo Provisório da cidade da Paraíba as quais todas
bem e fielmente copiei do referido livro quarto de registos a
que me reporto e vai na verdade sem coisa que dúvida faça
por mim escrito e assinado, conferido, e concertado com o
escrivão da correição Joaquim Inácio de Lima, abaixo assi-
nado nesta vila da Alhandra aos dezenove de novembro de
mil oitocentos e dezessete.

Em fé de verdade e concertado
(a.) José Pedro Rodrigues da Silva

E comigo escrivão da Correição
(a.) Joaquim Inácio de Lima

I — 31,4,7 n.° 14
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Sendo corrido o meu comboio no período de trás ao
Serrado pelo Furriel Comandante Antônio Martins Freire,,
e dele se obteve uma licença ou passaporte para não ser mais-
revistado o dito comboio uma vez que já andava dentro da
capitania do Ceará, as ordens do Ilustríssimo Senhor Gover-
nador não impedem a quem entra, e neste período de Domin-

gos José foi impedido; porém com a mesma ressalva me dei-
xará passar. 27 de abril de 1817.

(a.) Manuel Joaquim Bezerra Cavalcanti de Albuquerque

I — 6,3,31 n.° 28

113)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Manuel Inácio de

Sampaio. Os anos e as enfermidades deram motivo a não
continuar no real serviço, mas uma vez que os desgraçados
traidores de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande se atreve-
ram a manchar a fidelidade que justamente tributamos a .
nosso amável sempre legítimo soberano, me acho pronto e com
a mais fiel satisfação (assim mesmo informo, e de próximo
aleijado de um braço) para derramar a última gota de san-

gue em defesa do mais benigno Monarca e meu Senhor. Por-
tanto suplico a Vossa Excelência conceder-me praça no regi-
mento que comandei, até mesmo de simples soldado, visto*

que me falta o vigor natural e a devida inteligência para o
necessário desempenho, com tanto que quero evidenciar o
meu sólido juramento, com muito prazer ajudar e animar
aos meus companheiros em ação tão santa, justa e neces-
sária. Parece-me também justo dizer a Vossa Excelência que
há poucos dias se divulgou neste continente notícias que se
encaminhava dos revolucionários uma escolta pelo Apodi, e
outra pela praia a essa fortaleza, o que parece ter sido falsa,
e agora de próximo se fala que determinada esta traição pela
Governo Provisório de Pernambuco a um dos traidores da
Rio Grande, êste respondeu que o não podia fazer sem as
necessárias munições de boca e os mais petrechos de guerra
e é do que sei. Vossa Excelência com as sábias providências.
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obrará o que fôr servido. Esta notícia me anima a mandar
êste por um soldado e não esperar pelo correio conforme as
ordens de Vossa Excelência pois êste efeito não pede demora.
Deus queira ajudar a Vossa Excelência para a continuação
do incansável zelo, fidelidade e desempenho do governo mais
perfeito, cheio de valor, e indústria, com que tem feito felizes
aos povos desta capitania para maior glória do Real Senhor.
Quartel São Jerônimo, vinte e oito de abril de mil oitocentos
dezessete. De Vossa Excelência o mais obediente soldado e
humilde criado. Antônio Bezerra de Souza Menezes.

Está conforme com o original assinado pelo Tenente
Coronel Antônio Bezerra de Souza Menezes, que é o documen-
to n.° 24 que acompanhou o ofício dirigido à Secretaria de
Estado, em 13 de agosto de 1817, o que certifico. Secretaria
do Governo do Ceará, 14 de abril de 1818.

No impedimento do Secretário.
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.

À margem — Cópia.
I — 6,3,31 n.° 29

114)
Habitantes da nossa província da Paraíba, Patriotas,

e Amigos. Sendo a nossa primeira vista o aumento e prós-
peridade da agricultura e tendo para isso decretado a retirada
dos gados como obstáculo que tem até hoje impedido os seus
progressos, agora que as nossas vistas olham primeiro que
tudo para a defesa da Pátria, não devendo consentir que
naquelas retiradas se empreguem braços de valorosos pa-
triotas nossos que devem estar prontos a primeira voz da
Pátria em sua defesa. Amáveis Patriotas. Nós vos anuncia-
mos que não atropeleis a retirada dos vossos gados, podeis
fazê-la comodamente em tempo mais próprio quando a
Pátria não precise tanto dos vossos heróicos braços, não vos
descuidando entretanto da cautela que deveis ter para não
serem devastadas as lavouras. E vós patriotas agricultores
Jião procedais por agora em matança de gado dos vossos
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compatriotas, acautelai ainda um pouco as vossas lavouras
com aquela defesa que dantes costumáveis, enquanto as
nossas vistas, as nossas forças, e toda a nossa mais pronta
disposição deve ser somente contra os perturbadores da tran-
quilidade e segurança da Pátria. Ela vos quer a todos por
seus defensores, reunidos a uma voz que será sempre inaba-
lável à segurança da Pátria. Casa do Governo Provisório da
Paraíba, 28 de abril de 1817. O 1.° da Independência.

(a.) Estevão José Carneiro da Cunha
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(a.) Francisco José da Silveira

Reconheço serem as letras das assinaturas retro dos
próprios nelas conteúdos por ter de qualquer das letras in-
teiro conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

I _ 31,4,7 n.o 18

115)
Senhor.

Acaba de entrar neste porto a galera francesa denomi-
nada "L'Ehere", Capitão Allinet, vinda de Pernambuco em
16 dias, a qual de passagem a seu bordo Joaquim da Costa
Barradas o Capitão de Milícias João Paulo das Chagas, com
ofícios da Câmara do Maranhão, Manuel José da Silva Gui-
marães e Dona Maria Venancia com 2 filhos. Referem os
ditos passageiros as notícias seguintes: que no dia 12 do cor-
rente chegou a Pernambuco preso o Governador do Rio
Grande do Norte, remetido pelos Albuquerques, chefes de
conspiração naquele distrito, que de lá tinha saído um ber-
gantim e uma sumaca buscar os degredados na Ilha de Fer-
nando, que havia um bergantim armado comandado por
Manuel Bernardes Vivas, natural de Pernambuco, e uma
escuna comandada por irmão de Martins na qual queriam
fugir os chefes da sublevação que havia em Pernambuco
notícia da contra-revolução das Alagoas feita pelo Ouvidor
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e o Coronel Mendonça cuja notícia os revolucionários tra-
tavam de encobrir; mas que tinha feito marchar um corpo
de tropas comandado pelo Coronel Suassuma que tinham
aprontado um bergantim americano que algumas pessoas
afirmavam se destinava a Moçambique para trazer o Gover-
nador daquela Capitania, com êle como Pernambuco qui-
sesse para ali recolher-se; referem outras notícias que são
de pouca entidade e por isso desnecessário o seu relatório.
Esta galera ficou com uma patrulha desta fortaleza a seu
bordo a fim de evitar que saia alguma pessoa da dita galera
exceto o Capitão que deve dar as entradas nas autoridades
competentes e será desembaraçada quando houver ordem
superior que assim o determine.

Fortaleza de Vilagalhon, em 30 abril de 1817.

(a.) Manuel Antônio Pacheco
Tenente encarregado do Registro do Porto.

I — 3, 13, 12

116)
Tenho a honra de levar à presença de Vossa Majestade

os nomes dos dois oficiais que me parece que devem ser empre-
gados no corpo de voluntários de milícias a cavalo, os quais
são para comandante com o posto de major adido ao Estado
Maior o Capitão Conde da Ponte, e para Ajudante com o posto
de Alferes de Cavalaria também adido ao Estado Maior o sar-
gento do Primeiro Regimento de Cavalaria do Exército, José
da Silva Lisboa. Rio de Janeiro, 28 de abril de 1817.

I — 30,34,2 n> 39
/

117)
Em conseqüência do ofício circular de vinte do corrente,

mês no qual fiz ver a todos os Capitães, cabos de guerra,
desta corporação a grande necessidade que havia de se acha-
rem nesta Povoação de Mamanguape um dos capitães com
seus competentes oficiais [... ] e do mesmo modo que
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fizessem avisos aos [... ] pertencentes ao Regimento da
Cavalaria por necessidade que há de adiantar esta operação
[...] já os participei pois é de crer que se venham [...]
unir a nós os mesmos chefes, pois na mesma ocasião [... ]
aviso para esta província, e vendo eu não ter aparecido pes-
soa alguma, havendo tanta necessidade [... ] tenho exposto,
e o grave dano que esta pade[... ] a tropa de linha e os mais
que as tem reunido [...].

Ordeno aos ditos capitães e seus oficiais desta corpora-
ção façam juntar os seus soldados marcharem unidos a esta
povoação [... ] as determinações da Pátria e os não fa-
.zendo sem perda de tempo incorrerão na pena de [... ]
por não obedecerem aos seus superiores como são obrigados.
Deus os guarde. Quartel da [...Jdência Mamanguape, 30
de abril de 1817.

O Patriota capitão-mor
(a.) José Felipe de Albuquerque Maranhão

Circular aos patriotas Capitães, Ordenanças de Ma-
manguape.

Reconheço a firma supra ser de José Felipe de Albuquer-
que Maranhão por achar outra semelhante em meu cartório
que dou fé. Mamanguape, 7 de fevereiro de 1818.

O Tabelião Público.
Em testemunho de verdade. (Sinal público).

(a.) José Inocêncio [... ]

Foi entregue a êste Juízo por um dos Ajudantes de Ordens
do Governo desta capitania.

O Escrivão da Correição.
(a.) Joaquim Inácio de Lima

Ao alto — N.° 32.

I — 31,4,7 n.° 22
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Senhor.
De casa do Barão do Rio Seco, onde estou tenho a honra de

ir deste modo beijar a real mão, e dizer que um navio fran-
cês que estava em Pernambuco vendendo-nos vinhos e carre-
gando açúcar, cujo passaporte francês se dirigia para aqui,
tocando ali, entrou ao princípio da noite, e o capitão me diz

que saindo a 14 ainda não estava ali o bloqueio que os rebel-
des estavam acabrunhados de arrependimento sustentavam
o seu delírio só com o medo do castigo de seus grandes crimes,
e que um proprietário do sertão levantara entre si, nos escra-
vos, agregados e vizinhos coisa de 20 homens que iam engros-
sando por parte de Vossa Majestade contra os rebeldes. Esta
nova em que creio ao menos pelo muito que a desejo é a ver-
dadeira piscina em que podem lavar a sua nódoa.

Acrescenta que a disposição deles é de fazer a guerra de
tiros ou de caçadores, pelo mato, por isso que já se dizia que
pela Bahia havia forças que caminhavam pelo sertão; que
o forte do Brum estava bem fortificado, e eram negros e mu-
latos os que o guarneciam; o Quartel General estava longe,
não sabe dizer bem onde, mas que era casa de bispo, ou de
frades, eu entendo ser em Olinda; a fome ainda era muita,
e nada disto eu devo demorar de chegar ao conhecimento de
Vossa Majestade.

Veio uma mulher de um hóspede de Monsenhor Miranda,
que alegando ter aqui o marido, e empenhando a humanidade
e filantropia dos patriotas lhe deram passaporte diretamente
para o Rio de Janeiro; veio também o cunhado do França
que estava guarda-mor da Relação do Maranhão.

Tudo, Senhor, augura felicidade à nossa expedição: assim
ela se não demore para já vermos isto acabado. Eu terei a
honra de ir de manhã aos pés de Vossa Majestade a quem
Deus para nosso bem guarde por muitos anos e preserve do
mal de tantos incômodos em que o vejo.

Beijo as mãos de Vossa Majestade. Rio, 30 de abril de
1817.

(a.) Paulo Fernandes Viana
I — 3,13,7 n.° 1
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Polícia

Denúncia contra os religiosos Frei Antônio da Purifi-
cação e Frei Bento do Monte Carmelo, religiosos Carmelitas
Calçados da Reforma, Prior, e Superior do Convento da Pie-
dade e êste preso no cárcere do Convento do Recife.

Escrivão o Patriota Ferreira.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete, aos trinta de abril do dito ano, nesta
vila do Recife, autuei uma denúncia recebida neste Juízo da
Polícia contra Frei Antônio da Purificação e Frei Bento do
Monte Carmelo, religiosos Carmelitas Calçados, da Reforma,
e perguntas feitas ao dito Frei Bento, preso no cárcere do
Convento de Recife que tudo é o que se segue eu o Patriota
Joaquim José Ferreira de Carvalho, Escrivão da Polícia o
escrevi.

Aos vinte e oito de abril de mil oitocentos e dezessete
nesta vila do Recife, perante o Patriota Juiz Ordinário do
Crime e Polícia Felipe Neri Ferreira, veio o Patriota Padre
Francisco Muniz Tavares, a quem o dito Juiz deferiu o jura-
mento dos Santos Evangelhos sob cargo do qual denunciou
que ouvira dizer a Frei Joaquim do Amor Divino, religioso
Carmelita Calçado da Reforma, hoje destacado com o exér-
cito da defesa do sal que Frei Antônio da Purificação reli-
gioso da mesma ordem, e Prior do Hospício da Piedade, no
segundo dia da nossa feliz restauração declamara publica-
mente no Convento do Recife contra a justiça da nossa causa,
dizendo que eles religiosos sossegassem a sua consciência e
que como êle Frei Joaquim mostrou diversos sentimentos a
nosso favor, e o ameaçou com castigo êle Frei Antônio se con-
tivera, porém no dia vinte e seis do corrente, estando êle
denunciante na Ordem Terceira Carmelita, ouviu dizer a Luiz
Rodrigues Sete e a um dos filhos do falecido Julião da Costa
Monteiro, que lhe ignora o nome, que o dito Frei Antônio
mandara do Convento da Piedade, onde se acha, refrescos às
embarcações inimigas, que se acham no bloqueio deste porto *



— 183 —

Assinou sua denúncia com o dito juiz. O Patriota Joaquim
José Ferreira de Carvalho, Escrivão de Polícia o escrevi.

Ferreira.
(a.) O Padre Francisco Muniz Tavares

E logo no mesmo dia, mês e ano retro, o dito Juiz mandou
vir perante si a Luiz Rodrigues Sete, branco, casado, morador
no bairro de Boa Vista, caixeiro de Acton Bom & Pelle e lhe
deferiu o juramento dos Santos Evangelhos, debaixo do qual
declarou ser verdade que êle referiu o fato que denuncia o
Patriota Padre Francisco Muniz Tavares pelo ter ouvido dizei
a um Silva, cujo nome ignora, homem idoso, morador na
Rua do Aragão, e Guarda do Lastro, que disse comunicar-se
o Padre Prior da Piedade com as embarcações inimigas e
que o jangadeiro que lá ia recebia por cada vez vinte patacas.
Assinou o seu juramento com o dito Juiz. O Patriota Joaquim
José Ferreira de Carvalho o escrevi.

Ferreira
(a.) Luiz Roiz Sete

E logo no mesmo dia veio à presença do dito Juiz o Pa-
triota Frei Antônio dos Reis, religioso Carmelita, da mesma
ordem, e tendo recebido o juramento dos Santos Evangelhos,
para declarar se Frei Antônio da Purificação de que trata a
denúncia era ou não suspeito inimigo da nossa causa, e inde-
pendência, disse que no dia em que se benzeram as bandeiras
da pátria o dito Frei Antônio e seu companheiro Frei Bento do
Monte Carmelo, Superior do Mesmo Hospício, declamara con-
tra o ato injuriando-o de ser uma patifaria e pouca vergonha,
depois de feito o mesmo ato e no lugar da Portaria do Con-
vento desta vila, pronunciando outras palavras em desabono
da causa, segundo êle testemunha ouviu dizer a Frei José
Maria do Sacramento Brainer, e Frei Joaquim do Amor
Divino, que ambos se opuseram aos ditos frades, e sabendo
êle depoente êste fato, e de que o dito Prior da Piedade per-
suadira a Frei José de Santa Maria, religioso neste convento,
que não fosse ao juramento das bandeiras, determinou pren-
der a ambos os ditos frades, e dar parte ao Estado para serem
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•punidos mas o dito Frei Joaquim do Amor Divino acomodou
sl êle depoente dizendo-lhe que era infâmia para a religião
por serem os ditos frades brasileiros, que eles deviam mudar
de sentimentos. Sabe mais êle depoente, por lhe dizer Fran-
cisco de Assis Lisboa, branco, morador na praça da Piedade,
que quando daqui fugiu um José Serrador, europeu temendo
ser preso por ordem do Governo, os ditos Frades Frei Antônio
e Frei Bento lhe deram asilo no mencionado Convento da
Piedade, e o acompanharam desta praça para o dito lugar
e lá esteve omisiado o dito José Serrador. Nada mais disse e
;assinou o seu juramento com o Juiz eu o Patriota Joaquim
José Ferreira de Carvalho escrivão da polícia o escrevi.

Ferreira
»

(a.) Frei Antônio dos Reis
No mesmo dia, mês e ano retro veio perante o mesmo"juiz o Patriota Frei José Maria do Sacramento Brainer, reli-

gioso da mesma ordem, e lhe deu juramento para dizer o que
soubesse sobre o referimento de Frei Antônio dos Reis, disse

que vindo êle depoente com Frei Joaquim do Amor Divino do
juramento das bandeiras estava Frei Bento do Monte Car-
melo na entrada do corredor e falou para Frei Joaquim di-
zendo-lhe que parecia ridicularia ter ido toda a comunidade
a aquele ato, que bastaria somente ter ido o prelado, e como
Frei Joaquim conheceu que aquelas palavras eram por efeito de
murmuração o foi debatendo e êle se calou e quanto a Frei
Antônio da Purificação disse que a Frei Antônio da Purificação
certa ocasião, antes do juramento das bandeiras, procurou a
êle depoente e ao dito Frei Joaquim e à maneira de quem
consultava meteu em questão se de boa consciência se des-
truia o direito régio, que eles debateram como entenderam
dizendo-lhe que só devia defender a lei de Deus e não o Direito
do Rei, e não sabe êle depoente depois disso o que ficou no
coração do dito Frei Antônio, assinou o seu juramento com
o dito juiz, e eu Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão
<la polícia o escrevi.

Ferreira
(a.) Frei José Maria Brainer
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Aos vinte e nove do dito mês e ano retro nesta vila do*
Recife, o Patriota Juiz Ordinário do Crime e Polícia, mandou
vir perante si ao Silva, referido por Luiz Rodrigues Sete, que
disse chamar-se José da Silva de Andrade, branco, casado,
morador na Rua do Aragão da Boavista, guarda do lastro, e
recebendo o juramento dos Santos Evangelhos disse que
é verdade ter dito a Luiz Rodrigues Sete que o Frade do
Carmo do Convento da Piedade se comunicava com as embar-
cações inimigas porque assim lho disse um Bastos, cujo nome
ignora, soldado da Cavalaria paga, e morador na Rua do
Rangel, desta praça. Assinou o seu juramento com o dito
Juiz e eu Joaquim José Ferreira de Carvalho o escrevi.

Ferreira
(a.) José da Silva de Andrade

Perguntas a Frei Bento de Monte Carmelo.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil

oitocentos e dezessete, aos trinta de abril neste Convento do-
Carmo do Recife, no cárcere dele veio o Patriota Juiz Ordi-
nário do Crime, e Polícia, Felipe Neri Ferreira, comigo escri-
vão de seu cargo, e os tabeliães Miguel Peres Corrêa Gomes,
e José Francisco de Souza Magalhães para efeito de fazer
perguntas a Frei Bento do Monte Carmelo, religioso desta
Ordem, que se acha preso no mesmo cárcere e estando pre-
sente todos o interrogou o dito juiz pelo modo seguinte:

Perguntou-lhe como se chamava de que religião era, que
ordens tem recebido, donde é natural, donde conventual, e
que idade tem.

Respondeu que se chamava Frei Bento do Monte Car-
melo Religioso Carmelita Calçado, da Reforma do Estado de
Pernambuco, que era presbítero, que era conventual do Hos-
pício da Piedade donde é superior, que era natural desta vila,
é tem de idade vinte e nove para trinta anos.

Perguntado donde fora preso, quando, e se sabia o mo-
t*vo da sua prisão.

Respondeu que fora preso ontem no referido hospício da
Piedade e veio conduzido para este cárcere e que ignora intei-
lamente o motivo da prisão.
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Perguntado quem era o prior do referido hospício e donde
se achava.

Respondeu que era o Frei Antônio da Purificação reli-
gioso da mesma ordem, o qual presentemente se acha em
Goiana com licença do prelado deste convento, e passaporte
dele juiz da polícia por despacho proferido em seu requeri-
mento, e que a sua viagem foi de necessidade em razão do
capítulo.

Perguntado se as pratas do dito hospício tinham levado
consumo, quais eram elas e quem suspeita que as levasse.

Respondeu que as pratas eram de pequena conseqüência
por serem onze resplendores pequenos e um diadema, tudo de
prata, e este cravado de pedras brancas, que tudo estava em
uma pequena caixa em um cubículo no qual se acomodou a
mobília pertencente à tropa da expedição do Sul, que coman-
dava o Coronel das Ordenanças Francisco de Paula, que por
isso supõe que na ocasião de se carregar iria envolvida a tal
caixinha com as munições de guerra, mesmo por engano.

Perguntado se sabia que o seu Prior dito Frei Antônio da
Purificação comunicava ao navio do bloqueio, e que assim
constava de público.

Respondeu que o convento fica no meio de dois presídios
à vista de ambos, e junto ao alferes comandante dele, que
estes presídios quer de dia quer de noite vivem continuamente
na maior vigilância possível, de noite rondas avançadas dos
mesmos presídios e outras de cavalaria que rondam os mes-
mos presídios, que junto ao convento não há porto de embar-
que nem desembarque, e o embarque é daí a meia légua do
convento, lugar povoado à beira-mar e que o convento não
possui cocos verdes, nem plantas melânicas nem tem fruta
alguma e nem haverá lavoura vizinha quer de longe quer de
perto que diga quer êle respondente e quer o dito prior lhes
comprasse, ou lhes encomendasse coisa alguma que fosse de
refrescos nem haverá jangadeiro que diga que por eles fosse
mandado a este fim, nem há letra dele respondente e julga
que do mesmo prior.
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Perguntado se se lembrava ter estado no corredor do
convento vindo do ato do juramento das bandeiras, e que
conversas tivera com Frei Joaquim do Amor Divino e outros.

Respondeu que neste ato ou depois dele não houve con-
versação alguma, sim no dia do juramento que deu a comu-
nidade de fidelidade à Pátria, subindo êle respondente, o Padre
Frei Joaquim do Amor Divino e o Padre Frei José Maria
Brainer estes lhe disseram uma chufa que se não lembra da
expressão deles, em ar de brincadeira e êle respondente inad-
vertidamente que parecia brincadeira a respeito de ir toda a
comunidade ao dito ato, e o padre Frei Joaquim do Amor
Divino partindo com êle respondente disse-lhe que a sua
intenção não era de atacar, queria sim dizer que era bastante
ter ido o Padre Provincial e o Prior da casa, e nada mais
houve.

Perguntado se sabia de que sentimentos era o seu prior
dito Frei Antônio sobre o atual estado da nossa causa.

Respondeu que sempre o achou com sentimentos de
Patriotismo.

Nada mais respondeu porque nada mais se lhe pergun-
tou e assinou êste ato com o dito juiz, depois de lido e de o
achar conforme e nós escrivão e tabeliães que do referido
damos fé; ao Patriota Joaquim José Ferreira de Carvalho,
disse mais que requeria êle respondente que o denunciante
fosse preso para provar a sua denúncia, sobredito escrivão o
declarei.

Ferreira
(a.) O Padre Frei Bento de Monte Carmelo
(a.) Miguel Peres Corrêa Gomes
(a.) José Francisco de Souza Magalhães
(a.) Joaquim José Ferreira de Carvalho

Conclusão.
Aos três de maio de mil oitocentos e dezessete nesta vila

do Recife, faço êste auto concluso ao Patriota Juiz Ordiná-
río do Crime e Polícia Felipe Neri Ferreira, e fiz êste termo
Joaquim José Ferreira de Carvalho, escrivão da polícia.
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Concluso.
Assino ao denunciado Frei Bento do Monte Carmelo

cinco dias para dentro deles alegar e provar sua defesa. O
Escrivão tire cópia destes autos relativa somente à culpa
deste réu e lhe dê vista pelo procurador que eleger.

Ferreira
Data

*

Aos seis de maio de mil oitocentos e dezessete nesta vila
(io Recife me foram dados estes autos pelo Patriota Juiz Or-
dinário do Crime e Polícia, Felipe Neri Ferreira e fiz êste
termo Joaquim José Ferreira de Carvalho, Escrivão da Poli-
cia o escrevi.

À margem — N.° 124.
I — 6,3,31 n.° 23

120)
Quando eu como verdadeiro Patriota além das vossas

recomendações e o Patriota Capelão deste lugar pelas do
Patriota Vigário desta freguezia procuramos adiantar a causa
da Pátria dando repetidos vivas à Religião, à Pátria e à liber-
dade no meio de enervados corações onde só havia moleza e
suplantação de propriedade do jugo tirano no que sacudimos
aparece F. casado, morador nessa praça, agoureiro de infaus-
tas notícias que perante os Patriotas Joaquim Floriano Cor-
rêa de Barros, Cosme Pereira Júnior e outras mais produ-
ziu == que Pernambuco se achava bloqueado com 10 ou 12
naus de guerra vindas da Bahia e que tudo o via levar o diabo
menos êle que lá não ia — Produziu mais em presença do
Patriota Capitão mais Antônio Joaquim de Araújo, casado,
= que estava em circunstâncias de não ser nem pela Pátria nem
pelo rei = ao que o dito Patriota por desprezo lhe deu as
costas dizendo que o não queria mais ver, e como isto é fer-
mento venenoso que pode progressar no meio de um povo
estúpido e intibiado, se vós patriotas do Governo assim o jul-
gais providenciai-o como fôr justo na fé de que êste meu
procedimento é filho do meu patriotismo, e na pronta exe-
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cução do serviço da Pátria conhecereis os meus singelos dese-
jos e que sou incansável em repetir vivas à Religião, à Inde-
pendência, à Pátria e seu governo. Alagoa-nova, de abril de
1817. O 1.° da Independência.

(Rubrica)

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito aos dezoito de fevereiro nesta povoação
de Mamanguape, termo da vila de Monte-Mor e casas de Resi-
dência do Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corre-

gedor da Comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, aonde
eu escrivão vim com o escrivão da Câmara o Tabelião Inte-
rino, no impedimento do atual Policarpo Venâncio Borges,
aí mandou êle Ministro proceder a exame se a letra da carta
folhas trinta antecedente é a mesma do papel ou borrão folhas
trinta e uma retro e igualmente a da outra carta folhas trinta
e duas seguinte e sendo vistas e examinadas as referidas car-
tas e borrão pelo dito tabelião e por mim em presença do dito
Ministro que dou fé achamos serem escritas do mesmo punho
pela semelhança e igualdade de caráter da letra. E nesta
forma houve o Ministro o exame por feito e para constar
mandou fazer este auto que assinou com o referido tabelião
assistente e eu Joaquim Inácio de Lima escrivão o escrevi e
assinei.

Cirne
Em fé de verdade,

(a.) Joaquim Inácio de Lima
(a.) Policarpo Venâncio Borges

À margem — Patriota Ilário da Costa Rumeo. A provi-
dência que inda mesmo por linhas tortas sempre escreve certo
foi servida.

Ao alto — N.° 24.
I _ 31,4,7 n.° 22

15



— 190 —
121)

Senhor.
Debaixo de capa de Antônio Rodrigues Ferreira veio a

carta inclusa para João de Deus, que se deve ver e eu depois
a receberei porque deve ir para a devassa.

Cada vez há mais motivos para descansar o ânimo sobre
a prisão que se lhe fêz. Importaria que Luiz do Rego sou-
besse o que se diz por seu autor, da fortificação de Pernam-
buco, sem todavia o acreditar, porque o Barradas explica
isso melhor, e não há mais que 1.600 homens de armas dos
quais 400 é que podem brigar. Só se teme alguma liberdade
que prometam a escravos. Como o Barradas esta noite se há
de apresentar a Vossa Majestade, ouça-o Vossa Majestade
que é melhor informante. A tal carta vinha de certo para
João de Deus espalhar terror e fazer boa a condição destes
malvados.

Já mandei para o correio muitas e fico com o resto das
cartas e apresentarei o que fôr digno de se ver.

Descanse Vossa Majestade o seu espírito que à chegada
dos bloqueios me persuado que tudo rebenta dentro contra
eles e de certo com a força armada tudo se acaba. Permita-me
Vossa Majestade a honra de beijar sua real e benfazeja mão.
Rio, 1.° de maio de 1817.

Apresse, meu Senhor, a saída da expedição.
(a.) Paulo Fernandes Viana

I — 3,13,7 n.« 2

122)
São Paulo, 1.° de maio.

Meu Irmão.
O correio de ontem me trouxe a vossa carta de 21 do

passado, que muito estimei pelas boas notícias da punição
pronta que vai ter a Pernambucanada, e as que tem vindo do
Sul. Sobreduto é muito de estimar que Sua Majestade nesta
ocasião tenha visto com seus olhos o estado de muitas coisas
para que o não possam enganar de hoje em diante.
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Inácio de Sá ainda não chegou, é natural que êle facili-
tasse muito a marcha do regimento de Curitiba, é imprati-
cável o mandar um regimento inteiro sem muito prejuízo de
particulares e mesmo público, e quando seja preciso inteirá-lo
(reservando os impedimentos) com outros regimentos desta
cidade terão de marchar daqui até Curitiba que são 100 léguas,
pelo menos 300 homens. Hoje já é possível irem pelo cami-
nho de Guarapuava, sair perto de Missões. Da vila de Castro
ate o ponto em que se juntam o caminho que passa por Lages
e o que passa por Guarapuava há muita diferença porque da
dila vila até o dito ponto da junção pelo Caminho Velho vão
140 ou 150 léguas, e por Guarapuava ter somente (medi-
das) 88.

Quando cá chegou a notícia da Pernambucanada, e que
vi o meu general abatido, eu lhe fiz o ofício incluso (é o ori-
ginal) que êle recebeu com gosto, e com esses dados pretendeu
fazer outro ao ministro levando à real presença o meu, mas
depois mudou de opinião fêz o seu que me fêz mercê mostrar,

v sem fazer menção do meu, que me tornou a entregar como
supérfluo. Este portanto é o mesmo original que eu vos envio
somente para verdes.

Eu lhe mostrei o que dizias sobre as ordens que supon-
des virão para marcha de Coritibanos. Adeus, boa saúde vos
desejo, e que me vades dando boas notícias da causa pública.

Irmão amigo obrigado.
Arouche

I — 3,13,1 n.» 1

123)
O Patriota Amaro Gomes Coutinho Vieira, Coronel de

Legiões Patriota e Comandante Chefe Interino da Força Mili-
tar desta província da Paraíba do Norte, pelos Patriotas do
Governo Provisório, etc.

Marcha deste quartel com licença, sem limite de tempo
o patriota guarda da pessoa do chefe do Reverendo Frei Fran-
cisco Muriuna Aranha Vasconcelos. Suplico a todas as auto-
ridàdes comandantes de distritos e oficiais de guerra o não
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embaracem pois vai a serviço da nossa cara Pátria, e para
constar mandei passar a presente por mim assinada.

Quartel da Província da Paraíba do Norte, 2 de maio de
1817. O 1.° da Independência.

(a.) Amaro Gomes Coutinho Vieira
Coronel da Legião P. Chefe Interino da Força Armada

¦

Reconheço ser a letra da assinatura posta ao pé do ofício
supra do próprio Amaro Gomes nela conteúdo, por ter da
mesma letra inteiro conhecimento e a ter em meu poder e
cartório. P'araíba, 16 de dezembro de 1817.

Em fé e testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) José Nepomuceno Corrêa César

I — 31,4,7 n.° 1&

124)
limo. Senhor Coronel Alexandre José Leite Chaves de Melo.
Pelas onze horas do dia em pouca diferença chegou

a esta Casa o Alferes Manuel Antônio, encontrando algumas
notícias péssimas, as quais eu estava já a dizer a Vossa Senhoria
por fiel soldado, e à vista do mesmo alferes recebi a carta do
Tenente Coronel Bezerra de Riacho de Sangue que por ela
diz alguma coisa se bem que êle se não declara, porém sei por
outras notícias que êste Manuel Januário, Irmão do Capitão-
mor Antônio Ferreira Cavalcanti o qual passou naquele pre-
sídio furando serra como Vossa Senhoria verá da parte que
me deu o mesmo ignorante furriel que o deixou ir sem se
lembrar das instruções, e sei que êste tal Manuel Januário
foi dizendo máquinas pelo Riacho do Sangue acima e devo
supor que êste aviso que me faz o Bezerra é por boca deste
tal Januário, pois que é muito conhecido neste lugar e o
nome por que é mais conhecido nesta terra é de Cadete,
que foi em algum tempo naquele desgraçado Pernam-
buco; êste homem casou há poucos dias no brejo de Bana-
neira, ao pé da Paraíba, com uma filha de Bernardino
Gomes Franco, e vai agora arrecadar alguns bens que há de
resto do falecido sogro, que em dezembro próximo passado
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o mataram com tiro como, penso Vossa Senhoria saberá
assim como lembro a Vossa Senhoria que este Manuel Januá-
rio vai para Cratius ou Campo Grande ou Cabeceiras de Aca-
racu. A mesma carta do Bezerra inclusa remeto a Vossa Se-
nhoria e por ela verá o seu contesto. Eu sou do parecer que
este Presídio deve ser acrescentado pois que considero ser a
ruina maior desta capitania por este lugar visto que se acha
a vista aqueles mais poderosos fora daquela cidade risco grande.
Bem veja os ofícios de Vossa Senhoria dizer-me acrescente
eu nisso estou e amanhã Deus querendo parte o Alferes e já
não tinha ido porque no dia 30 dei a lista ao Tenente Coronel
para enviar a Vossa Senhoria o agente que pude achar no
mesmo distrito chegou ao número de 65 praças com os que
já estavam.

Nesta ocasião vai o meu escravo Francisco buscar a famí-
lia que me diz o Alferes Vossa Senhoria assim lhe desse um a
três animais, Vossa Senhoria dará o que for servido pois co-
nhece o estado da terra, nada mais digo a Vossa Senhoria o
que farei para o diante do que for acontecendo. Deus lhe
prospere a vida, dilate a saúde a muitas felicidades. Boquei-
rao, 2 de maio de 1817.

De Vossa Senhoria
O mais atento e pronto

(a.) Manuel da Cunha Pereira

Reconheço ser a letra e firma retro do próprio punho do
Capitão Manuel da Cunha Pereira do que dou fé. Fortaleza,
14 de março de 1818. De meus sinais seguintes de uso escrevi
e assinei.

-

Em fé e testemunho de verdade. (Sinal público). O tabe-
o público.

(a.) Antônio de Oliveira Castro
liã

1 — 6,3,31 n.° 30
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Tendo Sua Majestade ordenado pelo Real Decreto de
vinte e um de abril próximo passado que o Desembargador
dos Agravos da Casa da Suplicação o Doutor José Albano
Fragoso procedesse nesta Corte a devassa sobre o horroroso
atentado da sublevação de Pernambuco, servindo-lhe de escri-
vão o ouvidor desta comarca, ou quem seu lugar servir, foi
agora o mesmo senhor servido ordenar por outro Decreto de
sete do corrente que no impedimento do dito ouvidor sirva
de escrivão qualquer dos dois desembargadores da Casa da
Suplicação os Doutores Manuel Pinto Coelho e José Barroso
Pereira, sendo promiscuamente assistentes na mesma devassa
o que o sobredito Desembargador José Barroso Pereira passe
sem perda de tempo a cumprir logo que fôr para isso convo-
cado pelo sobredito juiz da devassa. Rio de Janeiro, 3 de maia
de 1817.

Como Regedor Botelho.

Registada a folha 154 do Livro de Registo das Portarias.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1817.

(a.) José dos Santos Rodrigues de Araújo

II — 31,32,3

126)
Senhor,
Com o devido respeito à Real Pessoa de Sua Majestade

tenho a honra de participar que no dia 10 se deu à vela o com-
boio segundo as ordens de Vossa Majestade; o qual saiu com
feliz sucesso até fora das ilhas, aonde nos conservamos entre
cabos, à vista da barra pouco mais ou menos 11 léguas de dis-
tancia a espera do navio almirante, que ainda não é aparecido;
devo dizer a Vossa Majestade que êste navio é de todos os do
comboio o de maior interesse pois nele vem embarcado tanto
o pessoal como o material de artilharia, assim como hospi-
tais e reservas de infantaria.

O Capitão deste navio ou pela sua negligência, ou pela sua
má fé não levantou o ferro com aquela presteza que devia,
assim como fizeram os dos outros navios do comboio e em
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conseqüência da sua pouca atividade, descaiu sobre a íorta-
leza da Lage, donde saiu com bastante custo; porém fal-
tando-lhe o terral ficou entre as Torres; e nós de longe desço-
brimos na Fortaleza de Santa Cruz sinal de navio em perigo,
o que me tem causado o maior cuidado, pelos importantes f ei-
tos que tem a seu bordo; nós aqui nos conservaremos à espera
dele, ou de outro qualquer que traga os efeitos que êle tem;
esta participação já ontem se fêz ao Vice-Almirante Quintela.

É o que se me oferece participar a Vossa Majestade, que
mandará o que for servido.

Bordo da nau Vasco da Gama, 5 de maio de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto

General Comandante

I — 3,13,42

127)

Os do Governo Provisório da cidade da Paraíba, e che-
fes das suas tropas em negociações pacíficas com os senhores
chefes das Forças Unidas em defesa dos Direitos da Religião
Católica Apostólica Romana, e dos da Real Coroa de Sua
Majestade Fidelíssima, declaram que pelo único motivo de
não ver derramado o sangue daquele mesmo povo, cuja causa
anumeram e na consideração de que talvez ao mesmo povo
já não agrade a forma do seu governo; primeiro que tudo
aceitam as proposições da conservação das vidas não só dos
atuais governadores e de todos os empregados públicos, senão
também de todo o povo paraibano, embora tenham sido quais
fossem as suas opiniões e aceitam a outra da saída dos atuais
Governadores Provisórios para fora do território paraibano,
e propõem a sua capitulação pelos artigos seguintes.

1.° Os Governadores Provisórios, os Chefes Militares, os
Empregados, a Oficialidade, alguns indivíduos da tropa, e
particulares que quiserem retirar-se para fora do território
paraibano o poderão fazer para qualquer outra parte da sua
escolha, com todas as honras militares na forma costumada,
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levando suas famílias, bagagem, armas, criados, e escravos e
a sua retirada será protegida por escolta suficiente dos Senho*
res Chefes das Forças Unidas de maneira que sejam garan-
tidas de qualquer insulto até os limites da Paraíba.

«

Concedido em tudo menos no artigo armas pois só devem
ser concedidas as espadas aos senhores oficiais que devem
entregar todas as que tiverem de fogo.

¦

2.° 0 mesmo se entenderá com Manuel Lobo de Miranda
Henrique, casado com uma filha do membro do Governo
Provisório Francisco José da Silveira; sendo todos protegidos
e defendidos pelos ditos senhores chefes a garantia não só
da sua palavra de honra militar senão da do Soberano à cuja
causa se prestam.

Concedido.
\ 

¦

3.° Nenhum funcionário público ou encarregado de
qualquer administração pelo Governo Provisório, assim como
os membros do mesmo governo, os chefes e oficiais militares,
e ainda os particulares e soldados, nenhum será punido, ou de
qualquer maneira molestado por fato, escrito ou dito que
fizesse, escrevesse ou proferisse, debaixo das ordens e no
tempo do Governo Provisório, a cuja causa estavam.

Concedido.

4.° Todas as despesas feitas de ordem do mesmo Governo
Provisório pelo Tesouro Público serão abonadas e levadas em
conta pelo Governo que entrar, ao que igualmente os ditos
senhores chefes se devem obrigar debaixo da mesma palavra
e em nome do Soberano, cuja causa tomam.

Concedido.

5.° Para ter execução os presentes artigos enquanto se
efetuam as sa'das dos que se podem retirar, e dos que tiverem
contas que dar propõem o tempo de três meses para venda
de seus bens e liquidação dos seus negócios.

Concedido.
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5.° Estando a transitar por esta Paraíba a tropa da Ilha
de Fernando desembarcada a pouco na baía de São Miguel,
será livre a passagem da mesma tropa com seu trem, baga-
gens, e munições de boca e guerra pelo território paraibano
por onde vem marchando, até por-se fora dele, e restituídas
ao Governo de Pernambuco as embarcações que transpor-
taram a mesma tropa com o armamento e trem que nelas
se acharem.

Despresado.

7.° Serão restituídos ao mesmo Governo de Pernam-
buco os pretechos de guerra que por êle foram mandados para
esta Paraíba como peças de campanha, espingardas, pólvora,
e metralha, que ainda não foram pagos pelo Tesouro Público,
assim como farinha que se deve pagar.

Despresado.

Os presentes artigos aceitos e aprovados ficarão rati-
ficados e terão a sua inteira execução, sendo assinados por
ambas as partes, fazendo-se deles a troca de uma para outra
parte. Quartel de S. Bento da Paraíba, 6 de maio de 1817.
Eu Antônio Manuel da Silva Coelho, secretário o escrevi.

(Assinaturas):
Francisco José da Silveira
Francisco Xavier Monteiro da Franca
Amaro Gomes Coutinho Vieira

Matias da Gama Cabral e Vasconcelos
Manuel da Costa Lima
Antônio Galdino Alves da Silva
Manuel Ancelso Coutinho
O Padre Manuel Lourenço de Almeida
Bento Luiz da Gama.

Reconheço serem as letras das assinaturas postas ao pé
do papel retro a saber aos que ficam da parte esquerda do
Coronel Matias da Gama Cabral e Vasconcelos, Manuel da
Costa Lima, Antônio Galdino Alves da Silva, o Padre Manuel
Ancelmo Coutinho, o Padre Manuel Lourenço de Almeida,
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e Bento Luiz da Gama e assim as letras das assinaturas que
estão da parte direita do mesmo papel dos governadores
revolucionários Francisco José da Silveira, Francisco Xaviei
Monteiro da Franca, e Amaro Gomes Coutinho por ter de
qualquer das letras pleno conhecimento. Paraíba, 5 de feve-
reiro de 1818.

Em fé e testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) José Nepomuceno Corrêa César

I - 31,4,7 n.° 2

128)
Polícia

Processo sumário contra Tomás Antônio Pimentel, réu
preso.

Escrivão o Patriota Ferreira.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de
mil oitocentos e dezessete aos seis de maio nesta vila do
Recife em Casas de moradas do Patriota Felipe Neri Ferreira,
Juiz Ordinário do Crime e Polícia, por êle me foi entregue
uma parte do Capitão de Guerrilhas Francisco de Carvalho
Paes de Andrade, que acompanhou o réu preso Tomás An-
tônio Pimentel com um bacamarte copiado à margem deste
auto, dizendo-me que autuasse para proceder a sumário de
testemunhas para vir no conhecimento do deduzido na refe-

¦ rida parte, que fora remetida a êste Juizo e fiz êste auto em
que assinou: o Patriota Joaquim José Ferreira de Carvalho
escrivão de Polícia escrevi.

Denúncia
Aos vinte e nove de abril de mil oitocentos e dezessete

nesta vila do Recife, em casas do Patriota Juiz Ordinário do
Crime, e Policia, Felipe Neri Ferreira, veio o Patriota An-
tônio Luiz Viana, sargento do terceiro batalhão de caçadores,
e recebendo o juramentos dos Santos Evangelhos denunciou
que a parda Nazaria de tal, moradora de trás da Penha lhe
dissera que tinha um hóspede em sua casa, filho de um
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homem do Porto Calvo, e afilhado do Mendonça das Alagoas,,
o qual se chamava, Antônio Joaquim e dizia que seu pai
e seus irmãos eram dos levantados do Porto Calvo contra
a nossa causa, que êle desejava retirar-se para o dito lugar
e como não lhe servia um passaporte antigo que tinha, e nem
lhe queriam dar outro, queria sentar praça e pedir para ir
na expedição para por esta ocasião passar-se para onde estava
o mesmo seu pai, e irmãos e padrinho.

Tendo êle depoente ouvido o que acaba de referir deu
parte ao comandante da fortaleza das Cinco Pontas onde
se acha destacado, o qual determinou o prendesse e c
levasse ao Patriota Governador das Armas, o que assim pra-
ticou no dia vinte e sete passado. Assinou o seu juramento
com o dito juiz o Patriota Joaquim José Ferreira de Car-
valho, Escrivão da Polícia o escrevi.

Ferreira.
(a.) Antônio Luiz Viana

E logo no mesmo dia mandou vir o dito juiz à sua
presença a Nazaria dos Santos, parda, solteira, moradora de
trás da Penha e lhe deu juramento para dizer a verdade sobre
o referimento que nela fêz o denunciante Antônio Luiz Viana,
e recebendo-o disse que tendo conhecimento de Antônio Joa-
quim, estudante do Seminário de Olinda lhe apareceu este
a poucos dias, pedindo-lhe desse um rancho na sua casa
enquanto se aprontava para ir para casa de seu pai, e de
fato a teve em sua casa, e nas conversações que tinha com
ela depoente várias ocasiões lhe disse que êle era filho de
um senhor de engenho de Porto Calvo e afilhado do Mendon-
ça das Alagoas, que todos estavam levantados, e que queria
ver modo de se retirar para onde estava seu pai, dizendo-lhe
ela depoente que estando seu pai e padrinhos levantados,
que ia lá fazer. Respondia-lhe que chegando lá se unia com
eles. Disse-lhe mais que os patriotas Padre João Ribeiro e
Joaquim Pires Ferreira correspondente de seu pai o acon-
selhara para que sentasse praça, mas que não sentava porque
era doente; noutra ocasião vindo da rua lhe disse que já
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pagara vinte mil réis de frete por uma jangada e que o jari-
gadeiro o não queria levar. Depois disse-lhe que estava vendo
ir por terra ao que ela depoente dizia que não fosse porque
no caminho tinham presídios, e finalmente lhe disse o dito
Antônio Joaquim que ainda que sentasse praça, sempre havia
ir para onde estava seu pai. Assinou o seu juramento digo
assinou somente o juiz por ela depoente declarar que não
sabia escrever. O Patriota Joaquim José Ferreira de Carvalho
o escrevi.

(a.) Felipe Neri Ferreira

Reconheço o sinal supra ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 10 de abril de 1818.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Pereira Dutra

I — 6,3,31 n.° 24

129)
Ilustríssimo Senhor Sargento-mor Antônio Galdino Al-

vares da Silva.
Vossa Mercê não ignora que o fado e a sorte infeliz

conduz o homem a mil infortúnios; no dia seis de maio pela
manhã levantou-se nesta vila da Campina Grande a ban-
deira do nosso soberano, e tendo eu ocasião de procurar a
praça onde infelizmente estava ou na de Pernambuco ou
para o sertão o não quis fazer, mais sim alistar-me nas
mesmas bandeiras do nosso soberano aqui arvoradas. Com
efeito pelas quatro horas da tarde à vista do povo procurei
a casa do Ilustríssimo Capitão-mor desta vila para ao depois
ir a do Ilustríssimo Coronel que imediatamente chegou,
ainda estando eu em casa do dito Capitão-mor todos me
receberam com prazer pelas demonstrações que dei de
querer me unir aos defensores fiéis do Nosso Soberano: Ora
meu amigo ao chegar no outro dia o Ilustríssimo membro
do Governo Interino da força unida a favor da coroa o Se-
nhor Antônio José Gomes Loureiro fui preso, e ainda assim
mesmo muito bem tratado, e obsequiado pelo dito Senhor.
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Eu sou daqueles filhos que sem constrangimento procuram,
o asilo do pai comum e na esperança de que me recolhendo
à sombra de tão pias bandeiras seria protegido e perdoado,
como tem sido alguns protestando desde logo serviços de um
vassalo que pretente dar provas da sua fidelidade. Vossa
Mercê também não ignora quanto constrangimento tinha
eu em estar com tal emprego na Paraíba, que até me fiz
doente dos peitos para me recolher ao mato, e não estar
sacrificado, assim como fui ameaçado antes de entrar nele.
Vossa Mercê tem prudência e piedade advogue a causa deste
seu amigo e companheiro, conhece quanto o meu coração
é cheio de religião e propenso para a virtude, e que se não
me quisesse unir à causa do nosso rei poderia ter procurado
outro meio que não fosse logo o de vir correndo ao estan-
darte real. Deus o guarde felizmente com saúde, e robustez,
para desempenho de tão alto serviço para eu ter o prazer
e satisfação de dizer que sou

De Vossa Mercê
Amigo obrigado e companheiro afetuosíssimo.

(a.) Antônio Pereira de Albuquerque

Campina Grande, 7 de maio de 1817.
PS — Quero que saiba que ao primeiro encontro que tive
com a tropa vinda debaixo, tendo eu notícia que só vinha ma-
tando, contudo na minha vista não houve morte alguma,
e tratei logo de me retirar, não só para não ver semelhante
catástrofe, como para não resistir e procurar outra ban-
deira real, pois entre aquela outra parte corria risco a mi-
nha vida, ainda manifestando os meus sentimentos, pois
ignorava que Vossa Mercê também viesse porque então teria
outro soldado.
t

Reconheço o sinal posto ao pé da carta retro ser do pró-
prio punho do Padre Antônio Pereira por ter do mesmo
inteiro conhecimento. Vila do Pilar, 10 de janeiro de 1818.

Em fé de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) José Francisco de Moura

Ao alto — N.° 15.
I — 31,4,7 n.° 22
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130)

Ilustríssimo Senhor Capitão Manuel da Cunha Pereira.
Meu presadíssimo amigo. Recebi a sua carta de dois de maio,
e logo lhe não respondi pelo ataque que tenho tido de dores
de cabeça. Muito me alegro com a notícia que me dá de já
se achar a o Alferes de Infantaria e estar a vir o Capitão
Ferreira, pois enquanto a mim deve ter toda a vigilância nos
presídios e na vinda dos inimigos traidores tão atrevidos, que
fiquei pasmo de Vossa Mercê me dizer lhe escreveram e ao
Tenente Coronel Manuel Pereira Souza, e sinto que o diabo
é que os está atendendo para com mais presteza os pôr no in-
ferno. Sim Senhor, Manuel Januário é que falou na investida
que pretendem os traidores, não que a mim me dissesse porque
antes me fez uma fúnebre pintura do estado dos revolucio-
nários de Pernambuco, e perguntando-lhe eu se êle também
estava feito Vice-General ou Marechal, respondeu-me que
também o quiseram fazer grande, mas que êle não pretendia
complicar-se, e por isso vinha cobrar dívidas do sogro, e
comprar garrotes, mas eu não sinto no que êle me disse antes
fiquei tenindo de o deixarem entrar, como lhe escrevi, sa-
bendo que se Vossa Mercê estivesse no presídio êle não passava,
e me tenho queixado do descanço em que tem estado este
termo sem ao menos se nos fazer presente as distintas pro-
vidências do Excelentíssimo Senhor Governador, pois estando
munidos delas o tal Manuel Januário não continuava os passos
dos quais nos devemos recear, e já escrevo ao Juiz de Campo
Maior, e que apresentasse a minha carta ao Capitão-mor Lessa,
participando-lhe o que Vossa Mercê me relatou na sua carta
do destino em que estavam os traidores de Porto Alegre, e
precaução que se devia ter com os que entravam bem como
Manuel Januário e os nobres do Pombal, que vieram arrecadar
os dízimos de Quixeramobim, e a muito que escrevi ao coman-
dante interino do regimento do Icó admirando não se terem
dado ordens para estar o mesmo regimento pronto e depois
que recebi a sua escrita lhe tornei a escrever que fizesse aviso
aos Comandantes das Companhias para estarem com elas
prontas ao que determinasse Sua Excelência e lhe participei
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a mesma notícia que Vossa Mercê me deu, e o mesmo fiz ao
Capitão-mor do Icó, e ao Coronel Manuel Martins. Assim
tenho praticado em conseqüência da ruína que pode suceder
se fizerem a investida que protestam os levantados, e contudo
tenho medo, porque os ignorantes como eu, quando pensam
que se benzem quebram o nariz, porém lembrando-me do
exposto, e que Sua Excelência está longe, não pode precaver
tudo me animei, pois eu não estou comandando o regimento,
mas também sei que o Regulamento do Reino determina que
nestas ocasiões os que estiverem fora de licença logo pro-
curem reunirem-se aos seus Regimentos. Verdade é que eu
me acho doente e aleijado do braço direito, porém assim
mesmo pretendo dar a mais evidente prova da minha fide-
lidade para exemplo dos meus companheiros, e se perder
a vida tenho por mais sorte que desgraça na defesa do Nosso
Amável Soberano, ficando muito a perder de vista perde-la
eu pela velhice e doença, que já é tempo. Sobre ordens do
Icó no dia três do corrente é que apareceu na povoação um
cabo de esquadra notificando a muitos por fazendeiros para
se acharem na vila do Icó, o que me não pareceu bem, segundo
a necessidade que temos de estar prontos, porém manda quem
pode, deve obedecer quem serve, sim determinava mais o
sucinto ofício que trazia o dito cabo de esquadra, de um oficial
de ordenanças, prenderem-se os levantados que por aqui por-
tassem, que se esta ordem tivera vindo no dia vinte e nove do
passado mês Manuel Januário não via Quixeramobim, que tal-
vez já esteja preso pelo menos preterido de continuar a jornada.
Eu já espero a resposta da parte que dei a Sua Excelência da
investida que pretendem os serranos de Porto Alegre e estar
eu pronto para perder a vida como devo, até mesmo de sol-
dado, visto que me falta o natural vigor e inteligência para
comandar o Regimento, e se assim mesmo me determinar o
Comando com o aviso que lhe tenha pedido, me verá Vossa
Mercê no encontro dos revolucionários ou de soldado mesmo,
que de qualquer sorte serei contente. Nunca me veio à ima-
ginação a desgraça presente, e por isso que julgava não carecer
mais de farda, tanto assim que estou sem chapa para o tala-
bar te, veja se me remedia esta necessidade que o dinheiro
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está pronto. Eu e a minha família agradecemos muito as
lembranças de Vossa Mercê e da ilustre família, a quem
também com respeito e amor fazemos muitas recomendações,
e sabemos desejar-lhes saúde e paz em graças de Deus por
muitos anos. Quartel de São Jerônimo, sete de maio de mil
oitocentos e dezessete. De Vossa Mercê amigo e muito aten-
cioso servo. Antônio Bezerra de Souza — P. S. Sim eu dei
parte a Sua Excelência porém não tão circunstanciada como
depois soube o cadete declarara. Depois desta feita passou
aqui o Campeio e me noticiou já estar resgatado o Rio
Grande, graças ao Onipotente que já principia acudir-nos
com a sua misericórdia e espero no mesmo Senhor tenha
sucedido o mesmo em Pernambuco.

Está conforme com o original assinado pelo Tenente Co-
ronel Antônio Bezerra de Souza Menezes que é o documento
n.° 34, que acompanhou o ofício dirigido à Secretaria de Es-
tado, em 13 de agosto de 1817, o que certifico. Secretaria do
Governo do Ceará, 14 de abril de 1818.

No impedimento do secretário
O oficial da secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva

À margem — Cópia.

I — 6,3,31 n.° 31

131)
Augusto Senhor,

Em execução da ordem que Vossa Majestade foi servida
dar-me tenho a honra de levar por êste meio à presença de
Vossa Majestade as comunicações que me foram feitas por
pessoas mui susidas e interessadas na Boa Causa.

1.° Parece sem dúvida que na Outra Banda existiu e tal-
vez ainda hoje se conserve um conventículo de malvados, e
refletindo-se que esse Gervásio quando ultimamente veio ao
Rio de Janeiro foi passar à Outra Banda muitos dias em casa
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de um seu amigo, parece mui necessário descobrir-se quem é
êste amigo (o que o preso João de Deus certamente não ignora)
e seguir habilmente êste fio e suas ramificações a fim de se
evitarem futuros males.

2.° Seguram como positivamente certo que a embarcação
inglesa com pólvora e armas que buscava entrar em Pernam-
buco foi de fato carregada em Londres e dali expedida dire-
tamente a Pernambuco, mas que fora feita esta operação
por um português, cujo nome ainda se não pode conseguir
saber, mas já mesmo se escreveu a Londres para saber miu-
damente esta transação.

3.° Parece inquestionável que o espírito das conversa-
cões das Mesas Redondas das Casas de pasto no Rio de Janeiro
é horrível, e que mesmo se atreveram a ali anunciar como
partidista dos malvados de Pernambuco o nome de um grande
e respeitável Magistrado que ontem foi presente a Vossa
Majestade, o de que não posso de modo algum persuadir-me
e suponho ser ou equívoco ou malevolência, pois que êste
Magistrado é um dos de mais luzes que Vossa Majestade tem
no seu serviço e que nas vezes que o tenho encontrado sempre
o ouvi expressar-se com princípios os mais sãos e os mais
dignos; mas como desgraçadamente a triste humanidade Au-
gusto Senhor! É sujeita a tantos e tão horríveis desvários são
indispensáveis por devida cautela, hábeis exames, estrita e
mui seguidas observações; será fácil verificar o acima refe-
rido, até que ponto é exato mandando moscas seguras jantar
a estas Mesas Públicas.

Mas Augusto Senhor! Para todos estes importantíssimos
Exames e outras mais indispensáveis medidas de polícia para
que Vossa Majestade com perfeito sossego de ânimo possa (como
deve) bem saber tudo tudo quanto se passa na sua Capital
(aliás tão abrangível) é Augusto Senhor! De necessidade abso-
luta uma nova bem entendida organização de Polícia a todo
o custo, a qual hábil, ativa e energicamente bem sirva a Vossa
Majestade nestes importantíssimos objetos.

14
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Tem a honra de se pôr aos pés de Vossa Majestade com
o alto respeito e fidelidade que tanto deve.

Senhor
De Vossa Majestade
mui humilde mas mui fiel e mais que
todos obrigado vassalo
(a.) João Paulo Bezerra

Em quinta-feira de manhã.

8 de maio de 1817.

I — 3,14,12

132)
limo. e Revmo. Sr.
Se eu me não contasse no número dos fiéis e honrados

vassalos de Sua Majestade não faria a Vossa Ilustríssima as
minhas Jeremiadas para lhe contar com as mais vivas cores
as angústias em que todos aqui vivemos.

Na minha primeira carta dirigida a Vossa Ilustríssima
desta Bahia lhe participei que não temos aqui notícia alguma
dos movimentos das tropas comandadas pelo Marechal de
Campo Joaquim de Melo, agora repito que ainda continuamos
a viver na mesma incerteza flutuando entre o temor e a
esperança. Não falta quem diga que os insurgentes querem
capitular; outros dizem que os chefes da Conjuração querem
fugir; outros anunciam que pretendem defender-se até a
última extremidade, e apesar de tudo isto o Snr. Conde não
sei em que princípios fundado prega-nos que não é nada; que
não deve marchar a Divisão, que o seu sistema de guerra é
o tumultuado, e que os insurgentes não têm chefes peritos
que os governem.

Mandou o Snr. Conde um Corpo de Tropas desta capitania
para unir-se aos Milicianos da comarca das Alagoas, a fim
de irem atacar os insurgentes. Sabemos que o Major Gordilho,
com um partido, se acha no Rio Formoso, porém nada abso-
lutamente nos consta a respeito do Marechal Melo, e muito
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menos sobre o estado do sertão de Pernambuco, Paraíba,
Ceará, Piauí, etc, etc, etc; não se estabeleceram comuni-
cações por terra, e apenas temos algumas notícias pelos navios
que o comando do bloqueio por aqui remete não consentindo
que entrem no Recife.

Eu sei positivamente que as tropas de Sua Majestade,
comandadas pelo General Melo, sofrem as maiores privações
e que lhes faltam muitas coisas indispensáveis para fazerem
a guerra. Ninguém poderá acreditar o que se disser a respeito
do miserável estado dos armazéns desta capitania e da triste
figura das tropas de linha dela. Basta dizer a Vossa Ilus-
tríssima que Sua Majestade aqui não tem mais que uma peça
de nove, montada em reparo podre e sem armão, uma de 6 e
uma de três com armões, além de um carro de munições em
bom estado e três o quatro que nada valem. Também achei
cobertas de terra em um armazém duas peças de calibre um,
as quais para nada servem porque os reparos não estão em
termos de resistir ao fogo. Esta é toda a Artilharia de Parque
que está montada. Há mais quatro reparos sem armões, e o
pior é que dizem em altas vozes que para fazer um reparo
é preciso o tempo de um mês! O ajudante general pediu ao
Snr. Conde 2 obuzes, 2 peças de 9 e 3 de 6 mas infelizmente
não levaremos mais do que uma peça de 6 e uma de três.
Dizem que daqui já foram dez peças de Artilharia de cam-
panha não se sabe porém onde se acham. Eu entreguei a re-
lação do que é preciso para as tropas que daqui hão de mar-
char, sofro porém o desgosto de saber que não há granadas,
nem balas de calibre 6. No laboratório apenas fazem mil car-
tuchos cada dia. Não há lanternetas, enfim limo. Sr. tenho
me visto doido trabalhando todo o dia sem nada poder
alcançar. .

Queira Deus que as tropas cheguem dessa costa, e que
as que se acham nas Alagoas, Serinhaem, Rio Formoso, ou
Tamandaré não sofram algum revés, porque a serem batidos
uma vez perde muito a causa de Sua Majestade. O Snr. Conde
faz o negócio de Pernambuco muito fácil de concluir, porém
nós tememos que êle se engane, e eu avanço que no caso que
êle seja feliz nos seus projetos, nada mais faça do que uma
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loucura, o resultado deve chamar-se um desacerto coroada
pela ventura propícia.

Rogo a V. Uma. que me repute
Seu muito fiel companheiro e Obrigado Criado

(a.) Bernardo José da Cunha Matos

Bahia, 9 de maio de 1817.

À margem — Imensas recomendações aos limos, e Exmos.
Srs. Tomás Antônio Rodrigo Pinto, José Francisco Tomás
Pereira Monsor Almeida, mestre-escola, e aos criados de
V. Uma. Eu não tenho lugar de escrever por ora a nenhum
daqueles senhores pois me 

] mas te marmões.
1 de 6 montados, e 1 de 4 dito e 4 de libra. Hoje 13, chegaram:
notícias de Pernambuco. Cada vez se faz mais necessária a
vinda das tropas do Rio de Janeiro e exige-se grande número,
pois que os insurgentes posto que concentrados em Recife
estão com forças notáveis.

II — 31,32,10

133)
Senhor.
Com o devido respeito tenho a honra de levar à presença

de Vossa Majestade o termo do Conselho a que procedi em
conseqüência de representação que me fêz o Chefe de Divisão
Braz Cardoso Barreto Pimentel.

É com a maior mágua Real Senhor, que eu tenho sido
forçado a pairar entre Cabos, sendo por tão imprevista cir-
cunstância demorada a comissão de que Vossa Majestade fêz
a honra de encarregar-me e ser obrigado pelas circunstâncias
explicadas no termo a não incorporar-se a êste comboio as
munições a bordo do navio Almirante.

Protesto a Vossa Majestade que eu serei incansável logo
que chegue à Bahia em pôr a Divisão em estado de começar
as operações.

Bordo da nau Vasco da Gama, 9 de maio de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto

General Comandante.
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Termo feito a bordo da nau Vasco da Gama, à vela, em
o dia nove de maio de mil oitocentos e dezessete, às nove
horas da manhã.

Sendo proposto pelo Chefe de Divisão Braz Cardoso ao
General Comandante em chefe da Divisão de voluntários leais
de El-Rei que marcha sobre Pernambuco, que se devia seguir
viagem para a Bahia, a fim de evitar o risco que corria o
comboio, pairando entre Cabos, em conseqüência desta pro-
posta, convocou o General o Conselho dos oficiais abaixo

*

assinados.
Primeiro e mais moderno.
Major de Artilharia Francisco de Albuquerque e Melo

votou como segue; dizendo que se devia navegar imediata-
mente para a Bahia mandando primeiro para o Rio de Janeiro
a sumaca Bela Americana, a qual deve apresentar a Sua Ma-

jestade o termo que se lavrar sobre êste Conselho: alega e
auxilia o seu parecer com as moléstias, que podem sobrevir,
visto que levamos tropa, que nunca embarcou e de mais
termos uma aguada muito má, além de ser muito arriscado
o andar navegando entre Cabos, aonde o Sudoeste faz a maior
impressão e danos nos navios, como já tem feito e disse mais

que se nos havíamos de ver obrigados a sair corridos de um
temporal, era melhor por-nos a salvo e ver se montávamos
Cabo Frio, antes de termos alguma avaria, e muito princi-
palmente tendo-se mandado a sumaca Bandeira participar o
estado e circunstâncias em que nos achávamos por falta do
navio Almirante e não ter voltado até o presente e acrescen-
tou mais que não era possível já ganhar-se a Barra do Rio
de Janeiro, por serem so ventos inteiramente contrários, e
assinou.

(a.) Francisco d'Albuquerque Melo
Major de Artilharia

Conforme com o voto dado.
(a.) Francisco José de Souza Soares d'Andréa

Sargento-mor do Real Corpo de Engenheiros
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Visto não podermos esperar aqui resposta conforme com
o primeiro voto.

(a.) Conde da Filgueira
Major de Cavalaria

Atendendo ao exposto sou conforme em seguir a viagem,
(a.) Joaquim Antônio de Castro

Primeiro Tenente

Conforme.
(a.) Francisco Bernardino Mendes

Capitão Tenente

Conforme.
(a.) Forcato Martiniano da Silva

Capitão Tenente

Conforme.
(a.) Manuel Xavier Botelho /

Tenente Coronel

Conforme,
(a.) Merriat

Conforme.
(a.) José Manuel de Morais

Conforme.
(a.) Veríssimo Antônio Cardoso

Conforme.
(a.) Braz Cardoso BArreto Pimentel

Chefe de Divisão Comandante
À vista do que o Chefe da Divisão Braz Cardoso Barreto

Pimentel tem representado assim como também os outros
oficiais, conformo-me em tudo. Luiz do Rego Barreto, Gene-
ral Comandante em Chefe da Expedição.

I — 3,13,48
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Patriota Antônio Dantas
Neste instante recebemos um ofício do Patriota Inácio

Leopoldo por mão do Governo Provisório da cidade da Pa-
raíba, o qual se achava em Goiana, participando-nos que mar-
chava para a cidade com grande reforço para aterrar os nossos
malvados inimigos, para que os depuséssemos, puséssemos um
presídio bastante forte na vila do Pilar e que vos participasse
para vires também com maior número de gente que puderdes
a juntar o mais breve possível para essa mesma vila.

Remetei logo e já a inclusa carta ao Patriota Comandante
a levar e oficiar aos mais oficiais para marcharem com as suas
gentes para a dita Vila do Pilar, 6 de maio de 1817.

Deus [... ] Patriota muitos anos
(a.) Francisco Xavier de Albuquerque
(a.) Francisco José de Ávila Bitancourt
(a.) Gonçalo Vieira

Reconheço a letra e o primeiro sinal da carta retro ser
do próprio punho de Francisco Xavier de Albuquerque e o
segundo sinal ser do próprio Francisco José de Ávila Bitan-
court por ter dos mesmos inteiro conhecimento e enquanto
ao terceiro sei é um índio casado nesta vila de nome Gonçalo
mas não conheço a letra. Vila do Pilar, 10 de janeiro de 1818.

Em fé de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) José Francisco de Moura

Ao alto — N.° 19.
I — 31,4,7 n.° 22

135)
Porque o Sargento-mor Marcelino de Souza Leitão vindo

a esta vila a participar desta me certifica que dessa respeitável
vila de Alhandra tinham marchado esta noite a se incorpo-
rarem com Matias da Gama, morador no Distrito da Paraíba,
vou vos avisar que se faz participante aos vossos soldados
que todo aquele que seguir e for contra nossa Pátria se lhe
cortarão as cabeças e irei pessoal fazer fogo e arrazar essa
vila, e assim fica entendendo para logo e logo participares
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aos vossos soldados e os fazeres recolher a esta vila de Goia-
na onde vencerão o soldo de meia pataca por dia e todo o
sustento necessário, assim o espero vós o cumprais em nome
malvados que tudo é falso e só procuram arruinar a nossa
Mãe Pátria e os nossos direitos de liberdade.

Deus vos guarde muitos anos. Vila de Goiana, 7 de maio
de 1817.

De Vosso Patriota e Amigo muito fiel
(a.) O Padre José Camelo Pessoa de Melo

Sargento-mor e Comandante de Goiana

Reconheço ser a letra da assinatura da carta retro ser
própria de José Camelo Pessoa de Melo, por ter visto outras
semelhantes, de que dou fé. O que vim fazer por ordem do
Exmo. Desembargador Juiz Presidente da Alçada. Recife
de Pernambuco, 3 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

Ao alto — N.° 8.

I — 31,4,7 n.° 2

136)
Patriota Capitão Estevão José da Cunha.

Temos estado a vossa espera com o socorro da vossa
gente e assim não vos demoreis em mandares ou vires mesmo
com a vossa gente aqui para a vila do Pilar aonde me acho a
vossa espera para irmos encontrar com a nossa gente que
vem da Paraíba, e não [... ] e nem deveis acreditar nas
mentiras que João Alvares e seus parceiros tem deitado ao
povo tolo em dizer que tem a seu favor muita gente quando
eu sei o contrário, que tem muito pouca e assim meu bom
amigo a nossa causa é justa e Deus nos há de ajudar e atare-
mos estes ladrões que nos querem furtar e a nossa mãe pátria
e assim mandai logo e logo os nossos bons irmãos para nos
unirmos e igualmente participar o Comandante Geral que não



213

tenha demora e a mais algum oficial patriota para virem com
os patriotas soldados a socorrer-me.

De vosso amigo.
(a.) O P. Francisco José de Ávila Bitencourt

Reconheço a letra e sinal da carta retro ser do próprio
punho de Francisco José de Ávila Bitencourt por ter do mes-
mo inteiro conhecimento. Vila do Pilar, 10 de janeiro de 1818.

Em fé de verdade. (Sinal público). O Tabelião Público.
(a.) José Francisco de Moura

Ao alto — N.° 20.

À margem — De Antônio Dantas recebida a 7 de maio de
1817 pelas 2 horas, depois de meia noite.

31,4,7 n.° 22

137)
Patriota Brigadeiro Chefe. Com as minhas persuasões só

me tem sido possível vir se oferecer de livre vontade o Pa-
triota José Valerio Freire de Castro, filho de Manuel Freire,
o qual é o portador desta e me não tem sido pouco penoso tal
recrutamento.

Bananeiras, 20 de abril de 1817.
(a.) O Patriota Antônio da Silva Guimarães

Capitão

Reconheço a letra e sinal supra ser própria de Antônio da
Silva Guimarães por pleno conhecimento de que dou fé. O
que vim fazer por ordem do Exmo. Desembargador Juiz Pre-
sidente da Alçada. Recife, de Pernambuco, 3 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho.

Ao Patriota Estevão José Carneiro da Cunha
Brigadeiro Chefe da força armada

do Capitão das Bananeiras

Ao alto — N.° 21.
I _ 31,4,7 n.° 22
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138)

Cópia de uns autos com o título "Polícia". Denúncia
contra Antônio Joaquim preso na cadeia desta capital. Escri-
vão o Patriota Joaquim José Ferreira de Carvalho. Seguem-se
os termos da denúncia, alegação do réu etc. e a final está o
despacho seguinte: — Inda que estivesse provado, que não
está, que o réu preso Antônio Joaquim tivesse intenção de se
retirar para a companhia de seu pai e irmãos a Porto Calvo
que se achava levantado contra a Pátria, intenções ainda ma-
nifestadas não se punem em direito, mas só fatos positivos,
porém porque o réu é suspeito e é da competência da polícia
toda a precaução e manutenção da ordem pública, e demais
pelo exame a folha 6 o réu tem alguma enfermidade física, e
por conseguinte moral do cérebro, seja retido por ora na
cadeia com toda a liberdade de sua pesssoa dentro dela, com
o menos incômodo possível, para o que se passe ordem ao
carcereiro até que dê caução suficiente a sua pessoa e bem
viver para ser solto sobredito preso, e pague as custas. Re-
cife, 10 de maio de 1817. Felipe Neri Ferreira. Como Asses-
sor, José da Cruz Ferreira.

Segue-se um despacho depois de uma conclusão em uma
folha avulsa tirada de autos e que neste estado veio ao poder
do Desembargador Relator da Comissão Militar, o qual des^
pacho é: — assinados ao réu cinco dias para dizer de fato, e
de direito e no meio por advogado ao Doutor Gozo, visto que
o réu é europeu, marinheiro, e estranho na terra, e pessoa
rústica e miserável. Recife, 12 de maio de 1817. Como Asses-
sor Cruz. Pode pronunciar.

Segue-se outro despacho pela forma acima. Assinado
cinco dias ao réu para dizer de fato e de direito. Recife, 12
de maio de 1817. Como assessor Cruz. Pode pronunciar.
Estes despachos foram lançados nos autos pelo própiro Ou-
vidor do sertão de Pernambuco Cruz, o qual é notório que foi
um dos assessores do juiz da polícia, posto nesta vila pelos
traidores: este Ouvidor foi nomeado pelo Exmo. Sr. General
Lobo, juiz do confisco dos bens das pessoas que haviam
sido presas por traição e a primeira coisa que fêz foi supri-
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mir todos os rascunhos que tinha dado ao dito juiz para
lançar nos autos que se lhe faziam conclusos, igualmente)
ocultou as instruções e para mim só passou o que os outros
assessores tinham insinuado. E eu José Gonçalves Marques,
Desembargador e Relator da Comissão Militar o fiz escrever
e sobrescrevi. Recife, 2 de agosto de 1817.

(a.) José Gonçalves Marques

I — 30,34,2 n.° 65

139)

Meu filho do meu coração.
Acabo de receber a sua carta hoje sábado 10 do cor-

rente mês de maio à meia-noite quando tive a certeza de que
eras vivo pois que já contava como fosse morto por não ter
tido a menor notícia da tua existência, [...] cuja lei sem-
pre professei e igualmente ao [... ] soberano El-Rei meu
Senhor Dom João Sexto e neste fiz protesto viver e morrer
e todos os meus domésticos e aquele a quem puder rogar
as mesmas [... ] e que nunca me opus ao meu soberano
e nem aconselhei a ninguém para o fazer e se foi [... ]
a vila do Pilar foi porque a notícia corria que aquela gente
vinha matando e roubando como o fizeram a Francisco
Bernardo, João Marinho, Luiz Alves e João Leitão que os
deixaram destituídos até dos cadeados das orelhas das mu-
lheres, a êste direito particular não a por-se ao do meu
soberano a quem por esse sempre reconheci e obedeci, obe-
deço e obedecerei até dar a própria vida e a sua proclamação
fico na diligência de fazer ver aos povos a obediência que
todos devemos ao nosso soberano El-Rei meLi senhor e aquela
mesma tropa não foi por mim dirigida pois que estando, como
é público, em uma cama nenhuma direção podia dar e nem
tão pouco concorrer com coisa alguma que quem está como
eu doente e pobre sem forças tanto de saúde como de fazenda
que nenhuma tenho, e adeus meu filho do meu coração que
te não verei mais senão dia dezoito segundo o estado em
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que me acho. Vossa mãe e eu lhe lançamos a benção e os mais
todos estão vivos. Angico torto, 11 de maio de 1817.

De seu pai amante.
(a.) André Dias de Figueiredo

Foi reconhecido pelo próprio André Dias de Figueiredo
em auto de perguntas na presença do Tabelião João Nepo-
muceno Corrêa César que comigo assinou. Paraíba, 25 dé
fevereiro de 1818.

O Escrivão Geral
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho
(a.) João Nepomuceno Corrêa César

Ao alto — N.° 14.

No verso — De André Dias para o padre Antônio Pereira,
seu filho.

I — 31,4,7 n.° 22

140)
Para o Secretário do Interior

O homem em que me falais foi preso por denúncia que
deram em Iguaraçu ao P. José Mariano, que era combinado
com o Bento José Alvares Viana para ir fazer a revolução da
Campina Grande, e por isso mandei-o prender e fazer apreen-
são nos papéis para ver se havia algum que provasse o fato
de que foi denunciado.

Deus vos guarde como vos desejo. Quartel do Governo
das Armas, 14 de maio de 1817.

(a.) O P. Domingos Prot0. Jorge.

Reconheço o sinal supra ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 10 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.

(a.) Manuel Pereira Dutra
I — 31,2,3 n.° 11
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Ficam em depósito para a seu tempo entrar no Real
Cofre a quantia de oitocentos mil réis que entregou o Cabo
da Tropa de Linha Antônio de Oliveira, que os havia rece-
bido do mesmo Real Cofre, em 28 de abril do corrente ano,
cujo recebimento ou entrega foi feita por ordem dos Ilustrís-
simos Senhores do Governo Interino desta capitania e esta
cautela servirá somente enquanto se não realizar a dita entre-
ga no competente Cofre Real.

Paraíba, 14 de maio de 1817.
O Escrivão Deputado.

(a.) Joaquim Antônio de Oliveira

Reconheço ser a letra e sinal supra do próprio Escrivão
Deputado Joaquim Antônio Oliveira por pleno conhecimento
do ciue dou fé e fiz este por ordem do Excelentíssimo Desem-
bargador Presidente da Alçada a cujo fim vim nesta praça do
Recife, 3 de abril de 1818.

Em testemunho de verdade. (Sinal público). 0 Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho

Ao alto — N.° 28.
I — 31,4,7 n.° 22

142)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador Ma-

noel Inácio de Sampaio. Muito meu respeitável Senhor. Já
que nem as minhas representações nem meus avisos podem
obter o fim a que o meu zelo se propõe é bem que recorra a
quem pode remediar o mal.

Nestes tempos calamitosos nada se deve desprezar e todos
devemos estar alertas ao mais leve aceno do nosso Excelen-
tíssimo Chefe. É absolutamente necessária a residência do
capitão-mor nesta vila porque a sua presença, a sua constân-
cia fará reprimir as emigrações do Aracati, e vargens de Ja-
guaribe, tão freqüentes nesta vila, e sem passaporte, e só diri-
gidas a evitar o serviço sob frívolos pretextos de negócio. Em
vão fêz Vossa Excelência afixar um Bando providente obvian-
do as funestas conseqüências que podem resultar da comuni-
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cação das capitanias facciosas. Depois da promulgação do
Bando, um comprador de gados vindo da Paraíba, foi a casa
do próprio sargento-mor, o qual na verdade nada lhe quis
vender, mas sempre ficou com o manifesto da insurreição da
Paraíba, que vi e tive o sumo prazer de ver o Reverendo
Pároco rasgá-lo com indignação. Em uma das noites dos
princípios deste mês passou por aqui Manuel Januário Cavai-
canti, cadete que foi em Pernambuco. Assim que vi um su-
jeito do seu comboio mandei dar parte a Luiz Rodrigues
Machado, graduado em comandante da vila, suas palavras em
resposta do meu aviso corresponderam ao alto conceito que eu
e todos fazemos dele. Logo se apresentou o tal cadete, com quem
não quis tratar pelo veto sagrado de Vossa Excelência as mais
agradáveis notícias, os sentimentos os mais honrados e fiéis o
fizeram ouvir desta terra estulta e crédula. 0 Senhor Coman-
dante teve a ousadia de pôr o cumpra-se em uma minuta passa-
da pelo Comandante do Riacho do Figueiredo, de [... ] da
Serra, sem atender a proibição de Vossa Excelência. Não fêz
assim o Juiz Ordinário José Monteiro de Magalhães Pinto,
sendo convidado com instância êle estava precavido. Assim
que Manuel Januário chegou à fazenda das Almas, última do
termo e da capitania, não desmentiu os meus juízos. Publicou
o seguinte = Que apostava cem mil réis contra uma galinha se
o Ceará não fosse conquistado dentro em dois meses.
== Que em Pernambuco se trabalhava efetivamente na cons-
trução de fortaleza a que ajudavam os ingleses, americanos
com oitenta velas em uma armada = Que a liberdade esta-
va segura contra a irupção dos usurpadores =s Que sua
sogra (mulher do falecido Bernardino Gomes Franco) havia
dado cem bois para a manutenção dos Patriotas == Que enfim
tinha triunfado dos tolos de Quixeramobim. Com efeito foi
muito grande a revista feita pelo comandante do destaca-
mento além da Serra; mas escapou nos seus papéis entre
outras uma carta escrita por Inácio Leopoldo, membro do
Governo Provisório da Paraíba, a um sujeito seu devedor
nesta capitania, cuja elocução é assim = Patriota. Vós e os
vossos filhos somos irmãos, todos devemos concorrer paraa causa comum, etc, etc, etc.
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Meu primo Manuel Januário vos dirá quanto temos feito
em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande.

Não é uma infame denúncia que me obriga a isto é a causa
do meu Soberano, a minha fidelidade e o desejo do sossego
público. Manuel Januário está em a Fazenda São Tiago de
Marvão, onde espera a conquista do Ceará. Vai Antônio Sebas-
tião dos Reis, militar, debaixo das bandeiras de seu Augusto
Soberano, e do comando do mais honrado chefe. Deus guarde
a Vossa Excelência muitos anos. Campo Maior, quinze de
maio oitocentos e dezessete. De Vossa Excelência o mais
humilde criado. Gonçalo Inácio de Loiola.

Está conforme com o original todo escrito, e assinado
pelo Padre Gonçalo Inácio de Loiola Albuquerque e Melo, que
é o documento n.° 35, que acompanhou o ofício dirigido à
Secretaria de Estado em 13 de agosto de 1817, o que certifico.
Secretaria do Governo do Ceará, 14 de abril de 1818.

No impedimento do Secretário.
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.

À margem — Cópia.

I — 6,3,31 n.° 22

143)
Augusto Senhor,
Em execução da ordem que Vossa Majestade foi servido

dar-me li com a séria atenção e meditação que por tão sagra-
dos motivos devo a Gazeta em questão e em resultado devo por
êste meio ter a honra de levar à Augusta Presença de Vossa
Majestade com a mais estrita imparcialidade o seguinte.

1.° Que a escolha de um tão fausto e tão sagrado dia
para todos os portugueses para nela fazer a narração do exe-
cravei atentado cometido em Pernambuco foi (a meu ver)
por extremo impróprio tanto mais que tendo já antes refle-
tido com mais seriedade sôbre êste objeto, julgo que seria mais
bem entendido o só narrar oficialmente aquela atrocidade
quando chegasse a certeza da sua total aniquilação, com que
devemos contar certos.
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2.° Que a referida narração feita é (a meu ver) dema-
siado prolixa e mais longa do que devera ser, e que nela se
acham asserções não só pouco exatas mas absolutamente fal-
sas, parecendo querer defender o Governador e fazê-lo incul-
pável quando a verdade do fato é que a sua imperdoável indo-
lência e incrível estupidez em lances tão sérios e de tanta
conseqüência foram a causa de se não atalhar plenamente
todo o mal; e isto então na Gazeta Oficial da Capital de Vossa
Majestade no Reino do Brasil, que agora é tão buscada na
Europa!!!

Devo porém aqui expressar a Vossa Majestade por amor
à verdade, que à exceção das observações acima menciona-
das a dita narração me pareceu expressada de maneira mui
decente, bem que o meu voto seria (a decidir-se o falar neste
objeto antes da chegada da certeza da inteira aniquilação
daquela canalha) deveria ela ser mui curta e mui enérgica,
comunicando simplesmente que um punhado de malvados
em Pernambuco desprezando seus mais sérios interesses se
tinha atrevido a cometer o atroz ato de perurbar o sossego
e Felicidade Pública com horríveis atos os mais odiosos à
fiel Nação Portuguesa, que vê na continuação do Paternal
Governo do seu Adorado Soberano a sua constante felicidade;
mas muito cedo se arrependerão aqueles malvados pelo sério
castigo que lhes está tão iminente em conseqüência das rápi-
das providências logo dadas pelo Governador da Bahia, e pela
expedição que daqui se mandou sem mais minuciosos deta-
lhes que não julgo próprios, assim como também não julgo
conveniente a minuciosa relação de todos os donativos, a
qual êle promete dar nas seguintes folhas, pois que não posso
suportar a idéia de que na Europa se faça chacota de que o
Soberano dos Três Reinos Unidos, tão Grande, e tão Pode-
roso como Vossa Majestade o pode ser logo qiie seriamente
o quiser se achasse no caso de aceitar um donativo de 40.000
a fim de poder expedir três mil homens, isto Augusto Senhor,
quando os meios de força em todo o sentido da vasta monar-
quia são tão extraordinariamente grandes, que para tudo
tudo bastariam se os seus Ministros de Estado há 12 anos a
esta parte tivessem cumprido com seus sagrados deveres;
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o passado Augusto Senhor, não tem remédio, e deve só lem-
brar para se seguir diferente vereda, mas o futuro urge for-
tissimamente enquanto é tempo Augusto Senhor!

Tem a honra de estar sempre aos pés de Vossa Majes-
tade com sentimentos da mais estrita fidelidade, e profundo
respeito que tanto deve o

Senhor
De Vossa Majestade

mui humilde mas mui fiel, e mais que todos
obrigado vassalo João Paulo Bezerra

Em sexta-feira, à noite,
16 de maio de 1817.

I — 3,14,9

144)
O Comandante Manuel José Fernandes fará remeter

debaixo de prisão ao Capitão Antônio da Silva Guimarães seu
alferes Joaquim do Rego e seu cunhado Vitorino do Rego para
certa averiguação como também Antônio José Pessoa, e Luiz
Alfaiate, os quais devem vir seguros remetidos a este quartel.
Mamanguape, 16 de maio de 1817.

0 Capitão-mor (Rubricas).

Reconheço a firma supra que diz o capitão-mor ser do
capitão-mor deste distrito Sebastião Nobre de Almeida do que
dou fé. Maragogipe, 5 de março de 1818.

Em testemunho de verdade. (Siiial público). O Tabelião
interino.

(a.) Policarpo Vasconcelos Borges

Ao alto — N.° 26.

I — 31,4,7 n.° 22

15
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Relação das pessoas que receberam dinheiro do Real
Cofre de que não tem conta.

Silvério da Costa Cirne 8:605$100
O Cabo de Esquadra Antônio de Oliveira 800$000
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha 200$000

9:605$100
Paraíba, 14 de maio de 1817.

(a.) Joaquim Antônio de Oliveira

Ao alto — N.° 27.
I _ 31,4,7 n.» 22

146)
Para José Maria Monteiro, capitão de fragata e coman-

dante da fragata Pérola, que saiu a 31 de maio.
Sendo constante que no dia 6 de março próximo passado,

uma porção de facciosos ousaram na cidade Olinda, capi-
tania de Pernambuco, revoltar-se contra as legítimas autori-
dades, ali estabelecidas por Sua Majestade, constituindo-se
eles mesmos em um governo revolucionário, depois de expul-
sarem ao Governador e Capitão General Caetano Pinto de
Miranda Monte Negro, e começando desde logo por se apo-
derarem dos dinheiros do Estado, e dos particulares; toma-
ram entre outras medidas a de estabelecer como refém o em-
bargo dos bens e cabedais que ali haviam dos vassalos de Sua
Majestade residentes em outras partes dos seus domínios, pare-
cendo igualmente pelo que até agora se conhece deste fato que
um tal procedimento está mui longe de ser apoiado pela maio-
ridade dos habitantes daquela capitania mas antes indicando
tudo que só a surpresa é a força que deve por ora a mesma
facção a aparente submissão dos que lhe obedecem, sabendo-se
que além da falta de víveres que já oprimia a mesma capitania
experimentavam os ditos revolucionários, uma grande falta
de armas, e munições de guerra, que procuravam logo haver
dos Estados Unidos da América. E receando-se logo, com
todo o fundamento, que estes facciosos logo que vejam as
impossibilidades de levar avante os seus projetos se intentem
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salvar-se para os Estados Unidos levando consigo os cabe-
dais do Estado e dos particulares de que puderem apode-
rar-se; têm os governadores de Pernambuco determinado
dar a êste respeito e desde logo as providências que estão a
seu alcance e que lhes cumpre empregar com toda a atividade
para salvar esta interessante porção dos domínios de Sua
Majestade dos horrores e devastações de que um semeíhan-
te passo nos ameaça, bem como para segurar os grandes
fundos dos vassalos do mesmo senhor residente nestes rei-
nos, e cuja proteção lhe está encarregada. E ordenam em
conseqüência em nome de Sua Majestade o seguinte:

1.° Que V. M. com a fragata Pérola do seu comando passo
imediatamente a bloquear os portos e costas daquela capita-
nia, embaraçando que nela entre navios alguns, sobretudo
os que conduzirem víveres, armas, e munições, e tudo o mais
que possa acrescentar a força do partido revolucionário se
ainda ali dominar à sua chegada.

2.° Que V. M. ao mesmo tempo e com a maior ativi-
dade procure conhecer o verdadeiro estado, e os sentimentos
dos habitantes tanto daquela capitania como das imediatas
(contando ainda que não com toda a certeza, que na Paraíba,
e Ceará também os mesmos revoltosos faziam os esforços
para os arrastar à mesma insurreição) procurando V. M.
exitar o zelo e animar o partido fiel a Sua Majestade; coad-
jurando-o quando possa para sacudir o pesado jugo que os
oprime e para isto deverá espalhar por toda a costa, e com
profusão as Proclamações impressas que para esse efeito se
lhe entregam.

3.° Que V. M. procure logo fazer constar a sua missão
às autoridades das capitanias mais imediatas que se conserva-
Tem na devida fidelidade a Sua Majestade a fim de que pos-
sam consertar as suas medidas do modo mais proveitoso ao
serviço do mesmo senhor.

4.° Que V. M. aproveite também qualquer ocasião de
participar para a Corte do Rio de Janeiro, tanto a missão
de que está encarregado, como as notícias que ali puder ter
obtido e interessam chegar ao conhecimento de El-Rei Nosso
Senhor.
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5.° Que V. M. procure do mesmo modo instruir-me o
mais amiudadamente que fôr possível e por todas as ocasiões
que se lhe oferecerem do que lhe fôr acontecendo e do que
tiver chegado ao seu conhecimento.

6.° Que se acaso à sua chegada a Pernambuco, encon-
trar já alguma força marítima enviada por Sua Majestade
diretamente ou quando ela ali chegue posteriormente, V. M.
nesse caso se conforme estritamente no que pelas ordens do
mesmo senhor tiver sido determinado.

*

7.° Que V. M. examine mui cuidadosamente toda a costa,
o estado de defesa dela, e as paragens em que se poderá mais
facilmente desembarcar ou com mais utilidade, conforme as
circunstâncias para poder instruir à sua chegada os cornan-
dantes das forças que Sua Majestade se dignar ali enviar.

8.° Que V. M. auxilie qualquer força naval que ali
concorrer para cooperar na mesma causa.

9.° Que V. M. tenha a mais delicada atenção com todos
os navios de potência estrangeira com quem Sua Majestade
está em paz e que procurem aquele Porto, aos quais deverá
significar com toda a civilidade, as ordens que tem e lhe
cumpre executar à cerca do bloqueio dele, não se servindo de
força para os obrigar a conformarem-se a elas, senão no caso

(pouco provável) de intentarem apesar disso romper o mesmo
bloqueio.

10.° Que não sendo possível prescrever a V. M. na falta
de notícia positiva e circunstâncias que podem variar a cada
momento e de muitos modos o que em conseqüência delas
deverá praticar, deixam os governadores do Reino ao seu
zelo, honra e discrição, tudo o que pode conforme as ocrrências,
ser mais conducente ao melhor desempenho dos fins que se
propõem, como já lhe está explicado. Os mesmos governa-
dores do Reino, persuadidos de que V. M. reconhecerá pela
escolha que fizeram da sua pessoa, para lhe confiar esta tão
delicada como importante comissão o conceito que lhes me-
rece, estão bem certos que V. M. os desempenhará de um
modo correspondente e proporcionado ao interesse que deve
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animar a todos os bons portugueses em uma tal ocasião pelo
serviço de Sua Majestade.

Deus guarde a V. M. Palácio do Governo, em 20 de maio
de 1817. D. Miguel Pereira Forjaz.

À margem esquerda — Cópia.
II — 33,5,6 n.° 2

147)
limo. e Exmo. Sr.

Tive a honra de dirigir a V. Exa. um ofício com data
de 22 do corrente, e julgando do meu estreito dever participar
a V. Exa. tudo o que o meu general referiria, se já houvesse
chegado a êste porto, continuo a ter esta honra para fazer
chegar ao conhecimento de V. Exa. tudo o que chega ao meu
relativamente a Pernambuco. No meu referido ofício eu
dizia como estávamos sem notícias algumas daquela terra e
das capitanias que lhe estão ao Norte chegando porém no mes-
mo dia 22 à noite, dois navios mandados pelo comandante do
bloqueio, nos quais vieram vários indivíduos que puderam fugir
de Pernambuco; procurei por inquirições a estes colher algum
conhecimento do estado dos rebeldes e daquelas cousas; pobres
caixeiros porém que dominados de fidelidade e receiosos da
tirania dos bárbaros insurgentes só cogitavam dos meios
da fuga não são os que podem responder com mais conheci-
mento do fato e com mais crítica; dentre estes o que achei
mais coerente foi um caixeiro de Elias Coelho Cintra, nego-
ciante poderoso de Pernambuco, o qual pôde retirar-se no
mesmo fatal dia da insurreição. Deste bem como dos outros
todos em geral colhi que os chefes da insurreição recorrem
já a força e às ameaças para haverem gente que tome as
armas, como se vê do fato de levarem suas armas a um campo
o Regimento de Milícias denominado dos Nobres, metendo-o
entre força armada e entre peças de artilharia para tirarem
dele gente para a tropa de linha, o que efetuaram tirando
apenas cinqüenta homens e contavam de tirar da mesma
forma gente dos outros corpos milicianos nos dias seguintes
*o da fuga do dito caixeiro. Perguntado sobre o número da
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tropa que os insurgentes têm não satisfez nem por aproxi-
mação, e portanto ficamos a tirar ilações do que êle diz e é
que os insurgentes trataram de formar mais quatro corpos
pagos entre os quais um Regimento de Cavalaria, mas que
todos estes tinham pouca gente; que o Regimento de Infan-
taria chamado do Recife teria oitocentos homens, e que o de
Artilharia estaria na mesma força (isto é certamente muito
exagerado não de propósito mas por engano e falta de conhe-
cimento de tropa); que a força maior que se acha destacada
principalmente no Cabo era de Artilharia, que no Regimento
dos Henriques tinham muita confiança e que estes se mos-
travam os mais efetivos daquele criminoso governo; que o
Martins, tendo formado ultimamente um corpo de trezentos
negros, quase todos escravos que para este fim tiraram aos
senhores e com alguma força mais tinha saído para fora,
publicando que marcharia a ajunlar-se com a força que estava
no Cabo para baterem os nossos que se acham em Serinhaem;
que este sairá com quatro peças e que por vezes tinha já saído
Artilharia para o Cabo, do que êle [... ] dia estariam lá seis
peças; que Domingos Teotonio tinha o seu quartel general
no campo da Boavista, aonde [... ] tava um Parque de oito
bocas de fogo e que [... ] ali tinham feito algumas obras.
Dizem todos os ditos [... ] dos que os chefes dos malvados
hora animam o povo com esperanças de triunfo, hora se mos-
tram agitados e [... ] pondo-se para uma defesa desesperada,
ameaçando e aterrando todos os que desfalecerem na sua
empresa. Seguram mais todos que os espíritos dos povos do
campo não foram fascinados, e que quase tudo para o centro
do país está pela causa de El-Rei nosso Senhor; e se é certo a
pressão pelos paisanos de Pau de Alho, de um tal Corrêa Araújo,
um dos da outra governança, o qual por ali passava para a
sua família, habitante de um engenho daqueles sítios, está
visto que a correição dos Pernambucanos a pouca distância
se estende por aquele lado. A respeito de mantimentos me
respondeu o dito caixeiro que não tinham por ora falta, inde-
pendente de qualquer cousa que de terra houvessem daquele
território, que ainda geme debaixo da sua opressão, porque
nas vésperas da revolução tinham entrado naquele porto vinte



— 227 —

e dois mil alqueires de farinha, alqueires de Pernambuco que
correspondem pouco mais ou menos a cinqüenta mil alqueires
desta cidade. Enquanto a armas pude coligir que ainda tinham,
apesar de terem mandado muitas para a Paraíba, contudo
mandavam atualmente fazer grande quantidade de chuços.
Enquanto ao que se passava nas capitanias ao Norte de Per-
nambuco nada dizem positivamente e apenas contam ter ou-
vido que o Ceará se armava, pela Boa Causa, e que o gover-
nador dali fizera prender o ouvidor e que igualmente havia
um boato de que o Rio Grande do Norte estava contra-revo-
lucionado, e que já lá tremulava a Nossa Real Bandeira, mas
não dão esta notícia como confirmada. Isto é quanto pude
alcançar das minhas indagações, é natural que o limo. e Exmo.
Sr. Conde dos Arcos, pelos oficios do comandante do bio-
queio saiba muito mais assim como por ofícios que já deverá
ter do Marechal Joaquim de Melo, do qual tudo quanto sei é
que se acha em Serinhaem e que tem correspondência com
o bloqueio e que pedira e obtivera do chefe deste trinta arti-
lheiros, não sei se tem algum projeto de ataque, ou de defesa;
para o primeiro caso não o posso supor, e para o segundo não
se tem figurado que esteja em necessidade disso. Deus guarde
a V. Exa. Bahia, 24 de maio de 1817.

limo. e Exmo. Sr. Conde da Barca.

Ao alto — Carta de Luís Paulino ao Conde dos Arcos.

II — 31,32,1

148)
Ordeno a Vossa Mercê se retirem para suas casas até

segunda ordem. E mande o mesmo ao destacamento de cima,
os dois soldados chegaram com o passageiro enviado por
Vossa Mercê. Deus o guarde felizmente. Cunhau, 26 de maio
de 1817.

(a.) José Inácio de Albuquerque

Sr. Nicalio da Silveira
Reconheço ser a firma posta no ofício retro do próprio

José Inácio de Albuquerque que se acha nela assinado por já



— 228 —

ter tido outras em meu poder e além disso o ter dela inteiro
conhecimento de que dou fé. Cidade do Natal, 1 de abril de
1818.

Em testemunho de verdade.
O Tabelião P°.

F. S. (Sinal público). P. M.
(a.) Francisco de Sales Pessoa Melo

I — 30,34,1 n.° 9

149)
limo. Sr. Tomás Antônio de Vila Nova Portugal.
Por saber o quanto é satisfatória a Vossa Senhoria e

a todos os fiéis vassalos de Sua Majestade lhe vou dar a notí-
cia e juntamente os parabéns de estar restaurada toda a capi-
tania de Pernambuco na qual se arvoraram as bandeiras por-
tuguesas no dia 20 de maio pelas sete horas da manhã pois na
véspera à noite fugiram os malvados amotinadores com alguns
2 mil homens, para daqui distante 3 léguas, os quais já se tem
recolhido a maior parte tendo feito 3 dias antes, frívolas pro-
posições ao chefe, às quais êle não anuiu mas sim respondeu
como devia.

Depois de vermos na esquadra das bandeiras do nosso
legítimo soberano, e o povo que assim que viu sair os mal-
vados (por eles chamado Governo Provisório) correram as
fortalezas soltarem os oficiais honrados que estavam presos,
mandou então o chefe e soldados da brigada maruja armada
para guarnecer e aquietar a cidade com o comandante da fra-
gata à testa logo depois desembarcou o chefe, e eu às suas
ordens foi imensa a alegria do povo em vivas e alaridos viva
El-Rei e morra tudo quanto é patriota (nome do tratamento
dos insurgentes) os quais não obedeciam senão a oficiais de
marinha; eu aquietei a cidade e mais 2 oficiais enquanto o
chefe estava dando todas as providências próprias do seu cará-
ter valor e honra, pode Sua Majestade ficar certo que são inu-
meráveis os serviços que prestaram o chefe Conde dos Arcos
o Marechal Comandante do Exército da Bahia o que circuns-
tanciadamente verá Vossa Senhoria.
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No dia 15 deu o dito marechal batalha em que morreu
muita gente e aprisionou bastante inclusive o Martins, chefe
da revolução, o qual se acha a bordo da fragata Tetis.

O chefe tem preso todos os cabeças faltando somente
Carlos e 3 capitães de artilharia, mas já mandou tropas sobre
os que fugiram; o Padre João Ribeiro enforcou-se a si pró-
prio mas veio a cabeça para aqui assim como dinheiro que já
tem vindo alguns 50:000.000 e muitas bagagens.

Tem-se esmerado em servir a Sua Majestade o chefe e
marechal, concordando um com outro em tudo quanto é boa
ordem e segurança pública.

Por não poder ser mais extenso lhe não refiro imensas
coisas o que farei logo que possa.

Agradeço a Vossa Senhoria o conselho que me deu de vir
servir com o meu fraco préstimo o que tenho feito até onde
ehegam as minhas pequenas forças e fracos conhecimentos,
queira dar-me as suas ordens para as executar como

Seu Amo. e o mais obrigado
(a.) Francisco Sales Banuncho

Quartel General do Recife, 26 de maio de 1817.

Ao limo. Sr. Tomás Antônio de Vila Nova Portugal.
Guarde Deus muitos anos.
Do Conselho de Sua Majestade, Chanceler-mor da Corte

e Reino do Brasil.
P. M.

Rio de Janeiro.
1 — 30,34,2 n.° 41

150)
Senhor,

Cumprindo com as soberanas ordens de Vossa Majes-
tade, ponho na sua real presença a relação de vários indiví-
duos que foram compreendidos na revolta que aconteceu em
Pernambuco e de que foram os principais cabeças, juntos
com outros que inda não pude prender, mas que breve o con-
seguirei. Devo prevenir a Vossa Majestade que é de absoluta
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necessidade que jamais volte a esta capitania qualquer dos
indivíduos da relação, pois que todos estão compreendidos em
crimes de alta traição inda que julgo que nem todos devem
padecer pena última, mas pelo menos devem ser desterrados
e de outra forma tornará haver outra infeliz corte como a quo
já houve. Senhor os indivíduos que levam o sinal de cruz são
os de crime enorme, contra Vossa Majestade, mas tanto uns
como os outros não devem voltar aqui por princípio algum,
e há outros muitos que ainda não estão presos mas espero
breve os ter em meu poder. Senhor pode Vossa Real Majes-
tade estar certo que tudo o que sucedeu foi por causa de Cae-
tano Pinto, pois não deu providência alguma por mais que
fosse requerida; tanto a respeito deste desgraçado aconteci-
mento como em tudo o mais, pois cada indivíduo fazia o que
queria, tanto os encarregados públicos como os particulares,
enfim senhor tudo era confusão, e liberdade malentendida, as
assembléias eram públicas e cada um dizia o que queria confor-
me a soltura de língua que tinha, à medida do seu desejo, pois
que por isso não era corrigido, e daqui nasceu a grande desor-
dem. Senhor, devo dizer a Vossa Real Majestade, que não
deve mandar para esta capitania o Bispo que está nessa Corte
por forma alguma, pois tem aqui grande partido e contra
Vossa Majestade, pois os de sua amizade são todos os da
revolta e principalmente o infame Deão de Olinda, com quem
fazia aqui os maiores desaforos que se podem imaginar, e
com outros muitos; enfim senhor não é capaz de ocupar seme-
Ihante lugar e muito principalmente no estado em que está
esta infeliz terra, onde não reina senão a liberdade, pelos maus
exemplos dos principais prelados de todas as corporações,
sendo o dito Bispo e Deão os mais desordenados quando esta-
vam juntos nesta cidade.

Senhor, pode Vossa Real Majestade estar certo que pre-
tendo pôr em sossego e tranqüilidade toda a capitania uma
vez que se retirem daqui para sempre vários indivíduos e é sò-
mente desta forma que tornará aos seus limites a boa paz e li-
herdade pois que estas duas coisas não se conhecem, mas julgo
que correrá nas minhas forças a emenda; uma vez que Vossa
Majestade convenha em que não voltem a esta capitania, os
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que são compreendidos na revolta e da mesma forma o Deão
de Olinda, digo o Bispo.

Senhor, o Capitão-mor do Cabo Francisco Pais Barreto tem
enormes crimes, e só tem a seu favor o ter ido apresentar-se ao
Marechal Comandante do Exército, depois de ter havido o pri-
meiro choque contra os insurgentes, e nada mais tem a seu
favor.

Deus guarde a Vossa Real Majestade por dilatados anos
para felicidade de toda a nação portuguesa.

Beija os reais pés de Vossa Majestade o mais fiel vassalo.
Recife, 27 de maio de 1817.

(a.) Rodrigo José Ferreira Lobo

I — 3,13,2 n.° 1

151)
Relação dos réus compreendidos na revolução:

t José Luís de Mendonça, advogado no Auditório.
t Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, capitão

mor de Olinda.
Antônio José da Silva Coelho, coronel de Milícias.
Manuel José da Silva, ajudante de Milícias.

t Bernardo Luiz Ferreira, Deão de Olinda.
t Antônio Jácomo Bezerra, vigário do Recife.
t Miguel Joaquim de Castro, professor de retórico do Semi

nário de Olinda.
José Carneiro Pessoa.
Prudente Pessoa.
José Francisco da Silva.
Francisco de Paula Guedes.

t Francisco Paes Barreto, capitão-mor do Cabo.
Antônio Francisco Carneiro.
Francisco Xavier Garcia.
Amaro Francisco de Moura, capitão de Artilharia.
Inácio de Faria de Andrade, alferes.

t Pedro Ivo, capitão de Milícias.
José Alexandre Ferreira, tenente de Milicias.
Luís Carlos Coelho, padre.
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Antônio Carlos da Silva.
Antônio Vieira de Luna.
Agostinho Bezerra, tenente de milícias.

t João Cavalcante de Albuquerque, vigário do Cabo.
João Antônio de Albuquerque.
Manuel de Azevedo, capitão do Recife.
Jacinto Luís de Melo, soldado miliciano.
Gervásio Pires Ferreira, negociante.

t Manuel José Pereira Caldas, ministro.
Frei José Maria _ •
~ • „ . jo-t^j < Carmo do Recite.Frei Francisco de Sao Pedro |
Manuel de Souza Teixeira, ajudante do Regimento do

Recife.
(a.) Rodrigo José Ferreira Lobo

I — 3,13,2 n.° 2

152)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Aos respeitáveis ecos da razão cega a Justiça em abono

da verdade para decantar a pura fidelidade de Vossa Exce-
lência e do feliz povo dessa capitania do Ceará, para com o
nosso monarca o Senhor Dom João Sexto, ficando isento da
perpétua infâmia em que caímos nós habitantes da capitania
de Pernambuco e Paraíba, pagando alguns inocentemente
como pela culpa original dos nossos primeiros dias.

Graças à providência que a nossa pequena capitania do
Rio Grande do Norte foi a primeira que sacudiu o jugo e fêz
ver os direitos da soberania de El-Rei Nosso Senhor, Paraíba
e mais continentes anexos, têm seguido seu nobre exemplo,
e para as partes orientais só nos resta a feliz notícia que todos
os dias esperamos e a mais próxima é a que consta da cópia
junta da praça de Pernambuco, que não será oculto a Vossa
Excelência; neste intento sucede que segunda vez revolu-
cionado o continente desta vila de Porto Seguro por seis in-
divíduos faltos de conhecimento e probidade, os Ilustríssimos
Governadores desta Capitania me ordenaram que unidos
ao Tenente Coronel de Cavalaria do Açu e tropas do Seridó,
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fossemos pacificá-la e destruir os facínoras, o que conse-
guimos sem a menor infusão de sangue, pois só com a notícia
da nossa marcha fugiram os facciosos, e os mais arvoraram
as reais bandeiras, no mesmo lugar nos arrostamos com a
exército de Vossa Excelência de que é chefe o Coronel Ale-
xandre José Leite de Chaves e Melo e por ofício que me fêz:
fiz prender o sargento-mor José Ferreira Vieira Barros e fico
fazendo a diligência pelo Padre Gonçalo Borges, qual tenho-
notícia tomou o caminho do Rio de São Francisco.

Certifico pois a Vossa Excelência do estado pacífico em,
que nos achamos que estendo os meus rogos a favor
um toque na beneficência de Vossa Excelência para pôr
em liberdade alguns patrícios meus e parentes que se acham,
represados na Capitania de Vossa Excelência sem culpa ai-
guma bem como meu irmão Manuel Januário Bezerra Ca-
valcanti, o Capitão Manuel Fernandes Ribeiro seu filho Joãa
Silvestre e mais companhia. Pelo que rogo aos céus felicite
e guarde a Vossa Excelência por sermos com muito respeito*

De Vossa Excelência
Soldado fiel e obediente.

(a.) Antônio Ferreira Cavalcanti

Porto Alegre, 30 de maio 1817.
Reconheço ser a letra e a firma do ofício retro do pró-

prio punho do Capitão-mor Antônio Ferreira Cavalcanti do
que dou fé. Fortaleza, 14 de março de 1818. De meus sinais
seguintes de que uso. Escrevi e assinei.

Em fé e testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabe-
üão Público.

(a.) Antônio de Oliveira Castro

I — 6,3,31 n.° 33

153)
Primeiro que tudo protesto, que o meu fim não &

acusar, tão natural como a vida é a defesa, e para esta neces-
sito especializar fatos que mostrem as causas de minha prisão.
Adquirindo em Goiana, quando fui Juiz de Fora, uma traba-
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lhosa enfermidade, fui por conselho médico, mandado para
a Capitania do Ceará para onde Sua Majestade me havia des-
pachado ouvidor da comarca. Cheguei à vila da Fortaleza
em dezembro de 1812, antes de meu antecessor acabar o
lugar. 0 Governador contraiu comigo mui estreita família-
ridade, de maneira que passava todas as noites até as onze, e
mais horas em minha casa. Conheceu os meus sentimentos
puros, e francos, e dizia que gostava muito de meu caráter
liso. Eu não sei lisongear, e quando êle me participava algu-
ma coisa, eu lhe dizia o que entendia com urbanidade, mas
sem adulação, nem acrimonia, ou entusiasmo, e tratava de
diminuir o seu gênio sempre impetuoso e propenso à descon-
fiança e ao rigor. Esta amizade causou ciúmes a algumas
pessoas, e eu soube que o Escrivão da Fazenda Marcos Antô-
nio Bricio e o Secretário José Rebelo Leite maquinavam indis-
por-me com o Governador. Espalharam que eu me gabava
de que êle se aconselhava comigo, que eu dizia mal dele, e que
para mim era indiferente a sua ida a minha casa, o que deu
motivo a êle não a freqüentar tanto, e buscar a do dito Bricio.
Por este tempo o Governador se indispôs com meu antecessor
Antônio Miguel Galvão, atribuindo-lhe ter dado contas dele
à Secretaria de Estado e com o Juiz de Fora da Vila da For-
taleza José da Cruz Ferreira, pela prisão que uma patrulha
da tropa fêz de um oficial de Justiça o que deu motivo a parti-
cipações de um e outro à mesma Secretaria. Pretendeu o
Governador que eu me não desse com estes dois ministros,
com o vigário da vila o Padre Antônio José Moreira com o
Tesoureiro do Erário Luiz Antônio da Silva Viana, com o Te-
nente Coronel e Naturalista João da Silva Feijó, com o conta-
dor Joaquim Inácio Lopes de Andrade, com o Inspetor de
algodão José Pacheco Espínola, e geralmente com todos os
que iião fossem o Escrivão da Fazenda e Secretário, únicos
então de sua privança. E de meu sistema não entrar em par-
tidos e por isso conservei-me com relações urbanas com todos.
Não se contentou o Governador de meu procedimento e muito
menos de me não achar disposto contra meu antecessor e o
Tesoureiro dos Ausentes João Roiz Chaves a quem o mesmo
Governador queria que eu espelisse da tesouraria logo qua
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tomasse posse, respondi que o faria se êle tivesse crimes, reso-
lução que não agradou e a que se me tornou que quando se
queriam fazer as coisas dava-se-lhe um jeito. Esse não sei eu
dar: tal foi a minha resposta. Achava-me eu nestas circuns-
tâncias, quando chegou a ordem de suspensão de meu ante-
cessor, dirigida ao Juiz de Fora, pela tumultuosa e incompe-
tente prisão do Vigário do Sobral, e a mim a previsão para
a residência. Assumiu o Juiz de Fora a jurisdição de Ouvi-
dor e logo o Governador se uniu a êle; fizeram as pazes e
ambos se conspiraram contra mim sem fato que para isso
concorresse de minha parte, e contra meu antecessor. 0 mes-
mo Juiz de Fora espalhou que meu antecessor me havia dado
um conto de réis para lhe ser favorável na residência, calúnia
de que me queixei a Sua Majestade, contudo tratei êste minis-
tro sempre civilmente, não obstante a desenfreada língua com
que me levantava aleivos que o Governador confirmava. Bus-

quei sentido da indiferença que o Governador me mostrava
e em que o público reparava sem eu ter dado causa, todos os
meios de dar ao Governador provas de que o enganavam,
disse-me que eu me tinha unido a uns poucos de levantados,
para dar contas dele a Secretaria de Estado, que eu tinha
armado grandes intrigas ao honrado escrivão da Fazenda, e

que havia ano e meio que trabalhava por consertar-me a ca-
beca e que o não pudera conseguir, mas que eu me arrepen-
deria. Por êste tempo apareceram nos periódicos de Ingla-
terra, imputações contra o Governador, o qual logo me deu
a mim por autor, sem outro fundamento mais do que o seu
caráter desconfiado. Assim o espalhou, mas ninguém o acre-
ditou porque sempre disse que em limpeza de mãos é um
empregado exemplar, sejam quais forem os seus defeitos.
Finalmente tomei posse, abri a residência de meu anteceessor
o vigário do Sobral, não obstante ter eu anunciado que fina-
lizaria a residência naquela vila, apresentou-se na da Forta-
leza, feito cabeça dos capitulantes, que congregou e a alguns
criminosos para jurarem tendo à testa Manuel do Nascimento
Castro, patrocinado do Governador. Requereram-me para
serem admitidos a jurar, rejeitei-os por capitulantes, crimi-
nosos e oferecidos e só lhes permiti que formassem os artigos
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que quisessem para os unir à residência. Requereram ao Go-
vernador que me mandou informar à vista do Regimento dos
Sindicantes e da Ordenação do livro 1.° Título 60, respondi
que eu era responsável a Sua Majestade por aquela comissão
e que ao mesmo Augusto Senhor daria a razão de não pro-
ceder contra o bando que se formava, e juntei a residência
por certidão os requerimentos dos capitulantes, despachos do
Governador e minhas respostas, protestos, e novos capítulos
do Vigário do Sobral, e de Francisco Inácio da Costa. Sai da
Vila da Fortaleza para o Sobral a findar a residência e o juiz
de fora da vila da Fortaleza que já então era Manuel José de
Albuquerque me avisou pelo advogado José da Silva Guima-
rães que andasse com cautela pelos descaminhos, porque o
Governador lhe havia protestado que pedia a Secretaria de
Estado satisfação do que eu lhe imputava, e que quando se lhe
não desse que a tomaria por si, que era um pedreiro livre,
assim como todos os que se davam comigo, com quem eu
andava fazendo partidos do que havia já dado conta a Sua
Majestade, como eu não me achava compreendido continuei
na minha conduta regular. A primeira vez que fui à missa na
vila de Sobral o vigário leu uma Pastoral do Bispo que exor-
tava o povo a dar graças a Deus pela restituição de Sua San-
tidade a Sé Apostólica, e acrescentou que se não admirassem
dele ter sido preso por um malvado, que não tinha lei senão
a da sua vontade, quando o pontífice o foi por outro malvado,
acrescentando outras expressões, e para esta leitura me fêz
arredar do lugar, aonde me achava. A igreja estava cheia
de povo por ser a missa conventual, fiz passar certidões nar-
rativas a cinco escrivães, que presenciaram, mandei inquirir
por um advogado quinze testemunhas sobre o fato, e duas
delas eram dos capitulantes, e remeti o sumário sem pronún-
cia à Mesa do Desembargo do Paço. Em tempo competente
veio este sumário a informar ao Governador e o resultado
foi ser eu e as testemunhas ultrajadas de terroristas, e per-
juros a exceção dos capitulantes, como o Governador disse a
João José Ferreira uma das testemunhas da vila do Sobral
e a José Inácio Gomes Parente, de maneira que espalhada
esta notícia ninguém por medo queria jurar em fatos cíveis,.
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ou crimes dos capitulantes, suas famílias e patrocinados. No
fim da residência, e correição da vila do Sobral, o Vigário e
seus sequazes formaram uma gazeta que espalharam por dife-
rentes comarcas e nela publicaram que eu tinha criminado
os capitulantes e espalhado o terror por toda a parte, mas a
devassa da correição, único processo que formei a exceção
do sumário do vigário desmente esta calúnia, pois que apa-
recém cinco pessoas pronunciadas, e nenhuma dos capitu-
lantes ou de sua família. O Governador acreditou e estimou
êste libelo famoso, os capitulantes tomaram ala, principal-
mente Francisco Inácio da Costa, fizeram requerimentos em
nome de terceiros e o Governador mandando informar ao
capitão-mor da vila do Sobral, lavrava nos seus despachos
"depois da desgraçada correição dessa vila" o que além de
ser uma indecência tendia a armar os povos contra mim.
O capitão-mor, homem de uma conduta exemplar, foi mui-
tas vezes descomposto em ofícios do Governador por não
secundar em seus informes as calúnias dos capitulantes. O
Escrivão Antônio Furtado do Espírito Santo, um dos que
passaram as certidões do fato do vigário foi intrigado por
meu partidista, chamado à vila da Fortaleza, com incômoda
de cento e vinte léguas, repreendido quinze dias contínuos
por passar a certidão que lhe ordenei, tirou-se-lhe a adminis-
tração do correio, e foi ameaçado de se lhe tirar o ofício por
passar a certidão contra o vigário, ao que obstaram empe-
nhos do 1.° capitulante Antônio José da Silva Castro coma
»consta de uma carta deste, que existe entre os meus papéis.
Antônio Joaquim de Moura, advogado em Sobral, por defen-
der uma causa cível contra o vigário, que teve sentença con-
tra, e a relação confirmou impondo-lhe pena pelo orgulho,
foi chamado à vila da Fortaleza com o mesmo incômodo da
cento e vinte léguas, repreendido por um mês a fio por intri-
gante, e meu espia e ameaçado com galés, e tirada a cadeira
de professor de primeiras letras que exercitava. Estes e outros
fatos que se divulgaram, animaram os criminosos. José de
Souza Leal, criminoso por furtos no juízo ordinário da vila
do Sobral, muito antes da minha posse requereu ao Gover-
nador que eu o tinha pronunciado por êle querer jurar na •
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residência como intentou e passado por isso ordem de prisão.
O Governador mandou-me informar mostrei que não havia
culpa na Ouvidoria, e que a ordem de prisão fora pelo refe-
rido crime, a requerimento da parte feito a mim por se ter o
réu mudado para o Termo da vila da Fortaleza, pedi por isso
satisfação e não se me deu. Antonia de Castro Moura, mulher
cabra, foi pronunciada em devassa da Correição da vila de
Soure, por mancebia qualificada com Manuel Roiz, a ré repre-
sentou ao Governador que eu a havia pronunciado por quan-
tia de dinheiro que me havia dado Francisco Barroso, quando
de seu bom viver tinha as testemunhas Fuão e Fuão; o Gover-
nador mandou-me informar, juntei certidão do que refiro, e
segunda de estar a mesma pronunciada em outra devassa,
antes de mim, e ainda mais, que as testemunhas que referia
e eram as que a haviam criminado na devassa anterior e pedi
satisfação; o resultado foi ser preso Francisco Barroso na
enxóvia, ou nos quartéis, estando seguro, e obrigado a dar
trezentos mil réis a um homem que lhe arguiu um crime de
bofetada pela disposição que achou no Governador e eu fui
enxovalhado de atrevido, confiado, e pedreiro livre, expres-
soes de que o Governador usou quando depois da soltura
mandou ir o clito Barroso à audiência pública e a êste de meu
parcial tendo eu com êle apenas relações políticas de uma só
vez, que o tratei em uma jornada. Na falta das satisfações
que pedi remeti à Mesa do Desembargo do Paço certidão dos
requerimentos, e meus informes, e a remessa pela mesa do De-
sembargo do Paço aumentou o seu ódio. Manuel Francisco
de Melo, Tenente Coronel de Milícias da vila do Sobral, um
dos capitulantes, apareceu na residência, querendo jurar, re-
pulsei-o, requereu protestos de perdas e danos contra meu
antecessor, e contra mim por um crime que dizia que o sin-
dicado lhe havia formado. Em residência vi o processo, e
achei claramente que meu antecessor havia pronunciado outro
Manuel Francisco nem Tenente Coronel e nem de Melo. O
Juiz de Fora José da Cruz Ferreira, e o Escrivão deram livra-
mento ao Tenente Coronel, julguei o processo nulo por erro
de pessoa, mandei declarar assim no rol de culpados, e abrir
assento ao verdadeiro criminoso, obriguei ao Escrivão a res-
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tituir as custas, que enviei ao Tenente Coronel com uma carta
civil, não quis aceitar e respondeu-me o que lhe pareceu, ajun-
tei ao processo original todas as certidões de meus despachos
e a carta e uni tudo à residência. Pouco tempo depois Alexan-
dre da Costa de Araújo, da vila da Granja moveu a este
homem uma ação de força nova, satisfeitos os termos legais
4ei sentença a favor do A e o réu apelou. Escrita a apelação
o A requereu a execução segundo a natureza da ação. O R.
em lugar de tratar da expedição requereu ao Governador mil
desvários, arrastando tudo para a residência e alegando perdas
fictícias, claramente mostrei no informe a calúnia da acusa-
ção e de tudo remeti certidões ao Ilustríssimo e Excelentís-
simo Senhor Marquês de Aguiar em uma representação que
lhe dirigi em outubro de 1816, sobre os estorvos que achava
na administração da Justiça da comarca. 0 Governador lon-
ge de repreender o caluniador, mandou-lhe fazer novo reque-
rimento com obreção do que se havia passado e nele pôs
por despacho que requeresse imediatamente a Sua Majes-
dade, assim o fêz na corte ao Desembargo do Poço o Vi-
gário do Sobral, assinando o requerimento, como procurador
um homem de quem me não lembra o nome, da vila do
Crato, que fugiu para o Rio de Janeiro por furtar a firma
do meu antecessor, e fingir com ela uma carta para Bento
José da Costa, negociante em Pernambuco lhe dar a crédito
uma avultada porção de fazenda. A Mesa do Desembargo do
Paço mandou informar o Governador ouvindo-me por es-
crito este me transmitiu a cópia do requerimento com um
ofício muito áspero sem fazer caso do que eu já lhe havia in-
formado, pedindo-me cópia dos autos, certidão do dia, em
que expedi a apelação como se em causa eivei fosse do ofício
do juiz; fêz mais, mandou vir dentro de prazo prescrito o
A à sua presença com incômodo de cento e oitenta léguas,
com ordem ao Capitão-mor da vila do Sobral para o obrigar,
apesar da extrema seca, de maneira que a justiça que este
litigante tinha fêz o seu delicto para com o Governador, o ofício
que êle me dirigiu recebi em caminho nas vésperas da minha
prisão e por isso não respondi, e deve existir os meus papéis.
Manuel do Nascimento Castro, sobrinho do 1.° capitulante,
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sendo Escrivão na vila do Grato fêz nela quantas falsidades
e roubos pôde, quase no fim do lugar meu antecessor o cri-
minou o Juiz de Fora José da Cruz Ferreira o livrou por
agravo, paraceu ousadamente na residência querendo jurar,
não o admiti, protestou perdas e danos contra mim, e contra
meu antecessor lavraram-se os protestos, apelei o crime q
remeti treslado junto à residência, sumiram-se do correio os
autos de apelação que não chegou à Relação, do que existe
certidão. Erigiu-se chefe dos capitulantes e entre os meus
papéis existe o rascunho de uns capítulos de sua letra que
de vila da Fortaleza remeteu ao Vigário do Sobral e em nome
deste contra mim, recomendando-lhe que os remetesse ao
Governador para êste os dirigir a Sua Majestade. Pelo des-
caminho destes e outros papéis judiciais pedi ao Governador
que providenciasse os correios a quem êle governa absolu-
tamente, e aonde se não dão cautelas, respondeu-me que me
dirigisse a quem competia, e por isso pedi providência ao
mesmo Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Marquês de
Aguiar, e lhe remeti a resposta do Governador. Esta tomou
por timbre patrocinar o dito Manuel do Nascimento, deu-lhe
a sua privança e o nomeou inspetor do algodão. Este homem
enfunado com proteção soltou as rédeas à intriga, apelidan-
do-me publicamente na casa da inspeção pedreiro livre, e a
quantos se não uniam as suas calúnias que contra mim inven-
tava, escrevia para as diferentes vilas da Comarca, aconse-
lhando em ar de amizade que ninguém se desse comigo a não
querer incorrer no ódio do Governador à sombra de quem
me imputava fatos que nem sonhei, e pedia pelos cartórios e
juízos da Comarca certidões do que eu fazia em nome de pes-
soas supostas de quem se erigia procurador, sempre com
manifesto dolo, e com efeito o Governador tratava muito mal
a todos aqueles que não queriam entrar em partido contra
mim, como foram todos a quem enxovalhou na ocasião de
minha prisão, e a outras por diferentes vezes, e quando falava
às pessoas que das outras vilas da Comarca vinham à da For-
taleza, devassava de minha conduta. Todos em abono da ver-
dade diziam que eu era reto, desinteressado, civil, afável, e
despachador, e a resposta do Governador era sempre que eu
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•era um atrevido, que tinha dado contas dele, pedreiro livre,
e mau homem com fama de bom, mas que o pagaria, porqu^ele estava de cima e tudo lhe vinha a informar e repetia então
as diligências que lhe tinham sido remetidas, e este procedi-
mento era estranho a todos, e o vinham contar.

Todos temiam ter relações comigo, e eu mesmo aconse-
lhava aos que por civilidade me buscavam que não freqüen-
tassem a minha casa pois que não queria a ruína de ninguém.

Logo depois de minha posse, eu supliquei a Sua Majes-
tade a mudança de lugar, ou a minha demissão por motivo
de minha moléstia, mas a verdadeira causa era não aumen-
tá-la pelos contínuos desgostos e evadir-me à minha inteira
desgraça e ultimamente em dezembro do ano passado de 1816,
requeri o meu despacho para Portugal e esperava que Sua
Majestade por Sua Real Beneficência assim o houvesse por
bem. Em outubro do mesmo ano participei como disse ao
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Marquês de Aguiar
os obstáculos que encontrava pelo orgulho dos capitulantes e
outros patrocinados, tudo comprovado com mais de vinte
documentos autênticos mas nem uma palavra disse contra o
Governador. Foi uma das causas a carta oficiosa do Juiz do
Sobral, que se via aflito com desordens praticadas por Vicente
de Castro Silva, filho do 1.° capitulante Antônio José da Silva
Castro, atual Capitão-mor da vila da Fortaleza, como fosse
uma assuada noturna qualificada e uma resistência. Os juizes
não se atreviam a proceder pela decidida proteção como
declara a mesma carta. Foi outra os despotismos do Capitão-
mor da vila do Crato, José Pereira Filgueiras, homem crimi-
noso de tirada de presos, arrombamento de cadeia, e resis-
tência, antes do meu tempo de que nunca pode conseguir
seguro, e assim mesmo tem a regência das vilas do Crato, e
de Santo Antônio do Jardim, prende homens para casar, da
cadeia solta os suspeitos de morte, açoita pessoas livres, e
manda aos juizes sumariar as pessoas com quem tem inimi-
zade, e estes obedecem por medo de participações ao Gover-
nador que são imediatamente acreditadas. Na representação
*que dirigi ao dito Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Marquês
supliquei a sua proteção contra as tempestades, que se me ha-
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viam por ela levantar, como aconteceu. Pouco depois Manuel
do Nascimento Castro e Francisco Inácio da Costa, sargento-
mor de Milícias do Sobral, espalharam que eu era preso naquele
outubro, e não se realizando que o seria logo que fosse à vila
da Fortaleza. Não me intimidei com estas ameaças para dei-
xar de cumprir meus deveres. Passei à correição da vila da
São João do Príncipe, achei todo o povo aterrado pelas vio-
lências do Capitão-mor José Alves Feitosa a pretexto de júris-
dição de comandante, açoitando réus de crimes de morte, e
roubo, como a João do Rego Barros, seu apaniguado, e a seu
irmão Manuel do Rego Barros, morador hoje no brejo grande
da vila de Crato, e prendendo a capricho pessoas inocentes,
como a miserável Leonor Pereira do Canto a quem falecendo o
marido foi-lhe imputada a morte, quatro meses depois presa
pelo dito Capitão-mor remetida para a cadeia da vila do Icó,
cinqüenta léguas distante aonde se sustentou de esmolas, seus
filhos ficaram derramados, e ela obrigada a parir na cadeia
um filho póstumo e tudo por dar a inventário trinta mil réis,
que a seu casal devia um vaqueiro do dito José Alves Fei-
tosa. Procedi ao mais escrupuloso corpo de delito e o que se
concluiu foi que o marido morreu de enfermidade que lhe
durou um mês e que ela sentiu a morte, como uma esposa
digna. Não obstante o meu mandado de soltura ficou na cadeia
e é provável que ainda se conserve na prisão pela ter feito o
Capitão-mor pretextada de ordem do Governador. 0 corpo
de delito existe no cartório do escrivão Albuquerque e dele se
conhecerá as reiteradas diligências que fiz para conhecer
a verdade. Êste procedimento doi naturalmente a quem não
tem embotados os sentimentos de humanidade e por isso
representei estas e outras desordens ao Governador reque-
rendo-lhe que a bem do povo daquela vila contivesse o dito
capitão-mor que para tudo fazer desordenado tinha nomeado
comandante da vila a um homem bêbado, o qual tendo um
crime na defesa alegou a sua ebriedade. Fiz ver claramente
ao Governador que era caluniosa a queixa do dito Capitão-
mor de ser obrigado injustamente a pagar treze mil cruzados
ao Juízo dos Ausentes que não devia, porquanto, tendo êle re-
matado em 1793, os bens do fiador de João Batista da Costa
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Coelho, Tesoureiro dos Ausentes, por execução em virtude
de Ordem Regia, expedida pelo Erário de Lisboa, não queria
pagar o preço da arremataçâo. Mostrei mais que êste homem
era tão ousado que se atreveu a mandar-me oferecer pelo
vigário do Grato o Padre Miguel Carlos da Silva, quatrocen-
tos mil réis se eu decidisse a seu favor uns embargos a esta
execução, que achei por decidir, quando tomei posse. Tudo
o que conseguiu o meu ofício foi irritar mais o Governador.
Passei à correição da vila do Sobral, devassei dos fatos da
assuada, e resistência feita por Vicente de Castro Silva, da resis-
tência de Custódio de Araújo Lima, patrocinado do mesmo
Vicente de Castro, do ferimento feito dentro da matriz por
Francisco Inácio da Costa, o qual já tinha o crime de uma
querela dada por Joaquim Tavares Benevides pela prepotên-
cia de lhe tirar a mulher em caminho além do Precatório da
Correição da Comarca de Oeiras, para a prisão do dito Fran-
cisco Inácio de que remeti certidões, na participação de que
falei. Procedi mais pelo fato seguinte: Antônio das Mercês
São Tiago, atual Juiz dos órfãos da vila Nova de El-Rei teve
renhidas questões cíveis e crimes com Antônio Martins da
Trindade e seus filhos. Um deles trouxe da vila de Caxias
um precatório para prender o dito Antônio das Mercês, pela
pronúncia de um crime de morte, e em lugar de mo apresen-
tar para lhe pôr o cumpra-se ou ao juiz territorial, foi apre-
sentá-lo ao juiz de fora da vila da Fortaleza, setenta léguas
distante, e com o cumpra-se deste ministro requereu ao Gover-
nador auxílio militar, o qual lhe concedeu por um despacho,
e com êste apresentou-se a um dos diretores de Vila Viçosa, e
com sessenta índios e mais vinte pessoas do povo, e seus paren-
tes deu sobre o sítio e morada do dito Antônio das Mercês,
prendeu-o, amarrou-o, devastou seus canaviais e depois desta
violência remeteu o precatório ao Juiz Territorial para o cum-
prir. Pediu êste a entrega do preso, não o entregou, antes o
levou para a Tubiba, fazenda de gado do preso, doze léguas
pelo termo dentro, mataram-lhe cinco vacas, tornaram ao
sítio e acabaram de arrazar os canaviais. Conduziram depois
o preso para a casa do dito Antônio Martins donde depois de
passarem um dia, despediram os índios, e tomou a parentela
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entrega do preso, tendo-se passado nestas diferentes cenas
três dias. Depois disto trouxeram o preso por caminhos escusos
alguns quinze dias, feriram-no em uma mão, obrigaram-no
a assinar uma desistência de uma causa civil com um deles e
roubaram-lhe o dinheiro e trastes. Por compaixão de um pôde
o preso fugir, e veio ter comigo à vila do Icó, mais de cem
léguas distante, e aí me requer eu: procedi a corpo de delito
no aleijão de uma mão, e pelo ofício do Juiz Territorial capa-
citada dos fatos, mandei proceder à prisão e seqüestro. Pren-
deram-se dois, quando já estavam todos para fugir, procedi
a devassa e nela se provaram todas as referidas circunstân-
cias, o mais concludentemente que é possível. Êste procedi-
mento, sendo legal, muito mais necessário era em Vila Nova
de El-Rei aonde não há muito anos assassinaram no meio da
vila alto dia o Juiz Fuão Barbosa. Mandei vir o precatório
e vendo-o em forma o cumpri e mandei prender o dito Antô-
nio das Mercês mas à chegada dos oficiais havia-se ausen-
tado no dia antecedente pela numerosa tropa que o capitão-mor
da vila a juntou para o prender por ordem do Governador
como se fêz público. O precatório e as certidões devem existir
no cartório do Escrivão Bandeira e a devassa no de Albu-
querque. Requereram ao Governador dizendo que os havia
prendido sem crime mandou êste que eu o informasse para
fazer presente a Sua Majestade o meu procedimento ajnea-
çando-me logo, respondi à vista da devassa e sem faltar ao
respeito mostrei que eu não era arbitrário, mas diversos
comandantes escandalosos de quem referi fatos que neces-
sitavam de correção. Nas vésperas de minha prisão recebi
em caminho um ofício do Governador em que me chamava
arbitrário, terrorista e insubordinado, referindo-se pretexta-
damente a não lhe ter eu ainda remetido os documentos ori-
ginais das contas do Vigário do Sobral, sobre a administração
dos bens da confraria de Nossa Senhora da Conceição da
Matriz da dita vila as quais eu tinha remetido à Mesa da Cons-
ciência e Ordens, sobre o que êste tribunal mandou informar
o Governador. Ao ofício em que êle me pediu os documentos
originais, ou certidões autênticas respondi que só o podia
fazer na vila do Sobral, aonde existiam, e com o fundamento
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de eu estar nela um mês sem os remeter me ludibriou e amea-
çou quando eu já tinha os treslados prontos (como existem
entre os meus papéis) e os trazia para entregar na vila da
Fortaleza, mas a verdadeira causa foi o meu procedimento
legal com Vicente de Castro Silva, do patrocínio do Gover-
nador e com Antônio Miranda da Trindade e seus filhos depois
do despacho que deu para o auxílio, do que muito se ressen-
tiu o seu orgulho quando seu despacho só se devia entender
preenchidas as diligências da lei. Conheci logo que era infa-
lível a minha desgraça mas não pude deixar de ir à vila da
Fortaleza, aonde desde junho de 1815 que dela sai protestei
de não voltar por fugir às violências mas foi-me remetida
pela Mesa do Desembargo do Paço da Relação uma Provisão
para fazer as pautas das pessoas da governança da Câmara
da dita vila dos anos de 1817, 1818 e 1819 na forma do Regi-
mento. Respondi à mesa que não podia ir imediatamente pela
extrema seca que tornava impraticáveis os caminhos, mas
que iria no próximo março, quando as primeiras chuvas pro-
duzissem pastos. Assim o fiz e chegando no dia 29 de março
à noite e apresentando-se na casa da Câmara com o juiz de
fora, na manhã seguinte entraram impetuosamente pelas
casas a dentro trinta soldados. Eu seguro em minha inocên-
cia fiquei inalterável, logo depois chegou o Governador, Aju-
dante de Ordens todos os oficiais do batalhão e o Escrivão da
Fazenda, e em ar de triunfo me deu a voz de preso à ordem
de Sua Majestade. Quis calçar umas botas e vestir uma
casaca, e para o Governador consentir foi necessária a media-
ção do Juiz de Fora. Fui conduzido pelos oficiais e soldados
pelas ruas públicas até aos quartéis e aí encerrado em uma
casa, aonde apenas dava nove passos. Duas portas que dei-
tavam para o hospital foram pregadas com travessas pela
parte do mesmo e da parte em que estavam entapadas com
parede de tijolo e cal, e o mesmo se fêz em uma janela, que
deitava para um pátio, pregou-se com travessas uma janela
de rótula, que deitava para a rua, a primeira e segunda
porta de comunicação mudaram-se as fechaduras. Puse-
ram-me duas sentinelas à vista, com ordem de me não respon-
derem a mais inocente pergunta, rendidas de hora em hora e
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nos últimos dias de armas carregadas. Todo êste aparato
tinha por fim dar mistério à minha prisão e indispor o povo
contra mim o que só se conseguiu dos intrigantes de antemão
dispostos a toda a calúnia. Imediato a minha prisão veio o
Capitão Francisco Ferreira, pedir-me as minhas chaves, e
principalmente a de meus papéis, entreguei-as imediatamente
e não sei se se examinaram perante testemunhas e se disso se
lavrou termo. Passado algum tempo mandaram-se-me duas
pequenas arcas de jornada, que continha alguma roupa,
dinheiro e alguns trastes de oiro e prata. Dois dias depois
tiraram-se-me todos os ditos trastes e até dois castiçais com
que me alumiava, e um copo em que bebia água de jornada.
Veio um Escrivão tomar-me as declarações de pouco mais
de dois contos de réis que havia nas malas de jornada e per-
tencia a maior parte a Real Fazenda, e eu trazia da comarca
para o Erário, ficou esta quantia em depósito na mão do
Tesoureiro dos Ausentes da vila da Fortaleza, assistindo
dois oficiais do batalhão como consta do termo e não se me
consentiu que os entregasse ao Juiz de Fora com os cadernos
da décima e mais documentos. O Escrivão do termo foi
Antônio de Oliveira Castro, hoje da privança do Governador
e antes objeto de seu ódio; acha-se pronunciado por mim
por haver fingido nas notas uma escritura falsa, sendo tabe-
lião da vila do Icó, na qual lavrou a venda de um prédio rústico
por João Batista da Costa e sua mulher a favor de Manuel da
Cunha Freire Pedrosa, do patrocínio do Governador, cha-
mado a Juízo o dito Pedrosa desistiu da propriedade e eu
procedi contra o tabelião, procedendo as solenidades da lei.
Na vila da Fortaleza há outro escrivão mas era de triunfo
a calúnia que êste inquirisse o corregedor, que o criminou.
Pedi que queria entregar ao Juiz de Fora por termo a chave
do cofre dos Ausentes, o dinheiro contado, recenseadas as
minhas contas que andavam em dia, e na mais perfeita exa-
tidão e que fosse para isso chamado o Tesoureiro, e Escrivão
privativo respondeu-se-me que não podia falar com o Juiz de
Fora e nos últimos dias ordenou-se-me pelo comandante da
tropa, que entregasse a chave e fizesse no papel que se me apre-
sentou as notas que quisesse, e assim o fiz a respeito, do que
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me lembrou tanto da Ouvidoria como da Provedoria. Quinze
dias depois de minha prisão ouvi ler o bando do Governador,
que por ordem de Sua Majestade manifestava a sublevação
de Pernambuco, de que até então eu não tinha notícia e

julgo que ninguém no Ceará. Foi uma mercê particular da
Providência não enlouquecer eu nos primeiros momentos,
mas vindo a razão em meu socorro tranquilizei-me na cer-
teza de que estava inocente, que nada havia que depusesse
contra mim nem fato nem documento, nem testemunha e

que a primeira notícia, que o Governador teve por Manuel
Gomes, morador na vila da Fortaleza, chegado de Pernam-
buco um dia antes de mim e que o mesmo Governador guar-
dou em segredo lhe facilitou mais amplamente a porta para
a vingança que quis coonestar em zelo de ofício contra mim, e
contra todos os que se não vendiam a seus caprichos como
o Vigário da vila o Padre Antônio José Moreira, a quem cer-
cou a casa, e apreendeu todos os papéis, Mariano Gomes
da Silva a quem prendeu e depois apreendeu os papéis o
Tesoureiro do Erário Luiz Antônio da Silva Viana, a quem
apreendeu os papéis e o Padre Antônio Gomes Silvestre
Pimenta, coadjutor da Matriz do Aquirás, a quem man-
dou procurar, e não sei o que faria por outras vilas, adver-
tindo que a todos estes tinha o Governador desde muita
tempo descomposto, e declarado por seus inimigos por nãot

quererem fazer partido com os caluniadores. Assim fui
conservado na prisão impedindo-se-me até que eu falasse com
os meus escravos, que eles me fizessem o comer, ou este me
viesse da casa do Juiz de Fora e só da pessoa que me nomea-
ram até que no dia 21 de abril me foi intimada ordem para
dentro de uma hora embarcar para Lisboa no navio São José
Jequiá, arribado ao Ceará, sem se me permitir dispor de coisa
alguma minha nem recomendar a administração a alguém,
fui conduzido ao embarque pelos oficiais do batalhão e oito
cabos de esquadra com alguma roupa sem um real nem man-
timento ou outro subsídio ao estado enfermo em que me acho.
Não me acampanharam meus papéis, como era mister ou
para por eles se me formar culpa, quando dessem matéria,
ou para se me entregarem quando nada contivessem, jamais
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havendo entre eles documentos de meus interesses partícula-
res mas o Governador os supitou para dificultar a prova da
minha inocência e sua inimizade, como se conhece de seus
ofícios e minhas respostas, que eu conservava registadas assim

j

como as ordens dos diferentes tribunais, e meus informes, e
cartas de correspondência todas tão inocentes como minha
conduta. Entre os meus livros impressos deviam aparecer
<lois proibidos, foram do espólio do Doutor Manuel de Arruda
Câmara, médico em França e empregado por Sua Majestade
em naturalista, morador em Goiana, por sua morte raos
entregou o testamenteiro quando por aviso do Ilustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Conde de Linhares, dirigido ao Gene-
ral de Pernambuco foi mandado extremar entre os seus livros
os escritos de sua comissão sendo eu então Juiz de Fora em
dita vila e foram seus bens penhorados para pagamento de
dois contos de réis de que era devedor à Real Fazenda. Talvez
destes livros queira o Governador deduzir a minha acusação,
pois que se tem erigido parte contra mim em tudo quanto a
sua imaginação visionária concebe e por este motivo se decla-
rou protetor dos capitulantes, e debaixo de motivos capcio-
sos mandou seu secretário à Corte requerer contra mim (além
de recomendações dadas ao vigário do Sobral que também foi)
incumbido de mil calúnias pelos capitulantes. Assim o declara
urna resposta que o Doutor José da Cruz Ferreira deu à Mesa
da Consciência e Ordens, e que eu remeti em abril de 1816, da
vila do Aracati, em um requerimento do Tesoureiro dos Au-
sentes João Roiz Chaves, que se queixou das violências com
que este ministro o flagelou servindo de Ouvidor, e sobre o
que a Mesa me mandou informar ouvindo o dito ministro.
Nesta resposta dizia êle fora de propósito mil impropérios, e
invectivas contra mim, meu antecessor, e o tesoureiro e que
o Governador tinha mandado à corte o seu secretário com
representações contra mim a favor dos capitulantes, o que
acabou de confirmar as notícias que estes espalhavam vindas
da corte pelo dito secretário, e corroboradas continuamente
pelo Governador. Heis aqui com a mais escrupulosa verdad
parte das causas do ódio do Governador e que motivaram a
minha prisão, seria imenso referir todas, que enjoariam por
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pueris grande parte delas. O Governador chama-me insubor-
dinado porque nunca aprovei as arbitrariedades escandalosas
dos dois capitães, e nem patrocinei os crimes dos capitulan-
tes, Fui reto sem rigor, mas não soube rebuçar prepotência»
de homens que se querem fazer respeitados para aumentar
seus interesses com prejuízo da tranqüilidade pública. Sua
Majestade me fará muita mercê se mandar devassar de minha
conduta religiosa, civil, pública e doméstica particularmente
em cada uma das vilas da comarca; perguntem-se todos os

párocos e as pessoas principais das terras à exceção dos capi-
lulantes e criminosos ainda os que existindo o Governador,
todos hão de temer jurar por não serem objetos do seu ódio,
como o tem sido todos os que juraram na residência de meu
antecessor e os que tem deposto contra algum dos capitulan-
tes, ou pessoa do patrocínio do Governador certo na indefec-
tível justiça de Sua Majestade e suplico somente a brevidade
do conhecimento legal, antes que uma hidropesia crônica,
adquirida em Goiana me finalize a vida ralada de tantos des-

gostos, e fique em dúvida a pureza dos sentimentos e retidão
com que servi a Sua Majestade. A bordo do navio São José
Jequiá, em 40 gr. de latitude Norte em 31 de maio de 1817.

João Antônio Roiz de Carvalho

I — 31,4,2 n.° 12

154)
Senhor,
No dia trinta deste mês, às quatro horas da tarde, entrei

com todo o comboio nesta famosa Bahia de Todos os Santos,
aonde tinha chegado a notícia no dia antecedente da felicidade
das armas de Vossa Majestade contra os rebeldes de Pernam-
buco, pelo que eu beijo a Augusta Mão de Vossa Majestade, e
dou a Vossa Majestade os parabéns por este feliz sucesso, com
que Deus coroou, e há de sempre coroar e proteger a justa
causa de Vossa Majestade.

Nenhuma moléstia de conseqüência houve nos indivíduos
da Expedição do meu comando durante a viagem.
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Como o navio Almirante chegou aqui no dia dezenove
mandou logo o Conde dos Arcos cento e vinte homens do
Corpo de Artilharia da Expedição do meu comando destacados
para a Paraíba com o Governador o Coronel Mafra e posso
assegurar a Vossa Majestade que esta medida do Conde dos
Arcos foi muito acertada e me dá muito gosto, por isso, que
parte da tropa que Vossa Majestade se dignou confiar-me pôde
logo principiar as suas operações.

Eu, Real Senhor, tenho recebido do Conde dos Arcos todo
o favor, e os mais lisonjeiros obséquios com que muito me tem
obrigado, e toda a corporação e auxílio para o bom êxito da
justa Causa de Vossa Majestade e castigo dos rebeldes de Per-
nambuco e permita-me Vossa Majestade que eu diga que se
houvessem mais Condes dos Arcos nem Vossa Majestade teria
vassalos descontentes, nem haveriam explosões a temer contra
as justas leis e sagrados Direitos de Vossa Majestade.

É para notar que tendo nós declarado um ao outro os
nossos planos os achamos tão conformes, que parece terem
sido concertados de comum acordo.

Apesar de terem as tropas da Bahia entrado já em Per-
nambuco, contudo a minha presença e a das tropas que tenho
a honra de comandar, são ali muito necessárias, porque ainda
resta uma grande tarefa que preencher, seja perseguindo os
rebeldes espalhados, seja tranqüilizando os ânimos dos bons
e fiéis vassalos de Vossa Majestade assegurando-lhes uma paz
duradoura, e fazendo com que o comércio e a agricultura vol-
tem à sua atividade e direção ordinária.

Vossa Majestade pode confiar que eu hei de fazer todos
os esforços que couberem na fraqueza humana, e me condu-
zirem ao bem do Real Servivo, já economizando em todos os
ramos a Real Fazenda, e já promovendo o seu aumento, assim
como que eu hei de procurar os meios de adiantar a felicidade
dos povos, que Vossa Majestade se dignou confiar à minha dire-
ção. Enfim Augusto Senhor, permita-me Vossa Majestade o
dizer, que assim como eu tenho a honra de ser um dos vassalos
de Vossa Majestade mais feliz pelas generosas Graças e distin-
tas Honras com que Vossa Majestade me tem condecorado,
assim é verdade que eu sou um daqueles que tenho mais



— 251 —

obrigações a preencher no Real Serviço de Vossa Majestade.
É do meu dever participar a Vossa Majestade o muito que

me ajudou durante a viagem o Quartel Mestre General Coronel
Veríssimo Antônio Cardoso, assim como o Comandante dos
Engenheiros, Sargento-mor Francisco José de Souza Soares
de Andréa, que concorreu muito para o arranjo dos planos de
operações.

O Ajudante General Coronel Luiz Paulino de Oliveira
Pinto da França desde a sua chegada a esta cidade também se
portou como era de esperar da sua atividade e zelo, e em geral
todos os oficiais desempenharam o caráter de oficiais honrados.

À Augusta Pessoa de Vossa Majestade conserve Deus por
dilatados anos. Bahia de Todos os Santos, 31 de maio de 1817.

Beija a Real Mão de Vossa Majestade
o seu mais fiel vassalo,

(a.) Luiz do Rego Barreto. Capitão General de Per-
nambuco, Comandante da Expedição.

I — 3,13,43

155)
Senhor,
Hoje tencionei dar a vela para Pernambuco; da tropa

tudo está no ponto, mas a necessidade de se meterem bombas
consertadas na nau e aguada em todos os navios tornou nula
esta minha tensão, que se realizará inalteràvelmente até o
dia 7 do corrente mês. Os negócios de Vossa Majestade vão
bem, chamam-me contudo ainda e instantemente a Pernam-
buco, eles foram o único objeto dos meus cuidados.

A tropa que Vossa Majestade me fêz a honra de confiar
ao meu comando tem-se mostrado tropa de vassalos de Vossa
Majestade. O Conde dos Arcos nos tem feito uma recepção
digna e obsequiosa e se tem prestado a quanto convém ao
Real Serviço de Vossa Majestade.

Eu tendo a devida cautela para a arrecadação da Real
Fazenda de Vossa Majestade recorri ao Conde dos Arcos para
a nomeação de um indivíduo desta cidade, que esteja a toda
a prova, e o Conde nomeia um no qual esta sobeja. Pede-lhe
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igualmente um ministro para entrar na Comissão Militar
e foi nomeado o Desembargador Marques, abonado assás pela
sua literatura e honrado caráter.

Prostrado com o mais profundo respeito tenho a honra
de beijar a mão a Vossa Majestade .

Bahia, 4 de junho de 1817.
O mais humilde vassalo

(a.) Luiz do Rego Barreto
Capitão General de Pernambuco

I — 3,13,49

156)
Senhor
Os oficiais do Senado da Câmara da Vila de Santo

Antônio do Recife de Pernambuco, horrorizados da infausta
catástrofe, inesperada, e sempre abominável revolução mi-
litar acontecida no fatal dia, que se contaram seis de março
passado, do corrente ano; chegam a Muito Alta e Muito Po-
derosa e Augusta Presença de Vossa Majestade per si e
em nome do Povo fiel, que representam, a beijarem a sempre;
benéfica Mão do mais Amável dos soberanos, em agradeci-
mento das prontas e Paternais Providências, que Vossa Ma-
jestade fêz pôr em atividade, para livrar os seus bons e fiéis
vassalos do mais iníquo e opressivo governo dos pérfidos
insurgentes que apoderando-se com notável surpresa da força
armada atraiçoadamente usurparam os legítimos Direitos da
Soberania de Vossa Majestade, tirando ao mesmo passo aos
seus fiéis vassalos os meios de poderem prontamente reco-
brá-los, não só deformando-os como cercando-os de venais
espias, para assim lhes impedir de sacodirem o pesado e insu-
portável jugo, de baixo do qual tirânicamente gemeram pelo
espaço de setenta e quatro dias. Graças sempre sejam da-
das aos Paternais Cuidados de Vossa Majestade, por fazer
prontamente acudir, e ajudar ao seu fiel povo com os neces-
sários socorros, para não só pô-lo livre de tão áspero e pesado
cativeiro, como por sábia e providentemente atalhar a tempa
as funestíssimas conseqüências da temível guerra civil, que
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aqueles pérfidos e sempre abomináveis cuidadosamente pro-
curavam ocasionar.

Não é pois sem bastante mágoa que vimos com repug-
nância dos nossos antecessores e companheiros que então
regeram o Governo Municipal desta vila, e seu Termo, prati-
carem (antes da Faustíssima Restauração deste país, e resta-
belecimento da Regia Autoridade de Vossa Majestade) alguns
atos do Senado, impelidos do direito fatal da Força, que aquê-
les abomináveis insurgentes prontamente empolgavam, sendo
isto portanto digno dos efeitos de magnificência e comisera-
ção do Piedoso e Paterno Coração de Vossa Majestade.

E para de alguma sorte de riscar a marcha lançada por
aqueles pérfidos na fidelidade Pernambucana aos inefáveis
Direitos da Coroa de Vossa Majestade, suplica humildemente
êste Senado ao Povo que representa, a pronta punição dos ver-
dadeiros culpados de tão abominável e atroz delito, para o
exemplos das gerações, assim presentes como futuras.

Deus tenha a Vossa Majestade Fidelíssima e toda a Au-

gusta Família em Sua Santa Guarda, para Glória e Prospe-
ridade da Monarquia, e felicidade dos seus bons e fiéis vas-
salos, que vivem com segurança à sombra do Régio Trono,
e das saudáveis leis de Vossa Majestade. Recife, em Câmara,
de 4 de junho de 1817 e eu Antônio de Albuquerque e Melo,
Escrivão da Câmara o fiz escrever.

(Assinaturas):
Caetano Francisco Lumachi de Melo
Joaquim Estanislao da Silva Gusmão
Pedro Afonso Requeira
Luiz [.....] Costa.

1 — 3,14,4

157)
limo. e Exmo. Sr. José de Oliveira Pinto Botelho e

Mosqueira.
Pernambuco, 10 de junho de 1817.
Meu Senhor do meu maior respeito e veneração. Livre

finalmente do tirânico e atros jugo de um governo rebelde,
faccioso e infame, que infelizmente apareceu nesta capitania

17
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no sempre infausto e desgraçado dia 6 de março do ano cor-
rente, é do meu primeiro e mais sagrado dever apresentai!-
do-me a V. Sa. protestar-lhe e segurar-lhe ao mesmo tempo
que durante o lapso de 24 dias ou para melhor dizer de 24
séculos que tanto durou a nossa desgraça, e infelicidade sem-
pre se conservaram vivamente no meu coração e ações ilesos
os puros sentimentos da mais decidida lealdade, e fidelidade ao
mais Amável, Pio, Clemente e Augusto Soberano que nos rege.

Não permitindo o tempo em que deve partir esta embar-
cação e nem ainda as minhas forças assás enfraquecidas por
êste sempre triste, e lamentável acontecimento o autenticar
de espaço quanto a V. Sa. expresso deixo à opinião pública
e a dos homens de bem e de probidade desta praça falarem
por mim, bastando por ora que V. Sa. fique inteirado da
pureza dos meus sentimentos e da minha lealdade e compor-
tamento durante um tão triste e penoso período.

Naquele mesmo tempo em que a mais cruel espionagem
não permitia o manifestar eu a V. Sa. estes mesmos senti-
mentos por escrito, o fiz por palavras a Joaquim da Costa
Barradas que daqui saiu para essa Corte, encarregando-o
que o fizesse presente a V. Sa. o que todavia não posso segu-
rar se satisfizera.

i *

Tenha V. Sa. piedade e comiseração dos Pernambucanos,
fiéis e leais que são muitos e muitos, como lhe há de constar,
a fim de que não recaiam sobre vítimas inocentes os justís-
simos castigos que se devem extender-se e abranger os mal-
vados e criminosos.

Permita o céu que os encarregados por Sua Majestade
El-Rei nosso Senhor, para esta tão circunspecta diligência,
possuídos de iguais sentimentos administrem e façam recair
tão somente sobre os verdadeiramente culpados a justa puni-
ção e castigo que merecem; salva ao mesmo tempo a honra,
o crédito e a reputação daqueles, cujas consciências existem
sem remorsos e cujo comportamento merece pelo contrário
toda a consideração.

Encomendo-me unicamente a Alta, Poderosa e Eficaz
Proteção de V. Sa. como
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De V. Sa.
O mais fiel, obrigado e reconhecido cativo

(a.) José de Pinho Borges

P. S. — 0 estado de abatimento em que me acho não me
permitindo a honra de poder escrever a V. Sa. esta de minha
própria mão, me desculpará ao mesmo tempo em sua respei-
tável presença.

1 — 3,14,5

158)
limo. Sr. Francisco Manuel da Silva e Melo

Bahia, 13 de junho de 1817.
Meu amigo e Senhor. Tendo-lhe comunicado tudo quanto

tem havido até a data em que partiu daqui o Augusto e agora
continuo dizendo-lhe que na noite do dia 8 dêste entrou aqui
a fragata Espírito Santo — Autonomazia Carasco — Coman-
dada pelo Capitão Tenente Rofino Peres Batista, Chefe do
Bloqueio, que daqui foi para Pernambuco, e que faz muito
bom serviço, o qual conduziu 71 presos dos malvados revolueio-
nários de Pernambuco, e mais 2 que por desconfiança vieram
e fazem 73.

Logo que amanheceu o dia 9 nomeou Sua Excelência ao
Brigadeiro Felisberto Caldeira para membro da Comissão
Militar, em lugar do Marechal Melo, e imediatamente ajun-
tou-se o Conselho, e principiou a tirar testemunhas para sen-
tenciar-se 5, que se podiam sentenciar-se por terem sido mem-
bros do malvado governo e por isso haviam os documentos
assinados por eles, durando este trabalho até alta tarde quando
finalizou, Sua Excelência me encarregou para os ir buscar a
bordo, mas que tomasse todas as medidas para eles irem
para a cadeia na madrugada do dia 10, por causa de evitar
algum barulho no povo, que estava ancioso para os ver, com
efeito às 9 horas da noite fui para o mar, com lanchas e tropa
e de então até as 3 da madrugada trabalhei em lhes mandar
tirar os grilhões, passar certo número para as lanchas, onde
se lhes puseram gargalheiras de ferro, dando-me isto muito
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trabalho, por ser a noite tempestuosa de vento Sul e chuva (pelo
qual não tem até hoje podido sair a Expedição, e o Senhor
General Rego está exasperado, de quem falarei ao depois) e
muito cuidado pela qualidade de réus que eu estava respon-
sável, com efeito consegui que às 5 horas da madrugada
tivesse feito entrega ao carcereiro de 68 réus, e 5 que são
Domingo^ José Martins, rábula José Luiz de Mendonça, o
Padre Miguel Joaquim de Almeida, Doutor Manuel José Pe-
reira Caldas, e o Deão Bernardo Luiz Ferreira Portugal, foram
entregues a um capitão para os guardar algemados, no cor-
redor da Relação, que dá entrada para a Sala do Docel, ondo
na manhã do dia 10 se tornou a a juntar Conselho e foram
perguntados os 3 réus seculares, e no dia 11 os dois eclesiás-
ticos, findas as perguntas foram sentenciados; os 3 primeiros
a serem arcabuzeados logo, e com efeito o foram no dia 12 às
3 horas da tarde, com aquele aparato fúnebre, e de horror
que o fato pedia, e os outros dois tiveram a mesma sentença
porém não executada por se recomendar à Piedade de Sua,
Majestade, em contemplação das respostas que deram em
sua defesa, e de várias quartadas atendíveis na Piedade de Sua*
Majestade, a cuja Real Presença há de ir o Processo; e os
outros ficam na cadeia à espera de seguirem igual sorte, que
a merecem pelos seus atrozes delitos, cujos nomes e empre-
gos verá V. Sa. da lista inclusa. Esta cidade está em grande
sossego e o meu general nunca teve melhor saúde, mostrando
bem que é feito para grandes trabalhos. Sôbre o Exmo. Sr.
General Rego não posso dizer mais nada a V. Sa. senão que
o Sr. Conde está namorado dele e êle lhe acontece o mesma

irespeito ao Sr. Conde, êste o trata com tanta amizade, que
não cessa de lhe administrar meios para que seja feliz na esca-
brosa comissão de que está encarregado, já lhe deu um grande
oficial de Fazenda de sua confiança por ver que o Sr. Gene-
ral Rego estava aflito com esta repartição e eu estimei muito
que êle aqui viesse para o Sr. Conde o conhecer, e ver que é
o que eu lhe disse. Faça-me favor dizer a Francisco Joaquim
que lhe não tenho escrito por não ter tempo, pois mesmo a
V. Sa. o tenho feito de carreira, depois que partir a Expedição
terei mais algum alívio, e então cumprirei com os meus deve-
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res e o mesmo farei com esses senhores. Tenha V. Sa. saúde
como lhe desejo.

Seu amigo camarada obrigado
(a.) Joaquim Caetano da Silva

I — 3,13,50

159)
Senhor,
Cumprindo segunda vez com as soberanas ordens de

Vossa Majestade, levo a Sua Real Presença a lista dos indi-
víduos que são compreendidos em crime de alta traição e
aqueles que à margem tem uma cruz, são enormes os seus
crimes contra Vossa Majestade, contudo tanto uns como os
outros não devem voltar aqui por princípio algum por não
tornarem a espalhar a mesma doutrina que a sós estava espa-
lhada por toda a capitania e há de custar bastante a destruí-la,
e o modo mais fácil é o de não voltar aqui todos os indiv'duos
que tenho remetido, para a Bahia, pois não tem acertada
conservá-los aqui, porque podiam tentar as suas famílias,
outra Revolução; e assim é mais dificultado ao menos pare-
ceu-me assim e creio que me não enganei segundo o que
tenho ouvido dos espias que tenho.

Senhor sou obrigado a dizer a Vossa Majestade que che-
gou esta capital a tal relaxação que quando Caetano Pinto
passou por defronte da cadeia gritavam em alta voz todos
os presos lá vai a mãe Maria e outras vezes Maria mãe tal
era relaxação em que este infeliz Governador tinha posto
esta Bela Capitania, que é digna de melhor sorte. A fideli-
dade com que me prezo de servir a Vossa Majestade me
obriga a comunicar-lhe o referido uma vez que Vossa Majes-
tade me permitiu esta honra.

Deus guarde a Vossa Majestade por dilatados anos como
nos é mister.

*

Beija os reais pés de Vossa Majestade o mais fiel vassalo.
(a.) Rodrigo José Ferreira Lobo

15 de junho de 1817.
I — 3,13,11 n.° 1
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160)
Relação dos presos de Estado, que se remeteram no navio

Mercúrio.
Nomes

Vigário de Santo Antônio — Luiz José de Albuquerque
Cavalcanti t

Det.or da Escada — Afonso de Albuquerque e Melo
Capitão — Martinho da Cunha Porto
Capitão — Pedro da Silva Pedroso f
Padre — Francisco Monis Tavares t
Paisano — Francisco José Martins
Paisano — André José Martins

João Nepomuceno de Albuquerque Maranhão
Carmelita Frei Joaquim do Amor Divino t
Capitão-mor de Igaraçu — Francisco Xavier Cavalcante de

Morais Lins t
Alferes do Recife — Ângelo de Barros Falcão +

*

Ajudante do Recife — João do Rego Dantas t
1.° Tenente de Artilharia — Francisco de Paula Cavalcanti
Padre — Francisco Dias de Oliveira
Ouvidor de Olinda — Antônio Carlos de Andrade t
Paisano — José Antônio de Souza Fros
Paisano — José de Olanda de Albuquerque Maranhão
Paisano — Luiz Ribeiro Peixoto
Paisano — Antônio do Monte de Oliveira
Secretário de Artilharia — José Mariano de Albuquerque t
Padre — Manuel José de Assunção t
Capitão de Igaracu — João Gonçalves Bezerra^
Piloto — Antônio Manuel Sudré t
Paisano — João de Souto Maior
Paisano — Manuel Antônio Calheiros
P'aisano — Bento Gomes de Andrade
Paisano — Francisco Borges
Padre — João Batista da Fonseca

(a.) Rodrigo José Ferreira Lobo
I — 3,13,11 n.° 2
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161)
Ilustríssimos Senhores do Senado
Diz o Capitão Felipe da Silva de Morais, atual Tesoureiro

dos cofres de Defuntos e Ausentes e dos órfãos desta vila, que
se lhe faz preciso que Vossa Majestade lhe ateste se o supli-
cante tem em seu poder os mencionados cofres, e se na oca-
sião em que o Senhor Coronel Comandante das Armas da
Cavalaria Antônio José Vitoriano publicou nesta vila a inde-
pendência provisória de Pernambuco e que mandara recolher
a sua casa os reais cofres desta vila e juntamente os de que é
Tesoureiro o Suplicante se êste repugnou em sua entrega
ficando assim isentos ditos ] e em poder do
suplicante onde ainda presentemente existem.

Para V. M. [...]
nem atestarem [... ]
E. R. [... ]

Atestamos o recorrente serve nesta vila de [... ] Tesou-
reiro dos cofres de Defuntos e Ausentes e dos órfãos cujo
exercício se tem empregado com exatidão, e consta-nos
que na ocasião em que o Tenente Coronel Antônio José
Vitoriano Borges proclamou nesta vila a infame dependeu-
cia [... ] Provisórios Pernambucanos, mandando ao supli-
cante que recolhesse ao seu quartel os cofres que tinha em
seu poder, respondera-lhe que nos mesmos não havia di-
•nheiro algum, por ter ido para o Rio de Janeiro, causa
esta de cessar a dita ordem, o que afirmamos em fé dos
nossos cargos. Vila das Alagoas em Câmara, 15 de junho
de 1817, Antônio David Souza Coutinho, Escrivão da Câmara
o escrevi.

(Assinaturas):
José de F. Franco Pita
Narciso Corrêa Machado de Araújo
Francisco de Araújo Lima Caldas
Joaquim Zacarias [... ]

Reconheço a letra e sinal da atestação retro ser do Escri-
vão da Câmara Antônio David e Souza e os tenho como tam-
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bém os sinais postos ao pé dela serem do Juiz Vereadores e
Procurador da Câmara desta vila na atestação conhecidos.
Vila das Alagoas, 29 de junho de 1817.

, J. (Sinal público). D.
Em testemunho de verdade o Tabelião

(a.) João de Deus do Amaral

N.° 929
Pagou o selo de 40 réis.
Vila das Alagoas, 30 de junho de 1817.

Silva. Coelho.
Ao alto — N.° 3.

Pereira

II — 31,32,13

162)
Ilustríssimo Senhor,
Possuído do maior prazer e do mais completo gosto tenho

a satisfação e honra de participar a V. Sa. os extremos de
Patriotismo, Fidelidade, que a Fidalguia e Nobreza, e Povo
desta corte patenteou ontem à noite no Teatro pela certeza

da Feliz notícia da restauração do sossego público na capi-
tania de Pernambuco.

Houve uma completa enchente e logo que se correu o
pano apareceu o retrato de Nosso Augusto Soberano ilumi-
nado o Povo pondo-se de pé rompeu imediatamente e a porfia
nas alegres expressões: Viva El-Rei Nosso Senhor, viva toda a
família real viva a Casa de Bragança, o que acompanharam
com repetidas palmas, e acenos de lenços tanto da platéia como
dos camarotes, e principiando a música a tocar o Hino, logo
se pôs tudo no maior sossego, prestando a devida atenção e no
fim se reiteraram os vivas e demonstrações de gosto com
tanto excesso, que correndo-se o pano por três vezes se fêz
levantar para se repetir o dito Hino.

No fim da peça recitou o cômico Paiva o soneto, cuja
cópia apresentarei a V. Sa. pessoalmente pois ainda a não
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tenho, o qual mereceu um geral aplauso, e se pediu fosse
repetido segunda vez e com efeito o foi.

Tornou-se a repetir o Hino por todo o Povo com os
maiores transportes de alegria, o qual recitaram do camarote
por si sós as filhas do Conselheiro José Egídio, e as filhas de
dona Maria Luiza Dias merecendo esta demonstração de ami-
zade e obediência para o nosso incomparável Monarca praticada
com a maior energia e afeto o maior aplauso de todos os
espectadores.

Distinguiu-se também muito no meio das platéias um
sujeito chamado Bom Jardim, Oficial da Secretaria do Con-
selho Supremo, o qual pondo-se em pé no banco repetiu uma
ode, na qual mostra as relevantes virtudes do nosso Augusto
Monarca, o Amor deste para com os seus vassalos, a justa e
fiel obediência que estes lhe deviam tributar e a toda a Au-
gusta Família Real e o abominável atentado e feio crime em
que caíram os ingratos a tão grande Benefício justo castigo que
mereciam, concluindo relativamente que êste inesperado e
nunca visto sucesso nos Anais da nossa história se devia
reputar como um sonho. A dita ode também espero apre-
sentá-la a V. Sa.; tendo a maior satisfação em ser o que par-
ticipei a V. Sa. tão agradáveis notícias por conhecer a eficácia
com que V. Sa. procura promover o bem e tranqüilidade
pública.

Deus guarde a V. Sa. por muitos anos. Rio de Janeiro,
15 de junho de 1817. u». SauvOT

O Juiz do Crime de Gíuonra de Santa Rita
(a.) Manuel da Costa Monteiro de Carvalho

limo. Sr. Paulo Fernandes Viana, Cavalheiro e Inten-
dente Geral da Polícia.

I — 3,13,19-

163)
O teatro abriu com o retrato de Sua Majestade e com

o hino, o povo pediu por 4 vezes a repetição, e expôs no maior
entusiasmo cantando acabando cada vez com vivas muito ale-
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gres a El-Rei, e à família real, e à Casa de Bragança. Sempre
de pé e com todo o respeito. Entrou a peça, que ouviu com
atenção e em qualquer intervalo se punha de pé com vivas à
tribuna sem chapéu como se nela estivesse Sua Majestade.

Em um dos intervalos veio um cômico ao tablado recitar
um soneto em elogio à ação, e então o povo pediu o retrato
e hino e foi necessário logo dar-lho que assim estava prevê-
nido: então a Marquesa de Belas felizmente se lembrou de
cantar ela unida com a família do Dr. Egídio o hino do Carne-
ron, e o povo esteve na maior atenção não querendo que a
música tocasse senão nos cheios, que eram feitos pelos canto-
res do teatro e pelo mesmo povo. Isso agradou muito e aca-
bado bateu-se palmas, e pôs-se em pé em cima de um banco
da platéia um homem conhecido de bom poeta que recitou
uma oração toda de cor e bem arranjada em que mostrou
que os homens em sociedade não deviam ter mais cuidados
do que obedecer bem ao soberano, que se não deviam meter a
falar do governo nem de políticas e melhoramentos porque
já êste cuidado era de quem os governava, e que da liber-
dade de entrarem nestas discussões é que se seguiam os motins
e sublevações em que nada adquiriam senão inquietação e uma
herança de infâmia e de males que transmitiam à sua família.
Foi ouvido com respeito e espantoso silêncio e agradou isto
muito.

-

Continuou depois a peça e dança e acabou-se tudo bem
dando o povo ainda demonstrações de querer mais hino e
retrato, porém como o pano se correu tudo se concluiu bem.

0 que repetiu a insigne oração chama-se Joaquim Verís-
simo Jardim, Oficial da Secretaria do Supremo Conselho. 0
cômico do soneto, o Paiva.

Eu assisti com a minha família até as 10 horas e presen-
ciei o que até ali se tinha feito em completa satisfação.

Aí vai a parte que deu esta manhã o ministro que estava
na inspeção.

As luminárias foram postas e usadas sem haver nem
sequer insinuação para elas. A enchente na platéia foi a
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maior que era possível. Não vejo nas praças e no rosto de
todos senão muita alegria, e tenho sentido por isto a maior
satisfação por me ver profeta na minha pátria contra o rifão:
graças a quem me pôs nestas circunstâncias.

__£eci£fe, 15 de junho de 1817.
I — 3,13,7 n.° 5¦^k,

164)
limo. Sr. Francisco Manuel da Silva e Melo

Bahia, 16 de junho de 1817.
Meu amigo e Senhor. Tenho feito saber a V. Sa. tudo

quanto tem havido até a execução dos três réus de Pernam-
buco, porém neste momento houve um fato de fidelidade
cometido pela oficialidade de Linha, e Milícia desta capitania,
que é digno de V. Sa. o saber.

Logo que S. Exa. o Sr. Conde publicou a Ordem do dia
18 de maio, que remeto por cópia, todos os oficiais desta
praça tanto de Linha como de Milícias acordaram entre si de
pedirem a S. Exa. por intermédio do Brigadeiro Inspetor
Geral, que assinasse dia e hora para vir incorporada apre-
sentar os seus votos de homenagem e fidelidade ao Nosso
Augustíssimo Soberano, e havendo-lhe S. Exa. marcado o dia
imediato à saída da Esquadra deste Porto para Pernambuco
hoje pelas 10 horas concorreram à Sala do Docel os chefes e
oficiais de todos os Corpos e ali fêz o mesmo Inspetor uma
breve mas enérgica fala em nome de todos, suplicando se
dignasse apresentar aos Reais Pés do Trono as suas humildes
e sinceras expressões de Gratidão e Vassalagem e a oferta que
faziam os de Linha de um mês de soldo e os de Milícias, do
que pela referida Ordem fora Sua Majestade servido se lhes
conferisse enquanto durasse a nefanda rebelião de Pernam-
buco; depositando nas mãos de S. Exa. os assinados expon-
tâneos deste oferecimento.

Então S. Exa. agradeceu em nome de Sua Majestade a*
fidelidade da tropa, e de toda a Bahia, segurando que tudo
levaria à Real Presença. .
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A esse tempo saltaram de todos os olhos lágrimas de
alegria, e soou três vezes unanimemente e com o maior entu-
siasmo — Viva El-Rei Nosso Senhor.

Deus guarde a V. Sa. como lhe desejo.
Seu amigo camarada obrigado

(a.) Joaquim Caetano da Silva

I — 3,13,44 n.° 1

165)
Ilustríssimo Senhor Capitão Manuel da Cunha Pereira
Meu Amigo velho, tenho a honra receber a sua carta

hoje 19, firmada no presídio do Pilar, em 46 chegando povoa-
ção de Pau dos Ferros onde fui levantar um presídio a fim
de precaver o ingresso dos facciosos que dizem fugiram da
praça de Pernambuco e outros que andam espalhando notí-
cias agoureiras, sobre o seu conteúdo peço dizer-lhe o que se
me oferece.

i

Devo reputar de falsa a notícia que nesse apareceu de
Felipe Bandeira, Vigário Manuel Joaquim e Leandro Fran-
cisco, querem atacar presídio para poderem fazer uso de
malditas liberdades, não duvido que entre eles à exceção do
vigário que presentemente está, em algum tempo tivessem
esse louco pensamento e porque hoje que me acho nesta serra
não devo crer porque eles bem me conhecem e que sou capaz de
amassar qualquer orgulho que intentarem e muito principal-
mente relativo a essa capitania, Vossa Mercê não ignora a
minha disposição e zelo com que sempre me tenho empre-
gado nos negócios do real serviço e muito principalmente
nesta ocasião em que devo mostrar a minha fidelidade para
com o nosso Augusto Soberano o Senhor Dom João 6.°. Ha-
vendo qualquer movimento, que duvido, será Vossa Mercê
logo e logo por mim avisado e carecendo de mim e da minha
tropa para qualquer operação do real serviço fará o preciso
aviso que logo me unirei a Vossa Mercê. Com efeito aqui se
acha o vigário destas freguesias em desabrigo e não me consta
tenha praticado excesso algum, constando-me farei o que
devo. Contam de certo está preso o Padre Gonçalo de Andrade
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no Rio do Peixe, realizada a notícia avisarei. Aqui fico certo
para cumprir as suas ordens na execução das quais mostra
ser

De Vossa Mercê Amigo Obrigado
(a.) Antônio Ferreira Cavalcanti

Serra do Mariz, 19 de junho de 1817.

Reconheço ser a letra e firma do ofício retro do próprio
punho do Capitão-mor Antônio Ferreira Cavalcanti do que
dou fé. Fortaleza, 14 de março de 1818. De meus sinais
seguintes de que uso escrevi e assinei.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0 tabe-
lião público.

(a.) Antônio de Oliveira Castro

I — 6,3,31 n.° 35

166)
Ilustríssimo Senhor Capitão Manuel da Cunha Pereira.
Ontem que foram 17 deste corrente mês pelas 7 horas

da noite recebi um oficio do Cabo Luiz de Freitas, em
virtude de outro que lhe fez o Juiz Ordinário da Vila
de Campo Maior de Quixeramobim, o Capitão Mig,uel José
de Queiroz Lima, fazendo-me participante que era certo ter
passado na serra de Santa Rita o Cadete Manuel Januário
e porque já há desconfiança ter o dito passado ocultamente
nesta estrada ainda antes de eu ter estabelecido nesta mesma
estrada um presídio; portanto participo a Vossa Mercê para
que com todo o cuidado e exatidão dê Vossa Mercê as provi-
dências precisas. Eu fico aprontando uma tropa para seguir
o dito e todos os mais da sua companhia, Vossa Mercê fará
o que vir é necessário para êste fato e no mais Deus o guarde
felizmente. Quartel do Feijão, 18 de junho de 1817.

(a.) Francisco José dos Santos, Comandante do Presídio.

I — 6,3,31 n.° 36
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Senhor
Dizem José Joaquim Jorge e Antônio Marques da

Costa Soares Agentes do Banco do Brasil nesta praça que
tendo sido obrigados por ordem do intruso e estruído
governo a entregarem neste Erário os Livros e saldo que
houvesse a fazer do mesmo Banco, que os suplicantes. entra-
ram neste Erário com a quantia de 18:000$ réis, pertencentes
ao dito Banco e com um livro da respectiva escrituração,
e porque necessitaram receber dita quantia de 18:000$ réis,
e o Livro que entregaram.

Pedem a Vossa Majestade se digne mandar-lhes en-
tregar uma e outra cousa, por parecer ser assim de Justiça.

E receberá mercê.

À margem — Informe a contadoria, Recife de Pernam-
buco em Junta de 21 de junho de 1817.

Requeiram a Sua Majestade imediatamente, visto o que
pondera o Procurador da Fazenda na sua resposta inclusa
de 27 do corrente mês. Recife de Pernambuco, em Junta de
28 de junho de 1817.

(Rubrica)

I — 10,4,27 n.o 27

168)
i

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Governador Manuel
Inácio de Sampaio.

No dia quinze do corrente me foi entregue a de Vossa
Excelência datada em seis do mesmo, enviada pelo Capitão
Manuel Esteves de Almeida pela qual Vossa Excelência me
representa a segurança deste presídio de querer entrar nele
Felipe Bandeira, Manuel Joaquim Palácio, o Tenente Coronel
Leandro Francisco, o vigário de Porto Alegre, este quando fui
à dita vila, mas o meu coronel já nela se não achava dito
vigário por ter desertado apaixonadamente por se ter levan-
tado a Bandeira Real e na companhia dele seguiu aquele David
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irmão deste Felipe Bandeira, e logo que recebi a de Vossa
Excelência fiz ir à serra de Missões um soldado de muita con-
fidência, que comigo se achava neste presídio escrevendo uma
sucinta carta ao Capitão-mor Antônio Ferreira Cavalcanti
especulando por um tal modo que me respondeu a que incluso
verá Vossa Excelência, porém sem embargo de tudo isto fi-lo
vigilante sem me fiar em coisa alguma e tenho reforçado êste
presídio de mais gente. Também achará Vossa Excelência
êste ofício que recebi no dia dezenove do Riacho do Sangue
daquele comandante do lugar do Feijão que por êle diz queria
passar o Cadete Manuel Januário quando dito já havia pas-
sado no dia antes que se contaram dezoito e se acha na serra de
Martins com o Capitão-mor Antônio Ferreira Irmão, que com
êle falou êste soldado que tinha chegado naquela serra naquele
dia dezenove dizendo ao dito soldado tinha passado tantos
presídios porém que nenhum o tinha visto só o do Cangati,
no Riacho do Sangue, por ali tomar um guia e deixar o que
trazia, assim mais disse ao mesmo soldado que passou neste
no dia dezoito arredado de uma légua e meia, êle unicamente,
e o guia deixando cargas, escravos e o mais tudo que tinha
sido avisado em Serra Grande ou Cratius e com efeito diz o
soldado que mandei que estavam qualquer deles com as caras
retalhadas e por êste modo Vossa Excelência não terá mais
ocasião de mandar recomendar pois esta certeza que dou a
Vossa Excelência é certa e mais que certa. No dia dezenove
recebi um ofício do meu coronel que por êle me determina
faça ir indagar donde se acha o Vigário do Pau dos Fer-
ros e o faça prender remetendo-o para essa capital quando
agora recebo esta do Capitão-mor Antônio Ferreira que me
diz sem saber de nada que naquela serra se acha dito
vigário em desobriga e o mesmo me diz o mesmo soldado
que viu e com êle falou e que aquela serra é freguesia de Pau
dos Ferros por isso ali se achava, porém tenho certeza que
nestes dias vem desobrigar nas extremas desta capitania e eu
fi-ío aprontando-me para agarrá-lo e ainda indo àquela matriz
o faço segundo a ordem do mesmo meu coronel, logo que se
fizer dita prisão sendo naquela capitania sem demora darei
parte ao dito capitão-mor e sendo nas extremas nada farei de
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dar parte, Deus guarde a Vossa Excelência por muitos anos
para amparo desta capitania e de quem se presa ser.

De Vossa Excelência
J Súdito muito obediente.

(a.) Manuel da Cunha Pereira

Presídio do Pilar, 22 de junho de 1817.

Reconheço ser a letra e firma deste ofício do próprio
punho de Manuel da Cunha Pereira de que dou fé. Fortaleza,
14 de março de 1818. De meus sinais seguintes de que uso
escrevi e assinei.

Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O Tabe-
lião público.

(a.) Antônio de Oliveira Castro
À margem — Respondida em 3 de junho de 1817.

I — 6,3,31 n.° 34

169)
Patriota e Amigo. Quartel de Acauã, vinte nove do

segundo mês da nossa liberdade, do ano de mil oitocentos e
dezessete. As circunstâncias pela notícia que corre exige mais
forças para o socorro que devemos dar aos nossos irmãos por
ordem do nosso Governo, portanto aprontai já, já e já a vossa
companhia sem exclusão de oficial, ou soldado para vos apre-
sentares com ela na vila do Souza no dia dez do mês que vem
de maio, onde marchareis para o nosso destino, trazendo o
necessário mantimento para a vossa companhia, para a pas-
sagem de cinco ou seis dias, no que mostrareis ao nosso go-
vêrno fiel patriotismo que eu reconheço em vós e comunica-
rei isto aos patriotas vossos manos Vigário e Capitão Manuel
Ferreira e que convém venham de lá três ou quatro Compa-
nhias da Ordenança exigidas do competente comandante. É
vosso Patriota e Amigo. Francisco Antônio Corrêa de Sá.
Sargento-mor e Comandante. Virai. Despedi já outro ofício
ao Patriota Tenente Antônio Gabriel da minha parte para se
achar com a sua companhia e mesmo modo com o mesmo
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provimento tudo armado e no mesmo dia na vila de Souza,
fazendo-lhe ver as penas que incorre pela sua falta. Reco-
nheço a letra e firma da carta retro supra ser do Sargento-
mor da Ordenança Montada Francisco Antônio Corrêa de Sá,
por ter dela inteiro conhecimento de que dou fé. Pombal»
trinta de junho de mil oitocentos dezessete. Em fé e teste-
mundo de verdade, o Tabelião público interino. João José de
Macedo. Estava o sinal publico. E não digo sobrescrito, do ser-
viço == Ao Patriota Capitão Antônio Ferreira de Sousa. Pon
um soldado. E não se continha mais em a dita carta e reco-
nhecimento que eu João José de Macedo, escrivão da Câmara
interino do Geral e Tabelião Público de Notas aqui bem e fiel-
mente copiei da própria a que me reporto que tornei a entre-
gar a quem ma apresentou e de como a recebeu aqui se assi-
nou, com a qual esta conferi e concertei, escrevi e assinei sem
coisa que dúvida faça, a qual foi lançada no livro sessenta e
dois de notas desta vila à folhas vinte e sete verso, e vinte
e oito, nesta vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Pombal,
aos trinta de junho do ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil oitocentos e dezessete anos, escrevi e assi-
nei em público e raso de que tudo.

Em testemunho de verdade (Sinal público). 0 Tabelião
Público Interino.

(a.) João José de Macedo

À margem — Cópia.
I — 31,4,7 n.' 2i

170)
Em data de 15 do corrente participei aos Ilustríssimos

Senhores Governadores Interinos, das instruções e ordens que
me tinha dirigido o meu Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Governador Manuel Inácio de Sampaio para que imediata-
mente me pusesse em marcha com as tropas do meu comando
para o Recife, e que fizesse prender à ordem de Sua Majes-
tade a todos os traidores pelas vilas e lugares por onde tran-
sitassem nesta capitania e que os remetesse para essa cidade a

18,
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Vossa Excelência e tendo prendido nas vilas de Souza e Pom-
bal os presos constantes da relação que inclusa remeto a Vossa
Excelência à ordem de quem e culpas os quais me foram
denunciados os principais cabeças pela voz geral do povo e
outros pelos comandantes das mesmas vilas faltando um dos
principais cabeças da vila de Souza, o Padre Luiz José Corrêa
de Sá, os quais pela carta em pública forma junta conhecerá
Vossa Excelência o quanto trabalhou êste indivíduo para afu-
gentar a revolução e foram para essa cidade em companhia
do Doutor Ouvidor levando outros mais em sua companhia
que também tiveram voluntariamente parte na revolução
feita na dita vila de Souza, além de serem criminosos de
mortes e outros crimes que são conhecidos na referida vila
de Souza e nas mais vilas e capitanias anexas por facinorosos
e que desta qualidade de indivíduos, achavam sempre um
grande asilo no lugar da residência do dito Padre Luiz José
com passaportes e cartas de seguro, o que tem sido muito
estranhado nos vassalos fiéis de Sua Majestade ficarem sem
castigo semelhantes facinorosos, estou certo que se o Doutor
Ouvidor tivesse informado a Vossa Excelência desta verdade
eles não voltariam, pois que além dos crimes que eles têm
cometido muitos deles também se ofereceram para marcha-
rem na tropa que organizaram e reuniram na vila de Souza
o vigáro de Pombal e o Padre Luiz José Corrêa de Sá, e seu
filho Sargento-mor o intitulado inspetor para irem atacar a
vila do Icó, Capitania do Ceará, aonde organizaram um corpo
de tropa de 10 homens todos criminosos e facinorosos intitu-
lada tropa dos ventureiros destinada somente a matar e roubar
como é público e constante nesta Capitania e nas capitanias
vizinhas, cujas tropas foram a causa de se organizar o corpo
de tropa do meu comando com o qual tem a Real Fazenda
tido grandes despesas e um grande incômodo aos habitantes
da capitania e ficarem semelhantes indivíduos impunes sem
castigo, parece Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor que o

9

Doutor Ouvidor dessa capitania quer fazer a vós constante
geral dos povos certa de que êle tivera parte na revolução e
todas as indagações feitas por êste ministro devem ser sus-
peitas. A carta original de onde emanou a pública forma e
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bilhete incluso; remetidas ao meu Ilustríssimo e Excelentís-
simo Senhor Governador. A todos os presos se tem procedido
seqüestro de que darão a Vossa Excelência uma exata conta
o comandante e Juizes Ordinários, por assim o julgar conve-
niente e Vossa Excelência ordenará o que fôr servido assim
como da tropa do meu comando que continuo a marcha até
a vila da Campina, aonde espero ou antes de lá chegar pelas
ordens de Vossa Excelência. Agora acaba de chegar nesta
vila um portador dessa cidade que vinha em companhia do
Padre Luiz José Corrêa de Sá e seu filho o Sargento-mor Fran-
cisco Antônio Corrêa de Sá, que tornaram a voltar da vila de
Campina, por lhe dizer o Padre Gonçalo Borges de Andrade,
um dos primeiros revolucionários da Vila de Porto Alegre e
Serra do Martins, que não viesse para os sertões que era preso
por tropas da capitania do Ceará, e em conseqüência desta
notícia diz o portador que voltaram para essa cidade por cujo
motivo faço esta participação a Vossa Excelência para deter-
minar a êste respeito o que fôr servido, rogando igualmente
® Vossa Excelência queira mandar tropa capaz para tomar
entrega dos presos que daqui vão escoltados por tropa do meu
comandado até a vila da Campina e oficial encarregado deles
irá munido de ordens para os não entregar a pessoa alguma
«em expressa ordem de Vossa Excelência. Deus guarde a
Vossa Excelência. Quartel da vila de Pombal, 30 de junho
de 1817.

(a.) Alexandre José Leite de Chaves e Melo

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás de Souza
Mafra, Governador da Capitania da Paraíba.

I — 31,4,7 n.° 21

171)
Senhor Marculino. A mim se me determina que con-

vidasse a Vossa Mercê em obséquio para esta entrada a que
vamos a mostrar ao nosso Governo Provisório e ao Mundo
que temos patriotismo e êste convite já lhe fiz e agora pessoal,
por êste o notifico e querendo Deus havemos sair uma hora
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depois do meio dia e aqui me tem pronto às suas ordens. Da
Vosso Patriota Amante José de Sá Cavalcanti.
>

Reconheço a letra e firma do escrito supra ser do Coman^
dante José de Sá Cavalcanti por ter dela inteiro conhecimento,
de que dou fé. Pombal, trinta de junho de mil oitocentos e
dezessete. Em fé e testemunho de verdade o tabelião público
interino João José de Macedo. Estava o sinal público. E não
se continha mais em o dito escrito e reconhecimento, que e\\
João José de Macedo, escrivão da Câmara interino, do Geral
e Tabelião Público de Notas aqui bem e fielmente copiei do
próprio, ao qual me reporto que tornei a entregar à pessoa
que mo apresentou e de como o recebeu aqui se assinou, com,
o qual está conferi e concertei escrevi e assinei em público ei
raso de que uso e vai sem coisa que dúvida faça, o qual fica
lançado no livro sessenta e dois de notas desta vila à folhai
vinte e oito e verso nesta vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso.
ex-Pombal, comarca da Paraíba do Norte, aos trinta de junha
de mil oitocentos e dezessete anos escrevi e assinei.

Em fé de verdade (Sinal público). Tabelião Público,
Interino.

(a.) João José de Macedo

À margem — Cópia.
I — 31,4,7 n.° 21

172)
Senhor Marculino. A mim se me determina que con-

vidasse a Vossa Marcê em obséquio para esta entrada a que
vamos a mostrar ao nosso Governo Provisório e ao mundo
que temos patriotismo. Êste convite já lho fiz, e agora pes-
soai por êste o notifico, e querendo Deus havemos sair uma
hora depois do meio dia, e aqui me tem pronto às suas ordens.
De Vossa Patriota amante José de Sá Cavalcanti. Reconheça
a letra e firma do escrito supra ser do comandante José de Sá
Cavalcanti por ter dela inteiro conhecimento de que dou fé.
Pombal, 30 de junho de 1817. Em fé e testemunho de ver-,
dade. Estava o sinal público. O Tabelião público interino,
João José de Macedo. Fica lançado no livro 62 de notas destaí



— 273 —

vila à folhas 28 verso. Pombal, 30 de junho de 1817. O tabe
lião público interino João José de Macedo.

Está conforme.
t •

No impedimento do Secretario.
O Oficial da Secretaria, Vicente Ferreira de Castro Silva

¦¦ À margem — Cópia.

I — 31,4,7 n.° 21
\

173)
Patriota e Amigo. Quartel de Cunhau, 29 do segunda

mês da nossa liberdade de 1817. As circunstâncias pela notí-
cia que corre exigem mais forças para o socorro que devemos
dar aos nossos irmãos por ordem do nosso governo; portanto
aprontai já, já e já a vossa Companhia sem exclusão de oficial
ou soldado para vos apresentares com ela na vila de Souza no
dia dez do mês que vem de maio, onde me achareis para o
nosso destino, trazendo o necessário mantimento para vossa
Companhia para a passagem de cinco ou seis dias, no que
mostr^reis ao nosso governo fiel patriotismo que eu reco-
nheço em vós, e comunicai isto aos patriotas vossos manos,
vigário e Capitão Manuel Ferreira, e que convém venham de
lá três ou quatro Companhias da Ordenança exigidas do com-
petente comandante. É vosso patriota e amigo Francisco
Antônio Corrêa de Sá, Sargento-mor e comandante. Virai.
Pedi já outro oficio ao Patriota Tenente Antônio Gabriel
da minha parte para se achar com a sua Companhia do mesmo
modo com o mesmo provimento, tudo armado, e no mesmo
dia na vila de Souza, fazendo-lhe ver as penas em que incorre
pela sua falta. Reconheço a letra e firma da carta retro e
supra ser do Sargento-mor da Ordenança montada Francisco
Antônio Corrêa de Sá, por ter dela inteiro conhecimento, do
que dou fé. Pombal, 30 de junho de 1817. Em fé e testemu-
nho de verdade. Estava o sinal público. O Tabelião publico
interino João José de Macedo. Fica lançada no livro 62 de
notas desta vila à folha 27 verso, até folha 28. Pombal, 30
de junho de 1817. O Tabelião público interino João José de
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Macedo. Do serviço. Ao patriota Capitão Antônio Ferreira
de Souza. Por um soldado. Mandai-me um bocadinho de
galha e caparrosa.

Está conforme.
No impedimento do Secretário.
0 oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.
0 Sargento-mor Comandante Francisco Antônio Corrêa

de Sá é filho do Padre Luiz José Corrêa de Sá. Veja-se a
documento n.° 6 e a nota respectiva.

À margem — Cópia.
I — 31,4,7 n.° 21

.< . .
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125 — Carta ordenando que proceda logo a devassa
sobre a rebelião do dia  194

126 — Ofício do General Comandante, Luiz do Rego
Barreto a Sua Majestade sobre a viagem de
um comboio, destinado a Pernambuco a fim
de restabelecer a paz perturbada pelos revo-
lucionários  194

127 — Ofício em que o Governo Provisório da Pa-
raiba renuncia a fim de evitar derramamento
de sangue, a favor das Forças Unidas, em de-
fesa dos Direitos da Religião, Católica Após-
tólica Romana e dos da Real Coroa de Sua
Majestade, sob determinadas condições  195

o

127 — Processo sumário contra contra Tomás Antô-
nio Pimentel  198

128 — Carta de Antônio Pereira de Albuquerque di-
rígida ao Sargento-mor Antônio Galdino Alves

*

da Silva pedindo interceda por êle visto ter
sido preso como rebelde  200

130 — Carta de Antônio Bezerra de Souza ao Ca-
pitão Manuel da Cunha Pereira oferecendo-se
ao serviço de El-Rei  202

131 — Carta de João Paulo Bezerra informando
Vossa Majestade que a embarcação carregada
com pólvora e armas que queria entrar
em Pernambuco foi de fato carregada em
Londres  204

132 — Carta de Bernardo José da Cunha Matos a
Vossa Majestade dizendo que na Bahia não há
notícias dos movimentos das tropas comanda-
das pelo Marechal de Campo Joaquim de
Melo; faz reerência ao mau estado da arti-
Iharia e da tropa de linha  206

133 — Carta do General Comandante Luiz do Rego
Barreto, dirigido a Sua Majestade a fim de
lhe apresentar o termo do Conselho de ofi-
ciais, que fêz a bordo da nau Vasco da Gama,
em vista da proposta do chefe da Divisão
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Braz Cardoso Barreto Pimentel de que de-
veria seguir viagem para a Bahia  208

134 — Ofício dirigido ao Patriota Antônio Dantas
ordenando que venha para a Vila do Pilar
com o maior número de gente que puder
recrutar  211

135 — Carta de José Camelo Pessoa de Melo, sar-
gento-mor, Comandante de Goiana, que sa-
bendo que da vila de Alhandra seguiram a
se juntar a Matias da Gama, avisa que todo
soldado que fôr contra a Pátria terá a cabeça
cortada e a vila será arrazada  211

136 — Carta de Francisco José de Ávila Bitencourt
dirigida ao Capitão Estêvão José da Cunha
pedindo que marche logo com sua gente para
a vila do Pilar a se juntar com a tropa que
vem da Bahia  212

137 — Carta do Capitão Antônio da Silva Guimarães
informando ao Brigadeiro Chefe Estevão José
Carneiro da Cunha que tem encontrado difi-
culdade em recrutar gente  213

138 — Auto de denúncia contra Antônio Joaquim .. 214
130 — Carta de André Dias de Figueiredo a seu

filho Padre Antônio Pereira, dizendo que
corria notícia que na vila do Pilar estavam
matando e roubando  215

140 — Carta de Domingos Jorge informando ao se-
cretário do Interior que prendera Bento Alva-
res Viana que ia fazer a revolução em Cam-
pina Grande  216

141 — Carta de Joaquim Antônio de Oliveira in-
formando que fica em depósito para entrar
no Real Cofre a quantia de oitocentos mil

¦

réis  217
142 — Carta dirigida ao Governador Manuel Inácio

de Sampaio denunciando Manuel Januário
Cavalcanti como rebelde  217

li ¦,
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143 — Carta de João Paulo Bezerra a Vossa Majes-
tade expondo as razões porque discorda com
a data marcada para se narrar oficialmente a
história da rebelião do dia 6 de março  219

144 — Carta ordenando ao Comandante Manuel José
Fernandes para que prenda ao Capitão An-
tônio da Silva Guimarães e outros  221

145 — Relação de pessoas que receberam dinheiro
do Real Cofre  222

146 — Ordem que os governadores de Pernambuco
passaram ao Comandante da Fragata José
Maria Monteiro para que patrulhe as costas
do Brasil pois que os rebeldes, estando sem
víveres e tendo-se apossado do Cofre Real pre-
tendem comprá-lo nos Estados Unidos da
América  222

147 — Carta de Luiz Paulino ao Conde da Barca
dando informações da rebelião  225

148 — Ordem de José Inácio de Albuquerque, ende-
reçada de Cunhaú, para que os soldados se
retirem para suas casas até segunda ordem . 227

149 — Carta de Francisco Sales Banuncho dirigida
a Tomás Antônio de Vila Nova Portugal in-
formando que no dia 20 de maio revoltosos
fugiram de Pernambuco para três léguas de
distância; que no dia 15 prenderam Martins a
bordo da fragata Tetis  228

150 — Ofício de Rodrigo José Ferreira Lobo dirigido
a Sua Majestade acusando ao Governador Cae-
tano Pinto Montenegro de negligência; roga
que seja impedida a volta do bispo à ca-
pitania  229

151 — Relação de alguns réus compreendidos na
revolta  231

152 — Carta de Antônio Ferreira Cavalcanti pedindo
que soltem presos que estão no Ceará, entre
eles seu irmão Manuel Januário Bezerra Ca-
valcanti  232
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153 — Carta de João Antônio Roiz de Carvalho
defendendo-se da acusação de ter ajudado a
rebelião  233

154 — Ofício do Comandante da Expedição Luiz do
Rego Barreto, dando notícias da chegada do
corpo expedicionário à Bahia, e das vitórias
conquistadas contra os rebeldes de Pernam-
fcuco  249

155 — Ofício a Sua Majestade do General Coman-
dante em chefe Luiz do Rego Barreto sobre a
marcha da expedição para Pernambuco e a
recepção que lhe fizera o Conde dos Arcos
da Bahia  251

156 — Representação de fidelidade enviada pela
Câmara Municipal de Recife a Sua Majes-
tade em desagravo pelos tristes aconteci-
mentos  252

157  Carta de José de Pinho Borges a José de Oli-
veira Pinto Botelho e Mosqueira, sobre os
acontecimentos posteriores ao dia em que
teve início a revolta, pedindo piedade para
os pernambucanos que se conservaram fiéis
a El-Rei  253

158 — Carta de Joaquim Caetano da Silva dirigida
a seu amigo Francisco da Silva e Melo sobre
o transporte e julgamento de vários revol-
tosos pernambucanos  255

159 — Ofício de Rodrigo José Ferreira Lobo a Sua
Majestade sobre os presos condenados por
crime de alta traição  257

160  Relação dos presos que foram remetidos no
navio Mercúrio  258

161 — Ofício dirigido aos senadores a fim de que
atestem se o dinheiro do cofre de Defuntos
e Ausentes e dos órfãos ficou em seu poder .. 259

162 — Carta do Juiz Manuel da Costa Carvalho ao
Intendente Geral da Polícia relatando as ma-
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nifestações de fidelidade prestadas a Sua Ma-
jestade no teatro do Rio de Janeiro em sinal
de desagravo pelos acontecimentos da revolta 260

163 — Idem, idem  261
164 — Carta de Joaquim Caetano da Silva dirigida

a Francisco Manuel da Silva e Melo sobre a
fidelidade das tropas da Bahia ao serviço de
Sua Majestade enquanto durasse a rebelião ..., 263

165 — Carta de Antônio Ferreira Cavalcanti ao Ca-
pitão Manuel da Cunha Pereira dando infor-
mações sobre o boato de que alguns revol-
tosos queriam tomar um presídio  264

166 — Carta de Francisco José dos Santos, dirigido
ao Capitão Manuel da Cunha Pereira infor-
mando que mandou uma tropa perseguir Ma-
nuel Januário que se acha fugido  265

167 — Requerimento do Banco do Brasil pedindo em
nome de José Joaquim Jorge e Antônio Mar-
quês da Costa Soares que lhe devolvam o di-
nheiro e os livros que tiraram  266

168 — Carta de Manoel da Cunha Pereira dirigida
ao Governador Manuel Inácio de Sampaio in-
formando que alguns revoltosos quiseram en-
trar no presídio do Pilar  266

169 — Carta de João José de Macedo ao Capitão
Antônio Ferreira de Souza requisitando uma
tropa municiada e alimentada para estar no
no dia 10 de maio na vila de Souza  268

170 — Carta de Alexandre José Leite de Chaves e
Melo dirigida ao Governador da Paraíba do
Norte Tomás de Souza Mafra, pedindo uma
guarnição para escoltar os presos que reme-
terá das vilas de Souza e Pombal  269

171 — Carta de José de Sá Cavalcanti convidando
certa pessoa a mostrar ao Governo Provisório
que têm patriotismo 271

172 — Idem, idem 272
173 — Trata do mesmo assunto do documento n.° 169., 273
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Ilha de Fernando Noronha, 178.
Ivo, Pedro, 231.

rJacoca, vila, 123.
Jaraguá, barra de, 147.
.Jardim, Antônio Gomes do, 66.
Jesus, Benedito Antônio de, 78.
rJoão VI — Mei de Portugal, 157, 215,

. 264.
Jorge, Domingos Prot.°, 216.
Juarez, André, 90.

Lacerda, Francisco Garcia de Almeida,
168.

Lacerda, Inácio de Albuquerque, 100.
Lage, Joaquim Lopes de Abreu de, 89.
La Germaine, bergantim, 65.
Leal, José de Souza, 237.
Leandro, Francisco, 264.
Lega, Antônio Francisco, 89.
Leira, Inácio de Barros, 151, 159, 160,

161.
Leitão, Antônio da Silva, 168.
Leitão, Marcelino da Silva, 168, 211.
.Leitão, João, 215.
Xeite, Cosme Ribeiro, 78.
Leite, José Rebelo, 234.
Lemos, Manuel Vieira de, 10, 11, 27.
LfEheres, galera, 65, 178.
Lima, Custodio de Araújo, 243.
Lima, Francisco Vitorino, 78.
Lima, Joaquim Garcia 168.
Lima, Joaquim Inácio de, 53, 175, 180,

189.
Lima, José Jeronimo de, 115.
Lima, Manuel da Costa, 197.
Lima, Manuel Joaquim, 168.
Lima, Miguel Antônio da Rocha, 89.
Lima, Miguel José de Queiroz, 265.
Lins, Francisco Xavier Cavalcante de

Morais, 258.
Lisboa, cidade, 140, 143, 144.
Lisboa, Francisco de Assis, 184.
Lisboa, José da Silva, 179.

Lobo, Rodrigo José Ferreira, 231, 232,
257, 258.

Lopes, Baltazar Freire, 87.
Loureiro, Antônio José Gomes, 200.
Luna, Antônio Vieira, 232.

Macedo, Francisco José de Carvalho, 89.
Macedo, João José de, 134, 269, 272,

27o.
Macedo, José do Rego, 76, 77.
Maceió, vila, 80.
Machado, José Antônio, 88.
Ma fra, Tomás de Souza, 271.
Magalhães, José Francisco de Souza,

105, 107, 109, 111, 185, 187.
Maia, Francisco Machado de Faria e,

76, 77.
Mamanguape, freguesia, 58, 61, 179, 189,

221.
Maranhão, 39, 140, 143, 178.
Maranhão, André de Albuquerque, 7,

117.
Maranhão, Inácio Leopoldo de Albu-

querque, 29, 30, 32, 36, 37, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 59, 60, 62,
68, 72, 81, 97, 98, 99, 130, 131, 134,
151, 159, 161, 170, 172, 173, 174.

Maranhão, João Nepomuceno de Albu-
querque, 258.

Maranhão, José de Olanda de Albu-
querque, 117, 258.

Maranhão, José Felipe de Albuquerque,
180.

Marinho, João, 215.
Mariz, João Roiz, 11, 27.
Marques, Inocêncio, 89.

*

Marques, José Gonçalves, 215.
Martins, Antônio, 113.
Martins, André José, 258.
Martins, Domingos José, 12, 16, 26, 38,

42, 75, 101, 133, 138, 256.
Martins, Francisco José, 144, 258.
Martins, João, 164.
Martins, Manuel, 203.
Matos, Bernardo José da Cunha, 208.
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Melo, Afonso de Albuquerque, 258.
Melo, Alexandre José Leite de Chaves e,

87, 192, 233, 271.
Melo, Antônio Joaquim de, 16.
Melo, Antônio Nunes de, 88.
Melo, Antônio Pereira Albuquerque e,

padre, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 46, 47,
49, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 72, 81,
97, 98, 99, 114, 125, 130, 131, 151,
154, 159, 167, 170, 173, 174, 201, 253.

Melo, Caetano Francisco Lumclii de, 258.
Melo, Francisco de Albuquerque, 209.
Melo, Francisco Sales Pessoa, 63, 228.
Melo, Francisco Manuel da Silva, 255,

263.
Melo, Gonçalo Inácio de Loiola Albu-

querque, 219.
Melo, João Francisco Tavares de, 88..
Melo, Joaquim de, 206, 227.
Melo, Jacinto Luiz de, 232.
Melo, José Camelo Pessoa de, 100, 129,

212.
Melo, Lourenço Graves de, 100.
Melo, Luiz Malheiro de, 39.

¦

Melo, Manuel Francisco, 238.
Mendes, Francisco Bernardino, 210.
Mendonça, Bernardo Aleixo Teixeira de,

77.
Mendonça, Francisco Furtado de, 157.
Mendonça, José Luiz de, 12, 16, 38, 75,

231, 256.
Mendonça, Luiz Moreira de, 104, 109,

.111.
Menezes, Antônio Bezerra de Souza, 158,

177, 204.
Mercúrio, corveta, 41, 258.
Mercúrio de Caen, bergantim, 64.
Miranda, Lauriano Antônio, 88.
Moçambique, 16, 179.
Monteiro, José Maria, 222.
Mente Carmelo, Bento do, 182, 183, 184,

185, 187, 188.
Montenegro, Caetano Pinto de Miranda,

fj^, 101, 127, 222, 230, 257.
Montenegro, João Ribeiro Pessoa de

Melo, padre, 12, 16, 26, 37, 36, 39,.
67, 75, 101, 133, 140, 199, 229.

Morais, Felipe da Silva de, 77, 259.
Morais, João Nepomuceno, 77.
Morais, José Manuel de, 210.
Moreira, Antônio José, vigário, 86, 137,,

139, 234, 247.
Moreira Júnior, João da Rocha, 89, 90,,

íoa.
Moreira Júnior, José dos Santos Guedes,.

168.
Mosqueira, José de Oliveira Pinto Bote-

lho e, 253.
Moura, Amaro Francisco de, 231.
Moura, Antonia de Castro, 238.
Moura, Antônio Joaquim de, 237.
Moura, José Francisco de, 73, 115, 124,.

201, 211, 213.
Muniz, Jacinto José, 89.
Nascimento, Eusébio do, 78.
Nascimento, João Pereira do, 90.
Natal, cidade, 63, 143.
Neves, Antônio de Souza, 88.
Nobre, João Gomes, 87.
Nogueira, Jeronimo de Castro, 65.
Nossa Senhora ãa Assunção ãe Alhan-

ãra, ver Alhanãra.
Nunes, José, 163, 164.
Olinda, vila, 13, 17, 27, 148, 149, 181,,

199, 222, 230.
Oliveira, Antônio do Monte, 258.
Oliveira, Antônio José de, 90.
Oliveira, Bento Casado de, 82.
Oliveira, Francisco Dias de, padre, 258..
Oliveira, Inácio Francisco de, 43.
Oliveira, Joaquim Antônio de, 88, 217..
Oliveira, José de, 112, 113.
Oliveira, José Marcelo de, 88.
Ourique, José Gonçalves, 162.
Ozuera, Francisco Pedro de, 88.

Pacheco, Bernardo de Oliveira, 87..
Pacheco, Manuel Antônio, 179.
Pacotuba, vila, 52.
Paiva, Manuel Joaquim, 137..
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Palácio, Manuel Joaquim, 266.
Palma, Conde da, 136.
Paraíba, capitania, 22, 23, 24, 29, 30,

31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
60, 61, 62, 71, 73, 81, 96, 99, 101,
116, 117, 118, 129, 131, 134, 137, 142,
143, 150, 151, 152, 159, 160, 164, 165,
169, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 189,
192, 195, 197, 207, 211, 212, 218, 250.

Parente, José Inácio Gomes, 236.
Passos, José da Gama, 87.
Patu, freguesia, 58.
Pau dos Ferros, freguesia, 131, 264, 267.
Pedra, Antônio José da Silva, 113.
Pedrosa, Manuel da Cunha Freire, 246.
Pedroso, Pedro da Silva, 258.
Peixoto, José Ferreira, 89.
Peixoto, Luiz Ribeiro, 258.
Perdigão, Manuel Vieira da Costa Del-

gado, 86, 93.
Pereira, Francisco Henriques, 78.
Pereira, João da Cunha, 89.
Pereira, Joaquim Zacarias, 77.
Pereira, José Barbosa de Araújo, 77.
Pereira, José Barroso, 194.
Pereira, Manuel da Cunha, 193, 202,

264, 265, 268.
Pereira Júnior, Cosme, 188.
Pernambuco, capitania, 15, 28, 41, 42,

64/ 68, 69, 78, 81, 85, 92, 99, 100,
101, 126, 134, 135, 137, 140, 142,
144, 145, 146, 147, 152, 155, 157, 164,
173, 176, 181, 185, 188, 197, 202, 204,
205, 207, 209, 222, 225, 228, 229, 232,
251.

Pérola, fragata, 222, 223.
Pessoa, Antônio José, 221.
Pessoa, Domingos Teotônio Jorge Mar-

tins, 16, 26, 38, 101, 128, 226.
Pessoa, José Carneiro, 231.
Piauí, província, 140, 207.
Pimenta, Antônio Gomes Silvestre,

padre, 247.
Pimentel, Antônio Pedro da Silva, 78.

Pimentel, Braz Cardoso Barreto, 208,
209, 210.

Pimentel, Tomás Antônio, 198.
Pinheiro, João da Silva, 78.
Pinheiro, José Agostinho, 86, 93.
Pinto, José Monteiro de Magalhães, 218.
Pinto, Manuel Joaquim Ferreira Soares,

167.
Pinto, Tomás Antônio Rodrigo, 208.
Pires, Joaquim José, 66.
Pita, José de F. Franco, 259.
Pombal, vila, 134, 163, 269, 270, 271,

272.
Porto, Matinho da Cunha, 258.
Porto Alegre, freguesia, 202, 203, 233.
Porto Calvo, 147, 199, 214.
Porto de Pedras, vila, 147.
Porto Seguro, 232.
Portugal, Bernardo Luiz Ferreira, Deão

de Olinda, 10, 11, 18, 256.
Portugal, José Fernandes, 133.
Portugal, Tomás Antônio de Vila Nova,

228.
Prata, Joaquim de Souza da Fonseca,

88.
Príncipe Real, navio, 39.
Purificação, Antônio da, frei, 182, 183,

186.
*

Quintino, Horácio José, 88.
Quixeramobim, vila, 202, 203, 218, 265.

Recife, 8, 10, 17, 55, 65, 73, 83, 104,
105, 111, 112, 113, 114, 116, 128, 129,
130, 132, 144, 148, 149, 165, 182, 185,
213, 215, 226, 252.

Rego, Joaquim do, 221.
Reis, Antônio dos, frei, 183, 184.
Reis, Antônio Sebastião dos, 219.
Reis, Julião Antunes dos, 111, 112.
Reis, Sibelis Manuel dos, 88.
Reis, Vicente Ferreira dos, 89.
Requeira, Pedro Afonso, 253.
Rezende, Venâncio Henrique de, padre,

43.
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Ribeiro, Joaquim, 85.
Ribeiro, Manuel Fernandes, 233.
Rio ãe Janeiro, 31, 71, 122, 150, 153,

156, 179, 181, 184, 204, 208, 223, 261.
Rio Formoso, 206.
Rio Grande do Norte, 39, 67, 83, 142,

158, 176, 178, 227, 232.
Rio ãe São Francisco, 146, 233.
Rio de São Miguel, 147.
Rio Sêeo, Barão do, 181.
Rocha, João Pegado da, 168.
Rocha, Manuel Nunes da, 78.
Róis, Marcos Antônio, 86.
Rolim, Pedro de Alencastro, 90.
Roma, José Inácio de Abreu e Lima,

padre, 64, 65.
Romeu, Dionísio José da Costa, 55.

• ' Renãon, José Arouche de Toledo, 136.
Rosário, Felipo do, 168.
Rumco, Hilário da Costa, 153, 189.

Sá, Francisco Antônio Corrêa de, 268,
269, 273.

Sá, Inácio, 191.
Sá, José Felix de Azevedo, 87.
Sá, Luiz José Corrêa de, padre, 270,

271, 274.
Sá, Luiz Lobato Monteiro de, 87.
Salgado, José Jerônimo, 43.
Sampaio, Manuel Inácio, 145, 176, 217,

266, 269.
Santa Maria Madalena ãa Alagoa ão

Sul, vila, 75, 76.
Santa Tereza, vila, 148.
Santiago, Miguel Euiz de, 88.
Santo Amaro, vila, 148.
Santo Antônio do Jardim, vila, 241.
Santo Antônio ão Recife ver Recife.
Santos, Antônio José dos, 42.
Santos, Francisco José dos, 265.
Santos, Francisco Reginaldo Vieira dos,

88.
Santos, Manuel Clemente dos, 17, 52.
Santos, Nazaria dos, 199.
Santos Júnior, Miguel José dos, 88.

São João do Príncipe, vila, 242.
São José Jequiá, navio, 144, 247, 249.
São Paulo, capitania, 136, 190.
São Pedro, Francisco de, frei, 232.
São Tiago, Antônio das Mercês, 243.
Saraiva, Tomás Ferreira, 90.
Sarmento, João Francisco de Souza, 90.
Sarmento, Manuel Antônio da Silva, 152.
Seridó, vila, 232.
Serinhaem, vila, 207, 227.
Serra ão Martins, 267, 271.
Serrador, José, 184.
Sete, Luiz Eodrigues, 182, 183, 185.
Severino, Francisco Gonçalves, 113.
Siqueira, Manuel Bernardes de, 89.
Silva, Alexandre Coutinho da, 78.
Silva, Antônio Carlos Bibeiro de An-

drada Machado e, 68, 69,„126, 232.
Silva, Antônio de Morais, 127.
Silva, Antônio Galdino Alves da, 45, 46,

48, 50, 52, 197, 200.
Silva, Antônio Pedro, da 90.
Silva, Antônio Tomás da, 89.
Silva, Bernardo José da, 89.
Silva, Carlos José da, 78.
Silva, Dionísio Gomes da, 90.
Silva, Forcato Martiniano da, 210.
Silva, Francisco Antônio, 87, 104, 105,

109, 110.
Silva, Francisco de Serqueira, 77, 80, 84.
Silva, Francisco José da Costa e, 168,

173.
Silva, João Marques da, 132, 133.
Silva, João Nepomuceno da, 87.
Silva, João Nunes da, 90.
Silva,, João Boiz da, 89.
Silva, Joaquim Caetano da, 257, 264.
Silva, Joaquim Manuel, 90.
Silva, José Francisco da, 231.
Silva, José Gomes, 166, 168.
Silva, José Pedro Kodrigues da, 169,

175.
Silva, José Xavier de Castro, 86, 93.
Silva, Manuel do Nascimento Castro e,

7. 87.



302

Silva, Manuel José da, 231.
Silva, Mariano Gomes da, 137, 139, 247.
Silva, Martim Francisco Eibeiro de An-

drada Machado e, 68, 69.
Silva, Maximiano Soares da, vigário,

167.
Silva, Miguel Carlos, padre, 243.
Silva, Vicente Ferreira de Castro, 86,

158, 159, 177, 204, 219, 241, 243, 245,
273, 274.

Silveira, Francisco José da, 29, 30, 32,
34, 36, 37, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 56,
58, 59, 60, 62, 68, 72, 81, 97, 98, 99,
130, 131, 134, 151, 159, 161, 170, 172,
173, 174, 178, 196, 197.

Silveira, Manuel Roiz da, 88.
Silveira, Nicálio da, 227.
Silveira, Vicente Ferreira da, 168, 169.
Silvestre, João, 233.

. Soares, Antônio Marques da Costa, 266.
Sobral, vila, 138, 235, 236, 237, 239, 239,

240, 241, 243, 244.
Souza, vila, 144, 268, 269, 270, 273.
Souza, Antônio Bezerra de, 204.
Souza, Antônio da Costa e, 89.
Souza, Antônio Ferreira de, 269, 274.
Souza, Antônio Manuel de, 90.
Souza, Clemente de Amorim, 56, 57.
Souza, Francisco José de, 86, 93.
Souza, Francisco Roiz de, 89.
Souza, João Pinto de, 100.
Souza, Manuel Gonçalves de, 82.
Souza, Manuel Pereira, 202.
Souza Júnior, José Francisco de, 88.
Souto Maior, Antônio, padre, 43.
Souto Maior, João de, 258.
Souto Maior, Joaquim Martins de, (O

Barateiro), 125.
Sudré, Antônio Manuel, 258.

Tacaruna, vila, 148.
Taquara, freguesia, 173.
Taipu, freguesia, 61.
Tamandaré, porto, 147, 207.
Targine, David Leopoldo, 134.

Tavares, Francisco Muniz, 182, 183, 258.
Teixeira, Bernardo José, 86, 93.
Teixeira, Francisco de Souza, 102, 103,.

104, 106, 109, 111, 112.
Teixeira, Manuel de Souza, 232.
Teófilo, Manuel José, 88.
Torres, Francisco Xavier, 87.
Torres, João Martins, 59, 60.
Trindade, Antônio Martins da, 114, 243,

245.

Vasco da Gama, nau, 195.
Vasconcelos, Antônio José de, 88.
Vasconcelos, Francisco Lopes, 63.
Vasconcelos, Francisco Muriuna Aranha,

frei, 198.
Vasconcelos, Luiz de Miranda, padre,

86.
Vasconcelos, Matias da Gama Cabral de,

22, 33, 197.
Viana, Antônio Luiz da Silva, 86, 87,

198, 199, 234, 247.
Viana, Manuel Caetano, 86, 93.
Viana, Paulo Fernandes, 181, 190, 261.
Vieira, Amaro Gomez Coutinho, 192, 197,

198.
Vieira, Gonçalo, 211.
Vieira, João Fernandes, 57.
Vieira, José Roiz, 88.
Vigneaux, João Batista, 64, 65.
Vila da Fortaleza, 92, 145, 234, 236,.

237, 238, 241, 242, 243, 245, 246.
Vila da Granja, 239.
Vila de Montemor, 189.
Vila do Conde, 122, 174, 175.
Vila-Flor, Conde de, 152.
Vila Nova da Bainha, 131, 132.
Vila do Penedo, 79, 101, 126.
Vila do Pilar, 73, 115, 116, 117, 124, 201,

211, 212, 268.
Vila Seca, José Antônio, 53, 54, 56, 59,

60, 129, 130, 131, 132, 164.
Vila Viçosa, 243.
Vitorino, Antônio, 43.

Zaranza, José dos Santos, 113.


