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EXPLICAÇÃO
Êste novo volume dedicado a reproduzir os documentos
da Biblioteca Nacional sobre a Revolução de 1817 contém
inumeráveis novidades sobre as origens e os princípios do
movimento, suas ligações ideológicas com a Maçonaria,
as Revoluções Francesa, Norte-Americana e Hispano-Americana, sobre a Devassa, seu rigor e severidade, sobre
Pernambuco restaurado à legalidade imperial, sobre a adesão da Paraíba e do Ceará, sobre a propaganda e prática
de caricaturas revolucionárias, sobre os selos e bandeiras
usados pelos chefes do movimento rebelde de 1817. Não
não
saservis,
ânimos
de
legalistas
as
que
palavras
faltam
biam siquer disfarçar a sabujice de caráter com que se
j>rosiraram ante os poderosos do momento. Figuram entre
estes, homens como o dicionarista Antônio de Moraes Silva
e João Carlos Augusto de Oeynhausen e Gravenburg, que
governou Mato Grosso e São Paulo. O primeiro chama de
canalha ao povo que se ajuntou aos conspiradores e à tropa
de linha e o segundo diz que em Mato Grosso não se fazia
idéia de que houvesse portugueses como estes degenerados
infames que intentaram deserdar a Capitania de Pernambuco da glória com que andam anexos ao seu nome os de
Vieira, Camarão e Dias. Oeynhausen beijava a benfazeja
e protetora mão com que S. Majestade ia castigar ou já
tinha castigado o ultraje feito à dignidade e lecddade portuguêsas.
'
Mas não eram só personalidades de expressão cultural
ou funcional da Colônia que se sentiam na obrigação de
demonstrar a maior subserviência ao Trono e à Coroa. Modestas testemunhas, temerosas diante da crueldade e do arbítrio da Comissão Militar, revelavam o maior desprezo pela
infame chamada Liberdade".
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A ilegalidade da Comissão Militar, depois de vencida a
Revolução, excessiva no seu rigor e severidade, cometendo
verdadeiros assassinatos jurídicos, está à mostra nas críticas
que lhe faz o Desembargador José Albano Fragoso (1).
Os poderes de Bernardo Teixeira Coutinho Alves de
"haCarvalho, Juiz da Devassa, eram amplos e poderosos,
vendo por suprida qualquer falta de formalidade e por
sanadas quaisquer utilidades jurídicas, positivas, pessoais^
ou territoriais, de direito ou dos costumes da nação queatendendo*
ou
devassas
ditas
haver
nas
processos,
possa
somente às provas conforme o direito natural e impondo
as penas em toda extensão das leis, como se todos os réus
de novo fossem julgados." Ai se consagrava o poder discricionário do juiz de rever toda a prova e os fatos, julgar
e reformar sentenças (2).
Pois bem, ainda assim Bernardo Teixeira, em carta der
h de julho de 1817, recriminava as violências da Comissão
Militar que fizera enforcar um tenente, queimar-lhe o cadáver e lancar-lhe as cinzas ao mar. Advetia S. Majesfade dos perigos desses excessos que faziam lembrar a
Convenção e lhe suplicava cortasse já pela raiz um tão
"porque
se êle prevalecer amanhã outro
funesto exemplo,
Corpo Militar fará o mesmo e a tropa se fará juiz e árbitro
da vida e fazenda dos seus vassalos."
0 crime era o de Lesa-Majestade (Ordenações Filipinas, título VI, §§ 5 e 8, e penas § 9) ou traição cometida
contra a pessoa do Rei ou seu Real Estatuto, tão grave e
abominável que os sabedores não só a estranhavam como «
"assim
como o erro da traição condenar
comparavam à lepra:
o que a comete, e empece e infama os que de sua linha
descendem, posto que não tenham culpa." Infames e infames na sua descendência, estes bravos nordestinos que durante dois meses e meio ensinaram aos brasileiros que era
¦

1) Nomeado juiz para as diligências ha Corte por Decreto de 21 de abril
de 1817, cf. Legislação Brasileira, coligida por J. P. de F. Nabuco Araújo,
t. II, 1837, p. 246. Cf. também decreto de 7 de maio, óh. cit., p 248.
(2) Carta Regia de 6 de agosto, publicada in Legislação Brasileira,.
coligida, por J. P. de Nabuco de Araújo, t. II, p. 258/59.
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possível a liberdade, a pátria e a independência, sofreram
na época como os Inconfidentes de 1789.
Basta ler os depoimentos, a sentença e a punição aqui
transcritos dos três revolucionários, Domingos Teotônio Jorge,
José de Barros Lima e Padre Pedro de Sousa Tenório
para se ver que, como Tiradentes, estes e outros de 1817,
depois de degradados e mortos, tiveram cortadas suas mãos,
decepadas as cabeças, que foram pregadas em postes, e
seus restos ligados às caudas de cavalos e arrastados até
o cemitério.
Mas a página mais tocante que compensa todos os servilismos já referidos e outros mais é a descrição da morte
do jovem tenente da artilharia Antônio Henriques: ao
contemplar as tropas declarou que se tivesse à sua disposição uma divisão semelhante não estaria naquele lugar.
O que mais faltam a estes documentos são as palavras
duras, as expressões fortes, os discursos (Domingos Teotônio
e José de Barros Lima falaram ao povo junto ao patíbulo)
(Cf. Doe. n.° 15) e as blasfêmias ditas pelos bravos revolucionários de 1817.
Está declarado pela testemunha n.° 3 do processo contra Domingos Teotônio Jorge que este ouzara dizer blas"as
contra
o Rei,
fêmias
quais esta Comissão não permite
que se digam e menos que se escrevam".
O grandíssimo entusiasmo pela maldita liberdade e pelas
urgências da Pátria que se apossara da gente pernambucana,
paraibana, potiguar e cearense despertara naturalmente
a simpatia dos republicanos da América Espanhola, da
América do Norte e da França Napoleônica. São inúmeros
os documentos aqui reproduzidos mostrando as suspeitas
que despertavam embarcações francesas e norte-americanas
e os boatos correntes de que tropas americanas tinham desembarcado para ajudar a revolução. José Francisco Corrêa
da Serra, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves escrevia
em dezembro de 1817, muito depois de abafada a Revolução, a Iaiís do Rego Barreto, das suspeitas que deveria
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merecer a partida de Filadélfia para Pernambuco de uma
embarcação, porque nela vinha um português Manuel, amigo
de Antônio Gonçalves da Cruz, que fora emissário da Revolução nos Estados Unidos. De republicanos americanos,
espanhóis e franceses, as desconfianças não eram menores
e em carta de 3 de outubro de 1817, de Luís do Rego
Barreto a S. Majestade (documento n.° i7), este comunicava
as ligações de Paulo Alberto Latapie, coronel do exército
francês, preso na baía Formosa e enviado a Pernambuco,
com José Bonaparte para a libertação de Napoleão da ilha
de Santa Helena, numa esquadra preparada e armada em
Pernambuco, onde era tão vivo o sentimento de liberdade
e tão forte o espírito de rebeldia.
A revolução e reação no Ceará, a adesão da Paraíba,
os autos de corpo-de-delito de várias cidades, a descrição
de Pernambuco restaurado, tudo isso enche as páginas do
volume consagrado ao fato e ao espírito de 1817.
Logo se há de notar que o documento n.° 64; de autoria
de Paulo Fernandes Viana, intendente da polícia, sem refevencia ao movimento de 1817, mas que se achava entre
estes papéis, foi aqui reproduzido pela importância de suas
idéias em relação à escravidão e colonização. Também o
documento n.° 105 já foi publicado na Revista do Instituto
Arqueológico e Geográfico Pernambucano (vol. XIX, p. 503)
"História
e na
do Brasil-Reino e Brasil-Império", de Melo
Moraes, t. I, p. 174-176 (doclumento n.° 1).
Êsle intendente, mais tarde Desembargador, revela-se
em outro documento homem de sagacidade política quando
aconselha a Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, chefe
do gabinete de 23 de junho de 1817, tão louvado na caria já
citada do dicionarista, a poupar a pena de sangue a todos
os réus, fora os que se graduam principais, depois de passarem pelo susto do aparato judicial. Para êle, a revolta
nasceu na Maçonaria — e vê-se que ,se originou também
entre padres e homens ilustrados pelas idéias novas, estrailhas idéias de liberdade, de patriotismo, de independência,
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na luta contra a tirania e contra o despotismo que, diz um
documento, costumavam amolecer as tropas.
O Patriota da Paraíba, José Peregrino Xavier de Car•valho, diz claramente que seu desejo é mostrar ao mundo
o denodo com que suas tropas correram a arvorar o estandarte da liberdade. Os documentos do livro de registro de
Patentes do Senado da Paraíba começam sempre pela exciainação Viva a Pátria e revelam que o fim era a Indepenciência do Brasil.
A imortalidade dessa revolução se anuncia nas páginas
inteiras deste volume com que a Biblioteca Nacional relemira os heróis de 1817.

José Honório Rodrigues
Diretor da Divisão de Obras Raras
e Publicações
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Recife, 15 de junho de 1817.
A meu compadre. Escapei da tirania de ladrões estaimados, que se fizeram senhores do Erário e de Pernambuco
aclamando liberdade, igualdade e isenção dos novos tributos. No dia 6 de marco estando eu no Recife e a família
no Poço, acabando de jantar, ouço tocar a rebate, chego à
janela, vejo quatro sentinelas na porta do palácio apontando
as baionetas contra quem queria entrar.
Ao mesmo tempo, ouço gritos pela rua dizendo = Viva
El-Rei e a Pátria = todos armados de espingardas, bacamartes e espadas; volto para a parte de trás, vejo sair
o General em jaqueta, calças, chapéu redondo, e espada
nua, rodeado de oficiais e levou a sua guarda adiante. Ouvi
tiros na ponte para onde foi o General que se refugiou no
Forte do Brum. Já então mudaram as vozes e diziam =
Viva a Pátria, morra todo o marinheiro. Eu fechei a
porta da rua e fiquei tremendo, assustadíssimo, pois bem
«V
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sabe que chamam aqui marinheiro a todo o europeu. Estava vendo o momento em que me escalavam a porta e me
matavam. Era uma algazarra pelas ruas = Viva a Pátria,
morra marinheiro. 0 preto Felix sai para ir saber o que
era aquilo e não tornou mais. Assim levei toda a tarde.
Vi pelas rótulas passar um de cavalo com matutos, gritando = Viva El-Rei nosso Senhor = tomam para o Colégio,
estava aí um filho de D. Catarina, que apenas ouviu aquelas
palavras quis matar esse Comandante, o qual fugiu e a
sua tropa.
De noite sossegaram os tiros e não se gritou mais. Pela
manhã do dia 7 continuaram até às oito horas, então correu
pelas ruas um ajudante de artilharia, gritando às patrulhas, que não matassem mais, que estava a terra entregue
e em paz. Eu então ainda que com muito medo, me embarquei para o Poço, onde achei todos chorando, e Frei
Miguel animando-os, o qual apenas se tocou a rebate saiu
do mosteiro a pé e foi fazer companhia às irmãs e sobrinhas.
Soube então lá que foi o caso. Avisaram ao Governador da
conjuração que estava determinada e deram os nomes dos
traidores, todos pedreiros livres. Souberam que estava preparada a cena para a Aclamação; instaram com eles até
por cartas anônimas. Êle perturbou-se e não soube fazer
o que devia, porque havia de mandar primeiro prender
aos capitães de artilharia e infantaria, cada um em suas
casas por oficiais milicianos, armados; depois aos paisanos,
e embarcá-los presos para o Rio. Estava tudo acabado. Não
fêz assim. Convocou Conselho, que fêz com os brigadeiros,
chefe de artilharia, e chefe de infantaria, o Gonçalo Marinho, Peres e o Secretário José Carlos, e creio que José
Roberto apresenta-lhe a relação dos con jurados e votam
Jogo sobre os castigos, que se lhes devia dar, mesmo em
Pernambuco, uns com veneno, outros assassinados mesmo
na sala. Que inconsiderados e ilegais votos? Dizem, que se
acharam os votos e que só o Peres e José Roberto foram do
voto de serem remetidos ao Rio de Janeiro. Alexandre
Tomás, Ajudante de ordens, também deu voto de assassínio.

Este Conselho foi revelado aos conjurados. Acautelam-se os
de artilharia e municiam clandestinamente as suas companhias. Manda o governador ordem ao Quartel, para que
no dia 6 se achassem em palácio tais e tais oficiais pela
uma hora da tarde. É meio dia, manda prender Domingos
José Martins, o Padre João Ribeiro e Antônio Cabugá, o
cirurgião Peixoto, etc. Chega a hora, não aparecem os tais
oficiais. Manda o General prendê-los pelo chefe de artilharia Antônio Joaquim, vai este, prende Domingos Teotônio, o qual se recolhe às Cinco Pontos, prende ao José de
Barros Lima, chamado Leão Coroado, este resiste e mata
ao chefe. Vem disso para o palácio, oferece-se Alexandre
Tomás, Ajudante de ordens, vai encontrar-se com o Pedroso,
estranha-lhe a desobediência, porém êle manda-lhe atirar,
cai no chão, então o atravessa com a espada e o mata.
Manda logo tocar a rebate; ajuntam-se as tropas. Caminham
os artilheiros, uns para o Brum outros para o Erário. Solta-se Domingos Martins, Domingos Teotônio, Cabugá, os
presos da cadeia. Fazem desistir ao Governador do Govêrno e a José Roberto da defesa do Erário; porque não
achou lá armas com que se defendesse. Tudo isto sucedeu
por incúria do Governador, que se êle tivesse fornecido o
Erário de armamento, pólvora, e bala, e peças, José Roberto
resistia aos ladrões e não levavam as coisas como levaram
às mãos lavadas, porque havia muita gente, que quisesse
defender, mas não tinham com que e os insurgentes se aproveitaram desse desleixamento. Quem se propõe a atacar um
caso destes, acautela tudo, maiormente a defesa do Erário.
Finalmente ficaram senhores absolutos da terra, e remetevam ao General, entraram a legislar, ferviam os Bandos.
Foi o primeiro, que se tratassem todos por vós, até ao
liiesmo Governo, que chamaram Provisório e se chamassem
e assinassem Patriotas, pena de morte. No dia da insurreição, fugiram vários negociantes para a Bahia em um navio
que estava a sair, e que saiu sem despacho. Apareceu logo
uma tristeza geral, desampararam muitos o Recife, como
eu fiz. Não se via senão casas fechadas, não aparecia gente
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branca pelas ruas. Conheceram então os ladrões o desgosto
do público, e temendo alguma contra-revolução, ordenaram
que todos recolhessem as armas, que tivessem ao armazém
da Pátria, pena de morte. Escreveram para a Bahia aos
seus sócios, e para a Paraíba e Rio Grande. A Paraíba esteve
pronta; no Rio Grande foi preciso atacar André de Albuquerque ao Governador José Inácio Borges, e prendê-lo.
Na Bahia não tiveram igual sorte porque o emissário, que
levou as cartas foi o Padre José Inácio de Roma; êste por
Serinhaem, Alagoas, e Penedo, foi logo pregando e espalliando proclamações pela Liberdade, contra Sua Majestade.
O Conde dos Arcos é logo avisado e quando passa para a .
Bahia, é preso e morto, mas não declarou os nomes das
pessoas para quem iam sessenta cartas, que levou sem
nome, mas assinadas por Domingos Martins, e o Provisório.
Fazem quatro do Governo, o Padre João Ribeiro para o
Eclesisástico, Domingos José Martins, para o Comércio, Manuel Corrêa de Araújo para a Agricultura, Doutor José Luiz
para o Judicial. Fazem Governador das Armas a Domingos
Teotônio; Coronel de Artilharia a José de Barros Lima, chamado Leão Coroado, e da Infantaria ao Pedroso. Para
Conselheiros o doutor Bernardo, o doutor Caldas, o Padre
Miguel Mestre de Retórica, o Padre Pedro Tenório, Bourbon (que teve a vaidade de se não assinar mais senão
Wasthon) e os três Governador de armas e os dois coronéis.
Chamaram uma vez ao doutor Morais e como disse, que
aquilo era uma borracheira e atrevimento grande que havia
de causar muita lágrima, não o chamaram mais. Esquecia-me dizer que o detestável ouvidor Antônio Carlos era
um dos ditos conselheiros e o mais atrevido contra Sua
Majestade nas Proclamações que imprimiu. Rasparam as
coroas, tiraram os quadros de Sua Majestade e formaram
Bandeira chamada republicana. Era um quadro, dividido
ao meio horizontalmente. A parte de cima em campo
azul escuro, uma estrela em cima, um arco-iris e por baixo
o sol, não sei se pondo-se ou se nascendo.
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Veja Vossa Mercê que dia escolherem para benzer estas
bandeiras publicamente com as tropas postadas, religiões,
sacerdotes, vigários, câmaras, Erário, Alfândega etc. (exceto
eu, que tando no Recife não apareci lá). Foi o dia Quintafeira de Endoenças de manhã. Quem fêz a prática e benzeu
'
foi o doutor Bernardo, o qual fêz jurar a todos de joelhos
com a mão direita levantada por todos defender aquela
bandeira e no fim disse = Viva a Pátria, a nossa Religião
(mas não explicou se era a cristã) e morra a tirania real.
Disseram todos: viva; tocaram-se os zabumbas, e instrumentos bélicos com grande aplauso e vieram todos acompanhar
o Provisório aqui para o Colégio, que foi quando vi a grande
quantidade de clérigos, frades e a câmara etc. Grandes hereges! Mostraram bem que eram pedreiros livres. Desviaram a tantos fiéis da comunhão geral de um dia tão sagrado
e eles prontos a irem. Entraram também a fazer um novo
código, cujos capítulos publicaram na cidade em Igaraçu
e Recife nas janelas das Câmaras, onde apenas se ajuntaram os sócios pedreiros livres e alguns capotes. Quando
eles estavam com este entusiasmo e roubando o Erário, em
grosso, apareceu a notícia de que as Alagoas se tinham levantado, o Penedo, o Bonito, Santo Antão, Pau do Alho, e
daí até a Paraíba, e Rio Grande onde tinham assassinado
a André de Albuquerque e todos levantaram Bandeira Real
e se puseram em armas contra o Provisório. Daí a poucos
dias aparece um bloqueio. Estava Gervásio com o seu navio
carregado para a América inglesa por ir buscar armamento
pelo dinheiro que tinha mandado adiante pelo mulato Cabugá, que foi enviado do Provisório, para pedir auxílio e
oferecer aos comerciantes americanos por 20 anos os generos de Pernambuco livres de direitos, e os seus e para isso
levou também do Erário, de sorte que se julga, que foi com
mais de 50$ cruzados, e logrou os ladrões. Gervásio apenas
viu o bloqueio, descarregou o navio.
Ficamos portanto bloqueados, por mar, e por terra.
Ferveu a fome mais do que antes, porque o que tinha enirado antes do bloqueio, era só para a tropa. A meu com-
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padre, que necessidades se padeceram! O Provisório é verdade que mandou logo ordem para se plantar mandioca,
feijão, milho e arroz e com efeito todos plantaram, mas isto
foi em março, e como havia de haver em abril farinha?
Como a há de haver ainda agora? Para os meus não morrerem de fome, cheguei a comprar por empenhos a 16 e
a 18 o alqueire. Considere isto bem, e veja o estado a que
estarei reduzido. Vendo-se pois os Provisórios cercados,
resolvem ir atacar a Alagoas, quando esta já tinha pedido
pólvora, bala, e peças ao Conde de Arcos, e êste prontamente socorreu com tudo. Vão primeiro à Utinguinha,
mas aí acham gente de Ipojuca, Escada, e Santo Antão, que
sem peças e somente com espingardas, catanas e flechas
lhes fizeram tal estrago, que poucos escaparam. Exasperam
com êste acontecimento e propõem ir à Ipojuca onde já se
achava o exército com 200 artilheiros da Bahia, e ao mesmo
tempo combater o Pau do Alho, e em ambas as partes
foram derrotados inteiramente, e lá morreu um filho do
Suassuna, prenderam a Domingos José Martins, o filho de
Miguel Caetano de Almeida, o Wasthon. Enfim, ficaram
sem recurso mais para combater, apesar de terem levado
consigo mais escravos que apanharam à força, e outros, que
se ofereceram com a promessa de alforria; de sorte que já
nao serviam pelas ruas senão negras, cada um escondia os
seus escravos. A felicidade prometida pelo Provisório, chegou a êste estado.
Nestes termos manda primeira capitulação ao bloqueio
muito atrevida, e foi; que ficasse o Provisório governando
debaixo da Bandeira Real, mas que Sua Majestade não liavia de mandar governadores nem ministros. Deitaram pelo
portaló fora o mensageiro. Foi segunda que deixassem sair
os cabeças com mobília, e o mais que quisessem, em um
navio, o qual fazia viagem para o porto, que lhes parecesse,
e então entregariam a terra a Sua Majestade, veio resposta:
que Sua Majestade perdoava à tropa entregando-se a bordo
os cabeças, aliás, se passaria tudo à espada, e se arrazaria
o Recife. Com esta resolução fazem conclave e determi-
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nam o seguinte: matar ao Marechal, Brigadeiros José Inácio
Borges, João da Silva Riêgo e outros que eles tinham preso
nas Cinco Pontas; passar à espada a todo o europeu, lançar
logo às fortalezas, e ao Recife todo e depois fugirem pela
terra dentro com tropa e artilharia. Quando porém quiseram dar princípio à crueldade chega-lhe aviso de que o
exército do Sul já se achava na ponte dos Carvalhos e se
vinha estendendo pelo mato para fazerem cerco. Heis que
resolvem aprontar a toda a pressa carros, e cavalos, carregam os cofres, algumas peças, e munições de guerra, e
boca, e da Soledade onde estavam marcham para a cidade
onde dormiram, saem dali, caminham para o Fragoso. Apenas
amanheceu o dia que souberam da fuga, o povo que havia
no Recife, e parte da tropa que não quis acompanhar os
traidores, a maruja, saiu todo pelas ruas, com Bandeiras
Reais, arvoradas, gritando: = Viva El-Rei de Portugal, e
do Brasil, Viva o Senhor Dom João 6.°. Até mulheres brancas, pardas, negras, com suas bandeiras a gritarem: viva o
nosso Rei, todos a chorarem de alegria, abraçando-se uns
aos outros, dando-se os parabéns da restauração; apareceram quadros do nosso Soberano nas mãos ao alto, ajoelhavam
todos e gritavam: Viva, viva o nosso Rei. Foram às forlalezas despedaçaram os trapos Provisórios, e arvoraram as
Bandeiras Reais, veio José Roberto entre estas aclamações
para o Colégio, arrombaram a porta, subiu à Mexiriqueira,
onde se pôs um quadro de Sua Majestade (note bem, que
sinal de amor e de saudade) apenas êle aparece, ajoelha
todo aquele povo, que era mais de 3 mil pessoas e gritam
todos a um voz = Viva o nosso Rei e atiram os chapéus
para o ar. Fazia chorar de gosto, ver o povo, que foi concorrendo ao largo de palácio, a ver o seu Soberano, e a
veneração, respeito e amor com que se postavam quando
o avistavam. Foi então, que o chefe do bloqueio saltou
em terra com parte da sua gente, e no dia seguinte foi que
entrou o exército, e logo marchou a tropa de cavalaria, com
caboclos atrás dos fugitivos. O Padre João Ribeiro, no
Paulista, enforcou-se, cortaram-lhe a cabeça, veio para o
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Recife, e lá está no Pelourinho. Veio preso o nosso vigário
e seu irmão Padre Antônio, e êste na fortaleza também se
enforcou. Veio o Pedroso, sanguinário que foi apupado
publicamente, o Padre Caneca, do Carmo; o Capitão-mor de
Igaraçu, irmão do Vigário, o Jácomo, Vigário do Recife.
Prendeu-se o Gervasio, o doutor Bernardo, o doutor Caldas,
o Padre Miguel mestre de Retórica, e seu irmão vigário
de Santo Amaro, um Padre João da Fonseca que se fêz
Alferes de guerrilhas, o Padre Resende, o Capitão Azevedo,
o Capitão João do Rego Dantas, o Vigário do Cabo, os quais
todos já foram para a Bahia. Prendeu-se Joaquim Pires,
mas foi para a cadeia. Veio preso o atrevido Antônio Carlos,
ex-Ouvidor de Olinda, lá foi já para a Bahia, também foi
o doutor José Luiz. Miguel Corrêa de Araújo que foi um
dos governadores do Provisório, antes de se levantar Santo
Antão mandou a sua família para lá e quando veio notícia
de que tinha levantado Bandeira pediu licença aos Companheiros para ir buscar a família e reduzir aqueles povos.
Foi, ficou lá, sustentou a tropa um mês, e creio que ficou
livre por esta ação. O Suassuna, diz foi fino, comunicou-se
sempre com o chefe do bloqueio, e o Marechal do Exército,
levava gente mas nunca batalhou. O Morgado do cabo, também já foi para a Bahia. Enfim, tem fervido os seqüestros,
ficam muitas famílias perdidas para sempre, e tudo se deve
a Domingos Dourado (sic), Antônio Carlos e Capitão-mor
Suassuna. Os cabras, mulatos, e criolos, andavam tão atrevidos que diziam éramos todos iguais, e não haviam de casar, senão brancas, das melhores. Domingos José Martins,
andava de braço dado com eles armados de bacamartes,
pistolas e espada nua.
»

Tem-me porém regalado o chefe do bloqueio Rodrigo
José porque tem levado na grade da cadeia, 300, 400, 500
açoites, mulatos forros, e criolos, até aqueles a quem o Provisório fêz oficiais. Andam muito murchos agora, já tiram
o chapéu aos brancos, e nas ruas apertadas passam para o
meio para deixar passar os brancos, já não se persuadem
¦

¦
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que hão de casar com senhoras brancas. Meu Compadre,
se Vossa Mercê cá está era maltratado, e preso: Vossa
Mercê não suportava chegasse a Vossa Mercê um cabra com
o chapéu na cabeça e bater-lhe no ombro e dizer-lhe ±á
adeus Patriota, como estais, dai cá taBaco, ora tomai do
meu; como fêz um cativo do Braderodes ao Ouvidor Afonso;
porém já se regalou com 500 açoites na cadeia. Tinham tal
ódio os do Provisório a Sua Majestade que até não podiam
ver os Hábitos das Ordens Militares, e assentavam que
quem andava com eles era realista, andávamos tremendo,
até que fomos avisados de que éramos assassinados, então
todos os esconderam: finalmente era um vexame geral em
tudo. Até se passou ordem para se evacuarem as famílias,
que se refugiaram no Poço, por patrulhas de guerrilhas a
pé mesmo e entre baionetas, e bacamartes. Veja que susto
não teria? Que desgraças não sucederiam! Permitiu Deus por
intercessão da Senhora da Saúde, que não se executasse esta
ordem, porque foi passada e imediatamente cuidaram em
fugir pelo aviso que tiveram da aproximação do exército.
Fêz-se portanto uma festa a Senhora dia do Espírito Santo,
pregou Frei Miguel quase de repente. Os boticários, cirurgiões, sangradores, não fizeram mais conta de mim; quando
eu passava, riam-se, e chamavam-me: Delegado que Deus
haja, até os barbeiros não me quiseram mais fazer a barba,
respondiam que estavam ocupados no serviço da pátria,
via-me obrigado a fazer a mim mesmo a barba. Andavam
o médico Brito e o Miranda em competência com o Provisório como filhos da terra, qual havia de ser nomeado
físico-mor. O Peixoto era o cirurgião-mor da República e
Exército, não queriam europeu em cargo público.
-

¦

Agora meu compadre é a ocasião mais própria para
se fazer uma boa câmara, nada de lhegalhés. Eu já pedi
a Vossa Mercê que queria ser vereador, e que se fizesse
também ao Mariz, falei no Luiz de Castro, mas êste recuou
a respeito da Conta, teve medo do Juiz de Fora, seja o
Terceiro Vereador Antônio José Pires, e Procurador o mesmo
Luiz de Castro Costa. A câmara deve representar muita
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coisa a Sua Majestade e por isso devem os vereadores sercapazes.
Os seus filhos sei que estão bons. Está preso o seu
amigo Sá, ignoro a verdadeira causa; esteve carregado de
ferros na enxovia.
Tenho sido extenso e muito mais tinha que dizer, fique
para outra ocasião.
Fiz um papel para Sua Majestade em nome dos Pernambucanos, êle vai se assinar, lá saberá dele.
Seu Compadre Amigo
(a.) João Lopes Cardoso Machado
II — 31,32,13

2)
Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, dó»
meu Conselho. Amigo.
Eu El-Rei vos envio muito saudar. Sendo-me presente
o horrível atentado contra a minha real soberania e suprema
autoridade, que uns malévolos indignos do nome português,,
habitantes da Província de Pernambuco, depois de corromperem com execrável maldade a outros perversos se atreveram a cometer no dia 6 de março do corrente ano, fazendo >
uma rebelião e tendo atemorizado o povo com assassinatos,.
e conduzindo a tropa ainda incerta dos seus projetos surpreenderam as autoridades por mim estabelecidas e se apoderaram
da administração pública, passando a erigir um monstruoso>
governo; procurando propagar a rebelião por quase toda aquela
província e pelas confinantes da Paraíba, Rio Grande e Alagoas,
levantando tropas e resistindo com força armada contra aqueIas que eu seu Rei e Senhor Natural aí tinha para a segurança
interior dos mesmos povos e contra as que acudiram a rebater a tão celerado acontecimento. E, devendo eu fazer castigar
com a severidade das leis a crimes tão enormes e nunca vistos
entre os meus vassalos. Fui servido nomear-vos e aos Doutores Antônio José de Miranda, João Osório de Castro Souza \
Falcão e José Caetano Paiva Pereira, para que vós como juiz;
¦
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«e o Doutor Antônio José de Miranda como adjunto, o Doutor
João Osório de Castro Souza Falcão como escrivão e o Doutor José Caetano Paiva Pereira como escrivão assistente,
passeis à vila do Recife de Pernambuco, aonde chamando a
vós as devassas que ai se tiverem já tirado, e nas outras terras
convizinhas até o Ceará e os processos e sentenças que já
houver ainda que por eles já se tenha procedido a execução
de penas: procedais a tirar nova devassa, sem necessidades do
certo tempo ou número de testemunhas; e tendo-a concluído,
e presos os réus que se acharem presentes, e citados por editos
os ausentes e os herdeiros dos falecidos ou executados, passareis à cidade da Bahia, aonde chamareis também a vós as mais
devassas e processos que aí houver, e renovando as diligências e perguntas que forem necessárias ao conhecimento da
verdade, sentenciareis sumariamente em Relação os réus que
nos sob réditos horrorosos delitos forem culpados. Havendo
por suprida qualquer falta de formalidade e por sanadas
quaisquer nulidades jurídicas, positivas, pessoais ou territoriais, de direito ou dos costumes da nação que possa haver
nas ditas devassas ou processos atendendo somente as provas
conforme o direito natural e impondo as penas em toda extensão das leis, como se todos os réus de novo fossem julgados.
Sendo vós o relator e sendo adjunto o Desembargador da
Casa da Suplicação Antônio José de Miranda e os mais ministros que o governador e capitão general nomear e vós lhe propuserdes; ou sejam desembargadores que sirvam na Relação
da Bahia, ou quaisquer outros ministros de qualquer graduação daquela província ou dos outros do Reino, os quais sendo
por vós requeridos o governador os fará convocar na conformidade das ordens que lhe mando expedir. E dos réus que
houver eclesiásticos ou sejam regulares ou seculares vós mandareis separar as culpas para em ato separado serem sentenciados por vós com os adjuntos como fôr justiça por lhes
nao pertencer privilégio algum de isenção nos crimes excetos,
dos quais o de lesa-ma jestade é o maior e o mais horroroso.
Com declaração porém que antes da execução da sentença
exigireis a degradação na conformidade do costume do Reino.
E quanto aos réus que forem das Ordens Militares vós na
#ay
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mesma sentença os podereis degradar, e expulsar delas pois
a vós e aos mais adjuntos cometo essa jurisdição, como mando
participar a Mesa da Consciência e Ordens. Havendo outrossim entre os réus outros que nem foram dos chefes e cabeças;
da rebelião nem cometeram assassinatos, nem comandaram^
as tropas rebeladas que pegaram em armas, nem constituir
ram o Conselho e Governo Revolucionário, nem dos que *>*
fomentaram, proclamaram ou procuraram propagar ou. susrtentaram e nele perseveraram até serem rendidos pela: forçai
armada, porém que consentiram por terror, cederam à forçai
ou semelhantes, a respeito destas ordeno que as sentenças:
contra eles proferidas se remetam à minha real presença, suspendendo-se entretanto a execução delas, e ficando os réus:
em segurança até eu determinar o que fôr servido. E a respeito daqueles que tiverem sido solicitados naquela ou em
outra província e que contudo não tomaram parte ativa vós
também separareis as culpas e devassareis separadamente e
as averiguações que a respeito deles se fizerem antes da sentença as remetereis em segredo à minha real presença. Servirão de escrivão e de escrivão assistente os ministros que vão.
por mim nomeados, e para vos auxiliarem na proposição de
tão volumosos processos podereis valer-vos dè qualquer dos
vossos adjuntos que para esse fim nomeardes. Para os casos
de empate ou para qualquer outro incidente da nomeação de
juizes ou de comissão ainda especial e imediatamente emanada da minha real pessoa e também nos casos de impedimento ou falta de escrivão ou escrivães o governador, com o
vosso parecer nomeará, os que forem mais idôneos ou da
Relação da Bahia, ou dentre os magistrados de maior ou menor
graduação que me servem ou tem servido em qualquer lugar
do Reino do Brasil. E para os casos de empate, o voto do governador deverá ter lugar e será igualmente decisivo: achando-se
porém êle impedido, o Chanceler da Relação o substituirá e o
seu voto terá a mesma força e qualidade. Sendo necessário
expedir ordens a qualquer das províncias ou mandarem-se a
elas outros ministros incumbidos de comissões particulares
ou para conhecerem, inquirirem ou devassarem sobre objetos
relativos a esta comissão ou para outras quaisquer diligên-
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cias de diversa natureza do meu real serviço: ordeno que em
todos e cada um dos referidos casos procedendo vós sempre
de acordo com o governador expedireis todas as ordens que
vos parecerem convenientes, encarregando o governador de
os auxiliar como lhe determino em carta que a este fim lhe
vai dirigida.
E principiando vós a devassa ficarão cessando quaisquer
outras comissões a este respeito à exceção somente da que
determinei no Distrito da Relação do Rio de Janeiro. No caso
do vosso impedimento vos substituirá o Desembargador dos
Agravos vosso adjunto e no de ambos qualquer que êle seja
o mesmo governador provera como lhe tenho ordenado. E
isto sem embargo de quaisquer leis, disposição de direito, privilégios, ordens ou costumes e estilos em contrário que todos
hei por derrogados por esta vez somente, ficando aliás sempre em seu vigor. Escrita no Rio de Janeiro aos de julho
de 1817.
I — 30,34,2 n.° 43
3)
Sem religião não há costume, não se é bom cidadão,
bom pai, bom filho, bom amigo, nem bom vassalo; rotos os
vínculos da moral cristã não aparecem senão torpezas, indignidades de todos os enormes crimes que tornam os homens
abomináveis, infames, e se por algum tempo vivem encobertos é só pelo temor do castigo das leis, que nem sempre podem
acautelar suas maldades, convém pois que os ministros do
altar se esforcem pelo seu exemplo, pela sua palavra e pelo
seu zelo por arraigar nos corações as santas máximas da religião porque é só dela que nos vem o verdadeiro bem.
Com estas considerações e porque de toda sorte desejo
ver feliz um povo que devo governar em paz, amor, fidelidade e temor de Deus, segundo é o espírito do religiosíssimo
soberano que a todos governa, vou recomendar a Vossa Mercê
que como bom pároco e bom pastor vigie pela conduta religiosa das suas ovelhas pregando-lhes e ensinando-lhes como
devem ser virtuosos amando a Deus e a seu soberano e guardando os preceitos que a Santa Igreja Católica manda guardar,.
¦
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e se por desgraça no recinto da sua freguesia houver homens
tão prevaricados que façam alarde dos seus crimes ou não
cumpram com os preceitos divinos até mesmo entre os seus
clérigos, o que sem horror se não pode dizer, mas que desgraçadamente se tem visto nos últimos calamitosos tempos,
Vossa Mercê os incluirá em uma relação que por serviço de
Sua Majestade me deve enviar todos os seis meses, infor mando-me da conduta dos seus fregueses. Deus guarde a Vossa
Mercê. Recife, em 3 de julho de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto
À margem — Sr. R. Vigário da freguesia do Santíssimo
Sacramento do Bairro de Santo Antônio.
I — 30,34,2 n.» 4
4)
Senhor,
A mercê que Vossa Majestade me há feito de poder
escrever-lhe me anima a continuar, mas primeiramente eu
beijo a Real Mão de Vossa Majestade, desejando-lhe o maior
bem e a toda a Real Família.
No dia 22 do mês passado recebi segundo ofício do governador do Ceará, repetindo o que havia dito no primeiro, que
havia recebido o meu ofício de 18 de abril, em que lhe pedi
que me fizesse remeter os presos, devassas, e papéis; e prometendo remeter logo tudo, mas até agora nada tem apare,cido, o que eu atribuo ao inverno, que embaraça as jornadas
de terra e as viagens do mar. Eu tenho depois do dito meu
ofício remetido outros, por mar, e por terra; porque me aflige
muito a demora como tenho exposto a Vossa Majestade, e
até as perigosas moléstias do país me assustam.
A gente de um navio inglês, vindo a poucos dias, conta
que a Espanha declarou guerra a Portugal, porém as cartas
de Lisboa somente dizem que na Espanha se faz um grande
recrutamento para vir tropa para as suas Américas, e isto é o
que me parece verdadeiro; mas talvez que eu assim o julgue por ser conforme ao meu desejo; porque me parece
melhor que Vossa Majestade no Brasil vizinhe com espanhóis,
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*do que com Republicanos, e com Monarquias Americanas.
Agora me certificam que os militares, que o governador
chamou a conselho a respeito dos réus remetidos da Ilha de
Fernando, de que dei conta na carta de 17 de junho, assentaram que eles não gozavam do foro militar, nem podiam ser
julgados em Conselho de Guerra; e que se fizesse uma Comissão Militar que os julgasse e desse logo à execução suas sentenças, ficando permanente e dando-se depois parte a Vossa
Majestade para aprovar tudo e com efeito assim o fizeram,
fazendo enforcar um tenente, queimar-lhe o cadáver e lançar-lhe as cinzas ao mar.
Já me tinham informado algumas pessoas desta comissão mas eu não o podia acreditar. O levantar-se um indivíduo, ou um certo número deles e constituir-se por seu próprio
arbítrio juiz comissário em ausência e sem ciência do comitente é contrário aos primeiros princípios da Jurisprudência e
da Política e até um atentado contra os direitos da Soberania,
e o pretender que êle lhe aprove, isto é o que Vossa Majestade
sabe e eu me não atrevo a proferir. Isto faz lembrar o Congresso da França, que de arbítrio próprio se levantou em
Comissário da Nação Francesa, denominando-se Convenção,
que ao mesmo tempo que estava atacando e minando o trono,
pedia ao infeliz rei que aprovasse e assinasse as suas rebeldes
determinações, o qual por não remediar a tempo o mal, veio
a padecer e a sofrer, o que o Congresso merecia. Real Senhor,
eu prostrado aos seus reais pés humildemente lhe suplico que
corte já pela raiz um tão funesto exemplo, porque se êle prevalece amanhã outro Corpo Militar faz o mesmo, e ficará
escandalizado se lho não aprovar também, no outro dia outro
corpo se arroja igualmente e assim vão todos e se faz a tropa
o juiz e árbitro da vida e fazenda dos seus vassalos, e com a
porta aberta para se fazerem também comissários da nação
«e iguais aos soldados pretorianos da antiga Roma, e aos Janizaros da Turquia, quando lhes não lembre tomar logo o caminho, que tomou o dito congresso francês, ao que os facilita o
terem as armas e a força nas suas mãos. Acuda Real Senhor
enquanto é tempo, não admita desculpa alguma, livre-se do
anal, que se descobre, livre a Real Família, e livre a nós todos-
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Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos,
havemos mister. Pernambuco, 4 de julho de 1817.
O Desembargador do Paço Bernardo Teixeira Coutinho
Alvares de Carvalho.
I — 3,13,6
5-)
Meu David. Valha-me os céus, frio, morno e amortecido li as linhas da vossa carta. Mas o que é que me tem neste
letargo, a notícia é falsa, o povo é leal, e sucedeu êste embuste,
o parto é do falsário Governador do Ceará. Meu amigo as
ordens que me trazeis me são assás necessárias, apesar de ter
eu com o Padre Luiz vencido todos os obstáculos que nos.
apresentavam homens pouco pensadores. Esta vai escrita já
para a dita que lá espero por vós para dali marcharmos a
vingar os sucessos desse herói de quem fará menção a posteridade caso seja certa essa infausta notícia. O Capitão-mor
José Pereira Filgueiras vem com a sua gente a nosso socorro..
A Independência do Grato foi feita no dia quatro e agora
respondo a carta de meu amigo Martiniano, autor deste feliz
sucesso. Adeus meu amigo, não vos aparteis um só ápice da
minha ordem que a vossa vida corre risco entre a tirania dêsses perversos partidários do Governo. Aceitai um abraço e
adeus de Vosso Fiel Amigo. Fazei marchar infalivelmenteas tropas para onde vos determino, para o Icó, e fazei-me
avisar da vossa marcha, vila de Souza, nove do terceiro. O
Patriota Miguel Joaquim César de Melo. Lançada no livro 62:
de Notas desta vila à folha 29. Pombal, 5 de julho de 1817.
O Tabelião público interino. João José de Macedo. N.° 3137.
Pagou de selo quarenta réis. Pombal, 5 de julho de 1817.
Barbosa. Macedo. Reconheço ser a letra e firma da Caria
retro do próprio punho de Miguel Joaquim César de Melo,,
intitulado Inspetor das tropas do maldito Governo Provisóriode nefanda memória, por ter visto outras em tudo semelhantes de que dou fé. Pombal, 4 de julho de 1817. Estava o sinal
público. Em fé e testemunho de verdade. O Tabelião Público
Interino João José de Macedo. Ao Patriota David Leopoldo.
Targini guarde Deus. Carta do serviço da Pátria. Onde se
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achar. Êste portador volte e mandai outro com a respostaporém que saia para o Icó. Onde chegar êste portador com o
animal fraco, qualquer a bem do serviço da Pátria dê um
animal. Padre Luiz José. Reconheço ser a letra e firma da
cota escrita junta ao subscrito do Reverendo Luiz José Corrêa
de Sá, por ter dela inteiro conhecimento, do que dou fé. Pombal, 4 de julho de 1817. Estava o sinal público. Em testemunho de verdade. O Tabelião Público Interino. João José de
Macedo.
Está conforme.
No impedimento do Secretário
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.
Esta carta mostra bem quanto já em nove de maio o seu:
autor se achava desanimado, e quanto o Padre Luiz José Corrêa de Sá cooperou com os demais revolucionários.
Para melhor inteligência desta carta vejam-se os documentos ns. l.°, 2.°.
À margem — Cópia.
I — 31,4,7 n.° 21
6)
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
Targini que sai daqui a unir-se com o Patriota Miguel Joaquim 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, 17 de abril de 1817. O primeiro da Independência.
Francisco José da Silveira. Francisco Xavier Monteiro da
Franca. Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão. O Padre
Antônio Pereira de Albuquerque. Reconheço as letras das
firmas supra serem dos próprios punhos de Francisco José
da Silveira, Francisco Xavier Monteiro da Franca, InácioLeopoldo de Albuquerque Maranhão e do Padre Antônio Pereira de Albuquerque, por ter de todos inteiro conhecimento,
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do que dou fé. Pombal, 4 de julho de 1817. Estava o sinal
público. Em fé e testemunho de verdade o Tabelião público
interino João José de Macedo. Fica lançado no livro 62 de Notas
desta vila à folhas 22 verso. Pombal, 5 de julho de 1817. O
Tabelião público interino. .íoão José de Macedo, N.° 3137.
Pagou de selo quarenta réis. Pombal, 5 de julho de 1817.
"Barbosa.
Macedo.
Está conforme.
No impedimento do Secretário
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.
David Leopoldo foi o emissário encarregado da rebelião
*da Serra do'Martins e do ataque do Ceará por aquele lado.
Veja-se o documento n.° 5.
Miguel Joaquim César é o Patriota A de que fala o
«documento n.° 2 encarregado de atacar o Icó.
A diligência importante de que ambos vinham encarregados era o ataque da Capitania do Ceará simultaneamente
'•em muitos pontos.
À margem — Cópia.
I — 31,4,7 n.<> 21

7)
Meus amigos do Coração, Senhores Vigário e Capitães
Manos. Não tenho tempo para mais. A minha amizade para
Vossas Mercês de quem sou amigo inviolável é sem suspeita
e não tenho dado outras provas senão isto mesmo, e portanto
não me importa e nem deve importar a Vossas Mercês enredos nascidos das malditas intrigas. Diga ao Vigário que eu
lhe mostrarei sempre que sou seu fiel amigo, os laços em quo
nos meteram os grandes homens com as suas influências, com
'os seus terrores de castigo tem lançado a todo mundo que tem
luzes de revoluções, quanto mais a nós que somos montanheses católicos, romanos e vassalos fiéis do nosso amado
soberano, e desta linguagem nem todo o mundo nem todo
inferno terá poder para me iludir mais, e é o mesmo que
* devem Vossas Mercês ponderar. Agora tenho notícia do ata-
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que do meu amigo C. Souza e não vou já vê-lo porque não posso*
sair desta casa um só instante pois está sempre atacada de^
gente e o mais de quem tem casa de barulho como eu; O C.
Souza está nomeado pelo major para acompanhar • conosco ao»
nosso amável Desembargador e Governador até a cidade,
e estamos desgostosos. com a sua moléstia^ e não melhorando, deve apontar já o seu tenente ou Alferes, porque
queremos para esta viagem só gente nossa e como os esperamos e ao nosso vigário a visitar o nosso Ministro tudodeixo para vista e não se demorem c avise ao vigário que o<
Senhor André Alves é igualmente seu amigo como é meu,
e êle não era capaz de dizer que viu as suas cartas* e quando eu
houvesse de mostrar-lhe seria sempre em leis dè amizade,
e não por outros princípios quanto mais que as não viu e como1
tudo isto nasce das intrigas eu quero dar fim a elas pois que
devemos estar todos tranqüilos para a defesa do nosso sobelano. Não posso mais é — Seu Amigo do Coração. 0 Padre
Luiz. O sargento-mor diz que o espera e tem muito que lhe
falar e que traga o ofício que lhe1 dirigiu para a função
passada, etc, etc. Reconheço a letra e sinal supra ser
do Reverendo Padre Luiz José Corrêa de Sá, por ter
dela inteiro conhecimento, de que dou fé. Pombal, 2 de
julho de 1817. Em testemunho de verdade. O Tabelião público interino João José de Macedo. Estava o sinal público.
N.° 3137. Pagou de selo quarenta réis. Pombal, 5 de julho
de 1817. Barbosa. Macedo. Fica lançada no livro 62 de Notas
desta vila à folha 30 verso e 31. Pombal, 5 de julho de 1817.
O Tabelião Público Interino. João José de Macedo.
Está conforme.
No impedimento do Secretário
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.
Esta carta que o Padre Luiz José Corrêa de Sá dirigiu ao
Vigário do Pombal e a seus dois manos os Capitães Manuel.
Ferreira de Souza e Antônio Ferreira de Souza mostra bem
claramente lodo o enredo e o modo porque estes revolucionários se pretendem agora mascarar com a indiscreta proteÇão do Ouvidor da Paraíba. O PS desta) carta refere-se ao
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documento n.° 3. A função passada de que trata o dito PS é
o ataque desta Capitania do Ceará.
Para melhor inteligência desta carta veja-se o documento
n.° 2 e os mais citados na nota que acompanha o mesmo
documento.
À margem — Cópia. Reconhecimento infra.
I — 31,4,7 n.° 21
8)

v

limo e Exmo. Sr.
Foi V. Exa. servido determinar que sobre a infame
rebelião de Pernambuco quisesse eu propalar as mesmas
idéias acerca de se regular uma Alçada que dignamente se
encarregasse de julgar os réus.
Estando eu nas circunstâncias de entender bem as razões
porque os chefes militares da força que entrou naquela capitania e que apoiou a contra-revolução que o povo dela fêz
logo que conheceu o apoio que lhe dava seu legítimo e natural
.•senhor e soberano, foram mandando os réus que se prendiam
para as prisões da Bahia, assim como outras razões que con•correm e coadjuvam para naquela Relação se dever julgar
todo êste negócio. V. Exa. me desculpará se me apartar das
regras ordinárias da jurisprudência criminal, que exige que
o castigo se imponha na terra em que se fêz o delito, e que ali
:mesmo se faça o exemplo.
Esta era sem dúvida a marcha que êste negócio devia ter
e a Alçada ali devia ir tirar a devassa que naquela capitania^
principalmente se deve agora abrir e que é a única que pode
marcar os verdadeiros principais autores desta sobre todas a
mais escandalosa rebelião, investigar os conselhos e conventículos em que ela se organizou, os particulares fins que tinha
por objeto, e apontar todos os que para ela deram conselho,
ajuda, favor e tomaram partido e ainda os que depois ligando-se por juramento aos chamados Patriotas, tomando serviço e emprego com eles, abandonando a vassalagem e fidelidade devida a El-Rei Nosso Senhor e por fim praticar os
graus de culpa, e imputação que tocar a cada indivíduo.
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Há porém (quanto a mim) razões atendíveis para que a
Alçada fique na Bahia onde já estão os réus conhecidos por
principais e por isso é o meu voto que ali se vá instalar com
todo o aparato judicial a mesma Alçada, chamando a si as
devassas que se abriram nesta capital e na Bahia, e a devassa
que ainda deve abrir-se e que será a principal em Pernambuco
que basta que seja pelo novo ouvidor que para o Recife está
nomeado, devendo êle partir já sem esperar por cartas e com
carta da Câmara para se lhe dar posse, tomando para escrivão
dela o juiz de fora também novamente nomeado, chamando
a si a que consta se tem ali aberto depois da sua restauração
para se cassar e ficar de passar ofício por isso que consta ser
tirada pelo antigo ouvidor do Recife Francisco Afonso, que
não sei como o admitiram tendo êle tomado serviço com o
Governo Revolucionário pelo qual se intitulava, e sendo um
magistrado que nem com a Câmara nem sem ela se animou
a interpor sua preponderância a favor da soberania por uma
fala, por um protesto, por qualquer meio ainda que depois
pela força ansiasse e cedesse e que só por isso devia ser logo
que entrou o legítimo governo deposto e preso para passar
por uma justificação. Esta devassa pois se a há e tirada por
êle é a que se deve cassar, e outra de novo se deve ali princi-.
piar tirada pelo novo ouvidor que deve vir para o conhecimento da Alçada.
A organização da Alçada regulando-me pelas que apresenta a nossa história deve fazer-se com um presidente muito
autorizado e pessoa graduada nos últimos tempos, tirada ou
posta já nos tribunais.
Se nesta se quiser guardar esta ordem pois não vejo razão
para que se não guarde, antes ela é no meu entender a de
objeto mais importante e cujo castigo deve marcar na lembranca dos vindouros uma época sempre lembrada, deve o
vice-presidente tirar-se da Mesa do Paço ou do Conselho da
Fazenda. Por meu voto seria o Desembargador do Paço Bernardo Teixeira e seus adjuntos o Desembargador Pedro Alvares e José Albano Fragoso, ministros hábeis e muito inteiros,
com os estravagantes João Osório e Sebastião Luiz Tinoco,
e dos da Bahia devem entrar o Desembargador Henrique de
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Melo e José Marques da Cosia e Manuel José Batista Filgueiras dos quais um será o escrivão o já nomeadamente ou
deixando-se à escolha do presidente, e para os desempates,
se poderia na Bahia lançar mão do Desembargador Osório,,
que ali há, do Pedra, que são os de que tenho mais avantajadas idéias e que vejo ali sem relações, servindo de provedor da
coroa, o que estiver nesse emprego na mesma Relação.
Como na frase dos revoltosos de Pernambuco eles afirmavam ter ali homens que estavam nos seus sentimentos é
preciso fugir de quaisquer ainda que muito hábeis sejam,
de quem noticia que já fosse visto no conceito do público por
iniciado em maçonaria, donde isto quanto a mim nasceu, e
que possam ter ali na terra mais relações com famílias e pessoas a quem desejem perdoar. Todos os que servem se devem
acreditar por muito inteiros mas não é preciso todavia crerde leve, nem esperar milagres do coração humano sempre
sujeito a inclinações que nunca vão bem com a livre administração da justiça. A escolha desta Alçada tem muita delicadeza porque ainda que segundo os sentimentos do meu coração eu procuro fugir de tudo que possa lembrar espírito de
partido por Pátria, e ligações dos juizes com o território, devo
todavia dizer, pelo amor que tenho a pessoa de El-Rei que
não convém que o povo penetre, que se fugiu de propósito
de se lembrar um só que fosse, natural deste Reino, estando já
unido ao de Portugal e Algarves, desmentindo-se pelo fato
a mesma união que existe de direito, e dando-se assim exempio a discursos nos periódicos que possam excitar nos corações princípios de desgosto e ressentimento, matéria que pode
ter conseqüências no futuro e de que se podem tirar conclusões que suposto sejam um pouco exatas serão de eterno»
desgosto em indivíduos e famílias, o que lembro a V. Exa.
para pensar nelas com a sua conhecida penetração e para guardar aquela política que pode ser compatível no caso e com o
estado das coisas presentes.
Organizada que seja esta alçada por Carta Regia que
se deve comunicar ao governador daquela Relação, onde
ela se vai erigir deve levar instruções particulares sobre os
réus que devem padecer a pena última que ihdefectivelmente-
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devem ser não só os que apareceram no governo chamado
Provisório como chefes e conselheiros dele e os que arrancaram dali o governo legítimo e arvoraram novos estandartes, mas todos os que ainda a princípio não apareceram e últimamente maquinaram, o que apareceu e o que não apareceu»
os que se empregaram anteriormente na sedução da tropa e a
tinham a seu partido ou sejam seculares ou clérigos ou cavaleiros. Devem estes ser degradados do seu caráter e ordens
e deve proceder-se com toda a formalidade de direito inda
para isso autorizados os juizes, e como o escândalo dado pelos
eclesiásticos seculares e regulares haja de aparecer em toda
a sua cor no processo; assim como já tem aparecido nas
relações não se faça diferença de reserva de vida para uns ou
para outros; passe tudo a mesma fieira, preparando-se de antemão as fórmulas e solenidades de Direito.
Fora dos réus que se graduarem principais poupe-se a
pena de sangue a todos os mais, depois de passarem por todos
os sustos do aparato judicial, munida a Alçada de decretos ou
cartas regias ocultas que só devam aparecer em tempo
próprio como se fêz aqui com a Alçada que julgou o caso das
minas, e por degredos perpétuos uns e outros temporários,
para nunca voltarem àquela desgraçada província se espalheni por esses territórios e desertos da África, e Ásia a chorarem o seu delito resplandecendo assim a Justiça e a
piedade
de El-Rei que certamente há de preferir esta medida a de uma
carnagem aliás bem merecida neste horroroso caso.
Os autos findos devem vir a guardar-se na secretaria de
Estado ficando sendo juiz das questões
que houverem sobre
os bens confiscados ou da coroa da corte e executor em Pernambueo para a apreensão deles e sua venda, o da ouvidoria
do Recife.
Eis aqui tudo quanto me ocorre deixando isto mesma
sujeito à correição de V. Exa.
Deus guarde a V. Exa. Rio, 6 de julho de 1817.
(a.) Paulo Fernandes Viana
limo. e Exmo. Sr. Tomás Antônio de Vila Nova Portugal..
II — 33,3,11
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0)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Depois de ter participado e dado parte a Vossa Excelência no meu ofício de 30 do mês passado, tem ocorrido desde
então ter-se-me vindo apresentar David Leopoldo um dos
principais cabeças da revolução feita na Vila de Porto Alegre,
e Serra do Martins, capitania do Rio Grande, o qual vai preso
nesta ocasião com os mais para essa cidade, e incluso achará
Vossa Excelência a pública forma de uma carta que se lhe
achou e de uma ordem do Governo Provisório dessa cidade;
remetendo os originais ao meu Ilustríssimo e Excelentíssimo
Senhor Governador assim como também remeto um ofício
que dirigiu o Governo Provisório dessa cidade ao vigário desta
vila, e uma carta do Padre Luiz José Corrêa de Sá, escrita ao
dito vigário e seus irmãos no post escrito desta e na pública
forma da carta que dirigiu Gonçalo César a David Leopoldo
bem se conhece que o dito Padre Luiz José não foi menos
revolucionário que o dito vigário e todos os mais; outrossim
participo a Vossa Excelência que um Antônio Joaquim de tal
que vem provido no lugar de escrivão para esta vila foi um
dos que insultou com palavras injuriosas o nome de Sua
Majestade e de toda a real família como é público e constante
nesta vila e na de Souza, foi preso na vila de Souza em 814,
ou 15 e remetido para a vila do Icó capitania do Ceará, e foi
mandado tirar em caminho à força de armas pelo referido
padre Luiz José não sei dizer a Vossa Excelência o motivo
porque o mandavam para a vila do Icó capitania estranha, e
quem melhor pode informar a Vossa Excelência é o capitãomor Patrício que foi quem o prendeu, o certo é que é um
homem mau e que não informaram a Vossa Excelência a verdade, êste voltando dessa cidade em companhia do Padre Luiz
.Tose tornou a voltar para essa cidade. Depois que escrevi a
Vossa Exclência se prenderam mais os presos constantes da
relação junta.
Deus guarde a Vossa Excelência. Quartel de vila de Pombal, 6 de julho de 1817.
(a.) Alexandre José Leite de Chaves e Melo
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás de Sousa
Mafra, Coronel da Brigada Real da Marinha e Governador
da Capitania da Paraíba.
I — 31,4,7 n.° 21
10)
Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará com força
de lei virem, que merecendo-me muito particular considerar
ção as honradas demonstrações de amor e fidelidade que por
ocasião dos execrandos acontecimentos sucedidos na Capitania de Pernambuco tenho recebido de meus fiéis vassalos nos
generosos oferecimentos que espontaneamente se apressaram
e continuam a fazer-me de seus donativos e de suas pessoa s
em benefício da causa pública, e de meu real serviço, sendo-me
outrossim presente, com muita satisfação minha, que era tão
excessivo o número de oficiais do meu real exército e de indiT
víduos de todas as classes do Estado que se tem oferecido para
se alistarem na expedição das tropas que mando marchar
para aquela capitania, que é impossível empregar a todos, e
satisfazer aos votos de seu nobre entusiasmo pela defesa de
meus reais direitos, que muito prezam, e querendo por esse
motivo honrar a estes que deixam de marchar, testemunhai!do-lhes que me são igualmente gratos, e aceitos os seus serviços, e indenizá-los da honra e glória a que aspiravam expondo
as suas vidas na sobredita diligência, facilitando-lhes nesta
corte novos meios de adquirirem igual honra e glória na
desempenho do conceito e confiança, que deles faço. Hei por
bem e me aprás criar de novo um corpo no qual possam
.alistar-se, o qual será composto das duas armas de Cavalaria
e Infantaria e se denominará — Real Guarda de Honra —
para
rser unicamente empregado na guarda da minha real pessoa
•da minha augusta família, e dos reais
paços, durante a ausência da tropa da guarnição desta corte, na forma abaixo decla-,
rada; e nomeio para comandante em chefe da mesma real
guarda de honra ao brigadeiro dos meus exércitos Visconde
»de Barbacena, que receberá nesta nomeação um
penhor da
alta estimação em que o tenho. Para este efeito sou servido,
cordenar o seguinte:
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Primeiro. O Visconde de Barbacena, comandante em;
chefe da Real Guarda de Honra é encarregado da sua orga—
nização e disciplina, recebendo os nomes dos que concorrerem
para serem alistados, e regulando o número e a força dascompanhias de uma e outra arma, assim como os seus com—
petentes uniformes, segundo o plano que fui servido aprovar,,
e propondo-me os oficiais que em qualquer das mesmas companhias hajam de ser empregados, e receberá imediatamente
de mim as ordens que disserem respeito ao referido corpo.
Segundo. Serão admitidos a servir-me na mesma real
guarda todos os que voluntariamente pretenderam essa honra,,
uma vez que possam manter-se com a decência que corresponde a dignidade do serviço, para que se destinam e ainda"
que não percebem soldo das praças que ocupam ficarão recebendo sem diminuição alguma os soldos e ordenados que lhes
pertencerem pelos seus respectivos postos e empregos, sendo*
dispensados de seu serviço nos dias em que montarem guarda.
Terceiro. Os soldados e cabos terão as honras de cadetes
e progressivamente os segundos e primeiros sargentos, portabandeiras e porta-estandartes, alferes, tenentes e capitães;,
terão as graduações imediatas até coronel.
Quarto. O serviço que me fizerem os oficiais e soldados
da real guarda será por mim contemplado para a competente
remuneração como se fosse feito em campanha, sendo desdejá condecorados com o hábito da nova ordem, que tenho instituído para esse fim na forma declarada no Alvará da criação
da mesma ordem.
I — 30,34,2 ii:° 35

11)
Tendo em particular consideração as honradas demonstrações de amor e de fidelidade que por ocasião dos execrando^
acontecimentos sucedidos na província de Pernambuco tenho*
recebido dos meus vassalos, nos gêneros, oferecimentos que
expontâneamente se apressaram e continuam a fazer de seus
bens e de suas pessoas para o meu real serviço. E sendo-meoutrossim presente que era tão excessivo o número de ofi—
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cciais do meu real exército e de pessoas de toda a classe do
Estado, que se tem oferecido para se alistarem na expediçãa
das tropas que mando marchar para aquela província que é
impossível empregar a todos e satisfazer aos desejos do seu
nobre entusiasmo pela defesa dos meus reais direitos e da
fidelidade portuguesa. E querendo por estes motivos honrar
a estes que deixam de marchar, testemunhando-lhes que me
são igualmente agradáveis e aceitos os seus serviços hei por
bem criar de novo um corpo no qual possam alistar-se, o qual
será composto das duas armas de Cavalaria, e de Infantaria,
segundo o plano que baixa com êste meu real decreto, que se
denominará Real Guarda de Honra e será empregado no
serviço que eu lhe destinar; ficando os oficiais e indivíduos
que nele se alistarem, ainda que não entrem na efetividade
de seus postos recebendo os soldos dos postos que têm ou pos'«am vir a ter, e
podendo usar dos seus uniformes e insígnias
quando não estiverem de serviço, e os soldados que de novo
Torem alistados e não tiverem tido algum posto, ficarão tendo
as honras de cadetes.
E tendo consideração ao merecimento e mais qualidades
que concorrem no Visconde de Barbacena, brigadeiro dos
meus exércitos e a estimação que dele faço, o nomeio coronel
comandante deste corpo. O Conselho Supremo Militar o tenha
assim entendido e faça expedir os despachos necessários.
Palácio do Rio de Janeiro, 4 de maio.
4
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12)
Sendo necessário ao bem do meu real serviço aumentar a força da Cavalaria do meu exército, que é empregada
na guarnição da Corte hei por bem criar um novo corpo que
será denominado — Voluntários de Milícias a cavalo —, e para
esse efeito mando ao Visconde de Barbacena, brigadeiro dos
meus reais exércitos e inspetor de cavalaria, que haja de organizar e disciplinar o referido corpo na forma do plano, que
com êste baixa.
I — 30,34,2 n.» 37
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13)
.
Plano de organização do corpo denominado
Voluntários de Milícias a cavalo.
O corpo de Voluntários de Milícias a cavalo está formado dos soldados desta arma, que servem nos regimentos,
de milícias desta corte e províncias preferindo-se na sua escolha os que forem solteiros e terá as praças que abaixo se dirão.
Os oficiais, oficiais inferiores, e todas as mais praças,
quando o corpo estiver reunido serão montados e terão os
vencimentos de soldos, fardas e fardetas pela forma que
os percebe o primeiro Regimento de Cavalaria do Exército,
com a diferença de que os cabos, anspeçadas, soldados, trom-betas, e ferradores receberão além do soldo a quantia de quarenta réis diários, sendo obrigados por isso a fardarem^-se.
Este corpo há de ser comandado quando se reunir por ummajor do Estado Maior e terá por ajudante um oficial subalterno; e não estando reunido se reputarão os soldados agregados aos corpos, em que antes serviam ficando unicamente
responsáveis a comparecerem nos exercícios desses mesmos
corpos, sem que possam ser obrigados neles a fazer qualquer
outro serviço.
O Comandante deste corpo receberá mensalmente na
tesouraria por um recibo interino a quantia de trezentos mil
réis, que lhe será adiantada para a ferragem e curativo dos
cavalos e conserto dos arreios das armas, e no fim de cada
mês resgatará êste recibo com os documentos em forma autên-tica que deve apresentar, da despesa que tiver feito para receber o que se lhe restar ou restituir o excesso.
A força do corpo será de quatro companhias na formaj
seguinte:
¦

Estado maior
Major comandante
Ajudante
Quartel Mestre
Cirurgião-mor

1
1
1
1
4
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Força de cada companhia
i
i
2
2
i
4
4
56
i
i

Capitão
Tenente
Alferes
Sargentos
Furriel
Cabos
Anspeçadas
Soldados
Trombeta
Ferrador
*

Força do Estado Maior
Forças das quatro companhias

73
4
292

Total do corpo

296

\

Mapa da distribuição dos homens para formatura do novo
corpo de voluntários de milícias a cavalo.

Nomes dos regimentos

Força efetiva de cabos
soldados
e
nos ditos regimentos

Primeiro Regimento de Cavalaria de Milícias
Segundo Regimento de Cavalaria de Milícias
Regimento da Vila de S. João
Príncipe
Esquadrões da Serra
Esquadrões de Campos
Total

J^w.%.

257

99

319

106

40

656
129
96

202
58
48

77
22
18

671

256

1705 (sic)

23

wMVO

ç*S.S^-/'|S3

Número dos
solteiros que
devem passar para o
novo corpo

504

I
*5

Número dos
homens solteiros até a
idade de 29
anos inclusive

30-34,2 n." 38
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14)
limo. e Exmo. Sr. Em conseqüência da ordem que
recebi de V. Exa. vou expor a V. Exa. o meu voto sobre o
estado do que tenho visto nesta cidade, e do que julgo há
a fazer indispensàvelmente tanto para a sua segurança como
para as suas comodidades futuras. A importância, a situação
desta cidade e a qualidade dos gêneros de comércio desta capitania em relação com o que se pode esperar, ou temer das
nações da Europa exigem que se forme aqui um sistema unido
e recíproco de fortificações, que a ponham fora de insulto e o
estado e talvez o traço das fortificações que existem não enche
o fim que se pretende, portanto c da primeira necessidade
lançar mão deste objeto e levá-lo ao seu complemento quanto
couber no possível. As estradas segundo o que tenho sabido
e é infelizmente certo, em todo o Brasil são incapazes de servir
mesmo aos usos do povo e um meio de fortificar qualquer
ponto importante sobre a nossa costa será sempre a abertura
de estradas largas e bem dirigidas entre o ponto em questão
e todos os outros, de que se puder tirar um pronto socorro,
isto suposto deve ter esta cidade uma pronta comunicação
com a Bahia, com o Maranhão e com todos os pequenos governos limítrofes, e as estradas que existirem para estes pontos devem ser melhoradas infalivelmente. A estrada do Maranhão será comum com a dos governos intermédios por meio
de curtas ramificações. Além destas estradas cujo fim principal é puramente militar, devem melhorar-se e fazer alargar
ao menos até quarenta palmos todas as estradas desta capitania, principiando pelas que comunicarem com as vilas e sucessivamente pelas mais importantes. O porto tem diminuído de
fundo visivelmente, e estou persuadido que elevando o Recife
quanto baste para não ser cavalgado pelas vagas, se conseguirão dois fins importantes: o primeiro ficar a cidade e navios
que estiverem no Mosqueiro cobertos com uma forte bateria que o inimigo não fará calar, sem perder alguns centenares de homens, o segundo é deixar livre corrente às águas
da maré e rios, que no estado atual do Recife é perturbada
pelo arrojo do mar em sentido oposto, ou ao menos perpendicular donde resulta ou o equilíbrio ou um menor movimento
e em conseqüência os depósitos no fundo. Pode também con-
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correr para o melhoramento do porto mudar o curso ao CapiSbaribe, fazendo-o passar todo pelo aterro dos Afogados. A
ponte do Recife demanda um grande trabalho para se construir, mas é indispensável. Esta ponte na minha opinião foi
mal construída desde o primeiro trabalho feito pelos holandeses, os arcos são muito pequenos os pés direitos muito grossos e por conseqüência o alvéu do rio ficou demasiadamente
diminuído, e a ponte ficou represando o rio que ainda depois
aumentou de volume com as águas do Capibaribe, que passavam parte pelo aterro dos Afogados e depois desta obra foram
forçadas a vir a êste lugar. A ponte da Boa Vista sendo construída pròximamente não deve precisar melhoramento. 0
encanamento de fontes para os bairros diferentes da cidade
é objeto da primeira importância porque o povo está pagando
uma espécie de tributo, pagando a água, que manda buscar;
a êste respeito não posso dizer ainda nada de seguro sem proceder a um nivelamento a fim de ver o lugar em que se deve
sangrar o rio Beberibe, para que a água venha na altura suficiente de cair em bicas em qualquer dos três bairros e se isto
fôr possível destruir a fonte do Varadoiro e ensecar a água,
que foi produzida por êste açude, donde resulta em grande
parte a insalubridade de Olinda. Não vejo nesta cidade nem
Alfândega, nem arsenais de mar ou terra, nem edifício público,
que possa encher os fins a que é destinado e será escusado
dizer que são coisas a tratar. Pelo que pertence ao reconhecimento da capitania não posso dizer senão que estou pronto
à ordem de partir, para se poder lançar mão com energias
destes trabalhos, além das disposições particulares, julgo que
será preciso reunir tudo quanto houver de consignações para
quaisquer obras públicas, e fazer chegar com suplementos do
erário a consignação total a uma quantia capaz de encarar
iodas estas obras; por êste modo poderá estabelecer-se algum
sistema mais econômico, e principiando duas ou mais obras
ao mesmo tempo estas se socorrerão reciprocamente em materiais e obreiros quando o caso o exigir. Não havendo nesta
cidade instrumentos geodésicos nem livros, nem mesmo um
lugar de depósito destes objetos e das cartas que se levantasrem, ou se puderem reunir, é preciso determinar-se uma casa
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para estabelecimento do arquivo militar desta capitania onde
se possam fazer todos os trabalhos de desenho relativos às
comissões que ocorrerem, e depositar os instrumentos que
se mandarem vir, cuja relação apresentarei a Vossa Excelência.
Deus guarde a Vossa Excelência. Pernambuco, 8 de julho de
1817. limo. e Exmo. Sr. Luiz do Rego Barreto, Governador
e Capitão General. Francisco José de Souza Soares de Andréa..
O Secretário do Governo
(a.) José Carlos Mairink da Silva Ferrão
À margem — Cópia.
Documento n.° 22.
I — 30,34,2 n.° 40
15)
O Governo Provisório do Estado de Pernambuco autoriza ao patriota Domingos José Martins, um dos seis membros, 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
obrigar pelo dito frete como se nós mesmos o ajustássemos
e logo que o dito nosso membro requerer a quantia ajustada,
este governo, ou qualquer outro existente lha satisfará sem
opor dúvida alguma. Para a todo tempo constar deste ajuste
fazemos esta declaração em que assinamos. Casa do Governo
Provisório, dez de março de mil oitocentos e dezessete. O
Padre João Ribeiro Pessoa. Manuel Corrêa de Araújo. José
Luiz de Mendonça. O patriota Domingos Teotônio Jorge.
Reconheço os sinais supra serem dos próprios Padre João
Ribeiro Pessoa, Manuel Corrêa de Araújo, José Luiz de Mendonça e Domingos Teotônio Jorge. Recife, oito de julho de
mil oitocentos e dezessete. Estava o sinal público Antônio
Joaquim de Melo. E mais se não contém em dito documento
por mim reconhecido. A presente está sem coisa que dúvida
faça. Escrevi e assinei.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
Público.
Antônio Joaquim de Melo.
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A presente foi extraída aos oito de julho de mil oitocentos e dezessete nesta vila do Recife de Pernambuco.
Antônio Joaquim de Melo.
E comigo Miguel Peri Corrêa Gomes.
À margem — Cópia.
I — 30,33,14 n.° 6

16)
Muito Reverendo Senhor Doutor Antônio Rodrigues de
Miranda.
Meu tio, padrinho e senhor. Já tive o gosto de escrever-lhe os dias passados para livrar a V. S. de sustos e amarguras. Seus sobrinhos continuam a servir a El-Rei Nosso
Senhor e eu no meu posto de capitão-mor e meu primo no de
físico-mor, depois das mais apuradas informações que os
Exmos. Srs. Rodrigo José Ferreira Lobo e Luiz do Rego Bar?eto tiraram da nossa conduta.
Ambos têm servido a Sua Majestade como homens talhados para tão críticas circunstâncias e é indizível o carinho*
com que o Sr. Barreto procura e se solicita de aliviar todos
os de bom coração e boa vontade para El-Rei Nosso Senhor,,
sem faltar um ponto à justiça, que é indispensável executar
em tão mau caso. Os principais conspiradores têm perdido as '
cabeças por justiças, e alguns por suas mãos a fizeram a si
mesmos. A canalha (que foi a que se ajuntou aos conspiradores e à tropa de linha e aterraram tudo) tem sido açoitada
nas grades das cadeias com muitos açoites, e ainda alguns
oficiais milicianos de cores que se degradaram rasgando as
Patentes Reais e tomando acessos dos infames provisórios
(como eles se intitulavam) e cmpregando-se zelosamente e
outros oferecidos, para seu serviço.
Da outra vez não me foi possível remeter a proclamação
que fiz para o leal Coronel Manuel Corrêa de Araújo, ler na freguesia do Pau do Alho, onde foi fechar o cerco da contra-revolução, que aterrou os infames patriotas; agora a remeto e estes,
versos que mal canoro cisne desasado de 62 anos fiz ao Sr..
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'Barreto, os
quais só têm o merecimento da verdade. Este
"Sr. me tem honrado com sua natural bondade e mais com a
'confiança que mostra ter no meu caráter limpo, e desenganado. Mas as enfermidades tem-me chegado ao cabo da vida,
<e a solidão e retiro onde vivia, com os poucos livros que me
escaparam do naufrágio na enseada de Vasabarris em 1796,
rme tem inabilitado para serviços de alguma vantagem e préstimo; e só me restam dias de cuidar na morte, que nos males
habituais têm contra mim muitas avenidas abertas e ciladas.
"Mas
Deus sobretudo, de quem vem a conformidade que é a
melhor adaga contra as suas setas, e à sua Infinita Bondade
me atenho, e todos os êxitos do mundo considero já e receberei sans regrets, etc. Sans plaisir. Aqui tenho visto o nosso
parente o Sr. Tenente João Joaquim, que está como todos os
que marchavam à conquista, ou restauração desta terra, aboTetado e bem tratado por um homem honrado. Eu vivo por
dias aqui na Praça; a minha residência ordinária é no meu
"engenho daqui 3 léguas. Toda a tropa da Bahia (600 homens
de linha) regressou já com cem, ou perto de cem mil cruza^dos de gratificação desta praça, de que também tocou parte a
-alguns milicianos, da Bahia, e seriam talvez melhor aplicados
ao Erário para acudir as grandes despesas que exige a nova
-ordem de coisas, onde há muitos bons praças para melhor
mantença e curativo, e provimentos das tropas, e muitas
*outras, que intenta o novo general, homem de grande inteli'gência, zelo, prudência e de uma atividade indizível. Se cá
i
'tivéramos
disto antes, já pode ser que Sua Majestade
000
não tivesse a mágoa de ver uma tão triste, e dolorosa cena,
para o seu paternal coração cena que prova, que não há desprezar faíscas da insubordinação nestes dias de tão maus ses"tros, como tem inficionado
quase todo o mundo, em que
parece que o demônio se tem empenhado em insuflar a soberba da mais vil canalha aspirante, e ilusora de insanos que,
não querem acabar de entender que os petulantes que só
querem subrogar aos soberanos legítimos não são senão
ihomens mal educados, atrevidos, imorais, reloucados, como
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tem mostrado nas suas obras, na insânia dos seus cometimenrtos, e todos os que vimos desde 1789 na desgraçada França, eoutras partes. Se me parecem com um charlatão, que se ofereceu para endireitar corcovados, os quais saiam com efeitoeretos, e direitos da suas; falas e imprensa, mas mortos. O
presidente da América Inglesa, esse espelho de saber em que
não querem ver panos nem névoas ia há pouco dando cos
burros nágua, implicando os seus estados implumes ainda
na guerra com Inglaterra, que afinal subjugou ao furioso»
Bonaparte. Inglaterra ela mesma esteve para ver no coniêço deste' ano a mais horrível e ensangüentada tragédia;
nenhuma liberdade contenta a esta pobre raça humana, quando
as paixões a irritam e os velhacos ambiciosos a sabem açular, se a sabedoria e atividade bem temperada dos governos.;
não se desvelam constantemente a sofrear a uns e outros.
Dou a V. S. e à Nação o parabém dos novos ministros,
de Estado. Eu conheço há muitos anos o Sr. Tomás Antônio,,
é a mesma probidade, e mansidão adornada dos mais sábios;
conhecimentos em matérias de justiça, e na Ciência do Útil*.
ou Economia Política, que hoje é talvez o ramo mais importante; cuido que Vossa Majestade não poderá facilmente
achar outro homem que possa correr parelhas com êle. Tenho*
grandes informações do Sr. Doutor Pedro de Souza, que goza
ante pessoas, cujo voto respeito, de muitos créditos de saber,..
e bom saber, e valor, e integridade. Conheço muito o Sr. João
Paulo Bezerra, que algum dia gracejava comigo, como o Sr..
Tomás Antônio falava sisudo; e é homem de muitos conhePimentos, de um caráter amabilíssimo, e de uma limpeza, e
probidade sobre todos os encarecimentos. Não tenho que*
dizer mais gabos do Sr. Conde dos Arcos na sua repartição
<iue não fique mui curto em seus louvores, brade por êle a
paz de Pernambuco, e aclame ao Mundo a sua energia, e atividade, eu já disse parte dos meus sentimentos nos que atribui
aos negociantes desta praça, na carta que lhes fiz para S. Exa.
Nela vai um toque relativo aos pedreiros livres da Bahia, que
talvez tenha mais de calúnia,
que de verdade. Mas os vis conspiradores desta terra, que de tudo se ajudavam para dar a
Insta à sua moribunda causa, espalharam que na Bahia e Rio-
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havia muita gente desta, que fazia causa comum com eles.
Eu não tenho dados para julgar disto; vi os catecismos que se
acharam em casa do infame Martins, e vejo a publicidade com
.([lie são tolerados em Inglaterra e na América Inglesa, onde
,;se não sofriam em dias tão difíceis associações, que tenham
princípios de conspiradores, ainda sei que vínculos mui estreitos entre gente de princípios imorais pode ser mui fatal a
toda sorte de estados, onde lemos visto antigamente, e nos
nossos tristes dias conspiradores de todas as seitas, e estados
para matarem os infelizes inocentes cjue não lhes choram por
emendas, e remédios; e que sofrem os avessos dos governos,
(quando os há) como se sofre os maus anos, cjue Deus que
é bom pai nos manda por culpas que nós dissimulamos a nós
mesmos. Se não houvesse sofrimento no mundo êle fora um
.calabouço do Inferno; e os melhores reis não têm anjos por
ministros, e acham mil dificuldades, repugnâncias, desleixes,
relutâncias das paixões, e da condição da massa humana: que
é necessário mais dizer das suas cegueiras, preguiças, e más
vontades, ainda que os soberanos não durmam, nem descancem e tenham sempre armadas esporas de fogo e no cinto o
•lazorrague do Sr. D. Pedro, que uns chamarão o cru, e que
as lágrimas do seu povo justificarão plenamente de Justiceiro?
Perdoe-me esta longa carta, o que tenho sofrido, e as
mais alvoroçadas esperanças de ver muitos e grandíssimos
melhoramentos me esquentam o sangue já frio, e que os infames provisórios me tinham tornado em linfa hidropisante.
Sei que está todo emanecido, e acompanhado de freqüentes
erisipelas, que aqui vieram tomar conta de mim, para que
.ainda tão longe de minha sempre amada pátria, que hoje
adora em seu seio o mais amável e clemente soberano, dos
que honram o Mundo, pague na doença endêmica o foro de
Carioca. Deus guarde a V. S. o mais isento dos males, que
os anos permitirem; abençoa-nos a mim e a numerosa família que aqui o veneramos. Pernambuco, 11 de julho de 1817.
De V. S.
Sobrinho e afilhado muito amante e obrigado
(a.) Antônio de Morais Silva
*
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P. S. Meu primo, o físico-mor está conservado no lugar
de 1.° médico, tanta bondade lhe achou o Sr. General. Dizem
que o meu sogro o Sr. Marechal estava promovido a tenente
general. Seu filho, meu genro e cunhado aqui chegou na nau
com S. Exa. e espero que seja adiantado a major efetivo,
o pai já tem 68 anos, e militares e pobres são quase sempre
sinônimos.
I — 3,14,1
17)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Nesta ocasião ponho na presença de Vossa Excelência
as segundas vias dos ofícios que dirigi a Vossa Excelência por
Lisboa, assim como também dos que eu daqui tinha expedido
por Pernambuco pelo correio de 17 de março e que sei que
ali foram interceptados pelos levantados.
Não me é por ora possível continuar a dar a Vossa Excelência miúda conta de tudo o que se tem passado nesta capitania não só porque as grandes distâncias dos sertões e as
ativas diligências dos traidores encobertos me tem até agora
embaraçado de conhecer a verdade em toda a sua pureza,
mas porque todo o tempo é pouco para de acordo com o atual
ouvidor da comarca, pela lei acudir a administração pública
da capitania que o Ouvidor Carvalho tinha levado ao último
ponto de desordem, como é difícil de acreditar mesmo a quem
o presencia; tudo como convinha aos seus depravados fins o
que se no momento da sua prisão poderia ser duvidoso para
algum espírito incrédulo está presentemente tão claro como
a luz do dia, o que tudo farei ver a Vossa Excelência logo
que se tenha concluído a inquirição judicial a que mandei
proceder para inteiro conhecimento da verdade.
Devo participar a Vossa Excelência que o bravo e honJ*ado Coronel Alexandre José Leite de Chaves e Melo, a quem
eu confiei o comando geral das fronteiras desta capitania,
com as três que estiveram sublevadas, e a cujo zelo, fidelidade, e exato cumprimento das minhas ordens é em grandís-»
sima parte devida a salvação desta capitania, que êste oficial
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digo, em conseqüência das minhas ordens datadas de maia»
próximo passado entrou na capitania da Paraíba com um.
corpo de mil e setecentos a mil e oitocentos homens de diferentes armas com o destino de marchar até o Recife, para a
que não foi necessário obrigar pessoa alguma, bastou anuir
às súplicas dos povos que à porfia desejavam ir lavar nos
sertões da Paraíba a nódoa que sofreu esta capitania do Ceará
com a sublevação das vilas do Grato e Jardim. Logo que me
constou da restauração da vila do Recife, capital da capitania
de Pernambuco expedi ordem ao referido Coronel Leite para
executar tudo quanto lhe fosse prescrito pelo Governador e
Capitão General de Pernambuco, e para satisfazer as requisições dos governos da Paraíba e Rio Grande, o que lhes tem
servido de grande auxílio principalmente ao governo da capitania da Paraíba, na qual todas as vilas, sem exceção, estiveram rebeladas e com grandíssimo entusiasmo pela maldita
liberdade de maneira que talvez seja bem raro achar ali oficiais perfeitamente puros da nódoa de traição, e estes extremamente difíceis de conhecer no momento atual. Todos estes
magnatas do sertão da Paraíba, cpie são os que por meio de
sugestões e ameaças levaram os povos à rebelião, logo que
lhes constou da restauração da cidade da Paraíba e das vilas
do Crato e Jardim desta capitania, e que viram que o corpo de
tropas comandadas pelo Coronel Leite todos os dias engrossava julgaram a propósito mudar de sistema, declarando-se
em público (segundo a sua expressão) pela coroa do Nosso
Rei, expressão muito indecente pela idéia de proteção que
tàcitamente envolve. Com esse estratagema e com a certeza
da impunidade da parte do seu respectivo governo por falta de
meios, reputaram-se aqueles magnatas em perfeita segurança
ficando dispostos a perpetrarem uma nova revolução logo
que houvesse ocasião favorável. As minhas assíduas fadigas
puseram-me em circunstâncias de poder remediar este inconveniente e se as minhas tropas não puderam marchar a tempo
de concorrer para a restauração do Recife, serviram para que
debaixo das ordens do Governador de Pernambuco, e das
instruções do da Paraíba, procedam a capturar todos os infiéis
e traidores a Sua Majestade para serem punidos com todo a-
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rigor da lei, o que se torna absolutamente indispensável pois
que é necessário que Vossa Excelência se persuada que o germem da revolução está difundido por toda a parte e que
já neste momento também em toda parte se trabalha com
a maior ânsia para confundir a verdade, justificar os traidores e sacrificar por mil modos até com traições e propinação de veneno os que nesta ocasião se mostraram e para
o futuro se houverem de mostrar mais fiéis a Sua Majestade.
O concurso de todas estas considerações, e a impossibilidade de esperar ordens especiais de Vossa Excelência sôbre
êste objeto me decidiram a ordenar a marcha do Coronel
Leite pelos sertões da capitania da Paraíba, logo que eu pude
julgar em segurança esta do Ceará dando-lhe as ordens e
instruções acima expostas, no que tudo espero merecer aprovação de Vossa Excelência.
Deus guarde a Vossa Excelência por muitos anos. Vila
da Fortaleza do Ceará, 14 de julho de 1817.
(a.) Manuel Inácio de Sampaio
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde da Barcay
Ministro e Secretário de Estado, Encarregado dos Negócios.
Estrangeiros e da Guerra.
Ao alto — N.° 10.
I — 31,4,6 n.a 2

18)
Plano dos soldos dos oficiais inferiores e soldados do
Batalhão da Tropa de Linha da Capitania do Ceará.
Estado Maior
Porta-bandeira ..»
Tambor-mor
Cada Companhia
Um sargento
Segundo dito

-

Por mês Por dia
200
6.000
.
3.000
100.

6.000
3.600
¦

200
120
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Furriel
1
Cabos
8
Anspeçadas
8
1
Pifano
Tambores
2
32
Soldados graduados
103
Soldados

3.000
100
2.400
80
2.100
70
2.400
80
2.400
80
1.800
60
1.500
50

No impedimento do Secretario.
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.
Ao alto — N.° 1.
I — 31,4,6 n.° 3

19)
Correição
Autos crimes de Sumário que mandou proceder o Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca,
André Alves Pereira Ribeiro Cirne, com assistência do Doutor
Juiz de Fora desta cidade como adjunto contra o réu preso de
alta traição e rebelião Francisco Xavier Monteiro da Franca.
À margem direita — Paraíba, 1817.
Escrivão da Ouvidoria
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil
Oitocentos e dezessete, aos quinze de julho, nesta cidade da
Paraíba e casas de residência do Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca, André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne, aonde eu escrivão do seu cargo vim estando
presente o Doutor Juiz de Fora, desta cidade, Tomás Antônio
Maciel Monteiro, como adjunto aí por êle ministro ouvidor me
foi dito que em observância do ofício do Ilustríssimo Governador desta capitania que lhe fora dirigido em data de cinco do
corrente, devia com assistência do doutor juiz de fora, desta
cidade proceder a sumário contra o preso Francisco Xavier
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jVlonteíro da Franca, tesoureiro que era da Junta da Real Fazenda desta capitania, pelo crime de alta traição e lesa-majestade, de que é réu pela sua associação com os principais cabeças da rebelião praticada no dia treze de março dêste presente
ano, nesta cidade, no qual êle Francisco Xavier Monteiro da
Franca apareceu logo convocado e ao depois nomeado um
*dos membros do chamado Governo Provisório, cujo digo instituído pelos rebeldes cujo emprego serviu e exerceu até que
»o dito governo foi destruído com a restauração desta cidade
pelas forças dos realistas e consecutivamente êle réu foi preso
c remetido ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Governador e
Capitão General de Pernambuco, aonde se acha. E por ser
êste um dos mencionados na relação assinada pelo mesmo
governador desta capitania que acompanhou o dito ofício ordenando-me que para o referido fim o autuasse por cópia por
-serem muitos e diversos os sumariados e fizesse notificar testemunhas para serem inquiridas, o que tudo executei e fiz êste
auto que eles ministros assinaram e a êle juntei o ofício por
cópia que adiante se segue. E eu Joaquim Inácio de Lima,
escrivão da Ouvidoria Geral e Correição o escrevi.
Cirne.
-

..¦'•>

(a.) Maciel Monteiro
Em observância do ofício que recebi, datado de dois do
corrente do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Luiz do Rego
Barreto, governador e capitão general da capitania de Pernambuco, Vossa Senhoria juntamente com o juiz de fora
formaram um sumário de três testemunhas, a cada um dos
réus de alta traição, constantes da relação junta que me reme*
terá com toda a brevidade, para da mesma sorte eu o fazer ao
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General, Deus guarde
a Vossa Senhoria. Paraíba, cinco de julho de mil oitocentos e
dezessete == Tomás de Souza Mafra = Senhor Desembargador
André Alves Pereira Ribeiro Cirne, ouvidor geral corregedor
da comarca. Distribuído ao escrivão desta ouvidoria Joaquim
Inácio de Lima. Cumpra-se participando-se por carta com
cópia dêste ofício ao doutor juiz de fora desta cidade para a
v execução do que lhe toca para que com a sua assistência, como
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adjunto, segundo a frase do mesmo ofício; autuado êste porcópia se proceda a cada um dos sumários na forma ordenada?
por testemunhas as mais idôneas; passando-se as ordens necessárias para os diversos distritos onde cada um dos réus presos5
se fêz mais célebre, e tudo com a maior exação e brevidade
possível, fazendo-se nos conclusos os mesmos sumários para.
deferirmos a sua remessa. Paraíba, cinco de julho de mil oitocentos e dezessete. Cirne.
Está conforme.
(a.) Joaquim Inácio de Lima
À margem direita — Cópia.
Bpcjuassv
Aos dezesseis de julho de mil oitocentos e dezessete nesta
cidade da Paraíba, e casas de residência do Doutor Desem*bargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca, AndréAlves Pereira Ribeiro e Cirne, aonde eu escrivão do seu cargo,,
vim estando presente como adjunto o Doutor Juiz de Fora, desta
cidade, Tomás Antônio Maciel Monteiro aí foram inquiridas
as testemunhas seguintes que foram notificadas de ordem:
deste juízo para deporem no presente sumário feito ao réu
de alta traição Francisco Xavier Monteiro da Franca, preso e
remetido à praça de Pernambuco, aonde se acha, de que fiz
êste termo e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão da Ouvidoria Geral e Correição o escrevi.
Manuel Coelho de Melo, branco, casado, morador nesta
cidade, de idade que disse ser quarenta e dois anos, que vivede seu ofício que tem no Erário desta cidade. Testemunha
jurada aos santos evangelhos e prometeu dizer verdade e do«
costume disse nada.
E perguntado pelo auto disse que estando êle testemunha
no Largo do Colégio, junto com a tropa que ali houvera, por
ser êle testemunha tenente do Regimento de Milícias de brancos desta cidade, no dia treze de março deste ano, tendo
^cudido ali a um rebate que se tocou e depois de ali estarcomo já disse se verificou a revolução, vira chegar a casa dogoverno escoltado por soldado, Francisco Xavier Monteiro*
da Franca, e subira a casa do governo referida. Que depois;
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'disto no dia dezesseis do mesmo mês fora instalado o governo
provisório da rebelião e o mesmo Francisco Xavier Monteiro
eleito um dos membros daquele governo, o que êle viu por
estar na sala da sôbredita casa do governo aonde tinha subido
por serem todos os oficiais chamados à parada e nessa mesma
ocasião vir de dentro de outra sala o Coronel Amaro Gomes
e procurar pelo referido Francisco Xavier Monteiro que estava
na sala dos ajudantes de ordens com Augusto Xavier de Carvalho e outros, e estando digo entrando para a dita sala não
o tornou êle testemunha a ver, mas passado algum espaço de
tempo vira êle testemunha entrar outra vez na sala grande
o mesmo Coronel Amaro com um papel na mão, que o leu,
'íleclarando-se e publicando-se a instalação do governo e quem
eram os governadores e ouviu êle testemunha nomearem-se o
referido Francisco Xavier Monteiro, Francisco José da Silveira,
Inácio Leopoldo de Albuquerque e o Padre Antônio Pereira de
Albuquerque, depois do que viu êle testemunha o referido Coronel Amaro Gomes abraçar aos referidos nomeados membros do
'Governo Provisório e dizer-lhes = Ora estais vós nomeados
nossos governadores e viu também os mesmos governadores
^receberem abraços e parabéns das pessoas que ali concorreram, depois do que seguiu-se nessa mesma ocasião aparecer
"um missal sobre uma mesa
que aí estava na sala na qual pres"taram
os nomeados juramento pondo-lhe a mão. Que logo
tios dias seguintes viu êle testemunha ao referido Francisco
Xavier Monteiro, com os outros membros do governo a Casa
'do Erário, aonde o mesmo Francisco Xavier, tinha servido o
emprego de tesoureiro, e depois ouviu dizer que tinha sido
'nomeado Augusto Xavier de Carvalho, Tesoureiro Inspetor
<e Promotor das Finanças, viu êle testemunha alguns decretos
publicados pelo mesmo Governo Provisório nos quais entre os
mais membros vinha assinado o referido Francisco Xavier Monteiro e um dos ditos decretos que êle testemunha viu fixadq
na porta da Alfândega fora o que ordenava a abolição das
insígnias reais, e dizia o mesmo decreto era para desterrar
«da memória dos amados patriotas semelhantes idéias reais e
condecorações concedidas pelo rei aos seus representantes. Que
«êle testemunha vira o referido Francisco Xavier Monteiro con*

•
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tinuar no exercício e funções do dito Governo Provisório até
que êle foi extinto com a feliz restauração desta capitania. Disse
mais que o sobredito Francisco Xavier Monteiro não costumando freqüentar-se nem ter maior amizade com o referido Coronel
Amaro, a quem antes dã revolução a certo tempo para cá o.
ouvira êle testemunha dizer que o mesmo Amaro visitava
o dito Francisco Xavier e mais não disse e assinou com os
ditos ministros e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
í
Cirne
(a) Maciel Monteiro . V
(a.) Manuel Coelho de Meld
À margem esquerda — Testemunha l.a.
»

Feliciano José Henriques, branco, casado, morador nesta,
cidade de idade que disse ser 40 anos, cirurgião-mor da tropa
de linha desta mesma cidade, testemunha jurada aos Santos..
Evangelhos e prometeu dizer verdade e do costume disse nada.
E perguntado pelo auto disse que sabe por presenciar estando>
nesta cidade e por ouvir notoriamente que era constante o
reparo que se fazia geralmente, que sendo Francisco Xavier
Monteiro da Franca, desafeiçoado e Amaro Gomes Coutinho
e da pouca união que êste tinha com Francisco José da Silveira, e o referido Francisco Xavier Monteiro há poucos tempos antes da revolução se tivessem congraçado tanto que em
sua casa o dito Francisco Xavier era freqüentado pelos referidos Amaro Gomes e Tenente Coronel Silveira, assim como
também era notório o reparo que se fazia da freqüência dos,
Albuquerque na casa do mesmo Francisco Xavier Monteiro,
e declarou êle testemunha que êste reparo se fêz depois da
revolução acontecida nesta cidade, pois que então ouvira êle
testemunha falar-se e combinar-se que aqueles ajuntamentos
e freqüência dos referidos acima se faziam e que talvez fosse
para o fim que apareceu. Que no dia treze de março em que
se fêz o levante nesta cidade, tendo êle testemunha ao toque do
rebate concorrido para a guarda principal do colégio à entrada
da casa do governo demorando-se vira que depois dè desfeito
o Governo Interino que existia, o que foi público logo nesse
instante, foi chamado imediatamente o referido Francisco.
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Xavier Monteiro que vira sair da sua casa e entrar na do governo
acompanhado de quatro ou seis soldados assim como Augusto
Xavier de Carvalho e Francisco José Corrêa, e passado algum
tempo estando na referida casa do governo o coronel Amaro
Gomes e o Tenente Coronel Estevão José Carneiro, vira êle
testemunha aparecer um decreto, no qual se publicava em
nome dos dois chefes os referidos Amaro Gomes e Estevão
José Carneiro a fugida do ouvidor à opressão do Governo
Real antecedente e que eles comandantes tinham tomado a
si o governo e a defesa da capitania enquanto se não instalava o governo que havia permanecer terminando-se o referido decreto ou proclamação dizendo no fim = Viva a Pátria
= Viva a Liberdade. Que depois no dia domingo, dezesseis
estando êle testemunha na sala grande da Casa do Governo
aonde tinha concorrido por ordem do seu chefe com ameaças
de prisão observara êle testemunha que alguns sujeitos de
líabaiana foram chamados para o gabinete e que passado
algum espaço de tempo aparecera o Coronel Amaro Gomes
na sala e se publicara então os membros do governo denominado provisório o qual deveria durar enquanto assistisse
a revolução entre os quais membros foi nomeado o referido
Francisco Xavier Monteiro da Franca, o qual a esse tempo estava também na mesma sala com todos os mais membros eleitos:
que viu imediatamente apresentar-se sobre uma mesa um missal
sobre o qual o referido Francisco Xavier pondo a mão prestou o juramento, assim como fizeram os outros três governadores, o qual juramento versava sobre a fidelidade, a Pátria
e o mais que se não lembra. Que então viu ao mesmo Francisco Xavier Monteiro receber os parabéns e abraços pela
sua nomeação. Que desde então viu sempre êle testemunha
ao mesmo Francisco Xavier aparecer e freqüentar todos os
atos e sessões do governo revolucionário e continuar neles
nté que foi extinto o mesmo governo com a restauração desta
cidade. Que o viu assinado em todos os decretos, ordens,
editais, proclamações do mesmo governo que se fizeram
públicos e fixaram por toda esta cidade, que o dito Francisco
Xavier Monteiro da Franca era segundo a voz constante e
geral quem dirigia e minutava todos os sobreditos decretos;
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assim como muitas sentenças de autos judiciais que se mand aram subir a título de revista ao Governo Provisório em
cujas sentenças o referido Francisco Xavier aparecia assinado
sempre em primeiro lugar: porque era público e notório que
êle tinha toda a influência nas decisões do governo pela sua
literatura. Que no tempo do mesmo governo revolucionario em casa do mesmo Francisco Xavier Monteiro estando
êle testemunha com mais duas ou três pessoas, que se não
lembra, conversando ouvira ao mesmo Francisco Xavier
Monteiro falando sobre imposições e governos dizer = Eu
sempre tive muita inclinação c opinião para estes governos
republicanos e mais não disse e assinou com os ditos Ministros e eu Joaquim Inácio de Lima escrivão o escrevi.
Cirne
(a) Maciel Monteiro
(a.) Feliciano José Henriques
À margem direita — Testemunha 2.a.

V. folha 33 verso, folha 22.
¦

Luiz José de Oliveira Diniz, branco, casado, morador
nesta cidade, de idade que disse ser quarenta e oito anos, que
vive de negócio, Tenente do Regimento de Milícias desta
mesma cidade, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, e
prometeu dizer verdade e do costume disse nada. E perguntado pelo auto disse que sabe por ter presenciado por estar no
Regimento de Milícias desta cidade, de que é tenente como já
disse; no dia treze de março, o da revolução nesta cidade, vir
Francisco Xavier Monteiro da Franca com uma guarda de
quatro ou seis soldados de sua casa, para a do governo e subindo
para cima, aonde se achavam o Coronel Amaro Gomes e
Tenente Coronel Estevão José Carneiro, passado algum espaço
de tempo vira êle testemunha descer abaixo o referido Amaro
Gomes e Tenente Coronel Estevão com um papel com título
de decreto ou proclamação no qual se dizia entre outras palavras livres e que indicavam liberdade, que não podendo eles
mais sofrer opressões e vexames do Governo Real tinham determinado que seriam eles referidos Coronel Amaro e Tenente
Coronel Estevão, chefes das forças unidas, até que se esta-
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belecesse o governo que havia ser adotado para o que se pro«cederia a eleição de votos em que se nomeassem os membros
do mesmo governo. Que passado algum tempo depois de instalado o Governo Provisório vira êle testemunha que todas
as ordens, proclamações e decretos do mesmo governo eram
assinados pelo dito Francisco Xavier Monteiro juntamente
pelos demais membros daquele governo. Disse mais que sabe
por ver que o mesmo Francisco Xavier era o que no mesmo
governo ditava e-.insinuava a forma das ordens e decretos que
eram expedidos pelo dito governo, porquanto indo êle teste:munha na semana seguinte depois da revolução requerer ao
mesmo governo para se lhe pagar certos efeitos da sua loja
ou tenda, que lhe tinham ido buscar por ordem do referido
Coronel Amaro para dar a tropa, o dito Francisco Xavier fora
mesmo quem ditara e mandara escrever pelo secretário a
ordem pela qual havia de ser pago êle testemunha. Que sabe
por ver e presenciar que o referido Francisco Xavier desde o
dia em que foi nomeado, como já disse, membro do Governo
Provisório servira sempre no mesmo governo exercitava
todas as suas funções e assistia a todas as sessões do dilo
governo como viu êle testemunha na ocasião em que o
advogado Augusto Xavier de Carvalho fora tomar posse
ao Erário do empregado Tesoureiro Inspetor e Promotor
das Finanças que o mesmo Francisco Xavier Monteiro juntamente com os outros membros do governo foram assistir e
<Iar posse do dito emprego e que assim continuou o dito Francisco Xavier a servir como já disse naquele governo, até que
expirasse com a feliz restauração da coroa de Sua Majestade,
nesta cidade e nada mais disse e assinou com os ditos Ministros e eu Joaquim Inácio de Lima escrivão o escrevi.
Cirne
(a.) Maciel Monteiro
(a.) Luiz José de Oliveira Diniz
À margem esquerda — Testemunha $.*.
Encerramento.
Aos dezesseis de julho de mil oitoccntos e dezessete nesta
cidade da Paraíba, e casas de residência do Doutor Desem-
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bargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca, André Alves*
Pereira Ribeiro e Cirne, estando presente o Doutor Juiz de Fora
desta mesma cidade Tomás Antônio Maciel Monteiro, houveram
eles ministros êste sumário por findo e acabado e logo os fiz.
conclusos de que fiz êste termo e eu Joaquim Inácio de Lima,
escrivão o escrevi.
Conclusos
Remetam-se ao Ilustríssimo Governador desta capitania,.
na forma do seu ofício e cumpra-se.
Paraíba, 16 de julho de 1817.
Cirne
(a.) Maciel Monteiro
Data e remessa.
Aos dezesseis de julho de mil oitocentos e dezessete, nesta
cidade da Paraíba, e casas de residência do Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca, André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne, estando presente o Doutor Juiz de
Fora, desta mesma cidade, Tomás Antônio Maciel Monteiro
me foram dados estes autos que em cumprimento do despacho
supra são remetidos, de que fiz êste termo e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Obrigam as testemunhas prisão e livramento a Francisco Xavier Monteiro da Franca, a Augusto Xavier de Carvalho, a Amaro Gomes Coutinho, e a Estevão José Carneiro
da Cunha. O desembargador escrivão os passe ao rol dos.
culpados e as ordens de seqüestro e prisão estando por fazer.
Recife, 8 de janeiro de 1818.
(Rubrica)
À margem direita — Folha 40, folha 57, folha 72, folhai
114, folha 134.

I
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20)
Cópia de uma carta de José Ferreira dar.
Cruz despachado Ouvidor da comarca do sertão de Pernambuco.
Recebi o ofício de Vossa Excelência de 4 do corrente
julho e para dar pronta execução a êle requeri pela Real
Junta da Fazenda algum dinheiro para a minha prontificação
da viagem do sertão, que ainda não cobrei, pois é constante
que de presente nada tenho.
No sertão está Barroso, Ministro posto por Sua Majestade,
e se há necessidade de mim também a havia a três anos, e por
mais oito, ou quinze dias não perde, porque o meu transporte
não tem a facilidade de Portugal, pois a primeira dificuldade
são cavalos, e até contra o meu gênio os hei de pedir emprestados, e depois é mister preparativos para subir ao Rio de
São Francisco, acrescendo a minha família que não hei
de deixar à Divina Providência.
Hoje torno a receber outro ofício do Ajudante de Ordens,
José de Barros Rego, com o prazo de vinte e quatro horas, e
outras cominações de providências. Sem tratar da fórmula
que os ajudantes de ordens não podem comunicar aos magistrados as coisas do real serviço, mas sim o próprio governador, nem das vinte e quatro horas que se devem entender dos
magistrados que estão em atual exercício, porque eles não
podem estar fora de seus lugares sem licença do Desembargo
do Paço, e não dos que hão de tomar posse, que a razão a
equidade e o possível ditam que é necessário aprestos a proporção dos tempos, distâncias, lugares, e que Sua Majestade
não obriga a marchar os ministros com moxila às costas,
antes com decência e até com as comodidades que são necessárias para a vida.
Só me tocou fortemente estas palavras, se haverem por
suspeitos por todo o devido acatamento, o sobredito ofício e
esta resposta simplesmente hei de apresentar perante Sua Real
Majestade.
Suspeito é palavra que se diga a um magistrado que salvou povos em Portugal de serem saqueados, que sustenta
campanha com os franceses, que está quinze dias cercado por
*

¦
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*des, quedbsta a sua passagem de mão armada, que gasta doze
mil cruzados no real serviço, que escapa de ser arcabuzado
pelos franceses pois nunca lhe puseram a mão.
Suspeito se diz a um magistrado que a pouco vai revêlar ao Governador de Sua Majestade uma revolução, por cuja
^ausa foi procurado para ser morto em sua casa, e a sua
•cabeça posta a prêmio à frente das tropas e que fugido é preso
e pede a vida pudorosamente, guardado trinta dias na fortaleza das Cinco Pontas incomunicável, e dezesseis dias no
*Brum, e treze dias solto, bebendo a morte
a todos os instantes
;a tragos! Que Deus visivelmente se serviu deste magistrado
para transtornar os planos dos rebeldes por isso milagrosamente lhe salvou a vida que se não fosse o arrojo e ardidez
deste magistrado talvez a consertada Mina teria arrebentado
em outros pontos do Brasil. E alegòricamente, se não fosse
'este mastim, que com seus ladridos e faros tivesse descoberto,
^ açulado a idra que estava amalhada, como o grande Conde
*de Arcos logo e tão prontamente aterrou.
Suspeito se diz a um magistrado que vendo por vias humanas o que pode e o que tem feito a desesperação em todos os
tempos, e em iguais casos salvo sempre os direitos da Onipoítência, vai oferecer-se aos rebeldes para salvar tanto preso,
tanto povo, o mesmo Recife, vai ao bloqueio alcança tudo o
'que quis, por bem mesmo de Sua Majestade, mas que Deus
não quis para dissipar e castigar os ímpios segundo a sua
fdivina palavra.
Suspeito se diz a um magistrado que se sabe que inda
rate hoje não se corrompeu nas maiores necessidades, a um
-magistrado
que a Sua Majestade tem feito tantos serviços e
ttão respeitado pela sua integridade e tão terrível aos malvados?
Se um tal magistrado está nos riscos de ser tido por suspeito porque não tem dinheiro para a viagem, que bastante
'tem
gastado no serviço de Sua Majestade, e nunca o furtou
rate agora, porque serão tidos aqueles que quando este magistrado gritava contra as desordens e iniqüidades de Pernam"buco
e foi avisar o limo. Exmo. Governador passado lhe diziam
"não é nada, não é nada, é o doido do Cruz", eles
viviam com
os principais rebeldes, sabiam dc tudo, pois que até o foram
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avisar, que daí a hora e meia logo esteve para* romper a revq*lucão com a minha morte.
Desgraçado! Êle lá está sem honra, chorando em uma.
fortaleza por ouvir os sensatos, isto é conselheiros velhacos e
traidores e desprezar o doido isto é o homem dè espírito, mas
homem de bem. E Sua Majestade em grande perigo.
V. Exa. herói português, que às armas une os talentos,
políticos, e a tanta bravura tanta humanidade dará desconto»
aos meus clastérios, mas a que fui obrigado, por esta palavra
¦— suspeito — que me tem exaltado e cometido todas as molasfísicas e morais. Para o dizer claro êste é todo o ponto, sou
suspeito aos inimigos de Sua Majestade que me desejam ver
daqui fora, e até morto porque sabem que os conheço um por
Um que Sua Majestade os há de conhecer a seu: tempo e os»
hei de publicar na história.
Quanto à minha partida será quam breve para a semana
toda havendo cavalos, já que assim o permitem as circunsr
tâncias.
Deus guarde a Vossa Excelência. Boa Vista, 16 de julho
de 1817.
(a.) José da Cruz. Ferreira
limo. e Exílio. Sr. Governador e Capitão General da
Capitania de Pernambuco.
1 — 30)34,2 n.° 03
21)
Carta. limo. Sr. Desembargador José Ferreira da Cruz
Piedade, 16 de julho de 1817. Jamais se esquecerá a
caridade, honra e bons ofícios com que V. S.. me recebeu
quando aflita procurei o seu patrocínio, ficando certificada
ter em V. S. unia generosa proteção porém, muito mais realçou a minha esperança quando recebi a oficiosa atestação de
V. S. a favor daquele infeliz: tudo são produções de uma
alma grande e eterno o meu reconhecimento. Tenho notícia:
que está o Sr. Dr. Ouvidor de Olinda com devassa aberta
para conhecer as culpas dos réus que se acham presos, cuja
procedimento me tem consternado e afligido o mais possivel*

56
na consideração de qual será a sorte de meu infeliz marido se
V. S. não orar por êle, e neste lance eu me sacrifico liberalmente e sem limite, a minha aflição me transporta de modo
que me não sei explicar, e só sim bradar que por vida da
Uma. Sra. Companheira e pelo Deus que nos sustenta valha
a uma desamparada mulher e quase viúva que fica em
consumidoras esperanças pela resposta de V. S. mandando-me a certeza do que realmente se tem passado, se já se
devassou nessa praça, e se vem o Ministro conhecer dos fatos
nesta vila de Igaraçu onde é nossa moradia dentro do seu
termo. V. S. me fará o favor entregar essas lasquinhas de
^açúcar à Uma. Sra. Companheira e que me perdoe a afoiteza,
pois é um sinal de que lhe sou tributária. Deus guarde a V. S.
com saúde e felicidade por dilatados anos para maior prazer
e amparo de quem é. De V. S. muito atenciosa e obrigadíssima serva. Ana Joaquina de Albuquerque. Esta carta é duma
parenta de um traidor que foi preso para a Bahia; eu relator
:a subscrevi.
Carta.
Patriota Felipe Neri Ferreira. Não tenho a honra de vos
conhecer, mas somente pelo nome, eu estou pronto para o
serviço da Pátria e vosso, ainda que estou encarregado da gazeta,
e designado um dos membros do Supremo Conselho de Justiça, e já de umas reflexões sobre a República a que já dei
princípio a noite passada. Ainda estou arvorado dos meus
choques, a minha mulher doente, e a casa com pouco sossego,
-contudo farei o que puder, e às três horas podeis mandar
buscar os sobreditos autos. Tenho a honra de ser vosso venerador. José da Cruz Ferreira.
Esta carta é do próprio punho do ouvidor José da Cruz
Ferreira, a qual fica em poder de mim Desembargador Relator da Comissão Militar, assim como os originais anteriores.
A carta de Ana Joaquina de Albuquerque foi dar à mão do
Auditor da Divisão dos Leais Voluntários com os sacos de açúcar, e dele passou para o de mim relator, e eu José Gonçalves
Marques o subscrevi.
I — 30,34,2 n.° 64
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22)
limo. e Exmo. Sr.
17 de julho de 1817
Sentença cível.
Remeto a V. Exa. a cópia do processo dos réus José de
Barros Lima, Domingos Teotônio Jorge, e do Padre Pedro
de Souza Tenório que foram executados no dia dez do corrente.
Deus guarde a V. Exa. Palácio do Governo de Pernambuco, 17 de julho de 1817.
limo. e Exmo. Sr. Conde da Barca
(a.) Luiz do Rego Barreto
À margem — N.° 7»
1817
Pernambuco Comissão Militar
Processo verbal dos traidores Domingos Teotônio Jorge,
José de Barros Lima, e o Padre Pedro de Souza Tenório, Vigario de Itamaracá, réus corifeus da conspiração tramada contra o Estado de Sua Majestade El-Rei Nosso Senhor.

¦

Auto.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil
oitocentos e dezessete aos sete dias do mês de julho do dito ano,
nesta vila do Recife de Pernambuco, Quartel General, Palácio
do Governo, aonde eu José Gonçalves Marques, Desembargador da Relação da Bahia, Relator da Comissão Militar, e
Auditor da Tropa de Pernambuco vim e aí por S. Exa. o Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Luiz do Rego Barreto,
Governador e Capitão General desta capitania e presidente
desta dita comissão me foi entregue a nomeação dos vogais ao
diante junta e igualmente dito: que por ocasião da mais infame
e mais atroz conjuração tramada, e desenvolvida nesla vila,
Itamaracá, e alguns lugares mais desta capitania aos seis de
março próximo, contra o Estado Real de Sua Majestade, El-Rei
Nosso Senhor, era do seu indispensável dever propor, como
propunha nesta mesma comissão, os presos Domingos Teotônio Jorge, Capitão de Artilharia desta dita vila, José de Barros
Lima, Capitão do mesmo Regimento, e o Padre Pedro de Souza
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Tenório, vigário de Itamaracá, réus corifeus do enorme
crime de lesa-majestade de primeira cabeça, e alta traição, afim:
de se legalizarem as suas notórias e bem sabidas culpas por meio
de testemunhas, que individual e circunstanciadamente depusessem sôbre elas de proceder-se interrogatórios, e a sentença
definitiva segundo o seu merecimento. E de tudo para constar
mandou fazer êste auto de corpo de delito, em que assinou
comigo José Gonçalves Marques, Relator e Auditor que o
escrevi = Estava a rubrica do Excelentíssimo Senhor General
= José Gonçalves Marques.
Nomeio para vogais da Comissão Militar que há de julgar
os réus de alta traição cooperadores da revolução que apareceu nesta capitania o vigário de Itamaracá Pedro de Souza
Tenório, o capitão de artilharia José de Barros Lima, e o capitão da sobredita artilharia Domingos Teotônio Jorge, aos
senhores oficiais abaixo declarados.
Vogai. 0 Sr. Marechal de Campo José Roberto Pereira
da Silva.
Interrogante. O Sr. Coronel Luiz Paulino de Oliveira
Pinto.
Vogai. O Sr. Coronel Quartel Mestre General Veríssima
Antônio Cardoso.
Vogai. 0 Sr. Tenente Coronel Comandante de Caçadores José de Souza Pereira Sampaio.
Vogai. 0 Excelentíssimo Senhor Conde da Figueira.
Relator e Auditor o Senhor Doutor Desembargador José
Gonçalves Marques.
Quartel General do Recife, 7 de julho de 1817. Luiz do
Rego Barreto Capitão, General Presidente. /
>

Sessão l.a
E logo no mesmo dia declarado no auto, primeira sessãos
deste Conselho, estando juntos todos os seus vogais com o
Excelentíssimo Presidente, foram inquiridas as testemunhas
ao diante para se verificarem as atrozes culpas dos réus.
Testemunha l.a
José Francisco do Rego, natural da ilha de São Miguel,
morador nesta vila, casado, negociante, de idade de cinqüenta
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e um anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, em um
livro deles, em que pôs sua mão direita, e prometeu dizer a
verdade e do costume disse nada.
Perguntado pelo conteúdo no auto que lhe foi lido por
mim relator, disse quanto ao réu Domingos Teotônio Jorge,
saber por ser público e notório e pelo ver que êle foi um dos
primeiros insurgentes, que apareceu em comandância, sendo
logo um mèmtiro do governo, e mais disse que sabe pelo ver
que este réu fora até o último dia daquele criminoso governo
intitulado Provisório o General das Armas. Disse que o mesmo réu mostrava a maior afeição ao criminoso partido que
tinha seguido, inspirando e aconselhando a todos que seguissem todos aquele infame partido, e enquanto ao réu José de Barros Lima, disse que por universalidade sem contradição alguma
que este réu fora que atravessara com a sua própria espada
a seu brigadeiro, quando o mandou prender por ordem da
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador do que se
originou o vulcão revolucionário. Outrossim disse que êsté
réu mostrava unia satisfação do seu perpetrado crime, e que
havia sido logo pelos insurgentes seus companheiros feito
Coronel do Regimento de Artilharia, de que dantes era capitão, e cujo chefe tinha morto, e que nesta consideração se conservou até o dia em que com os outros restantes do governo
fugiu roubando os cofres reais, como êle testemunha o viu
marchar na retirada à testa do regimento, que criminosamente
comandava. Quanto ao réu Padre Pedro de Souza Tenória
sabe por ser notório, e bem sabido que êle foi o ajudante da
secretário do dito governo insurgente, e mais não disse, e assinou depois de lhe ser lido o seu depoimento, com o interrogante, e eu José Gonçalves Marques, Relator e Auditor que o
escrevi, Pinto da França interrogante = José Francisco do
Rego.
Testemunha 2.a
José Antônio de Lemos Gomes, da cidade de Braga, em
Portugal, morador nesta vila, casado, negociante, cie idade de
trinta e seis anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos,
em um livro deles, em que pôs a sua mão direita, e prometeu
dizer a verdade, do que soubesse e do costume disse nada.
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Perguntado pelo conteúdo no auto que lhe foi lido por
mim disse quanto ao réu Domingos Teotônio Jorge que sabe
ter sido êle o primeiro que fora preso, e conduzido à fortaleza
de Cinco Pontas segundo a ordem que dera o Excelentíssimo
Senhor Governador ao brigadeiro e chefe do Regimento, de
que êle era capitão, e que tendo arrebentado a Revolução no
momento da prisão de José de Barros Lima o foram logo os
insurgentes tirar da prisão e já no dia sete, segundo da revolução, o viu êle testemunha feito governador das armas; e
mais disse também pelo ver que no quarto dia da revolução êle
passara para a missa à frente da tropa, fazendo todos ressoar
em altos gritos = Viva a Pátria = e mais sabe pela mesma
razão que êste réu se conservou naquele posto que a si tinha
arrogado até o dia dezenove de maio, em que se retirou com
outros insurgentes, e com as tropas que êle dominava, tendo
roubado os cofres reais. E quanto ao réu José de Barros
Lima, por alcunha o Leão Coroado, fora quem traspassara
com a espada o Brigadeiro Chefe do Regimento, quando o
mandava prender por ordem do Excelentíssimo Senhor Governador, e mais disse que o prazer deste réu no tempo daquele
infame e criminoso governo era excessivo, e que infundia um
tal terror aos fiéis vassalos de E-Rei, Nosso Senhor, que todos
premiam dele, do Pcdroso e do Antônio Henriques, como
mais sanguinários; e mais disse que no terceiro dia da revolução fora êste réu nomeado pelo governador insurgente Coronel de Regimento de Artilharia cujo chefe êle mesmo tinha
jnorto, e como tal se conservou até o dia dezenove de maio
em que se retirou com os outros insurgentes, levando roubados os reais cofres e mais disse voltando a falar do réu
Domingos Teotônio que ouvira dizer muita gente que já quando
êle saiu daqui para a Corte do Rio de Janeiro, não tinha tanto
em vista fazer requerimentos a Sua Majestade, como para
sondar os ânimos dos habitantes daquela capital e da Bahia
por onde voltou e para conhecer as forças que tinha El-Rei,
Nosso Senhor, as quais êle depois publicava aqui eram poucas
ou nenhumas. Quanto ao réu Padre Pedro de Souza Tenório,
vigário de Itamaracá, disse que êle era ajudante do secretário
do Interior, como êle testemunha viu muitas vezes, e mais
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jiião disse e assinou depois de lhe ser lido seu depoimento1
com o interrogante, e eu José Gonçalves Marques, Relatou
Auditor que o subscrevi = Pinto da França. Interrogante '=
;
.José Antônio de Lemos Gomes.
*

Testemunha 3.a
Inácio Antônio de Barros Falcão, Sargento-mor de Artilharia, natural do bairro da Boa Vista desta vila, casado, de
idade de quarenta e três anos, testemunha jurada aos Santos1
Evangelhos, em um livro deles, em que pôs sua mão direita
je prometeu dizer a verdade e do costume disse nada.
Perguntado pelo conteúdo no auto que lhe foi lido por
mim disse sabe ter sido no segundo dia da revolução o réu
Domingos Teotônio Jorge, nomeado pelo Conselho dos Insurgentes Governador e General das Armas, no que êle teve muita,
satisfação e exercitava as funções daquele cargo com entusiasmo, e ufania, conservando-se assim até o dia dezenove
de maio, no qual juntando as tropas com os outros insurgentes roubaram os reais cofres e com eles se retiraram ouvindo
êle réu digo êle testemunha ao réu mil palavras descompostas,
te brados naquele momento da retirada, blasfêmias; e mais
.disse que depois da revolução ouvira a êle réu Domingos Teotônio dizer francamente que tinha ido ao Rio de Janeiro, e
viera pela Bahia para conhecer os espíritos e que achara muitos dispostos, e que nomeava personagens de cujos nomes êle
testemunha se não lembra, nem fazia reflexão já por se horrorizar de semelhante perversidade, e muito mais quando o
réu mostrou ousava dizer blasfêmias contra a sagrada pessoa
,de El-Rei, Nosso Senhor, as quais esta Comissão não permite
que se digam e menos que se escrevam. Quanto ao réu José,
de Barros Lima disse que êle vira êste réu desembainhar a
espada para ferir o seu brigadeiro e chefe e que lançando-se
a êle pelas costas para o segurar ainda o deteve, mas já não
pôde impedir a estocada que êle no dito brigadeiro dera, e que
vendo-se então êle testemunha rodeado de outros oficiais
, co-réus e protetores daquele assassínio, e tendo êle testemunha já perdido a sua espada e barretina, fugiu pela porta do
ipiartel gritando até a porta do palácio, onde deu parte daquele

*

*

-
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atentado ao Excelentíssimo Senhor Governador, e mandou aa
guarda tocasse a rebate para com o concurso se sufocar aquele
motim e que do palácio marchou com Sua Excelência até a>
fortaleza do Brum, donde sairá no dia sete depois da capitulação. E mais disse sabe pelo ver que o dito réu José de Barros,
fora nomeado Coronel do Regimento de Artilharia pelos insurgentes, no que se conservou até o dia dezenove de maio em.
que fugira com os cofres reais, publicando que os ia mudar
daqui para Olinda. Quanto ao réu Pedro de Souza Tenório,.
vigário de Itamaracá, disse sabe que este réu eradá parcialidade dos sobreditos réus e que fora o ajudante do ^secretário i
do governo dos revoltosos, o que sabe pelo ver e ser notório e
mais não disse e assinou depois de lhe ser lido seu depoimentocom o interrogante, e eu José Gonçalves, relatõive auditor da \
Comissão o escrevi = Pinto da França, interrogante == Inácio
Antônio de Barros Falcão.
Testemunha 4.a
José da Costa Pereira, natural da vila de Goiana e nela
morador, casado, oficial de Justiça daquele. Juízo, dé Fora,,
de idade de cinqüenta e nove anos, testemunha jurada aos
Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão
direita, e prometeu dizer a verdade, e pelo costume disse nada.
Perguntado pelo conteúdo no auto que lhe foi lido pormim quanto ao réu Padre Pedro de Souza Tènório que acompanhando êle testemunha como oficial de Justiça o juiz de
fora o qual correra à fortaleza de Itamaracá por ouvir dar
tiros que ali se tinham dado a fim de a socorrer pois que já
havia o boato da revolução em Pernambuco,^ apenas chegaram à fortaleza e fizeram saber que ali estava o juiz de fora,
se lhe abriu o postigo da fortaleza, na qual apenas entrou o
juiz de fora foi assaltado pelo réu com uma pistola na mãoe por mais dois padres, dos quais um ensinava gramática, e
do outro não sabe o nome, e mais gente armada, e que lhe
gritaram ali que entregasse as armas e lhe tiraram a vara dizendo que não era mais juiz de fora, e logo o meteram em prisão-
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ao som de tumultuosos gritos de = Viva a Pátria == e mais não
<lisse e assinou sendo-lhe lido seu depoimento por mim relator auditor que o escrevi == Pinto da França, interrogante =
José da Costa Ferreira.

t.

Testemunha 5.íl
Manuel da Mota Silveira, natural da capitania do Ceará
grande, morador em Goiana, aonde é escrivão do geral, casado,
de idade de trinta e cinco anos, testemunha jurada aos Santos
'Evangelhos
em um livro deles em que pôs a sua mão direita, e
prometeu dizer a verdade e pelo costume disse nada.
Perguntado pelo conteúdo no auto que lhe foi lido por
mim disse quanto ao réu vigário Pedro de Souza Tenório
disse que tendo sido preso na fortaleza de Itamaracá pelos
insurgentes o juiz de fora de Goiana, seu ministro e indo ele
testemunha falar-lhe em virtude dum bilhete que recebera
quando entrou na fortaleza para êste fim foi rodeado logo de
gente armada à testa da qual e com uma pistola na mão estava
o réu, o qual lhe disse: = Viva a Religião e viva a Pátria = ao
que respondendo simplesmente = viva = lhe tornou com instância o réu: = viva o que? = diga pela sua própria boca =
e que repetindo então êle testemunha o que se lhe insinuava com aquela força e ameaça o deixara então falar
ao ministro, porém com sentinelas à vista, e mais disse
que vindo depois a esta vila do Recife, viu o réu no emprego de ajudante do secretário do governo dos insurgentes
e que tendo então ocasião de falar-lhe e notando ao réu de
deshumano, por não dizer traidor em prender êle mesmo, e
por aquela trama ao juiz de fora, de quem se mostrava tão
amigo, lhe respondeu o réu que tinha bem sondado o coração
do dito juiz e que o conhecia e a sua coragem e que as circunstâncias eram mui delicadas e que portanto êle não era besta
que lhe confessasse coisa alguma e por fim relatou dizendo
que apesar de tudo o prendera com muita decência e sem
ultraje e mais não disse e nem dos outros réus, e lido o seu
juramento por mim assinou com o interrogante, e eu relator
auditor que o escrevi = Pinto da França, interrogante =
'Manuel
da Mota Silveira.
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Sucessivamente perguntadas as ditas testemunhas sé
mandou proceder a interrogatórios aos réus e primeiramente
ao réu Domingos Teotônio Jorge e são os seguintes:
Interrogatórios do réu
Domingos Teotônio Jorge
E sendo presente o réu Domingos Teotônio Jorge, foramlhe feitos pelo interrogante os interrogatórios ao adiante o
qual réu estava neste ato sem ferros, e em sua perfeita
liberdade.
Foi-lhe perguntado pelo nome, idade, naturalidade, ocupação, estado.
Respondeu se chamava Domingos Teotônio Jorge, natural da freguesia de Una, de idade de trinta e oito anos, capitão
de Artilharia desta digo Artilharia de Olinda, casado, mas.
que ignora se existe sua mulher.
Perguntado se tinha pejo ou suspeição contra algum dos
vogais desta comissão para ser por eles julgado.
{
Respondeu que não.
Perguntado se sabia ou presumia o motivo da sua prisão..
Respondeu que por traidor a Sua Majestade, isto era aos.;
olhos do público, e não que êle o fosse.
Perguntado porque razão foi general das armas no tempo
do horrível e criminoso governo.
Respondeu que por eleição dos insurgentes por pluralidade de votos, ao que êle não estava presente.
Perguntado porque fora membro do governo.
Respondeu que pela mesma razão.
E perguntado se havia alguma antecipação de vontade
de fazer-se revolução que a êle réu fosse notória.
Respondeu que vagamente nisso se falava, dizendo-se já.
que os filhos do Brasil se queriam levantar contra os da Europá, já que o maior número era de oficiais de Artilharia.
E perguntado porque razão o réu José de Barros prefe.rira o crime de assassinar o seu superior cujo castigo seria
certo a uma prisão, da qual só haveria condenação se o crimese provasse.
*
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Respondeu que não sabia da intenção de outrem, mas que
entende que o faria na consideração de quanto era perigosa
uma prisão por indícios de revolução.
Perguntado porque razão publicava aqui depois da criminosa revolução que êle havia ido ao Rio de Janeiro para
sondar e atrair os ânimos e que para o mesmo fim viera pela
Bahia, e que em uma e outra parte havia partido, e que até
nomeara pessoas.
Respondeu que sim êle dissera e que publicamente fizera
espalhar que a Bahia havia ajudar e seguir os pernambucanos
na sua revolução, porém que disse isto por ter assim determinado o criminoso Governo Provisório a fim de animar
mais estas gentes, e apartar j receio que é natural nas
revoluções.
E instado rapidamente para que dissesse a verdade.
Respondeu que era verdade o que tinha dito, e que
nenhuma relação tinham com pessoas do Rio de Janeiro, e
Bahia para este fim.
Perguntado se tinha mandado fretar algum brigue para
ir a Moçambique levar uma carta ao Capitão General daquela
capitania.
Respondeu que nada sabia.
E sendo-lhe apresentado um documento aonde êle réu
se achava assinado e que tratava do sobredito objeto. Reconheceu a sua firma porém continuou dizendo nada sabia, e
que talvez aquele documento fosse um dos muitos que êle
assinava sem êle ler.
Perguntado porque razão saiu desta vila com as armas
na mão levando consigo os reais cofres do Erário.
Respondeu que assim o fizera com as vistas de separar
o povo do exército pois que nem este nem aquele levaram em
gosto que se fizessem proposições de rendimento que êle réu
fizera ao comandante do bloqueio, pois que assim o povo*
só por si nada podia, e tendo as tropas separadas e alongadas
daqui não podiam resistir às tropas de Sua Majestade, e que
levara o dinheiro para se iludirem os soldados, e não para se
fortificar.
.

».
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E perguntado finalmente se tinha alguma coisa que alegar em sua defesa.
Disse que êle teve de ceder no princípio a força, e que
decorrendo o tempo foi esperando ocasião de poder fazer
algum serviço a Sua Majestade, como fêz ultimamente separando o povo da tropa, e depois fazendo com que esta se
debandasse; e que também ultimamente declarava que as
ordens sanguinárias por êle dadas tinham sido ditadas pelo
governo a pluralidade de cujas sessões não assistia e que por
êste motivo e de alguma forma serviço que fêz a fim de não
correr mais sangue dos vassalos de Sua Majestade, e de tornar
a esta povoação sem a maior ruína ao legítimo domínio do
mesmo Augusto Senhor, tendo o réu aqui deixado a sua família implora a ilimitada piedade de Sua Majestade, e acrescentou para corroborar o que tem dito que se não fosse êste
o seu fim não só levaria consigo a sua família e mandaria
matar os que se achavam nas prisões, mas também tomaria
outras medidas violentas.
E por esta forma deram por findos os interrogatórios os
réu
conêle
e
achando-os
relator
mim
lidos
sendo
por
quais
formes ao que respondido havia os ratificou, e assinou com
o interrogante, e comigo relator que os escrevi = Pinto da
França = Domingos Teotônio Jorge = José Gonçalves
Marques.
Sucessivamente foi presente o réu «Tose de Barros, o qual
estando em sua inteira liberdade, sem opressão alguma, respondeu aos interrogatórios que lhe foram feitos pelo interrogante da maneira seguinte.
Interrogatórios do réu José de Barros Lima.
Perguntado se tinha suspeição contra algum vogai. Respondeu que não.
Foi perguntado pelo nome, naturalidade, estado, idade e
ocupação.
Respondeu se chamava José de Barros Lima, natural da
freguesia de São Lourenço da Mata, vizinhança de Pernambuco, de idade de cinqüenta e três anos, casado, Capitão de
Artilharia de Pernambuco.
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Foi perguntado se sabia ou presumia o motivo de sua
prisão.
Respondeu por ser acusado de réu pela revolução de
Pernambuco.
Perguntado se sabia havia alguma antecedência de preparação para esta revolução.
Respondeu que antes do dia seis era boato, e os oficiais
diziam que alguns indivíduos como o brigadeiro de Artilharia
Manuel Joaquim Barbosa, Alexandre Tomás, o Brigadeiro
Salazar, e José Joaquim Jorge, e outros, andavam espalhando
•que se queria fazer uma revolução e que o diziam ao Excelentíssimo Senhor General, e ao Desembargador Cruz, mas
que êle réu nada sabia, senão na véspera por dizer no qua ri ei
o Major Inácio Antônio, que se falava muito dos oficiais de
Artilharia e que neste caso também se devia incluir o mesmo
brigadeiro.
E perguntado pela razão de ter sido o primeiro que tirou
a espada e deu uma estocada ao brigadeiro chefe do seu
regimento.
Respondeu que nem foi o primeiro que deu a estocada
nem o primeiro que tirou a espada.
E perguntado quem foi que dera a estocada e quem fora
o primeiro que tirara a espada.
Respondeu quanto à primeira parte que não sabe, c en•quanto a segunda que fora o brigadeiro, talvez porque se
persuadisse que êle réu queria tirar a sua quando para a desembaraçar do banco por trás do qual se tinha metido, se viu na
necessidade de puxar com a mão para diante ao mesmo
passo que dizia ao dito brigadeiro as palavras seguintes: :-•=
Talvez que Vossa Senhoria ainda pague estas coisas = e isto
em conseqüência de já lhe ter dito Domingos Teotônio, primeiro capitão, que êle naquele ato tinha mandado prender
expressando-se por esta forma — Vossa Senhoria mesmo é
a causa destas coisas.
Perguntado porque tinha sido feito e aceitado o emprego
de Coronel do Regimento de Artilharia.
Respondeu sem poder determinar quais foram as pessoas
do criminoso governo que então lhe falaram fora por êste
*
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governo nomeado coronel do seu regimento com oitenta mil
réis de soldo.
Perguntado porque razão era um terrorista e sanguinário..
Respondeu negando.
Perguntado quais eram as suas vistas quando à testa do*
seu regimento ao qual êle fêz a fala para que o seguissem
os que quisessem se pôr em retirada com Domingos Teotônio e mais tropas, levando daqui os cofres reais.
Respondeu que as suas vistas eram de retirar-se a algum
lugar seguro até que o tempo lhe permitisse de pedir perdão
a Sua Majestade ou obterem alguma graça do Senhor Capitão
General que aqui estivesse.
Perguntado finalmente se tinha outra alguma razão que
alegar em sua defesa.
Disse quanto àquele motim do quartel de que êle é
reputado ser a origem não o fora mas sim o brigadeiro pela
sua costumada audácia e mal trato que dava aos oficiais, e
que rematava implorando de Sua Majestade a sua alta ciemência, pois que do mesmo modo não havia pecado algum
mortal que Deus não perdoe também não há crime algum que
Sua Majestade quando os vassalos arrependidos de seus erros
se prostram diante de seus reais pés e parece que o mesmo
senhor eleva mais a sua grandeza perdoando do que castigando, tendo em consideração uma série de anos, bom procedimento e regularidade de costumes e uma grande família.
Deram desta forma por findos estes interrogatórios que
êle réu o assinou com o interrogante depois de lhe serem lidos
por mim, achando-os conformes ao que respondido havia, e
os ratificou e eu José Gonçalves Marques, relator e auditor
que o escrevi = Pinto da França, interrogante = José de
Barros Lima = José Gonçalves Marques.
*

•

i

*

¦

*
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Sessão 2.a
. Aos oito dias do mês de julho de mil oitocentos dezessete
nesta Comissão Militar, e quartel general do Recife, estando
juntos todos os vogais com o Excelentíssimo Senhor Presidente,
se abriu esta segunda sessão para continuar o presente processo,
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fazendo-se interrogatórios ao terceiro réu, e para constar fiz
este termo que eu relator e auditor escrevi.
Sucessivamente foi mandado comparecer nesta Comissão
o réu Padre Pedro de Souza Tenório, Vigário de Itamaracá, o
qual estando presente em sua inteira liberdade, sem opressão,
respondeu aos interrogatórios que lhe foram feitos pelo interrogante da maneira seguinte.
Interrogatório do réu Padre
Pedro de Souza Tenório.
Foi perguntado pelo nome, naturalidade, idade e estado .T
Respondeu se chamava Pedro de Souza Tenório, natural
do Recife, de idade de trinta e oito anos, vigário de Itamaracá.
Perguntado se sabia ou presumia do motivo da sua prisão..
Respondeu que cria estar preso por ser ajudante do secretário José Carlos.
Perguntado se José Carlos serviu com o chamado GovernoProvisório.
Respondeu que sim.
Perguntado se tinha observado em o dito José Carlos,
gosto, e adesão àquele criminoso governo.
Respondeu que não mostrava adesão, pois conversandocom êle réu tanto antes de ser seu ajudante como depois em
particular na secretaria notavam com indignação o terem,
um digo o terem três ou quatro facinorosos botado a perder
este país.
E perguntado quem entendia êle que eram estes três ou
quatro a que se referia.
Respondeu que eram: José de Barros Lima, Pedroso, e
José Maria no.
Perguntado porque viera voluntariamente oferecer-se aogoverno criminoso.
Respondeu que não viera oferecer-se mas sim dar obediência como todos em geral.
Perguntado porque razão o escolheram para ajudante do
secretário e não aos outros todos de quem êle fala.
Respondeu que suspeita que os do governo suspeitavam
dele, e por isso não o queriam deixar voltar para Itamaracá,.,
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«c que aceitava com medo da força; porque tendo já sido convidado, ou escolhido pelo mesmo por via de uma carta que
TDomingos José Martins lhe dirigiu para ir em missão a Buenos
Aires, o que êle não aceitara.
Perguntado sendo sacerdote fora à fortaleza de Itamaracá.
Respondeu que tendo o Padre Inácio de Almeida, seu
:amigo e vizinho capelão da fortaleza, recebido uma carta de
um Sargento Manuel Inácio, escrita de Olinda, na qual lhe
dizia que já estavam todos compatriotas e que queriam beber
o nosso sangue, partiu o dito padre para a fortaleza, donde às
duas horas e meia da noite enviou ura bilhete a êle respondente dizendo-lhe que o comandante estava reduzido e que
'portanto fosse, em conseqüência do que partiram logo êle
Jerônimo Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão e José
'Carneiro da Cunha, e mais gente que ali tinham debaixo do
«comando de Joaquim Pedro e José Francisco do Desterro,
dos quais todos estavam naturalmente esperando a resposta do
-padre e assim entraram na fortaleza, aonde ao romper do dia
levantaram a criminosa bandeira da revolução, acompanhado
este ato de uma salva, e de vivas à religião e à pátria.
Perguntado porque razão entrou armado com uma pistola na mão junto com os seus sócios, e cooperadores na
fortaleza.
Respondeu que foi por uma casualidade.
E instado que esla casualidade não se podia dar simulftâneamente em todos.
Respondeu que cada um responde por si.
E perguntado pelo fato de aparecer armado com uma
na
dita fortaleza, e
fora
de
do
entrada
mão
a
na
juiz
pistola
de ter dito a este que já não era juiz de fora, e que a sua autonridade não valia.
Respondeu quanto à pistola era verdade tê-la êle respon«dente na mão esquerda, e que enquanto ao juiz de fora, só
«dissera = Creio Senhor que a sua autoridade não existe.
E perguntado se êle réu levantara a voz e dera os = Vivas
à Religião, à Pátria e à liberdade.
¦=.
Viva a Pátria e viva a
só
Respondeu que
gritara
IReligião.
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E sendo-lhe perguntado se tem alguma coisa essencial!
qüe contradizer no que ouviu ler do ofício do Juiz de Fora deGoiana José Alexandre dc Souza, que se apresentou, neste ato*
dirigido a Sua Excelência.
Respondeu ser falso o ter com duas palavras*; pedido a êle
juiz de fora que omitisse aquelas expressões = movimentos
contrários a Soberania e Direitos Reais = assim como também nega ter sido êle réu quem veio entregar o juiz de fora.
ao comandante da patrulha por ter vindo êle respondente às
oito horas da noite para sua casa.
Foi perguntado se tinha alguma suspeição. ou pejo»contra,
algum vogai desta comissão.
Respondeu que não.
Perguntado se tinha alguma razão que alegar em sua.
defesa.
Respondeu que sempre esteve de má vontade no governo*
intitulado Provisório; que nunca cantara = Te Deum = na
sua paróquia e que ali conservara o seu hábito dè Cristo; o qual
só depusera quando veio ao Recife e que as ações que praticou
eram por ceder à força, que tendo uma vez pedido licença
para ir para Itamaracá, respondeu Francisco de Paula que
estava em Conselho que não havia ir para não fãzeivoHjue havia
feito Manuel Corrêa de Araújo; que sempre êle respondente
fora fiel ao Soberano, e que nunca proclamou nem fêz fala
contra El-Rei.
E deram por findos estes interrogatórios que êle réu respondente assinou com o interrogante depois de lhe serem por
mim relator lidos, e achando-os conformes os ratificou, e se
mandou recolher o réu à prisão, e juntar a este processo
o ofício referido do juiz de fora e eu auditor relator o escrevi e
assinei = Pinto da França interrogante = Pedro de Souza
Tenório = José Gonçalves Marques.
•
Acabados os interrogatórios os mandou a juntar por cópia,,
sendo necessário o original para outras averiguações, o
documento apresentado em ata de perguntas. ao> réu Domingos Teo tônio Jorge, e também o ofício do Juiz dè Fora de
Goiana, e são os que se seguem, e eu relator auditor o escrevi:
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O Governo Provisório do Estado de Pernambuco autoTiza ao patriota Domingos José Martins, um dos seus membros, 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
obrigar pelo dito frete como se nós'mesmos o ajustássemos,
e logo que o dito nosso membro requeira quantia ajustada,
êste governo ou qualquer outro existente lha satisfará sem
opor dúvida alguma. Para a todo tempo constar deste ajuste
fazemos esta declaração em que assinamos. Casa do Governo
Provisório, dez de março de mil oitocentos e dezessete. Padre
João Ribeiro Pessoa. Manuel Corrêa de Araújo. José Luiz de
Mendonça. 0 patriota Domingos Teotônio Jorge. Reconheço
os sinais supra serem dos próprios Padre João Ribeiro Pessoa,
Manuel Corrêa de Araújo, José Luiz de Mendonça e Domingos
Teotônio Jorge. Recife, oito de julho de mil oitocentos e
dezessete = Estava o sinal público Antônio Joaquim de Melo
— E mais se não contém em dito documento por mim reconhecido. Apresente esta sem coisa que dúvida faça. Escrevi e
assinei = Estava o sinal público = Em testemunho de verdade foi extraída aos oito de julho de mil oitocentos e dezessete, nesta vila do Recife de Pernambuco. Antônio Joaquim
de Melo = E comigo Miguel Pires Corrêa Gomes.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor = Em observância
da ordem de Vossa Excelência, datada de dois do corrente, em
que me manda ponha por escrito os fatos praticados por Padre
Pedro de Souza Tenório na tomada da fortaleza de Itamaracá,
tenho a dizer que achando-me na ilha do mesmo nome a
conhecimentos de Justiça, em dia seis de março do corrente
:ano então Bento de tal por autonomazia o amarelo, fugindo
do Recife, às oito horas da noite do mesmo dia seis me participa alguns movimentos que tinha havido naquela praça
pelo que fugira, o que ouvido por mim mandei ao escrivão do
crime Manuel da Mota Silveira fazer vários ofícios para os
diferentes comandantes dos corpos militares do meu termo,
sendo o primeiro para o Comandante da Fortaleza que foi
entregue às dez horas da mesma noite, em o qual lhe parti•cipava o sucedido e avivando-lhe os seus deveres pedia corres#
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pondência mútua, para de comum acordo dirigirmos nossas
ações, e sucedendo estar presente as notias (sic) o Padre Pedro
de Souza Tenório do que se mostrou nimiamente sobressaltado
igualmente esteve presente a todas as minhas disposições,
tendentes ao estado defensável que o caso pedia, e servindo-me
eu nos ditos ofícios que escrevi para a fortaleza, Coronel da
Cavalaria, Major de Milícias, e Comandante da ilha etc.
da expressão == movimentos contrários a Soberania e Direitos
Reais == notou aquele Padre Pedro semelhante frase e me
pediu com doces termos a omitisse o que não conseguiu apesar
de eu nada maldar naquela ocasião de semelhante empenho,
o que não foi assim logo que vi os posteriores sucessos. No dia
sete a fortaleza fêz sinal de rebate aonde incontinente me apresentei e o comandante me declara terem-se realizado algum
tanto mais as notícias vindas por jangadeiros tomadas pelos
presídios, que eu na mesma ilha tinha posto, armada e municiada a ordenança conforme as forças da fortaleza, voltei
para a minha residência no lugar do Pilar e ali veio ter o
Padre Fortuna, capelão da mesma fortaleza com o Padre
Pedro em cujo lugar sem dúvida está para observar as minhas
ações, e movimentos gerais, e comunicados ambos voltam
para a vila rapidamente. Dia oito pelas seis horas fêz logo a
fortaleza, e ouvindo eu os últimos tiros julguei ser novidade,
mandei juntar a gente que estava pronta ao primeiro sinal
de duas badaladas no sino da capela, comandada pelo alferes de ordenanças Abreu de tal, parti à fortaleza, e ordenei
que se me demorasse a gente armada seguisse para o mesmo
destino. Chegado que fui um alferes reformado de Milícias
que ignoro o nome, a quem tinha incumbido os presídios
daquela parte da ilha na porta da fortaleza lhe perguntei que
novidade havia, ao que me respondeu: = Que entrasse que não
era nada = Entrado que fosse à porta do quartel do comandante da fortaleza quinze ou mais homens diferentemente
armados saídos de dentro, entre estes o Padre Pedro com
uma pistola de bronze engatilhada na mão me diz convulso =
a sua autoridade para nós já nada vale = ao que lhes respondi
que eu também não tinha forças para a poder fazer valer.
Mandou-me entrar para aquele quartel e me pôs uma chusma
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de sentinelas à porta, e janela, e saindo o dilo Padre Pedro*
andou com outros do seu concluio preparando a prisão que me
destinavam; pouco tempo depois veio ter comigo aquele alferes reformado e dando-me satisfação de que era mandado e
violentado me intima que me recolha a prisão que segundo >
me lembro a denominou forte da Conceição e me cortou comi
uma faca de ponta a prisão que me segurava a vara, insígnia
da real autoridade de que gozava. O Padre Pedro móvel e
autor destas ordens, junto com muitos outros, me acompanharam entre armas para a dita prisão aonde me deixaram
com quatro sentinelas à vista. Pedindo eu faculdade de
mandar chamar o Escrivão do Crime Manuel da Mota Silveira
com o pretexto de lhe recomendar segurança das chaves dos
cofres ao que em todo tempo e estados eu estava responsável,
o Padre Pedro me concedeu debaixo de palavra de honra que
não sofreria incômodo algum aquele escrivão, pois tais procedimentos só vão contra a autoridade real. Vista a minha
demora na fortaleza aquele Alferes de Ordenança Abreu,
demanda a mesma segundo minhas ordens, e ao aproximar-se
a ela com a sua gente o condestavel da mesma com murrão
aceso na mão, junto à peça que batia aquele lugar lhe gritoufizesse alto, o que êle cumpriu segundo me disse por julgar
ser ordem minha. Posta a fortaleza toda em armas, movidos
todos os aparatos bélicos que eu vi da janela da prisão o
Padre Pedro armado junto com os demais se pôs ao postigo
da fortaleza c mandaram entrar aquele alferes de ordenança
e a sua tropa chegasse um a um: chegado que foi o tal alferes
aquele Padre Pedro lhe pôs a pistola aos peitos para que dissesse = viva a Religião, a Pátria, a liberdade = e como hesilasse por algum tempo, colérico persistiu até que aquele miserável satisfez aos seus desejos. Recolhida a tropa toda, distribuído por êle muito peixe e farinha, desarmados, entre a
guárnição armada da fortaleza ouviram aqueles vivas reconlados. Pouco depois entra o escrivão do Crime, e junto com
êle o dos Órfãos movido de sentimentos para me ver, a estes o
Padre Pedro repetiu a mesma cena que ao alferes de ordenanca e como o Escrivão dos órfãos Jerônimo César de Melo
só repetiu a palavra — viva =r.. Gom; arrebatados ameaços lhe
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disse = viva o que? == e então aquele escrivão lhe respondeu
conforme dele exigia. E trazido à minha prisão o escrivão do
Crime conforme eu tinha pedido, e nunca o dos Órfãos, conduzido por Padre Pedro armado, e mais outros, e então aí
lhe incumbi a guarda das chaves dos diferentes cofres que
eu maliciosamente disse estavam na minha carteira e nada
mais pude dizer à vista daquelas sentinelas, que não obstante
sempre consegui o meu principal desígnio que era ter um
escrivão que portasse por fé do seu ofício aquele ato, e o não
conseguiria se não fosse por algum ardil desta ou de semelhante natureza. Na noite do mesmo dia entrou pela minha
prisão o Padre Pedro de pistola engatilhada na mão e me
participa que no outro dia tinha eu de partir para Pernambuco, conduzido à presença do governo aonde se decretaria o
meu destino, e me tratou com alguma afabilidade e me protestou não ser parte dos movimentos que eu tinha feito. No outro
dia que se contaram nove ou dez, apareceu-me o comandante
da fortaleza desgraciando-se da sua vida e me participou
enquanto a comitiva que tinha de me acompanhar não chegou
o mesmo que algumas sentinelas entre si tinham conversado, e
outras propriamente me tinham dito, e vem a ser que o Padre
Pedro na madrugada do dia oito ou nove junto com os filhosdo Senhor de Engenho Novo, capelão da fortaleza, e outros
todos com suas fábricas de negros armados tendo passado a
uma hora para duas da noite naquele presídio aonde estava
aquele alferes de milícia por composição e trato feito pelo»
Padre Pedro para lhes não obstar foram ter com o tal Padre
Pedro, e todos marcharam na madrugada para a fortaleza
dividindo à gente em três porções duas as dirigiram pelas
duas diferentes brechas que a fortaleza tem, a terceira em
que estava o Padre Pedro e Padre Fortuna um como vigário
outro como capelão da fortaleza bateram às portas e por os
conhecer o sentinela lhes abriu o postigo e assim entraram
todos ao mesmo tempo pelo sinal dado, iminente o comandante, ao qual atacaram em sua própria cama. Apoderados;
assim da fortaleza ao clarear o dia mandaram reunir a guarnição e o Padre Pedro de Souza Tenório revestido do caráterde sacerdote e vigário daquele povo fizera uma fala com que
6
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declamava contra a opressão e tirania real, convidando-os à
sacudir aquele e abraçar um governo mais suave qual a igualdade, entre todos etc. Fulminando diversas penas aquele que
assim não quisesse, para o que fêz jurar a todos nas palmas
das mãos dele vigário pelo que conseguiu a vozeria da gentalha e mesmo dos demais porém tímidos, de viva a Religião,
a Pátria e liberdade, ao que se seguiram os tiros de artilharia
que foram os que eu tinha ouvido, em causa da minha arreTratada prontidão a fortaleza. Junta a tropa que me havia
acompanhar tanto de cavalaria com infantaria o Padre Pedro
e alquns outros todos armados me vieram tirar da prisão e
entregar ao comandante da patrulha em cujo ato aquele padre
recomendou a execução severa das ordens que lhe tinha dado
a êle comandante da patrulha. Desde este ato não pude saber
mais nada sucedido em a fortaleza objeto a que eu positivamente me restrinjo por não dever exceder os limites da ordem
a
Deus
citada.
me
dirigiu
Excelência
Vossa
guarde
já
que
Vossa Excelência muitos e felicíssimos anos. Boa Vista, 3 de
julho de 1817 == José Alexandre de Souza Gurgel do Amaral
Coutinho, Corregedor Ouvidor Interino da Comarca.
•
Sucessivamente se proferiu contra os réus a sentença
-seguinte:
Sentença
Vendo-se nesta Comissão Militar de Pernambuco o processo verbal dos réus Domingos Teotônio Jorge, José de Barros
Lima, por alcunha o Leão Coroado, Capitão de Artilharia
desta praça do Recife, e do Padre Pedro de Souza Teiióriò,
vigário de Itamaracá, preso, aqueles por serem os principais
cabeças da revolução tramada no infausto dia seis de março
próximo, em esta vila, contra o estado real de Sua Majestade,
sendo o primeiro, governador, e general das armas, e membro
do infame e intitulado Governo Provisório evacuando esta
praça na aproximação do exército do mesmo senhor com a
tropa que tinha debaixo do seu comando, e levando os cofres
da Fazenda Real, que havia roubado e o réu José de Barros
Lima: este por ser o motor de dar princípio ao desenvolvimento da mesma rebelião arrancando pela espada e dando
iima estocada no seu brigadeiro, da qual morreu ao tempo
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que êste lhe dava a voz de preso no quartel, sendo depois
nomeado pelos perversos insurgentes coronel de artilharia,
no qual posto se conservou até ao dia da sua fuga e feliz restauração dezenove de maio, e o réu o Padre Pedro de Souza
Tenório por acometer com uma pistola na mão ao
juiz de
fora entrando êste na fortaleza de Itamaracá, aonde estava,
despojando-o da sua insígnia e intimando-lhe não era mais
juiz, gritando ±= viva a Religião e a Pátria == arvorando com
os seus sectários a bandeira branca, chamada patriótica, ao
som de descarga de artilharia; e que passado algum tempo
fora ajudante do secretário do dito criminoso
governo; auto
do corpo do delito depoimentos das testemunhas, documentos,
e interrogatórios feitos aos ditos réus. Decidiu-se sem disxrepância alguma de votos que as ditas culpas estavam
plenamente provadas, os réus convencidos, e de algum modo confessos sem lhes poderem sufragar as frívolas e fúteis evasivas,
,o que recorreram nas suas respostas as quais se desvanecem
por si mesmas. E que portanto julgavam os réus incursos no
§ 5.° e 8.° da Ordenação do Reino do Livro 5.° título 6.° e nas
-penas do § 9.° do mesmo título
que se exprime do modo
seguinte = § 9.° E em todos estes casos, e cada um deles é
propriamente cometido crime de lesa-majestade e havido poi
"traidor o
que o cometer. E sendo o cometedor convencido
por cada um deles, será condenado que morra morte natural
cruelmente, e todos os seus bens que tiver ao tempo da condenação serão confiscados para a Coroa do Reino, posto que
tenha filhos, ou outros alguns descendentes, ou ascendentes,
havidos antes ou depois de ter cometido tal melefício — E
mandam que as sôbreditas penas se executem nos réus, aos
.quais todos depois de mortos serão cortadas as mãos, e decepadas as cabeças e se pregarão em postes, a saber a cabeça
do 1.° réu na Soledade, as mãos no quartel, a cabeça do 2.° em
Olinda, as mãos no quartel, e a cabeça do 3.° em Itamaracá,
*e as mãos em Goiana, e os restos de seus cadáveres serão
ligados às caudas de cavalos e arrastados até ao cemitério;
igualmente os declaram exautorados, e que se aspêm e notem
as patentes dos capitães em todas as estações em que houve.rem sido registadas. E quanto a degradação do padre réu,
-
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determinaram se fizesse participação à autoridade eclesiás—
tica para mandar imediatamente proceder a ela e a expulsão *
e deposição da insígnia do hábito, visto ser Cavaleiro antes da
execução da pena última. Quartel General do Recife, em?
Comissão Militar aos 8 de julho de 1817 = José Gonçalves;
Marques Relator e Auditor == Conde da Figueira Major de
Cavalaria = José de Souza Pereira Sampaio Tenente Coronel. Veríssimo Antônio Cardoso Coronel. Luiz Paulino de
Oliveira Pinto da França Coronel inlerrogante. José Roberto»
Pereira da Silva Marechal Inspetor Geral. Luiz do Rego
Barreto.
Foi executada a sentença às dez horas da manhã do dia
dez de julho de 1817 = Manuel José de Castro Ajudante do.
Batalhão de Granadeiros.
Termo de apresentação
Aos nove dias do mês de julho de mil oitocentos e dezessete nesta vila do Recife e Quartel General, Palácio do Go-vêrno, aí por Sua Excelência o Excelentíssimo Senhor General
me foi entregue o ofício dos Governadores do Bispado, o qual
a juntei e é o que ao diante se segue: e para constar fiz êstetermo que eu relator auditor escrevi.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão General. Pelo nosso Reverendo Vigário Geral mandamos.;
dar execução ao determinado por Vossa Excelência a res-peito do Padre Pedro de Souza Tenório, que justamente deve
ser deposto das honras sacerdotais. Deus guarde a Vossa.
Excelência. Olinda, 9 de julho de 1817. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão General de Pernam—
buco Luiz do Rego Barreto/Manuel Vieira de Lemos Sam—
paio. João Rodrigues Maris.
Respondido em 6 de setembro de 1817.
À margem — Cópia
I — 30,33,14 n.° 5
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Oficiais executados com a pena de morte pela Cpmissão Militar em Pernambuco em 1817.
Instalada a Comissão Militar, foi a primeira vítima o
Tenente de Artilharia Antônio Henriques este oficial pertencente a uma família portuguesa, estabelecida em Pernambuco, era um jovem de 22 a 25 anos, instruído na sua arma
e de uma coragem a toda prova. Tomou parte ativa na revolução e foi nomeado pelo governo republicano comandante
da fortaleza do Brum, intentando várias pessoas particularmente do comércio fazer uma contra-revolução empenharam-se com o Tenente Antônio Henriques para o chamar ao
seu partido, oferecendo-lhe vantagens pecuniárias, e encarregaram dessa missão a seu pai, que era um major reformado;
mas nada foi suficiente para o comover.
Feita a contra-revolução e entrando na cidade as forças
legais, o Tenente Antônio Henriques ocultou-se em casa de
uma velha da amizade de sua família, dentro da cidade, e ninguém se lembrava do lugar do seu asilo, mas um pardo, escravo
de seu pai, que com êle se havia criado e de quem o velho
major se confiava para mandar a seu filho algum socorro o
"foi denunciar
e o infeliz foi preso, e submetido à Comissão
Militar, que o condenou a ser degradado das honras militares e enforcado.
Nas vésperas da execução foram à cadeia alguns oficiais
^da divisão com quem conversou a respeito da Academia Militar e outros objetos, declarando por fim que se lhe havia intimado a sentença de morte, e que ia padecer no dia seguinte.
No dia da execução achava-se a divisão expedicionária
formada em quadrado defronte da cadeia e dentro do quadrado os dois regimentos da guarnição da província um de infantaria e outro de artilharia, desarmados. Chegada a hora fatal,
apareceu o condenado em frente do pavimento alto da cadeia,
vestido com o seu uniforme, e com todo o aparato de um padecente, acompanhado por um sacerdote, e parando lançou a
vista com interesse pelos corpos que estavam formados e
advertindo-lhe o sacerdote que olhasse antes para a imagem
'•de Cristo que tinha nas mãos, consta que lhe respondera o
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padecente que era a última vez que via tropas e que se tivesse
a sua disposição uma divisão semelhante não estaria naquele,
lugar.
Caminhou com passo ordinário e firme para o patíbulo,
junto a êle lhe foram tiradas a farda, e mais insígnias militares e vestida a alva; nesta ação pareceu o padecente perturbar-se mas logo se compôs o seu semblante que não empalideceu e dizendo-lhe o sacerdote que à vista de sua coragem
seria bom dirigir ao povo algumas palavras de arrependimento, a respeito da revolução em que tivera parte, disse-lhe.
que reconhecia que a tentativa da revolução fora imprudente
e prematura, e qtie de cima da forca diria alguma coisa o que
efetivamente executou, e repetindo o credo quando disse: na
vida eterna, que acrescentara: oh! se fôr eterna — e o pai
do infeliz morreu de pezar e a mãe enlouqueceu.
Foram ao depois semelhantemente enforcados os capi-tães de Artilharia Domingos Teotônio que fora um dos menibros do governo republicano e José de Barros Falcão de Lacerda, conhecido pelo apelido de Leão Coroado, e que fora o
assassino do Brigadeiro Manuel Joaquim seu comandante,
na casa da ordem do regimento, e quem deu alarme para a.:
reunião da tropa, que se submeteu ao seu comando: ambos,,
estes oficiais eram instruídos em sua profissão e de conduta,
exemplar e o segundo chefe de honrada família. Ambos fize-ram discursos ao povo junto ao patíbulo.
I — 30,33,14 n.° 6,
J .
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Senhor.
As cenas de sangue em que a providência que tão visivelmente proteje a Vossa Majestade, quis que o meu braçoconfundisse a seus aleivosos inimigos, despertam no meu
coração os sentimentos da humanidade, horrorizam a todo»
êste povo, e obrigaram os oficiais da Câmara a vir em corpo
formado trazer-me o requerimento que tenho a honra de;
levar à Augusta e Real Presença de Vossa Majestade.
«
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Foi para mim e para todo o meu Estado Maior um espetáculo bem tocante ver a humildade, o respeito e acatamento
com que o mesmo Senado entrou pela sala do docel, onde se
acha o retrato de Vossa Majestade e com toda a decência, e com
yoz trêmula e balbuciante implorou a real clemência de Vossa
Majestade a favor dos restos dos habitantes desta capitania,
a quem os monstros do crime seduziram ou aterraram com
embustes, mortes, prisões, desamparos, e deshonras de famílias, e todos estes logo que apareceu o engano, ou viram esperanças de proteção de Vossa Majestade se descobriram e
manifestaram bons e fiéis vassalos, desprezando as ameaças
e os terrores que os bárbaros e infames queriam perpetuai*
até nos últimos momentos de sua vergonhosa e desesperada
fuga.
.. • Os Ministros da Justiça que aqui viemos a vingar a aleiyosia de que o paternal coração de Vossa Majestade se borrorizou tanto e tão justamente, temos apurado os conspiradores
e oferecido a sua causa, dos fracos e enganados, castigamos os
primeiros com toda a severidade das leis segundo a gravidade
dos seus delitos, e será impossível que escape algum a merecido castigo.
Eu que conheço de perto por minha alta ventura a bondade e a piedade do indulgentíssimo coração de Vossa Majestade, temo e tremo de arriscar-me a deserdar das esperanças
de ver aós péá de Vossa Majestade abençoando a sua natural
clemência os descendentes daqueles que tão lealmente restauraram esta capitania ao Senhor Rei Dom João Quarto, e
com igual boa vontade acompanharam as forças que marcharam da Bahia, de que Vossa Majestade aliás terá notícia,
e vieram afugentar os infames inimigos de Vossa Majestade
yuase sem . efusão de sangue, sendo certo que em todas as
outras partes desta e mais capitanias do Norte se manifestaram os desejos do restabelecimento da real soberania quç
apesar da falta de armamento aqui e ali foram arvorando de
Reais Quinas.
À vista do que tenho exposto a Vossa Majestade, torno
a dizer: o meu coração que só respira zelo, lealdade e amor de
sua real pessoa e serviço, teme e treme pelos ulteriores proce»
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dimentos que podem envolver uma grande parte dos fiéis e
inocentes vassalos de Vossa Majestade, porque infelizmente
eu mesmo já fui testemunha nos calamitosos tempos de Portugal do como pela fraqueza do coração humano os ódios, as
iras e vinganças particulares procuram por mil disfarçados
meios desfazer-se daqueles que ou lhes desagradam ou lhes
•são pesados.
Eu sei que o real e piedosíssimo coração de Vossa Majestade me perdoaria o atrevimento de oferecer o nada dos meus
serviços para implorar a sua singular clemência a favor de
um povo a quem não fiz a guerra, e que entre vivas, aclamações de alegria me recebeu como aquele que vinha mandado
para o governar na paz, obediência, e amor do seu Legítimo
•e Adorado Soberano, mas que não devo eu esperar da Real
Manuficência de um Rei Pai que não conhece outras máximas da política senão as da Justiça e Caridade do nosso bom
Deus, cujo poder representa cá na terra para todos os homens
e para seus humildes vassalos!
À muito alta e real pessoa de Vossa Majestade guarde
Deus os anos que seus fiéis vassalos lhe pedimos. Recife de
Pernambuco, em 17 de julho de 1817.
Aos reais pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto
I — 30,34,2 n.° 32
»

25)
limo. e Exmo. Sr
Acaba de fundear neste porto a fragata Pérola, de que
é comandante o Capitão de Fragata José Maria Monteiro,
cujas instruções inclusas por cópia, e proclamações impressas
farão ver a Vossa Excelência como os fiéis vassalos de El-Rei
Nosso Senhor parece que à porfia logo que tiveram notícia da
infame rebelião de Pernambuco ainda sem prévias ordens
do mesmo Augusto Senhor procuraram atacá-la e destruí-la, o
que sem dúvida é um testemunho bem honroso da fidelidade
portuguesa.
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A vinda desta fragata tirou-me da tortura em que me via
pela necessidade em que me tinha posto o corpo do comércio
desta praça de mandar comboiar os navios que se destinavam
aos portos de Portugal havendo justos receios dos corsários
de insurgentes espanhóis que atualmente infestam aquela costa.
Eu tinha determinado de acordo com o chefe de Divisão Ro?drigo José Ferreira Lobo que a corveta Aurora fosse dar o
comboio que se me pedia, mas como a fragata Pérola deve
voltar a Lisboa ela levará os navios que aqui se acham prontos,
e a referida corveta fica desembaraçada.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Recife de
"Pernambuco,
em 18 de julho de 1817.
limo. e Exmo. Sr. Tomás Antônio de Vilanova Portugal.
I — 30,34,2 n.° 61
26)
Senhor.
O processo da Comissão Militar é um padrão de escàndalo contra o Magistrado Relator, despertada da observância
das Leis que se presume os vogais ignoram, e por isso é ali
-chamado ao nobre emprego de as enviar para terem seu inteiro
'Cumprimento.
Era tolerável a Comissão Militar durante a rebelião dos
pernambucanos, e foi razoado golpe de mão com o Padre
José Inácio a evitar que grassasse o contágio a fim de evitar
-que com outros se realizasse o projeto e por isso adequado
naquelas circunstâncias; porém depois que se arvoraram as
Reais Bandeiras, e que se incorporou no Reino Unido a provincia de Pernambuco que se tinha desgarrado, aqueles réus
não são mais uns inimigos que se castiguem com armas, são
uns vassalos rebeldes que devem ser castigados com as Leis
estabelecidas portuguesas, cuja integridade e observância
Vossa Majestade não mandou prostergar, muito mais tendo
aquele crime pena própria na Lei, lembrada na Sentença.
Desta reflexão se deduz como axioma que aquela Comissão não tem autoridade própria, nem se pode apropriar na
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praxe meios insólitos, e que devia usar das regras prefixas
nos processos militares, inda quando parece repugnante aos
princípios de Direito Público, que a qualidade dos julgadores
seja quem legalize a forma de processar, e que esta lhe não
provenha da natureza do crime, e da qualidade dos criminosos, e debaixo desta regra sendo um crime civil devia seguir
a ordem dos crimes de alta traição.
Costuma nestes crimes dar-se julgamento, e processar-se*
verbalmente e pela verdade do fato observadas somente as
disposições do Direito Natural e Divino, e sem atenção
às nulidades e formalidades do Direito Positivo, Comum ou
Pátrio, ou Costume do Reino, mas é necessário que Vossa
Majestade assim o declare expressamente no caso ocorrente,
liem como foi declaradamente ordenado nos Decretos de 9 de
dezembro de 1758 e 4 de janeiro de 1759, expedidos para o fim
do castigo de um atentado tão enorme cometido contra a preciosa vida do Augustíssimo Rei D. José o 1.°. E ainda que não
vi a letra do Régio Aviso com que se diz aprovada a mesma
Comissão, creio contudo que se devia limitar aos tempos
anteriores enquanto estivesse no poder desses revolucionários
a província.
Em todos os processos desta natureza a causa pública
entra de interesse na apropriação da pena aos réus, e deve
convencer aos mais vassalos que não é o poder, e a força
armada que dirige aquele ato, deve a sua leitura convencera todos da justiça do procedimento, indagando-se o fato, e
suas circunstâncias, e reluzindo certeza do fato do agressor
e de autoridade no julgador, gravando no coração de todos,
igual sorte em iguais circunstâncias e pelo mesmo modo, sem
que possa atribuir-se a paixão estranha, erro, ou míngua no
apuramento da verdade.
*

A primeira coisa que falta neste processo é a nomeaçãodos vogais para juizes, porque a contemplar-se como seqüela
da primeira Comissão devia a juntar-se por certidão, mas ocorrendo a substituição do Brigadeiro Felisberto em lugar dotu
Melo, não aparece ordem nem mandato por onde constes:
aquela troca e aquela nomeação.
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Igualmente se acham as três testemunhas sem assinatura
de interrogantes, o escrivão não pode inquiri-las e portar por
fé o ato e assim ou as deviam assinar os que no processo assinarani o interrogatório dos réus, ou então o presidente.
A notoriedade do fato faz menos interessante esta segunda falta porque os documentos confessados pelos réus
fazem prova, mas a primeira é substancial e permite que se
diga foi o processo leve e sem observância da lei.
A Justiça não se satisfez e para isso analizarei as respostas dos réus, fazendo análogas reflexões.
0 1.° réu Martins diz: que recusou ao princípio, mas que
cedeu às circunstâncias, para salvar a numerosa família a
que estava ligado e que se figurou nas primeiros dias na revolução, foi por ela não ser contra Vossa Majestade mas para
fazer apaziguar o partido dos pernambucanos contra os
europeus.
Reflexão: Nada havia mais natural do que inquirir que
partido era aquele, quem eram seus agentes e seus fautores.
e que forças lhe assistiam, que foi muito lançar mão de meiosc
tão fortes, que trouxe arrastada a revolução contra o rei.
Porque causa se alistou e não se poupou, não sendo a issochamado pelo emprego e representação, e podendo ocultar-se
e viver no escuro como tantos outros fizeram, instar a ponto
de descortinar o fato e arguir a falsidade desta resposta, convencendo-o à face do mundo inteiro.
Instigá-lo a que explique como separa a causa de VossaMajestade daqueles fatos nos primeiros dias, averiguar quais,.
e quantos dias são, e individuar porque maneira fêz ou tentava fazer aquele apaziguamento.
Rearguir que essa numerosa família se associou depois
de Governador Republicano, porque depois da Revolução éque se casou.
Quero acreditar que os juizes ignoravam a história anterior da revolução, e a liga e projetos antigos de Cabugá, e de
Martins, as denúncias que contra êle tinham havido e pelas
quais fora preso; que o primeiro passo dos revolucionários
foi salvá-lo da cadeia para ser corifeu, mas se acaso o nau.
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'sabiam não há razão atendível de se apressar o processo
sem aqueles necessários conhecimentos que não procuraram
: adquirir.
Nada mais óbvio era no encontro de um réu do que perguntar pelas circunstâncias anteriores, concomitantes e subseqüentes e aqui reinou um silêncio tão profundo, é de tanto
mal, porque se sepultou o segredo dos consócios.
Nos Conselhos Militares indaga-se tão somente qual é a
pena própria que se deve impor ao réu, ou para que melhor
diga são feitos aos réus e não as coisas estes conselhos, porque deve haver um preparatório anterior da existência do
•crime e seus cúmplices, o que falta neste processo. Dá-se
qualquer falo criminoso, indaga-se quem o fêz, a sua existência, c sabido tudo vai no Conselho Militar realizar-se o
conhecimento da lei própria, e da pena e aí o soldado é ouvido
*e convencido da Justiça da pena que se lhe apropria.
O fato de Pernambuco era um Crime Civil devia ter
-seguido esta regra, e se a Comissão
quis cumular tudo foi
mesquinho e apoucado o procedimento.
Na precipitada morte deste Martins padece tanto mais a
causa pública, quanto êle era o mais apto para declarar
as ramificações por ser quem tinha as relações comerciais na
terra e fora.
Apurada a verdade e feitas as indagações que pode sugerir a ciência, e razão humana em descobrir os cúmplices era
o resultado a consoladora certeza de que não tinha participes
^externos, e dormia a sono solto o cidadão sem desconfiança,
mas ficando no escuro êste negócio é a recear que das sufo'cadas cinzas brote o vulcão e vingue a justa desconfiança.
0 2.° réu José Luiz de Mendonça diz: que foi nomeado
governador na sua ausência sem consultar sua vontade, quo
•aterrado aceitara,
que se poupara aos meios, que quisera fugir
para o bloqueio e que Antônio da Silva, e Bento José da Costa
o intimidaram com a vigia do Martins e que intentou fugir para
Manuel Tome de Jesus, mostra o seu respeito ao retrato de
Vossa Majestade e às ordens militares e oferta uma longa
'dissertação em sua defesa.
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Reflexão: Da devassa a que tenho procedido consta que*
figurou êste réu nos primeiros passos revolucionários, que foi
na frente dos rebeldes à fortaleza no dia 7 de março intimar a
Caetano Pinto que se rendesse, que a letra do infame ultimato»
é sua, com o qual o mesmo Caetano Pinto fraca e co barde-mente entregou a província que capitaneava. E se os juizes;
da Comissão tivessem iguais notícias mostravam ao público»
que era falsa àquela dedução, que foi um monstro e que a
revolução é obra sua. Se os juizes soubessem que há testemunhas nesta devassa afirmando que a nomeação para vereador e juiz pela ausência do Barradas foi trama para o ter a
seu paladar na câmara, o que mostra anterior relação, e acrescia a prova, mas não o sabiam nem o tentaram saber.
Porém na sua confissão diz que Antônio da Silva e Bento*
José da Costa o intimidaram e dissuadiram a que fosse paras
o bloqueio, antolhando-lhe a vigilância do genro Martins;
estas vozes tornam réus os dois, e a morte prematura impede.
a acareação, da qual se podia seguir a confissão e a convicção.
O § 17 do mesmo papel aponta como autor de uma Lei"
de sangue ao Caldas e esta asserção escapou pela malha como»
logo se verá.
Já nesta confissão um fato para mim novo de Manuel
Tome de Jesus arvorar a Real Bandeira, mas não se inquiriu!
quem é, o lugar, o tempo a fim de se repelir o argumento quefaz com aqueles desejos.
O 3.° réu Caldas diz: que a revolução foi obra de militares loucos, que engrossavam com os facinorosos, que o«
buscaram mais como europeu do que sábio, acusa aos cmpregados, e que seguiu o trilho de João Álvares Vieira para os
trair; evitando que se desse uma batalha no Cabo de S. Agostinho e intimidando-as e acaba por dizer que proclamou pela
restauração.
Reflexão.
A primeira instância devia ser a acareação com
Mendonça que o faz autor da Lei de sangue, em que
tava a obediência ao Governo Provisório e Causa da
lução, e se era o seu fim aproveitar ocasião não devia
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perar e promover que se derramasse o sangue dos vassalos
fiéis; era mais adequada a franqueza em sair, do que apertar
o anel da revolução.
Devia mais perguntar-se porque razão entre tantos foi o
único europeu escolhido morando longe, preteridos os moradores de mais perto se a razão era só como êle diz o nascimento fortificando o argumento de que a escolha nascia do
conhecimento da aversão de seus princípios aos princípios
revolucionários.
Instar-lhe mais com o anacronismo em que labora o seu
relatório, e conversa de Cavalcante com os fatos da restauração.
Indagar o número das pessoas que ouviram a enunciada
Proclamação, e acareá-lo finalmente com o Martins sobre
aquele dito de partido entre pernambucanos, e europeus para
ver quem se retratava ou como se combinava a variedade
dos ditos.
Ora estas acareações eram ao alcance por serem todos
juntos na mesma sessão e ou o relator as não julgou necesvárias com erro, ou se teve estorvo o não acusa.
O 4.° réu o Padre Miguel recorre à coação e à pureza do
-seu coração e em prova oferta a modéstia de sua linguagem
nos sermões.
0 último é o Deão que se diz coato e em reféns de sua
fidelidade aponta o seu testamento em que se declara vassalo
fiel, o qual aguarda ao provedor com vários documentos;
-alega ter oferecido dinheiro e mantimentos com especialidade
carneiros ao Coronel João Ribeiro para dar ao Caetano Pinto
-a quem infundia energia e que se defendesse, desculpa o fato
, da pólvora e diz que tentara fazer a restauração e a esse fim
convidara Francisco da Paz, Francisco Evaristo e o Doutor
Francisco de Arruda Câmara, e que fora aterrado pelo secretário de Artilharia José Mariano e que já o suspeitava.
Reflexão:
Se os juizes da Comissão soubessem os fatos anteriores
dêste réu, sua sanha, podiam replicar-lhe, mas era sempre
«m dever instar-lhe com as Proclamações, e Pastorais que na
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qualidade de chefe da igreja publicou, espalhando a doutrina
dos perversos e instalar-lhe pela gravidade do seu crime
^quando faltava ao juramento e se servia das armas da igreja
e profanando e publicando doutrinas errôneas contra seu
rei, e senhor, e apontar-lhe o exemplo dos antigos padres, e o
«eu dever de abandonar Munus Eclesiástico antes do que próstituí-lo e nada disso se fêz.
O resultado em sentença foi serem mortos os três réus
Martins, Mendonça e Padre Miguel, e recomendados à real
piedade o Caldas por ser europeu e pela sua longa idade, e seus
serviços, e o Deão em razão do testamento e documentos que
lhe podiam ser favoráveis e que a brevidade fazia inúteis a
<serem executados, aplicando
para isso o uso das leis.
Nada há mais inconseqüente do que esta recomendação.
•Se ela é filha das leis que a Comissão em geral indica e não
aponta a data, é porque reconhecem a existência de uma autoridade superior a que se devolve o conhecimento supremo e se
tinha essa convicção como se fêz exeqüível a sentença nos tvês
réus que foram fuzilados, donde se segue que ou estes foram
indevidamente mortos, por precisar de confirmação superior
ou desdoura a recomendação por devolver à Suprema Majestade o conhecimento secundariamente de um julgado inferior. Se acaso se devolveu seguindo a lei que marca a recofriendação ao Conselho Supremo de Justiça, então o sangue
derramado ainda que criminoso pede reparo no altar da Justiça? Se está findo o curso judiciário! Como altera a mesma
Comissão a ordem judiciária devolvendo ao seu soberano para
decidir uma sentença pura, perfeita e sem recursos.
Seguido o plano da Justiça Destributiva envolve contradição condenar à morte o Padre Miguel sem repugnância porque foi secretário e sentir remorsos quando se trata da primeira Dignidade Eclesiástica que ali residia, membro segundo
se diz de empestada seita, vilipendiando-se e esquecendo-se da
supremacia do seu magistério, e que desce a ponto de se tornar
órgão da iniqüidade, recomendando ao clero e povo sua baixeza, e prostituição, no que faz ofensa ao seu rei, ao Protetor
da Igreja, ao Defensor dos Sagrados Cânones. Por isso mesmo
<jue com seu exemplo fêz vacilar a crença dos fiéis pernam-
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bucanos vendo no seu pastor um apóstolo da sua doutrina,,
apóstolo da pestífera, se deve penetrar a profundidade da
ofensa feita à Monarquia Portuguesa, que conservada ilesa
desde os primeiros reis assim se deve transmitir à posteridade e por isso não é digno de perdão um tal atentado.
Nem de melhor votos se apresenta Manuel José Pereira
Caldas, por isso mesmo que era europeu não devia esquecer-se
da intata fidelidade dos portugueses únicos que ostentavam de
não ter assentido a erradas doutrinas; um homem dado aos
estudos qne conhecia a fundo o seu dever e a intensidade
dos erros do bando a que aderia, um indigno que tendo sido
chamado, condecorado, e alistado no número dos bons se
revolta, cúmulo de ingratidão reassumindo a administração
dos perversos. Se em sua alma nutria tão bárbaro [...] que
bebeu em Pernambuco, e se esqueceu do nome de português,
e como europeu e velho não teve estorvo de entrar no crime,
sejam esses mesmos títulos que lhe segurem o castigo que
pede a Lei, e a razão, e a nação espera.
Remato em dizer que a ser verdadeira a oferta da anistia que o Martins anuncia pode alcançar do Marechal Melo,
igual na linguagem do Rodrigo Lobo que parece que todos à
põrfia se empenham a deslustrar a fama do nome português,
pois não cabe na crença humana um tal terror, ou que se dê
uma tal nota de fraqueza em um soberano que domina nos
corações de milhares de vassalos fiéis, e que em seu nome se
façam tais indecorosas promessas.
O curto espaço de doze horas que tive o processo segundo
a Real Ordem de Vossa Majestade e apoucado de meu talento
faz que seja leve, ou omita reflexões mais sérias que se podiam
desenvolver; mas deste esboço se conhece que não foi regulai*
que se deve procurar que do processo não apareçam cópias, o
que é fácil ficando na secretaria. E que a sorte dos dois recomendados a deve decidir a Alçada junto com os mais réus*
ficando enquanto a eles sem efeito o presente processo.
Rio, 19 de julho de 1817.
(a.) O Desembargador José Albano Fragoso
1 — 3,13,45
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Senhor.

;
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A precipitação de minhas observações sobre o processo
dos réus de Alta Traição que foram julgados na cidade da
Bahia pela Comissão Militar Permanente, fêz com que de passagem notasse os vícios que julguei existir [... ] de processar e no pouco coerente passo [... ] recomendação, e fêz que
não apontasse os mais defeitos porque deve pugnar a Justiça
que espera o complemento do ultraje, e observância das Leis.
Os réus de Alta Traição além da pena de morte atroz,
têm em nossas Leis estabelecida a pena de infâmia perpétua,
e de confisco. Estas duas penas não foram impostas na Comissão porque os não classificou como réus civis, e só militares, ou seguiu nestes a mesma vereda que os doutores aplicam aos espias razão porque julguei só adequada a execução
no Padre José Inácio que se equiparam aos inimigos estranhos, porém que dirá a posteridade sabendo que os chefes
da insurreição de Pernambuco tendo cometido o máximo dos
crimes, sem ter parelha nos anais dos criminosos da Nação
foram sentenciados a sofrer pena de morte simples, e até sem
ser infamante.
A infâmia é indispensável que acompanhe aos réus desta
classe do crime nas monarquias, por isso que os herdeiros se
aproveitam das boas ações de seus maiores se devem ressentir dos inales, para que a lembrança de tornar infeliz a sua
prole sirva de freio a seus depravados intentos.
O confisco é igualmente disposto em todas as leis e como
se recolhe ao Erário Régio seja muito embora dado por Vossa
Majestade por efeitos de sua real piedade e clemência aos seus.
herdeiros, mas não fique fora da letra da Sentença.
Destas reflexões se segue que no Régio Diploma que vai
criar o juiz devassante e a Alçada se deve declarar que se
. inquiram todas as circunstâncias agravantes de todos os réus
ainda que já justiçados sejam [...] neles recair por Sentença Infam [... ] Confisco.
Tão certo é em nosso Direito andar a infâmia anexa a
crimes atrozes, que até já se tem pedido regeneração de fama
depois de justiçados, o que abona, que igualmente se pode
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esta pena impor, porque não havendo ainda sido feito Processo Civil sobre o fato, sendo o conhecimento da Alçada o
primeiro e o próprio, é por isso o competente a essa imposição, e observância legal.
Vossa Majestade porém mandará o que fôr servido desculpando meus erros e minhas reflexões. Rio, 21 de julho
de 1817.
O Desembargador Juiz da Devassa.
(a.) José Albano Fragoso
I — 3,13,35

27)
limo. e Exmo. Sr.
A Junta do Banco do Brasil, precisada de continuar as
suas relações com a Junta da Real Fazenda da capitania de
Pernambuco debaixo do método estabelecido e sancionado
pelo Real Erário, tem a honra de suplicar a V. Exa. novas
ordens, e instruções, a fim de se reanimar e progredir o giro
recentemente interrompido. Digne-se V. Exa. fazer expedir
as mencionadas ordens da maneira que a V. Exa. parecer
mais adaptadas.
Deus guarde a V. Exa. Rio de Janeiro, 18 de julho de 1817.
(a.) Fernando Carneiro Leão
(a.) José Luiz da Mota
(a.) Geraldo Carneiro Beléns
(a.) Antônio Gomes Barroso
(a.) José Luiz Alves
(a.) Domingos Antunes Guimarães
Â margem — [Pa]sse-se Provisão à Junta da Fazenda
de Pernambuco para satisfazer aos correspondentes do Banco,
as prestações que se estiverem devendo com toda a prontidão,
e para continuar os pagamentos futuros na forma que antecedentemente se praticava, e lhe foi ordenado. Rio de Janeiro,
21 de julho de 1817.
Rubrica.
I — 6,4,44 pg. 211
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28)
Assentada.
Aos quatro de agosto de mil oitocentos e dezessete nesta
•cidade da Paraíba e Casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador Ouvidor Geral, Corregedor da Comarca André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne aonde eu escrivão vim estando presente o Doutor Juiz de Fora como adjunto Tomás Antônio
.Maciel Monteiro, aí pelos ditos ministros foram inquiridas e
perguntadas as testemunhas seguintes, que por parte do justificante o Reverendo João Marinho Falcão foram apresentadas de que fiz êste termo João Nepomuceno Corrêa César,
«escrivão que o escrevi.
Antônio de Souza Malheiros, branco, solteiro, morador
no Taipu, termo da vila do Pilar, vive de culturas, de idade
-que disse ser vinte cinco anos. Testemunha
jurada aos Santos
Evangelhos pelos quais prometeu dizer verdade e do costume
disse nada.
E perguntado pelos itens da petição do justificante disse
;ao primeiro que sabe por ver que o justificante tivera boa
educação de seus pais, sempre temente a Deus, e reverente às
leis de Sua Majestade com máximas da religião Católica Romana, e que no tempo em que houve a negra revolução nesta
capitania o justificante não se achava nela e jamais cooperou
nem antes nem depois com donativo, armas, ou conselho para
a mesma revolução. E mais não disse deste.
E do segundo disse que sabe por ver que o justificante
não cantou o Te Deum Laudamus em ação de graça à infame
chamada Liberdade, e sempre ofereceu a coleta pela prole
regia, apesar de ordens que houveram em contrário e nem
proclamou a favor da negra revolução e nem obrou qualquer
fato a benefício dela. E mais não disse deste.
E do terceiro disse que sabe por lhe constar que em todo
o tempo em que durou aquela abominável revolução e govêrno o justificante só apareceu nesta cidade uma vez, esta
-a fim de receber, a sua congrua
que estava em mão do Revêrendo Vigário desta mesma cidade, Albano Monteiro de Sá,
«como de fato recebeu e que não se ocupou em todo o mais
tempo senão no seu paroquiar, cuidando em cumprir os seus
tdeveres. E mais não disse deste.
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E do quarto disse que não viu e nem ouviu dizer a pessoas
alguma que o justificante prestasse qualquer juramento ou
fidelidade a tão ilegítimo como monstruoso governo, porque
só prezava o de fidelidade prestado ao sempre Augusto e Adorado Soberano. E mais não disse deste.
E do quinto disse que sabe por ouvir dizer, que não
valendo a boa conduta do justificante foi atacado por pessoas,
suas inimigas que por se vingarem dele queriam impor-lhe
o terrível nome de inconfidente, quando é conhecida a suas
fidelidade. E mais não disse deste.
E do sexto e último disse que sabe por ouvir dizer ser
notório que o justificante retirou-se do lugar de sua moradia?
para a vila do Pau do Alho, capitania de Pernambuco, aonde;
naquele tempo já andavam os régios estandartes de Sua Majestade, aonde se conservou até de todo restaurada a ditapraça de Pernambuco, o que êle testemunha não só sabe porouvir e ser público, como pelo documento que o dito justificante apresenta. E mais não disse e assinou com o dito ministro. João Nepomuceno Corrêa César, escrivão que o escrevi..
Cirne
Maciel Monteiro
(a.) Antônio de Souza Malheiros
À margem direita — Testemunha l.a.
Francisco Manuel de Souza Malheiros, branco, casado*,
morador no Taipu, termo da vila do Pilar, vive de culturas,,
de idade que disse ser cinqüenta anos. Testemunha jurada,
aos Santos Evangelhos, pelos quais prometeu dizer verdade
e do costume disse nada.
E perguntado pelos itens da petição do justificante que
lhe foi apresentada e lida disse ao primeiro que sabe por ver
e presenciar em razão de ser freguês do reverendo justificante, que fora bem educado por seus pais, sempre temente
a Deus, e reverente às leis de Sua Majestade, com as máximas da religião Católica Romana, e que pela mesma razão,
sabe que no tempo em que houve a negra revolução nesta
Capitania o justificante não se achava nela, e jamais cooperou
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nem antes nem depois com donativo armas ou conselho. E
mais não disse deste.
E do segundo disse que êle testemunha não lhe constou e
nem ouviu dizer a pessoa alguma que o justificante cantasse
o Te Deum Laudamus em ação de graça à infame chamada
Liberdade e nem proclamasse a favor da negra revolução,
nem obrou qualquer ato a benefício dela. E mais não disse

deste.
E do terceiro disse que lhe constou a êle testemunha que
em todo o tempo em que durou aquele abominável governo
o justificante só veio a esta cidade uma vez, e esta a fim de
receber a sua congrua, que estava em poder do reverendo
vigário desta mesma cidade Albano Monteiro de Sá, como de
fato recebeu e se ocupou em todo o mais tempo senão nas
suas paroquiais obrigações. E mais não disse deste.
E do quarto disse que sabe por ser público que o justificante não prestou juramento algum de fidelidade a tão ilegítimo como monstruoso governo. E mais não disse deste.
E do quinto disse que sabe por ver e presenciar que não
valendo a boa conduta do justificante foi atacado por pessoas suas inimigas por quererem satisfazer o desejo contrario que tinham contra o justificante, quiseram dar-lhe o terrível nome de inconfidente, sendo como é o justificante de
reconhecida fidelidade. E mais não disse deste.
E do sexto disse que sabe por ver e ser público que o revêrendo justificante retirou-se daquele lugar do Taipu para a
vila do Pau do Alho, capitania de Pernambuco, onde se conservou até de todo restaurada a dita praça de Pernambuco,
aonde se acha até o presente.
E mais não disse e assinou com o dito Ministro ,Toão
Nepomuceno Corrêa César, escrivão que o escrevi.
Cirne
Maciel Monteiro
(a.) Francisco Manuel de Souza Malheiros
À margem direita — Testemunha 2.a.
¦

Manuel Vicente Cavalcante de Albuquerque, branco, casado, morador no Taipu, termo da vila do Pilar, vive de
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culturas, de idade que disse ser quarenta anos. Testemunha
jurada aos Santos Evangelhos pelos quais prometeu dizer
verdade e do costume disse nada.
E perguntado pelos itens da petição disse ao primeiro,
que sabe por ver que o justificante fora educado por seus*
pais, sempre temente a Deus, e reverente às leis de Sua Majestade, com as máximas da Religião Católica Romana, e que no
tempo em que houve a negra revolução nesta capitania o jus—
tificante não se achava nela e jamais cooperou nem antes nem
depois com donativo, armas ou conselho. E mais não disse-

deste.
E do segundo disse que sabe por ver que o justificante
não cantou o Te Deum Laudamus em ação de graças à infame
chamada Liberdade, apesar de ordens que houveram em contrário, nem proclamou a favor da negra revolução, e nem
obrou qualquer a benefício dela. E mais não disse deste.
E do terceiro disse que sabe por ver que em todo o tempoque durou aquele abominável governo o justificante só apareceu nesta cidade uma vez e esta a fim de receber a sua
côngrua que estava em poder do Reverendo Vigário desta
mesma cidade Albano Monteiro de Sá, como de fato recebeu,.
e não se ocupou em todo o mais tempo senão nas suas paroquiais obrigações. E mais não disse deste.
E do quarto disse que lhe não constou a êle testemunha
e nem ouviu dizer a pessoas algumas que o justificante prestasse juramento em nenhum tempo de fidelidade a tão ilegítimo como monstruoso governo, porque só prezava o de*
fidelidade prestado ao sempre Augusto e Adorável Soberano..
E mais não disse deste.
E do quinto disse que por ser inteiramente público nolugar de sua moradia que não valendo a boa conduta do justificante foi atacado por pessoas suas inimigas que para cumprirem o seu antigo desejo aproveitaram-se da ocasião, querendo dar ao justificante o feio e terrível nome de inconfidente, quando é impossível uma vez que é conhecida a suai
fidelidade. E mais não disse deste.
E do sexto disse que sabe por lhe constar que receando-se
o justificante outro novo ataque qual o primeiro cometido*
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aqueles mesmos seus inimigos, que projetavam assassiná-lo,
retirou-se para a vila do Pau do Alho, capitania de Pernambuco, pela notícia feliz de tremularem os régios estandartes,
onde se conservou até de todo restaurada dita praça de Pernambuco, conservando-se ali até o presente. E mais não disse
e assinou com o dito ministro. João Nepomuceno Corrêa
César, escrivão que o escrevi.
Cirne.
(a.) Maciel Monteiro
(a.) Manuel Vicente Cavalcante de Albuquerque
À margem direita — Testemunha 3.a.
Assentada
Aos seis de agosto de mil oitocentos e dezessete, nesta
cidade da Paraíba e casas do Doutor Desembargador Ouvidor
Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira Ribeiro
e Cirne, aonde eu escrivão vim estando presente o Doutor
Juiz de Fora desta mesma cidade, Tomás Antônio Maciel
Monteiro, aí pelos ditos ministros foram inquiridas e perguntadas as testemunhas seguintes, que por parte do justificante
foram apresentadas de que fiz este termo. João Nepomuceno
Corrêa César, escrivão que o escrevi.
Serafim José de Santa Ana, branco, casado, morador no
Taipu, termo da vila do Pilar, vive de lavouras., de idade que
disse ser de sessenta e seis anos. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos, pelos quais prometeu dizer verdade e do costume disse nada.
E perguntado pelos itens da petição do justificante que
lhe foram apresentados e lidos disse ao primeiro que sabe
por ver que o justificante fora educado por seus pais, sempre
temente a Deus e reverente às leis de Sua Majestade com
máximas da religião Católica Romana, e que no tempo que
houve a negra revolução nesta capitania o justificante não
se achava nela e jamais cooperou nem antes nem depois com
donativo e armas ou conselho. E mais não disse deste.
E do segundo disse que sabe por ver que o justificante
não cantou o Te Deum Laudamus em ação de graça à infame
chamada Liberdade, e sempre ofereceu a coleta pela prole
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regia, apesar de ordens que houveram em contrário, e nem
e
nem
obrou
revolução
negra
da
a
favor
qualquer
proclamou
fato a benefício dela. E mais não disse deste.
E do terceiro disse que sabe por ver que em todo o tempo
em que durou aquele abominável governo o justificante só
apareceu nesta cidade uma vez, e esta a fim de receber a sua
congrua, que estava em mão do reverendo vigário desta
mesma cidade, Albano Monteiro de Sá, como de fato recebeu
e não se ocupou em todo o mais tempo senão nas suas paro;
quiais obrigações. E mais não disse deste.
E do quarto disse que sabe por lhe constar que o justificante nunca prestou juramente de fidelidade a tão ilegítimo
como monstruoso governo, porque prezava o de fidelidade
prestado ao nosso Augusto Monarca. E mais não disse deste.
E do quinto disse que sabe por ser fato público, que não
valendo a boa conduta do justificante, foi atacado por pessoas suas inimigas que para cumprirem o seu antigo desejo
aproveitaram-se da ocasião querendo dar ao justificante o
feio nome de inconfidente, quando é impossível uma vez que
é conhecida a sua fidelidade. E mais não disse deste.
E do sexto disse que sabe por ver e ser notório que
receando o justificante outro novo ataque qual o primeiro
cometido por aquelas pessoas mesmas suas inimigas que projetavam assassiná-lo, retirou-se para a vila do Pau do Alho,
capitania de Pernambuco, pela notícia feliz de tremularem
ali os régios estandartes, onde se conservou até de todo restaurada a dita praça de Pernambuco como é patente e consta
do documento que apresentou conservando-se o justificante
até o presente naquele lugar. E mais não disse e assinou com
o dito Ministro. João Nepomuceno Corrêa César, escrivão
que o escrevi.
Cirne.
(a.) Maciel Monteiro
(a.) Serafim José de Santa Ana
À margem esquerda — Testemunha 4.a.
João Batista Pais Barreto, branco, casado, morador no
Taipu, vive de negócio, de idade que disse ser trinta e seis
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•anos. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos, pelos quais
prometeu dizer verdade, e do costume disse nada.
E perguntado pelos itens da petição do justificante disse
rao primeiro que sabe por ver que o justificante fora educado
seus pais, sempre temente a Deus, e reverente às leis de
por
'Sua Majestade, bom católico e de uma vida regular e
que no
tempo em que houve a negra revolução nesta capitania o jusrtificante não se achava nela, e jamais cooperou, nem antes
nem depois com donativo, armas, ou conselho. E mais não

*disse deste.
E do segundo disse que sabe pela mesma razão de ver e
ser notório que o justificante não cantou o Te Deum Laudamus em ação de graça à infame chamada Liberdade e sempre
'ofereceu a coleta pela prole regia, apesar de ordens que houveram em contrário, e nem proclamou a favor da negra revolução e nem obrou qualquer fato a benefício dela. E mais
não disse deste.
E do terceiro disse que sabe por ser vizinho do justificante que em todo o tempo em que durou aquela abomiiiável revolução, e governo, o justificante só veio a esta cidade
uma vez e esta a fim de receber a sua congrua que estava em
mão do reverendo vigário desta mesma cidade, que de fato
recebeu e logo voltou para a sua vigararia e não se ocupou
em todo o mais tempo senão nas suas paroquiais obrigações.
E mais não disse deste.
E do quarto disse que sabe por ver que o justificante
nunca prestou juramento de fidelidade a tão ilegítimo como
monstruoso governo, porque só prezava o de fidelidade prestado ao sempre Augusto e Adorável Soberano. E mais não
disse deste.
E do Quinto disse que sabe, por ser notório, que nao
valendo a boa conduta do justificante foi atacado por pessoas
suas inimigas que para cumprirem o seu antigo desejo aproveitaram-se da ocasião querendo dar ao justificante o terrível
nome de inconfidente, quando é impossível uma vez que é
conhecida a sua fidelidade. E mais não disse deste.
E do sexto disse que sabe por ver que receando o justitficante outro novo ataque qual o primeiro cometido por
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aqueles mesmos seus inimigos, que projetavam assassiná-lo,
retirou-se o mesmo por conselho dele testemunha para a vila
do Pau do Alho, Capitania de Pernambuco, pela notícia feliz
de tremularem ali os régios estandartes, onde se conservou
até de todo restaurada a dita praça de Pernambuco, onde
tem estado até o presente. E mais não disse e assinou com o
dito Ministro. João Nepomuceno Corrêa, escrivão que o escrevi..
Cirne
(a.) Maciel Monteiro
(a.) João Batista Pais Barreto
^4 margem esquerda — Testemunha 5.a.
i

Certifico que por parte do reverendo justificante me foi
dito não dava mais testemunhas. Paraíba 6 de agosto de 1817.
Em fé de verdade o escrivão
(a.) João Nepomuceno Corrêa César
Tem esta justificação 10 meias folhas de papel que
devem pagar o selo competente deduzidas as que já pagaram.
Paraíba, 8 de agosto de 1817.
O escrivão
(a.) João Nepomuceno Corrêa César
1136
Pagou quatrocentos réis. Paraíba, 9 de agosto de 1817(a.) Moreira. Paiva
Conclusão
i

Aos nove de agosto de mil oitocentos e dezessete nesta
cidade da Paraíba, faço conclusos estes autos ao Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca André
Alves Pereira Ribeiro e Cirne, de que fiz êste termo João Nepomuceno Corrêa César, escrivão que o escrevi.
Conclusos.
Vista ao Doutor Procurador Fiscal da Coroa
Cirne
(a.) Maciel Monteiro
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Data
Aos nove de agosto de mil oitocentos e dezessete nesta
cidade da Paraíba e casas do Doutor Desembargador Ouvidor
Geral e Corregedor da comarca, André Alves Pereira Ribeiro
e Cirne, aonde eu escrivão vim estando presente o Doutor
Juiz de Fora desta cidade Tomás Antônio Maciel Monteiro aí
pelos ditos ministros me foram dados estes autos com o seu
despacho supra que mandaram se cumprisse como nele se
contém, de que fiz êste termo. João Nepomuceno Corrêa César,
escrivão que o escrevi.
I _ 30,34,1 n.° 15

29)
Podendo acontecer que alguns réus que se acharem
incursos nas penas do horroroso atentado da rebelião de Per-nambuco, sejam cavaleiros professos em alguma das ordens,
militares: e não devendo estes pelos privilégios da Ordem, de.
que se fizeram indignos ou por qualquer outro pretexto
evadir-se da severidade com que merecem ser punidos, tenho
autorizado como governador e perpétuo administrador das.
mencionadas ordens aos juizes da alçada que hão de conhecer
daquele crime para expulsarem da ordem em que forem
aqueles cavaleiros que se acharem réus de tão*
professos
enorme delito, havendo-os como tais expulsos exautorados,
privados de todas as honras, privilégios e ainda ações que
pela respectiva ordem lhes competissem ou pudesssem vira ter, e relaxadas a justiça secular para o competente castigo.
E ordeno à Mesa da Consciência e Ordens que faça riscar e
averbar todos e quaisquer assentos que tiverem semelhantes,
réus na ordem em que forem professos, para que até se extinga.
a memória de haverem sido cavaleiros dela.
A mesma Mesa assim o tenha entendido e faça executar..
Palácio do Rio de Janeiro, em 8 de agosto de 1817.
Documento n.° 9.
I _ 30,34,2 n.° 42
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limo. Sr. Padre Manuel Ancelmo Coutinho
Poxim, 9 de agosto de 1817.
Recebi a sua carta de 9 do corrente e sobre o seu
«conteúdo respondo: Eu quando fui no dia 12 de março com
«os inferiores da minha Companhia ao Quartel da Sidrera a
ordem primeira que recebemos do Capitão Bento Luiz da
Gama foi para recrutar gente, e dizendo eu ao dito capitão que
¦a Companhia tinha gente de sobra, respondeu-me o seguinte:
tomáramos nós mais cem homens, e logo passou a dar ordem
aos cabos João da Costa Aragao, e Luiz Vaz Figueira para logo
incontinente fossem notificar não só as suas esquadras, como
toda a mais gente de recruta, que encontrasse que sem falta
nos achássemos todos na cidade no dia 17 do corrente março.
Despedidos daquele quartel no dia seguinte muito cedo veio
à minha casa o soldado Francisco Praxedes com ordem vocal
do predito Capitão para que eu com a maior brevidade
fizesse notificar a todos indivíduos da Companhia e marchar
'Com êle no mesmo dia para a cidade o que não fiz por desconfiar
e ver que a maior parte dos soldados e mais povos do lugar
já se haviam ocultado por verem que Manuel Lobo de Miranda
Henriques o Comandante José de Loanda Inácio Leopoldo
-andavam na diligência de igualmente conduzirem os
povos
~para a cidade. Enfim atenuado de recados e ordem do dito
capitão fui com alguns inferiores e soldados à cidade no dia
15 e depois de estarmos na parada do costume com mais outras
companhias do dito Regimento Miliciano fomos obrigados
a marchar para as trincheiras a receber o exército que vinha
*do Pilar e Itabaiana; depois de passadas estas contumácias
falei ao dito Capitão Bento para se retirar por isso que estava!
perdendo o meu serviço; respondeu-me que êle também tinha
serviços e muito que fazer em sua casa que o serviço em que
se achavam atualmente preferia tudo. Passados 3 ou 4 dias
foi que tive licença de retirar-me e depois de alguns dias mais
recebi do mesmo capitão o seu ofício que incluso remeto,
para ir com gente da Companhia por guarda, e desde entãonão recebi mais ordem nem ofício algum desse capitão por
isso que passou a tirar patente de sargento-mor reformado,
tempo também que aconteceu a divisão que os Provisórios
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fizeram de 2 regimentos milicianos, chamados d'Aquem e
d'Além, é o que posso com toda a verdade informar a Vossa
Mercê. Os inferiores que comigo presenciaram tudo quanto
informo foram Antônio José Lisboa, João Veríssimo de Almeida, Luiz Vaz Figueira, João da Costa Aragão, e Luís Paulino*
os quais todos vão comigo assinados nesta carta menos o predito Lisboa por não estar no lugar; também advirto a Vossa
Mercê ser notório estar eu no comando desta Companhia desde
o ano de 1814 até o presente, em cujo tempo nunca recebi
ordem ou ofício algum do dito capitão salvo estes 2 de que
lhe faço menção.
Deus guarde a Vossa Mercê felizmente como lhe desejo*
pois sou de Vossa Mercê.
Muito atencioso e venerador
(Assinaturas) :
Manuel Clemente dos Santos
Alferes Comandante
João Veríssimo de Almeida
Luis Vaz Figueira
João da Costa Aragão
Luiz Paulino de Figueiredo
I — 31,4,7, n.° 11
*

31)
limo. Exmo. Sr.
Com o ofício de Vossa Excelência de 30 de junho recebi
a certeza de ter Vossa Excelência tomado posse do Governo»
dessa Capitania no dia 12 do referido mês, de que muito
felicito a Vossa Excelência.
Por via do Coronel Alexandre José Leite de Chaves e
Melo me têm sido presentes os ofícios que Vossa Excelência
lhe dirigiu em 25 de junho, 8 e 11 de julho e sobre o seu
conteúdo limito-me por ora a remeter a Vossa Excelência os
documentos inclusos cujos originais vão para a Secretaria
de Estado.
Em tempo competente tratarei das desordens do Rio
do Peixe, termo da Vila Nova de Souza que de largos tempos.
*
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.é o coito de todos os facinorosos do sertão e que nesta triste
época foi um dos principais focos da rebelião: são com efeito
incalculáveis os males que êste coito de facinorosos, e o seu
detestável cabeça têm causado aos sertões desta Capitania,
assim como também a algumas das vilas dessa da Paraíba,
como Vossa Excelência pouco a pouco irá conhecendo, apesar
dos grandes tramas que se acham armados para o iludir, que
espero contudo que sejam infrutíferos. Deus guarde a Vossa
Excelência, Vila da Fortaleza do Ceará, 11 de agosto de 1817.
(a.) Jerônimo José Roiz Chaves
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás de Souza
Mafra
Manuel Inácio de Sampaio.
Registado à folhas 119 do livro 1.° que serve do competente
registro. Paraíba, 2 de setembro de 1817.
.

I

— 31,4,7 n.° 21

-32)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Em conseqüência das ordens que há nesta fortaleza
podem sair fora da barra todos os escaleres das embarcações
de Rei, devendo levar arvorada a flâmula da nação a que
pertencem para não serem chamados ao porto dela, salvo se
.desconfiarmos ser arvorada de má fé.
Deus guarde a V. Exa. Fortaleza de Santa Cruz, 16 de
-agosto de 1817.
(a.) Francisco Duarte Malha
Comandante
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor,
Tomás Antônio de Vila Nova Portugal
¦

I

— 30,34,2 n.° 56
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33)
Senhor.
Dizem os Desembargadores da Alçada expedida a
Pernambuco que por não ter cômodos o brigue de guerra
Atrevido, para se transportarem àquela capitania tiveram
faculdade para ajustar a sua passagem, em qualquer barco
mercante, e com efeito ajustaram como se vê do documento
em primeiro lugar junto, e como tivessem os suplicantes requerido pelo Real Erário, se lhes proferiu o despacho incluso no
alto da Petição em n.° 2.° por isso imploram os suplicantes
a Vossa Majestade se digne mandar dar os despachos do estiIo a fim dos suplicantes serem pagos pelo que
Pedem a Vossa Majestade se digne deferir-lhes.
E receberá mercê.
Como procurador José Antônio Ferreira da Veiga
II — 33,4,37 n.° 1
i

54)
Recebi dos Hinos. Srs. Desembargadores da Alçada que
vão para Pernambuco a quantia de quatrocentos mil réis
procedidos de uma passagem no bergantim Maria de que sou
mestre abaixo assinado e por clareza passei o presente. Rio
de Janeiro, 25 de agosto de 1817.
(a.) Joaquim Roiz Maia
N.° 218
Pagou 80 réis de selo. Rio, 9 de dezembro de 1817.
Tesoureiro Cespes
À margem — São réis 400$000.
II — 33,4,37 n.° 2
35)
Senhor.
Dizem os Desembargadores da Alçada expedida a Pernambuco que por não ter cômodos o brigue de guerra Atrevido, para se transportarem para aquela capitania, tiveram
faculdade para ajustar a sua passagem em qualquer barco
mercante e com efeito ajustaram a dita no brigue Maria
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de que é mestre Joaquim Roiz Maia pela quantia de quatrocentos mil réis além das comedorias, que efetivamente pagaram. Como consta do recibo incluso, o que tudo foi com
muita comodidade para a Real Fazenda, termos em que
Pedem a Vossa Majestade se digne mandar que na tesouraria do Real Erário se pague aos suplicantes a dita quantia.
E receba mercê.
(Assinaturas):
Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
João Prestes de Melo
Dr. Antônio José de Miranda
José Caetano de Paiva Pereira
João Osório de Castro Souza Falcão
Ao alto — Pagou 40 réis de selo. Rio, 9 de dezembro
de 1817.
Tesoureiro Cespes
Ao alto da margem esquerda — Requeiram pela secretaria de Estado dos Negócios do Reino a expedição da competente ordem. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1817.
(Rubrica)
Parece ser muito justa, a pretensão dos suplicantes e
muito mais pela faculdade, que alegam haverem tido, de escollierem embarcação para nela se transportarem, mas para
esta despesa inda até o presente, não baixou Decreto ou Aviso
a esta Repartição.
Primeira Cohtadoria Geral, em 4 de novembro de 1817..
N.° 217
II — 33,4,37 n.° 3
36)
limo. e Exmo. Sr.
Acabo de receber cartas do Governador e Capitão General da Capitania de Goiás, que me forçaram a dar crédito a
boatos que aqui corriam, mas que eu e estes bons povos igualmente rejeitávamos, e desprezávamos porque em Mato Grosso
não se faz idéia de que hajam portugueses, como esses degenerados infames, que pelos horrorosos fatos que nas mesmas

*
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cartas se contam, intentaram deserdar a capitania de Pernambuco da glória com que andam anexos ao seu nome os.
de Vieira, Camarão e Dias!
A minha fiel e puríssima pena se nega a escrever o epíteto de tais horrores, e ainda me glorio de ser português,
quando vejo a nobre aversão e declaradíssimo desprezo com
que geralmente consta que fora acolhido este primeiro ensaio,
dos despresíveis prosélitos de certa classe de escritores, que;
há muitos anos distilam o sutilíssimo veneno da depravação
moral, disfarçado e encoberto com algumas flores, em escritos que serão sempre o Evangelho de outros como os atores
do fatal 6 de março de Pernambuco.
-

*

Como português verdadeiro e como o vassalo mais penetrado dos favores com que Sua Majestade gradualmente me
honrou até me elevar ao emprego em que me acho eu tenho
por forçosíssima obrigação, beijar a Benfazeja e Protetora
Mão com que Sua Majestade vai castigar, ou já tem castigado
tamanho ultraje feito à dignidade e à lealdade portuguesa,
tendo por grande consolação que a totalidade dos leais vassalos dêste reino ajudarão Sua Majestade tão eficazmente a
apagar esta nódoa, que mais se conservará a lembrança do
castigo que a do delito, e que este não será mencionado na
posteridade senão como uma daquelas calamidades que enobrecem a constância e o valor que as soube superar.
Uma reflexão Exmo. Sr. me dá receio de avançar o que
tenho por tão certo a respeito dos povos que governo, e esta
é bem óbvia, quando outro de mais anos, experiência e luzes
pôde ser seduzido por aparências que o colheram desprevenido. Não me dou pois por mais infalível porém ainda com
o risco de me enganar e com o dos mais males que disso se
me seguiriam, entendo em minha consciência pelo que presencio e sempre tenho observado, que devo à totalidade destes
povos a justiça de os abonar como os mais féis, e deliberadamente dedicados ao Amor da Real Pessoa e Família de Sua
ílajestade, cujo Real Nome é sempre um poderoso ímã para
os extrair ainda às mais custosas obrigações do pesado serviço desta Fronteira.
3
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Esta acrisolada lealdade se tem tão notoriamente manifestado em todos os notáveis acontecimentos que têm tido
lugar durante o meu longo governo, que não é para admirar
o profundo sentimento que no ano passado se fêz geralmente
visível na tristíssima ocasião do luto e exéquias por Sua
Majestade a Senhora D. Maria l.a, e ainda menos a pública
exultação com que a aquela lutuosa cena, viram estes povos
suceder as demonstrações de aplauso pelos primeiros aniversários que se seguiram de Suas Atuais Majestades. Porém nada
disso é comparável ao entusiasmo com que desde o dia 24 de
julho nesta vila se está atualmente celebrando a elevação
de Sua Majestade ao Trono do Reino Unido, em virtude do
ofício dessa Secretaria de Estado de 11 de dezembro de 1816.
Poderia imputar-se à minha vaidade a conta que a V.
Exa. dou, e a relação que aqui junto das solenidades, que por
êste fausto acontecimento ainda aqui se prossegue, se eu não
tivesse a ingenuidade de declarar que todas as Corporações
para elas concorrem senão com a grandeza que desejam muito
certamente com uma boa vontade, que vale mais que todo o
íouro e como no Retíssimo Espírito de Sua Majestade não têm
menor valor as oferendas dos pobres, que as dos ricos. Digne-sq
Sua Majestade de aceitar a que o Cuiabá lhe dedica por minha,
intervenção, e permita que V. Exa. lhe beije por mim a Sua
Real Mão.
Deus guarde a V. Exa. muitos anos. Cuiabá, 1.° de setembro de 1817.
(a.) João Carlos Augusto d'Oeynhansen
limo. e Exmo. Sr. Conde da Barca.
Ao alto — N.° 10.
j

I — 3,13,20

37)
limo. Exmo. Senhor. Em 29 do mês passado tive parte
do Sargento-mor comandante do distrito do Sul, que na Baía
Formosa, que fica 21 léguas distante desta cidade, havia fundeado uma escuna americana que se destinava a Pernambuco.
A suspeita que atualmente me merecem as embarcações desta
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nação, já pela notícia de andarem os corsários de Caracas
cobertos com a sua bandeira, já porque o emissário dos rebeldes de Pernambuco não obstante frustrar a sua comissão
diplomática, como é de esperar de um governo regular, pode
contudo mudando de representação enviar em qualidade de
negociante, armamentos, munições e mesmo indivíduos, que
repute idôneos para promover a causa; despedi logo ordem
para ser demorado o vaso e trazido à minha presença o mestre dele, porém infelizmente não teve lugar a sua execução
por se ter feito de volta ao fim de vinte e quatro horas de
ancorada, tempo bastante para prover-se de aguada, de que
vinha falta. Deixou porém em terra quatro passageiros três
franceses e um alemão os quais me apresentaram os passaportes que por eles serão presentes a V. Exa. a exceção do
francês Latapie que o desencaminhou. O francês Luiz Adolfo
-de Pontecoulant me requereu permissão para se demorar
algum tempo nesta Capitania fazendo indagações de botanica, o que lhe permiti porque é médico, e o seu passaporte
acusa esta diligência. Aos outros dei passaportes para essa
capitania e determinei àquele Sargento-mor Comandante do
Distrito do Sul os fizesse acompanhar por um oficial inferior
à presença de V. Exa.
Permita-me V. Exa. que eu acuse ter recebido ontem o
ofício de V. Exa. datado em 7 do mês passado, em resposta
aos meus de n.° 1 a 9 e que lhe participe ter sido hoje publicado
o bando de 23 de julho.
Deus guarde a Pessoa de V. Exa.
Cidade do Natal, 2 de setembro de 1817. limo. c Exmo.
.Senhor Luiz do Rego Barreto. José Inácio Borges.
O Secretário José Carlos Mairinck da Silva Ferrão.
*

*

À margem — Cópia.
i

30,34,2 n.° 50
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38)
Sendo necessário por bem do real serviço proceder-se^
a sumário de testemunhas sobre o horroroso crime de alta.
traição, e inconfidência perpetrado por Luiz Manuel de Albuquerque Maranhão, morador no Engenho de São João desta.
capitania, sem emprego civil ou militar, réu preso e remetido para Pernambuco, cúmplice do seu primo chefe de rebelião contra a real soberania André de Albuquerque Maranhão..
Ordeno a Vossa Mercê que com o escrivão da Câmara desta
cidade Manuel José de Morais, que nesta ocasião é nomeado
por portaria minha para esta diligência, proceda o referidosumário chamando para testemunhas as pessoas mais idôneas
dentre o grande número das que podem depor e as inquira
sobre os seguintes artigos.
l.° Se na noite de vinte e quatro de março deste ano,
véspera da minha prisão no Engenho de Belém, praticada
pelo Chefe de Rebelião André de Albuquerque Maranhão foi
êle encarregado por seu tio Luiz de Albuquerque Maranhão
para a juntar gente do distrito da vila de São José, e fazê-la
marchar a encontrar o referido chefe com quem se devia
unir, e se efetivamente cumpriu com este encargo.
2.° Se entrou com os mais parentes nas sessões que fizeram no Engenho de Belém sobre as medidas que ainda lhes.
convinha tomar.
3.° Se marchou para esta cidade ao lado do chefe da.
rebelião, e nela operou para abolição do Governo Real e a
levantamento do rebelde.
4.° Se êle ofereceu duzentas arrobas de açúcar a beneficio da causa da rebelião.
5.° Se imediatamente que lhe constou a restauração
desta cidade, prisão, e morte do primo chefe de rebelião, fugiu
procurando ajuntar-se com os parentes moradores na Paraíba,
e nesta diligência foi preso.
Esta diligência será feita na minha presença, e terá lugarna casa da Câmara desta cidade, servindo de escrivão assistente José Aurélio de Moura Melo, que também já se acha.
autorizado por Portaria minha para exercer este lugar.
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Deus guarde a Vossa Mercê. Cidade do Natal, 6 de setemhro de 1817.
(a.) José Inácio Borges
Senhor Juiz Ordinário desta cidade.
I — 30,34,1 n.° 8
39)
Entregue pelo governo
Auto de sumário que mandou fazer o Juiz
Ordinário Francisco Xavier de Souza Júnior em
virtude do ofício que lhe foi dirigido pelo governador desta capitania.
Réu André de Albuquerque Maranhão, falecido.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus, de mil oitovcentos e dezessete, aos nove dias do mês de setembro do dito
ano, nesta cidade do Natal, e seu termo, capitania do Rio Grande,
comarca da Paraíba do Norte, na casa da câmara dela, onde
se achava o Juiz Ordinário Francisco Xavier de Souza Júnior,
em presença do governador desta capitania, José Inácio Borges
e comigo escrivão da câmara e por portaria do mesmo governador para a presente diligência, e com o escrivão assistente
•José Aurélio de Moura Melo, também nomeado pelo mesmo
governador e sendo aí mandou o dito juiz o escrivão do alcaide
Pedro Fernandes da Fonseca, notificar testemunhas para
serem inquiridas e perguntadas pelos artigos ao diante declarados, para pelos seus ditos ser conhecido o horroroso crime
de alta traição e inconfidência perpetrado pelo malvado fale•cido André de Albuquerque Maranhão, que foi coronel do Regimento da Cavalaria Miliciana, na repartição do Sul desta capitania, e que se constituiu chefe de rebelião contra a real
soberania; o que foi cumprido pelo dito oficial e para constar
mandou o dito juiz fazer êste auto em que assinou eu Manuel
José de Morais, escrivão vitalício da Câmara, e por portaria
do mesmo procurador para a presente diligência a escrevi.
(a.) Francisco Xavier de Souza Júnior
II — 30,33,14 n." 4
' Ir.
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40)
Sendo necessário por bem do Real Serviço proceder-se a
sumário de testemunhas sobre o horroroso crime de alta traição e inconfidência perpetrado por José Manuel da Paixão,,
tenente que foi do Regimento de Cavalaria Miliciana da Repartição do Sul desta Capitania, réu preso e remetido para Pernambuco, cúmplice do chefe da Rebelião contra a Real Soberania André de Albuquerque Maranhão. Ordeno a Vossa
Mercê que com o escrivão da Câmara desta cidade, Manuel
. José de Morais, que nesta ocasião é nomeado por portaria
minha para esta diligência, proceda o referido sumário chamando para testemunhas as pessoas mais idôneas dentre o
grande número dos que podem depor e os inquira sobre
os seguintes artigos.
1.° Se quando o chefe de rebelião veio a Goianinha
falar-me na tarde do dia vinte e quatro de março deste ano oréu o acompanhou.
2.° Se o chefe de rebelião, quando daí chamou as forças:
que estavam em Cunhau determinou logo que o viessem
encontrar ao lugar do Bardum, e se aí o não achassem achariam ao réu para lhes dar as ordens que deviam seguir.
3.° Se quando as forças chegaram a este lugar, acharam o réu com o referido chefe.
4.° Se de então por diante êle esteve sempre a seu lado,
como a gente de melhor confiança.
5.° Se quando se reuniram as forças realistas na fronteira desta Capitania, depois da restauração, comparecendo
todo o seu Regimento êle deixou de o fazer escusando-se por
doente.
Esta diligência será feita na minha presença, e terá lugar
na Casa da Câmara desta cidade, servindo de Escrivão assistente José Aurélio de Moura e Melo, que também já se acha
autorizado por Portaria minha para exercer este lugar.
Deus guarde a Vossa Mercê, cidade do Natal, 6 de setembro de 1817.
(a.) José Inácio Borges
Senhor Juiz Ordinário desta cidade.
II — 31,32,13
w
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41)
Sendo necessário por bem do Real Serviço proceder-se a
sumário de testemunhas sôbre o horroroso crime de alta traição e inconfidência, perpetrado por José Inácio de Albuquerque Maranhão, Capitão que foi do Regimento de Cavalaria
Miliciana da Repartição do Sul desta Capitania, réu preso e
remetido para Pernambuco, cúmplice de seu cunhado, chefe
de rebelião contra a Real Soberania André de Albuquerque
Maranhão, ordeno a Vossa Majestade que com o escrivão da
Câmara desta cidade, Manuel José de Morais, que nesta ocasião é nomeado por Portaria minha para esta diligência, proceda o referido sumário, chamando para testemunhas as
pessoas mais idôneas dentre o grande número das que podem
depor, e os inquira sobre os seguintes artigos:
1.° Se quando o chefe da rebelião chamou de Goianinha
as forças que tinha à sua disposição, para com elas vir prender-me ao engenho de Belém e continuar as suas operações,
êle foi encarregado da execução desta ordem, e de outras que
se seguiram.
2.° Se na noite de vinte e quatro de março deste ano,
véspera da minha prisão, e já depois de retiradas as forças,
êle teve em sua casa o seu irmão João de Albuquerque Maranhão, que então era Capitão-mor das Ordenanças da cidade
da Paraíba, e vinha incorporar-se com o chefe da rebelião.
3.° Se em seguimento das forças retiradas êle aprontou
e remeteu viveres para a sua sustentação.
4.° Se êle mandou retirar os presídios de Sage e da Formosa que o chefe da rebelião se descuidou fazer, a fim de não*
embaraçarem a entrada da tropa da Paraíba que se esperava.
5.° Se apenas lhe constou a aproximação desta tropa
êle fêz marchar cavalgaduras para o transporte.
6.° Se imediatamente que lhe constou a restauração
desta cidade, prisão e morte do cunhado chefe da rebelião,
fugiu procurando ajuntar-se com os parentes da Paraíba,
vindo porém depois recolher-se voluntariamente ao exército
realista, que estava na fronteira desta capitania.
Esta diligência será feita na minha presença, e terá lugar
na casa da Câmara desta cidade, servindo de escrivão assis-
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tente José Aurélio de Moura e Melo, que também já se acha
autorizado por Portaria minha para exercer este lugar.
Deus guarde a Vossa Mercê, cidade do Natal, 6 de setembro de 1817.
(a.) José Inácio Borges.
A
Senhor Juiz Ordinário desta cidade.
II — 31,32,13

42)
limo. Exmo. Sr. Governador.
Pelo Cabo José Ferreira remeto a V. Exa. dois presos,
um de nome Francisco, estrangeiro, o qual foi pegado no presídio, desta povoação indo de viagem para o Cunhaú e vindo
de casa do Capitão Manuel da Fonseca Galvão em companhia de dois homens do sertão, os quais levavam passaporte
de V. Exa. o qual foi por mim revisto e disseram os ditos
encontraram o tal estrangeiro em caminho, e correndo achei
a carta inclusa que remeto para V. Exa. a ver e disse o tal
ao cabo do presídio que esteve escondido em casa do Capitão
Galvão de onde saíra, e que lá ficavam dois que os fosse
prender; outro pardo de nome Joaquim, que diz estava em
Fernando degredado, e que já esperava a absolvição, e outro
degredado também que foi por potência do Sr. General, os
quais o tinha conservado até agora em razão das pessoas
por não haver aqui quem as saiba manear, e como o tal
Joaquim de muito bêbado o não posso suportar mais ficando
o outro a quem intitulam Lisboa. V. Exa. me ordenará o
que devo seguir pois em tudo desejo acertar. Deus guarde
a V. Exa. como nos é mister. Quartel de Mamanguape,
11 de setembro de 1817.
De V. Exa.
Súdito obediente
(a.) Sebastião Nobre de Almeida
_x ¦ ce. :\ n.«
ii v 1
I¦ — 31,4,5
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Remetido ao Senhor Desembargador Ouvidor e Corregedor da Comarca. Paraíba, 10 de setembro de 1817.
M.
limo. e Exmo. Senhor.
Cirne

ii

i

Diz Francisco João de Azevedo, preso nesta cidade, na
^consideração de criminoso na execranda rebelião que aqui
se praticou, que havendo suplicado a V. Exa. se dignasse de
mandar que êle fosse admitido a produzir a sua justificação
ao que V. Exa. foi servido deferir, se persuade de que para se
melhor justificar será necessário que se proceda ao sumário
conhecimento dos fatos, pelos quais êle foi suspeito de crime,
para que à vista deles produza o suplicante a sua defesa e
prova. Portanto,
Pede V. Exa. seja servido mandar que se proceda ao dito
sumário sendo o suplicante admitido a contestá-lo e fazer a
sua prova como fôr de direito,
E receberá mercê.
D. procedesse a sumário na forma requerida com assisitência do D. Juiz de Fora. Paraíba, 11 de setembro de 1817.
Cirne
(a.) Tomás Antônio
I — 30,34,1 n.° 16
i

44)
limo. Exmo. Senhor.
Os quatro estrangeiros que conduz a presença de V.
Exa. o Cabo de Esquadra José de Torres Bandeira da Cavalaria Miliciana da Capitania do Rio Grande, são os que en.
participei a V. Exa. haverem desembarcado na baía Formosa
^daquela capitania do Cuter Americano Paragon e a respeito do
quem eu oficiei ao governador da mesma para que houvesse
sobre eles toda a cautela. O referido governador porém remetendo-os agora a disposição de V. Exa. determinou transitas«em por esta cidade para me serem apresentados o que sucedeu
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na noite do dia 9 do corrente, e ontem mandando-os interrogar pelo Ouvidor da comarca, mais nada se pôde coligir, doque serem três da nação francesa e um alemão que haviam
saído de New York, em 16 de junho para Pernambuco no dita
cuter, tendo dois o destino de passarem daí ao Rio de Janeiro,
o terceiro de ficar mesmo em Pernambuco, para se arranjarem alguma casa de negócio e o último transitar por todo o
Brasil para fazer algumas observações botânicas, e disseram
haverem fugido de Mamanguape e baía da Traição por desconfiarem estarem estes lugares levantados o que me parece
não ser verdade, pois que confessaram quando saíram de New
York, já ali constava por uma gazeta de Boston estar Pernambuco levantado além disto há nesta cidade um habitante
francês, que falando-lhes me disse que um daqueles três franceses tinha sido oficial em França, e que estivera na batalha
de Bussaco onde fora ferido.
À vista disto eu os remeto acompanhados da escolta quo
dessa capitania veio a esta trazer as cabeças dos dois réus
recentemente enforcados, para que com mais segurança eles
sejam entregues a V. Exa.
Deus guarde a V. Exa. Paraíba, 11 de setembro de 1817.
limo. e Exmo. Senhor Luiz do Rego Barreto, Governador e
Capitão General da Capitania de Pernambuco. Tomás deSouza Mafra.
O Secretário José Carlos Mairinck da Silva Ferrão.
À margem — Cópia.
30,34,2 n.» 52
45)
limo. e Exmo. Sr.
Tive a honra de oficiar a V. Exa. em nove do correnteda enseada de Lucena e agora aproveitando a ocasião pela
escuna correio do Aracati, que se vai fazer à vela para o Recife,
participo a V. Exa. que tenho por duas vezes corrido as costas
registando tudo com a maior prolixidade, sem encontrar embarcação alguma suspeita e pelas notícias colhidas por mar,.
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e pelas terras com que tenho comunicado concluo que o-medo tem feito parecer o que nunca existiu, por exemplo
ontem estando à vista da Traição, escreveu-me o Tenente
Comandante do Distrito a participar-me que da parte do Norte
da Bahia, aparecia um navio de suspeita eu bem via que era
uma pequena escuna, com bandeira portuguesa, e que bordejava entre os navios e a costa, e que se fosse de suspeita nãose meteria nas nossas mãos, mas para satisfazer ao público
parti para ela e do que resultou a dita escuna por-se em fugida
e não podendo escapar pelo mar vir entrar na baía Formosa,,
aonde a seguimos e viemos surgir ontem à noite, achando os
povos alvoroçados, tendo corrido das povoações vizinhas a
tendo participado para toda a província que havia inimigos
à vista, deferi para o dia de hoje o tranqüilizar esta pobre
gente, persuadido de que êste é o maior serviço que por agora
posso fazer a El-Rei nosso Senhor e à humanidade.
Já hoje tenho comunicado com diversos comandantes de
distritos, que acudiram com os povos a êste lugar e já estão
sossegados contando-me as falsas notícias que tinham recebido da Paraíba, de que os americanos tinham ali desembar—
cado com forças, etc.
A chalupa ou cuter em questão também aqui veio, esti—
veram três dias bebendo água salgada, e sem lenha por terem
medo de desembarcar, finalmente desembarcaram quatro passageiros franceses com seus passaportes, os quais foram presos,
e a estas horas estarão na presença de V. Exa., que por eles
conhecerá a verdade do caso. A escuna caçada ontem é a portadora desta.
Deus guarde a V. Exa. Bordo do Bergantim Principezinho
Surto na Baía Formosa, 13 de setembro de 1817. limo. e
Exmo. Sr. Luiz do Rego Barreto, Governador e Capitão General da Capitania de Pernambuco. Manuel Pereira de Macedo
e Vasconcelos, Capitão Tenente Comandante.
O Secretário do Governo José Carlos Mairink da Silva
Ferrão.
À margem — Cópia.
*
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46)
Extrato do ofício n.° 11 do Governador da Capitania do
Ceará em data de 13 de agosto de 1817.
Tendo no seu ofício n.° 8 de 20 de abril dado conta
dos principais acontecimentos que tiveram lugar naquela
Capitania, refere agora as circunstâncias críticas em que posieriormente se tem visto.
O expediente que tomou de reunir alguma tropa nas fronteiras da Capitania foi seguido do melhor resultado. André
de Albuquerque tão fraco como traidor ficou aterrado, diferiu
o ataque e pediu novos reforços para Recife, o que percebido
pelos outros membros do Governo Revolucionário, que não
eram intrinsecamente revolucionários, lhes deu ânimo a
fazerem grassar a notícia de que na Capital daquela Capitania
já entravam as tropas do Ceará, em número de 10$ homens.
Esta notícia foi bastante para animar os realistas e fazer
sucumbir o traidor André de Albuquerque e o seu conselheiro
e íntimo amigo o Vigário de Una, o padre João Damasceno
Xavier Carneiro, nomeado pelo Bispo de Pernambuco para
visitador da Capitania do Ceará.
A restauração da cidade do Natal é o fato mais arriscado
e heróico entre todos os que tiveram lugar naquelas Capitanias,
vista a crítica circunstância em que ela estava, sendo contudo
-¦a que menos contaminada estava. Nem aqueles realistas e
fiéis vassalos a teriam intentado se não tivessem confiado nos
socorros do Ceará, como se vê do documento n.° 1. Nenhum
auxílio lhes pode prestar pelas suas circunstâncias que cada
vez se tornavam mais críticas, não tendo podido jamais obter
do Maranhão senão respostas evasivas e alegações de receios
da escravatura daquela Capitania. Deverão porém a sua segurança à aparição das fragatas defronte do Recife, cujo influxo
se fez sentir em todas as Capitanias, pois a não ser isso sem
dúvida teriam sucumbido à tropa de Linha da Paraíba,
à testa da qual logo marchou o infame João de Albuquerque
Maranhão, para vingar segundo êle dizia a injúria feita a seu
primo André de Albuquerque tão infame e tão fraco como êle.
Remete todos os papéis incendiários que se publicaram
em Pernambuco vagando há muito tempo no Recife, e com
^a mais escandalosa publicidade, segundo o que ora lhe consta,
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as detestáveis idéias e expressões insertas naqueles papéis, parecendo que até a prática das caricaturas se tinha introduzidoem Pernambuco, em que se não poupavam as autoridades,
constituídas.
Os nos. de 2 a 13 são as proclamações pastorais e editaispublicados naquelas Capitanias. O n.° 14 é a proclamaçãoque o Sr. Conde dos Arcos dirigiu aos pernambucanos para>
destruir a notícia que grassava de que a Bahia estava revoltada..
O n.° 15 é a infame resposta dos revolucionários.
Logo que os chefes da revolta do Recife, souberam da
prisão do Ouvidor Carvalho, vendo malogrado o seu planoquanto ao Ceará proclamaram altamente a necessidade de
ser derramado o seu sangue dele Governador do Ceará (vide
documento n.° 124 no lugar notado) fazendo imprimir a proclamação n.° 16, expediram novos emissários encarregados
de várias comissões ao Ceará, e especialmente de assassinarem
o seu Governador. Os documentos de nos. 17 a 26 e os seguintes fazem conhecer o que fica dito. Recomenda por esta.
ocasião Manuel Gomes da Cunha, pequeno negociante doCeará, o primeiro que se salvou de Pernambuco, a quem.
pertence o fidedigno documento n.° 17, e a quem deveu o
perfeito conhecimento do que se passava em Pernambuco
sem o qual jamais teria podido salvar o Ceará.
Francisco Alves Pontes e Matias José Pacheco foram
especialmente enviados ao Ceará para assassinarem a êle
Governador e efetuarem a revolução. Como porém pela
denúncia do sobredito M. G. da Cunha pelos documentos ns.
21 e 22 e outros avisos lhe constou que o Aracati era o primeiro
ponto que devia ser atacado, não só por terra pelo infame.
André de Albuquerque, mas por mar, fêz logo guarnecer
aquele ponto assim pelo interior como pela beira-mar. Conf iou*
o comando dos presídios da costa ao hábil e ativo 2.° tenente
da Armada Real José Firmino da Silva, o qual além de muitas
providências que o tornam muito recomendável e digno ser
premiado, estabeleceu um rigoroso cruzeiro de jangadas,
armadas em guerra, a que nada escapou. Neste cruzeiro foram
apreendidas as jangadas em que vinham Francisco Alves,
Pontes e Matias José Pacheco com o desígnio de perpetrarem.
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*os seus intentos. Logo que os traidores viram que não escapavam ao cruzeiro, deitaram ao mar os papéis que traziam
as armas, e mais munições de guerra, as fardas e mais insignias dos revolucionários, e finalmente todo o seu fato. O exame
-dos papéis vindos em outra jangada deu lugar a desconfiança
e ainda mais o ofício n.° 1 do Governo Interino do Rio Grande
do Norte, o que tudo melhor se conheceu pela indagação judiciai a que mandou proceder e que remete com o n.° 27 cujo
extrato se acha nas denúncias de folha 7 a 13. Estes presos
foram remetidos para o Maranhão para dali serem enviados
para Lisboa porque tendo no Ceará muitos parentes e amigos
a maior parte dos quais tinha sido mais ou menos disposto por
Carvalho, receou que a sua demora ali excitasse os espíritos
àqueles mesmos a quem êle havia feito sucumbir.
Na vila do Aracati foi também preso, em virtude de
-denúncia, o Padre Francisco Manuel de Barros, Coadjutor
nomeado para aquela freguesia. O processo junto n.° 28 mostra
o que o dito padre praticou no Rio Grande, e apesar de que
no momento da sua prisão se lhe não achou papel algum que
•causasse desconfiança (o que poderia ser devido a outras
causas) não julgou devê-lo soltar sem ordem regia.
Ainda o conserva preso nos quartéis da Fortaleza daquela
capital não tendo até agora havido motivo algum de novas
'desconfianças por isso mesmo que não tem ali parentes, nem
relações algumas de amizade.
À vista das provas dos dois processos nos 27 e 28 mandou
proceder a seqüestro em todos os bens dos 3 criminosos
F. A. Pontes, M. J. Pacheco e o Padre F. M. de Barros,
e oficiou ao Governador de Pernambuco para praticar o
mesmo a respeito dos bens que lhe consta possuírem naquela
Capitania.
Na Vila de S. João do Príncipe o honrado Capitão-mor
José Alves Feitosa prendeu à ordem de Sua Majestade a Gregório José de Lemos, e Antônio da Costa Vilar, pelas opiniões
que faziam grassar como se vê dos documentos nos 29 e 30.
As últimas testemunhas que juraram em ambos os processos
foram subornadas pelo vigário de Arneiros Antônio José de
Lima. Naquela vila tudo estava disposto por Carvalho para
¦
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*a revolução. Os
juizes e Câmara havia já muito tempo que
não só não cumpriam ordem alguma dele Governador mas
nem ao menos respondiam aos seus ofícios, sendo isto resultado das insinuações de Carvalho, o qual persuadia aos povos
que a êle exclusivamente pertencia a decisão de todos os negocios civis e que ao governo meramente tocava o militar e que
o contrário eram despotismos a que os povos se não deviam
sujeitar. Os sobreditos dois presos ainda ali se acham tendo-se
procedido a seqüestro nos seus bens.
Manuel Januário Bezerra Cavalcanti por alcunha o Cadete, primo do infame A. de Albuquerque, conseguiu apesar
de tudo atravessar impunemente a Capitania do Ceará, espalhando princípios e papéis revoltosos, e passar-se para o Piauí,
como se vê dos documentos nos 31 e 35. Tendo expedido
ordens para ser preso até mesmo no Piauí foi logo disto avr
sado por muitos indivíduos que o Ouvidor Carvalho tinha
disposto para os seus fins e passou para a serra do Martins
no Rio Grande a reunir-se com os seus parentes, todos revolucionários, atravessando o Ceará em uma extensão de 60 a
70 léguas, sempre por entre os matos os mais selvagens. Dois
dos seus guias foram presos talvez por excesso de fadiga. Já
mandou proceder a devassa sobre a sua conduta e a seqüestroem todos os bens.
A repentina prisão do Ouvidor Carvalho e do seu espia
Mariano Gomes da Silva, alterou os emissários que ali foram
mandados e produziu o melhor efeito.
Na serra do Martins, contígua ao Ceará, estabeleceu-se,
depois da restauração da cidade do Natal, uma junta revolucionária composta de 5 membros, a qual se declarava independente das outras. Compunham esta junta o vigário João
Barbosa Cordeiro, o Sargento-mor José Francisco Vieira Barros (vide documento n.° 37) Manuel Joaquim Palácio (europeu que julga ser capitão) o tenente coronel Leandro Francisco Bessa, e Felipe Bandeira Saraiva, que não se sabe que
posto tem. Os que mais promoveram esta segunda revolução
foram o Padre Gonçalo Borges de Andrade (documentos nos
37 e 38) o Vigário das freguesias dos Paus dos Ferros Manuel
Gonçalves Fontes (documentos n.° 39 e seguintes) e David
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Leopoldo Targini, que para este fim viera expressamente da
Paraíba (documentos n08 36 e 58) munido de petrechos e
munições de guerra.
Os documentos n08 36, 51, 54, 55 e 58 fazem ver que o
ataque e revolta do Icó foi confiado a Miguel Joaquim César,
o qual devia tomar o comando das tropas de Milícias e Ordenanças das vilas do Pombal, e de Souza, unindo-se, como se
uniu, com o Padre Luiz José Corrêa de Sá, com o Sargentomor Francisco Antônio Corrêa de Sá, filho deste padre, com
o Capitão-mor Patrício José de Almeida e com outros. Estes
chefes a juntaram com efeito um corpo de 700 a 800 homens
como se vê dos documentos de ns. 50 a 66.
O Padre José Martiniano Pereira de Alencar de que trata
o documento n.° 51 debaixo do nome de Patriota e que veio de
Pernambuco de propósito para este fim, iludiu os seus parentes dizendo que o Capitão-mor José Pereira Filgueiras era o
chefe da revolução e paralizou a este Capitão-mor dizendo-lhe
que todos os seus parentes e em geral todo o povo queria a
revolução, e fazendo além disto acreditar muitas outras falsidades. Com este estratagema conseguiu a revolução, pouco
mais ou menos segundo dizem os documentos de ns. 67 e 91.
Recomenda muito o atual inspetor do Algodão desta vila
do Ceará Manuel do Nascimento Castro Silva, que trabalhou
incansavelmente em coadjuvá-los nos seus planos.
Pelos Documentos de nos 92 a 100 se vê a feliz aclamação
de S. M., foi igualmente festejada por grande número de
câmaras da Capitania em virtude de insinuação dele Governador e do atual Ouvidor pela lei, Manuel José de Albuquerque.
Nada houve na vila de Granja porque o seu comandante
o Coronel Francisco Carvalho e Mota estava competentemente
angariado por Carvalho sem que contudo êle Governador se
atreva a assegurar que este oficial estivesse perfeitamente
instruído dos últimos intentos do infame Carvalho.
Na vila do Sobral houveram algumas oposições que o
agente do correio o Capitão Joaquim José Barbosa facilmente
- venceu.
Na vila de São João do Príncipe foi toda a solenidade
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devida ao Capitão-mor José Alves Feitosa, este vítima da
raiva e furor de Carvalho.
Este digno homem foi furiosamente perseguido pelo
Ouvidor Carvalho, a ponto de fazer-lhe rematar no tempo
mais crítico da seca bens para pagamentos 13 mil e tantos
cruzados de uma dívida ao Juízo dos Ausentes, que estava
sepultada no esquecimento, e sôbre que pendiam várias contestações. Entre os papéis apreendidos a Mariano Gomes da
Silva aparece uma carta escrita do próprio punho de Carvalho que diz formais palavras = e vou (a S. João do Príncipe)
receber 13 mil cruzados de Ausentes de José Alves ou matá-lo.
Na vila do Icó, a mais contaminada de todas, houve dificuldades em celebrar a Aclamação, sendo aquelas vencidas
Leite,
Coronel
comandadas
tropas
de
pelo
pela proximidade
e pelas ativas diligências dos escrivães Manuel Brígido dos
Santos e Francisco Miguel Pereira, ambos perseguidos por
Carvalho. Manuel Brígido dos Santos é um daqueles vassaIos portugueses que faz honra à nação pela sua honra e fidelidade.
Pelos ofícios de n09 106 a 125 se conhece a maneira porem
e
Jardim
Grato
vilas
do
das
a
restauração
se
efetuou
que
FerAntônio
José
escrivão
o
tiveram
parte
grandíssima
que
reira Chaves, o Capitão José Vitorino Maciel, o Tenente Coronel Leandro Bezerra Monteiro e seu filho o Capitão Gonçalo
Luiz Teles, que todos mostraram sempre a maior fidelidade
especiacom
e
mui
recomenda
os
particularmente
pelo que
lidade o Capitão-mor José Pereira Filgueiras a quem se deveu
tudo.
Quando se aproximaram as tropas à vila de Porto Alegre
fugiram o Padre Gonçalo Borges de Andrade, documentos n08
37 e 38, o Vigário João Barbosa Cordeiro um dos da Junta
Revolucionária, e David Leopoldo Targini, documentos n08
36 e 58. O Coronel Leite prendeu à ordem de Sua Majestade
o Sargento-mor José Francisco Vieira Borges, um dos da
Junta e autor da carta revolucionária, documento n.° 37.
Todos se acham porém presos na cidade do Natal, faltando
somente o Capitão-mor Antônio Ferreira Cavalcante, e seu
irmão Manuel Januário Bezerra.
9
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O Coronel Leite prendeu também à ordem de Sua Majestade os criminosos que constam da relação n.° 126, os quais
remeteu para a cidade da Paraíba.
Pelo que tem observado na Capitania da Paraíba o seu
atual Governador tem até ao presente sido iludido pelo Padre
Luiz José Corrêa de Sá, o maior facinoroso, e apoio de facinorosos de todos os daquelas capitanias, e que ultimamente
se declarou chefe da revolução daqueles sertões tendo-se encarregado em grande parte do ataque do Ceará, o qual com a
indiscreta proteção do ouvidor daquela comarca e com mil
outros estratagemas pretende agora mascarar-se. Remeteu
ao Governador mencionado os documentos n°8 36, 51, 52, 53,
54, 55, 58, 61, 62 e 64 para que êle possa vir no conhecimento
da verdade que certamente até agora lhe tem sido oculta, e
sendo necessário fará ver os procedimentos daquele infame
clérigo, chefe de revolucionários e traidores, sendo quem mais
assombrou os povos, pelo terror que a todos causa só o ouvir
repetir o seu nome.
Remeteu para Lisboa preso à ordem de Sua Majestade
o Ouvidor João Antônio Rodrigues de Carvalho, cabeça da
intentada revolução do Ceará. Nas cadeias da fortaleza daquela
vila se acham presos à ordem de Sua Majestade, Maximiano
Gomes da Silva, espião e propagador das doutrinas de Carvalho, o Padre Francisco Manuel de Barros, cujo crime consta
do documento n.° 28, Gregorio José de Lemos, e Antônio da
Costa Vilar, cujo crime consta dos documentos nos 29 e 30,
além dêste os 8 indivíduos que mais figuraram na revolta do
Crato que são o Padre José Martiniano de Alencar, principal
cabeça, seu irmão Tristão Gonçalves Pereira de Alencar, seu
irmão o Padre Carlos Pereira de Alencar, sua mãe Bárbara
Pereira de Alencar, o vigário do Crato o Padre Miguel Carlos
da Silva Saldanha, pai do padre José Martiniano, Joaquim
Francisco de Gouvêa e Inácio Tavares Benevides, parentes
daquele Alencar, e o Padre Frei Francisco de Santa Ana
Pessoa, parente do infame João Ribeiro Pessoa de Melo. Os
documentos de ns. 107 a 125 melhor fazem conhecer os seus
crimes.
Os bens de todos os referidos presos estão debaixo de
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seqüestro até que receba ulteriores ordens. Tanto sobre êstè
objeto como sôbre o destino que deverão ter tais presos, qu#
muito cuidado lhe dão.
Recomenda muito os seguintes indivíduos pelas provas de
fidelidade que deram e pelo muito que se distinguiram e vem
a ser o seu ajudante de ordens o Tenente Coronel Antônio
José da Silva Paulet, o 2.° Tenente da Armada Real José Firmino da Silva, os oficiais do Ratalhão de Linha da Capitania,
particularmente ô seu comandante o Major Francisco Xavier
Torres, os oficiais do 1.° Regimento de Cavalaria de Milícias,
principalmente o Capitão Manuel da Cunha Pereira, e o seu
Coronel Leite, o Tenente Coronel Leandro Bezerra Monteiro,
e os seus Capitães José Vitoriano Maciel e Gonçalo Luiz Teles,
os Capitães-mores José Alves Feitosa, e José Pereira Filgueiras, o Sargento-mor José Agostinho Pinheiro, o Oficial da
Secretaria do Governo Vicente Ferreira de Castro Silva, o Juiz
de Fora daquela vila Manuel José de Albuquerque, o Escrivão Deputado da Junta da Fazenda, Marcos Antônio Brício, o
Inspetor do Algodão Manuel do Nascimento Castro Silva. Os
escrivães da vila do Icó Manuel Brígido dos Santos, Francisco
Miguel Pereira, o escrivão da mesma vila, José Antônio Ferreira Chaves, que foi o primeiro móvel da restauração daquelk
vila, e Manuel Gomes da Cunha, autor do documento n.° 17,
e a quem deveu o exato conhecimento do que se passava em
Pernambuco.
No verso — Para o Excelentíssimo Senhor Desembargador Juiz.
23$240
Rubrica
Conta
$080
23$320
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Tem quinhentas e oitenta
iicaram para index, as quais,
(rubrica) de que uso, do que
•setembro de 1818.
(a.) Bernardo Teixeira

e uma folhas além de seis, que
vão rubricadas com a rubrica
fêz êste termo. Recife, 20 de
Coutinho Alvares de Carvalho
I — 31,4,6 n.° 6
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47)
Senhor.
Uma escuna americana largou em terra na costa do
Rio Grande quatro franceses, que se dirigiam ao governador,
e dizendo-lhe os fins a que vinham (fins pacíficos) obtiveram o seu passaporte para esta capitania e logo depois foram
presos em conseqüência das ordens que expedi, pela notícia
de haverem embarcações sobre a costa e remetidos perante
mim examinei os seus papéis e intenções e suposto me mostrassem toda a aparência de homens que nenhum outro fim
tinham que viajar ou estabelecerem-se, contudo nunca me
persuadi que quem quer estabelecer-se, procura um país revolucionado como eles deviam supor Pernambuco, no momento
da sua partida, mas também conheci que não me seria possível descobrir coisa alguma se usasse com eles de qualquer
medida de rigor. Em conseqüência mostrei-lhes todo o ar de
persuasão e deixei-os livres para fazerem o que bem quisessem, sem lhes deixar perceber a mais pequena desconfiança.
Mandei a minha Polícia Militar e ao ouvidor competente
que examinassem as pessoas com quem estes estrangeiros
tinham relação, sua vida, usos e tudo aquilo que pudesse dar
alaum esclarecimento sobre os seus fins e em resultado tive
notícia que todos eles tinham relações íntimas com o Cônsul
da América.
As minhas medidas vieram ao efeito que eu desejava.
Um destes franceses Paulo Alberto Latapie Coronel de Infantaria do Exército Francês, convencido do estado vigoroso desta
capitania, da sua perfeita tranqüilidade e da ativa vigilância
com que era observado, lançou mão do partido que compete
a um bravo soldado. Procurou-me e fez-me a declaração
franca das suas intenções e da sua última revolução, que é o
que vou pôr na presença de Vossa Majestade.
Êste oficial estava em Filadélfia com outros empregados
franceses e entretinha relações com José Bonaparte. Quando
ali correu notícia da revolução desta capitania, José Bonaparte instou com êle para que viesse a Pernambuco examinar
o estado das coisas, e pelas recomendações que êle lhe fêz
sobre a possibilidade de armar uma esquadrilha de toda e
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qualquer forma, conheceu que o fim de José Bonaparte era
tentar com ela a remissão de Napoleão Bonaparte da Ilha de
Santa Elena.
Nestas circunstâncias embarcaram e os outros na escuna
americana Paragon, que trazia por lastro algumas armas e
tendo notícia que a revolução estava acabada, desembarcou
no Rio Grande para mais se certificar, e conhecendo o meu
nome e sabendo que estava governando esta capitania se dirigiu a ela para ter ocasião de me conhecer, ou talvez para mais
cabalmente ter notícias da revolução e do estado desta
capitania.
Diz mais que êle está no caso de dar uma relação circunstanciada dos Estados Unidos e do modo por que os americanos
pensam a respeito do Brasil.
Finalmente tendo-me declarado que êle desejava uma
audiência particular de Vossa Majestade e do seu Primeiro
Ministro, para declarar coisas mais importantes, suspendi
todas as minhas indagações e revolvido a fazer chegar este
homem à presença de Vossa Majestade, nomeei um dos oficiais do meu Estado Maior para o acompanhar, tendo fingido
que a viagem do meu oficial era casualmente na mesma embarcação, para o livrar deste modo de toda a suspeita, e até
lhe fiz crer que por este modo eu o punha a coberto da autoridade da Polícia.
Com este coronel vai um Boulet, sobrinho do Secretário
da Legação Austríaca. Os dois que ficam serão presos até
voltarem para a América na primeira embarcação americana
que daqui sair, o que não faço agora para não comprometer
o Coronel Latapie, pela sua declaração.
Vossa Majestade pode ficar seguro que apesar das imensas faltas de meios de defesa em que está esta capitania as «
medidas que tenho tomado são capazes de fazer face a qualquer força provável; e em todos os casos Vossa Majestade
pode contar com o último sacrifício de todos os meus soldados.
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Deus guarde a preciosa vida de Vossa Majestade tantos
anos quantos seus fiéis vassalos hemos mister. Palácio do
Governo de Pernambuco, 3 de outubro de 1817.
Aos Reais Pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto
I — 3,13,39
48)
limo. Exmo. Senhor.
Com êste levo à presença de Vossa Excelência as cópias
de dois processos dos réus de alta traição Amaro Gomes Coulinho, Francisco José da Silveira, José Peregrino Xavier de
Carvalho, Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, o Padre
Antônio Pereira de Albuquerque, Francisco Xavier Monteiro
da Franca, dos quais verá Vossa Excelência a justiça com
que a Comissão Militar sentenciou os ditos réis que foram
logo executados à exceção do último Francisco Xavier Monteiro da Franca, que o mesmo Conselho recomenda à inata
piedade de Sua Majestade, por concorrerem nele circunstâncias que pareceram atendíveis.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Recife de
Pernambuco, em 3 de outubro de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto
limo. Exmo. Sr. Tomás Antônio de Vila Nova Portugal.
À margem — N.° 13.
I — 30,34,1 n.° 21
49)
Cópia do,Edital.
O Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, do Conselho de Sua Majestade, fidalgo cavaleiro de
S. R. C. Comendador da Ordem de Cristo, Desembargador
do Paço, Deputado da Mesa da Consciência e Ordens. Faço
saber aos habitantes da Vila de Santo Antônio do Recife, da

129
cidade de Olinda, das mais vilas e lugares das comarcas desta
província de Pernambuco, que ora por Mandado do dito
Senhor, por Carta Regia de seis de agosto do corrente ano,
estou em alçada e nomeado Presidente dela, nesta sobredita
vila de Santo Antônio do Recife, sobre o horroso caso da rebelião aqui acontecida no dia seis de março do dito corrente ano
de que o dito Senhor tem mandado conhecer por inquirição
devassa, a qual desde já fica aberta sem tempo certo, nem
determinado número de testemunhas e que toda a pessoa não
por inimizade, ódio, intriga ou espírito de vingança e só por
amor da justiça, zelo do bem do Estado, conservação da ordem e da tranqüilidade pública, que souber de fatos relativos
à mesma rebelião, seus autores e cúmplices os venha delatar e
denunciar perante mim: que toda pessoa que tiver em seu
poder ou souber onde existem editais, proclamações, ordens,
despachos ou outros títulos e documentos passados pelo govêrno revolucionário, seus membros em particular ou quaisquer outros rebeldes em administração civil, militar, ou eclesiástica, cartas particulares, de sedução, aliciação, e propugnação do sistema revolucionário as vá apresentar ao escrivão desta
alçada o Desembargador João Osório de Castro Souza Falcão
(de que lhe passará recibo) no termo prefixo de oito dias depois
da publicação deste, nos lugares e terras em que for afixado e a
distância o permitir, contando-se oito léguas por dia debaixo
da pena de serem julgados cúmplices no mesmo delito quando
venham a ser-lhes achados ou prova a posse e ciência deles por
testemunhas na conformidade da lei do Reino. Dado e passado nesta sobredita vila de Santo Antônio do Recife, de Pernambuco, sob meu sinal e selo, que ante mim serve de = valha
sem selo ex-causa = aos treze dias do mês de outubro do ano
do nascimento de N. S. J. C. de 1817. João Osório de Castro
Souza Falcão, Desembargador da Suplicação e Escrivão da
Alçada o escrevi. Assinado, e há selo.
I _ 30,34,2 n.» 59
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50)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
No dia 7 do corrente mês chegaram a êste porto os quatro ministros que El-Rei Nosso Senhor manda em Alçada
a esta capitania, para conhecerem devassamente da abominável rebelião acontecida em 6 de março passado, e em observância da Carta Regia de 6 de agosto, que me foi entregue
Bernardo
Alçada
mesma
da
Juiz
Paço,
do
Desembargo
pelo
Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, tendo expedido as
competentes ordens para lhe serem remetidas todas as devassas, processos, sentenças e mais papeis relativos àquele horroso acontecimento e da mesma sorte prestarei todo o auxílio
diligência.
importante
tão
de
a
bem
requerido
fôr
me
que
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Recife de
Pernambuco, em 14 de outubro de 1817.
limo. e Exmo. Sr. Tomás Antônio de Vilanova Portugal.
(a.) Luiz do Rego Barreto
a4o alto — N.° 14.
I — 30,34,2 n.° 46
¦
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Relação dos presos desta cadeia da vila de Santo Aiitonio do Recife de Pernambuco, que em conseqüência de serem
foram
traição,
de
alta
crime
réus
de
e
julgados
processados
a padecer morte natural.
1.° — Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, branco,
recolhido nesta cadeia em 29 de maio de 1817. Em 6 de
setembro saiu para o patíbulo, padeceu morte natural. Era
paisano. Cavaleiro da Ordem de Cristo.
2.° — Antônio Henriques Rabelo Pereira, branco, remetido da fortaleza das Cinco Pontas para esta cadeia em 4 de
julho de 1817. Em 5 do mesmo mês saiu a padecer morte
natural. Declaro que era segundo-tenente da Artilharia.
3#o — o Reverendo Vigário Pedro de Souza Tenório.
4.° — O Capitão Domingos Teotônio Jorge.
5.° — O Capitão José de Barros Lima
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Remetidos do Quartel General para esta cadeia em 6 de
julho de 1817. Em 10 do dito mês e ano saíram para o patíbulo a padecer morte natural.
6.° — O Coronel Amaro Gomes Coutinho, branco, reconduzido da fortaleza das Cinco Pontas para esta cadeia em 31
de julho de 1817. Em 21 de agosto do dito ano saiu a padecer
morte natural.
7.0 — o Tenente Coronel Francisco José da Silveira, Ajudante de Ordens.
8/> — o Ajudante José Peregrino Xavier de Carvalho.
Pago.
Ambos brancos, remetidos da fortaleza das Cinco Pontas
em 20 de agosto de 1817. Em 21 do dito mês sairam a padecer morte natural.
9.0 — o Reverendo Antônio Pereira de Albuquerque,
branco, reconduzido da fortaleza das Cinco Pontas para esta
cadeia em 5 de setembro de 1817. Em 6 do dito mês saiu para
o patíbulo a padecer morte natural.
Total 9.
¦

Recife, 15 de outubro de 1817.
(a.) Antônio José da Silva Pedra
Carcereiro
I — 6,3,31 n.° 15
52)
Relação dos presos que se supõem serem de Estado, os
quais se acham na cadeia desta vila de Santo Antônio do Recife
de Pernambuco, e com declaração dos seus distritos, empregos, e culpas dos que a têm.
Comarca do Recife.
Francisco Caetano de Vasconcelos, sargento do Regimento extinto de Artilharia, branco, recolhido em o 1.° de
junho de 1817.
Vicente Ferreira Guimarães Peixoto, cirurgião, branco,
recolhido em 29 de junho de 1817. Em 20 de julho foi para
o segredo e foi aliviado do mesmo em 24 do dito mês.
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Manuel Pedro Corrêa, soldado do extinto regimento do
Recife, branco, recolhido em 4 de junho de 1817. Acha-se
embargado pelo Juízo de Fora, escrivão Gondim, por crime
de morte.
José Ferreira de Almeida, alferes de Milícias de Henriquês novos recolhido em 4 de julho de 1817, remetido pelo
Major Merme, pela culpa (a pouco declarada) de se bater
com a tropa da Bahia, e lhe ser passada uma perna com uma
bala.
Comarca do Recife.
Felipe Neri Ferreira, tenente do Regimento Miliciano de
Fen.°, branco, negociante, reconduzido da fortaleza das Cinco
Pontas em o 1.° de agosto de 1817, para prisão incomunicável.
Antônio Joaquim de Souza. Timbó. Cadete do extinto
Regimento do Recife, recolhido em 13 de junho de 1817. No
mesmo dia sofreu o castigo de um par de grilhões, e corrente
ao pescoço. Foi aliviado em 7 de agosto de 1817.
Comarca do Norte.
Joaquim Domingos de Souza. Timbó. Branco, recolhido
em 29 de maio de 1817. Em 2 de junho foi para o segredo.
Aliviado em 20 do mês. Em 20 de julho passou para a prisão
do Oratório, por ficar incomunicável, levando um par de griIhões. Aliviado dos ferros em 7 de agosto, ficando sempre
incomunicável,
À margem — Iguaraçu
Francisco José de Ávila Bitencourt, ajudante das Ordenanças da vila do Pilar, termo da comarca da cidade da Paraíba do Norte, recolhido em 19 de junho de 1817, por dizer-se
que tinha crime na Paraíba, e foi remetido pelo Coronel da
Cavalaria de Goiana João Pinto de Souza.
À margem — Paraíba.
O reverendo José Felipe de Gusmão, Coadjutor da matriz
da freguesia do Desterro, Itambé, Termo da comarca de
Olinda, recolhido em 2 de julho de 1817.
......
À margem — Goiana.
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Basilio Quaresma Torres, branco, escrivão do crime e
cível da cidade de Olinda, recolhido em 15 de julho de 1817.
À margem — Olinda.
José Maria Xavier de Carvalho, branco, residente em
Manguape, termo da comarca da Paraíba, paisano, reconduzido da fortaleza das Cinco Pontas em 29 de julho, e foi logo
metido em segredo. Em 2 de agosto aliviado do segredo ficando incomunicável.
À margem — Mamanguape.
João Nepomuceno Carneiro da Cunha, termo da vila de
Iguaraçu da comarca de Olinda, branco, remetido em 7
de agosto de 1817.
À margem — Caraú.
Antônio Rogério Freire, escrivão do crime, e cível da
cidade da Paraíba do Norte, remetido da fortaleza das Cinco
Pontas em 20 de setembro de 1817.
À margem — Paraíba.
Joaquim José Luiz, sargento da artilharia extinta, e comandante interino da fortaleza de Itamaracá, termo da vila
de Goiana, comarca de Olinda, recolhido em o 1.° de outubro de 1817.
À margem — Itamaracá.
Comarca do Recife.
Inácio Vieira da Silva, branco, paisano, remetido da guardá principal em 10 de agosto de 1817.
Manuel Luiz de Albuquerque Maranhão, branco, morador
no engenho novo da freguesia do Cabo, termo desta comarca
do Recife, recolhido em 15 de julho de 1817, e metido em
segredo com algemas. Aliviado das algemas em 23 de julho
e em 24 do mesmo foi aliviado do segredo.
À margem — Cabo.
Total: 16.
Recife, 16 de outubro de 1817.
(a.) Antônio .Tose da Silva Pedra
Carcereiro
I — 6,3,31 n.° 14
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53)
Ilustríssimo Senhor.
Logo que recebi o ofício de V. S. de 14 do corrente
expedi ordens aos comandantes das fortalezas e ao carcereiro
da cadeia pública desta vila para me enviarem relações exatas
dos presos do Estado que estivessem naquelas prisões; da
mesma sorte ao escrivão deputado da Junta da Real Fazenda,
e ao vedor geral da gente de guerra, para que me remetessem
os despachos originais e uma exposição das alterações, nomeaachassem
repartições
se
daquelas
livros
nos
ordens
e
que
ções
do tempo do governo intruso dos rebeldes; e constando-me
que o Desembargador Relator da Comissão Militar tinha entreem
espeseu
achavam
se
os
V.
S.
todos
a
poder,
que
papéis
gue
rava que as ditas repartições acima satisfizessem ao que lhes
determinei, para então a juntar o que houvesse nesta secretaria, fazer de tudo uma relação circunstanciada, e deste modo
satisfazer completamente ao que V. S. exigia no sobredito
ofício. A relação dos presos levou dias a extrair-se, porque foi
preciso acrescentarem-se declarações, e circunstâncias que se
não achavam nos seus assentos; e com tudo logo que se concluiu eu mesmo apresentei a V. Exa. Da Secretaria da Junta
e da Vedoria Geral ainda se me não remeteu o que eu ordenei, talvez porque lhes não coubesse em tempo e consta-me
respeito.
semelhante
a
a
V.
S.
falou
deputado
escrivão
o
já
que
Como pois V. S. me diz agora no seu ofício de hoje que
lhe são mui precisos os papéis que existem nesta secretaria,
remeto os que constam da relação inclusa, que já estava feita,
e demorada somente pelos motivos que tenho expendido, e
ajunto mais uma relação de cinco presos que chegaram últimamente, e não estão contemplados na relação que V. S. já tem.
Daquela relação verá V. S. que já se contemplavam as
justificações dos presos, que em virtude delas foram soltos,
tendo eu tido a cautela de ouvir sempre em separado o Desembargador Relator da Comissão Militar, e como êste magistrado apresentou também a V. S. a sua relação, desta há
de constar quais foram os presos soltos por sua ordem em virtude da Comissão que lhe dei, para averiguar escrupulosamente se estavam ou não em termos disso.
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Não remeto os selos e bandeiras de que usavam os rebeldes, porque não existem; as bandeiras consta-me que foram
rotas, e despedaçadas pelo povo no dia da restauração e quanto
aos selos aparecendo somente um sinete, que era o mesmo em
que estavam gravadas as Armas Reais, as quais os insurgentes mandaram apagar, para se abrirem as suas, o mesmo se
lhes fêz para se tornarem a abrir aquelas. Não apareceram
livros alguns de assentos, deliberações e despachos, os quais
ou foram pelos rebeldes queimados, e destruídos no ato da
fuga ou foram roubados pelo povo, quando assaltou o Palácio
da Soledade, e dali segundo me consta se tiraram trastes, e
quanto havia.
As cartas que V. S. me envia vão agora mesmo dirigidas
a quem competem. Amanhã terei a satisfação de encontrar-me
com V. S. e então trataremos de tudo o mais que ocorrer,
estando eu pronto para ajudar e prestar a V. S. em tudo
aquilo que fôr a bem do serviço de Sua Majestade na importante Comissão, de que V. S. tão dignamente está encarregado.
Deus guarde a V. S. Recife, 27 de outubro de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto
limo. Sr. Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho.
I — 6,3,31 n.° 10

54)
Devassa que mandou proceder o Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, Desembargador do Paço,
sobre o horroroso da rebelião perpetrada na Província de
Pernambuco, como abaixo se declara.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil
oitocentos e dezessete aos vinte e sete dias do mês de outubro
nesta vila do Recife de Pernambuco, nas casas da Residência
do Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho do
Conselho de Sua Majestade fidalgo Cavaleiro de Sua Real
Casa, Comendador da Ordem de Cristo, Desembargador do
Paço, e deputado da Mesa da Consciência e Ordens, aonde eu
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João Osório de Castro Souza Falcão, Desembargador da Casa
da Suplicação vim aí por êle me foi dito que por virtude da
Carta Regia de seis de agosto do corrente ano, que apresentava fora Sua Majestade, servido criar uma alçada, em que
êle dito Desembargador do Paço era nomeado juiz o Doutor
Antônio José de Miranda, Desembargador de Agravo, seu
adjunto e para o substituir nos impedimentos, eu dito João
Osório de Castro Souza Falcão, Desembargador da SuplicaPerde
Recife
vila
do
dita
nesta
Assistente,
Escrivão
para
ção
nambuco conhecer inquirir e devassar do horroroso crime
de rebelião aqui praticado no dia seis,de março do corrente
ano, de seus autores e cúmplices para depois os julgar e sentenciar sumariamente na Relação da Bahia, segundo na dita
carta regia declara, e que visto ser eu o escrivão na mesma
nomeado a recebesse e executasse para ter o seu devido inteiro
cumprimento e logo pelo dito Desembargador do Paço e juiz
desta alçada me foi apresentada a referida Carta Regia, com
o seu despacho de — cumpra-se e registre-se e autue-se — e
me determinou que ajuntasse também por apenso os autos
de devassa a que procedeu o Desembargador de Agravos José
Albano Fragoso, na corte do Rio de Janeiro, que por traslado
ali se receberam, assim como outros papéis e documentos em
virtude do aviso régio expedido àquele juiz que por cópia vem
transcrito no princípio dos ditos autos de devassa, para que
tudo isto além de fazer da presente devassa, com os mais
documentos aqui recebidos do auditor da Comissão Militar o
Desembargador José Gonçalves Marques, das ouvidorias, secretaria do governo e mais repartições e pessoas particulares, sirvam de informação e corpo de delito além do indireto a que
mandou proceder e adiante vai junto; pelo qual contando o
horrível atentado que contra a real soberania e suprema autoridade de Sua Majestade uns malévolos indignos do nome
português, habitantes da província de Pernambuco, depois de
corromperem com execrável maldade a outros perversos se
atreveram a cometer no dia seis de março do dito corrente
ano, fazendo uma rebelião, tendo atemorizado o povo com
assassinatos e conduzido a tropa ainda incerta dos seus projetos surpreenderam as autoridades pelo mesmo senhor esta-
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belecidas, e se apoderaram da administração pública, passando a erigir um monstruoso governo, chamado provisório,
procurando propagar a rebelião por quase toda aquela província, e pelas confinantes das Alagoas, Paraíba e Rio Grande
do Norte, até o Ceará, levantando tropas e resistindo com
força armada contra as que o mesmo real senhor ali tinha
para a segurança interior dos mesmos povos, e outras que
acudiram e mandou para rebater tão celerado acontecimento;
no qual se havia cometido o maior dos crimes o de lesa-maj estade e alta traição, e para haverem de ser castigados os réus
que o perpetraram era necessário inquirir devassamente quem
fossem os principais cabeças e autores, os seus sócios que perpetraram, que assistiram a perpetração, que ajudam por
qualquer modo que se a juntaram para deliberar e desde que
tempo, e que convieram para se efetuar tão enorme delito,
especialmente os que cometeram assassinatos que condenaram e serviram nas tropas dos rebeldes, que constituíram o
Conselho e Governo Revolucionário, que fomentaram, proclamaram ou procuraram propagar e sustentar tão abominável sistema, e os que nele perseveraram até serem rendidos
pelas armas: depois aqueles suportaram fossem autores e
sócios nos castigos referidos, contudo concorreram e participaram do crime, persuadindo, convidando por conselho, instâncias, prêmio, autoridade e respeito, dourando e aprovando
de palavra ou de fato, que podendo proibir e evitar o não
proibiram e evitaram e sendo sabedores o não denunciaram
como por dever de bons vassalos eram obrigados, e pela lei
lhe era ordenado e que para esse fim formasse eu um auto
de devassa tudo na conformidade da dita Carta Regia, e reduzindo-o na forma acima enunciada, e para constar de que
pelo dito desembargador do paço e juiz desta alçada foi feita
a dita apresentação, declaração e determinação, de que tudo
dou minha fé, fiz o presente auto de devassa, em que o mesmo
juiz assinou comigo João Osório de Castro Souza Falcão,
Desembargador da Casa da Suplicação e escrivão da mesma
alçada que o escrevi e também assinei.
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho
(a.) João Osório de Castro Souza Falcão
...

— 138 —
E logo no mesmo dia e data acima declarada, juntei a
Carta Regia de que no auto se faz menção, assim como o auto
de corpo de delito indireto, e apensos mandados a juntar, e de
como é a própria Carta Regia, e auto de corpo de delito indireto, que adiante se seguem no corpo destes autos de devassa
assim também de que são os próprios apensos, que se seguem
no fim da mesma devassa fiz êste termo, perante o mesmo
o
Falcão
Souza
Castro
de
Osório
eu
João
e
alçada
da
juiz
escrevi e me assinei.
Falcão
Souza
Castro
de
Osório
João
(a.)
Auto de corpo de delito indireto
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete dias do mês de outubro nesta vila do
Recife, nas casas da residência do Desembargador do Paço
e Juiz desta Alçada o Doutor Bernardo Teixeira Coutinho
Alvares de Carvalho aonde eu escrivão da mesma abaixo
assinado vim, aí pelo dito Desembargador do Paço me foi
dito que tinha a inquirir testemunhas sobre a existência do
abominável crime da rebelião acontecida nesta dita vila no dia
seis de março do corrente ano, pelo qual alguns malévolos
associados de outros armados com armas brancas de fogo,
assascom
aterrorizando
bala,
e
artilharia,
de
pólvora
peças
sinatos e soltando os presos das cadeias para aumentar mais
o seu partido e força, fizeram fugir o Governador Caetano
Pinto de Miranda Montenegro da casa de sua residência para
o forte do Brum, que o obrigaram a entregar por capitulachamaram
em
homens
cinco
que
e
erigiram
governadores
ção
Governo Provisório, e tomaram a si o governo supremo desta
capitania, fazendo um corpo de conselheiros, e mudando do
governo que havia de Sua Majestade a quem negaram toda
a obediência e vassalagem fazendo leis e decretos que lhe
pareceram e trabalhando para chamar à mesma rebelião as
capitanias vizinhas, pelo que mandou vir à sua presença as
testemunhas cujos depoimentos são os que adiante se seguem,
e para constar mandou fazer êste auto que assinou e eu João
Osório de Castro Souza Falcão que o escrevi.
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
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Gonçalo Marinho de Castro, Brigadeiro e Inspetor das
tropas de Sua Majestade, natural de Viana do Minho, morador
nesta vila do Recife de Pernambuco, de sessenta e dois anos
de idade, e sendo-lhe deferido o juramento dos Santos Evangelhos sobre que pôs a sua mão direita, debaixo dele prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado.
E perguntado pelo auto do corpo de delito, disse que sabe
por ver e presenciar que nesta vila do Recife de Pernambuco
no dia seis de março, da uma para as duas horas da tarde,
houve um levantamento feito por vários homens que fizeram
fugir o Governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro
da sua residência para o forte do Brum, que depois o obrigaram a entregar-lho por uma capitulação que êle testemunha
viu assinar, e tomaram a si os ditos homens o supremo governo
desta capitania, fazendo abater as bandeiras e armas reais, e
erigindo cinco homens para governadores a que chamaram
Governo Provisório um corpo de conselheiros e dando diferente forma a todo o governo segundo toda a autoridade a
Sua Majestade fazendo decretos e leis que lhe pareceram,
trabalhando para chamar à mesma rebelião as capitanias
vizinhas e fazendo prestar a todos os desta vila, cidade e vizinhança o juramento de fidelidade e obediência ao seu novo
governo, o que tudo fizeram por meio dos homens que a si
associaram ao princípio armados de pólvora e bala e peças de
artilharia, armas brancas e de fogo, que mataram várias pessoas nos primeiros dias e soltaram os réus presos nas cadeias
para aumentar a sua força e desprezar as leis de Sua Majestade, mais não disse e sendo-lhe lido seu depoimento, por estar
conforme assinou com êle ministro, e eu escrivão da alçada
que a escrevi. João Osório de Castro Souza Falcão.
(Rubrica)
(a.) Gonçalo Marinho de Castro
Romão Lourenço de Medeiros, Mestre de Calafate da
praça, viuvo, de idade de cinqüenta e um anos, natural e
morador no Recife, de Pernambuco, testemunha notificada,
e jurada aos Santos Evangelhos em que pôs sua mão direita e assim prometeu dizer a verdade do que soubesse.
10
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E sendo perguntado pelo auto do corpo de delito disse
do
de
março
dia
seis
no
e
ver
sabe
que
presenciar
pelo
que
corrente ano, de uma para duas horas da tarde, nesta vila
do Recife rompera um levantamento e rebelião feita por vários
homens que associados de outros, armados com armas brancas, de fogo, peças de artilharia com pólvora e bala, dando
tiros, a muitos dos quais escapou êle testemunha, quando pretendia cortar a ponte do Recife, e fazendo assassinatos soltando os presos das cadeias para aumentar mais o seu partido,
aterrorizaram assim o povo e fizeram fugir o Governador
Caetano Pinto de Miranda Montenegro da casa de sua residência para a fortaleza do Brum, que o obrigaram a entregar
Janeiro,
e
erigiRio
de
o
retirasse
e
êle
capitulação
para
por
ram cinco homens em governadores, que chamaram Governo
Provisório tomando a si o supremo governo e administração
e
conselheiros
de
um
corpo
fazendo
capitania,
desta
pública
mudando a forma daquele governo que antes havia de Sua
Majestade, a quem negaram toda obediência e vassalagem
fazendo leis e decretos que lhes pareceram e trabalhando para
chamar à mesma rebelião as capitanias vizinhos armando e
comandando tropas para se oporem e resistirem as de Sua
Majestade.
E mais não disse e sendo-lhe lido seu depoimento por
estar conforme de que dou fé assinou com êle juiz da alçada
e eu João Osório de Castro Souza Falcão, Escrivão da mesma
que o escrevi.
(Rubrica)
De
José t Francisco Cabral
54-a)
Relação dos presos de Estado que ultimamente foram
recolhidos à fortaleza das Cinco Pontas, vindos quatro do Rio
Grande do Norte e um da fortaleza de Itamaracá.
Padre Inácio de Almeida Fortuna, vindo da fortaleza de
Itamaracá onde era capelão.
À margem — Outubro 23.
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Leandro Francisco de Bessa, Tenente-Coronel José Francisco Vieira, Major Manuel Joaquim Palácio, Capitão Felipe
Bandeira de Moura, Tenente.
À margem — Vindos do Rio Grande do Norte.
À margem — Outubro 25.
Total5.
Quartel General, 28 de outubro de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto
(a.) José do Rego Barros
Ajudante de Ordens.
»

I — 6,3,31 n.° 16

55)
Relação dos papéis que existiam na Secretaria, Sala
do Governo e dizem respeito à revolução que teve lugar nesta
capitania e se remetem ao Juízo da Alçada.
Processo verbal feito ao réu Antônio Henriques Rebelo,
Tenente de Artilharia.
Dito feito aos réus Domingos Teotônio Jorge, José de
Barros Lima e o Padre Pedro de Souza Tenório.
Dito feito aos réus Amaro Gomes Coutinho, Francisco
José da Silveira, e José Peregrino Xavier de Carvalho.
Dito feito aos réus Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, o Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo, e
Francisco Xavier Monteiro da Franca.
Dito feito ao Padre Francisco da Costa, vigário do Pilar,
que foi absolvido.
Cópia do sumário de testemunhas contra Pedro da Silva
Pedroso, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e José Mariano
de Albuquerque, cujo original foi remetido para a Bahia.
Relatório que remeteu o governador da capitania do Rio
Grande do Norte das espécies que podem instruir o processo
dos réus da mesma capitania, achando-se em poder do Doutor
Desembargador Relator da Comissão Militar os documentos
•a que se refere.
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39 justificações judiciais e extrajudiciais que deram os
oficiais e oficiais inferiores dos regimentos extintos desta
praça e alguns paisanos, pelas quais foram postos em liberdade com a condição de responderem pela sua conduta se:
necessário fosse, cujos nomes são os que se seguem.
Coronel graduado João Ribeiro Pessoa de Lacerda
Capitão João Tavares da Fonseca.
Capitão Antônio cie Santiago dos Santos Lessa.
Dito Manuel José Martins.
Dito Joaquim Marcelino Machado Freire.
Tenente Vicente de Souza Cosseiro.
Dito Inácio Joaquim Corrêa.
Dito João Vicente Ferreira Coelho.
' Dito Henrique Luiz Bezerra.
Dito Felipe Neri de Barcelos.
Dito Antônio de Castro Delgado.
Dito Braz Manuel de Menezes.
Dito Sebastião da Rocha Domanak.
Dito João Martins Pelejão.
Dito Antônio Tristão de Serpa.
Dito João Felipe de Souza Rolim.
Dito Alexandre Carneiro da Cunha.
Dito João dos Santos Pereira.
Dito Raimundo Nonato.
Quartel-mestre Manuel de Souza Povolide.
Dito Antônio Caminha de Amorim.
Secretário João Ferreira Lopes.
Cirurgião-mor Joaquim Jerônimo Serpa.
Alferes Antônio Caetano da Costa.
Dito Manuel do Nascimento da Costa Monteiro..
Dito Antônio Dantas Corrêa.
Dito Pedro Francisco Alves.
Dito Tomás Pereira da Silva.
Sargento reformado Manuel Inácio de Assunção.
Francisco Carneiro do Rosário. Proprietário.
Domingos da Costa Lima. Capitão de Henriques.
Joaquim Pires Ferreira. Negociante.
José Veloso da Silveira. Senhor de engenho.
¦
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Manuel Luiz da Veiga. Fabricante de cordas.
Antônio Rebelo da Silva. Oficial da Alfândega.
Guilherme Patrício Bezerra. Almoxarife da Real Fazenda.
Frei Antônio de Santa Maria Madalena, religioso de São
Francisco.
Conrado Joaquim de Lima Flores, foi escrivão de Iguaraçu.
João Alves Dias Vilela. Negociante.
3 maços de cartas da correspondência particular de Domingos Teotônio Jorge Martins Pessoa.
1 dito de cartas que se acharam no correio, dirigidas a
alguns dos insurgentes.
Todos os papéis impressos no tempo da revolução que
estavam à venda por ordem do governo intruso.
Uma justificação com várias atestações a favor do Coronel Manuel Corrêa de Araújo.
Uma dita do Coronel Bento José da Costa.
Uma dita de Antônio Manuel Pereira.
Nove sumários, remetidos pelo Governador do Rio Grande
do Norte, feitos aos réus abaixo declarados.
Antônio de Albuquerque Montenegro.
José Inácio de Albuquerque Maranhão.
João Damasceno Xavier Carneiro. Falecido.
André de Albuquerque Maranhão. Falecido.
José Manuel da Paixão.
João da Costa Bezerra.
Luiz de Albuquerque Maranhão.
Luiz Manuel de Albuquerque Maranhão.
Um requerimento com documentos justificativos do Sargento-mor José Francisco Vieira de Barros.
Um dito do Tenente Coronel Leandro Francisco de Bessa.
Uma justificação de Joaquim Cipriano Gomes dos Santos inclusa a um requerimento feito ao governador da capitania da Paraíba.
Uma justificação de Francisco Bernardo Cavalcanti de
Melo dirigida com requerimento ao dito governador.
(a.) Luiz do Rego Barreto
I _ 6,3,31 n.° 17
*

«
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•i

limo. Exmo. Si
A Junta do Banco do Brasil, em virtude do Aviso de
6 de dezembro do ano precedente em que se lhe participava
existir no Cofre da Junta da Real Fazenda da capitania de
Pernambuco a quantia de nove contos e oitocentos mil réis
pertencentes aos Novos Impostos do ano de 1815, sacou em
30 de dezembro último contra o Tesoureiro Geral da referida
Junta a sobredita quantia de nove contos e oitocentos mil
réis em duas Letras, as quais não foram pagas em razão dos
motivos políticos daquela capitania.
Em conseqüência esta Junta foi munida dos competentes protestos, e faz chegar ao conhecimento de V. Exa. esta
circunstância a fim de ordenar o que fôr servido.
Deus guarde a V. Exa. Rio de Janeiro, 31 de outubro
de 1817.
limo. Exmo. Sr. João Paulo Bezerra.
•
(a.) Fernando Carneiro Leão
(a.) José Marcelino Gonçalves
À margem — P. P. em 26 de dezembro de 1817 para o
pagamento retro e participou-se à Junta acima em As. de 21
de fevereiro de 1818.
(Assinaturas):
Joaquim José de Sequeira
Geraldo Carneiro Belens
Antônio Gomes Barroso
Joaquim Antônio Álvares
I — 6,4,43 íi.» 17
5 /)
Agora acabo de receber a parte inclusa de S. mor da
Fortaleza da Ilha das Cobras, que serve de Governador e
temos o preso de Estado Venâncio de Castro, Tenente de Artilharia do Maranhão, que ali havia recolhido o Desembargador José Albano, fugido ao que parece pela janela ou fresta
por onde saiu ajudado de um lençol.
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Por circunstâncias protetoras deste preso há muito para
desconfiar de que isto seria muito ajustado com os seus mesmos protetores, e é certamente para fugir de barra fora: já
combinei com o Coronel de Polícia sobre medidas de o pegar,
e bem que presumo que esta parte igualmente se daria a José
Albano, todavia lha mando dar, porque êle é que pode saber
como seu juiz se lhe tinha designado aquela prisão onde é
certo havia janela ou fresta porque cabia um homem o que
mostra pouca cautela.
Não sei que vestígios descubro nem de ajuda da confraternidade que assim zomba dos crimes mais sagrados. Amanha terei a honra de expor os meus sentimentos magoado de
ver esta animosidade.
Rio, 2 de novembro de 1817.
I — 3,13,7 íi.0 6

58)
Ilustríssimo Senhor.
Agora mesmo acabo de receber as duas certidões inclusas que mandei extrair dos livros da Vedoria, e da Secretaria
da Junta da Real Fazenda desta capital, com as quais cuido eu
não se satisfazerem todos os quesitos do ofício de V. S.
de 14 do mês passado; nem tenho podido adquirir maiores
luzes da marcha que seguiram os revolucionários porque eles
não tinham método nem ordem, variavam todos os dias de
nomeações de projetos e medidas, sem que fizessem assentos,
nem tivessem livros de registros, portanto do conhecimento
devassa a que V. S. está procedendo mais facilmente se poderão pôr em toda a luz aqueles mesmos quesitos.
Deus guarde a V. S. Recife, 4 de novembro de 1817.
limo. Sr. Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho
(a.) Luiz do Rego Barreto
I _ 30,34,1 n.° 22
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Ano de 1817
Ouvidoria Geral da Paraíba
Devassa a que procede o Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne sobre o horroroso crime da rebelião
perpetrada nesta capital da Paraíba, como abaixo se declara.
Escrivão da correição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil
oitocentos e dezessete, aos cinco de novembro nesta cidade
da Paraíba, e casas de residência do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da comarca, André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne aonde eu escrivão do seu cargo abaixo declarado vim por êle ministro me foi dito que havendo-se cometido no dia seis de março do presente ano, a execranda rebelião na praça no Recife, alguns malvados indignos do nome
português a exemplo daqueles, e seduzidos pelos mesmos
abomináveis princípios, com a maior rapidez possível passaram logo no dia treze do mesmo mês de março a perpetrar
contra a real soberania e suprema autoridade de Sua Majestade um semelhante atentado, fazendo com rebates amotinarem o povo, conduzindo a tropa aos seus negregados projetos,
suspendendo e suprimindo logo o governo pelo mesmo senhor
estabelecido e cercando com força armada, de véspera a casa
do primeiro magistrado da comarca e membro do governo
para o surpreenderem e assassinarem, invadindo a sua casa
e deitando por fim sobre êle tropas, apoderando-se do Erário
Régio e de todas as forças, passaram a erigir um ilegítimo o
monstruoso governo, chamado Provisório, unindo-se para isso
com os rebeldes de Itabaiana e Pilar, que com grande força
armada entraram nesta cidade no dia 15 do referido mês
procurando levar, como de fato levaram, a rebelião a todas as
vilas desta mesma capitania e até a capitania do Rio Grande,
levantando tropas e novos estandarte seus, destruindo as reais
insígnias, abolindo câmaras, ouvidoria e sentenças já
passadas
em julgado. Soltando os presos das cadeias, cassando as imposições reais, e, finalmente resistindo com força armada contra
os que em o real nome se levantaram para os rebater, e só
quan-
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do sucumbidos se viram passaram a fazer uma chamada capitulação na qual ainda mostraram restos do seu espírito de rebelião
querendo transportar-se com os seus fundos e todas as muniçoes de guerra para a praça do Recife, ainda então rebelada,
e armada contra as forças que o mesmo senhor tinha mandado
para os submeter, no que em tudo se havia cometido o maior
dos crimes de lesa-ma jestade e alta traição, e para haverem
de ser castigados os réus que perpetraram era necessário inquirir devassamente quem fossem os principais autores e cabeças, os seus sócios e agentes e os que ajudaram por qualquer
modo; que se ajustaram para deliberar e desde que tempo;
^ que convieram para se efetuar tão enorme delito e tiveram antes comunicações com os rebeldes da praça do Recife,
e especialmente os que cometeram assassinatos, que perseguiram as autoridades postas por El-Rei Nosso Senhor, quo
'comandaram e serviram as tropas rebeladas; que constituíram o Governo e o Conselho Revolucionário; que fomentaram, proclamaram ou procuraram propagar e sustentar o
abominável sistema e os que nele perseveraram até serem
rendidos pelas armas, e também daqueles que suposto não
fossem autores e sócios contudo concorreram e participaram
do mesmo crime, persuadindo, convidando por conselhos,
instâncias, prêmio, autoridade e respeito, louvando e apro"vando de
palavras ou de fato e podendo proibir-se e evitar o não
fizeram e sendo sabedores o não denunciaram como deviam
e pela lei lhes era ordenado; e outrossim especialmente o que
praticaram nos dias de quinta-feira maior até Domingo de
Páscoa, e que para esse fim formasse eu um auto de devassa
por ser este um dos casos dela na forma da lei do Reino, e
que se a juntasse por apenso todos os autos de vistorias e exames que formam o corpo de delito da presente devassa que
se havia de tirar por todas as vilas e lugares notáveis desta
capitania, apensando-se igualmente todos os autos de cada
uma das vilas e que pelo decurso desta mesma devassa forem
aparecendo (*).
I _ 30,33,14 n.° 2
(*)

Documento incompleto.
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limo. Sr.
Remeto a V. S. em satisfação ao ofício que me dirigiu
em data de 4 do corrente mês a capitulação que os insurgentes fizeram, quando se renderam nesta cidade no dia 6 de
maio, e também onze documentos que algumas pessoas zelosas pela causa de Sua Majestade e de me fazerem conhecer
os verdadeiros realistas desta capitania tiveram a bondade de
me entregar por eles, dos quais um pertence ao Coronel Matias
da Gama Cabral e Vasconcelos, outro a Manuel da Costa Lima,
Capitão de Ordenanças, seis ao Major do mesmo corpo Antônio Galdino Alves da Silva, e o resto a Bento Luiz da Gama,
verá V. S. o quanto seria custoso conhecer qual das duas colunas dos assinados na dita capitulação pertenceria aos realistas
se na da esquerda não aparecessem os Padres Manuel Anselmo
Coutinho e Manuel Lourenço de Almeida, de quem até hoje
não tenho tido denúncia alguma.
Fico aprontando a relação dos presos que se acham ainda
nesta capitania, pela culpa de rebelião, que V. S. exige no
dito ofício e vários outros documentos que remeterei com
a brevidade possível. Deus guarde a V. S. por mui anos.
Cidade da Paraíba, 6 de novembro de 1817.
(a.) Tomás de Souza Mafra
Sr. André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca.
I — 31,4,7 n.» 1
61)
limo. Si
Remeto a Vossa Senhoria quatro sumários que me
foram dirigidos pelo Ouvidor da Comarca das Alagoas, os
quais dizem respeito ao Capitão-mor das Ordenanças da vila
de Porto de Pedras, Nicolau Paes Sarmento, Teodósio Gonçalves Porfírio, pai e filho, Sebastião Antônio de Barros e
Melo Cavalcanti, e Lourenço José de Melo, e vão da mesma
sorte cerrados para Vossa Senhoria os abrir.
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Deus guarde a Vossa Senhoria. Recife, 6 de novembro
de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto
limo. Sr. Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho.
I — 31,4,2 n.° 20

62)

*

Autuamento para apenso de um Auto de exame feito
no Livro dos Termos de Vereacões desta vila de Alhambra e
Certidão dos documentos registrados que se acham no Livro
da Câmara, relativamente ao Governo da Rebelião.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos dezenove de novembro, nesta vila
de Alhandra 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 foi apresentado um Auto de Exame, feito no Livro dos
Termos de Vereacões da câmara desta vila e uma certidão
dos documentos registados no respectivo livro, relativamente
ao Governo da Rebelião, ordenando-me autuasse tudo para
ser junto por apenso à devassa que está procedendo o que
satisfiz e para constar fiz este Autuamento e juntei o referido
Auto e Certidão que adiante se seguem, Joaquim Inácio de
Lima, escrivão o escrevi.
Auto de Exame.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos dezenove de novembro, nesta vila
de Alhandra e casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne aonde eu escrivão do seu cargo vim
aí por êle ministro me foi dito que tendo revisto o Livro dos
Termos das Vereacões achara nele cinco folhas que pareciam
cortadas um Termo adiante em que se declarava terem sido
mandadas cortar pelo juiz e vereadores por serem relativas
ao tempo do governo dos rebeldes, e indagando o que se havia
-
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feito das ditas folhas para saber o que elas compreendiam lhe
foram apresentadas pelo juiz Francisco Furtado de Mendonça
quatro folhas de número cinqüenta e cinco e cinqüenta e seis,
cinqüenta e oito e cinqüenta e nove, dizendo-lhe que depois de
cortadas as tinha guardado, mas a tempo que já faltava uma
por se ter queimado e porque era necessário tomar conhecimento tanto desta falta como do que compreendem as mesmas
folhas, que neste mesmo ato me foram entregues pelo dito ministro me ordenou que na forma que já tinha no mesmo livro
provido procedesse a um Auto de Exame e combinasse as ditas
folhas para ver se eram ou não as mesmas tiradas do livro, assim
como transcrevesse neste Auto o teor de um artigo do Termo
de Vereação de onze de julho dêste presente ano, por onde se
mandou cortar ditas folhas. E logo sendo apresentado o referido livro que tem por título: Livro sétimo das vereações
achou-se ser o dito livro de cem folhas, todas rubricadas e
com os seus competentes Termos de Abertura, e encerramento
pelo Desembargador Manuel José Batista Filgueiras, Ouvidor
Geral e Corregedor que foi desta comarca, e faltarem-lhe cinco
folhas, a saber: cinqüenta e cinco, cinqüenta e seis, cinqüenta
e sete, cinqüenta e oito, e cinqüenta e nove que mostram bem
clara e evidentemente terem sido cortadas com instrumento
cortante e combinando-se as ditas folhas acima declaradas,
que tinham sido entregues pelo juiz a êle ministro, e que
estavam presentes achou-se tanto pelos seus números e rubricas como pelos sinais do corte serem as mesmas cortadas e
tiradas dêste livro e que faltava a folha cinqüenta e sete.
Achando-se que a folha cinqüenta e cinco era continuação de
várias disposições antigas da câmara anteriores à Revolução;
e que no verso tem um Termo feito no dia vinte sete do mês
de abril de mil oitocentos e dezessete, por ordem do Governo
Provisório para reinstalação da câmara e outras disposições
sôbre as terras dos índios e arrecadações de seus rendimentos,
o qual prossegue a folhas cinqüenta e seis. E na folha cinquenta e oito continuam assinaturas que bem mostram serem
de outro termo feito na dita folha cinqüenta e sete que falta,
por isso que se acham só assinaturas desde o começo da dita,
e dessas algumas são dos que já se acham assinados na dita
*
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mesma folha
A
verso.
e
seis,
e
cinqüenta
folha
precedente
cinqüenta e oito no verso nada tem escrito, e a folha cinqüenta
e nove tem um termo de posse e juramento ao almotacé com o
verso em branco. Achando-se mais a folha sessenta um dos
artigo do Termo de Vereação, feita aos onze de julho deste
ano, que é a do teor seguinte. Em dita Vereação acordaram
eles senadores em cortarem cinco meias folhas deste livro,
em as quais estavam lançados e escritos termos, digo, alguns
Melo,
de
Pereira
Antônio
Padre
fazer
mandados
termos
pelo
um dos membros do Governo Provisório quando veio a esta
a
e
dela;
os
prevendo
assinar
porque
a
vila obrigar
povos
mesma câmara a insuficiência deles, e tendo em vista o edital
do Ilustríssimo Senhor Governador desta capitania de dezesseis de junho em que manda não tenham validade todas as
alterações feitas no tempo da rebelião, por esses motivos pois
O qual
este
obraram
acordo
procedimento.
de
comum
que
Termo se acha assinado segundo dele consta pelo Juiz Francisco Furtado de Mendonça, pelos Vereadores Agostinho Ribeiro Guedes Alcanforado e Francisco Quaresma de Rrito,
e pelo procurador imediato José Inácio Afonso, somente de
suas rubricas. Mendonça. Ribeiro. Brito. Afonso. E mais
se não continha em dito artigo, e livro que tudo examinei,
revi, e copiei fielmente em presença do dito ministro, e de
ao
apenso
se
ajuntar
Auto
por
este
tudo mandou fazer
para
Corpo de Delito da Devassa a que está procedendo pela rebelião praticada nesta capitania, o que executei e assinou o dito
ministro e eu Joaquim Inácio de Lima, Escrivão da Ouvidoria Geral e Correição o escrevi e assinei.
Cirne
Em fé de verdade.
Lima
de
Inácio
Joaquim
(a.)
À margem — N.° 2.
I — 31,4,7 n.° 14
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Autuamento de um auto de entrega de vários papéis neste
juízo por José dos Santos Guedes.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos vinte de novembro nesta vila da
Alhandra 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
foi apresentado o Auto de Entrega de vários papéis que neste
juízo fêz José dos Santos Guedes, ordenando-me o autuasse
para ser junto por apenso à devassa o que executei e para
constar fiz este autuamento e juntei o auto de entrega que
adiante se segue. Eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o
escrevi.
À margem — N.° 3.
Auto de Entrega.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos vinte de novembro, nesta vila da
Alhandra e casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da comarca, André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne, que se acha de correição nesta vila aonde eu
escrivão vim me foi dito por êle ministro que José dos Santos
Guedes Alcanforado, Comandante da Taquara, lhe tinha vindo
entregar uma ordem assinada no quartel da vila de Goiana
aos dez de abril do dito ano, por Inácio Cavalcanti de Albuquerque e Lacerda, Capitão-mor, José Camelo Pessoa de Melo,
Sargento-mor de Milícias, e João Pinto de Souza, Coronel da
Cavalaria, que eram então do governo daquela vila, com uma
cópia sobre as providências para fortificações dos portos e
desembarque das costas no tempo dos insurgentes; e mais
um ofício de nove de maio do mesmo ano, assinado pelo
Capitão-mor Inácio Cavalcanti de Albuquerque Lacerda em
que se trata da nomeação do comandante da Marinha da costa
da Taquara pelo Governo Provisório, as quais ordens além de
outras que êle comandante recebeu durante o dito tempo
da revolução e que já as entregou por ordem que teve do dito
Capitão-mor de Goiana, lhe ficaram em seu poder, e em con-
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formidade da ordem deste juízo as vinha entregar como para
isso tinha sido intimado, e que para constar desse mesmo
recebimento juntasse eu as ditas ordens e as autuasse para
que assim autuadas se possam juntar aonde convier, em cumprimenlo do que fiz êste auto juntando as ditas ordens que
•são as mesmas
que adiante se seguem e assinou comigo Joaquim Inácio de Lima, escrivão que o escrevi.
Cirne.
Para segurança deste Governo e de vossas famílias e eslados e de todos os mais com desvelo ordenamos novamente
não haja descuido nas execuções de todas as ordens que vos
temos remetido igualmente nesta de que mandeis logo acautelar todos os portos e barras da vossa capitania com os mais
vivos precatos e assim tomando sempre para vós secretamente se dão ou não cumprimento os vossos oficiais inteiramente execução às ordens que vos encarregamos, para das
suas faltas serem rigorosamente castigados, para o que vos
darão conta todos os oficiais aos seus chefes miudamente do
que passar ou não pelos seus portos de presídios e costas e
barras em que estiverem presidiados e assim da mesma sorte
os que presidiarem pela terra firme.
Item que todos os jangadeiros cada um dos seus destr.01
não tenham comércio com embarcação alguma e quando as
vejam nos seus pescados corram para a terra ou os seus
portos e logo disso darão parte a Reg.ca da costa e estes aos
seus chefes.
Item que serão tomadas em número as jangadas de cada
um dos seus destr.08 com divisa na vela como praticam os
jangadeiros desta capital. Praça do Recife, para que saindo
qualquer deles sejam pelos números conhecidos.
Item que todos os que desembarcarem nesses portos
sejam corridos e as cartas que forem achadas sejam logo
remetidas, e assim os que não apresentarem passaporte.
Item que para bem da república e pátria animeis aos
povos e da nossa parte terão todas as felicidades para que
assim se vejam livres de tantos tributos e misérias em que nos
vemos postos.
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Item que por toda a omissão que houver nos serão responsável (sic) imediatamente castigados.
Item que todos os estrangeiros ou qualquer nação que
seja que desembarcar nessas costas sejam presos e postos em
guarda todas as embarcações e bens que nelas se acharem
e eles sejam logo remetidos à sala deste dito governo. Item que
acordemos todos juntos igualmente pela nossa pátria e com
amor e firmemente em Deus, etc.
Patriota Capitão Comandante da Freguesia da Taquara,
por ordem dos Patriotas Governadores da Província de Pernambuco foi proposto para Comandante da Marinha dessa
costa ao Patriota Luiz José da Espectação a quem entregareis
o petrecho tendente a dita Marinha, e assim mais o auxiliareis vós da nossa parte com o que lhe fôr mister para o meneio
de seus preparos quando vos sejam pedidos, e vós trareis os
povos naquela boa ordem que do vosso zelo sempre o praticastes.
Deus vos guarde por muitos anos como vos desejo. Quartei de Goiana, 9 de março de 1817.
(a.) O Patriota Capitão-mor Inácio Cavalcanti de
Albuquerque Lacerda
Patriota José dos Santos Guedes Alcanforado,
Capitão e Comandante da freguesia da
Taquara
*

Reconheço e dou minha fé ser a letra da assinatura supra
própria do Capitão-mor da vila de Goiana, Inácio Cavalcanti
de Albuquerque Lacerda, por ter dela pleno conhecimento.
(a.) Joaquim Inácio de Lima
I — 31,4,7 n.° 15
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Senhor.
O projeto de lei de impor sobre a introdução da escravatura é o mais bem lembrado que se pode, enquanto a mim
na presente ocasião. Por muito contrário que seja no coração
de Vossa Majestade o carregar de direitos o comércio, e aumentar as rendas por meio de imposições é preciso ceder a necessidade por isso que a renda nunca se aumenta considerávelmente só pelos melhoramentos mais sim pelos tributos.
Todos os vassalos de Vossa Majestade conhecem as graudes despesas do Estado pelo aumento do exército que tem
sido forçoso conduzir ao Brasil em suas expedições, todos
sabem as outras extraordinárias despesas que o Estado tem
tido; todos conhecem que dos melhoramentos que Vossa
Majestade tem constantemente procurado promover no Brasil
se não fazem sem despesas, e todos finalmente sabem que
ainda falta muito a fazer no Exército, na Marinha, nas Finanças e na Polícia, para ficar fundada a máquina do Estada
tranqüilamente e de modo que nos grangeie segurança.
Tudo isto não se faz sem grandes somas, e as grandes,
somas em um Estado não vem senão por meio de imposições,
porque só estas são as suas rendas.
É pois conseqüente a necessidade de as aumentar por via
de imposições e entre estas as que se fazem sobre a introdução da escravatura, é na presente ocasião a mais política,
e a que pode ser mais bem recebida, é mais política porque
deixa já entrever que necessitado como Vossa Majestade está
de ceder e concordar com a opinião da Europa na abolição da
escravatura, é já êste um meio de a ir dificultando e com que
Vossa Majestade desde já concorre com ela, como pode, para
a sua abolição, e quando permitem as suas circunstâncias, estando em um país que precisa muito de braços: e que mais bem
recebida pode ser porque o povo que sabe deste motivo e que
esteja preparado para a ver extinta em um momento, conhece
as imperiosas circunstâncias em que o seu soberano se acha de
lançar mão dela, e ainda levanta aos céus as mãos e o bendiz
porque lhe não priva de repente destes braços, senão por
meios indiretos.
11
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Como ouço que esta projetada imposição vem acompanhada de providências que podem ser eficazes para se cuidar
verdadeiramente no aumento da população branca, a que se
aplica a metade da mesma imposição, ninguém haverá que
não louve uma medida em que se por uma parte lhes tira indiretamente braços rudes, e que sempre se olham como perigosos, por outra se lhe aumentam braços dextros de gente branca
sua semelhante, de que o país muito precisa, sem receio, e
bens.
maiores
trabalhos
seus
os
com
que promoverá
Creio portanto que nenhuma dificuldade deve Vossa Maconceela
é
diz
se
como
assim
imposição
nesta
que
ter
jestade
bida porque salta aos olhos a sua bondade e do que é bom
ninguém se enfada nem murmura. Quando mesmo se solicitasse uma subscrição para o estabelecimento e aumento da
concorreriam
todos
estou
branca,
que
persuadido
população
se
ambas
meio
êste
vendo-se
proverão
mais
por
que
quanto
uma como fiadora da outra, a dos brancos como a que deve
ser permanente, e a dos pretos porque a eles estamos acoslumados, e chega com mais facilidade e depressa.
Não há que recear a falta de empreendedores para a
negociação dos pretos, porque como a imposição só se paga
no país para que se importam, o empreendedor não paga
senão por meio do último consumidor e tributos assim nunca
brasileiro
lavrador
ao
só
que
comerciantes,
aos
pesam
pesam
lhe
se
meio
êste
vendo
prepara
deles,
o
por
que
qual
precisa
outro recurso mais duradouro e ainda é ajudado porque estava
em termos de o perder de todo, o que lhe vem dos escravos,
bendiz aquele que lho conserva ainda que seja por meio desta
tal e qual nova imposição.
Os homens que olham para diante não deixam de temer
os
de
dia
haja
um
escravos
de
importação
ilimitada
a
que
arruinar, e por isso na prudência de quem sem lhos tolher
lhes prepara braços brancos de que se podem vir a servir,
confiam tudo, e no seu coração abençoam o soberano que
assim olha para eles com doçura e beneficência. Ninguém já
ignora o aperto que fazem as outras potências e por isso não
murmuram da necessária imposição, antes se esperançaram
de que por êste meio se pode retardar por mais algum tempo
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«o termo fixo da abolição e que Vossa Majestade deste mesmo
"princípio tirará forças para os negociar, fazendo conhecer que
assim se vai procurando para poder melhor convir na total
abolição deste comércio.
É êste o meu parecer ingenuamente deposto aos reais pés
de Vossa Majestade.
Rio, 21 de novembro de 1817.
(a.) Paulo Fernandes Viana
I — 3,13,7 n.° 3
'¦65)
Auluamento para apenso do Auto de Exame e Vistoria
para corpo de delito nas armas reais da bandeirola do pelourinho desta vila do Conde, de uma certidão extraída do livro
das contas da Câmara e de outra certidão mais tirada dos
livros de sete patentes registradas passadas pelo Governo
dos Insurgentes.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete anos vinte sete de novembro nesta Vila
Nova do Conde 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 foi apresentado o Auto de Exame e Vistoria para
corpo de delito nas armas reais da bandeirola do pelourinho
* desta vila, de uma certidão extraída do livro das contas da
'Câmara, e outra certidão mais tirada do livro de registros
de sete patentes registradas, passadas pelo governo dos rebeldes; ordenando-me autuasse tudo para ser junto por apenso
à devassa que sôbre a rebelião praticada nesta capitania está
procedendo o que assim executei para constar fiz êste autuamento e juntei o auto e certidões referidas, os quais adiante
•se seguem e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Auto de Exame e Vistoria que mandou proceder o Doutor
Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca
André Alves Pereira Ribeiro e Cirne na bandeirola ou grimpa
-do pelourinho desta vila.

r
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Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezessete aos vinte quatro de novembro nestaVila Nova do Conde, no lugar do Pelourinho, aonde veio o
Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da cornarca, André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, comigo escrivão do
seu cargo e o tabelião desta dita vila Manuel Batista de Miranda, para efeito de proceder a exame e vistoria na bandeirola
ou grimpa do dito pelourinho que tem por ambas as faces
pintadas as armas reais; e sendo vistas e examinadas as referidas armas pelo dito ministro por mim e pelo tabelião assistente de que dou fé se achou pelos vestígios existentes que asmesmas armas reais haviam sido cobertas ou tapadas com
cal, porquanto estando já lavada a mesma cal ainda se divisam distintamente alguns laivos da cal com que foram cobertas as referidas armas. E nesta forma houve o ministro o
exame e vistoria por feito e para que conste mandou fazer
este auto que assinou com o tabelião referido e eu Joaquim
Inácio de Lima, escrivão o escrevi e assinei,
^írne
Em fé de verdade.
(a.) Manuel Batista de Miranda
(a.) Joaquim Inácio de Lima
Joaquim Inácio de Lima, escrivão privativo da OuvidoriaGeral e Correição no Crime e Cível em toda esta comarca da
Paraíba do Norte, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus^
guarde, etc. Certifico que revendo o livro de contas do Conselho desta Vila Nova do Conde nele a folhas cento e onze
verso e seguinte se acha lançado o auto de contas, que deu o
procurador do Conselho Miguel José Viana, no tempo do govêrno da rebelião da cidade da Paraíba, cujo teor de verbo
ad verbum é da forma e maneira seguinte =: Contas tomadas ao procurador extinto Miguel José Viana da Receita e
Despesa que fêz no tempo que serviu no Senado da Câmara
desta vila. Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil oitocentos e dezessete e primeiro da nossa feliz independência, aos vinte quatro dias do mês de março, em casas,
de aposentadoria do Juiz Ordinário o Comandante José Joa—
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«quim de Oliveira aonde se achavam o capitão-mor das ordenanças desta mesma vila José Antônio Pereira de Carvalho
e o capitão-mor dos índios dela José Alves Antunes e aonde eu
escrivão vim aí mandou o sobredito juiz vir perante si ao procurador que serviu na Câmara extinta da mesma vila Miguel
José Viana, para lhe serem tomadas as contas da Receita e
Despesa que fizera pelas cargas vivas dela o que assim se executou, de que fiz êste auto em que assinaram e eu Manuel
Batista de Miranda, escrivão o escrevi. José Joaquim de Oliveira. José Antônio Pereira de Carvalho. José Alves Antulies. Miguel José Viana.
Receita — E logo sendo vistas e averiguadas as contas
^e achou pelas cargas vivas dos recebimentos que havia feito
aquele extinto procurador haver êle recebido em todo o tempo
<que serviu a quantia de duzentos e vinte seis mil duzentos e
sessenta e quatro réis. Achou-se mais carregada em carga
viva ao mesmo procurador para receber do Erário da Ordidiária vencida do ano passado dez mil oitocentos e dezesseis
•e que ainda não havia recebido a quantia de setenta e seis
mil e setecentos réis. — Despesa —-Achou-se mais que o
referido procurador extinto havia despendido no mesmo tempo
<\ue havia servido como constava das cargas vivas das suas
despesas em virtude dos mandados que para isso se haviam
passado a quantia de cento e vinte três mil seiscentos e dez
réis# — Recensiamento — Acharam finalmente que recensiadas
^s quantias da Receita com a Despesa ficar alcançado aquele
«extinto procurador na quantia de cento e dois mil seiscentos
v cinqüenta e quatro réis. — Encerramento — E nesta forma
liouveram as contas por tomadas e o extinto procurador por
•condenado na quantia de seu alcance, a qual se achava em
iser recolhida ao cofre de donde mandaram tirar para ser
remetida imediatamente ao Governo Provisório desta proAáncia, para as despesas da defesa e liberdade da Pátria, de
que fiz êste encerramento em que assinaram com o extinto
procurador e eu Manuel Batista de Miranda, escrivão o escrevi.
José Joaquim de Oliveira. José Antônio Pereira de Carvalho.
José Alves Antunes. Miguel José Viana. E mais se não continha em dito auto de contas que eu escrivão no princípio desta
¦
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declarado bem e fielmente copiei do próprio a que me*
reporto e esta passei por assim me ser ordenado no provimento deixado em correição de data de vinte e cinco do corrente, lançado no referido livro de contas. Vila Nova do Conde*,
vinte seis de novembro de mil oitocentos e dezessete.
Escrevi e assinei.
Em fé de verdade.
(a.) Joaquim Inácio de Lima
o

Manuel Batista de Miranda, Tabelião Público do Judicial
e Notas, Escrivão do Crime e Cível, Câmara e órfãos nesta
Vila Nova do Conde e seu termo por Sua Majestade Fidelissima, que Deus guarde, etc. — Certifico que revendo o livroque serve de registros de Patentes deste Senado nele à folhas
sessenta e oito até folha setenta e uma verso achei as Pateiirtes passadas pelos governos dos rebeldes da Capitania da Paraíba, das quais o seu teor de verbo ad verbum é da forma
e maneira seguinte. — Ano de mil oitocentos e dezessete. O
primeiro da Independência. Viva a Pátria. Registo da Patente de Capitão-mor desta vila do Conde e de Alhandra. Nós os
do Governo Provisório da Paraíba do Norte, etc. Fazemos
saber aos que esta Carta Patente virem que havendo respeito*
ao Patriota .Tose Antônio Pereira de Carvalho achar-se servindo o posto de capitão-mor das ordenanças das vilas do
Conde e Alhandra e vir pessoalmente oferecer-se para o serviço da Pátria em que mostra muito prazer, e por nos
parecer que continuará aprestar-se a favor da nossa causa
comum a independência da nossa Pátria, o nomeamos e confirmamos no dito posto de Capitão-mor das ordenanças das
vilas do Conde, e Alhandra, e seus termos, com o qual não
vencerá soldo algum, mas gozará de todos os privilégios, e
honras militares que lhe competem. Pelo que ordenamos
a todos os cabos de guerra por tal o reconheçam, honrem
e estimem e aos oficiais e soldados seus, subordinados, assim a cumpram digo assim como todos os povos cumpram
e guardem suas ordens relativas ao serviço da nossa Pátria. Em firmeza do que lhe mandamos passar a presente
por nós assinada e selada com o selo deste governo. Dada?
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na casa do Governo Provisório da Paraíba aos onze dias do
mês de abril. Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de mil oitocentos e dezessete, o primeiro da Indea
Secretário
Coelho
da
Silva
Manuel
Antônio
pendência.
fêz escrever. Francisco José da Silveira. Inácio Leopoldo
de Albuquerque e Maranhão. Francisco Xavier Monteiro da
Franca. O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo.
Patente pela qual este Governo Provisório nomeia e confirma
ao Patriota José Antônio Pereira de Carvalho no mesmo
posto de Capitão-mor das ordenanças das vilas do Conde e
Alhandra, e seus termos, como acima se declara. Pagou mil
réis de selo. Paraíba, onze de abril de mil oitocentos e
dezessete. Coelho. Registrada à folha vinte verso do livro primeiro que serve dos competentes registros nesta Secretaria do
Governo Paraíba, onze de abril de mil oitocentos e dezessete,
Antônio Manuel da Silva Coelho. Prestou o juramento dos
Santos Evangelhos de fidelidade à Pátria. Paraíba, onze de
abril de mil oitocentos e dezessete Antônio Manuel da Silva
Coelho. Está conforme e se achava selada com o selo do
Governo. Vila do Conde, doze de abril de mil oitocentos e
dezessete. Em fé de verdade. Manuel Batista de Miranda.
Registro da Patente de Capitão da Companhia de Ordenanças
do Distrito da Jacomã. Nós, os do Governo Provisório da Província da Paraíba do Norte, etc. Fazemos saber aos que esta
Patente virem que havendo respeito ao Patriota Lúcio Cândido
Pereira de Carvalho achar-se servindo o Posto de Ajudante
do Corpo das Ordenanças das vilas do Conde e Alhandra,
o nomeamos e confirmamos no posto de Capitão da Companhia do Distrito da Jacomã uma das do corpo das ordenanças
daquelas vilas de que é Capitão-mor José Antônio Pereira
de Carvalho, com o qual posto não haverá soldo algum mas
gozará de todos os privilégios e honras militares que lhes
pertencerem. Pelo que ordenamos ao dito Capitão-mor por
tal o reconheça, honre e estime, conferindo-lhe a posse e juramento de fidelidade na nossa Pátria, e aos oficiais e soldados seus subordinados cumpram e guardam suas ordens
relativas ao serviço da mesma. Em firmeza do que lhe mandamos passar a presente por nós assinada e selada com o selo
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deste governo. Dada na Casa do Governo Provisório da Província da Paraíba do Norte, aos onze dias do mês de abril.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete. O primeiro da Independência. Antônio Manuel da Silva Coelho, secretário do governo a fêz
escrever, Francisco Xavier Monteiro da Franca. Inácio
Leopoldo de Albuquerque Maranhão. Francisco José da
Silveira. 0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque Melo.
Patente pela qual este governo provisório confirma ao Patriota Lúcio Cândido Pereira de Carvalho no posto de Capitão
da Companhia do distrito de Jacomã, uma das do cabo das
-ordenanças das vilas do Conde e Alhandra, de que é Capitãomor José Antônio Pereira de Carvalho, pelos respeitos nela
declarados. Pagou quatro mil réis de selo. Paraíba, onze de
abril de mil oitocentos e dezessete. Coelho. Registrada à
folha vinte uma do livro primeiro que serve dos competentes
registros nesta secretaria do Governo. Paraíba, onze de abril
de mil oitocentos e dezessete. Antônio Manuel da Silva Coelho.
Deferi o juramento de fidelidade à Pátria ao Capitão confirmado Lúcio Cândido Pereira de Carvalho, de que fiz este
termo em que comigo assinou, Vila do Conde, quatorze de
abril de mil oitocentos e dezessete. José Antônio Pereira de
Carvalho, capitão-mor. Lúcio Cândido Pereira de Carvalho.
Está conforme e achava selada com o selo do Governo. Vila
do Conde, quatorze de abril de mil oitocentos e dezessete.
Em fé de verdade. Manuel Batista de Miranda = Registro
do provimento de Sargento da Companhia do Distrito da
Jacomã. Nós os do Governo Provisório da Província da
Paraíba do Norte, etc. Por se achar o Patriota Miguel José
Viana servindo o posto de Sargento da Companhia do Distrito da Jacomã uma das do corpo das Ordenanças das da Jacoca e Alhandra de que é Capitão-mor José Antônio Pereira
de Carvalho, o nomeamos e confirmamos no dito posto de
sargento da mesma Companhia, com o qual não vencerá
soldo algum mas gozará dos privilégios e honras que lho
competem. Pelo que ordenamos ao dito capitão-mor por
tal o tenha fazendo-lhe prestar o juramento de fidelidade à
Pátria e os oficiais e soldados seus subordinados cumpram
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e guardem suas ordens relativas ao serviço da Pátria. Em
firmeza do que lhe mandamos passar o presente por nós
assinada e selada com o selo deste Governo. Casa do Governo
Provisório da Paraíba, doze de abril de mil oitocentos e
dezessete. O primeiro da Independência. Antônio Manuel da
Silva Coelho secretário do Governo a fêz escrever. Estava
o selo do Governo Provisório. O Padre Antônio Pereira de
Albuquerque e Melo. Francisco Xavier Monteiro da Franca.
Francisco José da Silveira. Inácio Leopoldo de Albuquerque
Maranhão. Provimento pelo qual é nomeado Miguel José
Viana Sargento da Companhia do Distrito da Jacomã, uma
das ordenanças das vilas do Conde e Alhandra. Pagou
quarenta réis de selo. Paraíba, doze de abril de mil oitocentos
e dezessete. Coelho. Registrada à folha vinte duas do livro
primeiro que serve dos registro competentes nesta secretaria
do Governo. Paraíba, doze de abril de 1817 digo, de mil
oitocentos e dezessete. Antônio Manuel da Silva Coelho. Está
-conforme com o original. Vila do Conde, quinze de abril de
mil oitocentos e dezessete. Em fé de verdade. Manuel Batista
de Miranda. Registro da Provisão do Diretor de Miguel José
Viana, dos índios desta vila do Conde. Por se achar vago
o emprego de diretor da vila do Conde nomeamos ao Patriota
Miguel José Viana a quem encarregamos a boa administração
dos índios da mesma vila, os quais lhe deverão obedecer em
tudo o que for relativo ao serviço da nossa Pátria. As autoridade constituídas assim o tenham entendido. Casa do Govêrno Provisório da Província da Paraíba, doze de abril de
mil oitocentos e dezessete. O primeiro da Independência.
Estavam as quatro firmas dos Patriotas do Governo Pro-.
visório. Está conforme com o original. Vila do Conde, quinze
de abril de mil oitocentos e dezessete. Em fé de verdade,
Manuel Batista de Miranda. Registro da Patente de Capitão
da Companhia de Ordenanças do Distrito da Mata Redonda.
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 Joaquim de Oliveira
achar-se servindo o Posto de Alferes da Companhia do Dis¦trito da Mala Redonda, uma das do Corpo das Ordenanças das
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vilas do Conde e Alhandra de que é capitão-mor José Antônio
Pereira de Carvalho e achar-se vago o posto de capitão da mesma Companhia o nomeamos e confirmamos no posto de Capitão da Companhia do mesmo Distrito da Mata Redonda, com o
qual não haverá soldo algum, mas gozará de todos os privilégios e honras militares que lhe competem: pelo que ordenamos ao sobredito capitão-mor por tal o tenha, honre e estime,
fazendo 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 o presente por nós
assinada e selada com o selo deste governo. Dada na casa do
Governo Provisório da Paraíba aos dezessete dias do mês
de abril, ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil oitocentos e dezessete. O primeiro da Independência.
Antônio Manuel da Silva Coelho, secretário do governo a
fêz escrever. Francisco José da Silva. Francisco Xavier Monteiro da Franca. Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão.
O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo. Estava o selo
do Governo Provisório. Patente pela qual êste Governo Provisório nomeia e confirma ao Patriota José Joaquim de Oliveira
no posto de Capitão da Companhia do Distrito da Mata
Redonda, de que é Capitão-mor José Antônio Pereira de
Carvalho, como acima se declara. Pagou de selo digo pagou
quatro mil réis de selo. Paraíba, dezessete de abril de mil
oitocentos e dezessete. Coelho. Registrada à folha vinte sete
verso do livro primeiro que serve dos competentes registos
nesta secretaria. Paraíba, dezoito de abril de mil oitocentos
e dezessete. Antônio Manuel da Silva Coelho. Deferiu o
juramento de fidelidade à Pátria de que fiz êste termo que
comigo assinou. Vila do Conde, vinte de abril de mil oitocentos
e dezessete. O Patriota José Antônio Pereira de Carvalho.
O Patriota Joaquim de Oliveira. Está conforme, vila do
Conde vinte e um de abril de mil oitocentos e dezessete. Em
fé de verdade. Manuel Batista de Miranda. Registo da
Patente de Capitão da Companhia de Ordenanças do Distrito
do Gramame. Nós os do Governo Provisório da Província
da Paraíba do Norte, etc. Fazemos a saber aos que esta carta
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Patente virem que havendo respeito ao Patriota Faustino
Garcia de Lemos achar-se exercendo o posto de Alferes da
Companhia do Distrito do Gramame, uma das do corpo das
ordenanças das vilas do Conde e Alhandra, de que é Capitãomor José Antônio Pereira de Carvalho, e achar-se vago o
posto de capitão da mesma Companhia, nomeamos e confirmamos ao dito Faustino Garcia de Lemos, no mesmo posto de
capitão da Companhia do mesmo distrito do Gramame, com o
qual não haverá soldo algum, mas gozará de todos os privilégios e honras militares que lhe competem; pelo que ordenamos
ao sobredito capitão-mor por tal o tenha, honra e estime,
fazendo 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
assinada e selada com o selo deste Governo. Dada na casa
do Governo Provisório da Paraíba, aos dezessete dias do mês
de abril, ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil oitocentos e dezessete, o primeiro da Independência.
Antônio Manuel da Silva Coelho, secretário do governo a
fêz escrever. Francisco José da Silveira. Francisco Xaviei*
Monteiro da Franca. Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão. 0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo. Está
o selo do Governo Provisório. Patente pela qual êste Governo
Provisório da Paraíba nomeia e confirma ao Patriota Faustino Garcia de Lemos no posto de Capitão da Companhia
do distrito do Gramame de que é Capitão-mor José Antônio
Pereira de Carvalho, como acima se declara. Pagou quatro
mil réis de selo. Paraíba, dezessete de abril de mil oitocentos
e dezessete. Coelho. Registrada à folha vinte e oito do livro
primeiro que serve dos competentes registros nesta secretaria. Paraíba, dezoito de abril de mil oitocentos e dezessete
Antônio Manuel da Silva Coelho. Prestou juramento que
lhe deferi de fidelidade à Pátria de que fiz êste termo em
que comigo assinou. Vila do Conde, vinte de abril de mil
oitocentos e dezessete. O Patriota José Antônio Pereira de
Carvalho, Capitão-mor. O Patriota Faustino Garcia de
Lemos. Está conforme. Vila do Conde, vinte e um de abril
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de mil oitocentos e dezessete. Em fé de verdade. O Patriota
Manuel Batista de Miranda. E não se continha mais em ditas
patentes que sobredito escrivão no princípio desta declarado
bem e fielmente copiei das próprias que se acham registadas
no dito livro, a qual passei em virtude do provimento deixado em correição pelo Doutor Desembargador Ouvidor
Geral e Corregedor desta Comarca André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne, à qual me reporto e vai na verdade sem
coisa que dúvida faça, conferi e concertei com o escrivão da
correição nesta vila nova do Conde, aos vinte sete dias do
mês de novembro de mil oitocentos e dezessete. Escrevi e
assinei.
Em fé de verdade e concertada por mim escrivão.
(a.) Manuel Batista de Miranda
E comigo Escrivão da Correição.
(a.) eloaquim Inácio de Lima
À margem: N.° 4
I _ 31,4,7, n.° 16
66)
Ilustríssimo Senhor.
Remeto a Vossa Senhoria na conformidade do seu oficio datado de 4 do corrente mês a relação que contempla
64 presos de crime de lesa-majestade que ainda se acham nas
prisões desta cidade e fortaleza do Cabedelo, a qual declara
as suas respectivas culpas, e documentos que as iluminam,
dos quais remeto três devassas, a que mandei proceder nos
juízos territoriais das habitações do Padre Luiz José Corrêa
de Sá, José Felipe de Albuquerque Maranhão, e Aniceto
Ferreira da Conceição Capitão de Henriques, três ofícios,
dois do Coronel Alexandre José Leite e um do Governador da
Capitania do Ceará que contém seis documentos relativos
às culpas do referido Padre Luiz de seu filho Francisco
Antônio Corrêa de Sá, Sargento-mor de Ordenanças, de José
de Sá Cavalcanti, de David Leopoldo, e Miguel Joaquim
César (estes dois existem no Recife) uma Patente que o
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Governo Insurgente passou ao Tenente Coronel de Cavalaria
de Ordenanças João Martins Torres, uma denúncia contra
João Batista de Carvalho Barroso, a qual vai com o n.° 13 e
11 diferentes partes que levam os ns. 4,5,6,7,8,9,10,11 e 12;
os mais documentos que pertencem a estes réus acham-se
no Recife como na mesma relação se declara.
Com a brevidade possível mandarei a Vossa Senhoria
o que ainda resta em meu poder, e que no seu sobredito
ofício me pede.
Deus guarde a Vossa Senhoria. Paraíba, 29 de novembro
de 1817.
(a.) Tomás de Souza Mafra
Senhor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro
Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca.
PS. — Declaro que nos ofícios do Coronel Leite vão
incluídos quatro documentos.
I — 31,4,7 n.° 21
67)
Senhor.
Logo que se divulgou nesta capital a notícia de que era
mudado o Excelentíssimo Governador e Capitão General desta
Capitania Luiz do Rego Barreto, o povo consternado deu desde
logo sensíveis demonstrações da sua dor e tristeza, pondo por
isso a êste Senado na precisão de levar ao Excelso Trono de
Vossa Majestade o seu sentimento pela perda de um tão bom
chefe, que fazia e faz as suas delícias; o que nas terríveis circunstàncias dos sinistros efeitos, que tinha causado a nefanda
catástrofe do dia seis de março passado, parecia que o céu
tinha inspirado a Vossa Majestade tão justa e acertada eleição
propriamente Real e Divina. Pio, afável, religioso, magnanimo, liberal, desinteressado, providente e ativo. Èle tinha
estabelecido a boa ordem, o sossego e tranqüilidade pública.
Êle tinha concebido os melhores planos, com que dava as esperanças mais bem fundadas da futura felicidade do país. Êle?
• .. mas para que falar nos seus vastos projetos, no "bom
governo, no seu grande valor militar, se além de não ser des-
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conhecido a Vossa Majestade, faz mais sensível a nossa perda
com a sua ausência, e agrava e redobra a nossa dor e saudade?
í: um herói, que se perde, e que deve sempre ser chorado,
porque o bem depois de perdido é muito difícil tornar a
encontrá-lo.
Heis aqui, pois, Senhor, a razão porque este Senado prósIrado, e submisso vem com todo respeito e devido acatamento
representar a Vossa Majestade o voto geral daquele fiel povo
c pedir incessantemente a Vossa Majestade a conservação de tão
bom general, para felicidade daquele país, e para enxugar os
olhos dos leais pernambucanos, que o amam e adoram, respeitando nele a representação da Sagrada e Augustíssima Pessoa
de Vossa Majestade, não tanto pela sublimidade do lugar
que ocupa, como pelo heroísmo e esplendor de suas ações, e
virtudes.
Digne-se portanto Vossa Majestade de ouvir as nossas
súplicas, na certeza de que tem por fundamento, não o bem
do dito Excelentíssimo General que se faz digno de maiores
empregos, mas a ventura e felicidade geral de todo aquele
povo, pois é certo que um bom general e de tão egrégias qualidades como êle faz bemaventurada a gente a quem governa.
Toquem igualmente o Real e Clementíssimo Coração de
Vossa Majestade os clamores de tão leal e fiel povo, que acaba
de sacrificar tudo com o maior zelo, amor, e fidelidade, para
reivindicar os Sacros Direitos de Vossa Majestade, e defender
a Soberania Real e que por isso mesmo espera ser ouvido c
atendido de Vossa Majestade e confiar o bom despacho de sua
petição.
Deus guarde a Vossa Majestade por muitos e ditosos anos,
como todos havemos mister. Recife de Pernambuco, em Câmara de 3 de dezembro de 1817. E eu Antônio de Albuquerque
-e Melo, escrivão da Câmara o fiz escrever.
(a.) Caetano Francisco Lumachi de Melo
(a.) Joaquim Estanislau da Silva Gusmão
(a.) Antônio da Silva Corrêa
À margem — Guar desse.
I — 30,34,2 n." 66
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68)
Ilustríssimo Senhor
Remeto a Vossa Senhoria 39 documentos que dizem
respeito a diversos objetos tendentes à revolução a saber:
7 que vão com os n0R desde 1 até 6, foram-me dirigidos pelo
governador do Rio Grande, por os haver achado no exame
que fiz dos papéis da Sua Secretaria; dois que estão marcados
com a letra A e A': pertencem ao Sargento-mor Domingos
José de Carvalho e Almeida; 3 que têm a letra B, C e C
pertencem a Amaro Gomes Coutinho e Estevão José Carneiro
da Cunha, um que leva a letra D pertence ao Capitão-mor
das vilas do Conde e Alhandra José Antônio Pereira de
Carvalho, e os 26 que restam são diferentes ordens, proclamações e decretos que os governadores insurgentes publicaram desde o dia 13 de março do corrente ano, em que
fizeram o levante.
Também nesta ocasião remeto a Vossa Senhoria uma
parte de Antônio José da Silva em que declara ter Gonçalo
Frutuoso, que eu mencionei na relação que dirigi a Vossa
Senhoria com o ofício de 29 de novembro deste ano, deixado
fugir a Antônio Tomás, o que vem a verificar as duas fugas
de que o mesmo se acha acusado na dita relação; espero até
amanhã concluir a remessa dos papéis que tenho em meu
poder.
Deus guarde a Vossa Senhoria. Paraíba, 5 de dezembro
de 1817.
a.) Tomás de Souza Mafra
Ilustríssimo Senhor Desembargador André Alves Pereira
Ribeiro Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca.
Recife, a 5 do dito mês e ano supra.
Cirne
I — 31,4,7 n.° 18
¦

69)
Ilustríssimo Senhor.
Remeto a Vossa Senhoria noventa e nove documentos todos
marcados com o sinal (rubrica) e oito patentes que o Capitãomor da Campina Grande Inácio de Barros Leira, Leonardo
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Bezerra Cavalcanti Capitão do distrito de Santa Rosa da
Paraibinha até o Bodopitá, Dionisio José da Costa Romeu
Alferes do Distrito da Fazenda da Cruz até São Paulo, João
Ferreira Guimarães, Ajudante das Ordenanças da vila da
Campina Grande, Clemente de Amorim Souza Tenente da
Cariri
do
Ordenanças
de
de
Cavalaria
Companhia
quarta
de Fora, João Gomes de Almeida Capitão da sétima, José
Antpnio Vila Seca Júnior Tenente da sexta, e José Antônio
Vila Seca Coronel do mesmo Corpo, obtiveram do Governo
Insurgente, como se deduz dos pagamentos do selo, que nas
mesmas se declaram, e por elas se fêz também conhecer que
o último se ofereceu voluntariamente ao serviço daquele
o
mesmo
e
fidelidade,
de
deu
lhe
e
que
juramento
governo,
fêz prestar ao penúltimo e antepenúltimo.
Declaro a Vossa Senhoria que com esta remessa tenho
seu
do
conseqüência
em
fazer
devo
lhe
as
concluído
que
ofício datado de 4 do mês próximo passado.
Deus guarde a Vossa Senhoria. Paraíba, 8 de dezembro
de 1817.
(a.) Tomás de Souza Mafra
Ilustríssimo Senhor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca.
I
— 31,4,7 n.» 22
,

70)

Patriota Joaquim Manuel Carneiro da Cunha.
Não pude antes de hoje cumprir com a minha diligência
feita ao Juiz de órfãos em Tejucopapo porém afinal intimei o
despacho do Governo como vereis do recibo e fiz o seqüestro
que fica em meu cartório.
Participo-vos que Alhandra está uma anarquia e muito
má parada e a providência deve ser pronta a ver se se repara
á descaraçãò com que tão pública e escandalosamente falam
os seus habitantes, desejando haja monção para se declararem contra os lusos como êlcs chamam e para tanto trabalhe
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na emenda deste erro enquanto há tempo com a extinção
daqueles e a presença de Manuel que êle em a Quaresma
pode ser muito bem virá-los da sisma.
E no mais adeus Vosso Patrício que é Amigo. Não vos
esqueçais da minha Provisão e mandamentos.
À margem — N.° 4.
I — 31,4,7 n.° 22

/

í

I

Meu pai.
benção.
A
Desde que nascemos foi reconhecendo a lei de Jesus Cristo,
e obedecendo na terra a lei do Nosso Soberano, Vossa Mercê
neste leite me criou e doutrinou, portanto lhe vou rogar, que
viva na mesma lei pois sempre o conheci observando estas
mesmas leis. Por aqui corre a notícia que Vossa Mercê tem
obrado algum excesso, não por se opor ao nosso soberano, mas
sim porque lhe disseram que eu tinha sido morto, e por isso
Vossa Mercê queria saber desta infausta notícia. Eu contra o
Nosso Soberano Dom João Sexto, não me quis* opor, e por
isso vim procurando as suas bandeiras, e aqui me acho em
Campina Grande de marcha para o Brejo de Areia, peço-lhe
que jure (como sempre jurou) ais bandeiras do nosso rei ou
no Pilar ou em Itabaiana, onde ela se achar arvorada Vossa
Mercê e todos os meus manos. Sempre foi público que Vossa
Mercê foi um fiel executor das ordens de Sua Majestade, estes
mesmos sentimentos infundiu a todos os seus filhos, também
foi testemunho de que eu fui obrigado a aceitar o Governo dâ
Paraíba, e que todos os dias dela desejava sair. Persuada a
alguma pessoa que Vossa Mercê vir que não quer abraçar
a bandeira do nosso rei; todos os seus soldados sejam a favor
do nosso soberano, se Vossa Mercê não puder por moléstia
incumba a algum dos meus manos, que comande ditos soldados
contra quem não fôr a favor do nosso rei, e disto mesmo dê
logo parte ao sargento-mor da vila do Pilar ou a quem suas
vezes fizer para seguir as suas ordens, logo, logo e logo. Deus
ia

— 172 —
advogará a causa do Nosso Rei de quem sou fiel vassalo e de
Vossa Mercê filho obediente.
(a.) Antônio Pereira
Eu me alistei nas Bandeiras do Nosso Soberano voluntària mente.
(a.) O Padre Antônio Pereira
Reconheço os sinais postos ao pé da carta supra e retro
serem 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 alto — N.° 13.
I — 31,4,7 n.° 22
72)
Foi apreendida uma correspondência aos dois franccses companheiros de Mr. Latapie, em que mostram a verdade da confissão de Latapie e mais ainda que o Cônsul da
América, que vinha para êste Porto e nele se acha está
compreendido no mesmo projeto e que lhes serve de protetor
e apoio nesta ocasião.
Como o dito Cônsul ainda não está nomeado por Sua
Majestade, faço esta participação a V. Exa. para levar à
presença de El-Rei Nosso Senhor, que determinará o que
for servido.
Deus guarde a V. Exa. Palácio do Governo de Pernambuco, 12 de dezembro de 1817.
(a.) Luiz do Rego Barreto
limo.
Portugal.

e

Exmo.

Snr.

Tomás

Antônio

de

Vila

Nova

À margem: N.° 24.
II — 31,32,14 n.° 2
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73)
Ofício de Luiz do Rego n.° 24.
Que se escreva para os Estados Unidos que não se recebe
Note-se para não se aprovar a Nomeação.
E que mande a correspondência apreendida.
Estará junto à nota de Sunter de 9 de outubro de 1817
II — 31,32,14 n.» 2

74)
Washington, 15 de dezembro de 1817.
limo. Exmo. Sr.
O bem do serviço de Sua Majestade em que ambos
temos a honra de ser empregados me obriga a dirigir-me
«ni direitura a V. Exa. ainda dias antes de me dirigir ao
nosso ministério, porque não haverá tempo de V. Exa., evitar
inconvenientes, se houver de receber as primeiras infor«ilações pela via indireta do Rio de Janeiro.
Uma pequena embarcação chamada o Hoop Packet
(a mesma pela qual vai esta carta) está a partir de Filadélfia
para esse porto e anuncia que levará passageiros. Tenho más
suspeitas desta embarcação, porque vai nela em qualidade de
prático da costa do Brasil e Pernambuco, um português
chamado Manuel que foi barbeiro em Pernambuco, e se fez
curioso de pilotagem. Há dele más informações e é mui
metido com Antônio Gonçalves da Cruz que aqui veio como
emissário da rebelião que aí houve. A embarcação é de um
s<> mastro e imprópria para carga, mas com fama de boa
veleira. É provável que entre em algum pequeno porto da
costa antes de entrar em Pernambuco. De todo o modo é
para
num mui suspeita, e peço a V. Exa. queira vigiar sobre ela
e todosi os indivíduos que vão a bordo. No mês de junho
saiU um navio de New York com um coronel francês por
nome Latapie e alguns outros oficiais da mesma nação que
tinham servido Bonaparte. Os papéis do navio eram para
os portos da América meridional, e supunha-se que os ditos
oficiais iam para Buenos Aires. Jatam-se agora os amigo*
do Cruz, que eles iam por conta deste e que desembarcarão
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em uma paragem da costa do Brasil para irem para o interior.
Seja como for, enquanto não alcanço notícias certas e individuais que espero alcançar, parece-me que é justo mencionar isto a V. Exa. que fará desta indicação o melhor uso*
para o serviço de El-Rei Nosso Senhor.
Aproveito-me com sumo prazer desta ocasião para eu
expressar-lhe os sentimentos de respeito e de veneração com
que sou
De V. Exa.
Criado obediente mui atento venerador
limo. Exmo. Snr. Luiz do Rego Barreto
(a.) José Corrêa da Serra
I — 3,14,18

75)
Autuamento para apenso do Auto de Exame feito nolivro de vereações da Câmara desta cidade da Paraíba, sobre
a instalação de nova Câmara pelos insurgentes e certidões
da posse que tomaram estes do Erário e mais adições do
livro da Receita e Despesa, como abaixo se declara.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezessete aos dezesseis de dezembro nesta
cidade da Paraíba e casas de Residência do Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André
Alves Pereira Ribeiro e Cirne, aonde eu escrivão vim por
êle ministro me foi apresentado um Auto de Exame feita
no livro das vereações da Câmara desta dita cidade, sobre
a instalação de nova Câmara pelos insurgentes e certidões da
posse que tomaram estes do Erário e mais adições do livro
da Receita e Despesa; ordenando-me as autuasse para serem
juntas por apenso à devassa que sobre a rebelião praticada
nesta capitania estava procedendo, o que satisfiz de que para
constar fiz este autuamento e juntei o auto e quatro certidõesque adiante se seguem e eu Joaquim Inácio de Lima escrivão
o escrevi.
À margem — N.° 5.
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Auto de exame
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete, aos nove de dezembro nesta cidade da
Paraíba e casas de Residência do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Pereira Ribeiro e Cirne aonde eu escrivão do seu cargo vim com o Tabeliâo João Nepomuceno Corrêa César, aí mandou êle ministro
vir perante si o livro de vereações que atualmente serve a
Câmara desta cidade e que subiu à presente correição para
efeito de se proceder a um exame no termo feito no tempo
do governo da rebelião, que se acha aspado mas que apesar disso ainda se lê a maior parte do que está escrito
pela diferença da tinta com que foi aspado: ordenando se
procedesse ao referido exame transcrevendo-se o teor do
mesmo termo tanto quanto fosse possível.
E sendo examinado o dito pelo mesmo tabelião em presença do referido ministro e minha de que dou fé se achou ser
concebido o mencionado termo na forma e maneira seguinte.
Aos vinte três de abril de mil oitocentos e dezessete (aqui não se
percebe) aonde se achavam os patriotas governadores provisórios e todos os mais patriotas que se puderam congregar
para a eleição dos conselheiros que hão de formar a municipalidade e Câmara da nossa cidade da Paraíba, na forma do
Decreto de dezessete do corrente, foram eleitos à pluralidade
de votos doze patriotas, seis da cidade e seis do seu termo e
por eleição do escrutínio saíram o Patriota Antônio Teixeira
de Vasconcelos, Conselheiro e Juiz da Polícia e Crime. 0
Patriota Antônio Pereira de Castro, Conselheiro e Juiz do
Civel e órfãos. O Patriota Pedro Barbosa Cordeiro, Conselheiro simples. 0 Patriota José Bento Monteiro da Franca,
Conselheiro simples. O Patriota Manuel José Ribeiro de
Almeida, Conselheiro e Tesoureiro. 0 Patriota José Moreira
Lima Conselheiro e Procurador. E foram aprovadas pelo
Governo Provisório e mais patriotas que se acharam presentes
e eu Antônio Manuel da Silva Coelho, Secretário do Governo o
escrevi. Francisco José da Silveira. Francisco Xavier Monteiro da Franca. O Padre Antônio Pereira de Albuquerque.
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão. Antônio Teixeira
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de Vasconcelos. João Pinto Monteiro da Franca. Manuel José
Ribeiro de Almeida. José Moreira Lima. José Bento Monteiro
da Franca. Pedro Barbosa Cordeiro de Albuquerque. Alexandre Francisco de Seixas Machado. Estava uma assinatura
que se não percebia. João Bernardo Madeira. Estavam sete
assinaturas que se não percebiam Francisco Luiz Nogueira de
Morais estavam duas assinaturas que se não percebia. Bartolomeu de Aquino e Vasconcelos. Estavam sete assinaturas que
se não percebia. E nesta forma houve o ministro o exame por
feito e para constar mandou fazer este auto que assinou com
o tabelião assistente e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o
escrevi e assinei.
Cirne.
Em fé de verdade.
(a.) Joaquim Inácio de Lima
(a.) João Nepomuceno Corrêa César
¦

Joaquim Antônio de Oliveira, Cavaleiro da Ordem de
Cristo Escrivão do Tesoureiro Geral da Junta da Real Fazenda
nesta Capitania e Ministro deputado da mesma Junta, por
Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc.
Certifico que no livro de Receita e Despesa da Tesouraria Geral, que serve no corrente ano, se acha um termo
lançado à folhas quinze por força e despótica autoridade do
intruso governo, cujo teor é o seguinte: Aos vinte de março
de mil oitocentos e dezessete na Casa das Rendas Públicas
desta Província da Paraíba, presente o Governo Provisório
dela, constante dos Patriotas Francisco José da Silveira, Padre
Antônio Pereira de Albuquerque e Melo, Inácio Leopoldo de
Albuquerque Maranhão e Francisco Xavier Monteiro da Franca, de ordem do dito Governo se contou o dinheiro existente,
sendo no cofre geral vinte cinco contos, três mil novecentos
vinte e três réis, no cofre do subsídio literário quatrocentos
quarenta e dois mil cento cinqüenta e três réis, no cofre dos
cativos oitocentos sete mil setenta e cinco réis, e em Receita
por lembrança um conto cinqüenta e sete mil setecentos sessenta e um réis, que todas estas quantias fazem a soma de
vinte sete contos trezentos dez mil novecentos e doze réis,
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que se entregou ao patriota nomeado Tesoureiro Geral, Augusto Xavier de Carvalho, ficando por esta maneira desobrigados os patriotas Francisco Xavier Monteiro Franca, Joaquim
Antônio de Oliveira e Luiz da Cunha Sanches, a cujo cargo êle
estava pela antiga administração extinta e para constar fiz
êste termo em que todos assinaram. E eu o Patriota Joaquim
Antônio de Oliveira, escrivão da Receita e Despesa Pública,
o escrevi. Francisco José da Silveira. O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo. Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão. Francisco Xavier Monteiro da Franca. Augusto
Xavier de Carvalho. Joaquim Antônio de Oliveira. Luiz da
Cunha Sanches. E logo consecutivamente ordenou o mesmo
governo que visto ser mandado continuar temporariamente a
antiga forma nesta repartição e conservados os oficiais empregados ficassem da mesma maneira responsáveis com o tesoureiro geral os dois patriotas Joaquim Antônio de Oliveira e
Luiz da Cunha Sanches. E para constar fiz êste termo em que
todos assinaram. E eu o Patriota Joaquim Antônio de Oliveira, escrivão da Receita e Despesa Pública o escrevi. Francisco José da Silveira. 0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo. Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão.
Francisco Xavier Monteiro da Franca. Joaquim Antônio de
Oliveira. Luiz da Cunha Sanches. É c que consta do dito
livro a que me reporto, donde se passou a presente certidão,
em observância do respeitável despacho do Ilustríssimo Senhor
Governador Presidente da Junta, datado em dez do corrente.
Paraíba, quinze de dezembro de mil oitocentos e dezessete
digo da respeitável ordem do Ilustríssimo Senhor Governador
Presidente da Junta datado em dez do corrente mês. Paraíba,
quinze de dezembro de mil oitocentos e dezessete subscrevi
e assinei.
(a.) Joaquim Antônio de Oliveira
Joaquim Antônio de Oliveira, Cavaleiro da Ordem de
Cristo, Escrivão da Tesouraria Geral da Junta da Real Fazenda
desta Capitania e Ministro Deputado da mesma Junta por Sua
Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc.
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Certifico que no livro segundo de registro de Ordens
Regias, que serve na secretaria desta junta, se acha à folhas
cento e nove verso o termo do teor seguinte: Tendo-se criado
pelo Governo Provisório desta Província Tesoureiro Geral,
Inspetor e Promotor das Finanças o Patriota Augusto Xavier
de Carvalho, por nomeação de dezoito do corrente, a qual vai
registrada no competente livro à folhas dezoito, ordenou êle
que este livro que até serviu de registro das leis, e ordens do
Governo que pesava sobre esta província e que ela briosamente sacudiu, continue a servir para o das do atual patriótico e benfeitor governo, e para constar fiz esta declaração
que êle assinou. Manuel Fidelis Nunes Machado oficial da
Secretaria de Finanças o escrevi. Augusto Xavier de Carvalho, Tesoureiro Geral, Inspetor e Promotor de Finanças. É o
que consta do dito termo, a cujo livro me reporto e de que
se passou a presente certidão em observância da respeitável
ordem do Ilustríssimo Senhor Governador Presidente da Junta,
datada em dez do corrente mês. Paraíba, quinze de dezembro
de mil oitocentos e dezessete subscrevi e assinei.
(a.) Joaquim Antônio de Oliveira
Joaquim Antônio de Oliveira, Cavaleiro da Ordem de
Cristo, Escrivão da Tesouraria Geral da Junta da Real Fazenda
desta Capitania, e Ministro deputado da mesma junta por Sua
Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que
revendo o livro da Receita e Despesa que serve no corrente
ano nele se acha lançado de folhas vinte e três à folhas vinte
cinco as seguintes entradas, a saber: mil oitocentos e dezessete,
abril, vinte e dois. Recebido por passagem que se faz da
Caixa da Receita e Despesa por lembrança para esta caixa,
por ordem do Patriota Inspetor das Finanças da data de
hoje das quantias que nela se achavam entradas pertencentes ao Donativo Voluntário oferecido para as urgências
da Pátria, sendo cento e cinqüenta mil réis entregues pelo
Patriota João de Melo Azedo em nove do corrente sobre
número três. Vinte cinco mil réis pelo Patriota Vigário de
Sam Miguel o Padre Antônio Pereira de Souza, em quatorze
do corrente sobre número cinco e dez mil réis pelo Patriota
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Vigário da Matriz desta cidade o Padre Albano Monteiro de
Sá, em dezoito do dito mês sobre número seis, que todas estas
adições fazem a soma de cento oitenta e cinco mil réis.
Número 12. Cento oitenta e cinco mil réis. Joaquim Antônio
de Oliveira. Augusto Xavier de Carvalho. Mil oitocentos e
dezessete. Maio dois. Recebido do Patriota Augusto Xavier
de Carvalho, Inspetor e Promotor das Finanças desta provincia, importância do Donativo que voluntariamente ofereceu
da décima parte do líquido do seu ordenado de que pertericeu ao mês de abril último dois mil e quinhentos réis. Joaquim Antônio de Oliveira. Augusto Xavier de Carvalho. Mil
oitocentos e dezessete. Maio dois. Recebido dos Patriotas
Joaquim Antônio de Oliveira, escrivão da Receita e Despesa
Pública, Antônio Jacó Rodrigues Paiva, escrivão da Tesouraria dos miúdos e Francisco José Meira, tesoureiro dos ditos
miúdos, importância do Donativo Voluntário que cada um
entregou pela décima parte dos seus ordenados pertencentes
ao mês de abril último, sendo sete mil e oitenta e cinco réis
do primeiro dois mil cento sessenta cinco réis do segundo e
mil duzentos e cinqüenta réis do terceiro. Dez mil e quinhentos réis. Joaquim Antônio de Oliveira. Augusto Xavier de Carvalho. É o que consta do dito livro a que me reporto e donde
se passou a presente certidão em observância da respeitável
ordem do Ilustríssimo Senhor Governador Presidente da Junta
datada em dez do corrente mês. Paraíba, quinze de dezembro
de mil oitocentos e dezessete. Subscrevi e assinei.
(a.) Joaquim Antônio de Oliveira
Joaquim Antônio de Oliveira, Cavaleiro da Ordem de
Cristo. Escrivão da Tesouraria Geral da Junta da Real Fazenda desta Capitania, e Ministro Deputado da mesma Junta
por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo o livro da Receita e Despesa que serve no
corrente ano dele consta à folhas vinte e três a despesa lancada pelo teor seguinte. Mil oitocentos e dezessete. Abril,
dezoito. Pago ao Patriota Vigário Colado na Paroquial Igreja
desta cidade, Albano Monteiro de Sá, por despacho do Govêrno Provisório da data de ontem, e cumprido hoje pelo Patriota
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Inspetor das Finanças, importância da missa, e Te Deum que
se cantou na dita igreja por ordem do mesmo Governo (despesa civil) cento cinqüenta e. nove mil novecentos e noventa
réis. Número vinte. Cento cinqüenta e nove mil novecentos
e noventa réis. Joaquim Antônio de Oliveira. Albano Monteiro de Sá. Vigário da Paraíba. É o que consta da dita despesa a cujo livro me reporto, e de que se passou a presente
certidão em observância da respeitável ordem do Ilustríssimo
Senhor Governador Presidente da Junta datada em dez do
corrente mês. Paraíba, quinze de dezembro de mil oitocentos.
e dezessete. Subscrevi e assinei.
(a.) Joaquim Antônio de Oliveira
"-

¦&•

1 — 31,4,7 n.° 17

76)
Autuamento para apenso de vinte nove documentos originais reconhecidos que são ordens dos cabeças e governo
dos revolucionários, os quais documentos foram remetidos
pelo governador desta capitania com outros que se separaram
e vão autuados em diferentes autuamentos e todos inclusos ao
ofício de cinco de dezembro de mil oitocentos e dezessete.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos dezessete de dezembro nesta cidade
da Paraíba e casas de Residência do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne aonde eu escrivão vim por êle ministro me
foram apresentados vinte nove documentos originais, reconhecidos, que são ordens dos cabeças e governo dos rebeldes,
os quais documentos lhe foram remetidos pelo governador
desta capitania com outros que se separam e vão autuados em
diferentes autuamentos e todos inclusos ao ofício de cinco
de dezembro deste presente ano; ordenando-me autuasse tudo
para ser junto por apenso à devassa que sobre a rebelião praticada nesta capitania está procedendo o que assim executei
para constar, fiz êste autuamento e juntei o referido ofício e
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vinte nove documentos que adiante se seguem e eu Joaquim
Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
À margem — N.° 6.

{

I — 31,4,7 n." 18

77)
Cópia.
Senhor Antônio Simões Roussado e Freire. Filadélfia,
vinte de dezembro de mil oitocentos dezessete. Meu prezado
mano, recebi a tua carta de vinte e três de junho, em que me
dás a importante notícia de já estarmos de posse desse belo
país. Recebi agora outras, hoje mesmo, vindas por New York
com data de dezessete e vinte e quatro de outubro, eu tenho
estado em serviço de Sua Majestade El-Rei Nosso Soberano
com participações ao nosso Ministro Plenipotenciário o limo.
Sr. José Corrêa da Serra; depois que vi aqui homens fugidos
a uma revolução e outros chegados a Boston a pedir socorro
para arruinarem essa praça; afortunadamente não foram,
sendo que ali tomaram dez mil armas com o dinheiro que
traziam, isso foi a benefício de quem as tinha para as vender;
vieram a New York, ali mandaram três mil, depois vieram
aqui, e daqui foram para Washington; felizmente náo foram
atendidas as suas proposições; depois a juntaram-se a fazer
sociedades com os revolucionários espanhóis, dando o tal
Cruz ordens aos ditos espanhóis que mandem os seus corsarios para a costa do Brasil, para tomar sumacas com algodão,
que dizem que entre Paraíba e Parnaíba saem muitas, e que
isto lhes será bastante para as suas despesas dos corsários,
e que querem ver se podem introduzir guerrilhas entre estas
praças Paraíba e Parnaíba, para ajudar os do seu partido,
é
o
lá
êle
estivesse
se
mato;
fugidos
estão
que
que
pelo
que
êle queria fazer; e as ordens que deu. tudo quanto fôr eurodepois
feito
foi
isto
tudo
a
nenhum;
lhe
dar
se
não
quartel
peu
da Restauração dessa praça, eles não têm tido cartas nenhumas senão as novidades dadas aqui pela gazeta. Vossas Mercês
tomarão cuidado entre estas praças, boas vigias, e todos euro*
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peus porque é tudo contra nós europeus, eu os tenho ouvido
de dia e de noite; ia pôr tudo na presença do nosso ministro,
esta é a educação, que nossos pais nos deram: bons portugueses, não ser falsos à Coroa, nem à Religião; tenho a mesma,
não conheço outra melhor, nesta principiei e com ela hei de
acabar, e por isto entrei com a maior sagacidade a saber as
intenções destes malvados revolucionários, sendo estes os bons
serviços que posso fazer ao meu Rei.
(a.) 0 secretário José Carlos Mairink da Silva Ferrão.
I — 3,13,33
78)
Autuamento para apenso dos autos de exames e vistoria e corpos de delito indiretos do execrando desacato perpeIrado contra as reais insígnias das varas da Câmara e Bandeira das Ordenanças e das mortes feitas pelos insurgentes
nesta vila e seu termo.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos vinte 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
foi apresentado o auto de exame, vistoria e corpo de delito
indireto do execrando desacato feito contra as reais insígnias
das varas da Câmara e Bandeira das Ordenanças, e das mortes
feitas pelos insurgentes nesta vila e seu termo na ocasião da
resistência que fizeram contra o exército realista, ordenantlo-me autuasse tudo para ser junto por apenso à devassa da
rebelião praticada nesta capitania a que estava procedendo,
o que executei e para constar fiz este autuamento e juntei os
autos mencionados que adiante se seguem e eu Joaquim Inácio
de Lima escrivão o escrevi.
^4 margem — N.° 7.
¦

Auto de Exame
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos vinte de dezembro nesta vila do
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Pilar e casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne, aonde eu escrivão de seu cargo vim por êle
ministro me foi dito que sendo notório e constante que os
insurgentes de Itabaiana unidos aos desta vila, no dia treze
de março do presente ano quebraram, por desprezo, as varas
dos vereadores desta câmara nas quais estavam pintadas as.
armas reais, e indagando e procurando saber se existiam
alguns vestígios das referidas varas em que se pudesse fazer
um exame e vistoria para se conhecer o delito lhe foram
apresentados pelo atual procurador do Conselho Domingos.
José Gonçalves Chaves três pedaços de duas varas, que os
houve de um índio desta vila que os apanhara, dos quais dois
tinham as armas. E sendo vistos e examinados os ditos três
pedaços das varas pelo dito ministro em minha presença de
cortadas
com
as
um
deles
em
achou
fé,
se
dou
quinas
que
instrumento cortante, existindo somente a coroa e os castelos, e o outro com as armas inteiramente raspadas que apenas
se divisa dois dos castelos e as varas lascadas que mostravam
terem sido partidas a pancadas no chão. E nesta forma houve
o ministro o exame por feito e para constar mandou fazer
este auto que assinou e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão
o escrevi e assinei.
Cirne.
Em fé de verdade.
(a.) Joaquim Inácio de Lima
Corpo de delito indireto que mandou proceder o Doutor
Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca
André Alves Pereira Ribeiro e Cirne para conhecer do horroroso e execrando desacatado feito à Bandeira Real do Corpo
das Ordenanças desta vila do Pilar no dia treze de março
dêste corrente ano.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete, aos vinte de dezembro nesta vila do
Pilar e Casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira
e Cirne, aonde eu escrivão vim por êle ministro me foi dito
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/que constando-lhe por ser público e notório que nesta vila os
insurgentes no dia treze de março do presente ano haviam
cometido o horroroso e execrando desacato de andarem com
a Bandeira Real do Corpo das Ordenanças de rastros pela rua
desta mesma vila, rasgarem-na com ignomínia e desprezo e
disparando sobre as armas reais da mesma bandeira alguns
tiros de pistolas ou espingardas e finalmente deixarem alguns
pedaços dispersos pela rua para serem pisados do povo, e porque já não existiam vestígios alguns sobre os quais se pudesse
formar um corpo de delito direto, era necessário proceder ao
indireto na forma da lei, para o que mandou que eu escrivão
fizesse êste auto para por êle se inquirir testemunhas e servir
como parte ao corpo de delito da devassa que está procedendo
sobre o crime da rebelião perpetrada nesta capitania, como
no auto da mesma se declara e que para isso eu o a juntasse
por apenso à mesma devassa, o que satisfiz e para constar
mandou fazer êste ano que assinou e eu Joaquim Inácio de
Lima, escrivão o escrevi.
Cirne.
¦

Assentada
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete 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, ali pelo dito
ministro foram inqueridas e perguntadas as testemunhas
seguintes, que de ordem deste juiz foram notificadas, de que
fiz êste termo e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Antônio Francisco do Pilar, índio, casado, morador nesta
vila, de idade que disse ser quarenta e seis anos, que vive do
? seu trabalho. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos e
prometeu dizer verdade. E perguntado pelo auto disse que
no dia nele declarado estando êle testemunha nesta vila viu no
-meio de muito povo que se achava levantado e
que tinha concorrido de Itabaiana uma bandeira encarnada de seda ou tafetá
com as armas reais, a qual bandeira êle testemunha conheceu
irser a mesma que servia no Corpo das Ordenanças e de que
vusava o capitão-mor desta vila quando ajuntava e fazia as
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suas mostras gerais, e viu andarem com ela de rastos, feita em
estilhas à faca e com buracos de tiros que sobre ela deram
e viu mais um pedaço da mesma bandeira já na lama e querendo êle testemunha guardar esse pedaço que era somente
de seda do corpo da bandeira que já não tinha as armas o não
fêz porque chegando um montão de povo entraram a rasgá-la
em pedacinhos e a fazer buxas para as espingardas; e mais
não disse e nem do costume e assinou com o dito ministro e
eu Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
À margem — Testemunha l.a.
Francisco José Pereira, branco, casado, morador na povoação de Itabaiana, de idade que disse ser vinte cinco anos, que
vive de negócio. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos
e prometeu dizer verdade. E perguntado pelo auto disse que em
dias do mês de março em uma quinta-feira, no mesmo em que
entrou nesta vila o exército dos insurgentes de Itabaiana e ao
qual se a juntaram os insurgentes desta vila, em cujo exército
de Itabaiana vinha êle testemunha obrigado e aterrado do seu
principal diretor e chefe João Batista Rego viu e presenciou
aparecer no meio da Rua Direita desta mesma vila, próximo
a matriz, Antônio Quintiliano com uma bandeira de tafetá
vermelha com as armas reais trazendo-a de rastros pelo chão
e ao mesmo tempo vários dos soldados e povo atirando-lhe
tiros de armas de fogo de sorte que em pouco tempo ficou a
dita bandeira rota e feita em pedaços e tiras e como êle testemunha se apartou do lugar em que tinha visto o referido não
viu mais a esse respeito coisa alguma e mais não disse e assinou com o ministro e eu Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
Cirne
(a.) Francisco José Pereira
À margem — Testemunha 2.a
Pedro da Costa Frazão, branco, casado, morador nesta
vila, de idade que disse ser quarenta e seis anos, que vive de
mestre de música. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade. E perguntado pelo auto disse
•que no dia
quinta-feira treze de março deste ano, em que
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entrou nesta vila um grande troçc> de gente de Itabaiana
comandada por João Batista Rego viu êle testemunha que
uns poucos de homens que saíam da casa do falecido Capitão-mor Inácio Bento de Ávila Cavalcanti vinham com uma
Bandeira Real, encarnada, de tafetá, que servia no Corpo das
Ordenanças desta vila, de rastros pelo chão e que muitos da
multidão do povo que aqui se achavam dispararam sobre a referida bandeira muitos tiros de espingarda de sorte que em
pouco tempo a reduziram a pedacinhos e estilhas, e depois
disto a deixaram no meio da rua e entraram para a igreja e
mais não disse nem do costume e assinou com o dito ministro
e eu Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
Cirne.
(a.) Pedro da Costa Frazão
À margem — Testemunha 3.a.
Conclusão
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar faço concluso este corpo de delito indireto ao
Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, de que fiz este
termo e eu Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
Concluso.
*

Procede o corpo de delito indireto; junte-se
por apenso ao auto da devassa a que se procede. Vila do Pilar, 20 de dezembro de 1817.
Cirne
Data
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar pelo Doutor Desembargador Ouvidor Geral e
Corregedor da Comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne,
me foram dados estes autos com o seu despacho retro de que
fiz este termo e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Corpo de delito indireto que mandou proceder o Doutor
Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André
Alves Pereira Ribeiro e Cirne pelas mortes feitas no combate
e resistência dos rebeldes contra as tropas realistas no lugar da
Cruz, no chamado corredor desta vila.
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Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete, aos vinte 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 do seu cargo vim por êle
ministro foi dito que constando-lhe por ser público e notório
que no dia três de maio deste presente ano, no lugar da Cruz,
no chamado corredor desta vila, no combate e resistência que
fêz a tropa dos rebeldes contra o exército realista houveram
algumas mortes e para vir no verdadeiro conhecimento do
caso devia proceder a um auto de corpo de delito indireto visto
se não haver feito o direto, para o que mandou que eu escrivão
fizesse êste auto, para por êle se inquirir as testemunhas e
servir como parte ao corpo de delito da devassa que está procedendo sobre o crime da rebelião praticada e verificada nesta
capitania como no auto da mesma se declara e que para isso
eu o a juntasse por apenso à mesma devassa, o que satisfiz e
para constar fiz êste auto que assinou e eu Joaquim Inácio
de Lima, escrivão o escrevi.
Cirne.
Assentada
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete 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 aí pelo dita
Ministro foram inquiridas e perguntadas as testemunhas
seguintes, que de ordem deste Juízo foram notificadas, de que
fiz êste termo e eu Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
Vicente Ferreira de Souza, pardo, casado, morador nesta
vila, de idade que disse ser cinqüenta e cinco anos, que vive
de oficial de Justiça nesta mesma vila. Testemunha jurada
aos Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade. E perguntado pelo Auto disse que no dia de domingo, quatro de maio
do presente ano, indo êle testemunha procurando as Bandeiras do Rei no Engenho Taipu aonde se a juntava uma tropa
realista que devia ir à restauração da cidade da Paraíba e
passando pela estrada chegando ao lugar chamado da Cruz
r

¦
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aí vira êle testemunha três homens mortos, dos quais conheceu distintamente um seu camarada de nome José de tal, filho
de Tome Pereira, o qual andava no exército realista. Tinha
uma ferida sôbre o peito esquerdo, segundo sua lembrança,
feita a tiro de espingarda ou bacamarte. Viu também outro
que não conheceu com três grandes cutiladas, uma na munheca
da mão esquerda, outra no ombro do mesmo lado e outra
sôbre o joelho esquerdo na coxa. O outro e último que êle
testemunha só conhecia de vista e se chamava José Inácio e
andava na tropa dos patriotas com um tiro de espingarda
ou bacamarte no peito, mas não se lembrava de que lado e
mais não disse e nem do costume e assinou com o dito ministro e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Cirne
(a.) Vicente Ferreira de Souza
À margem — l.a Testemunha.
Antônio Alves de Almeida, índio, casado, morador nesta
vila, de idade que disse ser vinte oito anos, que vive de trabalhar em plantações. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade. E perguntado pelo Auto
disse que no dia quatro de maio deste presente ano indo êle
testemunha procurando as Bandeiras do Rei e unir-se aos
realistas que se ajuntavam no Taipu para marcharem para a
cidade da Paraíba viu no lugar da Cruz próximo a esta vila
três homens mortos, dos quais conheceu muito bem um rapaz
pardo claro, filho de Tome Pereira, o qual andava na tropa
dos ditos realistas, com um tiro de espingarda ou bacamarte
sôbre o peito esquerdo. Outro que êle testemunha não conhece
nem lhe viu divisa alguma a que partido pertencia, com três
cutiladas uma na mão esquerda sôbre a munheca, outra no
ombro do mesmo lado, outra na coxa, também esquerda,
sôbre o joelho. O outro mais que êle testemunha viu que
andava no troço dos patriotas que ouviu dizer chamar-se
fulano Inácio, de qualidade mestiça, que tinha um tiro entre
os peitos, ao pé do pescoço e todos estavam bastantemente
ensangüentados, e mais não disse e nem do costume e assinou
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com o dito ministro e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o
escrevi.
Cirne.
Sinal de Antônio t Alves de Almeida.
À margem — Testemunha 2.a.
Tomás Francisco de Paula, pardo, casado, morador e
sacristão da matriz desta vila de idade que disse ser vinte
cinco anos que vive da sua referida ocupação. Testemunha
jurada aos Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade. E
perguntado pelo auto disse que no domingo quatro de maio
deste ano estando êle testemunha nesta vila e tendo a notícia
que no dia antecedente pelas avemarias pouco mais ou menos
tinham acontecido umas mortes feitas entre os insurgentes
e a tropa realista no lugar da Cruz próximo a esta mesma vila
fora ver para os mandar conduzir para a igreja para os sepultar e de fato viu três homens mortos dos quais conheceu bem
a José de tal filho de Tome Pereira que andava na tropa dos
realistas com um tiro no peito esquerdo que atravessou da
parte das costas. Assim mais outro que êle testemunha não
conheceu e supõe andar na tropa realista por uma divisa de
fita encarnada que trazia atada na casa do colarinho da camisa
o qual tinha uma ferida cruel sobre o ombro esquerdo, outra
na mão do mesmo lado, outra no joelho também esquerdo
já na coxa que quase decepa a perna, outra no rosto que lhe
tirou uma parte da orelha esquerda, outra no pé esquerdo
sobre o peito do mesmo pé outra na palma da mão direita
cujos ferimentos pareciam ter sido feitos com instrumento
cortante, outra ferida no toitiço que parecia ter sido feito
com instrumento perfurante. Outro cadáver mais que êle
testemunha apenas conhecia por ter estado preso na cadeia
desta vila e foi solto no tempo dos patriotas e andava na
tropa destes o qual tinha uma ferida entre os peitos buscando
o pescoço feita a tiro de espingarda ou bacamarte pelo rombo
que lhe fêz. E mais não disse e nem do costume e assinou com
*
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o dito Ministro e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o
escrevi.
Sinal de Tomás t Francisco de Paula
À margem — Testemunha 3.a.
j

Conclusão
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar faço concluso este corpo de delito indireto ao
Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne de que fiz este
termo eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Concluso.
¦

L • »

Procede, junte-se por apenso ao auto da devassa a que
se está procedendo. Vila do Pilar, 20 de dezembro de 1817.
Cirne
Data
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar pelo Doutor Desembargador Ouvidor Geral e
Corregedor da comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
me foram dados estes autos com o seu despacho em fronte de
que fiz este termo e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão
o escrevi.
¦

Corpo de delito indireto que mandou proceder o Doutor
Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca
André Alves Pereira Ribeiro e Cirne pelas mortes feitas no
combate e resistência dos rebeldes de Itabaiana contra o exército realista.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos vinte de dezembro nesta vila do
Pilar e casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira
Pibeiro e Cirne aonde eu escrivão do seu cargo vim por êle
ministro foi dito que constando-lhe por ser público e notório
que no dia três de maio deste presente ano no lugar de Itabaiana no combate e resistência que fêz a tropa dos rebeldes.
*
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contra o exército realista houveram algumas mortes e para
vir no verdadeiro conhecimento do caso devia proceder a um
Auto de corpo de delito indireto visto se não haver feito o
direito, para o que mandou que eu escrivão fizesse êste auto
para por êle se inquirir testemunhas e servir como parte ao
corpo de delito da devassa que está procedendo sobre o crime
da rebelião praticada e verificada nesta capitania como no
auto da mesma se declara e que para isso eu o a juntasse por
apenso à mesma devassa o que satisfiz e para constar fiz êste
dito auto que assinou e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão
o escrevi.
Assentada
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete 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 aí pelo dito
ministro foram inquiridas e perguntadas as testemunhas que
de ordem deste juízo foram notificadas de que fiz êste termo
e eu Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
José Jacinto Freire, branco, casado, morador na povoaanos,
e
trinta
ser
disse
de
idade
Itabaiana,
da
quatro
que
ção
EvanSantos
aos
Testemunha
negócio.
de
vive
jurada
que
auto
E
verdade.
dizer
pelo
e
perguntado
gelhos
prometeu
disse que no dia domingo quatro de maio deste presente ano
viu êle testemunha à porta da igreja de Itabaiana nove corpos
de homens mortos que foi público e notório serem falecidos no
combate e resistência que fizeram os rebeldes de Itabaiana
contra o exército realista dos quais conheceu êle testemunha
sete que estavam com os ferimentos seguintes: Luiz de Moura,
branco, com um tiro de espingarda ou bacamarte nos peitos.
Antônio Fidelis, pardo, com um grande tiro sobre um peito,
ombro
no
cutilada
com
uma
lado
e
de
lembra
não
lhe
que
que
oposto. José Rodrigues, índio, com um tiro debaixo do braço
direito sobre as costelas. Matias de tal, índio, com duas cutiladas grandes no rosto e duas no alto da cabeça. Faustino
Soares, pardo com dois tiros também de espingarda ou bacamarte, um no meio das costas entre as pás e outro na frente que
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buscava o pescoço e parte do rosto. Já Antônio da Penha, pardo,
com dois tiros ambos na cabeça que estava esbandalhada. Os
quais são moradores de Itabaiana e êle testemunha viu andarem na tropa dos insurgentes. Antônio José Quilexe, pardo,
com muitos ferimentos de tiros pela frente que estava todo
chumbado desde a cintura até o rosto. 0 outro que êle testemunha não conheceu que estava igualmente ferido de tiros
pela frente desde as verilhas até a cabeça. Outro que também
do mesmo modo não conheceu com ferimento de tiro pela
frente e uma horrenda cutilada no rosto do lado direito que
pegava da maçã do rosto partiu a ponta da orelha e veio ao
cachaço. E estes três últimos pertenciam ao exército realista
por isso que êle testemunha lhes viu a divisa que traziam os
deste exército que era um laço de fita encarnada e mais não
disse e nem do costume e assinou com o dito Ministro e eu
Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Cirne.
(a.) José Jacinto Freire
À margem — Testemunha l.a.
Sérgio Clementino Dourmont, branco, solteiro, morador
na povoação de Itabaiana, de idade que disse ser vinte anos,
que vive de sacristão da capela da mesma povoação. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade. E perguntado pelo auto disse que êle testemunha como
sacristão da igreja viu no dia quatro de maio deste ano nove
cadáveres de homens que vieram a sepultar-se na mesma
igreja, dos quais já no dia antecedente três tinham sido alguns
conduzidos para a mesma igreja e que destes êle testemunha
conheceu todos à exceção de dois que eram: Luiz de Moura,
branco, morador em Itabaiana, com um tiro de espingarda
ou bacamarte na frente, segundo êle testemunha se lembra.
José Rodrigo índio. Matias de tal índio oficial de carpinteiro.
Antônio Fidelis, pardo. Faustino Soares, pardo. José Antônio da Penha, êste morador na Passagem do Borges, e os
cinco acima referidos moradores na mesma povoação de Itabaiana e que todos estes eram da tropa dos rebeldes tanto por
ser isso público como porque êle testemunha lhes não viu a
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divisa de laço encarnado que traziam os do exército realista.
E que dos outros três conheceu êle somente um que era Autonio José Quilexe, pardo, morador nesta vila do Pilar, mas viu
que todos estes três tinham um laço encarnado de fita que
era a divisa dos realistas como já disse e que viu a todos os
referidos com diversos ferimentos de tiros e cutiladas pela
frente e mais partes do corpo que êle testemunha não se pode
lembrar para o dizer especificamente mas sabe, por ser público
e notório, que todos estes ferimentos foram feitos no referido
dia três de maio no combate e resistência que houve das
tropas dos rebeldes contra o exército realista no lugar do Sobradinho da mesma povoação e que deles morreram ficando
uns mortos no campo e outros daí a poucas horas na povoação e mais não disse e nem do costume e assinou com o dito
ministro e eu Joaquim Inácio de Lima, o escrevi.
Cirne.
(a.) Sérgio Clementino Dourmont
À margem — Testemunha 2.a.
João Pacheco da Silva, branco, casado, morador na povoação de Itabaiana, de idade que disse ser trinta anos, que vive
de sua loja de fazendas. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade. E perguntado pelo auto
disse que no dia de domingo, quatro de maio deste ano, estando
êle testemunha naquela povoação aonde mora como já disse,
sendo pela manhã viu na igreja nove homens mortos dos quais
êle testemunha conheceu seis, e três não conheceu. Dos seis
que êle testemunha conheceu eram os seguintes: Antônio José
de Mesquita que tinha a divisa de realista, por trazer um laço
encarnado, com um tiro de espingarda, bacamarte, ou pistola
no pé do ouvido esquerdo e uma cutilada no cachaço. Antônio
Fidelis, pardo. Luiz de Moura. Faustino Soares, pardo. Matias
de tal, índio. José Rodrigues, mestiço. Estes cinco não viu êle
testemunha a que partido pertenciam por não terem divisa
alguma e estavam feridos com diversos ferimentos em várias
partes do corpo, de tiros e cutiladas que êle testemunha já se
não lembra. Assim mais três cadáveres dos que êle não conheceu, com diversos ferimentos de tiros e cutiladas em dife-
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rentes partes do corpo de que também do mesmo modo se
não lembra mas que os viu mortos como já disse e todos estes
ferimentos foi notório que foram feitos no combate e resistência que fizeram os rebeldes contra o exército realista e mais
não disse e nem do costume e assinou com o dito ministro e eu
Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
Cirne.
(a.) João Pacheco da Silva
• À margem — Testemunha 3.a.
Conclusão.
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar faço concluso êste auto de corpo de delito indireto ao Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor
da Comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, de que fiz
êste termo e eu Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
Concluso.
Procede, junte-se por apenso ao auto da devassa a que
se está procedendo. Vila do Pilar, 20 de dezembro de 1817.
Cirne.
Data
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar pelo Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne me
foram dados estes autos com o seu despacho retro de que fiz
êste termo e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Corpo de delito indireto que mandou proceder o Doutor
Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca
André Alves Pereira Ribeiro e Cirne pela morte feita no combate e resistência dos rebeldes contra as tropas realistas no
lugar da Passagem da Bacuara ou como outros chamam
Galhofa.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete, aos vinte de dezembro, nesta vila do
Pilar e casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador
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Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne aonde eu escrivão do seu cargo vim por êle
ministro foi dito que constando-lhe por ser público e notório
que no dia três de maio deste presente ano, no lugar da Passagem da Bacuara no combate e resistência que fêz a tropa dos
rebeldes contra o exército realista houve uma morte e para
vir no conhecimento do caso, devia proceder a um auto de
corpo de delito indireto visto se não haver feito direto, para
o que mandou que eu escrivão fizesse êste auto para por êle se
inquirir testemunhas e servir como parte ao corpo de delito
da devassa que está procedendo sobre o crime da rebelião
praticada nesta capitania como no auto da mesma se declara
e que para isso eu o a juntasse por apenso à mesma devassa o
que satisfiz e para constar fiz êste auto que assinou e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Cirne.
Assentada
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar e casas de Aposentadoria do Doutor DesembarAlves
André
Comarca
da
e
Corregedor
Geral
Ouvidor
gador
Pereira Ribeiro e Cirne, aonde eu escrivão vim aí pelo dito
ministro foram inquiridas e perguntadas as testemunhas
seguintes que de ordem deste juízo foram notificadas, de que
fiz êste termo e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Francisco Manuel de Souza Malheiros, branco, casado,
morador no Taipu deste termo, de idade que disse ser cinqüenta anos, que vive de agricultura. Testemunha jurada aos
Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade. E perguntada
pelo auto de corpo de delito indireto disse que sabe por ver
no dia três de maio do presente ano, no lugar da passagem da
Bacuara, ou que outros chamam Galhofa, morto a Francisco
Gomes, que andava nas tropas dos insurgentes, com uma grande
ferida na cabeça, coberta de pó e sangue e êle testemunha não
pôde distinguir com que instrumento foi feita mas ouviu
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dizer que foi de tiro de arma de fogo e não se lembra de que
lado era e mais não disse e nem do costume e assinou com o
dito ministro e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
Cirne.
(a.) Francisco Manuel de Souza Malheiros
À margem — Testemunha l.a.
Leandro Rodrigues Lima, branco, casado, morador nesta
vila, de idade que disse ser quarenta e cinco anos, que vive
de sua venda. Testemunha jurada aos Santos Evangelhos e
prometeu dizer verdade. E perguntado pelo Auto de corpo
de delito indireto disse que no dia três de maio do presente
ano na passagem da Galhofa viu e presenciou Francisco
Gomes que andava nas tropas dos patriotas levar um tiro de
bacamarte pela frente do qual caiu redondamente do cavalo,
e quando êle testemunha, que andava no exército realista
voltou o viu morto por terra mas não pôde ver o lugar em
que recebeu a ferida, e mais não disse e nem do costume
e assinou com o dito ministro, eu Joaquim Inácio de Lima,.
escrivão o escrevi.
Cirne.
(a.) Leandro Rodrigues Lima
À margem — Testemunha 2.a.
-

Tomás Francisco da Costa, pardo, casado, morador nesta
vila, de idade que disse ser vinte cinco anos, que vive da ocupação de Sacristão da Matriz desta vila. Testemunha jurada aos
Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade. E perguntado
pelo Auto de corpo de delito indireto disse que no dia sábado
três de maio do corrente ano viu êle testemunha nesta matriz,
a Francisco Gomes, morto com uma grande ferida na cabeça
que parecia ter sido feita com tiro de espingarda ou bacamarte na parte superior da mesma cabeça, que lhe saiu da
parte de trás e estava todo ensangüentado e mais não disse e
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nem do costume e assinou com o dito ministro e eu Joaquim
Inácio de Lima o escrevi.
Cirne.
Sinal de
t Tomás Francisco da Costa
À margem — Testemunha 3.a.
Conclusão
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar, faço concluso êste Auto de corpo de delito indireto ao Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor
da Comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne e eu Joaquim Inácio Lima o escrevi.
Concluso
Procede o corpo de delito indireto, junte-se por apenso
ao auto da devassa. Vila do Pilar, 20 de dezembro de 1817.
Cirne.
Data
Aos vinte de dezembro de mil oitocentos e dezessete nesta
vila do Pilar pelo Doutor Desembargador Ouvidor Geral e
Corregedor da Comarca André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
me foram dados estes autos com o seu despacho supra e eu
Joaquim Inácio de Lima o escrevi.
I — 31,4,7 n.° 19

79)
Autuamento para apenso de dois ofícios do Coronel
Alexandre José Leite de Chaves e Melo com quatro documentos e outro ofício do Governador da Capitania do Ceará com
seis documentos respectivos ao Pombal e vila de Souza.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete, aos vinte dois 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 apresentados dois ofícios do Coronel Alexandre José
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Leite de Chaves e Melo, com quatro documentos em pública
forma e outro ofício do Governador da Capitania do Ceará
com seis documentos por cópias remetidos pelo governador
desta Capitania com o ofício de vinte nove de novembro deste
presente ano, ordenando-me autuasse tudo para ser junto por
apenso à devassa que sobre a rebelião praticada nesta capitania está procedendo o que assim executei e para constar fiz
êste autuamento e juntei os mencionados ofícios e documentos que adiante se seguem e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
À margem — N.° 9.
I — 31,4,7 n.° 21
•
Autuamento para apenso de uma carta do Sargentomor de Ordenanças da vila do Pombal Francisco da Costa
Barbosa, escrita ao Capitão Manuel Joaquim da Silva recomendando a prisão do Desembargador Ouvidor Geral desta
comarca, a qual foi entregue neste juízo.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos dezessete, aos vinte dois 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
foi apresentada uma carta do Sargento-mor de Ordenanças da
vila do Pombal Francisco da Costa Barbosa, escrita ao Capitão Manuel Joaquim da Silva, recomendando a prisão do
Desembargador Ouvidor Geral desta comarca André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne, a qual foi entregue neste juízo; ordenando-me a autuasse para ser junta à devassa sobre a rebelião praticada nesta capitania, está procedendo o que satisfiz
e para constar fiz êste autuamento e juntei a referida carta
que adiante se segue e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão
a escrevi.
À margem — N.° 8.
I — 31,4,7 n.° 20
80)
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81)
Patriota Capitão Comandante Manuel Joaquim da Silva.
Viva a Pátria
Hoje 27 do corrente mês de abril, estando eu na matriz
desta vila com o Patriota o Reverendo Vigário José Ferreira
Nobre e outros patriotas a espera da missa conventual, disse-me
o mesmo Patriota Vigário José Ferreira que tinha chegado
ontem à noite do lugar do Cunhau, distrito da Vila do Souza,
da casa do Patriota o Reverendo Luiz José Corrêa de Sá, e
Pereira
Alves
André
ex-Ouvidor
o
lhe
dissera
este
que
que
Ribeiro e Cirne tinha estado em sua casa, e que dali sairá a
dois dias procurando a casa do Patriota o Capitão Comandante José Pedro de Souza, morador nessa Ribeira do Piancó.
Ordeno-vos que assim que esta receberes com todo o empenho, e segredo façais prender à ordem do nosso Governo
Provisório da Província da Paraíba ao mesmo ex-Ouvidor
André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, e seguro o façais remeter-me para esta vila para eu o remeter ao nosso Governo
Provisório da Paraíba para determinarem o que forem servidos, e sendo tenhais notícias do mesmo ex-Ouvidor o fareis
seguir até o prenderes, fazendo vós grande serviço a nossa
Pátria, como devo esperar de um patriota tão benemérito e
devemesma
da
defesa
em
e
Pátria
nossa
à
fiel
que
seja
qua
mos estar prontos e unidos, e sendo necessário soldados de
outra qualquer companhia para o bom êxito da diligência,
e tomar todos os caminhos qualquer capitão ou comandante
deste distrito dará o auxílio preciso de soldados e juntamente
de sua pessoa, e tudo confio a sua boa inteligência e execução
a fim de que o mesmo ex-Ouvidor seja preso e que não faça
alguma sublevação no povo, e quando o faça, ordeno-vos
façais prender a todos os que forem cabeças e não quiserem
estar em defesa da nossa amada Pátria, remetendo-os para
esta vila assim o façais executar dando-me imediatamente
muivos
Deus
por
com
brevidade.
guarde
parte do resultado
tos anos. Vila do Pombal, 27 de abril de 1817, 1." da Independência.

200

De vosso
Patriota muito vosso
(a.) Francisco da Costa Barbosa
Sinal da carta retro própria de Francisco da Costa Barbosa, por pleno conhecimento de que dou fé o que vim fazer
por ordem do Excelentíssimo Desembargador Juiz Presidente
da Alçada. Recife, 3 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho
À margem — Reconheço ser a letra e sinal.
I — 31,4,7 íi.0 20
82)
limo. Senhor
Remeto a V. Sa. o documento incluso, assinado por
Inácio de Barros Leira, com o fim de lhe mostrar que as
Patentes que lhe remeto inclusas no Ofício de data de 8 do
corrente, foram todas entregues na Vila Nova da Rainha
a Antônio José Gomes Loureiro, e por conseqüência recebidas do Governo Insurgente pelas pessoas a quem pertencem,
como eu disse a V. Sa. naquele ofício.
Deus guarde a V. Sa. Paraíba, 22 de dezembro de 1817.
(a.) Tomás de Souza Mafra
limo. Sr. Desembargador André Alves Pereira Ribeiro
•e Cirne Ouvidor e Corregedor da Comarca.

',

Autue-se com as patentes para melhor se
conhecer que a carta junta não prova que
todas foram recebidas de partes, pois — as
mais — não diz quais são. Pilar, 22 do
dezembro de 1817.
Cirne.
I

— 31,4,7 n.° 24
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83)
limo. Sr. Antônio José Gomes Loureiro
Incluso remeto a V. Sa. as ordens que estavam em
meu poder do malvado Governo Provisório e juntamente
a Patente do meu filho Leonardo Bezerra, que é a que me
faltava para entregar, as mais já fiz entrega delas a V. Sa.
nesta vila.
Desejaria ter ocasiões de mostrar a V. Sa. a minha inutilidade, e me oferecer para tudo quanto fôr de seus honrosos
respeito.
com
ser
sempre
mostrarei
preceitos, pois
De V. Sa.
O mais Atento Servidor e Criado
(a.) Inácio de Barros Leira
Reconheço ser a letra do sinal retro do próprio Inácio
de Barros Leira por pleno conhecimento, de que dou fé; este
vim fazer por ordem do Exmo. Desembargador Juiz Presidente da Alçada. Recife, 3 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho
I — 31,4,7 n.° 24

84)
Autuamento para apenso de trinta e quatro documentos que são cartas particulares e duas proclamações e diversos papéis tendentes à administração do Governo Revolucionário, como abaixo se declara.
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 apresentados trinta e quatro documentos que são cartas
admia
tendentes
e
diversos
papéis
particulares, proclamações
nistraçâo do Governo Revolucionário; a saber: vinte nove
documentos incluídos e remetidos pelo Governador desta Capi-
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tania no seu ofício de oito de dezembro; quatro no ofício de
cinco do dito mês de mil oitocentos e dezessete e um que estava
já neste juízo entregue pelo ajudante de ordens do mesmo Govêrno; ordenando-me os autuasse para serem juntos por apenso
à devassa da rebelião praticada nesta Capitania, a que está procedendo o que satisfiz e para constar fiz êste autuamento e
juntei o ofício e referidos documentos que adiante se seguem
e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
À margem — N.° 10.
31,4,7 n.° 22

85)
Ilustríssimo Senhor,
Satisfazendo a requisição que Vossa Senhoria me dirigiu, em ofício de 16 de outubro próximo, agora remeto para
essa vila a entregar ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Luiz do Rego Barreto, Governador e Capitão General dessa
capitania os vinte e cinco presos da inconfidência, constantes da relação inclusa, assinada por Vicente Ferreira de
Castro Silva, oficial da Secretaria deste Governo, que serve
de secretário do governo no impedimento do atual secretário
o Coronel José Rebelo de Souza Pereira, devendo eu fazer
constar a Vossa Senhoria que os primeiros treze foram no
momento da sua prisão ou pouco depois declarados presos
à ordem de Sua Majestade. Não podem por ora ir os processos e mais papéis relativos aos ditos presos apesar da
incansável atividade do Ouvidor, pela lei, desta comarca,
pelos motivos que ponderei a Vossa Senhoria no meu ofício
de 24 de novembro, e é possível que Vossa Senhoria receba
primeiro os processos e mais papéis relativos a alguns dos
ditos réus, que eu tenho feito subir à presença de Sua Majestade pela Secretaria de Estado competente, e que naturalmente serão todos enviados a Vossa Senhoria.
Ficam por ora retidos nesta vila o Vigário do Icó Do¦
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mingos da Mota Teixeira, e Manuel do Espírito Santo da
Paz, como unicamente suspeitosos até que Vossa Senhoria
julgue conveniente que eu os remeta, o que sempre me
será fácil.
Para tudo quanto for do serviço de Sua Majestade
me achará Vossa Senhoria sempre eficazmente pronto.
Deus guarde a Vossa Senhoria, vila da Fortaleza do Ceará,
24 de janeiro de 1818*
(a.) Manuel Inácio de Sampaio
Ilustríssimo Senhor Desembargador Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente da Alçada em
Pernambuco.
Â margem:
Respondi em 9 de março dizendo que recebera a lista
e que nada podia dizer da remessa dos dois presos que lá,
ficaram por não ver a culpa, que a remeter-se em todo o
caso, isto é, que os soltassem que não mandei que me
remetessem os quatro homens presos no Aracati, que vieram em um bote e pedi que pusessem em segurança a
beira-mar, e que vigiassem se faziam o mesmo os das Capitanias vizinhas.
II — 31,32,13

86)
_

•

Relação dos presos da inconfidência que por ordem do
Ilustríssimo Senhor Governador vão remetidos para Pernambuco na sumaca Santo Antônio Legislador:
— Mariano Gomes da Silva
— Padre Francisco Manuel de Barros
— Gregorio José de Lemos
— Antônio da Costa Vilar
— Padre Carlos Antônio dos Santos
6— José Martiniano Pereira d'Alencar
— Joaquim Francisco de Gouvêa
— Tristão Gonçalves Corrêa
i
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9 — Vigário Miguel Carlos da Silva Saldanha
10 — Bárbara Pereira d'Alencar
11 — Frei Francisco de Santa Ana Pessoa
12 — Inácio Tavares Benevides
13 — Lourenço Mendes
14 — Jerônimo de Abreu
15 — Bartolomeu Álvares do Quintal
16 — Alexandre Raimundo Bezerra
17 — Francisco Cardoso de Matos
18 — Antônio de Olanda
19 — Francisco Carlos de Resende
20 — José Carlos de Oliveira
21 — Francisco Pereira Maia Guimarães
22 — Manuel Domingues
23 — Francisco Antônio Raposo
24 — Manuel Pereira de Brito
25 — José Cipriano Gaforini.
Secretaria do Governo do Ceará, 24 de janeiro de 1818.
No impedimento do Secretário o oficial da Secretaria
Vicente Ferreira de Castro Silva.
II — 31,32,13

87)

Estes eram os comprometidos na revolução de 6 de
março de 1817, que o Conde dos Arcos salvou na Bahia:
O Sargento-mor João Joa- }
quim de Freitas Henriques
O Capitão Hermógenes Fran- Convidavam para jurai
bandeiras francesas
cisco de Aguilar
Paulo José de Melo
O Brigadeiro José Inácio
O Inspetor Felisberto Caldeira
O Comandante Intendente da [ P.
Ribeira Prego

para o mesmo fim
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Antônio Luiz Pereira da Cunha
Joaquim José Lopes
O Tenente Coronel Manuel Fernandes Silveira
O Coronel Bento Lopes Vilas Boas
O Tenente Coronel José Freire de Carvalho
O Coronel Pedro Antônio Cardoso
O Coronel Inácio José Aprígio
Joaquim Ancelmo Álvares Branco Muniz Barreto
Antônio Frutuoso de Menezes Doria
Manuel José Machado
O Capitão-mor Joaquim Inácio de Siqueira Bulcão
Alexandre Gomes Ferrão
Marcelino An.te
Teotônio Mendes Barreto Fr. — No Erário do Rio
de Janeiro
Francisco Joaquim Alves Branco — No Rio de Janeiro
Manuel José Alves, Capitão do Forte de Santo Antônio
O Tenente Manuel Teles de Souza Pita
O Coronel Vicente de Souza Velho
Manuel dos Santos Nogueira do Regimento Velho
João Pessoa da Silva do dito Regimento
O Capitão Antônio de Sá Barreto
O Capitão Manuel dos Santos Daltro
O Capitão Manuel Inácio da Cunha Menezes
O Capitão Rodrigo Antônio Falcão
Padre Inácio José de Macedo
O Boticário do Colégio Ladislau
Manuel José de Melo
Manuel Tomás
Francisco José Lisboa
O Tenente Francisco Agostinho
O médico José Avelino
Manuel Inácio Lisboa
José Francisco Cardoso
}'
Luiz Bezerra Sodré
Luiz Antônio da Fonseca Galvão
O Padre José Ribeiro Soares da Rocha
*
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Professor de Retórica
O médico Antônio Ferreira Franca
O Conêgo José Fernandes da Silva Freire
Lúcio José de Matos, Bibliotecário da Livraria Pública^
O Vigário Vicente Ferreira de Oliveira.
Todos estes eram aqueles em quem se falava mais.
*

(Nota anexada) — Dado por Bernardo Teixeira, o qual
lhe entregou o Padre Cura da Bahia.
Êste autógrafo é do punho do Sr. D. João 6.°.
¦

I — 31,32,13
88)
Autuamento para apenso de seis cartas de insurgentes,
que foram entregues a êste juízo por alguns particulares.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos vinte nove de janeiro nesta vilífc
do Pilar e casas de aposentadoria do Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André AlvesPereira Ribeiro e Cirne aonde eu escrivão vim por êle inirastro me foram apresentadas seis cartas dos insurgentes,
que lhe foram entregues por alguns particulares; ordenando-me as autuasse para serem juntas por apenso à devassa
da rebelião praticada nesta Capitania a que está procedendo^
o que satisfiz e para constar fiz êste autuamento e juntei
as seis cartas que adiante se seguem e eu Joaquim Inácira--.
de Lima escrivão o escrevi
À margem — N.° 13.
I — 31,4,3 n.° 1 a 7
¦

t

•

\

O Governo Provisório da Província da Paraíba foi
vido encarregar-me do comando das ordenanças desta provincia pelo que incluso vos remeto a cópia do decreto de*
brigadeiro chefe para vós não só fazeres publicar no vossc*<
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distrito, como igualmente animares aos nossos patriotas
para que voluntariamente se vão alistar nas tropas de linhas
«daquela província e o serviço que com isso fazem à nossa
Pátria. Vila do Pilar, 10 de abril de 1817. O 1.° da In^dependência.
(a.) O Patriota Capitão Domingos Coelho Negromonte
<a.) O Patriota Antônio Rogério Freire
*

Reconheço a letra da carta retro e sinal ao pé da mesma
ser do próprio Antônio Rogério Freire por ter dela inteiro
^conhecimento. Vilar do Pilar, 12 de setembro de 1817.
Em fé de verdade (Sinal público). O Tabelião Público.
(a.) José Francisco de Moura
I — 31,4,3 n.° 2
*

•90)
Logo que vós receberes esta fareis com toda a cautela
<e segredo aprontar a vossa companhia por meio de uma
Tevista fazendo-os certos que não devem sair do lugar sem
licença vossa até segunda ordem, a qual havendo precisão
^?os será participada, para imediatamente marchares para
onde vos for determinado e se for possível dares por cá
uma chegada será bom sem rumor algum. Deus vos guarde
imiitos anos. Pilar, 28 de abril de 1817.
Patriota Domingos Coelho Negromonte, Capitão de Casiafístula.
(a.) Antônio Rogério Freire
Capitão Comandante
»

Reconheço a letra e sinal da carta retro ser do próprio
Antônio Rogério Freire por ter da mesma inteiro conhecimento. Vilar do Pilar, 12 de setembro de 1817.
Em fé de verdade (Sinal público). O Tabelião Público.
(a.) José Francisco de Moura
I — 31,4,3 n.° 3
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91)
Logo que vós receberes esta fareis notificar cinqüenta
homens de vossa companhia dos mais corajosos e armados
e com eles vos deveis apresentar nesta vila até amanhã
dois do corrente mês, por No [... ] sem a menor falta, ficando-vos por ela responsável. Vila do Pilar, o 1.° de maio
de 1817.
Patriota Domingos Coelho Negromonte, Capitão de Canafístula.
(a.) Antônio Rogério Freire
Reconheço a letra e sinal da carta retro ser do própria
punho de Antônio Rogério Freire por ter da mesma inteiro
conhecimento. Vila do Pilar, 12 de setembro de 1817.
Em fé de verdade (Sinal público). O Tabelião Público.
(a.) José Francisco de Moura
I _ 31,4,3 n.° 4
92)
Senhor Alferes Lourenço Dias da Cunha.
Vossa Mercê foi avisado para se achar neste quartel de
Itabaiana hoje quarta-feira, e até agora não é aparecido,
não sei o motivo deste procedimento, e como em semelhante
ocasião de tanta consideração a benefício da nossa Pátria
não deve haver a menor frieza, o certifico para já e logo
vir dar provas de um verdadeiro patriota acompanhado da
gente de sua companhia, que se puder até este tempo ter-se
aprontado, uma vez que disto mesmo já foi avisado; e não
aparecendo padecerá a pena de que se fazem merecedores
todos os infiéis à sua Pátria; e espero não haja falta em
um patrício tão amável e valoroso.
Quartel de Itabaiana, 12 de março de 1817.
(a.) João Batista Rego Cavalcante
3

Reconheço a letra da carta supra ser do próprio punho
do Padre Antônio Pereira de Albuquerque e o sinal posto
ao pé da mesma ser do próprio João Batista Rego Cavai•
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cante por ter dos mesmos inteiro conhecimento. Vila do
Pilar, 10 de janeiro de 1818.
Em fé de verdade (Sinal público). O Tabelião Público.
(a.) José Francisco de Moura
I — 31,4, 3 n.° 5
93)
Ilustríssimo Senhor Alferes Lourenço Dias.
As circunstâncias do presente sucesso na praça de Pernambuco agita a todo o brasileiro, principalmente, aqueles
a que estão incumbidas as expressões e cargos.
Portanto a benefício comum, paz e sossego de nossas
famílias, haja logo que esta receber vir ao meu quartel
nesta povoação para consultarmos este meio de chamado
não entenda senão como admirador e patrício.
Deus vos guarde.
Itabaiana, 10 de março de 1817.
(a.) João Batista Rego
Reconheço o sinal posto ao pé da carta retro ser do
do mesmo
ter
Cavalcante
Rego
Batista
por
João
próprio
inteiro conhecimento. Vila do Pilar, 10 de janeiro de 1818.
Em fé de verdade (Sinal público). O Tabelião Público.
(a.) João Francisco de Moura
I — 31,4, 3 n.° 6
94)
Senhor Sargento Manuel de Araújo.
Assim que esta receber sem perda de tempo fará notificar toda a gente desta companhia e mais pessoas que
encontrar e com a maior brevidade os remeter-me em Itabaiana, sem falta e já armados.
Deus o guarde muitos anos,
(a.) João Batista Rego
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Reconheço ser o sinal supra do próprio João Batista
Ptêgo por pleno conhecimento do que dou fé, este vim fazer
por ordem do Excelentíssimo Desembargador Juiz Presidente da Alçada. Recife, 3 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade (Sinal público). O Tabelião,
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho
I — 31,4, 3 n.° 7

95)
Autuamento para apenso de seis documentos reconhecidos sobre a Expedição de José Peregrino Xavier de Carvalho
ao Rio Grande Norte e sua volta, seis incluídos e remetidos
no ofício do governador desta capitania de cinco e um no
de oito de dezembro de mil oitocentos dezessete.
Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos sete de fevereiro nesta povoação de Mamanguape, termo da vila de Monte-mor 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
apresentados seis documentos reconhecidos sobre a Expedição de José Peregrino Xavier Carvalho ao Rio Grande do
Norte e sua volta, seis incluídos e remetidos no ofício
do Governador desta capitania de cinco e um no de oito de
dezembro de mil oitocentos e dezessete e que é o que vai
rubricado: ordenando-me os autuasse para serem juntos poi
apenso à Devassa a que está procedendo o que satisfiz e
para constar fiz este autuamento e juntei sete documentos
que adiante se seguem e eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão, o escrevi.
À margem — N.° 14.
I — 31,4,3 n.° 8 a 15
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96)
Viva a Pátria.
Tendo desembarcado em baía Formosa marchei até a
Barra de Cunhaú donde parti para Vila Flor. Em Jequiá
recebi o vosso ofício de 25; o oficial que mo entregou trazia
ordem de me conduzir até Goianinha, porém tendo o meu
estar,
onde
devera
Cunhaú
já
para
partido
quartel-mestre
e não podendo eu desampará-lo, continuei até vosso engenho onde pernoitei em 26. A 27 pelas 3 horas da manhã
jtne pus em movimento para Goianinha, onde chegando
de
27
do
ofício
o
vosso
recebi
da
manhã
horas
10
pelas
corrente. Vejo o que me dizeis quanto a poder marchar,
ou deixar de marchar, porém como as ordens que tenho são
de me unir convosco determinei de marchar até Belém para
daí ir continuando até encontrar-vos. É pois deste quartel
que vos escrevo, remetendo-vos incluso o ofício do Governo
Provisório da minha província.
Uma tropa, que o despotismo costumava na moleza, não
de
motivo
será
o
êste
e
forçadas,
muito
marchas
fazer
pode
me não juntar convosco muito brevemente. Hoje pernoitarei
em São José e daí marcharei até onde receber resposta deste,
à
chegada
minha
a
inútil
inteiramente
achardes
se
porque
Capital do Rio Grande, farei alto ou retrogadarei; porém
enquanto puserdes a meu arbítrio irei seguindo, porque o
meu desejo é mostrar ao mundo o denodo com que a minha
tropa corre a arvorar o estandarte da liberdade. Dispondo
dos meus pequenos ofícios e dos fracos serviços de uma
tropa que cumprindo as minhas ordens não deixará de obedecer a vossa voz. Quartel em Belém, 28 de março de 1817.
Primeiro da Independência.
Ao Patriota André de Albuquerque, Coronel Comandante das Forcas Unidas do Rio Grande do Norte.
(a.) O Patriota José Peregrino Xavier de Carvalho,
Tenente Coronel da Legião Patriota da Paraíba
Reconheço ser a letra e firma da carta retro e supra do
indela
ter
de
Carvalho
Xavier
Peregrino
José
por
próprio
teiro conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.

212
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público).
Tabelião.
a.) João Nepomoceno Corrêa César

O

À margem — N.° 2.
I — 31,4.3 n.° 9

97)
Patriotas do Governo Provisório
Em conseqüência do ofício de que vos envio cópia fui
encarregado de marchar para esta província a fim daqui,
unido ao Patriota André de Albuquerque levantar estandarte da liberdade. Chegando em Belém encontro o exGovernador José Inácio Borges, prisioneiro, e notícias de
estar já consumada uma grande parte da minha comissão.
Continuando a minha marcha até a Capital desta província
tive o regosijo de ver já instalado o novo Governo Provisório, extinto o despotismo, e tremular no meio desta praça
a bandeira da liberdade. Parece pois estar acabada a minha comissão, todavia se exigências do serviço da Pátria
pedem aqui a minha demora, eu sou muito contente de a
ter e de cooperar com as minhas forças para o bom êxito da
obra que começasteis, porém bem sabeis que sou responsável do governo da minha província, por todo e qualquer
procedimento militar. Portanto peco-vos que me determiucis se devo demorar-me ou não e no primeiro caso não
só exije que me expendais as razões, que urgem a minha
demora como que oficieis ao governo da minha província,
participando-lhe todas elas, sendo isto com a maior possível
brevidade. Os céus vos guardem por muitos anos. Quartel
da cidade do Rio Grande do Norte, 31 de março de 1817.
O primeiro da independência.
(a.) José Peregrino Xavier de Carvalho
Tenente Coronel da Legião Patriota da Província da Paraíba
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Reconheço ser a letra da assinatura posta ao pé da
carta retro própria de José Peregrino Xavier de Carvalho,
por ter dela pleno conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro
de 1817.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O
Tabelião.
(a.) João Nepomoceno Corrêa César
À margem — N.° 3.
I — 31,4,3 n.° 10

98)
Patriota Tenente Coronel José Peregrino Xavier de
Carvalho. Viva a Pátria. Nós vos ordenamos que marcheis
imediatamente com o corpo que está as vossas ordens em
direção à barra de Cunhaú e desembarcareis no lugar mais
próximo do engenho e continuando a vossa marcha ireis
reunir-vos às forcas unidas do Patriota André de Albuquerda
cooperantes
oficiais
mais
êle
e
e
com
Maranhão,
que
causa da Pátria consultareis o melhor e mais fácil modo de
levantar a bandeira da liberdade sobre a capital do Rio
Grande do Norte. E se das vossas conferências resultar que
as forças ali reunidas são poucas para sem perigo consumardes a obra da independência dirigi-vos imediatamente
a nós comunicando-nos miüdamente os socorros de que
necessitardes e nos julgardes capazes de vos dar. Deixamos
a vossa capacidade prevenir na vossa marcha todo e
nossas
das
fim
o
incidente
perturbar
possa
que
qualquer
operações. O céu vos felicite como desejamos. Casa do
Governo Provisório. Paraíba, 23 de março de 1817. O Primeiro da Independência. Vossos Compatriotas e Amigos.
Inácio Leopoldo de Albuquerque e Maranhão. Francisco
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José da Silveira. Francisco Xavier Monteiro da Franca.
Está conforme. Quartel no Rio Grande do Norte, 31 de
março de 1817.
(a.) José Peregrino Xavier de Carvalho
Tenente Coronel da Legião Patriota da Província da Paraíba
Reconheço ser a letra da assinatura posta ao pé da
cópia supra do próprio José Peregrino Xavier de Carvalho,
por ter dela pleno conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O
Tabelião.
(a.) João Nepomoceno Corrêa César
À margem — Cópia.
I — 31,4,3 n.° 11

99)
Viva a Pátria.
Temos em vista o vosso ofício de 2 do corrente, em
que mostrais carecer de conservar nessa província o auxílio
que daqui mandamos comandado pelo Patriota Tenente
Coronel José Peregrino Xavier de Carvalho, e não podendo
escusar-nos de anuir a vossa precisão a bem da pátria,
agora ordenamos ao dito Tenente Coronel que se conserve
no serviço dessa província até que vos considereis em circunstâncias mais favoráveis e lhe comunicardes que pode
retirar-se.
Deus vos guarde por muitos anos. Casa do Governo
Provisório da Paraíba, 7 de abril de 1817. O primeiro da
Independência.
(Assinaturas):
0 Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Meio
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
Francisco Xavier Monteiro da Franca
Francisco José da Silveira
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Patriotas do Governo Provisório da Província do Rio
Grande do Norte.
¦

Reconheço serem as letras e firmas supras 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 Nepomoceno Corrêa César
Â margem — N.° 6.
I _ 31,4,3 n.° 12

100)
Temos precisão de recolher à nossa Capital a tropa que
foi auxiliar a essa província comandada pelo Tenente Coronel José Peregrino Xavier de Carvalho, não obstante termos dito que ali se conservasse, enquanto vós o não mandásseis retirar, pelo que o fareis marchar para esta quanto
antes prestando-lhe o auxílio e comodidade necessária para
fazerem a sua marcha por terra, pois chegando agora de
Pernambuco o nosso Brigadeiro Amaro Gomes Coutinho
Vieira nos participa que ontem às seis horas da tarde chcgaram até três embarcações que fazem o bloqueio daquele
porto, mas graças a providência em tempo já de se terem
recolhido muitas embarcações de mantimento.
Deus vos guarde por muitos anos. Casa do Governo
Provisório da Paraíba, 16 de abril de 1817. .
(Assinaturas):
Francisco José da Silveira
Francisco Xavier Monteiro da Franca
O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
Patriotas Governadores Provisórios da Província do Rio
Grande.
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Reconheço serem as letras e firmas supras 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). 0
Tabelião.
(a.) João Nepomoceno Corrêa César
Á margem — N.° 5.
I — 31,4,3 n.° 13

101)
o

Patriotas do Governo Provisório.
Venho de receber o vosso ofício, datado de hoje, depois
fde ter recebido um do governo de minha província, em
que me ordenais a minha retirada, entendo-me convosco a
êste respeito. Pelo contexto do vosso colijo não haver embaraço para execução das ordens que recebi. Para efetuar
a minha marcha necessito de cinco cavalgaduras que são
para condução da caixa militar, e bagagem, devendo estas
acompanhar-me até o primeiro distrito da mesma provincia. É necessário também que vos dirijais a todas as autoridades civis, e militares que vos são subalternas, e por
cujos distritos eu houver de transitar, para me fornecerem
todo o socorro de mantimentos e cavalgaduras, sendo-lhes
tudo satisfeito pelo meu quartel-mestre. É também para
eu poder provar a minha conduta perante o meu governo
necessário que no ofício que lhes dirigirdes lhes narreis o
meu procedimento, e que nada obrei que não fosse de comum
acordo convosco. Dos soldados da minha tropa tendo-me
adoecido um de bexigas, e não podendo seguir viagem
por estar ainda em convalescença, vos rogo ordeneis ao governador das armas que lhe mande fornecer todos os curativos, pondo-lhe um camarada no seu quartel, e que logo
fique bom o despeça para minha província, fornecendo-lhe
todo necessário para efetuar a sua marcha. Tenho detalhado mover a minha tropa amanha pelas quatro horas da
madrugada, vós porém ordenareis o que fordes servido.
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Não cabe nas minhas expressões os sentimentos que causa
a separação em que nós vamos pois os sentimentos não
se sufocam e nem se extinguem, quando eles são sinceros,
e filhos do coração, em qualquer parte me conhecer eis
muitos
vos
Deus
amigo.
e
vosso
por
guarde
patriota
por
anos. Quartel na cidade do Natal, 21 de abril de 1817.
Primeiro da Independência.
(a.) Peregrino Xavier de Carvalho
Tenente Coronel
Patriotas do Governo Provisório da Província do Rio
Grande do Norte.
Reconheço ser a letra da assinatura posta ao pé da carta
retro do próprio José Peregrino Xavier de Carvalho por ter
dela pleno conhecimento. Paraíba, 16 de dezembro de 1817.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0
Tabelião.
(a.) João Nepomoceno Corrêa César
Ã margem — N.° 4
I — 31,4,3 n.° 14

102)

Viva a Pátria.
Tenho de vos participar que no dia 26 do corrente eu
e a tropa que está debaixo do meu comando devemos pernoitar nessa vila, onde espero achar mantimentos para
setenta homens e cinco cavalgaduras, para a condução da
caixa militar e bagagem, o que tudo será satisfeito à boca
da caixa. Na prontidão, zelo, e patriotismo de todos os
patriotas, autoridades civis, e militares que hão de mostrar
o interesse que tomam pela causa comum confio tudo, e
porei na presença do governo da minha província. Quartel
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na cidade do Natal, 21 de abril de 1817. Primeiro da Independência.
(a.) José Peregrino Xavier de Carvalho, Tenente
Coronel da Legião Patriota da Província
da Paraíba, Comandante da Expedição em
auxílio da do Rio Grande
i

Reconheço ser a letra da assinatura supra própria de
José Peregrino Xavier de Carvalho por ter dela pleno conhecimento. Paraíba, 5 de fevereiro de 1818.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). 0
Tabelião.
(a.) João Nepomoceno Corrêa César
Â margem — A todas as autoridades civis e militares
da vila de Mamanguape da mesma província.
•

I _ 31,4,3 n.° 15

103)
Autuamento para apenso de vários papéis entregues
neste Juízo pelo Capitão-mor da Vila Real de São João Domingòs da Costa Romeu na ocasião que ali passou com a
Bandeira Real na sua regressão para a cidade da Paraíba
o Desembargador Ouvidor Geral da Comarca André Alves
Pereira Ribeiro Cirne, dizendo que os tinha recebido e os
não tinha remetido; e mais os quatro últimos que foram
entregues por diversas pessoas.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos onze de fevereiro nesta povoação de Mamanguape termo da vila de Monte-mor 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
apresentados vários papéis dos insurgentes que foram entregues neste Juízo pelo capitão-mor da Vila Real de São
João [...,]sua ocasião que ali passou com a Bandeira Real
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na sua regressão para a cidade da Paraíba o Desembargador Ouvidor Geral da Comarca André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne dizendo que os tinha recebido e os não
tinha remetido, e mais quatro últimos que foram entregues
por diversas pessoas. Ordenando-me os autuasse para serem juntos por apenso à devassa que sobre a rebelião praticada nesta capitania está procedendo o que satisfiz para
constar fiz êste autuamento e juntei os ditos papéis que
adiante se seguem e eu Joaquim Inácio de Lima escrivão
o escrevi.
Â margem — N.° 15.
31,43 n.° 16 a 31

104)
Nos os do Governo Provisório tendo mandado retirar
para o Mosteiro de São Bento da cidade de Olinda o
Abade desta Frei Francisco da Conceição Ramos por causas
anti-patrióticas, fomentadas pelo dito Abade em grave
desassôssego de famílias desta cidade, e ficando vago o
lugar de abade, enquanto não é provido pelo seu legítimo
prelado, encarregamos ao conventual Frei José Leandro dos
Santos Pinheiro que administre o mosteiro, seus bens e pertenças, como incumbe ao prelado da Casa. Casa do Governo
Provisório da Paraíba, 15 de abril de 1817. O primeiro da
Independência:
(Assinaturas):
Francisco José da Silveira
Francisco Xavier Monteiro da Franca
O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
Reconheço serem as letras das assinaturas supra próprias de Francisco José da Silveira, Francisco Xavier Monteiro da Franca, o Padre Antônio Pereira de Albuquerque
15
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e Melo, Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, por ter
de qualquer das letras pleuo conhecimento e as ter em meu
poder, e cartório. Paraíba, 5 de fevereiro de 1818.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O
Tabelião.
(a.) João Nepomoceno Corrêa César
Reconhecimento do Reverendo Frei Senhor
Leandro dos Santos Pinheiro do Mestre de São
virtude do edital, no dia 25 de junho de 1817. Na
Paraíba.
Cirne.
I — 31,4,3

Frei José
Bento em
cidade da

n.° 27

105)
A causa da nossa Pátria, que sôbretiranizada pela má
administração do governo a que estava sujeita, agora se
achava no maior perigo pelo desamparo deste mesmo govêrno, desamparo procedido da fuga do Ouvidor da Comarca, que nele influía essencialmente por arrogação dç
precedência e preponderância 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 seguridade individual c
real dos seus habitantes nossos compatriotas e das suas
famílias. Passamos a tomar iguais medidas sobre todos os
pontos do nosso continente e das quais devemos esperar
os mesmos felizes resultados, e sendo a corporação eclesiástica de que Vossa Senhoria é nessa freguesia digníssimo chefe a mais respeitável e muito interessada em todas
as partes desta mesma causa, 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
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«osso primeiro objeto e 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 de presentá-los ao Altíssimo por meio do Augusto
Sacrifício e de todos os ofícios da religião. Assim o esperamos do patriotismo, probidade e zelo paternal de que
Tossa Senhoria tem dado a esta freguesia tão decisivos
testemunhos.
Deus guarde a Vossa Senhoria, Quartel General das
Forças Unidas da cidade da Paraíba do Norte, 13 de março
<le 1817.
(a.) Estêvão José Carneiro da Cunha, Gomuhdante em Chefe da Força Armada
(a.) Amaro Gomes Coutinho, Coronel
-

• *

•_

*

Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor Francisco da Costa,
Vigário da vila do Pilar.
¦

Reconheço serem as letras das assinaturas supras próGomes
Amaro
e
da
Cunha
Carneiro
José
de
Estêvão
prias
Coutinho por ter de qualquer das letras pleno conhecimento
e as ter em meu poder, e cartório, 5 de fevereiro de 1818.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O
Tabelião.
(a.) João Nepomoceno Corrêa César
I — 31,4,3 n." 28
3

->•

r

r

106)
Ê 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,
determina que somente os Juizes Ordinários continuem as
suas jurisdições cada um em seu mês, para os negócios da
Justiça, Crime e Cível, e de Polícia e da mesma sorte os Juírecurso
todas
de
dando-se
repartição,
na
sua
órfãos
zes de
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a êste Governo Provisório podendo levar os emolumentos*,
que eram taxados na extinta ouvidoria. Sala do Governa
Provisório da Província da Paraíba, 16 de março de 1817..
(Assinaturas):
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
Francisco José da Silveira
O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
Francisco Xavier Monteiro da Franca
Reconheço serem as letras das firmas supras dos próprios governadores provisórios da cidade da Paraíba por
ter delas inteiro conhecimento. Mamanguape, 10 de fevereiro*de 1818.
Em fé e testemunho de verdade (Sinal público). O
Tabelião Público.
(a.) José Inocêncio Poge
Recebido neste Juízo no dia 10 do corrente pelo escrivão»
da Vila de São Miguel, José Elias da Nóbrega. Mamanguape, 11 de fevereiro de 1818.
.
O Escrivão da Correição.
\
(a.) Joaquim Inácio de Lima
I — 31,4,3 n.° 29

107)
Ilustríssimo Senhor Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca.
A Vossa Senhoria participo os passos que deram a favor da Pátria Francisco Bernardo e o Reverendo VigárioJoão Marinho. Estes homens muito antes da revolução de
Pernambuco recolheram-se à dita praça onde assistiram a
toda novidade e foram convidados por Domingos José Mar—
tins no mesmo instante que se achou finda a manobra
e os encaminhou para o Erário onde assistiram em grave
função, e chegando depois às suas residências foram tra—

2

lando de pôr em execução o mesmo nesta miserável terra*
tanto assim que quando o Governo Provisório veio à inslalação da Câmara na vila do Pilar estando várias pessoas
declarou dito Governo que nada se fizesse sem a chegada
dos ditos, de quem trato, como assim se executou. Fiiialmente Braz Alves disse a João Batista Pereira que o
dito vigário lhe dissera havia assistido no rompimento de
Pernambuco e tinha assinado por seu patriotismo. O mesmo
padre disse o mesmo a Pedro José Tavares e Caetano de
tal tanto sabe que com dito vigário se achava na mesma
casa em que estava e presenciou os elogios que recebeu
do predito Domingos José Martins e com êle foi contar o
dinheiro do Erário. Ora rompeu-se aqui a revolução, e
finda ela ausentaram-se ambos para a Capitania de Pernambuco fazendo conduzir as suas escravaturas onde deram
nisto provas de serem réus, e muito melhor o publicou
Erancisco Bernardo na presença de Antônio José de Souza,
no lugar da Venda Francisco de Guimarães onde dito Souza
fora conduzido por notificação do Rogério para o acompanhar, ali se uniu dito Vigário e Francisco Bernardo aos patriotas João Luiz seu irmão e José Apolinário e se ofereceu
Francisco Bernardo a eles que ficavam, que tudo quanto
houvesse no seu engenho eles o utilizariam a benefício da
Pátria, que quando êle quis disfarçar o que disse por dar
com os olhos no dito Souza um honrado europeu desta vila
foi tarde, o qual é quem pode a Vossa Senhoria informar
dos fatos de que trata por ser muito capaz, sério e verdadeiro, e um dos que foi atrozmente atacado na ocasião
que marcharam para essa cidade.
Portanto faço a Vossa Senhoria a presente informação
para que eles não zombem do crime que cometeram por
meio de leves informações e talvez dadas por pessoas do
réu suscitadas.
A Vossa Senhoria remeto esta relação c carta que em
meu poder a tenho dada por Francisco José que agora vai
seu
está
o
também
como
assim
mesmo;
inocente
preso
estas
recebi
é
ambos
de
nessa
cidade
que
pois que
genro já

— 224 —

informações quando marchei pela coroa, e se têm distinguido estes dois europeus entre todos, estranhando então
ver os mais mencionados darem mais dinheiro e alguns
voluntariamente como fosse João de Melo Azevedo, que nãa
deu o que da relação consta, como mais aos mesmos provisórios nessa cidade foi levar 150$ réis.
Deus guarde a Vossa Senhoria muitos anos. Vila d»
Pilar, aliás, Taipu, 21 de julho de 1817.
De Vossa Senhoria
Reverente Servo
(a.) Antônio Francisco da Costa
I — 31,4,3 n.° 30
108)
Ilustríssimo Senhor Comandante em Chefe Antônio Fernandes Bastos.
Meu estimável Senhor, remeto a Vossa Mercê o rol dos
dinheiros que tiraram juntados e violentados pelos patriotas*
João Batista Rego e José da Cruz Gouvêa, João Luiz
Fernandes, dos quais Vossa Senhoria verá o quanto fomosobrigados que conste me fizeram dispenseiro e cozinheiro*
das tropas,e me pegaram um menino que anda na escola e o
pôs nas fileiras a marchar para ver se eu falava para nos
matar. Vossa Senhoria conte de certo com êste fiel criado
e que por fé o venera.
(a.) Francisco José Xavier Borges
I — 31,4,3 n.° 31
¦

rDinheiros que se deram neste lugar de Itabaiana fintados, com penas de cabeça fora pelos patriotas João Batista Rego, José Cruz Gouvêa e João Luiz Fernandes.
João Gonçalves da Porsiúncula ...<. Duzentos ¦,,$
Francisco Inácio Raposo
Cinqüenta
Francisco José Xavier Borges ....... Cem

109)

I • -
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Antônio José Barbosa .......,......
Antônio Padeiro
•
Fidelis Cosme

Duzentos
Doze
Cem

Em Itabaiana, que soma a conta: 662.000
No Mogr.°
250.000
A João de Melo Azedo
A Antônio Dantas, dizem que
600.000
Inácio Rico, dizem que
50.000
900.OOÜ
Gado
O Salvador — seis vacas.
Francisco José Xavier Borges — 2 bois.
Joaquim Francisco — 1 boi.
'•"'"'
Bento Corrêa — 1 boi.
Antônio José da Silveira — 1 vaca.
João da Costa — 1 boi.
O patriota José Ramos foi visto na Camotanga e está
dizem-me no coito de João Luiz e Cruz, distrito de Goiana.
Fico solicitando botando espias.

I — 31,4,3 n.° 31

110)
Autuamento de vários papéis e partes respectivas aos
foram
elas
com
relação
da
constantes
juntamente
que
presos
remetidas pelo Governador desta capitania em ofício de vinte
oito de novembro de mil oitocentos e dezessete.
Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil
vila
nesta
de
dezembro
dois
e
aos
vinte
dezessete
e
oitocentos
do Pilar e casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves Pereira
íome
ministro
êle
eu
escrivão,
por
Ribeiro e Cirne aonde
ram apresentadas várias parles e papéis respectivos aos pre-
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sos constantes da relação que juntamente com eles foram
remetidos pelo Governador desta Capitania em ofício de
vinte e oito de novembro de mil oitocentos e dezessete com
outros documentos mais que vão autuados separadamente
em outros autuamentos para apensos; ordenando-me os
autuasse para serem remetidos ao Juízo Privativo da Alcada o que satisfiz e para constar fiz êste autuamento e
juntei as partes e papéis que adiante se seguem e eu Joaquim
Inácio de Lima escrivão o escrevi.
À margem — A.
I — 31,4,3 n.° 32 a 45

111)
Eixmo. Senhor.
Remeto a Vossa Excelência o cabra Luiz Ferreira de
Gois morador na vila do Pilar, o qual no tempo do provisório fêz altos progressos à Pátria, já oferecendo voluntário um filho inda de 7 anos (sic), já convocando a muitos
sacrificassem seus filhos à praça, já atacando com armas a
outros, de sorte que a Antônio José de Medeiro, europeu,
morador em dita vila êle lhe fêz atrozes insultos até que
o desarmou de sua espada de prata com que dito servia
no Regimento montado, e até hoje a perdeu, e por muitas
persuasões de outros o não matou.
Agora na execução do mais que Vossa Excelência me
determinou o encontrei e remeto para dispor como for
servido.
Taipu, 21 de julho de 1817.
De Vossa Excelência
Reverente súbdilo
(a.) Antônio Fernandes Bastos da Costa
Ao alto — N.° 4.
I

31,4,3 n.° 33
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112)
Tendo-me dirigido ao lugar d'Avinda em seguimenlo
dos insurgentes José da Cruz Gouvêa e João Luiz, às duas
horas depois da meia noite pus cerco a todas as casas suspeitas daqueles esconderijos, e por culpa de um guia insuíiciente escaparam prendendo-se nesta ação a Manuel Mateus, guarda-costa, que muitas vezes foi visto armado em
companhia daqueles rebeldes, depois da restauração, tendo
o dito preso já dantes de uma conduta criminosa, como é
notório na voz pública destes povos. Itabaiana, em 5 de
julho de 1817.
Deus guarde a Vossa Mercê por muito anos.
Senhor Ajudante de Ordens do Governo
(a.) Manuel Anselmo Coutinho
Desde o 1.° do corrente que remeti preso o inP.S.
surgente João Batista Rego, e até o fazer desta não tornou
anais o cabo, e nem recibo da entrega do dito preso.
Ao alto — N.° 5.
I — 31,4,3 n.° M

113)
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor.
Incluso à presente vai o Reverendo Gonçalo Borges de
Andrade, vindo preso da vila de Souza, remetido pelo Capiíão-mor da mesma, e com êle acompanham dois escravos
e dinheiro.
O Cabo Serafim é quem o conduz. Vossa Excelência
determinará o que for servido. Vila do Pilar, 29 de junho
de 1817.
(a.) João Francisco Coutinho
Comandante
Ao alto — N.° 6.
I — 31,4,3 n.° 35
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114)
Logo que recebi as ordens de Vossa Senhoria fiz prender o cabo Gonçalo Frutuoso, o qual foi condutor do dito
seis
com
seguro
remeto
e
o
Duarte
Tomás
Antônio
preso
soldados e um cabo para as cadeias desta cidade. Brejo
de Areia, 15 de julho de 1817.
(a.) Manuel Dourado de Melo, Alferes Comandante do Destacamento
Ao Ilustríssimo
vêrno.

Senhor Ajudante das Ordens

do Go-

Ao alio — N.° 7
I — 31,4,3 n.° 36

115)
*

Excelentíssimo Senhor.
Para poder informar a Vossa Excelência com depurada
verdade, corno devo, sobre João Marinho Falcão, vigário
desta freguesia de S. Miguel de Taipu, e Francisco Bernardo
Cavalcante, a respeito de serem ou não partidistas da insurreição dos malvados desgraçados patriotas entrei em uma
restrita e séria indagação e colhi o que passo a expor.
Estes homens partiram daqui para o Recife de Pernambuco, em companhia de Inácio Leopoldo, um dos provisórios dessa cidade da Paraíba, e de João de Albuquerque,
Capitão-mor das Ordenanças dela, que se acha preso, conhecido inteiro partidista. Ali se demoraram por espaço de
três meses pouco mais ou menos até que brotou a maldita
conjuração. Nesta ocasião fecharam as portas de suas moradas fingindo-se tímidos, porém pelas nove horas da noite
veio Domingos José Martins, um dos provisórios daquele
Recife, e os levou consigo para a casa do Erário, onde se
banquetearam largamente. Isto é o que pude colher de
Pedro José Tavares, Braz Álvares de Paiva, João Batista
seu irmão e João Pereira Lima, moradores neste lugar e
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freguesia, que dizem lê-lo ouvido com toda a certeza daquele sobredito João Marinho. É o que posso informar
quanto cabe em mim. Deus guarde a Vossa Excelência
muito felizmente. Quartel do Engenho de São Miguel, 6 de
julho de 1817.
De Vossa Excelência fiel súbdito servo.
(a.) Antônio Fernandes Bastos
Ao alto — N.° 8.
I — 31,4,3 n.° 37

116)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás de Souza
Mafra.
Em cumprimento da [...] me foi apresentada com
data de 12 do corrente fiz prender a Manuel Lopes, filho
de Maria de Lopes, morador em Santa Rita, e o remeto
seguro à cadeia dessa cidade. Esse preso é dos que vindo
na patrulha expedida pelo rebelde patriota Amaro Gomes
Coutinho, debaixo das ordens de João Batista de Carvalho
para prenderem ou matarem ao Padre Manuel Lourenço de
Almeida, que cuidava da restauração dos direitos de Sua
Majestade, mostrou-se tão empenhado com bastante alegria
na execução dessa ordem que na busca que deram neste
engenho êle era um dos primeiros que entrava e mesmo
lembrava algum lugar mais oculto, êle também seduziu muitos indivíduos para irem para Tibiri a favor do dito rebelde
Amaro Gomes quando aí esteve postado com tropas contra
os realistas, o que é constante e notório, e fazendo aviso dos
que iam a unir-se com o exército realista. Estes são os crimes que tem cometido esse preso e de que se me informou.
Engenho do [...], 11 de setembro de 1817.
(a.) João Teixeira Rebelo
Comandante
Ao alto — N.° 9.
I — 31.4,3 n.° 38
>
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117)
A primeira revolução nesta povoação de Mamanguape
foi feita por José Maria Xavier de Carvalho e vigário Veríssimo Machado Freire e outros mais que romperam com
muitos vivas e em casa de Francisco Inácio Peixoto Flores,
fizeram grande função e bebedeira a 21 do mesmo mês, em
sexta-feira apareceu nesta povoação o Capitão Manuel da
Fonseca Galvão, e fêz levantar bandeira provisória, e publicar as proclamações que trouxe, ficando por chefes o
Capitão José Felipe e o Sargento-mor Domingos José de
Carvalho, o Reverendo Vigário Veríssimo Machado Freire, e
Francisco Inácio Peixoto Flores, e juntos formaram Governo.
Marchou o dito Galvão para a serra da Raiz e nela
levantou bandeira em o dia sábado 22 do corrente mês,
ficando aquele lugar sem chefes.
Passou para o brejo da Bananeira, levantou bandeira
em o dia Domingo 23 de março, e ficou sem chefes e somente
um deu a queimar muita pólvora e vinho a beber aos que
se alegrassem com êle, o qual foi Manuel José Fernandes,
hoje comandante.
Passou para o Brejo da Areia onde achou a bandeira
já levantada por Antônio José Fernandes Nobre, que foi
chamado por carta do Silveira, e foi levantada esta na Areia
a 22, e passou a levantar a da Guarabira a 23 de março.
O dito Galvão passou da Areia para Alagoa grande que
é já um distrito da vila do Pilar, acompanhado de Antônio
José Gomes Loureiro, onde levantaram bandeira segundafeira, 24 de março.
A contra-revolução, a primeira foi feita no Brejo da
Areia pelo Capitão Sebastião Nobre de Almeida, e seu pai
o Capitão-mor e mais companheiros da Corporação, em o
1.° de maio, em o qual se levantou bandeira, fazendo-se
forte no lugar de donde fêz levantar a da Alagoa Nova e
Campina Grande de donde vieram presos o Padre Antônio
e o Padre Leonardo.
Na Bananeira foi feita a 2 de maio em dia sexta-feira
pelo Capitão Francisco Lopes de Figueiredo e mais povo.
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Na Alagoa Grande foi feita e levantada a bandeira no
domingo, 4 de maio, pelo Alferes Julião Leocádio de Lima,/
e Francisco Nobre de Almeida e Pedro de Barros.
Na serra da Raiz, não houve levante de bandeira e sim
muitos vivas a Sua Majestade Fidelíssima, no dia 30 de abril
quando marcharam para o Rio Grande, sendo autor desta
obra o Alferes Pedro da Silva Espínola.
A contra-revolução de Mamanguape foi feita em o dia
terça-feira, 6 de maio, pelo Reverendo Vigário de Montemor José Antônio Lima, e seu companheiro José Duarte
Guimarães e mais povo, o que tudo afirmo debaixo de palavra de honra.
Quartel de Mamanguape, 4 de agosto de 1817.
(a.) Sebastião Nobre de Almeida
Ao alto — N.° 10.
I — 31,4,3 n.° 39

118)
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Governador
Na informação que dei a Vossa Excelência hoje deJram-me certeza quem assistiu quando chegou o Capitão
Manuel da Fonseca na Alagoa Grande, que só viu o dito
ler a proclamação que levou dos provisórios, e depois de
a ler disse aos que presente estavam que sendo lhes agradasse levantassem uma bandeira branca e dessem uns tiros,
e mostrou o tope que deviam de usar, e retirou-se, e no
domingo seguinte o comandante do lugar Luiz da Costa é
que levantou a dita bandeira, e como escapuli neste ponto
julgo mal informado pois esta é a certeza que me dão.
Como também da influência é de que não queriam mais
rei, Vossa Excelência me queira perdoar que o meu desejo
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é não errar, e salvar a consciência. Deus guarde a Vossa
Excelência. Mamanguape, 7 de agosto de 1817.
, De Vossa Excelência
Soldado obediente
(a.) Sebastião Nobre de Almeida
Ao alto — N.° 12.
I — 31,4,3 u.° 40

119)

¦..'¦.¦
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Governador.

Participo a Vossa Excelência que no dia de ontem fiz
prender à ordem de Vossa Excelência o preto Antônio Pedro,
forro, morador no distrito de Gargau, casado com uma negra cativa do mesmo engenho, pelo crime de me insultar
continuadamente, fazendo-me ameaços em público, procedido
de promessa de alforria a mulher pelo Amaro Gomes Coutinho, que este o ocupava em ser um espia continuado do
Reverendo Padre Manuel Lourenço de Almeida e minha.
Gargau, 3 de setembro de 1817.
(a.) João Teixeira Rebelo
Administrador
Ao alto — N.° 11.
I — 31,4,3 n.° 41

120)
É

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Remeto a Vossa Excelência os presos que constam da
relação inclusa, que os prendi à ordem de Vossa Excelência
por desertores do exército que comandei quando fui contra
os rebeldes e levantados insurgentes, o número dos desertores é muito superior aos que vão, porém, por causa de
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qualquer aviso que julgo houve suspenderam c os irei prendendo e remetendo quando puder ser, os dois últimos presos
vão debaixo de prisão por se virem mesmo entregar à prisão voluntariamente* Alguns dos desertores que vinham
debaixo das minhas ordens publicam que o seu capitão
escondidamente lhes dera ordem para se irem embora e
alguns que por presos injuriosos de interesse. Deus guarde
a Vossa Excelência muitos anos. Brejo do Fagundes, 15 de
outubro de 1817.
De Vossa Excelência
Súbdito obediente
(a.) José Guedes Alcanforado
Ao alto — N.° 12
I — 31,4,3 n.° 42

121)
Relação dos presos que vão para a cabeça da comarca
à ordem do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador com os crimes abaixo declarados.
Gabriel Pereira de Oliveira, homem pardo, casado,
de idade de 25 anos, desertor do exército, saindo da cormacasa
sua
em
Chegando
caminho.
do
meio
do
poração
lou com outros duas vacas alheias e as comeu e diz que
paga a seus donos.
Firmano de Freitas, pardo, casado, de idade de 50 anos,
foi notificado para ir no exército, estando com saúde não
quis ir.
João da Rocha, branco, casado, de idade de 25 anos,
desertou do exército do caminho e veio para sua casa.
Francisco Felix das Chagas, pardo, solteiro, de idade
de 20 anos, desertou do exército do meio do caminho e veio
para sua casa.
Antônio Bernardo, pardo, casado, de idade de 4(
anos, desertou do exército do meio do caminho e veio para
sua casa.
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Francisco Gomes, pardo, casado, de idade de 40 anos.,,
desertou do exército do caminho veio para sua casa.
Luiz de Oliveira, branco, casado, de idade de 40 anos,
desertou do exército do caminho e foi para sua casa.
Francisco Figueira, branco, casado, de idade de 40 anos,
desertou do caminho e veio para sua casa comer uma vaca
alheia com outros e diz quer pagar a seu dono.
(a.) José Guedes Alcanforado
I — 31,4,3 n.° 43

122)
À presença de algumas destas testemunhas que aqui
estão falou João Batista de Carvalho do Soberano palavras
tão agravantes que a modéstia faz calar as testemunhas,
umas de vista e outras de ouvir dizer, do qual as cujas
deram debaixo de juramento da alma o que souberam.
De vista o Tenente Luiz José de Oliveira Diniz, morador na cidade.
O Capitão Manuel Francisco Corrêa, de vista.
Domingos José Marques, morador na cidade.
Manuel Marques, morador na cidade.
Manuel José de Castro, morador na cidade.
Antônio de Dovelho Souza, morador na cidade.
Gonçalo Martim, de vista.
Joaquim Maia, morador na cidade.
De vista Manuel Joaquim, Meirinho Geral, morador na
cidade.
José Polje, morador na cidade.
O Padre Manuel Lourenço de Almeida, morador em
Gargau, de vista.
De vista o Padre João Lourenço de Almeida, morador
na Torinha.
De vista o Comandante Luiz Domingos Porto, morador
em Santa Rita.
r
De vista João Soares, morador na Torinha.
¦
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De vista Francisco Palmeira, morador em Santa Rita.
De vista Zacaria Domingos Porto, morador na Torinha.
De vista Francisco de Melo, morador em Santa Rita.
De vista Paulo José de Siqueira, morador na Torinha.
De vista Luiz André de Melo, morador em Santa Rita.
De vista Francisco Dutra, morador em Santa Rita.
De vista José Feliz, morador em Santa Rita.
De vista Francisco Leal de Lemos, morador em Santa
Rita.
Cosme Bandeira de Melo, morador em Santa Rita.
De vista Marcelino Bandeira de Melo, morador em
Santa Rita.
De vista Manuel Carneiro da Rocha, morador em Santa
Rita.
De vista Anastácio José Ricardo morador em Santa Rita„
Caldas e o seu genro Domingos assistentes ambos no
Riachão são denunciados por Anastácio José Ricardo, assistente em Santa Rita, por haverem diante dele insultado
muito o Augusto Nome de El-Rei Nosso Senhor e a Religião.
De vista o Tenente José Narciso, morador em Santo
André.
De vista o Alferes José Bernardes, morador em Santo
André.
De vista Joaquim José de Santa Ana, morador em
Santo André.
De vista Joaquim Roiz, morador em Santo André.
De vista Inácio Rodrigues, morador em Taá.
Pedro da Costa, morador em Santo André.
De vista, João de Freitas, e seu filho.
De vista Jerônimo, morador no mesmo lugar.
Antônio de Araújo, morador em Pasto Seco.
De vista João Coelho morador no Pasto Seco.
O Padre Manuel Ancelmo Coutinho, morador em Batalha, digo, de vista.
Manuel Felix, morador na Batalha.
De vista o Tenente Manuel Caldas, morador na Batalha.
De vista Manuel Alexandre, morador na Batalha.
1$
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De vista José do Rego, morador em Mombaba.
0 Coronel João Moreira, morador no seu Engenho
Corita.
Ao alto — N.° 13.
I — 31,4,3 n.° 44

123)

Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
No dia 24 fiz conduzir o preso Antônio Tomás pelo Cabo
Gonçalo Frutuoso com dez homens armados e municiados
de pólvora, e bala todos os soldados e cabo bem experimentados em diligências e agora chega aqui um dos soldados,
que conduziam o preso Antônio Tomás dizendo que tinha
fugido o preso sendo desalgemado pelo dito cabo. Fico na
diligência de procurar com todo o empenho tanto o preso
como o cabo e soldados para os remeter a Vossas Senhorias.
Deus os guarde a Vossas Senhorias. Quartel, 26 de maio
de 1817.
De Vossas Senhorias
(a.) Antônio José da Silva
No verso:
Esta carta veio remetida com os papéis e documentos
que acompanharam o ofício do Governador desta Capitania, de cinco de dezembro de mil oitocentos e dezessete,
que se mandou separar e incluir no Apenso dos Papéis desnecessários à devassa.
O Escrivão
(a.) Joaquim Inácio de Lima
limos; Srs. do Governo Interino da Cidade da Paraíba.
Deus guarde muitos anos.
Do Comandante Interino da Povoação do Brejo d'Areia
Antônio José da Silva.
I — 31,4,3 n.° 45
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124)

Autuamento de vários papéis e denúncias que servem
'
como de informações,
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos quatorze dias de fevereiro nesta
povoação de Mamanguape, termo da Vila de Monte-mor, e
«casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador Ouvidor
Geral Corregedor da comarca André Alves Pereira Ribeiro
*e Cirne aonde eu escrivão vim por êle ministro me foram
apresentadas várias partes e denúncias remetidas pelo governador desta capitania com o seu ofício de oito de dezembro do ano próximo passado, incluídos outros papéis que
foram separados e juntos e outros apensos; ordenando-me
os autuasse para serem remetidos ao Juízo Privativo da
Alçada e servirem como de informação o que satisfiz e para
constar fiz este autuamento e juntei as referidas partes e
denúncias que adiante se seguem e eu Joaquim Inácio de
Uma escrivão o escrevi.
Â margem — B<
I — 3,1,4,3 n.° 46 a 55

125)
Ilustríssimos Senhores do Governo.
*

Diz Miguel José Viana, diretor dos índios da vila Nova
•do Conde, que achando-se êle e o Sargento-mor dos ín<lios da mesma vila no lugar do engenho da Tabatinga, para
«feito de procurarem refrigério de sustentação da tropa que
andava empregada no. serviço de Sua Majestade, como
fosse restaurar Pitimbu e Tacoara, para cujo fim foi necesdiário unir-se os índios da vila da Alhandra com outros
índios da sobredita vila do Conde, e porque acontece que
um inferior dos índios da Alhan<fra fosse munido de ordem
do seu Capitão para pegar todo o gado de Francisco Garcia
«Io Amaral, aliás algumas reses que fossem bastante para sus-
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tentação das tropas, e com efeito se fêz conduzir para á
vila da Tacoara quatro bois mancos de ferros, e sinal do*
mesmo Francisco Garcia, cujo procedimento se procedeu
por se conhecer a falsidade do mesmo Francisco Garcia que
depois de estar recolhido debaixo das bandeiras do soberana
atreveu-se seguidamente convidar os seus companheiros patriotas da vila de Goiana na forma que da carta junta se vê*
sendo cópia da própria que se acha em poder de Manuel
Joaquim, administrador do engenho de Camosim, por issa
que o caso é de tamanha importância e digno de punição
portanto requer a Vossas Senhorias que sejam servidos mandarem prender ao suplicado Francisco Garcia para o depois
de preso fazer-se as necessárias averiguaçaões, apreendendo-se todos os seus bens para evitar qualquer maliciosa,
extravio.
Pede a Vossas Excelências assim lhes defira.
E Receberá Mercê.
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 47
126)
A benefício da defesa da nossa Pátria foi-me precisavosso adjutório, careço amanhã quatro juntas de bois para:
arrastarem três peças que são indispensáveis para tomar as
estradas aos nossos inimigos. Também vos participo que
deveis ter toda vigilância e cautela nessa estrada, tenda
vossa fábrica pronta para estorvardes esses rebeldes e toda*
e qualquer ação de desconfiança do inimigo me partici-pardes. Deus vos guarde por muitos anos.
Pi Umbu, 9 de [...] de 1917.
(a.) O Padre Luiz José d$ Espectação
Para Manuel José de Paiva.
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 48,
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Patriota.
Logo que esta receberdes ficareis atendido para pordès
neste engenho de que sois administrador duas sentinelas
para nos fazer avisar a nós aqui e ao Patriota Comandante
•da Marinha Luiz José da Expectação do Pitimbu, de qualquer socorro de índios que surja pela ilha deste engenho e
da mesma sorte ficareis pronto com a fábrica do mesmo
e todos debaixo de armas para nos ajudar e assim esperamos de vós como fiel patriota. Deus vos guarde como de.sejo, quartel da povoaçao do nosso campo.
De vós patriotas e amigos
O Patriota Comandante Lourenço Graças de Melo
O Patriota Comandante Francisco Garcia do Amaral
—
M.
alto)
(Ao
I — 31,4,3 n.° 48

128)

limos. Srs. do Governo Interino.
Chega à nossa notícia se bem que por vozes pounido
Gomes,
Bernardino
falecido
do
o
genro
pulares que
com um célebre Davi, criminoso que em outro tempo foi
autorizado com o cargo de Capitão pelo Governo Provisório
extinto, marchara para o sertão a reduzir e a juntar gente
também
e
malvado
o
defender
vir
patriota,
partido
para
certificam as mesmas vozes que a viúva sogra daquele é do
mesmo conluio, e se prova pelas oferendas que fêz e deu
para as rendas dos patriotas, e como esta mulher é poderosa,
^ o genro tem persuasão, deve-se temer alguma coisa. Nós
há mais de três dias que tivemos a lembrança mandar à
baia da Traição a prender as embarcações de Fernando
c ludo que nelas se achava para a coroa, e porque o oficiai desta expedição se demorou em caminho foi chegar ao
mesmo tempo que por Vossas Senhorias chegava ordem para
o mesmo. Se Vossas Senhorias determinarem que ainda se
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conservem neste acampamento as tropas que nele se acham
dignem-se de mandar ordem para se nos dar duas peças de
campanha e dois barris de pólvora que mandarem buscar
pois que nas embarcações de Fernando dizem tem de tudo..
Há oito dias que estamos firmes com a tropa e estaremos,
sempre que Vossas Senhorias mandarem e enquanto se não
expurgar de todo o veneno do patriotismo, mas como o»
Capitão-mor Sebastião Nobre não tem chegado, a quem
pretendíamos entregar administração em que estamos erapregados se bem que oficiemos para vir e nós temos tainbém que ver nossas casas que padecem por nossa falta,,
queiram Vossas Senhorias determinar a quem se deve entre—
gar o comando dêste negócio, apesar que a mesma tropa não*
consentirá que saiamos. Para as bandeiras que aqui fizemos tremular, acorreram a defender os soldados de Fernando, constantes da relação junta, e estão a pão e soldo»,
e vieram com as suas armas, do mesmo modo se acham a
pão, e soldo 10 soldados pardos, 2 inferiores e um alferes.
e um Capitão, por isso que entre todos tem sido incansável:
todo o serviço de dia e noite e é de quem mais nos fiamos*
pelas provas de sua constância e fidelidade. Vossas Se—
nhorias porém à vista do expendido mandarão o que forems
servidos. Deus guarde a Vossas Senhorias. Mamanguape not
acampamento, em 13 de maio de 1817.
De Vossas Senhorias
Subditos que veneramos
(a.) O Vigário José Antônio de Lima
(a.) José Duarte Guimarães
Ao alto — M,
I — 31,4,3 n.° 49-

i

129)
Da
viço do
nhorias
Sumaca

parte de Sua Majestade Fidelíssima e a bem do
mesmo Augusto Senhor passo a expor a Vossas
e M.as que aportando com Brigue S. Manuel,
Xica, o Sargento-mor José de Barros Falcão a

serSee a
esta
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ilha digo à Ilha de Fernando com ordens do Governo Provisório para fazer retirar [... ] dela tudo o mais que lhe
parecesse, isto no dia 11 de abril deste corrente ano, depois
de embarcada a artilharia, morto, salgado e embarrilado o
gado, entupidas e empestadas com imundices e podridões as
cisternas e olhos de águas, tudo conforme a ordem que
trazia do Governo Provisório, a qual foi mandada executar
pelo Comandante do Destacamento que aí se achava, José
Bernardo Salgueiro, Capitão de Artilharia, demos à vela e
saímos no dia 28 do dito mês com ordem para tomarmos
o porto, ou terra que primeiro avistássemos pelo que tomamos o da baía da Traição no dia 1.° de maio e sendo
a 4 depois de infinitas confusões com os Albuquerques de
Cunhaú, que neste lugar se achavam com o José Maria
de Melo, logo naquele indicado dia 1.° de maio foram vindos
como sedutores tendo aquele Sargento-mor e aquele Capitão
tratado perante a oficialidade e oficiais inferiores marchar,
usaram o dolo de se prepararem de balsas, deixando a tropa
em forma, depois de ter diminuído muito mandando diversas patrulhas para os lugares mais remotos, a fim de melhormente fugirem, ficando a tropa entregue aos despotisinos que quisessem fazer um corpo de tropa que nos arrabaldes daquela Bahia se achava o qual (segundo disseram
algumas pessoas) já tinha mandado saber qual era o seu
ficariam
de
Portugal
Coroa
Real
fôsse
se
e
pela
que
partido,
em paz do contrário pereceriam, sendo assim ocultaram
eles leste negócio e com o fingimento da marcha nos pôs em
forma e diminuindo-nos as forças como dito tinha ficando
eles nos quartéis com alguns dos oficiais e oficiais inferiores
(como por demissão do toque da chamada absolutamente)
depois do que soube que eles se tinham embarcado clandestinamente e indo até o embarque eu o Furriel João
Domingos do mesmo Regimento e o Cirurgião Ajudante José
Inácio dos Santos do Regimento de Infantaria e vários soldados conhecendo o dolo reunindo-nos aclamamos e clamamos "Viva o Augusto Rei de Portugal" com geral aplauso
dos que nos acompanhávamos, arvoramos a bandeira desse
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tão generoso como pio monarca, sem constrangimento de
pessoa alguma pois os sedutores se tinham posto em fuga
depois disto feito, e tudo em paz que foi pela meia-noite
do dia 4 apareceram alguns oficiais inferiores que até então
não tinham sido vistos, e no dia seguinte um oficial e alguns
oficiais inferiores uns por se mandarem chamar ocultos
pelos matos e outros que entraram nas balsas, ou jangadas
em que tinham saído, ficando incógnitos dois oficiais e um
oficial inferior, além dos que temos notícia que se acham
presos na fortaleza dessa cidade denominada Cabedelo. No
dia 6 pela meia-noite saímos da dita Bahia, fazendo pagamento de dois dos quatro meses vencidos que se achava Sua
Majestade a dever, com as obras do hospital e os dinheiros
das vendas de gados, que existiam nos cofres, contribuindo
também para adjutório deste pagamento algumas pessoas
deste destacamento porque se se não faz esta violência da
abertura dos cofres para se fazer dito pagamento se arriscava muito nova desordem pelo que tinha prometido o
Sargento-mor José de Barros Falcão iludindo os que haviam receber os 4 meses de soldo pois que para isso havia
dinheiro por isso foi causa de que sendo esta tropa já paga
de 2 meses se opunham e recusavam marchar sem os outros
dois meses, depois que fiz ver que não havia com que se
pagassem ditos 2 meses de resto, clamavam na forma em
que já estávamos para marchar daquela Bahia que queriam
pe abrissem os baús, e tanto destes como do que neles estivesse se faria leilão e o dinheiro seria repartido, pois estes
bens eram despojos de prisioneiros ou fugitivos falsários,
pelo que mandei depois de ouvir o uniforme parecer fazer
êste leilão, e dividir pelo aímoxarife e escrivão o seu produto, cuja ação entrou muito pela noite de sorte que não
pude marchar senão à meia-noite, chegando a esta praia
de Lucena, e nela disse o Comandante que já tendo oficiado
a Vossa Senhoria esperava licença para poder êste destacamento marchar para essa cidade, segundo eu tinha pedido
fizesse e porque não apareceu esta licença e um Sargento
deste mesmo destacamento Manuel Francisco da Cunha No-
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bre conhecido com aquele cirurgião José Inácio e o Cabo
João Machado Magalhães seduziu parte deste destacamento
sabedor,
fosse
eu
sem
maiores
vantagens
que
prometendo
e com falsa ordem minha pediu ao Comandante do distrito o
armamento que lhe foi suficiente para os seduzidos, e se
pôs em fugida, por esta causa não ofício a Vossas Senhorias
de
Vossas
a
deliberação
então
com
licença
para
pedindo
Senhorias marchar com o meu destacamento; sim marcho
a receber de Vossas Senhorias já as ordens que forem servidos me determinar [... ] de Vossas Senhorias, que Deus
de
maio
10
Lucena,
de
muitos
anos.
Quartel
guarde por
de 1817.
Illustríssimos Senhores do Governo.
De Vossa Senhorias
(a.) Joaquim Teófilo Infante
Segundo Tenente Comandante
Ao alto

— M.
I — 31,4,3 n.° 50

130)
Diz Manuel José de Macedo, morador na praia de
Jacomã, termo da Vila Nova do Conde, que êle suplicante
a bem do Estado, e dos direitos de Sua Majestade denuncia a Vossa Excelência que Bartolomeu Peixoto de Vasconcelos, morador no mesmo lugar foi um rebelde no tempo
da infeliz revolução, o qual fêz uma proclamação em seu
nome contra o mais amável de todos os monarcas, fazendo
recrutamentos a favor dos insurgentes rebeldes, e os remeteu a esta cidade para a defesa dos mesmos; aceitando o
posto de Alferes provisório e fazendo todos os atos patrióticos, e oferecimento de reforço para reconquistar aos povos
do Rio Grande, feito êste oferecimento ao cabeça da rebelião Amaro Gomes Coutinho, fazendo publicar (palavras
os
odioso
fazendo-se
tão
que
expor)
se
não
podem
que
no
tempo
não
só
patriótico,
obedeciam
não
lhe
povos já
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como ainda depois por pensarem que ainda era comandanle provisório. Assim como fêz o suplicante o que denuncia a Vossa Excelência para o que se assina e declara
as testemunhas.
Pede a Vossa Excelência assim lhe defira.
E Receberá Mercê.
(a.) Manuel José de Macedo
Testemunhas:
O Alferes José Luiz Nogueira de Morais
Francisco de tal dos Coqueirinhos
Bartolomeu Peixoto
Lourenço de tal e seus filhos moradores em Grou.a
João Alexandrinho, índio morador na vila
João Fragoso, morador na Jacoquinha
Ricardo Gomes, morador no Gurigi
Ao alto — M.
31,4,3 n.° 51

131)
Ilhnos.

Senhores do Governo Interino.

Conduz o Cabo Manuel José da Silva os presos José
Alvaristo da Costa Bandeira e Francisco da Costa Teixeira,
os quais se achavam de presente assistindo em casa de Antônio Tomás Duarte, e os moradores dos lugares circunvizinhos os vieram denunciar que eles no dia de arvorar as
bandeiras portuguesas nesta povoação os foram convocar
para virem lançar as bandeiras portuguesas abaixo, obrigando-os com violência de armas e que lhes oferecia pólvora
e bala, e que os convidavam para me matar e aos europeus
desta povoação; isto foi o que os ditos moradores circunvizinhos me denunciaram. Vossas Senhorias obrarão o que
fôr de razão. O dito preso José Alvaristo foi atrás da tropa
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que conduzia o preso Antônio Tomás dizendo que ia levar a
roupa de Antônio Tomás e voltou do lugar da fugida de
Antônio Tomás, e apareceu em casa dele aonde se prendeu,
dizem que foi sabedor da fugida ou que auxiliara com um
cavalo. Deus guarde a Vossas Senhorias. Brejo de Areia,,
28 de maio de 1817.
De Vossas Senhorias obediente soldado
(a.) Antônio José da Silva
limos. Senhores do Govjêrno Interino da Cidade dw
Paraíba.
Deus guarde muitos anos.
Do Comandante Interino da Povoação do Brejo d'Areia
Antônio José da Silva.
Ao alio — M.
I — 31,4,3 n.° 52

132)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino da Capitania da Paraíba do Norte.
Participo a Vossas Senhorias que no dia 3 de maio do
real
a
bandeira
arvorado
termos
de
depois
ano
presente
nesta povoação chegou o Padre José Moreira, solicitando
alvoroçado,
o
todo
achava
havia,
novidade
povo
pois
que
ao que lhe responderam tínhamos arvorado a bandeira real,
e estávamos prontos a derramar o sangue por ela, ao que
ele respondeu que vinha do Seridó, com seu mano o Tenente
Coronel Manuel Moreira, (posto que lhe deram os proviKÓrios) porém que o dito não entrava na povoação pela
razão de não saber o que se passava na dita, e que iam
em direitura ao engenho da Gurita, o sobredito Manuel Moreira tanto que soube do fato acontecido convocou gente
na Capivara Rio do Crumataú para nos vir atacar, e como
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não achasse quem o seguisse para tão pérfido intento, retrocedeu para o sertão e chegando na Pedra de Água, em casa
de Francisco Barbosa, aí blasfemou contra o nosso Augusto
Monarca, proferindo palavras indecentes de se poderem
relatar, voltando hoje pelos subúrbios desta povoacão deixando a estrada real, procurando veredas e atalhos a fim
de não ser visto; tive por notícia que o dito Moreira foi
preso, por Miguel Antônio, o qual ia com um ofício mandado
por mim para Mamanguape, e porque ignoro o dito o conduzisse a esta cidade motivo por que o participo a Vossas
Senhorias que mandarão o que forem servidos. Quartel da
Bananeira, 4 de junho de 1817.
(a.) Manuel José Fernandes
Alferes Comandante
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 53

133)
Ilustríssimo Senhor Coronel
Dizemos nós abaixo assinados que neste lugar de Jacomã
se acha um patriota, o qual é Bartolomeu Peixoto de Vasconcelos, cujo homem publicamente dilacerava o Nosso
Soberano com palavras injuriosas nem só aqui como em
Coqueirinhos, na Vila Nova do Conde e em qualquer lugar
público aonde se achava, tratando-o por pai João e que
o havia comprar e tinha para êle um bom chicote e que a
sua coroa dela se não fazia conta pisava-se com os pés, finalmente o que este falsário publicamente dizia nós o não
podemos publicar pois somos vassalos leais.
E por assim ser verdade nós publicamente presenciarmos como testemunha me assino
Francisco José do Rosário.
E por assim ser verdade e nós presenciarmos eu me
assino como testemunha
Inácio Luiz Nogueira,
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Por assim ser verdade e nós presenciarmos assino a
rogo de Tome Soares de Oliveira, assinando êle com o seu
próprio sinal que é uma cruz

u

Provo em como o dito Bertolomeu nesta praça dos Coqueiros me quis prender por eu defender o meu rei e o
desautorizou chamando-lhe pai João e outro nome que não
posso escrever e esfregando as bandeiras reais com os pés.
Bernardo José de Faria.
Provo como o dito Bartolomeu me cercou a casa para
me prender dois filhos para lhe assentar praça na pátria e
também ouvi dizer que êle falou em desabono do nosso
soberano.
Pedro Gomes da Silva.
É verdade o que alegamos que o suplicante o dizia públicamente do Nosso Soberano nem só estes como outros
mais injuriosos e por assim ser verdade me assino como
testemunha.
José Luiz Nogueira de Morais
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 54

134)
Ilustríssimo Senhor Coronel Matias da Gama Cabral.
Participo a Vossa Senhoria que a razão de não ter mais
brevemente dado esta segunda parte a Vossa Senhoria é por
escutar matéria fundamental que se possa crer; e porque
as notícias correntes são maneiras por isso mesmo é que
agora vou a dar parte. É verdade que à vila da Alhandra
vieram o Capitão-mor José Antônio Manuel Florentino, João
Nepomoceno, e mais três que ignoro os nomes, acompanhados de oitenta homens, a buscarem a gente que achassem o
que poucos quiseram obedecer e vendo-se com o povo desconfiado, retiram-se para o Engenho Mirim a formarem
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gente para combaterem a Alhandra, e unirem com Pitimbu,
que ainda está forte com seis peças, e o povo resoluto, e dão
certeza que unidos com André Dias de Figueiredo, e determinam combater também a Itabaiana e a do mais não tenho
.certeza; eu mandei vir para êste presídio o Capitão Antônio
Tomás com a sua Companhia, o Alferes de pardos Manuel
Vicente com a sua esquadra, e mais presídio; a razão é
porque o capitão-mor tem a casa nesta vila, e puxou os
escravos todos para Goiana onde existe, êste motivo fêz
desconfiar a mulher e freqüentando cartas a êle sem dúvida
pode vir alguma coisa ou para a cidade ou para esta vila,
onde tem a família, gados e o mais que não se sabe. Remeto
mais esta carta do presídio que pus na praia para Vossa
Senhoria a determinar e mandará o que for servido. Deus
guarde a Vossa Senhoria, Vila do Conde, 8 de maio de 1817.
(a.) Inácio Clemente de Souza Coutinho
Sargento
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 55

135)
Autuamento de vários papéis desnecessários à devassa
que foram remetidos pelo governador dessa capitania ao
;seu ofício de oito de dezembro de mil oitocentos e dezessete
por os achar no Gabinete da Secretaria do Governo.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos quatorze de fevereiro nesta
povoação de Mamanguape, termo da Vila de Monte-mor e
casas de Aposentadoria do Doutor Desembargador Ouvidor
Geral Corregedor da comarca André Alves Pereira Ribeiro
e Cirne eu escrivão vim por êle ministro me foram apresentados vários papéis que disse serem desnecessários à
devassa de rebelião a que está procedendo remetidos pelo governador desta capitania no seu ofício de oito de dezembro
do ano próximo passado de mil oitocentos e dezessete por
as achar no gabinete da Secretaria do Governo. Ordenan-
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do-me que os autuasse para serem remetidos igualmente
ao Juízo Privativo da Alçada o que satisfiz e para constar
fiz êste autuamento e juntei os mencionados papéis que
adiante se seguem e eu Joaquim Inácio de Lima escrivão
o escrevi.
Á margem — C.
I — 31,4,3 n.° 56 a 116

136)
Senhor Inácio Clemente de Souza
Recebi uma ordem do Ilustríssimo Senhor Coronel
Matias da Gama Cabral à ordem de Sua Alteza Real para
pôr nesta praia um forte presídio, e assim que recebi a
ordem sem demora a cumpri, acho-me nesta praia com 20
homens desguarnecidos de pólvora e bala para o que puder
suceder e juntamente faltos de mantimento para comerem.
Vossa Mercê bem está vendo o tempo como está, eles dizem
que se não os sustentarem que se vão embora. Vossa Mercê
haja de dar parte ao dito Senhor para [...] necessário
esta praia ou determinar-me o que hei de fazer.
De Vossa Mercê venerador servo
Jacomã, 8 de maio de 1817.
(a.) Jerônimo Coelho da Silveira
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 57

137)
-

Patriota Irmão Padre Antônio Pereira de Albuquerque.
Tenho tido a satisfação de conhecer que a mão benéfica
vos abençoa e vos concede a graça de triunfares em todos
os vossos progressos e fazer a vossa família o quanto sois
útil à mesma e ao bem público e sociedade dos homens.
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Agora se oferece ocasião de responder e consultar-vos
sobre aquele negócio que destes princípio a nosso benefício e
fazendo-vos
ver
o
até
decisão
sem
estado
tem
presente,
que
vontade
com
a
vossa
conforme
está
nosso
esta
pai
que
por
bem como a dele e a vossa e a de todos os mais, o moço já
está avisado por meu pai que se há de concluir isso com a
chegada do irmão que foi para o Ceará e portanto mandai-me dizer se ainda protegeis a esse negócio ou se me
fareis infeliz com o vosso esquecimento, pois em tal caso
irei chorar a minha desgraça por me faltar o vosso amparo
negócio*
concluir
um
de
deixar
se
não
agora
pode
pois que já
razão
é
ter
sido
maior
e
a
está
em
relaxação
já
que
pela
deve
concluir
o
é
vós
para
quem
que
pois
por
principiado
satisfação de todos. Estimo a vossa saúde com felicidades.
que vos deseja
Vossa irmã amante
Ana Perpétua
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 58

138)
Ilustríssimo Senhor Sargento-mor Paulo de Araúja
Soares.
Meu presadíssimo Senhor. Desejo fizesse uma feliz jornada, e todos os companheiros e que voltem com brevidade
para contentamento de quem como eu o venera.
Ainda há rebeldes nas vilas de Pombal e Rio do Peixe
nosso
amabilisdo
das
bandeiras
restauração
à
se
opõem
que
simo soberano, porém espero em Deus que brevemente serão
aniquilados, como também os de Goiana e Pernambuco.
Fui presente da sua recomendação não há até o presentenovidade alguma. Estimo a sua saúde e sempre que me
der as suas ordens na execução delas mostrarei que sou
De Vossa Mercê
Amigo e obrigadíssimo criado
(a.) João Gomes de Almeida.
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Vila da Rainha, 21 de maio de 1817.
Reconheço a letra e sinal retro ser próprio do Capitão
João Gomes de Almeida por pleno conhecimento de que
dou fé. Este vim fazer por ordem do Excelentíssimo Desemgador Juiz Presidente da Alçada. Recife, 3 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 59

139)
Meu filho do meu coração,
Recebi a tua e não te posso explicar o gosto que tive
porque as notícias que tinha eram tristíssimas, agora fico
mais consolada uma vez que vives, as notícias são tristes
levantaram-se e a primeira coisa que fizeram foi mandarem
seqüestrar os nossos bens, lá estão os negros presos e tudo
o mais debaixo de seqüestro, agora deve haver uma carta
dos senhores do governo para o Padre José Antônio e José
Duarte, que são os que estão no governo, para tirar os
nossos negros e o mais de que eles estão de posse, adeus,
vai a roupa, ou ainda vou resistindo porque Deus é servido,
que o meu estado era para não sobreviver pois os meus
filhinhos é que me prendem à vida eu já não existo em
minha casa, estou mudada para casa de Cristóvão por temer
não me fossem lá fazer algum desaforo.
-

Carta da mulher de José Mário de Carvalho.
Ao Sr. José Mário de Xavier de Carvalho.
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 60
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140)

¦

Ilustríssimo Senhor Coronel Matias da Gama
• t

,
Bananeira, 20 de maio de 1817.
Remeto a Vossa Senhoria as partes circunstanciadas dos
homens que prendi, por ordem do Senhor Capitão-mor
Sebastião Nobre de Almeida, e por que não mando partes
ao dito Capitão-mor por êle ma não pedir, só sim me pediu
que lhos remetesse presos e porque eu acho neles culpas
por onde devam ser remetidos a esse Governo, motivo porque participo a Vossa Senhoria na parte que remeto achando
ser justa por obséquio a fechará, e o mesmo soldado a entregará os senhores do Governo. Vossa Senhoria como Iegislador de tão justa causa fará o que bem lhe parecer, pois
eu só desejo mostrar a minha felicidade. Deus Guarde a
Vossa Senhoria como deseja quem confessa ser súdito.
(a.) Manuel José Fernandes
Alferes Comandante
Ao alto — M.
I — 31,4,3 n.° 61

141)
Depois de termos escrito em resposta do ofício de 7 do
corrente chega o Sargento encarregado da diligência que
mandamos fazer, aprisionou o Coronel Luiz de Albuquerque
Maranhão que se entregou à prisão sem resistência alguma,
e com tarda humildade. Vossas Senhorias determinem dele
como fôr servido também mandamos já imediatamente o
mesmo Sargento da diligência prender os da comitiva do
dito Coronel em que cometeu o Sargento encarregado da diligência de assim o não executar; o Alferes Joaquim do Rego
Toscano de Brito, encarregado da condução do preso. Vossa
Senhoria leva consigo os papéis que com êle se lhe acharam. Deus guarde a Vossa Senhoria como é mister. Quartel
da Cotovia, 9 de maio de 1817.
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(Assinaturas):
O Capitão Antônio da Silva Guimarães
0 Capitão Miliciano Joaquim José Antônio de Castro
0 Padre Antônio José Pereira
0 Capitão Francisco Lopes de Figueiredo Xavier
Reconheço somente serem os sinais retro dos próprios
Capitão Antônio da Silva Guimarães e o Padre Antônio José
Pereira, por pleno conhecimento de que dou fé. Êste fiz por
ordem do Excelentíssimo Desembargador Juiz Presidente
Aa Alçada. Recife, 3 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade (Sinal público). 0 Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho
i

Ao alto

M
I — 31,4,3 n.° 62

142)
Ilustríssimos Senhores do Governo.
Incluso remeto a Vossas Senhorias os presos que acompanha o cabo Francisco Pereira, um chamado João dos
Anjos, muito ladrão e velhaco, e outro João Antônio por
ter dado um tiro no C. Manuel Pereira quando marchava
na defesa da coroa*
Fico entregue de um ofício em que me determinou
parasse com a execução em que seguia até segunda ordem,
€ a respeito dos cabeças julgo que amanhã lhes participarei o mais.
Deus guarde a Vossas Senhorias muitos anos. Taipu, 19
<le maio de 1817*
(a.) Antônio Fernandes Borges da Costa
An alto — M.
I — 31,4,3 n.° 63
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143)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
¦

Participo a Vossas Senhorias que por ordem do Capitãomor Sebastão Nobre de Almeida, remeti presos para Mamanguape o Capitão Antônio da Silva Guimarães, o Alferes
Joaquim do Rego Toscano Brito, Vitoriano do Rego Toscano.
Brito, Luiz José de Santana, Antônio José Pessoa, porque
quando arvoramos a bandeira real nesta povoação nenhum;
deles compareceu desculpando-se que não tinham sido avisados para esse fim. 0 Capitão Silva foi se refugiar nos
subúrbios da povoação, no sítio chamado Canafístula, o
Alferes Joaquim do Rego, seguiu-o logo dizendo ia em sua
clamava
o
o
trazê-lo
povo
pois
prometendo-nos
procura,
que a falsidade estava conhecida, e até dizem e aprovam que
o dilo Silva fora convocar gente para de noite nos vhr
atacar na povoação que para êste fim sempre os unidos
a bandeira estiveram prevenidos para o que pudesse suceder. Era já de noite, chega o Alferes Joaquim do Rego e
perguntando-se-lhe pelo dito Capitão Silva êle jurou e prometeu conduzi-lo à povoação, o mesmo tempo deu grito r.
viva o nosso rei e o dito Alferes Rego respondeu, como
obrigado da força, pois viva o rei, e porque não aparecia
o dito Capitão Silva eu lhe disse: pois como não aparece o
Capitão, Vossa Mercê é que há de comandar a companhia,,
no outro dia apareceu o dito Capitão Silva, como injuriado
dando fantásticas desculpas, e entrou em membro do govêrno constituído nesta povoação. No dia 3 chegou o Alferes
Antônio José da Silva, mandado do Brejo de Areia, para
ver o estado das coisas nesta povoação e como achasse
falta de união nos principais, fêz uma fala repreendendo-os
dizendo que todos geralmente deviam cooperar com todas
as suas forças, para uma causa tão justa e santa. Agora
sim respondem os três primeiros nomeados que estavaim
prontos a defender a causa, e daí por diante não se tratou;
de organizarem (como governo instituído) as coisas neces-.
sárias para uma tão justa causa, como fosse a caixa militar
por contribuição gratuita, que se ofereciam os povos a pro...
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porção dos seus bens, para suprimento de boca e guerra, só
»im cuidavam os declarados acima em parcialidades, dizendo
que tinham feito muito mal em arvorarem a bandeira real,
sem que na cabeça da comarca o tivessem feito, procedimento êste assás contrário o nosso intuito, e atemorizados
•choravam amargamente os passos que iam dar para tão
justa causa, receando por fracos o castigo que lhe poderiam
dar os pérfidos algozes da calúnia fomentada contra a
coroa do nosso Augusto Soberano, outros partidistas aqui
há que por inferiores não merecem deles se faça menção,
é quanto com verdade posso informar a Vossa Senhoria.
Deus o guarde como é mister.
Bananeira, 20 de maio de 1817.
(a.) Manuel José Fernandes
Alferes Comandante
Ao alto — M.
I _ 31,4,3 n.o 64

144)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino
Recebemos a de Vossas Senhorias de 8 do corrente em
resposta da participação que fizemos ao Coronel Matias da
Gama, é ficamos entendidos e prontos a dar fiel execução
ao que nos determina e ao mais tudo que nos determinar.
}ío mesmo dia 6 fizemos a contra-revolução na vila de
Moníe-mor e nesta povoação de Mamanguape e fizemos tremui ar o real estandarte, o resto do mais povo acudiu às
bandeiras e aclamaram ao Senhor Dom João 6.° e depois
desta ação mandamos pôr em ordem toda a tropa que se
achou e procedemos um Te Deum Laudamos em ação de
firnesta
disto
sempre
depois
Ficamos
povoação
graças.
mes, esperando determinação do Coronel dessas tropas e
igualmente fortes para atacar e destruir qualquer partido
contrário à Religião Católica e a El-Rei Nosso Senhor; t

-
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porque tínhamos oficiado aos distritos desta Capitania-mor
uniram-se logo dentro em 48 horas melhor de 2.000 liomens com os seus respectivos comandantes e oficiais, entre
os quais veio o Capitão João Barbosa Viana de Cunhau
para onde se tinha recolhido com duas formidáveis companhias, e apesar de termos mandado retirar alguma gente.,
tanto por não termos aqui novidade que se opusesse aos^
nossos intentos como pela notícia da restauração dessa cidade, contudo ainda nos achamos com mais de 600 homens..
Agora porém que recebo uma carta do comandante de
Lucena, que nos avisa vem contra essa cidade uma grande
tropa de Goiana, e Igaraçu no mesmo momento tratamos,
de mandar revocar a gente que se havia retirado, e entretanto nos determinem Vossas Senhorias para onde devemos»
marchar. Para cuidado das mesmas tropas que se tem
aqui junto foram presos José Felipe de Albuquerque Maranhão e dois filhos Gaspar e Pedro tendo antes a tropa
de Brejo de Areia prendido outro filho de nome João de
Albuquerque que julgo dela o enviam preso para o Rio
Grande e nós determinamos mandar os outros para a fortaleza do Cabedelo e igualmente os escravos dos mesmose os de José Maria Xavier de Carvalho. Vossas Senhoria»
determinarão sobre esse objeto o que lhes parecer. Nós não
mandamos prender ninguém, se bem que tínhamos as vistas nos mesmos e tínhamos sentinelas de dia e de noite em
suas casas, enquanto dávamos parte a Vossas Senhorias, porém ò povo em massa não esperava por decisão alguma,
è recomeçaram e os prenderam, sendo comandante deste
fato o Capitão Manuel Gonçalves de Souza, que por isso
também assina esta representação, e um piquete que veio
<lo Rio Grande remeçou a casa do Reverendo Vigário desta
povoação Veríssimo Machado Freire, e o prenderam, que
também o remetemos para o Cabedelo, e logo fizeram fechar as portas de sua casa que estão munidas com sentinelas, e toda a qualidade de tropa; lançaram-se a casa de
José Felipe, e destruíram açúcares ovelhas, e o mais que
acharam; não sendo bastante repelir uma companhia de
-

milicianos pardos que mandamos quando tivemos notícia,
e não duvidamos que fizessem algum estrago em casa de
José Maria Xavier, em suas lavouras. Nós estamos persuadidos que estes que vão presos nada influíram sobre
a revolução, mas sim se amoldou muito com ela o Revêrendo Vigário Veríssimo Machado Freire, fazendo oferendas
para rendas públicas, e deministrando em sua casa, quartel e viveres à tropa dessa cidade, que voltou do Rio Grande,
fazendo infinitas acusações à mesma tropa de alguns que
conhecia verdadeiramente fiéis realistas, motivo porque passaram alguns por desfeitas e torturas, falando da real
pessoa do Monarca Augusto, e sublimando o estado da liherdade e Governo Provisório e José Felipe só em aceitar
o cargo de Capitão-mor e seus dois filhos Gaspar e Pedro
em coisa nenhuma. Logo depois do Te Deum Laudamos,
no dia da contra-revolução, o povo em massa tomara as
chaves da igreja e entregou ao Reverendo Vigário José Antônio Lima para que a administrasse, o que êle não aceitou
apesar da muita renitência do povo, respondendo que servia
a Sua Majestade Fidelíssima por amor e fidelidade, e fêz
Vicente
Coadjutor
Reverendo
ao
chave
a
entregasse
se
que
Ferreira de Melo, por se fazer delas digno. Êste povo está
em dissimulação por ouvir dizer que os principais cabeças
da revolução, inimigos de Deus, da Religião Católica, do
Augusto Rei e de tudo que é sagrado estão em liberdade,
e nós os temos animado, dizendo-lhes que Vossas Senhorias
sabem acertar e que os crimes não ficarão impunes. Deus
de
anos.
muitos
Senhorias
Quartel
a
Vossas
por
guarde
Mamanguape, 9 de maio de 1817.
(a.) O Vigário José Antônio Lima
(a.) José Duarte Guimarães
(a.) Manoel Gonçalves de Souza
*

Ao alto — M.
i :
•.

I — 31,1,3 n.° 65
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145)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
a
oficiado
eu
tendo
Senhorias
Vossas
a
que
Participo
essa secretaria em antes do extinto Governo Provisório a
ter mudado para a Capitania do Rio Grande o Capitão
Comandante do Distrito da Serra da Raiz, Felipe Bezerra
Jacome não tive sobre a minha representação ordem alguma
do Governo Interino daquele tempo, e por que logo se seguiu
a malévola revolução, nesta capitania, tomei o expediente
no
objeto
mesmo
este
sobre
silêncio
ao
recolher-me
de
tempo pois daquele Governo Provisório, foi público que
o dito Capitão fora render obediência a este governo, e no
regresso fêz ver aos soldados de seu distrito, e companhia
animanfelicidade,
sua
de
tempo
ao
chegados
estavam
que
do-os a favor da dita revolução e quando os povos fiéis
vassalos do nosso Augusto Monarca se entraram a unir, e
a marchar em defesa das armas portuguesas novamente
tornou aquele capitão a regressar-se para seu engenho, situado em dita capitania desamparando assim o seu distrito,
motivo porque o Alferes respectivo Pedro da Silva Espínola
uniu a dita companhia e à frente desta marchou em defesa
do nosso soberano e quando esta se achava acantonada nesta
do
e
distritos
diferentes
de
outros
como
bem
povoação,
meu comando é quando ontem pelas três horas da tarde
apareceu o dito capitão querendo tomar conta da sua companhia, e porque os soldados jamais queriam ser comandados por êle, por isso mesmo interroguei ao dito capitão
se tinha tenção residir nesta capitania ou naquela do Rio
Grande e como por este me fosse respondido na frente
da companhia que sua residência seria em seu engenho por
isso entreguei logo o comando da minha companhia ao dito
Alferes respectivo por me parecer que em tais circunstâncias,
assim devia obrar, o que participo a Vossas Senhorias que
.atendendo ao deduzido determinarão o que forem servidos.
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Deus guarde a Vossas Senhorias por muitos anos.
De Vossas Senhorias obediente súdito.
(a.) Domingos José de Carvalho Almeida
Sargento-mor e comandante
Quartel de Mamanguape, 13 de maio de 1817.
À margem — M.
I — 31,4,3 n.° 66

116)
Ilustríssimos Senhores do Governo.
Pitimbu, 17 de maio de 1817.
Como fiéis vassalos de sua Alteza Real fizemos atacar
o lugar do Pitimbu parte contrária ao nosso soberano onde
foram presos Luiz José da Espectação, comandante da
Marinha, Partatimos e Lourenço de Crasto que é do mesmo
Canhaú e atrás remeteremos os presos que achamos infiéis
contrários à Real Coroa e Vossas Senhorias determinarão
deles o quanto lhe forem servidos e neste mesmo lugar
donde nos achamos mostraremos o quando fòr servido à
pessoa de Vossas Senhorias a quem Deus guarde por muitos anos etc.
De Vossas Senhorias muito humildes e fiéis vassalos
«de Sua Alteza Real.
(a.) Antônio da Silva Leitão, Capitão-mor e
e Comandante Chefe da Armada
-

i

(Assinaturas):
O Diretor João José Machado
O Sargento-mor Marcelino da Silva
O Capitão Narciso da Costa Carneiro
0 Capitão Francisco Quaresma de Brito
À margem — M.
I — 31,4,3 n.° 67

*
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147)

Ilustríssimos Senhores do Governo.
Longe está de ser oculto quando bem se tem feito público ter-se feito toda a diligência para que recolhesse as
bandeiras do Augusto e Soberano Senhor, porém até o dia 23
do corrente não tinha ainda comparecido com a indulgência que se lhes oferecia, dia em que foi colhido em um
presídio, felizmente o Capitão Manuel Lins de Albuquerque,
o qual remeto a Vossas Senhorias preso pelo cabo Antônio
Muniz de Sá. Esse dito capitão era a quem o extinto governo
irrisório lhe enviava as suas proclamações para as fazer
publicar, no que mostrava alguma constância, segundo a
comum e geral opinião do povo. Engenho São Miguel, 2ft
de maio de 1817.
(a.) Antônio Fernandes Bastos da Costa
Comandante da expedição
À margem — M.
I — 31,4,3 n.° 68

148)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
<

Na conformidade da ordem de Vossas Senhorias de 22
de maio, em que nos ordenava marchassem tropas por diferentes estradas para socorrer Goiana, e prender os ladrões
dos reais cofres, e fazendo-nos executar com presteza aquela
ordem, logo por Vossas Senhorias nos foi ordenado fizéssemos para a marcha e só puséssemos presídios nas estradas, para que não escapassem alguns dos ladrões que fugiam, o que nós fizemos executar, mandando novas ordens
aos capitães e comandantes, sendo um deles o Capitão proposto Antônio Luiz Ferreira, vassalo zeloso e fiel, que fazendo
logo constituir presídios, o Capitão João Gonçalves de Figueiredo de poder absoluto levantou dizendo ao cabo = eram
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ordens de peta = e influindo a este e aos soldados não obedecessem ao dito capitão. Ora o mesmo tem acontecido
no Brejo de Areia, pois Antônio José da Silva e outros têm
feito que a companhia do Capitão Bento Casado não lhe
obedeçam de sorte que o mesmo capitão aparece com uma
arma às costas, quando há algum movimento, tudo isto
quando o bando de revoltosos do Brejo de Areia, quer que
seja capitão um indivíduo mal procedido de nome José
Álvares Moreira. Enfim, Ilustríssimos Senhores, naquele
Brejo só vale o direito da força e o melhor dirá o portador
o capitão proposto Antônio Luiz, que vindo-nos participar
lhe ordenamos fosse representar a Vossas Senhorias que
mandarão o que forem servidos. Deus guarde a Vossas Seínhorias por muitos anos. Quartel de Mamanguape, o 1.° de
junho de 1817.
(a.) Sebastião Nobre da Fonseca
(a.) O Vigário José Antônio Lima
(a.) José Duarte Guimarães
P.S. — Hoje fizemos marchar 60 homens para a Serra
da Raiz por suspeitas que parecem verdadeiras de estar ali
alguns dos ladrões; nós daremos logo conta do resultado.
À margem — M
I — 31,4,3 n.° 69

149)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Recebeu-se o ofício de Vossas Senhorias na presença
de toda oficialidade das tropas que todos ouviram ler, e
logo que viram se encaminhava a beneficiar a José Maria
Xavier de Carvalho ficaram em confusão e foi tal a gritaria
que não custou pouco adquirir o sossego e afinal pedindo-se
que respondessem disseram o seguinte. Nós nem mandamos
ofender a José Maria e menos prender os seus escravos,
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e não tínhamos forças e nem temos para reprimir o furor
de um numeroso povo, que escandalizado do muito que
sofreu do dito José Maria quando aqui esteve a tropa que
regressou do Rio Grande.
Que ameaças! Quantos estiveram a ponto de serem
assassinados pelas suas acusações, com as quais pretendia
fazer derramar o sangue de tantos vassalos fiéis e zelosos
pela honra do Monarca Augusto; que extorções não foi êle
a causa de se fazer a favor de envenenado patriotismo!
Que famílias agoniadas pelo seu respeito. São estes os crimes de que o povo o acusa e igualmente das proclamações
feitas dentro da igreja a favor da malvada liberdade de
que pedem pronta satisfação, e é por isso que se lançaram
em numerosos bandos a sua casa para o assassinarem ou
prender, cujo furor não podem nem é possível ao vigário
José Antônio Lima e José Duarte Guimarães reprimir com
súplicas e não aproveitou nada mandarem ao Alferes Teodósio com um batalhão de soldados pois que nem ouviam
nem obedeciam, está o mesmo em tal furor que anciosamente
o procuram e o Alferes Teodósio afirma não se ultrajou
de sorte alguma a casa e família do predito José Maria.
Os escravos foram presos pelo mesmo povo sem ordem
alguma, é tal o furor do povo que ameaçou ontem ao meiodia com morte ao Vigário Lima e José Duarte Guimarães
nossos restauradores, se não mandassem os escravos para
essa cidade, e por isso mesmo foram remetidos hoje de
manhã e pelas duas horas da tarde é que se recebeu ofício
que Vossas Senhorias nos dirigiram. Temos respondido a
Vossas Senhorias que ordenarão o que forem servidos..
Mamanguape no acampamento, 11 de maio de 1817.
'
De Vossas Senhorias súditos:
Alexandre Dias de Carvalho, Capitão-mor
José Gomes da Silveira Bezerra, Capitão
voacão
Gregorio Soares Meireles, Tenente
João Borges Uchoa, Ajudante
Paulo José Rodrigues da Rocha, Alferes

da Po-
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Francisco Correia de Abreu, Alferes e Comandante
da Companhia
O Vigário José Antônio Lima
José Duarte Guimarães
Antônio José da Silva Lima
Domingos José de Carvalho Almeida, Sargento-mor
Comandante
José Rarbosa Viana, Capitão
Joaquim Moreira da Silva, Capitão
Paulo Jorge de Carvalho, Tenente
Teodósio Br. Franco, Alferes
Pedro da Silva Espínola, Alferes
Rodrigo José Ferreira Guimarães, Comandante da
Companhia
Manuel Francisco Muniz Feijó
Luiz José da Costa
(À margem) — M
I — 31,4,3 n.° 70

150)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Chega à nossa notícia que os habitantes da Serra do
Martins e por conseqüência seus vizinhos, estão levantados,
por parte do nefando partido da Pátria, seduzidos pelo
cadete-genro de Bernardino Gomes; bem conhecemos que
por qualquer estrada que êle queira encaminhar-se para
esta capitania-mor e a essa Capital quando há muita gente
que lhe obvie o passo, contudo é de nossa indispensável obrimedrtomarem
as
Senhorias
Vossas
a
para
gação participar
das que lhes parecer, e persuado-me que o exército do Rio
Grande não deixará de procurar o desagravo por isso que
são aqueles revoltosos de sua capitania e o principal sedutor
desta. Como ainda não tenham podido pelo tempo as em-
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barcações de Fernando navegarem para o Cabedelo, na consideração que devemos ter neste acampamento alguma força,
Dignem-se Vossas Senhorias, achando justo, mandar-nos ordem para que recebamos nas mesmas embarcações duas
pessoas de campanha, e 5 ou 6 barris de pólvora, e metralha competente, pois que nos é fácil mandarmos daqui
conduzir. Os escravos de José Maria foram entregues na
conformidade da ordem de Vossas Senhorias e igualmente
os de José Felipe e seus filhos e se devemos mandar proceder a sequestros todos os bens dos mesmos nos determine
Vossas Senhorias como também os bens do Vigário Veríssimo, e se se deve pôr administradores nos engenhos, uma
vez que o povo tem feito uma pasmosa destruição nas
lavouras e furtos nos gados, e animais, apesar que temos
mandado tomar os nomes de alguns que se sabe. Deus
guarde a Vossas Senhorias por muitos anos. Mamanguape,
19 de 1817, em maio.
De Vossas Senhorias súditos fiéis
(a.) O Vigário José Antônio Lima
(a.) José Duarte Guimarães
i

À margem — M.
I — 31,4,3 n.9 71
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151)
Ilustríssimos Senhores do Governo.
Dou parte a Vossas Senhorias que apareceu aqui Antonio Tomás, um dos que foi na expedição do Rio Grande,
comandada pelo Pelingrino (sic), e como não apresenta passaporte de Vossas Senhorias, o fiz prender e fica seguro até
Vossas Senhorias determinarem o que devo fazer. Também
o Capitão Bento Casado de Oliveira chegou junto com o
dito Antônio Tomás, que se achava na cidade e procurou
as bandeiras reais, e se acha neste lugar. Vossas Senhorias
determinarão o que devo fazer dele.
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De presente não há mais novidade nesta povoação e
fico vigiando qualquer tumulto ou novidade que houver
para acautelar e participar a Vossas Senhorias. Brejo da
Areia, 17 de maio de 1817.
Deus guarde a Vossas Senhorias.
De Vossas Senhorias obediente soldado.
(a.) Antônio José da Silva
À margem — M.
I — 31,4,3 n.° 72

152)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Em observância da ordem que me dirigiu o Ilustríssimo Coronel Matias da Gama Cabral e Vasconcelos, Comandante em chefe das tropas, fui ao lugar do Taipu c
todo seu termo onde fiz a juntar as tropas para o fim de
prender os criminosos rebeldes que se achassem naqueles
distritos, os quais os não achei porém sempre fiz conduzir
e se acham recolhidos na cadeia desta cidade, Antônio
Rogério Freire, Diogo Velho Cardoso, Francisco Xavier, seu
irmão José Jerônimo e José Joaquim de Almeida, apesar
de ter logo comparecido não veio nesta ocasião por me ter
pedido licença para ir a sua casa dispor certos particulares,
na ocasião que me retirei para essa cidade não tinha ainda
aparecido o que julguei ser por causa de moléstia. Todos
estes indivíduos apesar de terem sido patriotas naquele
tempo, nesta ocasião não deram a mais pequena mostra disto,
visto que não fizeram a menor resistência nem puseram
dúvida em apresentar-se ao chamado em nome de Sua Majestade, conforme a mesma ordem. Em virtude desta demoli
as casas de João Luiz, José da Cruz Gouvêa, e José Apolinário, sitas na povoação de Itabaiana, fazendo apreensão
em alguns móveis que nelas achei, como há de constar de
uma relação que ficou em mão do escrivão da vila do Pilar,
*
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José Francisco de Moura. Isto é o que tenho de representar
a Vossas Senhorias, que mandarão o que forem servidos.
Deus guarde a Vossas Senhorias por muitos anos. Paraíba, 22 de maio de 1817.
(a.) Antônio Fernandes Bastos da Costa
À margem — M.
I — 31,4,3 n.° 73

153)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
i-

*

*

Alexandre Dias de Carvalho e todos os oficiais índios
dá vila de Monte-mor 0 Novo; damos a Vossas Senhorias
muitos parabéns da feliz restauração dessa cidade, e Deus
Nosso Senhor queira por sua infinita misericórdia conservá-la em poder de fiéis vassalos para amparo nosso, pois
desde 10 de março até o primeiro de maio experimentamos
o maior desamparo eni uma triste orfandade sem termos
em que nos fiarmos, e só se nos fazia muitos catecismos diabólicos, em contrário às leis do cristianismo em
que fomos criados; e mais se nos vexou com a estada de
um malvado Peregrino intitulado o primeiro da independência; trazendo-nos tão vexados que nem lugar tínhamos de
comer, e para maior martírio com êle se ajuntaram em
pensamentos, palavras e obras o Padre Veríssimo o grande
cálvinista, ou pedreiro livre, José Maria Xavier de Carvalho, um Cazuza do Pindobal; e um Francisco Inácio, já
feito Coronel dos Patriotas, estes agentes inda eram mais
em obras que os demais com ameaços de morte, nós estávamos a ir-nos para o Rio Grande mas o nosso Reverendo
Vigário José Antônio Lima nos animava dizendo que tivéseemos paciência porque Deus daria remédio e assim mesmo
foi, porque no meio das maiores aflições nos vimos favo^
recidos dos céus, pois fazendo-nos os tais judeus marchar
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para a cidade em caminho fugimos todos e chegamos na
nossa vila de madrugada sem o mínimo risco, botamo-nos
todos à igreja, rezamos o Ofício da Mãe de Deus, da Rainha
e uma Salve Rainha, tempo em que clareava o dia; e todos
nos a juntamos com nossas armas indo adiante o nosso
pároco, fomos arvorar bandeira real em Mamanguape, que
felizmente conseguimos sem a menor infusão, e onde nos
achamos de presídio apesar de faltos de mantimentos, mas
muito contentes por nos acharmos os cristãos unidos na
esperança de que Vossas Senhorias nos há de amparar
para que não caiamos mais em poder dos Provisórios do
Inferno. Com todo o respeito devido a Vossas Senhorias,
temos a dizer que se não fie nos malvados patriotas, nem
consinta que tenham postos em corporação alguma antes
pelo contrário sejam postos na enxovia, como inconfidentes que são; a razão é que se Vossa Senhoria fôr perdoando
ficamos inda em pior estado porque tomam ousadia e
renascerão com força irresistível, e assim lembre-se do Marquês do Pombal, de Pedro Cru, do Infante Dom Francisco,
e nós com as mãos levantadas aos céus pedimos justiça
porque tais ladrões é causa da nossa miséria, e não podermos trabalhar há dois meses ficando os nossos roçados
sernão
nós
se
roubado,
nosso
Rei
o
pensássemos
perdidos,
mos favorecidos já largávamos a nossa vila e iríamos buscar
refrigério ou amparo onde se enforcam e se matam os
malvados patriotas, estas razões que tenho escrito o não
participamos a branco algum e sim somos nós mesmo que
dizemos a Vossas Senhorias de quem esperamos toda a
consolação e ressarcimento dos dias que temos perdido, que
os delinqüentes têm muito com que se possa pagar nossos
dias. É o quanto se nos oferece dizer a Vossas Senhorias,
que Deus guarde por muitos anos. Mamanguape, 10 de maio
de 1817.
De Vossas Senhorias menor súditos,
(Assinaturas):
Alexandre Dias de Carvalho, Capitão-mor
Capitão Francisco José
18
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João do Vale
0 Capitão Antônio Gomes
Gregorio José, Capitão
Capitão Francisco Mendes
Alexandre Vieira

•

i

Aos limos. Snrs. do Governo Interino da Cidade da
Paraíba. Guarde Deus muitos anos, etc, etc, etc.
Do Capitão-mor e Oficiais da Vila de Monte-mor O Novo.
Â margem — M.
I - 31,4,3 n.° 74
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José Gomes Loureiro remetendo ordens do
201
Governo Provisório
84 — Autuamento para apenso de 34 documentos
201
sôre a revolta
85 — Carta de Manuel Inácio de Sampaio ao Desembargador da Alçada de Pernambuco en202
viando-lhe 25 presos implicados na rebelião.
86 — Relação dos presos que por ordem do governo
vão remetidos para Pernambuco na sumaca
203
Santo Antônio Legislador
87 — Relação dos comprometidos na rebelião de 6
de março, que o Conde dos Arcos salvou na
204
Bahia
88 — Autuamento para penso de 6 cartas de in206
surgentes, que são os documentos ns. 89 a 94.
89 — Carta de Antônio Rogério Freire sobre o alis206
tamento nas tropas de linha
90 _ Carta de Antônio Rogério Freire a Domingos Coelho Negromonte, ordenando-lhe que
207
apronte uma companhia
91 _ Carta de Antônio Rogério Freire a Domingos Coelho Negromonte ordenando que compareça na vila do Pilar com 5 soldados dos
208
mais corajosos
92 — Ordem de João Batista Rego Cavalcante recriminando o Alferes Lourenço Dias da Cunha
por não ter comparecido ao quartel de Ita208
baiana sendo chamado com urgência
93 — Carta de João Batista Rego convocando o
Alferes Lourenço Dias a pegar em armas a
209
fim de defender a pátria
- 94
Ordem de João Batista do Rego a Manuel de
Araújo para enviar gente para defender a
209
pátria
Autuamento para apenso de vários documen95
tos reconhecidos sôbre a Expedição de José
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Peregrino Xavier de Carvalho ao Rio Grande
do Norte

210
*

96 — Carta de José Peregrino Xavier de Carvalho,
Tenente Coronel da Legião Patriota da Paraíba a André de Albuquerque, Coronel Comandante das Forcas Unidas do Rio Grande
do Norte, informando-o da rota que seguiu
quando na Expedição
97 — Carta de José Peregrino Xavier de Carvalho,
dando informações da comissão de que fora
encarregado
• • •
98 — Ordem para José Peregrino Xavier de Carvalho marchar para Cunhau
99 — Ordem do Governo Provisório para o Tenente
Coronel José Peregrino Xavier de Carvalho
continuar auxiliando à tropa da Paraíba ...
100 — Ordem do Governo Provisório para o Tenente Coronel José Peregrino Xavier de Carvalho recolher-se com sua tropa para a Capitai
101 — Carta do Tenente Coronel Peregrino Xavier
de Carvalho ao Governo Provisório do Rio
Grande do Norte pedindo cavalos a fim de se
retirar com a tropa
102 — Carta do Tenente Coronel Peregrino Xavier
de Carvalho dirigida às autoridades civis e
militares de Mamanguape pedindo tenham
pousada e mantimento para sua tropa que
pernoitará na vila
103 — Autuamento para apenso de vários papéis engues no Juízo pelo capitão-mor da Vila Real
de São João, Domingos da Costa Romeu ...
104 — Ordem do Governo Provisório nomeando
Frei José Leandro dos Santos Pinheiro, administrador do Mosteiro de S. Bento da cidade de Olinda
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105 — Carta assinada pelo Comandante em chefe
da Força Armada Estêvão José Carneiro da
Cunha e Coronel Amaro Gomes Coutinho dirígida ao vigário da vila do Pilar Antônio
Francisco da Costa, pedindo cooperação para
conservar a vila em paz
106 — Carta do Governo Provisório da Paraíba ex'
tinguindo o lugar de Ouvidor e Câmara
107 — Carta do vigário da vila do Pilar Antônio
Francisco da Costa ao Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Câmara, prestando
esclarecimentos sobre a conduta de Francisco
Bernardo e o vigário João Marinho
108 — Carta de Francisco Xavier Borges ao Comandante em chefe Antônio Fernandes Bastos
remetendo o rol do dinheiro que fora retirado
pelos patriotas
109 — Rol do dinheiro e modo que se juntou em
Itabaiana
110 — Autuamento de vários papeis e pastas respectivas aos presos remetidos ao governador da
capitania de Pernambuco
111 — Carta de Antônio Fernandes Bastos da Costa
.
mandando preso Luiz Ferreira de Góis
112 — Carta de Manuel Ancelmo Coutinho avisando
que prendeu o guarda-costas Mateus
113 — Carta do Comandante João Francisco Coutitinho enviando o Reverendo Gonçalo Borges
de Andrade
114 — Carta de Manuel Romualdo de Melo, Alferes
Comandante do Destacamento de Brejo da
Areíã remetendo ô preso cabo Gonçalo Fru•
tuoso
• • •'
115 _ Carta de Antônio Fernandes Bastos, dando
informações sobre a conduta de João Marinho
e
de
Taipu
Miguel
S.
de
vigário
Falcão,
...
Francisco Bernardo Cavalcante
.
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225
226
227

...

227
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228
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116 — Carta do Comandante João Teixeira Rebelo
remetendo preso Manuel Lopes
117 — Carta de Sebastião Nobre de Almeida relatando a história da revolução e contra-revolução em Mamanguape
118 — Carta de Sebastião Nobre de Almeida dando
informação da revolução em Mamanguape .
119 —- Carta do Administrador João Teixeira Rebelo,
ao governador informando que mandou prender Antônio Pedro por insultá-lo em público.
120 — Carta de José Guedes Alcanforado remetendo os presos que constam da relação do
documento seguinte
121 — Relação acima mencionada
122 — Relação das testemunhas que depuseram contra João Batista de Carvalho
123 — Carla de Antônio José da Silva avisando que
o cabo Gonçalo Frutuoso soltou, sem ordem, o
,
preso Antônio Tomás
124 — Autuamento de vários papéis e denúncias que
servem de informações
125 — Carta em que informa o Governo Provisório
um acidente havido entre índios e proprietários de gado por ocasião da requisição de
algum gado para sustentar a tropa
126 — Carta do padre Luiz José da Espectação pedindo a Manuel José de Paiva 4 juntas de bois
a fim de auxiliarem a carregar 3 peças de
artilharia
127 — Carta assinada pelos Comandantes Lourenço
Graça Melo e Francisco Garcia do Amaral
sobre socorro de índios
128 — Carta assinada pelo Vigário José Antônio de
Lima e José Duarte Guimarães denunciando
algumas pessoas; refere-se também aos soldados que se alistaram em Mamanguape
129 — Carta de Joaquim Teófilo Infante, Segundo
Tenente Comandante informando ao governo
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232

232
233
234

236
237

237
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238

239

239
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o incidente que houve com o pagamento da
tripulação do brigue S. Manuel
130 — Carta de Manuel José de Macedo denunciando
Bartolomeu Peixoto de Vasconcelos como
rebelde no tempo da revolução
131 — Carta de Antônio .Tose da Silva participando
ao governo que mandou os presos .José Alvaristo da Costa Bandeira e Francisco da Costa
Teixeira
132 — Carta do Alferes Conmandante Manuel José
Fernandes ao governador da Paraíba informando que Manuel Moreira foi preso por
insultar o nome de El-Rei
133 — Carta assinada por várias testemunhas que
depuseram contra Bartolomeu Peixoto dc Vas.....;
concelos
134 — Carta do Sargento Inácio Clemente de Souza
Coutinho, ao Coronel Matias da Gama Cabral.
135 — Autuamento de vários papéis desnecessários
à devassa
136 — Carta de Jeronimo Coelho da Silveira a Inácio
Clemente de Souza, informando que os soldados ameaçam desertar por falta de viveres
e soldo
137 — Carta de Ana Perpétua, dirigida a seu irmão
o Padre Antônio Pereira de Albuquerque ..
138 — Carta de João Gomes de Almeida ao Sargento-mor Paulo de Araújo Soares informando que ainda há rebeldes na vila do Pombal e rio do Peixe
139 — Carta da Senhora José Mario de Carvalho a
seu filho José Mario de Xavier de Carvalho
falando de assuntos particulares
Carta do Alferes Comandante Manuel José
140
Fernandes ao Coronel Matias da Gama informando-o que remeteu as relações de presos .
141 _ Carta informando que prenderam o Coronel
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244

245

246
247
248

249
249

250

251
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142 —

143 —

144 —

145 —

146 —

147 —

148 —

149 —•

150 —

Luiz de Albuquerque Maranhão que se en;.
252
tregou sem resistência
Carta de Antônio Fernandes Borges da Costa
informando que remete os presos João dos
253
.
Santos e João Antônio
Carta do Alferes Comandante Manuel José
Fernandes informando que remete cinco pre251
sos, com as suas culpas
Carta assinada pelo vigário de Mamanguapé
José Antônio Lima, José Duarte Guimarães
e Manuel Gonçalves de Souza, dirigida ao
Governo Interino dando informações sobre a
255
contra-revolução em Mamanguapé
Carta do Sargento-mor e Comandante .Domingos José de Carvalho Almeida, ao Govêrno Interino sobre a situação do Comandante do Distrito da Serra da Raiz Felipe
258
Bezerra Jacome
Carta de Antônio da Silva Leitão, Capitãomor e Comandante Chefe da Armada informando-o que atacaram Pitimbu e prenderam .
259
três revoltosos
Carta de Antônio Fernandes Bastos da Costa,
ao governo remetendo preso o Capitão Ma260
nuel Lins de Albuquerque
Carta assinada pelo Vigário de Mamanguapé
José Antônio Lima, Sebastião Nobre da
Fonseca e José Duarte Guimarães, informando o Governo Interino que em Maman260
guape tem havido revoltas entre os soldados.
Carta dirigida ao Governo Interino sobre o
seqüestro que se fêz dos escravos de José
261
Maria Xavier de Carvalho
Carta assinada pelo Vigário de Mamanguapé
José Antônio Lima e José Duarte Guimarães,
informando o Governo Interino que os habi263
tantes da Serra do Martins estão revoltados.
•

¦
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151 — Carta de Antônio José da Silva ao Governo
Interino informando que prendeu Antônio
Tomás, um dos que foi na expedição de Peregrino, por não ter passaporte
152 — Carta de Antônio Fernandes Bastos da Costa
ao Governo Interino informando que prendeu
cinco revoltosos
123 — Carta do Capitão-mor e oficiais da Vila de
Monte-mor O Novo ao Governo Interino, congratulando-o pela restauração da Paraíba ...
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264

265
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Galvão, Manuel da Fonseca, 114.
Gama, Bento Luiz da, 102, 148.
Gama, Matias da, 252, 255.
Garcia, Francisco, 238.
Goiana, (vila), 152, 238, 256, 260.
Gois, Luiz Ferreira de, 226.
Gomes, Amaro, 47.
Gomes, Antônio, 268.
Gomes, Bernardino, 239, 263.
Gomes, Francisco, 195, 196, 234.
Gomes, José Antônio de Lemos, 59, 61.
Gonçalves, José Marcelino, 144.
Gomes, Miguel Pires Corrêa, 37, 72.
Gomes, Eicardo, 244.
Gouvêa, Joaquim Francisco de, 124, 203.
Gouvêa, José da Cruz, 224, 227, 265.
Guimarães, Antônio da Silva, 253, 254.
Guimarães, Domingos Antunes, 92.
Guimarães, Francisco Pereira Maia, 204,
223.
Guimarães, João Ferreira, 170.
Guimarães, José Duarte, 231, 240, 257,
261, 262, 263, 264.
Guimarães, Rodrigo José Ferreira, 263.
Gusmão, Joaquim Estanislau da Silva,
168.
Gusmão, José Felipe, (padre), 132.
Gramame, (vila), 164, 165.
Henriques, Antônio, 79.
Henriques, Feliciano José, 48, 50.
Henriques, João Joaquim de Freitas,
204.
Henriques, Manuel Lobo de Miranda,
102.
Hoop PacTcet, 173.
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Icó, (vila), 20, 22, 28, 122, 123, 125.
Igaraçu, (vila), 56, 256.
Ilha de Santa Helena, 127.
Inácio, Francisco, 266.
Inácio, José, 204.
Infante, Joaquim Teófilo, 243.
Inglaterra, 39, 40.
Ipojuca, (vila), 10.
Itabaiana, (vila), 102, 146, 171, 183,
184, 190, 191, 192, 193, 224, 227,
248.
Itamaracá, (vila), 57, 60, 62, 63, 69,
71, 72, 77.
Jacomã, (vila), 161, 162, 243, 246, 249.
Jácome, Felipe Bezerra, 258.
Jardim, (vila), 42, 123.
Jesus, Manuel José de, 86, 87.
João VI, (rei de Portugal), 11, 89, 206,
255.
Jorge, José Joaquim, 67.
Inácio Cavalcante
querque, 152, 154.

Lacerda,

de

Albu-

Lacerda, João Ribeiro Pessoa de, 142.
Lacerda, Josó de Barros Falcão de, 80,
240, 242.
Lalapie, Paulo Alberto, 109, 126, 127,
172, 173.
Leão, Fernando Carneiro, 92, 144.
Leão Coroado ver Lima, José de Barros.
Leira, Inácio de Barros, 169, 200, 201.
Leitão, Antônio da Silva, 259.
Leite, Alexandre José, 166.
Lemos, Faustino Garcia de, 165.
Lemos, Francisco Leal de, 235.
Lemos, Gregório José de, 120, 203.
Lemos, Gregório Manuel de, 124.
Lessa, Antônio de Santiago dos Santos,
142.
Lima, Antônio José da Silva, 263.
Lima, Domingos da Costa, 142.
Lima, Inácio Rodrigues, 196, 197, 198,
202.

Lima, João Pereira, 228.
Lima, Joaquim Inácio, 45, 46, 48, 50,
51, 52, 151, 153, 157, 158, 160, 166,
174, 176, 181, 181 a 198, 202, 206
210, 219, 222, 226, 236, 237, 249.
Lima, José Antônio, (padre), 231,
257, 261, 262, 263, 264, 266.
Lima, José de Barros, 7, 8, 57, 60,
62, 6Q, 68, 69, 76, 130, 141.
Lima, José Moreira, 175, 176.
Lima, Julião Leocádio de, 231.
Lima, Leandro Rodrigues, 196.
Lima, Manuel da Costa, 148.
Lisboa, Antônio José de, 103.
Lisboa, Francisco José, 205.
Lisboa, Manuel Inácio, 205.
Loanda, José de, 102.
Lobo, Rodrigo José Ferreira, 37, 83,
Lopes, Joaquim José, 205.
Lopes, João Ferreira, 142.
Lopes, Manuel, 229.
Lopes, Maria, 229.
Loureiro, Antônio José Gomes, 200,

240,
61,

90.

201.

Macedo, Inácio José de, (padre), 205.
Macedo, João José de, 20, 22, 23.
Macedo, Manuel José de, 243, 244.
Machado, Alexandre Francisco Seixas,
176.
Machado, João José, 259.
Machado, João Lopes Cardoso, 13.
Machado, Manuel Fidelis Nunes, 178.
Machado, Manuel José, 205.
Maciel, Josó Alves, 125.
Maciel, José Vitorino, 123.
Madeira, João Bernardo, 176.
Mafra, Tomás de Souza, 29, 45, 104,
116, 148, 167, 169, 170, 200, 229.
Magalhães, João Machado, 243.
Maia, Joaquim Rodrigues, 105, 106, 234.
Malha, Francisco Duarte, 104.
Malheiros, Antônio de Souza, 93, 94.
Malheiros, Francisco Manuel de Souza,
95, 195, 196.
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Mamanguapc, (vila), 114, 116, 218, 231,
237, 246, 255.
Maranhão,

(capitania),

34,

120.

Maranhão, André de Albuquerque, 8,
110, 111, 112, 113, 118, 119, 121,
143, 211, 213.
Maranhão, Jerônimo Inácio Leopoldo
de Albuquerque, 21, 47, 70, 28, 30,
141, 161, 162, 163, 164, 165, 175,
176, 177, 213, 214, 215, 222.
Maranhão, João de Albuquerque, 113,
118.
Maranhão, José Inácio de Albuquerque,
143.
Maranhão, José Felipe de Albuquerque,
166, 256.
Maranhão, Manuel Luiz de Albuquerque,
110, 133.
Maria, (bergantim), 105.
Marinho, Gonçalo, 6.
Marinho, João, (padre), 222.
Maris, João Eodrigues, 78.
Marques, José Gonçalves, 56, 57, 59, 61,
62, 66, 68, 78, 136.
Marques, Manuel, 234.
Martim, Gonçalo, 234.
Martins, Domingos, José, 7, 8, 10, 12,
36, 70, 72, 222, 223, 228.
Martins, Manuel José, 142.
Matos, Francisco Cardoso de, 204.
Matos, Lúcio José de, 206.
Medeiro, Antônio José de, 226.
Medeiros, Romão Lourenço de, 139.
Meira, Francisco José, 179.
Meireles, Gregório Soares, 262.
Melo, Alexandre José Leite de Chaves e,
28, 41, 103, 197.
Melo, Antônio Joaquim de, 36, 72.
Melo, Antônio Pereira de Albuquerque
e, (padre), 141, 151, 161, 162, 163,
164, 168, 174, 177, 214, 215, 219, 222.

Melo, Caetano Francisco Lumachi, 168.
Melo, Francisco Bernardo Cavalcanti
de, 143, 228.
Melo, Francisco de, 235.
Melo, Henrique de, 26.
Melo, João Prestes de, 106.
Melo, João Ribeiro Pessoa de, 124.
Melo, José Aurélio de Moura, 110, 111,
112, 114.
Melo, José Camelo Pessoa de, 152.
Melo, José Maria de, 241. •
Melo, Lourenço Graças de, 239.
Melo, Lourenço José de, 148.
Melo, Luiz André de, 235.
Melo, Manuel Coelho de, 46.
Melo, Manuel Dourado de, 228.
Melo, Manuel José de, 205.
Melo, Marcelino Bandeira de, 235.
Melo, Miguel Joaquim César de, 20.
Melo, Paulo José de, 204.
Melo, Vicente Ferreira de, 257.
Mendes, Francisco, 268.
Mendes, Lourenço, 204.
Mendonça, Francisco Furtado de, 150,
151.
Mendonça, José Luiz de, 36, 72, 86, 87,
89.
Menezes, Braz Manuel de, 142.
Menezes, Manuel Inácio da Cunha, 205.
Mesqnita, Antônio José, 193.
Miranda, Antônio José de, 14, 15, 106,
136.
Miranda, Antônio Rodrigues de, 37.
Miranda, Manuel Batista de, 158, 159,
160, 161, 163, 166.
Moçambique, (porto), 36, 72.
Monteiro, José Maria, 82.
Monteiro, Leandro Bezerra, 123, 125.
Monteiro, Manuel do Nascimento, 142.
Monteiro, Tomás Antônio Maciel, 44,
46, 47, 50, 52, 93, 94, 95, 97, 98,
100, 101.
Montenegro, Antônio de Albuquerque,
143.
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Montenegro, Caetano Pinto de Miranda,
87, 88, 138, 139, 140.
Morais, José Luiz Nogueira de, 244,
247.
Morais, Manuel José de, 110, 111, 112,
113.
Moreira, José, (padre), 245.
Moreira, José Álvares, 261.
Mota, Francisco Carvalho e, 122.
Mota, José Luiz da, 92.
Moura, Felipe Bandeira de, 141.
Moura, José Francisco de, 207, 209.
Moura, Luiz de, 192, 193.
Negromo?ite, Domingos Coelho, 207,
208.
New YorTc, (porto), 116.
Nobre, José Ferreira, (padre), 199.
Nobre, Manuel Francisco dá Cunha,
242.
Nobre, Sebastião, 240.
Nobreza, José Elias da, 222.
Nogueira, Inácio Luiz, 246.
Nogueira, Manuel dos Santos, 205.
Nonato, Raimundo, 142.
Oei/nhansen, João Carlos Augusto d',
108.
Olanda, Antônio de, 204.
Olinda, (vila), 35, 129, 133.
Oliveira, Bento Casado de, 264.
Oliveira, Gabriel Pereira de, 233.
Oliveira, Joaquim Antônio de, 177, 178,
179, 180.
Oliveira,
Oliveira,
Oliveira,
Oliveira,
Oliveira,

José Carlos de, 204.
José Joaquim, 159, 163, 164.
Luiz de, 234.
Tome Soares de, 247.
Vicente Ferreira de, 206.

Pacheco, Matias José, 119, 120.
Paiva, Antônio Jacó Rodrigues, 179.
Paiva, Braz Alvares de, 228.
Paiva, Manuel José de, 238.

Paixão, José Manuel da, 112, 143.
Palácio, Manuel Joaquim, 141.
Palmeira, Francisco, 235.
Paragon, (cuter), 115.
Paraíba, (capitania), 8, 9, 14, 29, 42,
44, 51, 52, 53, 93, 116, 132, 137, 158r
174, 181, 187, 206, 221, 268.
Pau do Alho,
97, 100.

(vila), 9, 10, 37, 94, 95,

Paula, Tomás Francisco de, 189, 190.
Paulet, Antônio Josó da Silva, 125.
Pedra, Antônio José da Silva, 131, 133.
Pedroso, Pedro da Silva, 141.
Peixoto, Bartolomeu, 244.
Peixoto, Vicente Ferreira Guimarães,
131.
Pelejão, João Martins, 142.
Penha, Antônio da, 192.
Pernambuco, (capitania), 5, 6, 9, 14r
19, 25, 26, 29, 30, 36, 39, 41, 46, 57,
79, 82, 94, 101, 108, 116, 126, 129,
173, 209, 250.
Pereira, Antônio Henriques Rabelo, 130.
Pereira, Antônio José, (padre), 253.
Pereira, Antônio Manuel, 143.
Pereira, Francisco José, 185.
Pereira, Francisco Miguel, 125.
Pereira, João Batista, 223.
Pereira, João dos Santos, 142.
Pereira, José Caetano de Paiva, 14r
106.
Pereira, José da Costa, 62.
Pereira, José Rebelo de Souza, 202.
Pereira, Manuel da Cunha, 125, 253.
Pereira, Tome, 188, 189.
Pérola, (fragata), 83.
Perpétua, Ana, 250,
Pessoa, Antônio José, 254.
Pessoa, Domingos Teotônio Jorge, 8,
36, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 71, 72,
76, 80, 130, 141, 143.
Pessoa, Francisco de Santa Ana, (padre), 124, 204.
Pessoa, João Ribeiro, (padre), 36, 72.
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Pilar, (vila), 102, 141, 146, 171, 183,
184, 186, 190, 193, 194, 197, 207,
208, 223, 224, 225, 226, 227.
Pinheiro, José Agostinho, 125.
Pinheiro, Leandro dos Santos,
219.

(frei),

Pires, Antônio José, 13.
Pires, Joaquim, 12.
Pita, Manuel José Teles de Souza, 205.
Pitimbu, (vila), 237, 239, 248, 259.
Poge, José Inocêncio, 222.
Polje, José, 234.
Pombal, (vila), 22, 23, 28, 122, 197,
199, 250.
Pontecoulant, Luiz Adolfo, 109.
Pontes, Francisco Alves, 119, 120.
Porfirio, Teodósio Gonçalves, 148.
Porsiúncula, João Gonçalves da, 224.
Porto, Luiz Domingos, 234.
Porto, Zacaria Domingos, 235.
Porto de Pedras, (vila), 148.
Portugal, Tomás Antônio Vila Nova,
27, 83, 104, 128, 130, 172.
Povolide, Manuel de Souza, 142.
Praxedes, Francisco, 102.
Príncipe zinho, (bergantim), 117.

Rego, João da Silva, 10.
Rego, José Francisco do, 59.
Resende, Francisco Carlos, de, 204.
Ribeiro, João, (padre), 7, 8, 11, 88.
Ricardo, Atanásio José, 235.
Rico, Inácio, 225.
Rio de Janeiro, (capitania), 6, 17, 31,.
61, 65, 136, 140, 144, 173.
Rio do Peixe, 103, 250.
Rio

Grande do Norte, (capitania), 9,
14, 115, 127, 137, 140, 141, 146, 169,
210, 212, 213, 215, 231.

Rocha, João da, 233.
Rocha, José Eibeiro Soares da, (padre),
205.
Rocha, Manuel Carneiro da, 235.
Rodrigues, Inácio, 235.
Rodrigues, Joaquim, 235.
Rodrigues, José, 191, 193.
Rolim, João Felipe de Souza, 142.
Roma, José Inácio de Abreu Lima,
(padre), 8.
Romeu, Domingos da Costa, 218.
Romeu, José da Costa, 170.
Rosário, Francisco Carneiro do, 142.
Rosário, Francisco José do, 246.
93,.

Quintal, Bartolomeu Álvares do, 204.
Quintiliano, Antônio, 185.
Quixele, Antônio José, 192, 193

Sá, Albano Monteiro de, (padre),
95, 96, 98, 179, 180.
Sá, Antônio Corrêa de, 122, 166.
Sá, Antônio Muniz de, 260.

Ramos, Francisco da Conceição, (frei),
.219.
Ramos, José, 225.
Raposo, Francisco Antônio, 204.
Raposo, Francisco Inácio, 224.
Rebelo, Antônio Henriques, 141.
Rebelo, João Teixeira, 229, 232.
Recife, (capitania), 5, 7, 8, 9, 10, 11,
25, 34, 36, 42, 57, 63, 71, 72, 76,
118, 128, 130, 131, 140, 146, 147,
167.
Rego, João Batista, 185, 186, 224, 227,
228.

Sá, José Luiz Corrêa de, (padre), 20,
21, 23, 28, 122, 124, 166, 199.
Saldanha, Miguel Carlos da Silva, (padre), 124, 204.
Salgueiro, José Bernardo, 241.
Sampaio, José de Souza Pereira, 78.
Sampaio, Manuel Inácio de, 43, 104,
203.
Sampaio, Manuel Vieira de Lemos, 78.
Sanches, Luiz da Cunha, 177.
Santa Ana, Joaquim José de, 235.
Santo Antão, (vila), 9, 10.
Santo Antônio do Recife ver Recife.
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Santa Maria Madalena, Antônio,
are), 143.
Santana, Luiz José de, 254.
Santos, Carlos
203.
Santos, Joaquim
143.

dos,

Antônio
Cipriano

(pa-

(padre),

Gomes

dos,

Santos, José Inácio dos, 241.
Santos, Manuel Brígido dos, 123, 125.
Santos, Manuel Clemente dos, 103.
São Francisco, (rio), 53.
São João ão Príncipe, (vila), 120, 122.
.São Manuel, (brigue), 240.
¦Saraiva, Felipe Bandeira, 121.
Sarmento, Nicolau Paes, 148.
Sequeira, Joaquim José da, 144.
Serinhaem, (vila), 8.
Serpa, Antônio Tristão de, 142.
Serpa, Joaquim Jerônimo, 142.
Serra, José Corrêa da, 174, 181.
Serra da Raiz, 231, 258.
Serra do Martins, 22, 28, 121, 263.
¦Siqueira, Paulo José de, 235.
Silva, Antônio da, 86, 87.
Silva, Antônio Carlos
drada e, 141.

Ribeiro

de An-

Antônio de Morais, 40.
Antônio Galdino Alves da, 148.
Antônio Rebelo da, 143.
Inácio Vieira da, 133.
João Pacbeco da, 94, 193.
João Pessoa, 205.
Joaquim Moreira da, 263.
José Firmino da, 119, 125.
José Roberto Pereira da, 78.
Silva, Manuel do Nascimento Castro,
122.
Silva, Manuel Joaquim da, 198, 199.
Silva, Manuel José da, 244.
Silva, Marcelino da, 259.

.Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,

Silva, Mariano Gomes da, 121, 123, 124,
203.
Silva, Pedro Gomes da, 24.7.

Silva, Tomás Pereira da, 142.
Silva, Vicente Ferreira de Castro, 21,
22, 23, 44, 125, 202, 204.
Silveira, Francisco José da, 21, 47, 128,
131, 141, 161, 162, 163, 165, 169,
176, 214, 215, 219, 222, 236, 245,
261, 265.
Silveira,
Silveira,
Silveira,
Silveira,
Soares,
Soares,

Jerônimo Coelho da, 249.
José Veloso, 142.
Manuel da Mota, 63, 72, 74.
Manuel Fernandes, 205.
Faustino, 191, 192, 193.
João, 234.

Soares, Paulo de Araújo, 250.
Sobral, (vila), 122.
Sodré, Luiz Bezerra, 205.
Souza, (vila), 20, 23, ,28, 103, 122, 197,
199, 227.
Souza, Antônio de Dovellio, 234.
Souza, Antônio Ferreira de, 23.
Souza, Antônio José de, 223.
Souza, Antônio Pereira de, (padre),
178.
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,

Clemente de Amorim, 170.
Inácio Clemente de, 249.
João Pinto Camelo, 152.
Joaquim Domingos de, 132.
José Alexandre de, 71.
Manuel Ferreira de, 23.
Manuel Gonçalves de, 256, 257
Pedro de, 39.

Souza, Vicente Ferreira de, 187.
Souza Júnior, Francisco Xavier, 111.
Taipn, (vila), 93, 187, 195.
Targini, David Leopoldo, 20, 21, 22, 28,
122, 123, 166.
Tavares, Pedro, José, 223, 228.
Teixeira, Domingos da Mota, (padre),
203.
Teixeira, Francisco da Costa, 244.
Teles, Gonçalo Luiz, 123, 125.
Tenório, Pedro de Souza, (padre), 57,
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59,
76,
Tinoco,
Tomás,
Tomás,
Torres,
Torres,
Torres,

60, 62, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 75,
77, 130, 141.
Sebastião Luiz, 25.
Alexandre, 6, 67.
Antônio, 115, 264.
Basílio Quaresma, 133.
Francisco Xavier, 125.
João Martins, 167.

Vclioa, João Borges, 262.
Utinguinha, (vila), 10.
Vale, João do, 268.
Vasconcelos, Antônio Teixeira de, 175,
176.
Vasconcelos, Bartolomeu Peixoto de,
243, 246.
Vasconcelos, Francisco Caetano de, 131.
Vasconcelos, Manuel Pereira de Macedo,
117.
Vasconcelos, Matias da Gama Cabral de,
148.
Veiga, José Antônio Ferreira da, 105.
Veiga, Manuel Luiz da, 143.
Velho, Vicente de Souza, 205.

Viana, João Barbosa, 256.
Viana, Miguel José, 158, 169, 162, 163,
237.
Viana, Paulo Fernandes, 27, 157.
Vicente, Manuel, 248.
Vieira, Alexandre, 268.
Vieira, Amaro Gomes Coutinho, 215..
Vieira, João Álvares, 87.
Vieira, José Francisco, 141.
Vila Nova da Rainha, 200, 251.
Vila Nova do Conde, 157, 158, 160, 161,
162, 163, 164, 169, 237, 243, 246, 248.
Vila Real de S. João, 218.
Vila Seca Júnior, José Antônio, 170.
Vilar, Antônio da Costa, 120, 124, 203.
Vilas Boas, Bento Lopes, 205.
Vilela, João Alves Dias, 143.
Washington, (cidade), 181.
Wasthon ver Bourbon, José Maria
Vasconcelos.

de

Xavier, Francisco Lopes de Figueiredo,.
253.
Xica, (sumaca), 240.

